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Coursepath, het succesvolle leermanagemensysteem 
(LMS) van Fellow Digitals, maakt training binnen jullie 
bedrijf leuk en toegankelijk voor iedereen. Creëer 
cursussen in een handomdraai en voorzie deze 
eenvoudig van kennis en informatie. Is de cursus 
klaar voor gebruik? Goed bezig! Verspreid deze in een 
paar klikken, waarna je gebruik kunt maken van de 
overzichtelijke rapportage modus. Niet eerder was 
digitaal trainen zo makkelijk.

Als Software-as-a-Service (SaaS)-oplossing staat Coursepath aan de start van 
de opleidingsinfrastructuur binnen jullie bedrijf. Het eenvoudig te gebruiken LMS 
maakt het voor jullie mogelijk om zelf cursussen in te richten en deze gericht te 
verspreiden. Zijn de cursussen voltooid? Met een paar klikken op de knop maak je 
uitgebreide analyses.

Eenvoudig trainen
op de werkvloer
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De vele mogelijkheden
van Coursepath LMS

Cursuscreatie

• Ongelimiteerd aantal cursussen/workshops
• Converteer PowerPoint-bestanden
• Intuïtieve editor (WYSIWYG)
• Afbeeldingen en audio
• In de EU-gelegen video hosting
• Externe links en iframes
• Modulaire cursusstructuur
• Geautomatiseerde cursus herhaling
• Cursusprogramma’s
• Tijdlijn voor cursussen en deelnemers 
• Geïntegreerde cursus vertaling
• Workshops
• Het downloaden van bestanden
• Cursus calender

Kennisverspreiding

• Verschillende vraagtypen
• Vragenpool
• Minimale score
• Download certificaten

Rapportage

• Vastgestelde rapporten
• Gedetailleerde rapportage
• Individuele filters
• Automatische evaluatie
• Download in Excel-formaat

• Automatisch verstuurde e-mail

Beveiliging

• ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
• Verwerkerssovereenkomst 
• SSL/TLS encryptie (HTTPS)
• ‘Sterk wachtwoord’-beleid

Hosting

• ISO 27001 gecertificeerde hostingprovider
• In de EU gelegen datacentrum
• Uptime van 99.9%
• Regelmatig back-ups

• Digitale en fysieke monitoring van de servers

Gebruikersmanagement

• Flexibele rollen- en bevoegdhedensysteem
• Groepsopdrachten
• Filtermogelijkheden
• Gepersonaliseerde gebruikersprofielen
• Anonieme gebruikers (zonder email)
• Aanpasbare zichtbaarheid van gebruikers
• Flexibele inschrijvingsopties, in- en extern
• Zelfinschrijving mogelijk
• Voucher codes

Academy management 

• Eigen corporate design
• Eigen domein (white label URL)
• Aanpasbare startpagina
• Cursus bibliotheek 
• Academy pagina’s
• Gebruikersvoorwaarden
• E-commerce
• 21 talen
• Helpdesk
• Schaalbaarheid
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Leerervaring

• Bekijk de voortgang bij deelnemers
• Bekijk je eigen voortgang
• Badges (gamification)
• Deel ervaringen: berichten, commentaren en 

discussies
• eLearning ter referentie
• Upload zelf bestanden
• Emailnotificaties
• Geautomatiseerde leerherinneringen
• Microlearning
• Blended learning

• Academy-brede zoekfunctie

Gebruiksvriendelijkheid

• Hoge acceptatie
• Flexible en intuïtieve navigatie
• Duidelijke interface
• Via het web te bereiken
• Geen installatie(kosten)
• Mobiel toegankelijk
• Responsive design

Systeemintegratie

• Single sign-on
• API interface
• Geavanceerde opties voor ontwikkelaars
• Integratie van SCORM, Tin Can, xAPI, HTML5, 

and LTI
• Organiseer live video cursussen met de Zoom 

integratie
• Integratie van Viadesk Social Intranet
• Integratie van Google Analytics

http://-
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Zonder IT-experts

Coursepath zit vol tools om eenvoudig zelf 
cursussen te creëeren. Hier heb je geen 
aanvullende software voor nodig en al helemaal 
geen hulp van IT-experts. Maak trainingsmateriaal 
precies zoals jij in gedachten hebt.

