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Opis produktu

MATRIX to światowej klasy, wielokrotnie nagradzany system zarządzania nauczaniem (LMS) 
dla biznesu. Ta łatwa w  obsłudze platforma zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do 
efektywnego szkolenia i uczenia się.

MATRIX umożliwia firmom zarządzanie szkoleniami w  każdym aspekcie, w  tym tworzenie 
i  dostarczanie treści, ocenę postępów pracowników, przeprowadzanie szkoleń dla klientów 
i partnerów oraz sprzedaż zajęć online na dużą skalę.

Rozwiązanie MATRIX zostało opracowane przez CYPHER LEARNING, firmę specjalizującą 
się w tworzeniu platform learningowych dla organizacji z całego świata. CYPHER LEARNING 
posiada w  swojej ofercie podobne rozwiązania LMS – platformę INDIE dla przedsiębiorstw 
oraz platformę NEO dla szkół. Produkty CYPHER LEARNING – wykorzystywane przez ponad 
20 000 organizacji i miliony użytkowników – zdobyły też wiele nagród.

Wprowadzenie



4

Opis produktu

SREBRNY MEDAL W KONKURSIE LEARNX AWARDS 2020 

System MATRIX zdobył nagrodę Silver Award w kategorii Najlepszy 
system zarządzania nauczaniem (LMS) wraz z  naszym klientem 
Coaching4Today’sLeaders, organizacją zajmującą się szkoleniem 
liderów na całym świecie.

ZWYCIĘZCA W PROGRAMIE SAAS AWARDS PROGRAM 2020

System MATRIX został ogłoszony zwycięzcą programu SaaS 
Awards 2020 w  kategorii Najlepsze oprogramowanie SaaS do 
zarządzania nauczaniem i szkoleniami. Do konkursu SaaS Awards 
zgłaszane są najlepsze programy z całego świata.

2020 SOFTWARESUGGEST GREAT USER EXPERIENCE AWARD

System MATRIX otrzymał nagrodę Great User Experience Award za 
otwarcie na potrzeby klientów i dostarczanie najwyższej klasy usług.

SREBRNY MEDAL W KATEGORII NAJWIĘKSZY POSTĘP W DZIEDZINIE 
TECHNOLOGII ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM 2019 

System MATRIX zdobył nagrodę Silver Award w konkursie Brandon 
Hall Technology Excellence Awards w kategorii Największy postęp 
w dziedzinie technologii zarządzania nauczaniem.

LEARNX AWARD W  KATEGORII NAJLEPSZE WDROŻENIE 
ROZWIĄZANIA DO ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM

System LMS MATRIX otrzymał złoty medal w  konkursie LearnX 
Awards za integrację z  systemem VETR australijskiego sektora 
kształcenia i szkolenia zawodowego.

Nagrody
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Dlaczego system MATRIX jest najlepszym rozwiązaniem dla biznesu 

Łatwa obsługa

Intuicyjny układ naszej platformy ułatwia tworzenie zajęć i sprawia, że nauka jest przyjemnością.

ŁATWY W 
UŻYCIU

ŁATWE 
USTAWIENIE

ZAAWANSOWANE 
FUNKCJE

NIŻSZE 
KOSZTY
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Łatwe wdrożenie

Nasza platforma została stworzona z myślą o bezproblemowym wdrażaniu. Większość naszych 
klientów jest w stanie skonfigurować i dostosować swój portal w zaledwie kilka godzin, a nie 
miesięcy. System MATRIX jest dobrze przyjmowany zarówno przez uczniów, jak i instruktorów 
i  menedżerów. Więcej informacji na temat etapów wdrażania można znaleźć na stronie  
www.cypherlearning.com/matrix/implementation.

Wiele opcji dostosowania

System MATRIX można łatwo dostosować do wizerunku marki, tworząc firmowy portal gościa, 
firmową aplikację mobilną, niestandardowe logo i schemat kolorów oraz wiele więcej. 
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Wybór własnego stylu zajęć 

Typ zajęć można dobrać do stylu nauczania – zajęcia mogą być prowadzone przez instruktora, 
pomieszane, asynchroniczne lub mikro. Tworzenie i  dostarczanie treści szkoleniowych jest 
niezwykle łatwe, zaś same zajęcia posiadają szereg różnych funkcji zależnie od swojego typu.

