
 

 

 

 

Nazwa  

Wprowadzenie Z ponad 25-letnim doświadczeniem firma B2 Ltd pozostaje wiodącą firmą w 

dziedzinie edukacji komputerowej i e-learningu. Wachlarz usług wzbogaca 

również dodatkowa wieloletnia oferta pozyskiwania edukacji formalnej oraz 

rozwoju oprogramowania e-learningowego i analityki biznesowej. Początki 

firmy sięgają 1989 roku i powstała przede wszystkim z myślą o 

towarzyszeniu ludziom informatyką w drodze do większej produktywności, 

konkurencyjności i satysfakcji. Od samego początku firma oferuje edukację 

komputerową i usługi informatyczne. Od 1996 roku firma oferuje również 

oficjalnie uznawane publiczne kwalifikacje. 

Misją firmy jest pomaganie ludziom w zwiększaniu ich produktywności, 

konkurencyjności i satysfakcji z korzystania z technologii informatycznych. 

Firma kreuje trendy rozwojowe w zakresie edukacji, e-learningu, rozwiązań 

informatycznych oraz business intelligence. Wzmacnia swoją rolę na rynku, 

szybko reaguje na nowości i wzbogaca swoje usługi z zakresu edukacji i 

rozwiązań informatycznych. 

Rodzaj zaangażowanej 
instytucji / poziom Ksz
tałcenia 

Przedsiębiorstwo prywatne 

Nazwa zastosowanej m
etodologii 

Programy edukacyjne online dla firm. 

B2 oferuje firmom specyficzne programy online, których celem jest 

stworzenie w firmie własnego centrum e-szkoleń w celu systematycznego 

szkolenia pracowników w firmie. 

W ramach tego programu online B2 oferuje szkolenia i e-materiały z trzech 

różnych obszarów: 

1) pierwszy obszar to WIEDZA WŁASNA, tj. znajomość wewnętrzna 

firmy. Jest to wiedza wewnętrzna, organizacyjna firmy, która jest 

zwykle definiowana samodzielnie w ramach określonej grupy firm 

(na przykład HR, usługi finansowe itp.); 

2) drugi obszar to SPÓJNOŚĆ BIZNESOWA - ustawodawstwo, regulacje, 

etykieta, etyka, kultura biznesowa; 

3) trzeci obszar to WIEDZA OGÓLNA - umiejętności miękkie, 

informatyka, umiejętności komunikacyjne. 

Dużo uwagi poświęca się również przygotowaniu e-materiału. Materiał jest 

przygotowywany samodzielnie przez B2 lub we współpracy z firmą 
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(klientem). W niektórych przypadkach materiał jest również 

przygotowywany przez firmę (klienta). 

W przygotowanie materiału zaangażowane są następujące osoby: 

• autor, czyli ekspert; 

• projektant instruktażowy (to ktoś, kto dobrze zna system, czyli 

platformę do przygotowania e-materiału). 

• Metodyka wprowadzenia centrum e-szkoleniowego do firmy: 

• wstępne warsztaty z pracownikami w celu uzgodnienia treści i 

metod uczenia się; 

• stopniowe wdrażanie lub coaching. 

Utworzenie e-szkolenia może trwać od 1 tygodnia do 2 miesięcy, w 

zależności od decyzji klienta, czy skorzystać z przygotowanego wcześniej 

materiału lub e-treści. 

Prawdziwy e-trening składa się z trzech elementów: 

• najważniejszy jest rzeczywisty system, umożliwiający wysokiej 

jakości e-learning oraz towarzyszący wszelkim analitykom, których 

potrzebuje firma (klient). System jest dobry, jeśli można go 

zintegrować z innym istniejącym systemem w firmach. Jedną z 

korzyści jest to, że zebrane dane na temat szkoleń można przenieść 

do systemu HR firmy. System musi umożliwiać tworzenie środowiska 

uczenia się, które jest intuicyjne i motywujące. 

• Materiały elektroniczne muszą być multimedialne i interaktywne. 

• Wreszcie, ale najważniejsze - ludzie. W firmie (klient) bardzo ważna 

jest osoba chętna do nauki i entuzjastycznie nastawiona do e-

learningu. 

Rodzaj prowadzącego 
zajęcia 

Mentor - ekspert w danej dziedzinie, znawca merytoryczny. 

System Manager - wie o ważnych terminach w programie, wysyła 

przypomnienia i nadaje uprawnienia. 

Autorzy e-materiału - przygotowują e-materiały. 

Używane narzędzie / na
rzędzia 

W celu wdrożenia e-learningu firma B2 korzysta z własnego LMS (Learning 

Management System) o nazwie E CAMPUS. System jest stale ulepszany i 

aktualizowany. System umożliwia również przygotowywanie treści wideo, 

quizów i gier edukacyjnych. E-kampus to płatny system przeznaczony do 

tworzenia programów e-szkoleń, tworzenia grup, przygotowywania 

materiałów i zarządzania forami. 

Główne wyzwania, kluc
zowe cele i czynniki  

Główne wyzwania: 

• z punktu widzenia klienta istnieją dwa powody, dla których program 

e-szkolenia odniósł sukces lub nie. Jednym z głównych powodów jest 



osoba w firmie entuzjastycznie nastawiona do e-learningu. Jeśli 

firma nie ma takiej osoby lub osoba ta nie była częścią 

początkowego wprowadzenia systemu, to e-learning 

najprawdopodobniej nie ożyje. Ktoś, kto odpowiada za zarządzanie 

e-learningiem, jest jedną z kluczowych osób i jest to najczęściej ktoś, 

kto lubi technologię i jest zainteresowany rozwojem. Drugim 

powodem jest decyzja, czy firma zdecyduje się przygotować własne 

e-materiały. 

• Na początku wyzwaniem było to, że firmy (klienci) nie były jeszcze 

gotowe na e-szkolenia. Później B2 musiała sprostać wyzwaniu 

motywowania ludzi. Teraz jest zupełnie inaczej. Firmy są gotowe na 

zmiany, a ludzie są coraz bardziej zmotywowani. 

Kluczowe czynniki sukcesu: 

Własna metodologia, która posiada certyfikat ISO, co oznacza, że wszystkie 

kluczowe procesy e-learningu są dokładnie napisane. Dzięki temu łatwiej jest 

je szybko i przejrzyście przedstawić firmom. Ważna jest również wysoka 

jakość oraz liczba i rozległość osób odpowiedzialnych za e-learning. 

Ponieważ B2 opracowała własny LMS, można go szybko zmienić lub 

dostosować, dzięki czemu wiele rzeczy można dostosować do klienta. 

Wyciągnięte wnioski i z
alecenia 

Wyciągnięta lekcja: 

Istotne znaczenie ma metodologia, która zakłada jasne i dokładne procesy i 

zastosowania. Klientom łatwiej jest w ten sposób dojść do porozumienia z 

firmą, co oznacza, że wszyscy patrzą na siebie, a firma szybko uzyskuje 

wszystkie ważne informacje, które są potrzebne do podjęcia właściwej 

decyzji. 

Ponadto ważne pozostają również doradztwo i elastyczność. 

Kraj Słowenia 

Nazwa instytucji / centr
um edukacyjnego 

 B2 d. o. o. 
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