
Maak interactieve online 
cursussen. Geen IT- of 
ontwerpvaardigheden nodig.



19 jaar op de e-learning markt

370 medewerkers

in de VS, Europa, 

Rusland, en het GOS

20 jaar

op de markt 

59,000 klanten uit 

172 landen

iSpring software 

is beschikbaar 

in 18 talen



E-learning is niet meer slechts 
een optie in bedrijfstrainingen.

Het is een uitstekend alternatief.

De COVID-19 pandemie heeft de trainingsindustrie voorgoed 

veranderd. Nu medewerkers op afstand werken, moesten veel 

bedrijven snel omschakelen van traditionele trainingen onder 

leiding van een instructeur naar e-learning.

Velen van hen zijn het ermee eens dat gebleken is dat online 

leren ervoor zorgt dat de informatie beter wordt onthouden en 

minder tijd en geld kost. Dit betekent dat e-learning niet meer 

weg te denken is. 



iSpring Suite Max
Uitgebreide e-learning authoring oplossing

82,000+ e-learning 

onderdelen: sjablonen, 

personages, locaties en 

iconen om sneller cursussen 

te maken.

Content Library

Robuuste toolkit voor het 

maken van cursussen, 

quizzen, rollenspellen, en 

videolessen.

Online ruimte voor het samen 

werken aan e-learning 

projecten.

• Online authoring tool voor het 

maken van eenvoudige cursussen 

en toetsen, direct in een browser. 

• 20 GB ruimte voor het opslaan van 

bestanden en projecten op een 
plaats.

• Beoordelingstool voor het 

ontvangen van feedback van het 

team en het achterlaten van 

opmerkingen.

iSpring Suite
iSpring Space



Onze software helpt instructeurs, L&D trainers, HR 

specialisten, en bedrijfstrainingsmanagers online 

cursussen te maken voor medewerkers, partners, 

en klanten - snel en zonder ontwerp- of IT-ervaring.



Snelle e-learning 
authoring toolkit 
geïntegreerd in 
PowerPoint
iSpring Suite is gebruiksvriendelijke maar krachtige 

software waarmee u veelzijdig materiaal voor e-

learning kunt maken in de vertrouwde PowerPoint 

interface. 

Hier ziet u wat u kunt maken, zelfs zonder ervaring:

• e-learning cursussen

• mobiele cursussen

• videogebaseerde training

• software tutorials

• op scenario's gebaseerd leren

• microlearning



01 02

Online cursussen voor elk trainingsdoel

Om verschillende soorten lesmateriaal te maken (d.w.z. video's, 

screencasts, en quizzen) moet u gespecialiseerde software 

kopen en die onder de knie krijgen.

Maak onboarding cursussen en soft/hard 

skills training

Met iSpring Suite kunt u een screencast opnemen over het werken met 

bedrijfssoftware, d.w.z. een cloud telefoonsysteem of CRM. Een 

werknemer kan de video bekijken en de handelingen van de trainer 

stap voor stap herhalen, zodat er geen kans op fouten is. 

Medewerkers trainen om met 

bedrijfssoftware te werken



03 04

Online cursussen voor elk trainingsdoel

Met iSpring kunt u interactieve rollenspellen maken waarin een 

medewerker communiceert met een virtuele klant. De 

rollenspellen helpen verkopers en helpdeskmedewerkers scripts 

en gesprekstechnieken te oefenen in een omgeving met een laag 

risico.

Train verkooptechnieken en klantenservice

Wanneer u de vaardigheden en kennis van uw team wilt toetsen, kunt u 

snel een online quiz samenstellen. Medewerkers kunnen de quizzen thuis 

of onderweg doen, vanaf hun tablet of smartphone. 

De quizresultaten worden automatisch naar een LMS gestuurd, 

zodat u onmiddellijk kunt zien wanneer extra training nodig is.

Beoordeel medewerkers online



05 06

Online cursussen voor elk trainingsdoel

Met iSpring kunt u digitale productcatalogi maken die op tablets en 

smartphones kunnen worden afgespeeld, zelfs offline. Geef uw 

verkopers in de buitendienst een verscheidenheid aan mooi 

marketingmateriaal dat zij kunnen gebruiken om producten aan 

klanten te presenteren. 

