
Úplná implementácia Totara Learn 
pre NHS Trust trvala menej než 
10 týždňov.

NaJväčšia nízkonákladová 
spoločnosť v Strednej Európe, 
Wizz Air, dosiahla 95% podiel 
dokončených kurzov vďaka 
nízkonákladovému riešeniu LMS.

 

MENEJ NEŽ
10 TÝŽDŇOV

80%

96% ľudí v zácviku má motiváciu 
ostať v spoločnosti JetBlue ako 
výsledok ich nového 
tréningového programu.

 

181%

38%Britský supermarket 
Tesco ušetril viac než £1m 
výdavkov na vzdelávanie.

PepsiCo dokázalo do roka od zavedenia Totara Learn 
skrátiť počet dní na zaškolenie nového zamestnanca 
na polovicu a zároveň zdvojnásobiť počet preštudo-
vaných kurzov.

UŠETRILA £1M 

25,000 študentov medzinárodnej spoločnosti Sky, ktorá sa zaoberá 
technológiou a médiami môže dnes vstupovať do svojich vzdelávacích 
plánov a kurzov cez iPady kdekoľvek sa nachádzajú. Spoločnosť tak 
ušetrí každodenne 8,75 hodín na administrácii vzdelávania. 

25,000 ŠTUDENTOV

Viac než 5,000 otvorených odznakov bolo 
udelených v rámci multijazykového LMS 
spoločnosti Shimano.

OTVORENÝCH ODZNAKOV

Takmer 80% zamestnancov Ministerstva spravodlivosti na Novom 
Zélande vstúpilo od zavedenia LMS do svojho profilu, 64% z nich sa 
opätovne vrátilo, aby si preštudovalo viac ako ako jeden kurz. 

80% VSTUPOV

181% nárast úspešne dokončených 
kurzov v spoločnosti Samsung Electron-
ics Co.

 

Northumberlandská krajská rada 
ušetrila 10,000 hodín oproti klasickému  
vzdelávaniu v triedach a znížila náklady 
na doručenie vzdelania 
o 80% počas prvého roku implementácie 
svojho riešenia Totara Learn.

 

ZNÍŽENIE NÁKLADOV 
NA VZDELÁVANIE O 80%

Rabobank si nastavila cieľ ušetriť € 500,000 
na vnútropodnikovej administratíve 
a práci s financiami v roku 2018 vďaka tréningu 
Totara Learn.

ÚSPORA €500,000 

40%

>5000 

96%

38% zníženie fluktuácie novo 
nastúpených zamestnancov po zavedení 
flexibilného LMS od Totary v top 
hotelovom reťazci Jurys Inn.

ZNÍŽENIE

NÁRAST Súkromná medicínska spoločnosť 
BMI Healthcare z Nového Zélandu 
zažila fantastický 133% nárast  v 
dodržiavaní compliance a vďaka 
LMS tak ročne ušetrí £ 800,000.

Niekoľko krát ocenená 
vzdelávacia platforma ušetrí 
ročne programu ASADA 
$26,000 AUD na vzdelávaní, a 
viedla k 40% nárastu 
spokojnosti užívateľov LMS.

Používa ju viac ako 10 miliónov ľudí v 1.500 
organizáciách, ponúka ju 97 partnerov po celom svete. 
Totara Learn berie svet útokom. Prečo je tak 
populárna?

MAXIMALIZUJTE ZISKOVOSŤ SVOJICH INVESTÍCIÍ 

S TOTARA LEARN

30%

Najväčšia mexická spoločnosť 
zaoberajúca sa správou penzijných 
fondov Afore XXI dosiahla 100% 
celonárodné pokrytie vzdelávania, 
so 100% dokončením povinných 
compliance modulov.   

100%

Pomocou Totara Learn ako novou 
vzdelávacou platformou bola 
spoločnosť Charles River 
Laboratories schopná ušetriť 
takmer $300,000 USD a 1,000 
vzdelávacích administratívnych 
hodín počas jedného roka. 

UŠETRENIE 
$300,000

POKRYTIE 
VZDELÁVANIA

Yamaha Motor ušetrila 
30% na vzdelávaní len 
tým, že prešla na moderné 
a uživateľsky prístupné 
riešenie Totara Learn

Totara mení spôsob, akým sa ľudia vzdelávajú, navzájom 
spájajú a pracujú. Spoznajte i vy, koľko z najväčších 
a najdôveryhodnejších svetových organizácií využíva slobo-
du vzdelávania s Totarou.

American Cancer Society dodáva 
užívateľsky prístupné vzdelávanie 
3 miliónom dobrovoľníkov v rámci celých 
Spojených štátov.

LMS spoločnosti Volvo Cars dokázalo byť 
nasadené v rámci 8 dní na riešenie úloh v 
rámci 53 technických tímov.

3 MILIÓNY
DOBROVOĽNÍKOV

V NASADENÍ DO 
8 DNÍ

100,000 
ŠTUDENTOV 
CELOSVETOVO
Prvá svetová digitálna humanitárna platforma, 
Humanitarian Leadership Academy, dodáva 
obsah viac než 100,000 študentom v rámci 
celého sveta.

O POLOVICU MENEJ ČASU, 
DVAKRÁT VIAC OBSAHU

8 DNÍ

http://www.google.com/

Prípadové štúdie si pozrite na: TOTARALEARNING.COM/CASE-STUDIES


