Test Manager
PL - Narzędzie do generowania testów i ankiet oraz gromadzenia wiedzy
EN - Tool for generating tests and questionnaires and collecting knowledge

Description
PL
Test Manager to świetne narzędzie, które umożliwia generowania testów oraz ankiet – gotowych
zarówno do druku jak i do publikacji on-line. Test Manager genialnie sprawdza się jako biblioteka
wiedzy, w której – w nowatorski sposób, w postaci gotowych do użycia pytań i odpowiedzi – można
gromadzić, porządkować i wielokrotnie wykorzystywać wiedzę.
Zajmujesz się edukacją? Jesteś nauczycielem lub wykładowcą? Test Manager odpowiada na Twoje
żywotne potrzeby z zakresie weryfikowania wiedzy uczniów i studentów za pomocą testów.
Reprezentujesz szkołę bądź uczelnię wyższą? Sprawdź w jaki sposób Test Manager ułatwi Twojej
organizacji przeprowadzanie ankiet oraz analizowanie zebranych wyników.
Bliskie są Ci zadania i związane z nimi wyzwania branży HR? Rekrutacja, ankietowanie i badanie opinii
kandydatów i pracowników? Weryfikowanie znajomości procedur oraz produktów za pomocą
testów? Test Manager odpowiada na te wyzwania i robi to bardzo dobrze!
Nasze rozwiązanie składa się z dwóch elementów:
Aplikacji desktopowej, która w trybie off-line pełni funkcję edytora i lokalnego repozytorium wiedzy.
Dzięki niej przygotujesz testy lub ankiety, które od razu możesz spersonalizować oraz wydrukować. A
gdy będziesz on-line jednym kliknięciem udostępnisz poprzez dedykowana aplikację, przygotowane
testy dla swoich odbiorców lub skorzystasz z udostępnionych w sieci zasobów.
Aplikacji internetowej, w której możesz zadecydować komu, kiedy i na jak długo udostępnisz test lub
ankietę. Tam też odbiorcy twojego testu rozwiążą go a Ty bezpiecznie skorzystasz ze zgromadzonych
danych do analizy.
Nasza oferta obejmuje możliwość korzystania ze współdzielonej lub odseparowanej bazy danych.
Działamy w chmurze! Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych!
Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszą stronę internetową: www.testmanager.pl i pobierz
wersję DEMO aplikacji desktopowej Test Manager!
Chcesz przetestować kompletne rozwiązanie aby poznać pełnię jego możliwości? Skontaktuj się z
nami i zapytaj o dostęp do środowiska demonstracyjnego!

EN
Test Manager is a great tool that allows you to generate tests and surveys - ready for both printing
and online publication. Test Manager brilliantly works as a library of knowledge in which - in an
innovative way, in the form of ready-to-use questions and answers - you can collect, organize and
reuse knowledge.
Are you involved in education? Are you a teacher or lecturer? The Test Manager responds to your
vital needs in verifying the knowledge of pupils and students through tests.

You represent a school or a university? Check how Test Manager will help your organization conduct
surveys and analyze collected results.
You are close to the tasks and challenges related HR industry? Recruitment, polling and survey of
candidates and employees? Verifying knowledge of procedures and products through testing? Test
Manager responds to these challenges and does it very well!
Our solution consists of two components:
A desktop application that works as an editor and local knowledge repository in off-line mode.
Thanks to it, you can prepare tests or surveys that you can personalize and print immediately. And
when you are on-line with one click, you will share tests prepared for your recipients through a
dedicated application or use the resources available on the web.
An internet application where you can decide to whom, when and for how long you will share the
test or survey. There, the recipients of your test will solve it and you will safely use the collected data
for analysis.
Our offer includes the possibility of using a shared or separated database. We operate in the cloud!
We care about the security of your data!
Do you want to learn more? Visit our website: www.testmanager.pl and download the DEMO version
of the Test Manager desktop application!
Do you want to test a complete solution to know its full potential? Contact us and ask for access to
the demonstration environment!

Tags
testy / tests, test; ankiety / surveys, survey, poll, polls; generator testów / test generator;
generowanie testów / generating tests; generator ankiet / survey generator; generowanie ankiet /
generating surveys; zarządzanie wiedzą / management of knowledge, knowledge management;
biblioteka wiedzy / library of knowledge, knowledge library, knowledge repository; ankietowanie /
surveying, polling; testowanie / testing; rekrutacja / recruitment, enrollment; sprawdzanie
kwalifikacji / checking qualifications

Offer Category
Education: Higher Education, Primary & Secondary Education / K-12
Professional Services: Partner Professional Services