In slechts een paar klikken

Door bestaand materiaal (zoals PowerPoints 
of PDF’s) te converteren creëer je razendsnel 
hoogwaardige cursussen. Voeg meer inhoud toe 
zoals tekst, afbeeldingen, links, bijlagen, video’s, 
audiobestanden, examenvragen en enquêtes. Deze  
soorten content  kunnen worden geordend via de 
drag & drop.

Een eigen toolbox
om cursussen te maken

Geïntegreerde tools

  Hulpmiddelen voor auteurs

  Converteer automatisch PowerPoints  
  en PDF’s naar trainingsmateriaal

  Integreer en deel bestaand 
  trainingsmateriaal (tekst, 
  afbeeldingen, audio, video, files) 

  Grote variatie in vraagtypen

  Certificaten
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Jullie huisstijl
in het LMS

E-learning in jullie eigen huisstijl? 
Natuurlijk kan dat! Het is 
tenslotte de bedoeling dat jullie 
trainingsmateriaal bijdraagt aan 
de bedrijfscultuur. Pas eenvoudig 
het design aan en maak van 
Coursepath jullie LMS.
 

Eenvoudig aan te passen

Jullie trainingsomgeving is op meerdere manieren 
te personaliseren naar jullie huisstijl. Denk hierbij 
aan het toevoegen van jullie logo, achtergrond 
en het lettertype. Ook is het mogelijk om jullie 
trainingsplatform een eigen domein naam te geven. 
Dit kan door middel van een white label URL.

Duidelijk en overzichtelijk

Met Coursepath creëer je een duidelijke, 
overzichtelijke en altijd effectieve leeromgeving. 
Gebruik bijvoorbeeld jullie hoofdpagina’s, 
ook wel academy pagina’s genoemd, voor je 
bedrijfsinformatie.

De startpagina van jullie platform bieden een 
persoonlijk overzicht voor alle leerlingen. Denk 
hierbij aan begonnen cursussen, voortzetting van 
cursussen, afgeronde cursussen en persoonlijke 
aanbevelingen.

Een vertrouwde leeromgeving

  Branding:  
  Het platform in jullie huisstijl.

  Duidelijke user interface.

  Intuïtieve bediening.

  Brede variatie aan design opties.

  Aanpasbare startpagina.

  Een eigen domein naam (white label  
  URL).

  Beheer overzichtpagina’s (academy  
  pagina’s) in de header en footer.
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Maak kennis meetbaar

  Test vragen

  Quizzen

  Vragenpool

  Certificaten

  Badges (gamification)

  Automatische cursus evaluatie

  Gedetailleerde rapporten en 
  statistieken voor trainers en 
  managers

Een training maken is belangrijk. 
Maar even belangrijk is dat deze 
wordt afgenomen én kan worden 
geëvalueerd.

Vragen en intrinsieke motivatie

Integreer test vragen in cursussen. Hiermee geef je 
cursisten de kans om kennis direct toe te passen en 
te beoordelen.

Gamification helpt leerlingen intrinsiek te motiveren. 
Door bijvoorbeeld badges als spelelement toe te 
voegen zullen zij vaker en met meer betrokkenheid 
leren. Zullen zij alle badges vrijspelen?

Toetsen en certificaten

Het is belangrijk om toetsen te integreren in 
jullie leersysteem. Hiermee maak je immers op 
eenvoudige wijze inzichteiljk of de leerlingen 
hebben geleerd van de cursus. Toetsen kunnen 
eenvoudig worden aangepast en toegevoegd..

In Coursepath is het mogelijk om certificaten toe 
te kennen. Voor iedere deelnemer, die een cursus 
of academy (reeks aan cursussen) heeft afgerond, 
wordt er automatisch een certificaat gegenereerd. 

