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E -learningová platforma

Scormium LMS

Kategorie: 
On  -line nebo související služby
Sense4code, www.scormium.com

Přihlašovatel:
Sense4code, www.sense4code.com
výrobce/vývojář platformy

Použití produktu: Scormium LMS slouží jako on  -line portál pro vzdělávání, testování 
a certifikaci zaměstnanců, zákazníků nebo obchodních partnerů na dálku. Organizace 
jej mohou využívat pro zajištění zákonných školení i rozvoj pracovníků nebo otevřít 
svým zákazníkům či partnerům jako akademii pro prezentaci produktů a návodů k je-
jich využití či prodeji. Plná podpora standardů SCORM přitom zajišťuje kompatibilitu 
s e -learningovými kurzy externích dodavatelů. Součástí platformy je i nástroj pro vytvá-
ření vlastního e -learningového obsahu, u kterého je zajištěná kompatibilita se zavede-
nými standardy.

Popis produktu: Cloudová platforma Scormium pokrývá vše od vytváření e -lear-
ningového obsahu přes jeho distribuci a licencování až po studium a správu výuky. 
 Přizpůsobitelný vzdělávací portál Scormium LMS zajišťuje přístup k e -learningovému 
obsahu, správu studentů, plánování a vyhodnocování jejich studia a certifikaci. Podpo-
ruje standardní formáty e -learningu včetně multimediálních lekcí, prezentací, video-
lekcí a webinářů. Student v LMS vidí statistiky studia a přehled přiřazených kurzů, 
 manažeři a lektoři zase mohou přes dashboard sledovat přístupy na portál a do kurzů, 
průběh studia a výsledky testů.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Škálovatelnost do desítek tisíc uživatelů včetně nastavení hierarchie
 ■ Přizpůsobitelnost funkcí a vzhledu
 ■ Důraz na uživatelskou přívětivost (UX)
 ■ Responzivita pro mobilní zařízení
 ■ Jednotné přihlašování přes SSO
 ■ Integrace s e -commerce a dalšími systémy přes REST API
 ■ Nativní podpora standardů SCORM
 ■ Zabezpečení dané využitím MS Azure, pravidelné pen -testy
 ■ Snadná aktualizace a distribuce obsahu

Cena (bez DPH): modulární podoba řešení, cena závisí na verzi a modelech licencování

IoT integrační a řídicí platforma

Axiom, verze 1.0

Kategorie: 
Podnikový software
Axians redtoo, www.axians.cz

Přihlašovatel: 
Axians redtoo, www.axians.cz
výrobce

Použití pro duktu: Platforma Axio  m integruje provozní a výrobní technologie do jed-
notného systémového a uživatelského celku za účelem jejich monitorování a zefektiv-
nění správy včetně zabezpečení provozu proti poruchám nebo výpadkům. Cílem je vy-
tvořit inteligentní integrační prostředí, které je schopné agregovat současné provozní 
technologie s moderními senzorickými prvky, analyzovat provozní stavy a také opti-
málně řídit chod jednotlivých provozů či spotřebičů.

Popis produktu: Smart integrační platforma umožňuje monitoring a analýzu integro-
vaných zařízení či systémů výroby a budov pomocí prvků umělé inteligence, jejich řízení 
s možností definice vzájemné vazby těchto systémů. Nabízí tak maximalizaci efektivity 
využití energetickýc h zdrojů, šetření nákladů na provoz, dohled nad provozem techno-
logií a v neposlední řadě také prevenci provozu. Veškeré systémy lze ovládat z jednoho 
centra, a to i přes mobilní aplikaci nebo webový portál. Platforma je vysoce škálova-
telná a snadno rozšiřitelná o dodatečné IoT čidla či senzory.

Zajímavé vlastnosti produktu: 
 ■ Otevřená platforma pro dodavatele i existující systémy – univerzální, nezávislá 

na výrobci připojených systémů
 ■ Prováže a automatizuje dílčí systémy s možností využití nástrojů umělé inteligence 

a strojového učení
 ■ Optimalizuje procesy a minimalizuje provozní náklady
 ■ Modulární architektura, provoz platformy lokálně, z cloudu i v hybridním scénáři
 ■ Reference od výroby až po chytrá města
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