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PRODUKTUAK 

• e-Learning LMS 

Formakuntzaren historiak izugarrizko aldaketa jasan du Internet heldu denetik eta e-

Learningaren agerrerarekin. Urruneko irakaskuntza merkatura sartu zenetik, formakuntzaren 

etorkizuna indibidualagoa izango zela eta denbora eta distantziaren mugen aurka egingo 

zuela antzematen hasi zen, baina industria ez zen espero bezain aurrera atera, eta horregatik 

urruneko formakuntzarekin lortutako emaitzak ez ziren behar bezalakoak. 

Web 2.0-ak, e-Learningak emaitza oso egokiak lortzea ahalbidetzen du, leku eta denboraren 

mugarik gabe eta ohiko formakuntzak suposatzen duen kostuaren murrizpena lortuz. 

Beraien guneak mundu guztian zehar bananduta eta gune bakoitzeko ezagutzak beste 

guneekin elkarbanatzeko beharra duten enpresentzat formakuntza soluzioak eskaintzen 

ditugu Fliskatu Koop. Elkartean. Horretarako, Moodle, Claroline edo ATutor bezalako kode 

irekiko software libreko e-Learning plataformak hartzen ditugu oinarritzat, plataforma 

pribatiboak bezain lehiakorrak edo lehiakorragoak direla erakutsi dutelarik, eta beraietan 

bideoak (YouTube), aurkezpenak (SlideShare), foroak, etab. bezalako Web 2.0 tresnak 

integratzen ditugu.  

Gure taldeak, gai eta tresna bakoitzeko adituak sortu eta bezero bakoitzarentzat egokienak 

erabiltzearen filosofia jarraitzen du, formakuntza ingurune guztiz pertsonalizatua lortuz. 

 

Formakuntza plataformaren arkitektura 

 

Eskaintzen dugun formakuntza plataformaren arkitekturak modulu desberdinak ditu, 

ikasketa tresna bakar eta oso bat bihurtzeko integratzen direnak. Inplementazio guztia 

SCORM estandarra errespetatuz gauzatzen da, horrela malgutasun maila altu bat lortzen da, 

adibidez aipatutako estandarra errespetatzen duen edozein ikastaro gehitu daiteke. CMS 

moduluak besteen edukiontzi bezala lan egiten du, era honetan arkitekturako modulu 

nagusia delarik. 

o LMS: e-Learning plataforma. 

o Komunikazioa: sinkronoak nahiz asinkronoak izan daitezkeen komunikazio tresnak. 

o Egiaztapena: ikastaroen ziurtapen modulua. 

o e-Commerce: denda birtuala. 
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Oinarrizko paketeak, bezeroaren eskakizunetara egokitzen den e-Learning plataforma 

pertsonalizatuak osatzen du. Baina formakuntza mailan hutsune batzuk ditu, esaterako 

adituen aholkularitza eta praktika falta. Ikaslearen ikasketa maximizatzeko oinarrizko 

paketearekin batera modulu gehigarriak erosi daitezke. 

Aukeretako bat e-Teacher da, komunikazio tresna sinkronoen bitartez planetako edozein 

tokitan kokatuta dauden adituek klaseak emateko aukera gehitzen duena. Modu honetan 

oinarrizko e-Learning mailatik nahi den b-Learning-era iristea posible da, baina aurrez-

aurreko klase batek dituen kostuak aurreztuz.  

Ikasleen prestakuntza zikloa osatzeko, kontzeptu teorikoak ezagutzen dituztenez, ezagutza 

horiek praktikan jartzea geratuko zen bakarrik. Horretarako e-Laboratory modulua 

eskaintzen da, froga banku batera konektatzea ahalbidetzen duena simulazio desberdinak 

egin ahal izateko. 

 

Internetera konexioa duen edozein gailu mugikor erabiliz, gure tresnetara sarrera 

eskaintzen dugu, horrela mugimenduan ikasketa ez etetea lortzen delarik. 

