
TALENTSOFT LMS
Wil je je werknemers in staat  
stellen om hun volledige potentieel  
te bereiken? Creëer een Learning 
cultuur met Talentsoft LMS.

Talentsoft Learning Management Systeem verbindt je medewerkers en laat de kennis groeien binnen  
je organisatie. Met onbeperkte toegang tot leeractiviteiten, experts en communities, maak je een op maat 
gemaakte en boeiende traject die toekomstbestendig zijn.

Uitdagingen
Learning behoeften en trends 

identificeren 

Learning content aan de locale 
behoeften aanpassen

Makkelijker blended learning 
programma’s opzetten

Een interactieve  
learning cultuur creëren

Sociale interactie stimuleren  
 and learner engagement

De Talentsoft Oplossing
Consolidatie van alle learning vragen vanuit alle Talent Management processen 

Toegang tot meer dan 40 mogelijkheden om gepersonaliseerde learning programma’s te 
bouwen, aangepast aan de locale behoeften

Begeleiding bij het bouwen van uitgebreide learning programma’s 

On-demand learning programma’s op alle mobiele apparaten 

 
Krachtige social learning tools om medewerkers aan te moedigen expertise te delen

84%
van managers vind dat een leven lang 
leren cruciaal is om het talent niveau 

binnen een organisatie te behouden *
*Customer Survey 2017

Gepersonaliseerd platform  
voor PC & mobiel

Blended Learning catalogus



Talentsoft LMS is ook:

Blended learning • Certificatie management • Reporting & Analytics • User-generated content 
 LMS mobile app • Training catalogus • Volledige integratie met HR processen • 100% SaaS & Cloud

Deze bedrijven vertrouwen Talentsoft

“We waarderen vooral de sterke rapportage in 
de Talentsoft-oplossing. Hiermee kunnen we de 
resultaten meten en centraliseren voor elk land waarin 
we actief zijn, en voor elke winkel. Dit vergemakkelijkt 
de besluitvorming en stelt ons in staat om snelle acties 
te ondernemen en al onze medewerkers te trainen.”
Isabelle Damour 
Lacoste Academy Retail Director, Lacoste

Learning community

“Ik verwachtte enige terughoudendheid van 
werknemers die niet gewend waren aan digitale 
oplossingen. Maar het hele team nam snel het 
Talentsoft-platform over en stelde spontaan nieuwe 
trainingsprogramma’s en activiteiten voor.”
Charles-Étienne Pelletier 
HR Director, White Birch Paper

Contact

Tel. +31 (0)70-850 9100

contact.nl@talentsoft.com

W W W. TA L E N T S O F T. N L

OVER TALENTSOFT
Talentsoft is de Europese leider in cloud-based Talentmanagement en Learning software. Talentsoft’s 
digitale platform moedigt interacties aan en verbetert de werkervaring van je medewerkers door 
competentiemanagement, carrièremanagement en trainingsmanagement te combineren. Talentsoft 
biedt een unieke software en analytics oplossing voor het efficiënt managen van HR processen zoals 
Recruitment, Onboarding, Talentbeoordeling, Competentiemanagement, training en e-learning en het 
beloningsbeleid. De Talentsoft software is als volledig pakket te gebruiken of in losse modules. 