Eenvoudig evalueren

In Coursepath is het mogelijk om uitgebreide 
rapportages te maken. Het LMS biedt alles 
onder één dak. Evalueer het leersucces met 
gedetailleerde rapporten en statistieken. Pas 
de rapporten aan naar jullie behoeften en filter 
op verschillende variabelen. Waar een grondige 
analyse voorheen lastig was, is dit nu eenvoudig te 
realisern.

Maak leersucces
inzichtelijk
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Coursepath is meer dan alleen leren. De sociale 
mogelijkheden maken van het leertraject een ervaring.  
Door kennis uit te wisselen tussen trainers, auteurs en 
cursisten krijgt training een nieuwe betekenis.

Dankzij de intuïtieve gebruikersnavigatie vinden deelnemers snel hun weg 
in Coursepath, ongeacht het tijdstip, de locatie of het device. Commentaar, 
discussie, privéberichten en feedback versterken de samenwerking tussen de 
cursisten en zorgen voor effectief en duurzaam leren in de hele organisatie.

Samen leren

check  Sociale functies: Opmerkingen en berichten

check  Persoonlijke gebruikersprofielen

check  Feedback

check  Integreer online en live workshops

check  Afspraken

Sociaal leren
is een ervaring
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Integreer
systemen

Externe content

Voeg externe content toe aan jullie 
trainingsmateriaal. Coursepath ondersteunt o.a. LTI, 
HTML5, SCORM en Tin Can/xAPI. Heb je hulp nodig 
met het implementeren van deze features? Neem 
dan contact met ons op.

API interface

Met de API-interface kan Coursepath naadloos 
worden gekoppeld met andere software systemen. 
Hiermee schakel je eenvoudig tussen de systemen 
die worden gebruikt binnen jullie organistie. Wel zo 
efficiënt.
Tip: Maak gebruik van single-sign-on (SSO), dan 
hoef je niet telkens opnieuw in te loggen. 

De digitale werkplek

Koppel Coursepath met het social intranet Viadesk. 
Deelnemers zien zo eenvoudig de processen in 
de cursussen die zij volgen. Bovendien biedt deze 
koppeling een eenvoudige manier om te schakelen 
tussen de twee tools.

{API}
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Flexibele gebruikersrechten

Coursepath beschikt over een uitgebreid 
rollensysteem. Hiermee beheer je eenvoudig de 
permissies van deelnemers. Zo heeft een leerling 
bijvoorbeeld minder bevoegdheden dan een 
trainer.

Altijd veilig
met Fellow Digitals

Beveiliging en hosting 

Met Coursepath beschik je over een SaaS-
oplossing. Dit betekent dat er geen installatiekosten 
aan het LMS zijn verbonden en dat het altijd up-to-
date is. Bovendien beschikt Fellow Digitals en zijn 
producten aan de hoogste certificaten, waardoor 
jullie veiligheid is gewaarborgd. Bekijk ook eens 
onze veiligheidsleaflet.

  ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
  100% EU hosting
  Voldoet ruimschoots aan de AVG
  HTTPS versleutelde data uitwisseling
  ‘Sterk wachtwoord’ beleid

  Gebruikersrechten 
  (in een rollensysteem)

  Combineer rollen

  Aangepaste machtigingen

  Gebruikersgroepen

https://www.fellowdigitals.nl/fellow-digitals-en-veiligheid
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5 redenen om
te starten met Coursepath

 Speel in op leerbehoeften

Geef medewerkers de ruimte zichzelf (en 
dus het bedrijf) te ontwikelen. Dit kan 
klein beginnen, de schaalbaarheid van 
het platform stelt jullie in staat om het 
aantal gebruikers aan te passen aan jullie 
behoeften. Coursepath biedt medewerkers 
een tijd- en plaatsonafhankelijke plek om 
training in hun eigen tempo te voltooien. 

 Kosten efficient

Eenmaal opgezet, bespaart e-learning 
organisaties tijd en geld. Evaluatie en 
documentatie zijn geautomatiseerd. 
Trainingen zijn snel en eenvoudig op te 
zetten waardoor dit weinig arbeidintensief 
is. Als SaaS-oplossing zijn de licentiekosten 
op lange termijn berekenbaar. Hosting en 
updates zijn inbegrepen.

