
LEARNING RECORD STORE

Een Learning Record Store (LRS) is jouw database om learningdata op te slaan. We gebruiken 
Learning Locker juist om (leer)systemen te verbinden en om de impact te bewijzen van ‘leren’ en 

‘trainen’. Om vervolgens weloverwogen besluiten te nemen voor het future learning design!

Learning Locker is 100% xAPI compliant en levert jou verschillende dashboards over al jouw 
data met behulp van een WYSIWYG-interface. Deze dashboards kan je geheel op maat maken 

afgestemd op jouw doelen.

Beschikbaar als een Open Source Download of Enterprise SaaS.



Een Learning Record Store (LRS) is een schaalbare database, 
speciaal ontwikkeld voor het opslaan van al jouw leeractiviteiten!
Als je gebruik maakt van (leer)systemen die data genereert volgens de Experience API (xAPI of Tin 
Can) standaard, heb je  een Learning Record Store nodig die data opslaat, aggregeert en deelt.

Alle (Leer)systemen genereren leerdata; denk aan e-learning, authoringtools, learning 
management systemen (LMS), Apps, Serious Games en nog veel meer.

Het vastleggen van deze data op een betrouwbare en consistente wijze is essentieel. Als de data 
die je verzamelt verkeerd is opgeslagen of niet xAPI compliant, creëer je veel nutteloze data in de 
komende jaren. Rubbish in = Rubbish out.

Verzamel (opslaan)

Verzamel data vanuit het 
Learning Management 
Systeem, mobiele apps, 
portals, devices, (leer)-
systemen, etc. Verzamel 

deze grote hoeveelheid data 
in je LRS volgens de xAPI 

standaard.

Aggregeer
Maak diepgaande 

analyses en vertaal deze 
naar op maat gemaakte 

rapportages om learning en 
performance te beoordelen. 
Filter jouw data middels de 
verschillende parameters.

Share
Visualiseer middels 

dashboards jouw inzichten 
op basis van xAPI en 
geef individuen juist 

eigenaarschap over hun 
learning data.

Het Learning Locker platform is ontwikkeld door HT2 Labs - The R&D 
Company for Learning and Performance. LRSFactory is officieel Learning 
Locker partner, gelicenseerd om Learning Locker te implementeren in 
Nederland. Jullie eerste aanspreekpunt. FAQs en verdere informatie is 
te vinden op lrsfactory.nl en learninglocker.net

Pak de regie over jouw Learning 
Data

• Schakel een learning & performance ecosysteem in

• Link activiteiten en performance

• Ga dieper dan alleen resultaten

• Personaliseer leerervaringen

• Ga op zoek naar expertise (en voorkom fouten)

• Geef individuen eigenaarschap over hun data


