EMLYON Business School Menciptakan Sekolah Bisnis Terobosan Baru melalui
IBM Cloud

ECULLY, Perancis, 28 Januari 2015 (Antara/PRNewswire) ‐‐
Platform pengajaran digital baru yang didasarin infrastruktur SoftLayer ini akan memberikan
pengalaman belajar‐mengajar yang belum pernah ada di dunia

IBM (NYSE:IBM) dan EMLYON Business School hari ini mengumumkan platform pendidikan tinggi "Smart
Business School" yang dapat memberikan pengalaman pendidikan bisnis atas permintaan yang dapat
dipersonalisasikan berskala global via IBM Cloud. EMLYON akan bekerja sama dengan IBM untuk
memosisikan inovasi dan kewirausahawan digital sebagai prinsip utama di dalam strateginya, sehingga
akan menciptakan hasil akhir yang lebih baik bagi para peserta didiknya dan lanskap belajar‐mengajar
yang lebih partisipatif bagi para pengajarnya.

Untuk melihat Siaran Pers Multimesdia, silakan klik:
http://www.multivu.com/players/English/7428851‐emlyon‐smart‐school‐ibm‐cloud/

Transformasi di dalam dunia pendidikan yang disebabkan oleh proses globalisasi, penggunaan konten‐
konten digital, dan tingginya ekspektasi para peserta didik dan pengajar menyebabkan besarnya
tekanan di dalam dunia pendidikan tinggi. Oleh karena itu, EMLYON menggandeng IBM untuk
mentransformasikan proses belajar‐mengajar agar para siswa dapat lebih siap menghadapi dunia di luar
ruang kelas.

"Kami yakin inisiatif ini akan memungkinkan kami untuk memberikan konten dan cara mengajar yang
sangat relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh setiap peserta didik, dimanapun mereka berada dan
dalam tiap jenjang karir mereka," ujar Bernard Belletante, dekan EMLYON. Oleh karena itu, layaknya
pengguna dapat memilih pilihan hiburan yang paling mereka sukai, para peserta didik juga dapat
memilih kapan, dimana, dan cara mereka belajar."

Perpaduan kapabilitas Big Data & Analytics IBM dan keahlian mengajar yang mendalam EMLYON akan
menciptakan model pendidikan "belajar dengan mengalir", sehingga memberikan pengembangan dan

pelatihan yang dapat dipersonalisasikan sesuai dengan kondisi dan persyaratan khusus. Dengan
menggunakan teknologi interaktif, seluler, dan kolaboratif, yang didasari infrastruktur SoftLayer dari
IBM, "Smart Business School" akan dapat menyesuaikan dengan permintaan dan keperluan karir setiap
siswa secara konsisten.

Tujuan dari "Smart Business School" ini adalah untuk menjadi pengawas ilmu pengetahuan yang
menyediakan solusi berkesinambungan, ruang belajar yang kolaboratif, dan koneksi kreatif untuk
peserta didik dan pengajar guna berkembang secara paralel. Manfaat khusus dari kerja sama dua
institusi ini adalah:
‐ Beragam bahan‐bahan pengajaran online dan digital baru, khsusunya, studi kasus interaktif
‐ Riset efektif dan mendalam berdasarkan analisa, kemitraan erat dan kognitif antara tim ahli IBM dan
tim akademisi EMLYON
‐ Penilaian efektivitas pendidikan bisnis ialah dengan menggunakan analitik data untuk mengukur
dampak dari pembelajaran aktif

"Kami bangga dapat mendukung EMLYON yang berambisi untuk mewujudkan transformasi digital dan
untuk membangun Smart Business School yang sebenarnya, dan menjadi panutan dari berbagai fakultas
pendidikan lainnya," ujar Michael King, Wakil Presiden Global Education Industry IBM. "Upaya
transformatif berbasis platform analitik Big Data melalui strategi yang memprioritaskan cloud untuk
melibatkan peserta didik dengan cara mempersonalisasikan lanskap pendidikan mereka agar dapat lebih
baik lagi mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja."

Platform Smart Business School berbasis cloud akan segera tersedia di kampus‐kampus EMLYON di
Perancis dan Tiongkok, serta kampus yang baru saja diresmikan di Casablanca, Maroko. Kemitraan ini
juga memungkinkan dibukanya berbagai kampus pop‐up atas permintaan lainnya di pasar‐pasar negara
berkembang seperti Afrika Barat dan kota‐kota industri Tiongkok.

Dirancang berdasarkan metodologi Design Thinking IBM Studio, bahan‐bahan dan layanan pengajaran
online baru akan ditampilkan secara bertahap. Model Smart Business School ini dijadwalkan mulai
berjalan pada kuartal kedua 2015.

Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan pendidikan IBM, klik ibm.com/education.
Untuk informasi lebih lanjut tentang EMLYON Business School, klik http://www.em‐lyon.com

