IQ4Learning is méér dan een LCCMS
ontwikkelaar!
IQ4Learning is in 2012 opgericht.

SQUARE LEARNING SOLUTIONS
Achter de weloverwogen gekozen naam van ons
bedrijf zit een uitgebreide filosofie waarin
betrouwbaarheid en transparantie centraal staat.
Door onze jarenlange ervaring op het gebied van
leertoepassingen te bundelen met software
ontwikkeling, zijn we erin geslaagd één verbindend
leersysteem te ontwikkelen.
Onderscheidend daarin is dat u direct zelf leercontent kunt creëren, invoeren en beheren.
Daarnaast kan met de achterliggende interface,
elk bestaand systeem door ons worden gekoppeld.
Wij beperken ons niet alleen tot het ontwikkelen
van leertoepassingen maar ondersteunen op
verzoek ook bij het ontwikkelen van software.
Bij IQ4Learning staat het behalen van doelstelling
en resultaat voorop.
Wij realiseren dit voor u aan de hand van passende
oplossingen en uitstekende service.
Geïnspireerd geraakt?
IQ4Learning nodigt u graag uit om uw vragen per
e-mail, telefoon of tijdens een bezoek aan ons
kantoor in papendrecht te stellen en meer te
ontdekken over de mogelijkheden die wij
te bieden hebben.
Een bezoek bij u op kantoor is
uiteraard ook mogelijk.

IQ-Totaal bestaat uit:
• IQ - Creation
• IQ - ELO
• IQ - Management
• IQ - Reporting

Technische informatie
IQ-Totaal is een volledig webbased
systeem gebouwd op standaard
Microsoft technologie, waaronder de
volgende onderdelen:
• ASP.NET (.NET Framework)
• Microsoft SQL Server

IQ-Totaal

• Microsoft Reporting Services

Een krachtig systeem voor het creëren van webbased opleidingen en toetsen.

• Microsoft Internet Information
Services (IIS)

De gebruiksvriendelijke tool stelt u in staat om in het systeem op een eenvoudige wijze
pagina’s en vragen te creëren om hierna op maat gemaakte opleidingen en toetsen aan te bieden.

Wat heeft u nodig:
• Een PC of tablet met internet aansluiting
voorzien van een moderne webbrowser.
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Een geavanceerd systeem dat simpel werkt en krachtig in uitvoering is.

• Functie gerelateerde leerlijnen
• Persoonlijke opleidingsplannen
• Toetsen van kennis
• Management rapportages
• Ondersteund competentiegericht opleiden
• Ondersteuning van personeelsadministratie systemen
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IQ-Creation

IQ-Creation is een krachtige tool om
leercontent te ontwikkelen. Met IQCreation bouwt u uw eigen e-learning met
standaard multimediatypen zodat de
uitwisselbaarheid van uw leerobjecten
gewaarborgd is.
Met IQ-Creation kunt u onder andere:
• Zelf e-learning modules samenstellen
en pagina’s creëren.
• Zelf toetsvragen creëren.
• Leerobjecten beheren.
• Multimedia databank beheren.
• Elke entiteit beheren.

IQ-ELO

Met de Elektronische Leer Omgeving van
IQ-Totaal organiseert u uw
opleidingsaanbod. Een gebruiker kan online
e-learning modules volgen, de leerlijn van
het functieprofiel volgen, toetsen maken,
rapportages inzien en tijdsbesteding
bijhouden. Het is een gebruiksvriendelijke
leeromgeving die op maat te maken is
voor uw opleidingsdoel en doelgroep.
Met IQ-ELO kunt u onder andere:
• Cursussen samenstellen en
aanbieden aan individuele- of groepen
gebruikers.
• Toetsen samenstellen en aanbieden
aan individuele- of groepen gebruikers.
• Persoonlijke opleidingsplannen
koppelen aan gebruikers.
• Klassen samenstellen.
• Leren met coach begeleiding.
• Mededelingen plaatsen en beheren.

IQ-Management

IQ-Management is een uniek
onderdeel van IQ-Totaal. Het kan naadloos
worden geïntegreerd met uw bestaand
personeelsadministratie- syteem zodat u
dit kunt combineren met uw eigen
bedrijfscompetentiestructuur.
Met IQ-Management kunt u onder andere:
• Personeelsgegevens samenstellen en
beheren.
• Groepen gebruikers importeren.
• Rollen en rechten van gebruikers
beheren.
• Meerdere bedrijfsomgevingen gebruiken.
• Eigen ‘look and feel’ per omgeving
instellen.
• Documenten bibliotheek beheren.

IQ-Reporting

Het maken van rapportages is nog nooit zo
simpel geweest als met IQ-Reporting. Of
het nu gaat om een gedetailleerde
overzichtsrapportage of een individuele
rapportage over resultaat en voortgang,
alles is mogelijk met voorgedefinieerde
formats. Uiteraard is maatwerk hier
bespreekbaar.
Met IQ-Reporting kunt u onder andere:
• Eigen leer- en toetsactiviteit inzien.
• Overzichtsrapporten maken van
leersessies.
• Overzichtsrapporten maken van
toetsresultaten.
Interface
Met de achterliggende interface kunt u
IQ-Totaal naadloos laten
integreren met andere systemen.

