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GENT – Een kleine twee jaar na de lancering van FLOWSPARKS®, is het Gentse UNI-Learning genomineerd
als ‘Trends Digital Pioneer 2018’ in de categorie ‘Business Support & Logistics’. Flowsparks heeft dan ook
zijn entree niet gemist en tal van gerenommeerde klanten zoals Proximus, Crelan, De Lijn, Delhaize,
Belfius, Ablynx, Eastman, BASF, Rio Tinto, Greenyard, … zijn op de e-learning kar van UNI-Learning
gesprongen. Tijdens de Nacht van de Trends Digital Pioneers – die plaatsvindt op woensdag 21 november
a.s. – wordt bekendgemaakt welke pioneers een award wisten te verzilveren.
Met Flowsparks kan je op een dynamische manier online leerervaringen creëren, die op hun beurt de
interesse van je werknemers prikkelen. Of je nu je eerste stappen zet of al jarenlange ervaring op zak
hebt in het ontwikkelen van e-learning, met Flowsparks beschik je over een innovatieve en krachtige
tool om e-learning te creëren, te wijzigen en te distribueren. Dankzij de Learning Formats & Templates
kan je zelfs zonder enige pedagogische kennis, heel snel impactvolle e-learning creëren.
CEO Guy Herregodts: “De nominatie van Flowsparks door Trends in samenspraak met Google en PwC is
de kers op de taart. Het bewijst dat onze flexibele leeromgeving Flowsparks mooi inspeelt op de
behoeften van de markt.”

Wat maakt FLOWSPARKS uniek?
Dankzij de intuïtieve interface van Flowsparks kunnen de
juiste mensen informatie wijzigen of toevoegen in om het
even welke digitale cursus. “Zo kunnen
brandweermannen bijvoorbeeld als vakexperts een
digitale cursus updaten”, verduidelijkt Herregodts. De
opleidingen zijn bovendien zeer eenvoudig en snel aan te
maken en achteraf makkelijk te wijzigen. “Neem
bijvoorbeeld een gedragscode. Deze kan je op elk
moment aanpassen met slechts enkele muisklikken. Zo
blijft de info steeds up-to-date en in overeenstemming
met de legale vereisten.”

Informatie over een nieuw product of gewijzigde informatie over een bestaand product kan je zelf vlot
en moeiteloos binnen een internationale organisatie verspreiden, zodat salesteams goed voorbereid
naar hun klanten kunnen. Ook kan de micro-learning aanpak in Flowsparks een meerwaarde zijn
bovenop de bestaande klassikale trainingen die je bedrijf aanbiedt. Zo zorg je voor een perfecte
combinatie tussen digitale mogelijkheden en de persoonlijke aanpak van een trainer. Eens een elearningmodule naadloos geïntegreerd is in uw bestaande leeromgeving, ten slotte, kunnen latere
wijzigingen onmiddellijk worden gedistribueerd zonder verdere tussenkomst van de systeembeheerder
van uw bestaande platform.
Het is nu afwachten tot 21 november vooraleer we weten of het Gentse bedrijf effectief een award in
de wacht weet te slepen.
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