
eLearning Plus
Online opleidingsbeheer

Het eLearning-platform van OMRON biedt een breed scala aan cursussen 

over industriële automatisering, van automatisering en veiligheid tot robotica 

en vision. Met een eLearning-groepslicentie (1 jaar per keer geldig) kan een 

docent een digitale leeromgeving gebruiken om het leerplan van de school 

te ondersteunen.

• Een klas structureren
Informatie over docenten en studenten uploaden met een 

eenvoudig Excel-werkblad

• De voortgang van studenten bijhouden
Kijk welke cursussen de studenten volgen, voor hoelang, welke resultaten 

zij in de tussentijdse toets en eindtoets behalen; met de relatieve score

• Mogelijkheid om een trainingsprogramma 
te personaliseren voor een school met een 
afzonderlijke service
Kies alleen de juiste cursussen die passen bij de leerresultaten van 

uw klassen. Er wordt een omgeving op maat gemaakt voor uw school, 

klas of groep

De leervoortgang 
bijhouden met 

standaardrapporten

Lesstof op 
één plek

Neem contact met ons op voor meer informatie:

industrial.omron.nl/elearningplus



Hoewel wij streven naar perfectie, bieden Omron Europe BV en/of haar dochterondernemingen en filialen geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid en de volledigheid van de informatie in dit document. Wij behouden ons het recht 
voor op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Meer weten?

industrial.omron.nl/nl/services-support

OMRON-services in één oogopslag

Of het nu gaat om automatisering en veiligheid, robots of vision, wij leveren services 
gedurende de hele levenscyclus van uw machines:

We streven ernaar uw vertrouwde partner in automatisering te zijn, zodat u de ondersteuning krijgt die u nodig hebt om 

wereldwijd te opereren en sneller, efficiënter en slimmer kunt opereren dan uw concurrenten.

Als onderdeel van een wereldwijd netwerk profiteert u ook van de internationale expertise en innovaties van OMRON,  

de grotere beschikbaarheid van producten en de snelle levering van reserve- en vervangingsonderdelen.

Voor ontwerp
Safety services, financiële dienstverlening, proof of concept

Voor gebruik
Consultation Desk Services, logistiek met toegevoegde waarde, 

technische ondersteuning en service in het veld, projectmanagement

Voor onderhoud
Reparaties, training, reserveonderdelen, garantieverlengingen, 

preventief onderhoud en virtuele assistentie

Meer dan  
150 verkoopkantoren 

Meer dan 2700 Sales 

Engineers en Field Application 

Engineers Distributie- en 

systeemintegratornetwerk