Łatwe tworzenie zajęć 

Dzięki naszym wbudowanym narzędziom autorskim stworzenie interesujących zajęć nie 
wymaga specjalnej wiedzy technicznej ani długich godzin przy komputerze. Do zajęć można 
dołączyć wiele różnych treści i multimediów, takich jak pliki audio i wideo, dokumenty Office, 
Google Docs czy pliki OneDrive.



8

Opis produktu

Graficzny katalog zajęć

Kursy są prezentowane w katalogu zajęć. Każdy kurs posiada własną stronę opisową zawierającą 
najważniejsze informacje o kursie, takie jak opis zajęć, oceny i opinie czy program.

Sprzedaż zajęć 

Do sprzedaży zajęć służy nasza zintegrowana funkcja e-handlu. Funkcja ta obsługuje 
subskrypcje, pakiety, kupony i  multimedia cyfrowe i  jest zintegrowana z  najpopularniejszymi 
bramkami płatniczymi.
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Ścieżki edukacyjne

Ścieżki edukacyjne zachęcają studentów do osiągania założonych celów. Każdy cel ustawiony 
na ścieżce to kurs, certyfikat lub inna ścieżka, zaś uczniowie zdobywają punkty i odznaki za 
każdy osiągnięty cel. Po ukończeniu ścieżki uczeń może otrzymać certyfikat ukończenia.

Potężna automatyzacja 

Opcje automatyzacji pozwalają skonfigurować zasady, które będą egzekwowane, kiedy student 
zapisze się do grupy, zakończyć zajęcia i ścieżki edukacyjne lub kiedy przestanie robić postępy. 
Ta potężna funkcja pomaga instruktorom oszczędzić czas i  sprawia, że nauka jest bardziej 
spersonalizowana.
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Nauka oparta na grach 

Dzięki grom, w których studenci zdobywają punkty i odznaki za wykonywanie zadań podczas 
zajęć, nauka może stać się zabawą i pobudzać ducha rywalizacji.

Nauka adaptacyjna 

Udostępnianie studentom treści spersonalizowanych w oparciu o  ich postępy i umiejętności 
sprawia, że uczenie się jest przyjemnym doświadczeniem. Funkcja nauki adaptacyjnej umożliwia 
instruktorom automatyczne ukrywanie/wyświetlanie treści zajęć i zadań.
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Zgodność 

Funkcja kontroli zgodności z pewnością zostanie doceniona przez firmy, które chcą monitorować 
zgodność postępowania swoich pracowników z przepisami i wytycznymi. Wystarczy wybrać 
zajęcia, które są wymagane do uzyskania certyfikatu zgodności, a następnie określić termin 
ważności takiego certyfikatu oraz konieczność (bądź nie) jego okresowego odnawiania.

Mistrzostwo i postępy w nauce

System pozwala sprawdzić, czy treści zajęć są zgodne z kompetencjami, jakie użytkownik ma 
zdobyć i jakie będą oceniane. Umożliwia też tworzenie własnych kompetencji i zapisywanie ich 
w  bibliotece zasobów. Dzięki kompetencjom można śledzić postępy uczniów i  szczegółowo 
sprawdzać, jak rozumieją przedstawione koncepcje.
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Szeroka gama narzędzi analitycznych i raportowania 

Natychmiastowa analiza postępów i  identyfikacja tych uczniów, którzy mogą wymagać 
pomocy. Czytelne wykresy pozwalają wnikliwie analizować różne obszary, takie jak zajęcia, 
procent ukończenia czy zgodność. Raporty wbudowane i  niestandardowe dostarczają 
szczegółowych informacji.

Narzędzia do współpracy

Interaktywne narzędzia, takie jak czaty, wiki, fora, blogi, grupy i zespoły, zwiększają zaangażowanie 
w szkolenie.
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Dostęp mobilny

Nasze aplikacje mobilne na systemy iOS i  Android 
pozwalają korzystać ze wszystkich funkcji systemu 
MATRIX w każdym miejscu i czasie.

Integracja z ulubionymi narzędziami

System MATRIX można zintegrować z większością najważniejszych systemów szkoleniowych 
innych producentów. 
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Podsumowanie

MATRIX pomaga firmom i  organizacjom zarządzać działaniami związanymi ze szkoleniami 
internetowymi, w tym zapewnianiem dostępu do szkoleń, śledzeniem postępów pracowników 
czy sprzedażą zajęć online na dużą skalę. Więcej informacji na temat systemu MATRIX i innych 
produktów CYPHER LEARNING można uzyskać, odwiedzając naszą stronę internetową lub 
pisząc na adres info@cypherlearning.com.

www.cypherlearning.com

http://www.cypherlearning.com/

