Przedstawiamy
Blackboard Open LMS
Wspieramy ponad 1400 klientów
i 4 miliony użytkowników na całym świecie

Dzięki Blackboard Open LMS
możemy skupić się
na tworzeniu nowej jakości
w zakresie kształcenia
na odległość i tworzeniu
bardziej atrakcyjnych
programów nauczania
z komponentami online.
Nasza platforma oparta
na chmurze jest na bieżąco
aktualizowana
i dopasowyana do potrzeb
studentów i wykładowców.
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Lepsza jakość rozwiązań technologicznych opartych na Moodle
Platforma e-learningowa Blackboard Open LMS wspiera dostarczanie
kursów i spersonalizowane nauczanie online. Rozwiązanie Blackboard Open
LMS jest oparte o technologię open source Moodle, ale w odróżnieniu od
Moodle’a oferowane jest w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa),
niewymagającym od uczelni zaawansowanej infrastruktury informatycznej.
Wraz ze skalowalną platformą Blackboard Open LMS, uczelnia
otrzymuje profesjonalne wsparcie serwisowe oraz gwarancję stabilności
i niezawodności.
Blackboard Open LMS zapewnia wiele funkcjonalności, których nie posiada Moodle. Różni
się także prostszym w obsłudze i zdecydowanie bardziej atrakcyjnym wizualnie interfejsem
użytkownika. Podobnie jak Moodle, Blackboard Open LMS ma otwartą architekturę, dzięki
czemu może być rozbudowywany o dodatkowe moduły zwiększające możliwości platformy.

Dlaczego warto wybrać Blackboard Open LMS?
Niskie nakłady na infrastrukturę
Blackboard Open LMS działa w ramach największej chmury Moodle na świecie, co eliminuje
konieczność zakupu i utrzymania kosztownego sprzętu. Oferujemy niezawodną (99,9% czasu
sprawności), bezpieczną i skalowalną platformę, która niweluje konieczność zapewnienia sprzętu
IT, przepustowości łącza, wykonywania kopii zapasowych, utrzymania czy aktualizacji.

Szybciej i łatwiej - proste w użyciu narzędzia administratora
Ulepszony, dynamiczny interfejs użytkownika oraz narzędzia administratora umożliwiają łatwą
konfigurację i zarządzanie programami e-learningowymi, przy minimalnym wsparciu technicznym.

Przenieś Moodle na wyższy poziom
Blackboard Open LMS umożliwia wykładowcom elastyczny wybór narzędzi i funkcjonalności
do projektowania kursów, ułatwiając tworzenie i dostosowywanie treści edukacyjnych
w sposób odpowiadający konkretnemu użytkownikowi.

Skorzystaj z naszego doświadczenia w edukacji i technologii
Jako globalny lider w zakresie narzędzi edukacyjnych, poświęcamy wyjątkowo dużo uwagi
efektywnemu wykorzystaniu technologii w procesie kształcenia. Nasz zespół dedykowany
Blackboard Open LMS, złożony ze 120 zaangażowanych pracowników, pomoże Ci w pełni
wykorzystać możliwości, jakie oferuje platforma Moodle.

Wartość
Blackboard Open LMS to rozwiązanie oparte na wartości - wszystkie zainwestowane
zasoby są bezpośrednio przekładane na efektywne zarządzanie platformą e-learningową
i przyczyniają się do sukcesu studentów.

Jeszcze lepsze wykorzystanie technologii Moodle dzięki
szeregowi atrakcyjnych funkcjonalności:
Blackboard Open LMS przenosi
technologię
Moodle na wyższy
poziom umożliwiając:
• Tworzenie atrakcyjnych, intuicyjnych
interfejsów, odzwierciedlających szatę
graficzną uczelni

• Szybkie tworzenie atrakcyjnych kursów
• Wzbogacenie automatycznie

…ponadto Blackboard Open
LMS oferuje profesjonalną
obsługę obejmującą:
usługi Administratorów e-Learningu,
doradztwo, wdrożenie oraz indywidualne
wsparcie, by pomóc uczelniom
w przygotowaniu wysokiej jakości
kursów i interaktywnych, angażujących
treści dydaktycznych.

wyświetlanych treści o elementy
zwiększające zaangażowanie
i interakcję oraz umożliwiające
otrzymanie informacji zwrotnej

• Oszczędność czasu, większą dokładność
oraz szybką informację zwrotną

• Wykorzystanie danych w procesie
podejmowania decyzji

Blackboard Open LMS w skrócie: najważniejsze cechy i usługi

Personalised Learning Designer - Każdy z nas przyswaja wiedzę w inny sposób.
Blackboard Open LMS daje możliwość skonfigurowania różnych ścieżek kształcenia tak,
aby wyświetlane treści dostosowywały się do sposobu wykorzystania platformy
przez studenta, jego interakcji w ramach kursu i postępów w przyswajaniu wiedzy.
Blackboard Open LMS Grader - Pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń ekranu podczas
oceniania pracy studentów, umożliwiając jednoczesny dostęp do zadań, standardów oceniania
i narzędzi komunikacyjnych.
Express Designer - Funkcjonalność umożliwia tworzenie nowoczesnych, sygnowanych
interfejsów dopasowanych do wizerunku uczelni. Dynamiczne interfejsy mogą być
modyfikowane nawet przez użytkownika nieposiadającego zaawansowanych umiejętności
technicznych. Ich konfigurowanie może dzięki temu być realizowane samodzielnie przez
prowadzących zajęcia. Wprowadza to więcej swobody w projektowaniu kursów i zwiększa
atrakcyjność wizualną wyświetlanych treści.
Advanced Forums - Blackboard Open LMS umożliwia wykorzystanie forów dyskusyjnych
jako użytecznych narzędzi kształcenia, zintegrowanych z całością kursów. Użytkownicy mogą
subskrybować mailowe powiadomienia na konkretne tematy - bez konieczności śledzenia
całego forum. Wykładowcy mają możliwość obserwowania aktywności poszczególnych
studentów i ich wkładu w dyskusje na forum.
Advanced Reports - Blackboard Open LMS daje wgląd do rozproszonych danych
gromadzonych w ramach Moodle i umożliwia generowanie raportów przez wykładowców
i kierownictwo uczelni. Raporty można dowolnie konfigurować, skupiając się na analizie
pojedynczych kursów lub tworząc wielopłaszczyznowe zestawienia porównawcze.
Support - Nasz zespół obsługi klienta zapewnia codzienne wsparcie użytkownikom systemu.
Ponadto nasi Klienci mogą skorzystać z dedykowanego portalu obsługi klienta, włączyć się
w społeczność użytkowników oraz korzystać z webinariów, grup dyskusyjnych
i dedykowanych wydarzeń.

Więcej informacji możesz uzyskać pisząc do nas na adres e-mail:
blackboard@pcgacademia.pl, dzwoniąc pod numer tel. +48 17 777 37 00
lub odwiedzając strony internetowe: pcgacademia.pl oraz blackboard.com.
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