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British Educational Training and Technology Show – 2018 

Nexius Learning 

Hatékony e-learning tartalomszerkesztő és oktatásmenedzsment vállalatoknak és oktatóknak 

Az ELMS Informatikai Zrt. Nexius Learning néven olyan egységes, integrált rendszert alkotott (LCMS, LMS), 
amely lehetővé teszi az e-learning minden fontosabb funkciójának (oktatástervezés, digitális tartalomfejlesz-
tés, tananyagfejlesztés, képzésmenedzsment) egyesítését. A rendszerhez minden felhasználó szabadon 
csatlakozhat, és segítségével bárki készíthet saját tananyagot, és indíthat saját képzést. A terhelhetőséget a 
felhő alapú technológia biztosítja, így felhasználószámtól függetlenül akár többszázezer fős kurzusokat is lehet 
szervezni. Az online, felhőből elérhető szerkesztői felület könnyen áttekinthető, egyszerűen kezelhető, és se-
gítségével komplex, összetett tananyagok is elkészíthetők, amelyek megfelelnek a legelterjedtebb (SCORM 
1.2 és 2004) szabványoknak. 

A rendszer előre meghatározott képzési célok, követelmények (kompetenciamenedzsment) mentén figyelheti 
a tanulók előrehaladását, követi a kurzusban végzett műveleteket. Emellett, szükség esetén, lehetőség van a 
kurzusok követelményrendszerének finomhangolására is. 

A cég saját fejlesztésű tananyagai 

Járművezetői képzések 

A folyamatosan frissített, a járművezetők kategóriás és szaktanfolyami képzések elméleti részének elvégzését 
biztosító korszerű és hatékony e-learning tananyagok a szükséges hatósági akkreditációval rendelkeznek. A 
18 különböző kategóriás jogosítványhoz szükséges elméleti képzés egyedülállónak tekinthető nemcsak ha-
zánkban, hanem Európában is. 

A képzésekhez online vizsgafelkészítő teszteket is lefejlesztettünk, melyek segítségével a tanulók bárhol és 
bármikor felkészülhetnek az elméleti vizsgákra. 

Demó oldal 

Matematika 

Képzéscsomagunk az általános iskolától egészen az egyetemi szintű matematikáig rendszerezi és modern, 
interaktív módszertani és oktatástechnológiai eszközök segítségével bárki számára érthetővé teszi a mate-
matikát. 

A képzés újszerűségét az adja, hogy a rengeteg interaktív elemen, ábrán és animáción kívül teljes, kereshető 
fogalomtár áll a tanulók rendelkezésére, valamint, hogy a gyakorlófeladatokra, tudáspróbákra a rendszer ké-
pes részpontszámot adni. 

Elsősegély – Életmentés 

Részletes képanyaggal, fiatalos megjelenéssel, oktató- és szituációs filmekkel kiegészítve segíti hozzá a ta-
nulókat a vizsga sikeres teljesítéséhez, ami a jogosítvány megszerzésének is alapfeltétele. 

A tanulást az interaktív videókon kívül több új interakciós, illetve feladatmegoldási forma (sorba rendezések, 
szétválogatás stb.) is segíti. 

Demó oldal 

Elsősegély – Életmentés tananyagunk 2017-ben elnyerte a Magyar Minőség eOktatás díjat. 

 

További információ: www.elms.hu  
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