OS BENEFÍCIOS DOS
TREINAMENTOS ONLINE (ILO) DA FAST LANE
À medida que continuamos a navegar por esses tempos difíceis, entendemos a importância de
manter protocolos de segurança adequados sem sacrificar seus negócios. A Fast Lane está
preparada para te ajudar no desenvolvimento de seus funcionários por meio de nossos
treinamentos online (ILO). Nossa oferta de ILO traz um ambiente de sala de aula ao vivo a nossos
alunos, garantindo que cada um receba o mesmo nível de conhecimento e atenção que receberia
presencialmente.
Enquanto o COVID-19
desafia a
continuidade dos
negócios, nossa
solução ILO pode te
ajudar a resolver:

Restrições de Viagem - ILO tem um alcance mundial e elimina a
necessidade de qualquer viagem
Diretrizes de trabalho remoto – O treinamento online oferece a
capacidade de entrar na sala de aula sem sair de sua casa
Distanciamento social – A participação em uma sala de aula ILO auxilia
essa a necessidade, criando um ambiente online inclusivo

A Fast Lane tem mais de uma década de experiência no fornecimento de opções de aula online
ILO aos clientes. Além disso, mais de 70% de nossas entregas são atualmente conduzidas por
instrutor online. Investimos fortemente em nossa plataforma para fornecer a experiência de
treinamento da mais alta qualidade, sem perda de eficácia e com os seguintes benefícios:

Vídeo e áudio de alta qualidade
(VoIP ou suporte telefônico
integrado)

Ampla capacidade interativa em
Cursos ILO da mais alta qualidade
chat, pesquisas, multimídia,
especialmente aprimorados para a
compartilhamento e monitoramento
entrega
do envolvimento dos alunos

Laboratórios remotos utilizam
hardware real ou software
virtual criado para imitar a verdadeira infraestrutura corporativa

Instrutores experientes
extensivamente treinados em nossa
plataforma ILO

Grupos de discussão para
colaboração e exercícios

Capacidade de treinar todos os
seus funcionários em uma única
sessão, independentemente dos
limites geográficos

Suporte multiplataforma e
multi-dispositivo, incluindo
dispositivos móveis

Suporte da equipe local para
apoiar instrutores e alunos com
qualquer problema de
conectividade

Medimos o sucesso de nossos cursos online ministrados por instrutores através do feedback dos
alunos usando o Metrics that Matter. Nossos clientes avaliam constantemente o ambiente de nosso
treinamento ILO em 4,5 estrelas (de um máximo de 5) e elogiam a acessibilidade dos instrutores
que aprimoram a entrega com perguntas e tópicos mais desafiadores.
Entendemos que nossos clientes enfrentam muitos desafios de continuidade de negócios nesses tempos incertos e queremos que
você saiba que existem opções disponíveis para ajudar a aliviar esse fardo. Todas e quaisquer perguntas podem ser enviadas
através do nosso e teremos um representante da Fast Lane entrando em contato diretamente com você.

info@itls.com.br

www.flane.com.br

