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Temat: Obsługa aplikacji MMOG.np  Czas trwania: 9:30 – 17:00 

Przejście przez interfejs i kompletacja procesu samooceny przy użyciu aplikacji MMOG.np 
 
Wersja MMOG/LE : wersja 5 
Wersja MMOG.np : 2.0.2 
Metoda szkolenia: ćwiczenia grupowe 
Forma szkolenia: szkolenie otwarte, stacjonarne  
 

1. Wprowadzenie 30 min 

2. Konfiguracja środowiska z punktu widzenia dostawcy 1h 30 min 

3. Konfiguracja środowiska z punktu widzenia klienta 15 min 

4. Zarządzanie arkuszem ocen z punktu widzenia dostawcy 1h 

5. Zarządzanie arkuszem ocen z punktu widzenia klienta 25 min 

6. Zamknięcie pętli 10 min 

7. Sesja treningowa 3 h 

 

Do kogo skierowane jest szkolenie? Cel kursu: 

Wszyscy obecni i przyszli 
użytkownicy zaangażowani w 
proces samooceny MMOG/LE 

 

Po ukończeniu kursu będą Państwo potrafić: 
 
• Uzyskać licencję odpowiednią dla Państwa przypadku 
biznesowego 
 
• Skonfigurować środowiska MMOG.np z perspektywy 
klienta i dostawcy 
 
• Zarządzać arkuszami samooceny z perspektywy klienta 
i dostawcy 
 
• Używać konwertera i narzędzi do masowego 
importowania danych 
 
• Ukończyć proces samooceny MMOG/LE z 
wykorzystaniem aplikacji MMOG.np 

 

Wymagane przygotowanie uczestników 

• Ukończenie kursu „Zastosowanie MMOG/LE” lub podstawowa wiedza o procesie samooceny 
MMOG / LE 
 
• Prosimy o przyniesienie własnych laptopów 
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Szczegółowy plan kursu 

1. Wprowadzenie 30 min 

a. Informacje porządkowe i przedstawienie uczestników  
b. Plan kursu – wprowadzenie do MMOG.np 
c. Objaśnienie struktury środowisk treningowych 

10 min 
20 min 
10 min 

2. Konfiguracja środowiska z punktu widzenia dostawcy 1h 30 min 

a. Rejestracja i utworzenie konta administratora 
b. Uzyskanie licencji 
c. Konfiguracja własnej organizacji 
d. Konfiguracja zakładów w ramach własnej organizacji (+ masowy import danych) 
e. Konfiguracja klientów (+ masowy import danych) 
f. Zakładanie nowych użytkowników 
g. Konfiguracja katalogów i profili 

5 min 
15 min 
5 min 
30 min 
15 min 
10 min 
10 min 

Przerwa na kawę 15 min 

3. Konfiguracja środowiska z punktu widzenia klienta 15 min 

a. Wyszczególnienie różnic w porównaniu z konfiguracją środowiska dostawcy 15min 

4. Zarządzanie arkuszem ocen z punktu widzenia dostawcy 1h 

a. Tworzenie nowego arkuszu samooceny 
b. Udzielanie odpowiedzi na kryteria 
c. Import odpowiedzi do nowego arkusza samooceny 
d. Interpretacja wyników 
e. Wysłanie wyników do klienta 
f. Importowanie ocen historycznych  (konwerter) 

10 min 
15 min 
10 min 
10 min 
5 min 
10 min 

Przerwa na Lunch 30 min 

5. Zarządzanie arkuszem ocen z punktu widzenia klienta 25 min 

a. Importowanie arkusza samooceny od dostawcy 
b. Recenzowanie samooceny klienta 
c. Wysyłanie recenzji do dostawcy 

5 min 
15 min 
5 min 

6. Zamknięcie pętli 10 min 

a. Dostawca udziela odpowiedzi na recenzje klienta i wysyła końcową wersję 10 min 

7. Sesja treningowa 3 h 

Ukończenie procesu samooceny MMOG/LE przy użyciu aplikacji MMOG.np  

Przerwy wedle uznania kursantów  
 


