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Pierwszym etapem wdrożenia systemu LMS jest zebranie jak największej ilości informacji 
o  potrzebach i  celach organizacji. Każda firma na inne potrzeby, które muszą znaleźć 
odzwierciedlenie w funkcjach systemu LMS. 

Musisz wiedzieć, co chcesz osiągnąć dzięki systemowi LMS – czy będziesz tworzyć zajęcia 
online, sprzedawać kursy, prowadzić szkolenia dla klientów i  partnerów, oceniać postępy 
pracowników itd. Następnie zdecyduj, kto będzie przeprowadzać wdrażanie, administrować 
systemem LMS, tworzyć i importować treści do nowego systemu LMS itd.

Naszym klientom zalecamy skorzystanie najpierw z 14-dniowej wersji próbnej, dzięki której 
mogą samodzielnie zapoznać się z systemem i przykładowymi treściami przed wdrożeniem 
LMS. Nasza platforma została zaprojektowana z myślą o maksymalnej łatwości wdrażania. 
Większość klientów jest w stanie skonfigurować i dostosować swój portal w zaledwie kilka 
godzin, a  nie miesięcy. Nasz zespół wsparcia technicznego jest w  każdej chwili gotów 
udzielić pomocy w każdym zakresie oraz udzielić wskazówek w kwestii projektowania stron.  
Poniżej opisano standardowe etapy wdrażania:
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Dostosowywanie portalu 

Obejmuje to ustawienie własnego logo, schematu kolorów, adresu URL, obrazów 
portalowych, paneli i  ikon mediów społecznościowych. W razie potrzeby nasi konsultanci 
z dziedziny projektowania stron pomogą wybrać schemat kolorów oraz utworzyć przejrzyste 
logo, obrazy do katalogu zajęć oraz wszelkie niestandardowe arkusze CSS, jakich możesz 
potrzebować. W zależności od ilości zmian ten etap może trwać od 1 godziny do 1 tygodnia.

Tworzenie kont dla administratorów i instruktorów  

Do tego celu służą nasze specjalne formularze tworzenia kont. System obsługuje również 
wiele innych metod tworzenia kont, takich jak API, LDAP, zaproszenia e-mail czy import 
zbiorczy.

Tworzenie zajęć 

Utworzenie pojedynczych zajęć zajmuje od 1  dnia do 1  tygodnia, zależnie od stopnia 
złożoności. System umożliwia przeniesienie istniejących treści, jak również tworzenie 
nowych, jeśli są one wymagane. Nasi projektanci szkoleń, współpracujący z Tobą na tym 
etapie, udzielają wskazówek, importują istniejące treści i  pomagają tworzyć nowe, jeśli 
te są potrzebne. Zacznij od utworzenia pojedynczych zajęć – dzięki temu doświadczeniu 
tworzenie kolejnych będzie łatwiejsze.
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Jeśli chcesz powiązać zajęcia z  kompetencjami, przeprowadzać automatyczną analizę 
opanowania materiału i  śledzić postępy uczniów w  oparciu o  kompetencje, skorzystaj 
z naszej wbudowanej pomocy dotyczącej zajęć. Etap ten wygląda w skrócie następująco:

Opracowanie programu zajęć – określenie materiału, jak i zajęcia powinny obejmować, 
oraz stworzenie planu treści wymaga podstawowych umiejętności instruktorskich 
i znajomości domeny.

Utworzenie kompetencji dla poszczególnych zajęć (opcja) – w  systemie MATRIX 
możesz utworzyć lub przesłać własne kompetencje, a następnie przypisać je do treści 
zajęć.

Utworzenie materiałów dla każdego modułu – to najbardziej intensywna faza 
wdrażania; poziom nakładów pracy zależy od tego, czy chcesz wczytać posiadane 
już treści, czy też stworzyć nowe. Nasze narzędzie autorskie do ułatwia szybkie 
opracowywanie modułów interesujących dla odbiorców.

Utworzenie zadań dla każdych zajęć – dodanie każdego rodzaju zadań jest niezwykle 
proste. Więcej czasu mogą zająć jedynie obszerne quizy z  pytaniami losowo 
wybieranymi z banku pytań.