Maak online productcatalogi

Een microcursus is een snel te doornemen les over een specifiek 

onderwerp. Uw medewerkers kunnen deze tijdens korte pauzes op 

het werk afronden. Het feit dat elke cursus een beperkt onderwerp 

behandelt, helpt medewerkers om gemakkelijk informatie te vinden om hun 

kennis op te frissen en hun prestaties op de werkplek te verbeteren.

Maak microcursussen



Quizzen en enquetes voor het beoordelen 

van vaardigheden en kennis

Interactieve cursussen 

voor medewerkers en partners

Rollenspellen om agenten 

en verkopers te ondersteunen

Videolessen voor 

het trainen van soft skills

Interactieve e-books

uit documenten en instructies

Screencasts voor training 

in het gebruik van software

Snelle toolkit voor het maken van e-learning 



Quizzen 

en Enquêtes

Screencasts

Dialoogsimulaties

Videolezingen e-boeken

Interacties

Maak cursussen 
in slechts minuten.

iSpring Suite zal op een apart tabblad van het 

PowerPoint lint verschijnen. U kunt een van uw 

bestaande presentaties nemen en er video's, quizzen, 

rollenspelen en interacties aan toevoegen. Klik dan 

gewoon op Publish en uw cursus is klaar. 



Met iSpring, kunt u snel prachtige interactieve quizzen, 

drag-and-drop beoordelingen en enquetes maken om 

medewerkers te trainen en evalueren en hun feedback te 

verzamelen. 

• Kies uit 14 vraagtypes

• Maak gebruik van 36 kant-en-klare thema's 

en 19 kleurenschema's

• Pas het ontwerp van uw quiz aan

• Stel vertakking in

• Geef gedetailleerde feedback 

• Ken punten toe en geef negatieve beoordelingen

• Stel voltooiingstijd en aantal pogingen in

Beoordeel de 
vaardigheden 
en kennis van 
de medewerkers

Quizzen



Train gespreks-en 
verkoopvaardigheden 

Rollenspellen

Interactieve rollenspel scenario's helpen bij de training 

van verkopers en klantenservicemedewerkers. Elke 

scene bevat opmerkingen/vragen van een klant en 

verschillende antwoordmogelijkheden. Afhankelijk van 

de keuzes van de medewerker kan een gesprek 

meerdere kanten op gaan. Op die manier kan een 

medewerker verschillende gesprekstactieken 

uitproberen zonder risico voor zichzelf of het bedrijf.

• Een selectie van plaatsen en personages

• Feedback berichten

• Punten voor goede antwoorden 

en strafpunten voor fouten

• Dialoog voiceovers



Maak video lessen
Of u nu medewerkers opleidt om een palletwagen te 

gebruiken, goederen te verkopen, of hun tijd beter in 

te delen, een video zal uw cursus aantrekkelijker en 

begrijpelijker maken. Met iSpring kunt u een stap-

voor-stap demonstratie van een proces of een talking 

head video van een trainer opnemen - en die snel 

synchroniseren met de dia's. 

• Verschillende video's en audio samenvoegen op 

een multi-track tijdlijn

• Bewerk video's van bijsnijden tot ruis verwijderen

• Pas video-effecten toe: titelschermen, annotaties, 

en overgangen

• Pas de afspeelsnelheid aan en voeg stilstaande 

beelden toe

Video lessen



Medewerkers 
trainen in het 
gebruik van 
bedrijfssoftware
Screencasts zijn geweldig om processen te laten 

zien, fouten vast te leggen, of software tips en 

trucs te delen. U kunt bijvoorbeeld laten zien hoe 

u een afspraak maakt in Outlook of hoe u 

klantgegevens wijzigt in een CRM.

Met iSpring, kunt u het hele scherm of een 

geselecteerd gebied opnemen, audio toevoegen, 

of video opnemen van zowel uw scherm als 

webcam tegelijk. U kunt ook hints toevoegen voor 

aanvullende informatie. 