 Altijd beschikbaar

Overal, op elk apparaat, op elk moment. Heb 
toegang tot bestaande kennis en gebruik 
e-learning als naslagwerk.

 Tevreden medewerkers

Zelfontwikkeling is voor medewerkers een 
belangrijke reden om voor een werkgever te 
kiezen. Dit werkt ook in het voordeel van de 
organisatie. Gekwalificeerde medewerkers 
leiden tot meer kennis en know-how binnen 
het bedrijf. Win-win dus!

 Geautomatiseerd

Hercertificering of een gedtailleerde 
rapportage? Stel dit in op basis van jullie 
behoeften en laat deze automatisch 
versturen. Zo hoef je er zelf niet aan te 
denken, maar blijft de kennis binnen het 
bedrijf wel up-to-date. 
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Welk leerproject jullie ook willen realiseren, Coursepath 
staat voor jullie klaar. Bekijk de volgende stappen en 
ervaar zelf de voordelen van Coursepath.

Trial 

Coursepath zelf ontdekken? Creëer snel en eenvoudig cursussen op je eigen 
training platform. De gratis proef eindigt automatisch na afloop van 30 
dagen. Neem je tijd en gebruik die periode voor het testen van alle features in 
Coursepath.
Test het zelf. 

Demo academy

Kruip in de huid van de cursist in de demo academy. Bezoek de academy en laat 
je inspireren door de vele proefcursussen. 
Ga naar de Coursepath Demo academy. 

Live Demo

Laten we een persoonlijk gesprek inplannen waarin we samen Coursepath onder 
de loep nemen. Ervaar de voordelen op basis van jullie individuele wensen en 
behoeften.
Neem contact met ons op en plan een afspraak in.

Licentiemodel

Coursepath betreft een multi-level licentiemodel. Schaal op elk moment op door 
meer gebruikers of extra functies toe te voegen. Hoe je precies kunt opschalen 
lees je op de volgende pagina.

Is e-learning iets voor jullie?
Dit zijn de volgende stappen

https://www.coursepath.nl/?utm_source=leaflet&utm_medium=referral&utm_campaign=features#section-signup
https://demo.coursepath.com/library?utm_source=leaflet&utm_medium=referral&utm_campaign=features
https://www.coursepath.nl/contact?utm_source=leaflet&utm_medium=referral&utm_campaign=features
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Feature Basic Professional Enterprise
Ongelimiteerd aantal cursussen 
en workshops

check check check

Auteursgereedschap check check check

Helpdesk check check check

Gepersonaliseerde certificaten check check check

PowerPoint- en PDF- 

converteren naar cursussen
check check check

Tests, quizzen en vragenpool check check check

Brandingopties check check check

21 talen check check check

Gedetailleerde rapportages check check check

xAPI en SCORM verbinding check check check

100% EU hosted check check check

HTML5 upload check check check

Academy pagina’s check check check

Eigen gebruiksvoorwaarden check check check

Zoom-integratie check check check

Academy-brede zoekfucntie check check

Geautomatiseerde cursus-

herhaling
check check

Leerprogramma’s check check

E-commerce check check

Single sign-on en API check check

Exporteer cursussen naar Word check check

Badges (gamification) check check

White label URL check check

Voucher uitnodigingen check

Geavanceerde rapportage check

Geïntegreerde cursus vertaling Op verzoek Op verzoek Op verzoek

Dit zijn de
licentiemodellen



Heb je nog
vragen?

Wij helpen je graag

Neem contact met ons op via info@fellowdigitals.com

of bel naar +31 (0)20 305 76 60.

Succeeding together

Fellow Digitals bv
Kostverlorenstraat 19C
1052 GT Amsterdam
The Netherlands

T: +31 (0)20 305 76 60
www.fellowdigitals.com
info@fellowdigitals.com

Fellow Digitals GmbH
Brüsseler Str. 25
50674 Cologne
Germany

T: +49 (0)221 828 293 64
www.fellowdigitals.de
info@fellowdigitals.de
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