
  

 

  

  

  

E-LEARNING MOODLE 
ONLINE KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ 

Aktuální studie poukazují na snahu firem vylepšit svoji 
bezpečnost vůči kybernetickým hrozbám. Toho můžete 
dosáhnout pouze pokud budete posilovat odbornost všech 
svých zaměstnanců. Ideální je kombinovat jak ochranu po 
technické stránce, tak i prostřednictvím speciálních školení 
pro své IT bezpečnostní odborníky a ostatní zaměstnance.  

Pro školení je vhodné využití moderních nástrojů pro 
eLearning a kompetencí partnera, který dodá hotové kurzy, 
zaškolí interní obsluhu nebo převezme správu vzdělávací 
platformy a zajistí trvale aktuální obsah pro zaměstnance. 

Nejlepší odpovědí na bezpečnostní hrozby 
jsou poučení a odolní zaměstnanci. 

ZÁKLADNÍ FUNKCE MOODLE 

▪ Správa uživatelů.  

▪ Správa rolí (student, učitel, manažer, správce).  
▪ Správa kurzů.  

▪ Katalog kurzů a výukových objektů.  
▪ Testování studentů a zpětná vazba.  

▪ Správa přístupových práv.  

▪ Autorské nástroje pro tvorbu kurzů.  
▪ Úložiště výukového obsahu.  

▪ Vydávání a ověřování odznaků (Badges).  

▪ Správa webu. 

UDĚLEJTE DALŠÍ KROK  
K ÚSPĚŠNÉ REALIZACI 
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Vzdělávací systém MOODLE má velmi široké možnosti využití.  
Dá se plně přizpůsobit veškerému obsahu a potřebám každé instituce či firmy. 

Rádi systém přizpůsobíme Vašim potřebám. 
Zároveň už nyní disponujeme kurzy, které obohatí 
Vaše zaměstnance: 

▪ Základy IT bezpečnosti.   
▪ Fyzická bezpečnost.  

▪ Sociální inženýrství a phishing.  

▪ Sociální inženýrství a phishing v praxi. 
▪ Práce na dálku.  

▪ Elektronická pošta.  
▪ Bezpečnost na webu.  

V případě zájmu lze nabídku služeb vzdělávání rozšířit  
o kurzy vytvořené na mírů bezpečnostních politik  
a procesů ve Vaší společnosti o další okruhy kurzů. 

Využití moderních technologií eLearningu umožňuje 
společnostem dosáhnout značných časových  
a finančních úspor proti běžným prezenčním školením. 
Zaměstnanci se mohou vzdělávat kdykoliv a kdekoliv, 
systém navíc poskytuje informace  
o vzdělávacím plánu konkrétních zaměstnanců  
a splnění důležitých milníků, nebo zákonné povinnosti. 

Zavedením elektronického vzdělávání se rovněž 
redukuje ztráta firemního know-how při odchodu 
zaměstnance a vytváří prostředí pro snadné sdílení 
dovedností a zkušeností mezi zaměstnanci. Inovativní 
vzdělávání snižuje náklady na HR, a proškolení 
zaměstnanci znají náplň své práce, firemní hodnoty     
i potřebné směrnice pro výkon své profese. 


