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Uusi standardi mullistaa verkko-oppimisen
XoomPointin
yhteistyökumppani
iSpring
Solutionsin
sisällöntuotantoohjelmistot tukevat cmi5:ttä, verkko-oppimisalustojen upouutta formaattia.
Tähän mennessä 13 ohjelmistotoimittajaa on julkaissut suunnitelmansa tukea
uutta formaattia. Ainoastaan iSpringin työkalut tukevat cmi5:ttä jo nyt.
ADL (Advanced Learning Initiative) on kehittänyt cmi5:n tänä vuonna. cmi5 on verkkooppimisalustojen kehittynein määrittely, jossa yhdistyvät kaikkien edeltävien (esim.
SCORM, Tin Can API) e-oppimisformaattien parhaat puolet. cmi5 on myös
toimivuudessaan edeltäjiään tehokkaampi.
Uusi cmi5 vs SCORM
Työntekijät
osallistuvat
yleensä
huomattavaan määrään oppimisalustasta
riippumattomia kursseja. cmi5 mahdollistaa
asynkronisen ja mobiilin oppimisen, sekä
seuraa oppijan kaikkia oppimisaktiviteettejä, paikasta ja laitteesta riippumatta. Uusi
standardi hyödyntää mobiilioppimisen koko kapasiteettia sekä online- että offline-tilassa.
SCORM rekisteröi ainoastaan oppimisalustan suorituksia, eikä tue mobiilioppimista.
cmi5 antaa kouluttajan arvioida kurssilaistensa tekstejä ja lisäksi myös seurata
vastauksiin liitettyjä ääniä, videoita, kuvia ja dokumentteja. Tämän ansiosta osaamisen
ja asiantuntemuksen arviointikin on objektiivisempaa ja kokonaisvaltaisempaa. SCORM
taas seuraa vain yksinkertaisia toimintoja: onko kurssi hyväksytty vai hylätty ja kuinka
monta pistettä oppija sai.
cmi5:llä kurssisisältö voidaan laittaa usealle palvelimelle Content Distribution Networkiin,
jotta oppiaineistot latautuvat nopeammin. Tämä palvelee erityisesti kansainvälisiä
yrityksiä, joiden työntekijät sijaitsevat ympäri maailmaa. SCORM-sisältö on tallennettava
oppimisympäristön kanssa samalle palvelimelle, joka johtaa pidempiin latautumisaikoihin.
cmi5 standardin mukaisiin ohjelmistoihin ja ilmaisiin demoihin voi tutustua XoomPointin
verkkokaupassa www.xoompoint.fi/store.
SCORM lyhyesti
SCORM on ADL:n vuonna 2001 kehittämä e-oppimisalustastandardi, joka määrittelee sisällön
järjestelemistä ja e-oppimisalustan käytön yleisesti, varmistaen komponenttien yhteensopivuuden
sekä uudelleenkäytön. Oppisisällöt koostuvat erillisistä, eri kursseihin sisällytettävistä yksiköistä,
joita alusta voi käyttää riippumatta siitä miten ja missä ne on tuotettu. SCORM mahdollistaa
oppijoiden tietojen koonnin verkossa, samaan aikaan kun he suorittavat kurssin pöytätietokoneella
tai kannettavalla.
Lisätietoa iSpring Solutions-yhtiöstä: www.ispringsolutions.com

iSpring is a registered trademark of iSpring Solutions, Inc.

XoomPoint Corporation

tarjoaa monipuolisia ja joustavia e-oppimisratkaisuja ja
sisällöntuotantopalveluja. Meillä on vahva osaaminen pilviperustaisen e-oppimisen kehittämisessä
ja asiakaslähtöisten digitaalisten sisältöjen tuottamisessa. Palvelutarjontaamme kuuluvat lisäksi eoppimisen suomenkielistä konsultointia, koulutusta ja tukipalveluita. Palvelemme asiakkaitamme
myös e-oppimiseen erikoistuneessa XoomPoint WebStore verkkokaupassamme.
Asiakkaitamme edustavat sekä yritysmaailmaa että julkista sektoria. Yhdessä löydämme Sinulle
sopivimmat e-oppimisratkaisut.

Lisätietoja:
Freja Harkke
freja.harkke@xoompoint.com
GSM +358 45 666 6170
Tutustu cmi5:tä käyttäviin työkaluihin:
www.xoompoint.com/store
XoomPoint Corporation
Maariankatu 4 C
FIN-20100 TURKU, Finland
Tel. +358 9 2316 3164
www.xoompoint.com

XoomPoint Corporation
Laivanvarustajankatu 7
FIN-00140 HELSINKI, Finland
Tel. +358 9 2316 3164
www.xoompoint.com

2

