Gimlet-oppimisympäristön sanastoa
Gimlet Composer = työkalu, jolla teet ammattimaisen näköisiä verkkokursseja helposti ja joustavasti ilman erityisosaamista tekniikasta tai ohjelmoinnista.
Gimlet Composer -kurssipohja/template = Gimlet Composer -työkalulla luodut verkkokurssit
noudattavat kurssipohjan visuaalista ilmettä, joka suunnitellaan aina asiakaskohtaisesti asiakkaan graafisten ohjeiden mukaisesti.
Gimlet Composer -kurssipohjan player = Gimlet Composer -työkalussa olevilla kurssipohjilla
on taustallaan player-versio, joka määrittää kuinka kurssipohja toimii. Kurssipohjan playeriä
päivitetään säännöllisesti ja näin ollen asiakkaalla voi olla Gimlet Composer -työkalussa kursseja, jotka käyttävät eri player-versiota. Tästä johtuen vanhemmat kurssit voivat toimia eri tavoin kuin tuoreimmat Gimlet Composer -työkalussa luodut kurssit.
Gimlet-koulutusportaali/Learning Portal = on osa Gimlet LMS:ää. Gimlet- koulutusportaali on
sivusto, jonka kautta käyttäjät pääsevät suorittamaan koulutussisältöjä, jotka heille määritellään järjestelmän pääkäyttäjien toimesta Gimlet LMS -hallinnoinnissa. Koulutusportaaliin voidaan tuoda erilaisia opiskelua tukevia elementtejä, kuten materiaaleja, uutisia ja kyselyitä.
Gimlet LMS = LMS tulee sanoista “Learning Management System”. Se on ympäristö, johon voi
koota digitaaliset koulutussisällöt, hallinnoida käyttäjiä sekä seurata suorituksia ja ladata suoritusraportteja.
Gimlet-oppimisympäristö/Gimlet Learning Suite = on kokonaisvaltainen ratkaisu organisaatioiden osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen digitaalisissa kanavissa. Gimlet-kokonaisuus
kattaa kaikki verkkokoulutukseen liittyvät toiminnot aina tehokkaasta kurssituotannosta koulutusten hallinnointiin, jakamiseen sekä tulosten mittaamiseen ja arviointiin. Henkilöstö pääsee
helppokäyttöiseen koulutusportaaliin, josta jokainen löytää itselleen suunnatut koulutussisällöt.
Jakso/Phase = Gimlet LMS:n hallinnoinnissa jakso (phase) mahdollistaa koulutussisältöjen jaksottamisen opintopolun sisällä. Opintopolussa on aina vähintään yksi jakso, johon koulutussisällöt lisätään.

Kertakirjautuminen (SSO) = Kertakirjautuminen (engl. single sign-on; SSO) on menetelmä,
jossa pääsy useisiin palveluihin toteutetaan yhdellä käyttäjän autentikoinnilla. Kertakirjautuminen nopeuttaa ja helpottaa kirjautumista Gimlet-koulutusportaaliin, kun erillistä käyttäjätunnusta ei tarvita.
Koulutussisältö/Learning content = voi olla esimerkiksi verkkokurssi, video tai dokumentti.
Koulutussisältöjä lisätään Gimlet LMS:ssä opintopolkuihin.
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Järjestelmäintegraatio = Gimlet LMS:n käyttäjähallinnan helpottamiseksi voidaan tehdä yhden tai kahdensuuntaisia järjestelmäintegraatioita. Integraatioiden avulla voidaan siirtää asiakkaan henkilöstön tietoja HR/ERP-järjestelmästä Gimlet LMS järjestelmään sekä takaisin Gimlet
LMS:stä HR/ERP-järjestelmään.
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Opintopolku/Learning Path = Gimlet LMS:n hallinnoinnissa opintopolku sitoo koulutussisällöt
yhdeksi kokonaisuudeksi. Opintopolkujen sisällöt voi kohdentaa halutuille kohderyhmille opintoryhmien avulla.
Opintoryhmä/Class = Gimlet LMS:n hallinnoinnissa opintoryhmä on opintopolun osa, jonne
opintopolun kohderyhmäläisiä lisätään joko ryhmänä tai yksittäisinä käyttäjinä. Kun käyttäjä
lisätään opintopolun opintoryhmään, käyttäjä saa pääsyn kyseisen opintopolun koulutussisältöihin.
Rekisteröitymislomake = yksi Gimlet koulutusportaalin kirjautumistavoista. Koulutusportaalin
käyttäjä täyttää tarvittavat tiedot lomakkeeseen ja luo näin käyttäjätunnuksen itse. Ominaisuus on hyödyllinen esim. tilanteissa, joissa käyttäjiä ei tiedetä etukäteen (esim. alihankkijat/kumppanit).
Ryhmä/Group = Gimlet LMS:n hallinnoinnissa ryhmällä tarkoitetaan joukkoa käyttäjiä, jotka
on luokiteltu yhteen. Ryhmien avulla Gimlet LMS:ssä on helpompi kohdentaa koulutussisältöjä
käyttäjille, joilla on samanlaiset oppimistarpeet, esim. roolin mukaan (myyjät, esimiehet, alihankkijat jne.)
SCORM = tulee sanoista ”Shareable Content Object Reference Model", joka on joukko digitaalisen oppimateriaalin normeja ja määrityksiä. SCORM määrittää yhtenäiset säännöt, joilla eri
sisällöntuotantotyökaluilla luodut sisällöt viestivät oppimisympäristön kanssa yksi- ja kaksisuuntaisesti.
XLIFF = (XML Localization Interchange File Format) on XML-pohjainen muoto, joka on luotu
vakioimaan tapaa, jolla lokalisoitavat tiedot välitetään työkalujen välillä lokalisointiprosessin
aikana. Käytetään yleisesti verkkokurssien käännösprosesseissa.
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Yhteisö/Community = Gimlet LMS:n osio, jossa hallinnoidaan koulutusportaalin sisältöä ja
käyttäjiä.
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