Beta testy zajęć 

Utworzenie pojedynczych zajęć zajmuje od 1  dnia do 1  tygodnia, zależnie od stopnia 
złożoności. System umożliwia przeniesienie istniejących treści, jak również tworzenie 
nowych, jeśli są one wymagane. Nasi projektanci szkoleń, współpracujący z Tobą na tym 
etapie, udzielają wskazówek, importują istniejące treści i  pomagają tworzyć nowe, jeśli 
te są potrzebne. Zacznij od utworzenia pojedynczych zajęć – dzięki temu doświadczeniu 
tworzenie kolejnych będzie łatwiejsze.

Tworzenie ścieżek edukacyjnych (opcja) 
 

Ścieżki to zajęcia, których sekcjami są cele. Celem może być
ukończenie innych zajęć lub zdobycie certyfikatu. Dodanie 
ścieżki nie jest trudne, wystarczy skonfigurować  
kilka dodatkowych opcji.
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Konfigurowanie katalogu zajęć 

Wymaga tylko wybrania układu spośród kilku dostępnych opcji. Zalecamy, aby do każdej 
kategorii w  katalogu przypisać atrakcyjny obraz, który można w  prosty sposób zakupić 
w witrynie ze zdjęciami stockowymi.

Konfigurowanie e-handlu (opcja) 

Wybierz żądaną bramkę płatniczą i ustaw ceny za swoje zajęcia. Możesz również utworzyć 
kupony, kody rabatowe, pakiety czy subskrypcje, a  nawet sprzedawać cyfrowe materiały 
multimedialne.

Konfigurowanie funkcji jednorazowego logowania (opcja)  

Jeśli korzystasz z  pakietu Google Workspace, Auth0 lub Office 365, konfiguracja funkcji 
pojedynczego logowania zajmie tylko kilka minut. W przypadku korzystania z LDAP/Active 
Directory proces ten może potrwać do godziny, ponieważ wymaga znajomości LDAP 
i możliwości takiego skonfigurowania systemu LDAP, aby zapewnić bezpieczny dostęp do 
niego za pośrednictwem platformy MATRIX. Ustawienie niestandardowego SSO wymaga 
już znajomości języka, w jakim zaprogramowania została strona, z którą chcesz dokonać 
integracji, na poziomie developera.

Tworzenie kont uczniów 

Trwa krótko, jeśli korzystasz z opcji przesyłania  
zbiorczego. System obsługuje również wiele innych  
sposobów tworzenia kont, takich jak samodzielna  
rejestracja, zaproszenia e-mail, API, LDAP czy zakup  
kursu za pośrednictwem systemu e-handlu.
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Integracja techniczna 

Wraz z Twoim zespołem technicznym dodamy wszelkie API i haki niezbędne do zintegrowania 
naszej platformy z Twoim systemem. Zwykle zajmuje to kilka dni. Po tym etapie platforma 
jest gotowa do uruchomienia, zaś nasz zespół wsparcia technicznego służy radą w razie 
jakichkolwiek problemów.

Stały dostęp do wsparcia 

W  nagłych przypadkach zawsze możesz skontaktować się z  naszymi dostępnymi 
przez 24  godziny na dobę przez 5  dni w  tygodniu ekspertami za pośrednictwem forum 
elektronicznego i  telefonicznie. Personel wsparcia technicznego zwykle odpowiada na 
pytania zamieszczone na forum w ciągu 15–30 minut.

Nasze obszerne Centrum pomocy obejmuje pomoc online zawierającą szereg tematów 
pogrupowanych wg typu konta i umożliwia dostęp za pomocą jednego kliknięcia do forum 
wsparcia, forum nowości produktowych, propozycji, filmów instruktażowych, przewodników 
i planu rozwoju. Na żądanie możemy również przeprowadzić szkolenie online lub stacjonarne 
z zakresu obsługi naszej platformy. 
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System MATRIX jest niezwykle łatwy do wdrożenia. Mamy nadzieję, że opisane tu informacje 

pomogą Ci podczas konfigurowania platformy. W  razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się 

z nami na info@cypherlearning.com.
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www.cypherlearning.com
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https://www.instagram.com/matrix_lms/
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