Screencasts



Maak interactieve 
instructies en 
how-to's

iSpring Suite bevat 14 kant-en-klare sjablonen 

waarmee u snel interactieve tijdlijnen, diagrammen, 

grafieken, enz. kunt maken. U kunt een overzicht 

geven van product onderdelen, een complex 

marketingconcept visueel weergeven of een 

interactieve catalogus ontwerpen. U hoeft alleen maar 

een geschikt sjabloon te kiezen en uw afbeeldingen en 

informatie toe te voegen. 

Interacties



Documenten 
omzetten 
in e-books

E-Books

Met iSpring Suite kunt u Word-, PDF- en PPT-

bestanden snel omzetten in interactieve e-books. 

De originele lettertypes, afbeeldingen en navigatie 

blijven na het omzetten behouden. Upload een e-

book naar een website of LMS en wijs het toe aan 

medewerkers. 



Tekst naar Spraak 
U kunt professionele voice-overs voor uw 

cursussen maken zonder stemacteur. iSpring Suite 

kan tekst gemakkelijk omzetten in natuurlijk 

klinkende spraak. U hoeft alleen de tekst te 

plakken, de taal te kiezen, en de stem 

te kiezen die bij uw cursus past.

Met deze nieuwe functie kunt u ook op een 

efficiente manier gelokaliseerde cursussen maken. 

iSpring ondersteunt 42 talen, waaronder Italiaans, 

Engels, Frans, Spaans en Portugees.

Cursussen



Snelle Cursus 
Vertaling
Als u cursussen in andere talen vertaalt, hoeft u 

niet langer de teksten op elke dia handmatig te 

vervangen. iSpring Suite helpt u dit veel sneller te 

doen.

U kunt alle teksten in een bestand exporteren, ze 

vertalen, en ze met een paar klikken opnieuw 

importeren in iSpring Suite. Tijdens de cursus zal 

de tekst automatisch veranderen.

Cursussen



Toegankelijkheids
modus
Met iSpring Suite kunt u cursussen maken die 

voldoen aan Section 508 en WCAG 2.1 AA voor 

leerlingen met een handicap. Dit materiaal wordt 

herkend door de meest populaire screenreaders: 

JAWS, VoiceOver, en NVDA.

U hoeft geen speciale toegankelijke kopie van uw 

cursus te maken. Uw lerenden kunnen het in de 

toegankelijkheidsmodus zetten door op het bril-

icoon te klikken.

Cursussen



Hou de resultaten 
en vorderingen van 
de medewerkers bij

Analyses

iSpring cursussen verzamelen voltooiingsgegevens 

en sturen die naar uw LMS. U kunt zien hoeveel 

cursussen een medewerker heeft voltooid, hoelang 

hij erover gedaan heeft, en wat zijn quizresultaten 

zijn. 



Maak een keer een 
cursus - geef weer 
op elk toestel

Mobiel afspelen

iSpring cursussen passen zich automatisch aan 

alle apparaten en schermformaten aan: laptops, 

tablets en smartphones. Lerenden kunnen de 

cursussen thuis of onderweg volgen op hun 

Windows-, iOS- en Android-apparaten.



Waarom iSpring Suite Max

Geschikt voor 156 LMS'en

iSpring Suite integreert perfect met elke LMS 

die cmi5, xAPI (Tin Can), SCORM 2004, 

SCORM 1.2, en AICС ondersteunt. Wij 

hebben handmatig de geschiktheid met 156 

LMS'en getest.

U hoeft niet meerdere versies van een cursus 

te maken voor verschillende schermen en 

orientaties. Het lesmateriaal van iSpring past 

zich automatisch aan laptops, tablets en 

smartphones aan.

24/7 klantenservice

iSpring ondersteuningsmedewerkers staan 

klaar om te helpen

24/7 - per telefoon, e-mail, of live chat.

83% van de meldingen zijn binnen 2 uur 

opgelost.

U hoeft geen ontwerper in te huren of urenlang 

online naar afbeeldingen te zoeken. De iSpring 

Content Library biedt meer dan 68,000 

ontwerpelementen: sjablonen, personages, 

locaties, voorwerpen en pictogrammen.

7-in-1 toolkit

U kunt online cursussen maken, video’s 

en screencasts opnemen, quizzen en 

rollenspellen ontwikkelen, online 

microcursussen bouwen, en documenten 

omzetten in e-books- en dat alles met 

een enkele toolkit.