 

 

 

• Neurrira eginiko ikastaroen diseinurako plataforma (LCMS) 
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Gure produktua erosten duen enpresako formakuntza zuzendariari bere edukiak 

diseinatu eta sortzeko aukera eskaintzen diogu, horrela bere barne formakuntza 

autokudeatu ahal dezan. Era honetan, denbora eta kostua murrizten dira, ez 

dagoelako kanpoko enpresa batera jo beharrik ikastaroaren diseinua gauzatzeko. 

Bezeroarekin gertu-gertutik egiten dugu lan bere eskakizunetara guztiz egokitutako 

emaitza bat lortu ahal izateko, horrela bezeroa proiektuarekin guztiz nahasten da, 

prozesuaren garapena jarraituz eta emaitza optimo bat lortuz. 

Behin garapen pertsonalizatua amaitzean, bezeroak bere eskakizunetara 

moldatutako formakuntza bat (aurrez aurrekoa edo online) jasotzen du erosi berri 

duen plataformarekin trebatzeko, tresna ahalik eta gehien ustiatzeko helburuarekin. 

LMS+LCMS plataformaren arkitektura 

 

Honetaz gain, abantaila bat du, guk neurrira garatzen dugun LMS e-Learning 

plataformarekin guztiz akoplagarria dela. LMS plataformarekin gertatzen den bezala, 

SCORM estandarra errespetatuz egiten da inplementazio guztia, horrela malgutasun 

maila oso altua lortzen delarik. Arestian aipatutako estandarra betetzen duen 

edozein ikastaro gehitu daiteke adibidez. 

 

• Ikastaroak/edukiak zure neurrira 

Zure eskakizunetara egokitzen den ikastarorik aurkitzen ez baduzu, neurrira diseinatuko 

dizugu. Bezeroak ikastaroaren garapen prozesuan parte hartzen du, lehenengo fasean, 

eskakizunen analisian, ondoren gure adituek ikastaroa garatu dezaten. 

Neurrirako ikastaroaren prozesua 
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o Eskakizunen Analisia: bezeroaren formakuntza eskakizunen analisi sakon bat egiten 

dugu, bezeroarekin batera lan eginez. 

o Multimedia gidoia: aurreko fasean jasotako emaitzen arabera, ikastaroa egituratzen 

da. 

o Edukien garapena: formakuntza edukiaren garapena aurrera eramaten da. 

o Hizkuntzak: Bezeroak eskatutako edozein hizkuntzatara itzulpena egingo dugu. 

 

• Aurre-diseinatutako ikastaroak 

Guk garatutako edo kanpo garapeneko ikastaroez osatutako biltegi bat dugu. Ematen diren 

ikastaroen gaiak hurrengoak dira: 

o Ofimatika. 

o Programazioa. 

o Diseinu grafikoa. 

o Enpresa kudeaketa. 

o Zuzendaritza Gaitasunak. 

o Zuzenbide Legala. 

o Formakuntza. 

o Kalitate Totala. 

o Erosketak eta Logistika. 

o Hizkuntzak. 

Ematen diren ikastaro guztiek SCORM e-Learning estandarra betetzen dute. 

 

ZERBITZUAK 

• Enpresa txiki eta ertainentzako hosting-a 

Gure zerbitzaria bezeroarentzat erabilgarri jartzen dugu formakuntza plataformaren 

funtzionamendua, segurtasuna eta datuen erabateko konfidentzialtasuna bermatuz. 
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• Hardware aholkularitza 

e-Learning plataforma bat abiarazteko erabili beharreko hardware arkitekturaren inguruan 

aholkatzen dugu, zure ikasketa tresna egonkor eta seguru mantendu dadin. Zerbitzariaren 

gaitasuna, sareko konexio mota, etab. bezalako aholkuak. 

 

• e-Learning aholkularitza 

Edozein zalantza edo kezka izanez gero gure aditu taldea erabilgarri daukazu, e-Learning 

ezagutzak dituzten pertsonak baititugu eta teknologi berrietan eta web 2.0 filosofian 

esperientziadunak.  

 


