The
smartest
way to
improve.

Met de PowerApp is uw organisatie
altijd up-to-date. Kennis wordt in
korte items slim en efficiënt
aangeboden op het niveau van
de individuele gebruiker. Met de
PowerApp leren medewerkers
plaats- en tijdonafhankelijk.

Eigenaarschap

Gamification

Met de PowerApp kies je zelf waar, wanneer en hoelang je het
liefst leert. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het
up-to-date houden van hun kennis. De PowerApp helpt hen hierbij,
bijvoorbeeld door continu inzicht te geven in de voortgang.

De PowerApp daagt uit, maakt nieuwsgierig en beloont.
Biedt een goede mix van kennisitems om de motivatie en
aandacht over langere tijd vast te houden. Naast individueel
leren kunnen collega’s elkaar uitdagen voor een kennisduel.
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Micro-leren

Spaced repetition

De PowerApp biedt content aan in korte items. Als je 90 seconden
tijd hebt kun je al iets nieuws leren. Dit zorgt niet alleen voor
laagdrempelige en aantrekkelijke leeractiviteiten, het past ook
prima in een drukke agenda.

Studies tonen aan dat kennis het best beklijft als je deze met de
juiste regelmaat herhaalt. Het algoritme van de PowerApp herhaalt
voor iedere medewerker kennisitems op het juiste moment.
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Iedereen
altijd
up-to-date!

Continu inzicht
Het dashboard toont de voor de medewerker
relevante onderwerpen. Per onderwerp krijgt de
medewerker direct inzicht in het kennisniveau.

Koppel inhoud aan doelgroepen
Koppel gemakkelijk inhoud aan doelgroepen.
Zo krijgt iedereen precies de content aangeboden
die voor hem of haar van toepassing is.

Persoonlijk aanbod

Daag collega’s uit

De PowerApp biedt de leerstof aan die voor de
medewerker op dat moment actueel en
relevant is. Het aanbod past zich aan op de
persoonlijke voortgang.

Door elkaar uit te dagen voor een kennisduel
worden medewerkers gemotiveerd hun kennis op
peil te houden. Op de ranglijst wordt zichtbaar wie
er het beste scoort.

Voeg snel content toe

Managementrapportages

Met het flexibele beheersysteem voegen
beheerders in een handomdraai nieuwe lesstof
toe. Zo kan de organisatie gemakkelijk inspelen op
nieuwe ontwikkelingen en blijft de inhoud actueel
en relevant.

Activiteiten- en voortgangsrapportages geven
inzicht in het gebruik van de app en de voortgang
van medewerkers. Zo is het voor uw organisatie
gemakkelijk aan te tonen wat het kennisniveau
van de medewerker is.

Alle features
op een rijtje
● Kennis wordt automatisch
en persoonlijk aangeboden

● Gebruikersgroepen voor het
slim toekennen van content

● Kennisitems worden
herhaald via een speciaal
algoritme

● Automatische koppeling
met externe systemen
voor synchronisatie van
gebruikersgegevens

● Scores lopen automatisch
terug als kennisitems niet
herhaald worden
● Zeven soorten kennisitems:
multiple choice, multiple
select, slider, brainsnack,
pollvraag, matchvraag,
volgordevraag
● Kennisitems op basis van
leerdoelen

● Look & feel aangepast aan
de huisstijl
● Koppel eenvoudig
afbeeldingen en video’s aan
kennisitems
● Intuïtief beheersysteem
voor het snel toevoegen van
nieuwe kennisitems

● Duelleer met collega’s

● Training voor het
beheersysteem

● Beschikbaar in 12 talen en
uitbreidbaar

● Automatische notificatie
e-mails

● Managementrapportages in
Excelformaat

● Supportplatform & helpdesk

Het succes van een learning tool
valt of staat met sterke inhoud.
Dat weten wij als geen ander.
Bright Alley biedt niet alleen de PowerApp aan als service.
Ook hebben we experts in huis om de PowerApp te vullen
met aantrekkelijke en didactisch sterke inhoud.
In samenwerking met kennisexperts uit uw organisatie stellen
onze onderwijskundigen leerdoelen vast en schrijven prikkelende
vragen en brainsnacks. Onze ervaring met de PowerApp en
principes als spaced repetition en continuous learning zorgt
ervoor dat de organisatie snel up-to-date is én blijft.

