
Zet kennis om in relevante informatie 
voor de werkvloer

Met CAPP Agile Learning zet u bestaande kennis uit 
uw organisatie om in relevante informatie voor uw 
medewerkers. Stimuleer onderlinge kennisdeling 
met eenvoudige tools om zelf informatie te creëren 
en te delen. Of faciliteer Performance Support met 
relevante informatie voor de werkvloer.

Stimuleer onderlinge kennisdeling
CAPP Agile Learning is een veelzijdige authoring 
tool die iedereen zonder uitgebreide training laat 
bijdragen, maar ook uitermate geschikt is voor het 
overzichtelijk delen van informatie, bijvoorbeeld per 
afdeling of groep. Alle informatie is bovendien veilig 
en eenvoudig extern te delen.

Faciliteer Performance Support
Agile Learning stelt uw medewerkers in staat om 
gemakkelijk te leren waar en wanneer zij dat willen. 
Doorzoek het aanbod met de krachtige zoekfunctie, 
abonneer op relevante onderwerpen en blijf up-to-date 
met wekelijkse e-mailupdates. Laat gebruikers elkaar 
eenvoudig vragen stellen en beantwoorden.
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Met Agile Learning stimuleert u 
onderling kennisdelen en faciliteert u 
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Wat kan het voor u doen?

Maak en deel leercontent
CAPP Agile Learning is een veelzijdig platform 
voor het maken en delen van leercontent 
(met afbeeldingen, bestanden, toetsen en 
opdrachten) of bestaand materiaal, zoals 
werkinstructies, ondersteunende video’s en 
‘tips en tricks‘ van experts. Het platform 
presenteert alle gedeelde informatie snel, 
strak en professioneel aan uw gebruikers.

Gepersonaliseerd aanbod
Gebruikers kunnen zelf relevante  
onderwerpen uit het aanbod selecteren, 
inschrijven op onderwerpen die ze willen 
volgen en blijven dankzij wekelijkse e-mail- 
updates altijd up-to-date. Agile Learning maakt 
leren bovendien sociaal door discussie rondom 
onderwerpen te faciliteren en te stimuleren.

On demand leren
Laat gebruikers leren waar en wanneer 
ze willen. CAPP Agile Learning is altijd en 
overal beschikbaar. Gebruik QR-codes 
zodat gebruikers snel en eenvoudig de juiste 
informatie tot hun beschikking hebben en 
deel specifieke informatie zonder dat inloggen 
vereist is. Vind bovendien snel wat je zoekt 
dankzij de krachtige zoekfunctie.

Vraag & antwoord
Voorkom dat kennis verborgen blijft. 
CAPP Agile Learning stelt uw gebruikers in 
staat om vragen te stellen én antwoord te 
geven bij ontbrekende of onvindbare informatie. 
Zo wordt kennisdeling integraal onderdeel 
van een organisatie én een gedeelde 
verantwoordelijkheid.

Creëer
Creëer op een eenvoudige 
manier eigen content of hergebruik 
bestaand materiaal van internet. 
Iedereen kan bijdragen.

Deel 
Maak groepen voor verschillende 
afdelingen en bundel thema’s en 
kennisdomeinen in leerpaden.

Leer
Selecteer relevante onder- 
werpen uit het aanbod, doorzoek 
de bibliotheek en abonneer op 
relevante onderwerpen.
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CAPP is een product van www.defacto.nl/capp-agile-learning