In de online ruimte kunt u alle cursussen op 

een plek opslaan. U kunt een link naar het in 

iSpring Space gehoste project naar uw 

collega's sturen, zodat zij het kunnen 

bekijken en feedback kunnen geven. 

Online ruimte voor het samen 

werken

Kant-en-klare ontwerpmiddelen 

en sjablonen 

Cursussen werken op 

alle apparaten



Wat u krijgt bij uw aankoop

Begin nu meteen

iSpring Suite werkt direct in PowerPoint. 

U kunt uw eerste online cursus in een 

paar minuten maken.

01

Betrek medewerkers 

Om uw cursussen boeiend en leuk te 

maken, kunt u afbeeldingen, video's, 

vertellingen en interactieve elementen 

toevoegen. 

04

Volg de voortgang van de medewerker

De leerstatistieken van medewerkers worden 

automatisch naar uw LMS gestuurd, en de 

resultaten van de quiz kunnen naar uw e-mail 

gestuurd worden.

02

05

Bespaar tijd

U kunt van een bestaande presentatie binnen 

een uur een professioneel ogende cursus maken 

met video's, quizzen, en een aantrekkelijke 

vormgeving.

03

Werk samen met uw team aan 

cursussen

Gebruik de webgebaseerde diensten van 

iSpring Space om microcursussen te maken 

en er met uw collega's aan te werken. 

06 Gebruik een oplossing voor 

meerdere taken

Maak cursussen, quizzen, rollenspellen, 

videolessen, drag-and-drop beoordelingen, 

microcursussen, interacties, en e-books.



Prijs €870 per auteur/jaar $ 1,299 per gebruiker/jaar (voor teams) of
$ 999 per gebruiker/jaar (voor particulieren)

$ 33.99 per auteur/maand of
$ 1,299 voor eeuwigdurende licentie

Type oplossing Robuuste en toch gebruiksvriendelijke 
suite authoring tools voor diverse 

trainingstaken.

Bundel van negen tools voor het inzetten van 
een grootschalige authoringomgeving.

Krachtig authoring tool voor het maken van 
complexe interactieve cursussen.

Leercurve Lage leercurve Gemiddelde leercurve Hoge leercurve

Kenmerken

PPT-import

Zet PDF's en Word bestanden om naar 
cursussen

Ingebouwde audio- en video-editor

Aantal vraagsjablonen 12 beoordeelde, 14 enquêtevragen 11 beoordeelde, 9 enquêtevragen 7 beoordeelde, 8 enquêtevragen

Aantal interactie sjablonen 14 20 19

Dialoog simulaties (geen assessment mogelijkheid)

Software simulaties

Virtual reality projecten

Interactieve flipbooks

Kant-en-klare e-learning middelen

Gezameklijke authoring

Beoordelingstool

Online cursus authoring tool

Technische ondersteuning Per telefoon, e-mail, en online chat Per e-mail en online chat Per telefoon, e-mail, en online chat

iSpring Suite Max Articulate 360 Adobe Captivate

E-learning Authoring Tool Vergelijkingstabel



€690

iSpring Suite

iSpring Space
Online ruimte voor teamwerk en 

samenwerking aan cursussen

iSpring Suite
Krachtige toolkit voor het maken van 

cursussen, quizzen en simulaties

Content Library
82,000+ sjablonen en tekens om sneller 

cursussen te maken

Beoordelingstool
Ontvang feedback van uw team 

en laat opmerkingen achter.

Online authoring tool
Werk samen met uw team aan 

cursussen, direct in uw browser.

20 GB aan opslagruimte
Bewaar al uw e-learning content 

op één plek.

24/7 Technische Ondersteuning

Directe hulp per telefoon, e-mail en 

chat

iSpring Suite
Krachtige toolkit voor het maken van 

cursussen, quizzen en simulaties

€870
per gebruiker/jaar

iSpring Suite MaxOngelooflijke waarde 
tegen een redelijke 
prijs

per gebruiker/jaar



Neem contact met 

ons op

Alice Persson
Customer Success Manager

support@ispring.nl 

+49 8001 802 515

www.ispring.nl


