
Supportmix
Onboarding, training en inzicht

 



DE LEARNAV SUPPORTMIX

Welkom bij LearNav, en bedankt dat u hebt gekozen
voor dé slimme lijstenmaker voor het voortgezet- en
beroepsonderwijs.

LearNav is gemaakt voor iedereen die te maken
heeft met het samenstellen en beoordelen van
leermiddelenlijsten. 

Dankzij de intuïtieve applicatie kan snel en vlot
begonnen worden met het samenstellen,
beoordelen en analyseren van de leermiddelenmix
voor het komende schooljaar. 

Om er zeker van te zijn dat iedere gebruiker een
vliegende start krijgt, biedt XMPL de LearNav
supportmix; de juiste hoeveelheid ondersteuning,
passend bij de behoeften van u en uw
onderwijsinstelling. 

Voor wie?

Iedereen die goed van start wil gaan met LearNav
en het beste uit LearNav wil halen, graag meer
inzicht wil in de performance en eventueel extra
ondersteuning nodig heeft.
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VOORDELEN

SUPPORTMIX

PLUG & PLAY

WEBINARS (ONLINE)

TRAINING (OFFLINE)
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VOORDELEN VAN DE TRAINING/ONBOARDING

Support
Wilt u vliegend van start met LearNav? We bieden u handige tools om zo het beste
uit LearNav te halen.

Productkennis
Heeft u behoefte aan een soepele onboarding, wilt u graag hulp bij de implementatie
of een training op locatie? LearNav biedt verschillende mogelijkheden in de
supportmix.

Efficiëntie
Door de juiste onboarding, bent u er zeker van dat u LearNav zo efficiënt mogelijk
hebt ingericht. Zo behaalt u directe tijdsbesparing op het verwerken van de
leermiddelenlijst. 
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Ik zie op het statusscherm 
hoe ver we al zijn.

 
Emily Fernan - VO Campus
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TRAINING (OFFLINE)
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PLUG & PLAY

LearNav heeft voor iedere gebruiker standaard ondersteunende mogelijkheden
beschikbaar voor een goede zelfstandige start van het lijstenproces. 

Helpfunctie: op iedere pagina kan via het vraagteken rechtsboven in het scherm een
contextgevoelige hulppagina opgeroepen worden. Via deze hulppagina wordt het
scherm met bijbehorende functionaliteit uitgelegd.

Videomateriaal: via het dashboard zijn verschillende video’s beschikbaar. In deze
video’s worden verschillende processen gedemonstreerd en uitgelegd. 

Mailsupport: Is uw probleem of vraag niet urgent, of wilt u buiten kantoortijden
contact opnemen? Mail dan naar support@learnav.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk
contact met u op.

Technische support: heeft uw organisatie een licentie? Dan helpt onze technische
supportafdeling u met uw technische vragen over Learnav. De XMPL Supportlijn is op
werkdagen tussen 9:00 en 17:00 te bereiken op 0515 – 22 70 21 en kan u helpen met
uw opstartvragen.
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TRAINING: WEBINARS

XMPL presenteert op een aantal vaste momenten in het schooljaar informatieve
webinars. Hier kunt u kosteloos op inschrijven. De webinars worden via onze
website, social media kanalen en e-maillijst aangekondigd. Schrijf u tijdig online in,
want vol is vol!

De nieuwste ontwikkelingen in LearNav
Online
Data volgt (2x)
Max. aantal deelnemers: 20
Prijs: incl. bij licentie

 

WEBINAR A: Nieuw in LearNav

XMPL is continu bezig met het verbeteren
van LearNav. Zo groeit de applicatie mee
met uw behoeften en sluit deze nóg beter
aan op het leermiddelenlijstenproces. 

Voorafgaand aan het lijstenproces praten
we u bij over de laatste ontwikkelingen en
demonstreren we hoe deze ontwikkelingen
in de praktijk optimaal kunnen worden
toegepast. 

WEBINAR A: Nieuw in LearNav
Opstart en doorlopen van de
belangrijkste schermen in LearNav
Online
9, 16, 20 en 23 februari 
Max. aantal deelnemers: 20
Prijs: incl. bij licentie

WEBINAR B: Starten met LearNav

Deze webinar is speciaal voor
onderwijsinstellingen die voor het eerst aan
de slag gaan met LearNav, of beheerders
die een bestaande administratie
overnemen. 

Overweegt u te beginnen met LearNav en
wilt u weten wat er komt kijken bij het
opzetten van een administratie? Ook dan is
deze webinar geschikt voor u. 

WEBINAR B: Starten met LearNav

Het muteren per vak of per lijst
Online
Data volgt (2x)
Max. aantal deelnemers: 20
Prijs: incl. bij licentie

 
WEBINAR C: Muteren in LearNav

Deze webinar is speciaal voor docenten die
namens de vaksecties mutaties in het
lijstenproces doorvoeren. 

De focus ligt op de muteerschermen en het
werken met de catalogus. 

WEBINAR C: Muteren in LearNav
De voordelen en inzichten van LearNav
Online
Data volgt (2x)
Max. aantal deelnemers: 20
Prijs: incl. bij licentie

 
WEBINAR D: De Meerwaarde van LearNav

Deze webinar is speciaal voor de
bestuurders en boekenfondscoördinatoren
die hun lijstenproces willen vereenvoudigen

Een introductie van LearNav. Wat kan het?
Maar vooral, wat biedt het?

WEBINAR D: De meerwaarde van LearNav
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LEARNAV LIVE

Het informele moment tijdens een kop koffie, het persoonlijke contact en de
interactie met de medecursisten; er zijn veel redenen om toch voor een offline, live
training te kiezen. 

Tijdens de trainingsdag leert u alles over LearNav. U gaat zelf aan de slag en ook leert
u tijdens deze klassikale sessie van uw medegebruikers op andere
onderwijsinstellingen. 

Centrale LearNav training

Gedurende het lijstentraject organiseert XMPL op een centrale plaats in het land een
training waar u zich op in kunt schrijven. Tijdens deze training, waaraan maximaal 16
deelnemers meedoen, deelt u de zaal met leermiddelencoördinatoren en
lijstenbeheerders uit het gehele land. Onderwerpen zullen zijn: een korte algemene
instructie, Q&A en de persoonlijke interactie en ervaring met medecursisten.

Wilt u deelnemen aan deze LearNav training? De training duurt een dag en deze
wordt via onze website, social media kanalen en e-maillijst aangekondigd. Schrijf u
tijdig in op www.learnav.nl, want vol is vol!
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Oliemolen 2
8754 GH Makkum

www.xmpl.nl


