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Mamy przyjemność po raz kolejny współpracować z Instytutem Badań
Edukacyjnych nad tworzeniem systemu Odznaka+.
Na początku 2021 roku rozpoczęliśmy współpracę z IBE nad
opracowywaniem systemu Odznaka+, o czym możecie przeczytać tutaj.

Czym jest Odznaka+
System Odznaka+ jest aplikacją internetową, umożliwiającą wydawanie,
etapowe gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie cyfrowych
odznak w standardzie Open Badges oraz cyfrowo zabezpieczonych
certyfikatów w formacie pdf. Za pomocą aplikacji użytkownik ma
możliwość cyfrowego poświadczania kwalifikacji, pojedynczych efektów
uczenia się i ich zestawów, uczestnictwa w jakimś wydarzeniu oraz
logotyp Instytutu Badań Edukacyjnych
innych osiągnięć, które zostaną udokumentowane i określone
konkretnymi kryteriami przyznania. System jest dostępny dla wszystkich użytkowników poprzez stronę internetową, a dla
użytkowników indywidualnych będzie dostępny także w postaci aplikacji mobilnej.
Do głównych funkcjonalności Systemu należą:
tworzenie rodzajów poświadczeń w postaci klas odznak, które zawierają niezbędne dane pozwalające na pełną
identyfikację osiągnięcia oraz konkretne kryteria jego poświadczenia,
weryfikacja przez odbiorców zewnętrznych autentyczności wydanych cyfrowych odznak oraz cyfrowych
certyfikatów,
wizualizacja ścieżek rozwoju umiejętności przez wydawców, ułatwiających etapowe gromadzenie osiągnięć w celu
uzyskania kwalifikacji,
gromadzenie przez użytkowników Indywidualnych posiadanych osiągnięć w formie wirtualnego portfela oraz
udostępnianie wybranych informacji o nich odbiorcom zewnętrznym,
tworzenie przez użytkowników Indywidualnych unikatowych portfolio swoich osiągnięć z wykorzystaniem cyfrowych
odznak Open Badges oraz innych elementów tekstowych i graficznych,
integracja z mediami społecznościowymi w celu ułatwienia dzielenia się swoimi osiągnięciami przez użytkowników
Indywidualnych,
tworzenie wirtualnej wizytówki wydawców i prezentacja możliwych osiągnięć, które dany wydawca może
poświadczyć.
System znajduje się pod adresem odznakaplus.ibe.edu.pl. Aplikację mobilną znajdziecie tutaj.

Obecna umowa
Aktualna umowa obejmuje modernizację systemu Odznaka+.
Wybrane modyfikacje i nowe funkcjonalności:
umożliwienie administratorowi zarządzania językami dostępnymi w systemie, wprowadzenia tłumaczeń do
wszystkich etykiet, treści zmiennych i tłumaczeń istniejących szablonów email, zarządzenia elementami menu,
umożliwienie wydawcom tworzenia klas odznak i asercji w trybie wielojęzycznym zgodnym ze specyfikacją Open
Badges 2.0,
umożlwienie użytkownikom zmieny języka wyświetlania strony,
modyfikacja kreatora grafik klas odznak,
modyfikacja i rozbudowa interfejsu kreatora portfolio oraz kreatora szablonów portfolio,
rozbudowa kreatora ścieżek rozwoju,
rozwinięcie o pełne zarządzanie treścią,
umożliwienie konfiguracji strony typu "blog",
logowanie i rejestracja przez "Profil Zaufany",

umożliwienie wydawania automatycznych cyfrowych odznak,
rejestracja za pomocą dedykowanego formularza.
Zakończenie prac planowane jest na koniec 2022 roku.
Zespół projektowy:
Project Manager,
Programiści frontend,
Programiści backend.
Analityk Biznesowy,
UX/UI Designer.
Wykorzystane technologie: Java, Vue.js, PrimeVue, PostgreSQL, Spring Boot, Hibernate

Szukasz platformy skrojonej
pod Twoje potrzeby?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, a opowiemy Ci o szczegółach!
Zapraszamy do kontaktu

