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Заглавие  

Въведение С повече от 25 години опит, компанията B2 Ltd остава 
водещата компания в областта на компютърното 
образование и електронното обучение. Обхватът на 
услугите му се обогатява и от допълнителната 
дългогодишна оферта за официално придобиване на 
образование и разработване на софтуер за електронно 
обучение и бизнес анализ. Началото на компанията 
датира от 1989 г. и е създадено предимно с намерението 
да придружава хората с информационни технологии по 
пътя им към по-голяма производителност, 
конкурентоспособност и удовлетвореност. От 
основаването нататък компанията предлага компютърно 
обучение и ИТ услуги. От 1996 г. компанията предлага и 
официално признати публични квалификации. 

Мисията на компанията е да помогне на хората да 
повишат своята производителност, 
конкурентоспособност и удовлетвореност от 
използването на информационни технологии. 
Компанията създава тенденции за развитие в областта на 
образованието, електронното обучение, ИТ решения и 
бизнес интелигентност. Укрепва ролята си на пазара, 
реагира бързо на новостите и обогатява услугите си в 
областта на образованието и решенията за 
информационни технологии. 

Тип на институцията Частна компания 

Използвана методология Онлайн образователни програми за компании. 

B2 предлага на компании специфични онлайн програми, 
целящи създаването на собствен център за електронно 
обучение в компанията с цел систематично обучение на 
служителите. 

Като част от тази онлайн програма B2 предлага обучение 
и електронни материали от три различни области: 

1) първата област е СОБСТВЕНО ЗНАНИЕ, т.е. вътрешни 
познания на компанията. Това е вътрешно, 
организационно познание на дадена компания, което 
обикновено се самодефинира в рамките на определена 
фирмена група (например HR, финансови услуги и др.); 

2) другата област е БИЗНЕС КОНСИСТЕНТНОСТ - 
законодателство, наредби, етикет, етика, бизнес култура; 

3) третата област е ОБЩИТЕ ЗНАНИЯ - меки умения, 
изчисления, комуникативни умения. 

Много внимание се отделя и на подготовката на 



електронния материал. Материалът се изготвя от самия 
B2 или в сътрудничество с компанията (клиент). В някои 
случаи материалът се изготвя и от компанията (клиент). 

Следните лица участват в подготовката на материала: 

- авторът, т.е. експерт; 

- дизайнер с инструкции (това е някой, който познава 
добре системата, т.е. платформа за подготовка на 
електронния материал). 

Методология за въвеждане на електронен център за 
обучение във фирмата: 

- начални семинари със служители, за да се договори 
съдържанието и подходите за учене; 

- постепенно внедряване или обучение. 

Създаването на електронното обучение може да 
продължи от 1 седмица до 2 месеца, в зависимост от 
решението на клиента дали да се използва 
предварително подготвен материал или електронно 
съдържание. 

Истинското електронно обучение се състои от три 
компонента: 

- най-важната е реалната система, позволяваща 
качествено електронно обучение, както и придружаваща 
всички анализи, от които се нуждае компанията (клиент). 
Системата е добра, ако може да бъде интегрирана с друга 
съществуваща система в компаниите. Едно от 
предимствата е, че събраните данни за обучението могат 
да бъдат прехвърлени в системата за човешки ресурси на 
компанията. Системата трябва да даде възможност за 
създаване на учебна среда, която е интуитивна и 
мотивационна. 

- Електронните материали трябва да бъдат богати на 
мултимедия и интерактивни. 

- И накрая, но най-важното - хората. В рамките на 
компанията (клиент) човекът, който е нетърпелив да учи 
и е ентусиазиран от електронното обучение, е най-
важното. 

Тип преподавател Ментор - експерт в някаква област, тематични експерти. 

Системен мениджър - знае за важните дати в програмата, 
изпраща напомняния и назначава права. 

Авторите на електронни материали - подготвят 
електронни материали. 

Използвани инструменти За да внедри електронно обучение, компанията B2 
използва собствена LMS (Learning Management System), 
наречена E CAMPUS. Системата постоянно се надгражда и 
актуализира. Системата също така позволява подготовка 
на видео съдържание, въпросници и учебни игри. E-
campus е платена система, предназначена за създаване на 
програми за електронно обучение, създаване на групи, 



подготовка на материали и управление на форуми. 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

Основни предизвикателства: 

- От гледна точка на клиента има две причини една 
програма за електронно обучение да бъде успешна или 
не. Една от основните причини е човек в компанията, 
който е ентусиазиран от електронното обучение. Ако 
компанията няма такъв човек или лицето не е било част 
от първоначалното въвеждане на системата, тогава 
електронното обучение най-вероятно няма да оживее. 
Някой, който отговаря за управлението на електронното 
обучение, е един от ключовите хора и това най-често е 
някой, който харесва технологиите и се интересува от 
развитието. Другата причина е в решението, ако 
компанията реши да подготви свои собствени 
електронни материали. 

- В началото предизвикателството беше във факта, че 
компаниите (клиенти) все още не бяха готови за 
електронно обучение. По-късно B2 трябваше да 
преодолее предизвикателството да мотивира хората. 
Сега нещата стоят много по-различно. Компаниите са 
готови за промени и хората стават все по-мотивирани. 

Ключови фактори за успех: 

Собствена методология, която е сертифицирана по ISO 
стандарт, което означава, че всички ключови процеси на 
електронното обучение са написани точно. По този начин 
е по-лесно бързо и ясно да ги представите на 
компаниите. Освен това високото качество и броят на 
хората, отговарящи за електронното обучение, също са 
много важни. Тъй като B2 е разработил свой собствен 
LMS, той може бързо да бъде променен или коригиран, 
поради което редица неща могат да бъдат коригирани за 
конкретен клиент. 

Изводи и препоръки Научен урок: 

Методологията, предполагаща ясни и точни процеси и 
приложения, е от съществено значение. По този начин е 
по-лесно да се постигне споразумения с компанията-
клиент, което означава лични срещи и компанията бързо 
получава цялата важна информация, която трябва да има, 
за да вземе правилното решение. 

Освен това консултирането и гъвкавостта също остават 
важни. 

Държава Словения 

Име на 
институцията/обучителната 
организация 

B2 d. o. o. 

 

 

 



 

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата 
публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява 
гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от 

Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея.  


