
UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
ABONNEMENTEN L3ONLINE.COM

VANUIT L3ONLINE.COM NAAR EEN TOTAALOPLOSSING
L3online.com werkt samen met een aantal partners, waardoor 
meerdere producten en diensten op elkaar aansluiten:

• Het platform kan uitgebreid worden met e-learning modules op 
het gebied van fysieke en sociale veiligheid. 

• Daarnaast kunnen awareness trainingen op het gebied van cyber
security eenvoudig worden toegevoegd.

• Ook is er een auteurstool beschikbaar waarmee je zelf eigen e-
learnings kunt maken en toevoegen aan het platform.

WE STARTEN MET EDUDEX
Om goed van start te gaan kies je, vanuit het totaalaanbod van 
Edudex, welke trainingen en cursussen je beschikbaar wilt stellen 
voor jouw medewerkers en gebruikers.

Hiermee kun je dus ook bepaalde trainingen of thema’s uitsluiten, 
waarmee ruis en teleurstellingen intern voorkomen kunnen worden.

EIGEN OPLEIDINGEN TOEVOEGEN
Vervolgens voeg je eigen (interne) opleidingen en/of 
cursussen toe. Dit kunnen zowel fysieke trainingen zijn, 
mar ook e-learning modules en online trainingen.

De eigen interne opleidingen worden binnen bepaalde
thema’s ondergebracht en kunnen daarmee aan de leerpaden
van verschillende medewerkers worden gekoppeld.

MAAK JE EIGEN E-LEARNING
Via het BoonLearning platform kun je als organisatie zelf
jouw e-learning modules en online trainingen maken. 

Deze opleidingen kunnen vervolgens worden toegevoegd 
aan jouw eigen L3online.com platform. Door heldere 
analyses en rapportagemogelijkheden kun je jouw 
medewerkers op de voet volgen in hun ontwikkeling. 

WERK VEILIG ONLINE!
Internetcriminaliteit neemt toe in deze online wereld. 
Voorkom dat jouw bedrijf hier slachtoffer van wordt!

Onze partner Infosequre is specialist op dit gebied. 
De kant-en-klare trainingen die zij hiervoor aanbieden
voeg je makkelijk toe aan de catalogus binen jouw
L3online.com platform. Leer anticiperen en voorkomen.

CONCLUSION
Finance represent the growth of the company. It’s important to analyze 

them constantly. Make them grow is to strengthen the company.

@your.company

VERGROOT FYSIEKE EN SOCIALE VEILIGHEID
Met eWorks heb je een compleet pakket in handen, 
waarmee medewerkers op een zeer toegankelijke
wijze, alles kunnen leren over fysieke en sociale
veiligheid op de werkvloer. 
Deze content kan eventueel op maat worden 
geproduceerd, in samenwerking met eWorks of 
zelfstandig.

TOTAALOPLOSSING
Wil je als organisatie veilig werken, de gevaren 
van cyber security duidelijk onder de aandacht
brengen, zelf e-learnings kunnen produceren
en dit in een duidelijke catalogus online 
presenteren? Dan is deze combinatie een
maatwerkoplossing die goud waard is!

BETAAL PER GEBRUIKER
Deze maatwerkoplossing, of onderdelen
daarvan, is beschikbaar tegen een vaste
jaarlijkse licentiefee. 

Verder betaal je alleen voor de mensen die 
het gebruiken.

KIES VOOR SERVICE
Bespaar tijd, kies voor gemak en 
kwaliteit en laat je door L3online.com 
volledig ontzorgen.

Met deze totaaloplossing beschik je 
direct over een complete academy 
voor jouw organisatie!
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