LIREX EXAM

Вашата дигитална платформа
за отдалечено провеждане
и управление на изпити

LIREX EXAM е иновативна софтуерна платформа,
която позволява автоматизиране и управление
на изпитен процес. Платформата обхваща всички
дейности по подготовка и планиране на изпити, както
и модул за отдалечена самоподготовка. Заложените
алгоритми за самоподготовка насърчават аудиторията
да постигне високи резултати и да затвърди знанията
си. Платформата е професионален инструмент за учебни
заведения и институции, които извършват редовни изпити за
оценяване и онлайн самообучения за своите студенти, ученици
и служители. Интуитивен потребителски интерфейс ангажира
вниманието на обучаемите и им предоставя сигурна среда за работа.

Поддържа висока мотивация
по време на изпит, и
предизвиква участниците в
изпита да постигнат по-високи
резултати и да усъвършенстват
професионалните си знания.

Автоматизирайте и управлявайте целия
изпитен процес - от началото до края

Независимо дали Вие сте университет, колеж
или друга организация, нашето решение
Ви позволява ефективно да тествате и да
проверите квалификацията на поток от
обучаеми, които е необходимо да валидират
конкретни знания или умения.

ДОКОСНЕТЕ СЕ
ДО СОФТУЕРНА
ПЛАТФОРМА:

Спестявате време
и ресурси, като
автоматизирате изпитния
процес за повишаване на
квалификация в конкретна
област на знанието.

Вие повишавате ефективността
и усъвършенствате процеса
на оценяване, като пестите
време и усилия, както за
организацията, така и за
вашите служители.

Лесен достъп:
Единственото необходимо
е web браузър, за да
достъпите платформата
и да извършите
необходимите действия,
според административните
си правомощия и
потребителски роли.

Многоезичен
потребителски
интерфейс:
интуитивен и лесен за
управление, който е
изключително адаптивен
към дигиталните умения
на изпитваните лица.

Сигурна и надеждна
технология:
по всяко време,
навсякъде - всичко,
от което се нуждаете,
е интернет връзка.

Защита срещу
непозволен достъп:
достъп до данни
с потребителско
удостоверяване,
защитени на всяка
стъпка.

Гъвкаво управление на
правата за достъп:
лесно дефиниране
на права за
достъп до модули,
функционалности и
използване на данни.

Проследимост и
прозрачност:
бързо разгледайте
история на промените
настъпили в системата.

Модул за
самообучение:
24-часов достъп до
изпитни материали и
тестове за отдалечена
самоподготовка.

Статистически данни на
една ръка разстояние:
лесно намирате резултати
от изпити, както и
индивидуален доклад за
всеки изпит или изпитано
лице.

С ФУНКЦИОНАЛНОСТИ,
КОИТО ОПРОСТЯВАТ
ПРОЦЕСА ПО ИЗПИТВАНЕ.

ОНЛАЙН УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШИТЕ
ДИГИТАЛНИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

С НЯКОЛКО КЛИКА

ЕДНОКРАТНО ДЕФИНИРАНЕ НА КОНСПЕКТИ И ИЗПИТИ
работни версии на учебните материали могат да се използват и
редактират по всяко време

СПИСЪК С ВЪПРОСИ НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП

извеждане на изпитното съдържание всеки път в различен ред

ГРАФИЧНИ И ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ

качване на мултимедийни материали като изпитен въпрос
Lirex Exam подпомага процеса на самообучение в учебното заведение
като Ви предоставя възможности за одит и контрол: потребителите могат
лесно да изготвят подробни доклади и статистики за извършените изпити,
получават достъп до общи и индивидуални протоколи, възможност да преглеждат
историята на действията, както и списъка с посочени отговори.

НАШАТА ЕКСПЕРТИЗА

В LIREX ПРОЕКТИРАМЕ, РАЗРАБОТВАМЕ И ВНЕДРЯВАМЕ ТАЗИ ИЗПИТНА
ПЛАТФОРМА, ЗА ДА МОЖЕ ВИЕ ДА СЕ ФОКУСИРАТЕ ВЪРХУ:

Подобряване на
ефективността
и намаляване на
разходите за тестване
на знания на поток от
обучаеми

Утвърждаване на
модерен изпитен процес,
чрез въвеждане на
оптимизирани, съвременни
дигитални процеси,
отразяващи днешната
реалност

Постигане на
прозрачност
при подготовка и
валидиране на изпитни
въпроси и конспекти

Използване на
иновативни инструменти
за анализ на данни,
необходими за
оптимизиране на
изпитните материали
и оценка

КАКВО ОЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ?
Lirex Exam Ви дава гъвкави възможности за надграждане и
персонализиране според административните нужди на учебното
заведение или институция. Системата е базирана на модулна
архитектура, която позволява гъвкава конфигурация, управление и
контрол на достъпа до ресурси и функционалности.

СЪЗДАЙТЕ СРЕДА, ПРЕДРАЗПОЛАГАЩА КЪМ:
По-висока активност
Креативно мислене
Продуктивно развитие на знанието

НАПРАВЕТЕ СВОЯ ИЗБОР ЗА ДИГИТАЛНО ПРОВЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПИТИ!
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