
  
 

The International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) 
memilih Prometric untuk Administrasi Ujian Global Kemitraan untuk 

meningkatkan pengalaman pelanggan 
 

FAIRFAX, VA, AS dan BALTIMORE, MD, AS – 14 November 2019 – Dengan senang hati kami 
umumkan bahwa International Board of Lactation Consultant Examiners® (IBLCE®) telah 
memilih Prometric® sebagai mitranya untuk administrasi global dari kredensial 
International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®). Berdasarkan perjanjian 
beberapa tahun ini, kandidat IBCLC akan memiliki akses ke lokasi pengujian berbasis 
komputer (CBT) Prometric di seluruh dunia, termasuk jaringan panjang lokasi pengujian 
profesional yang melayani penduduk di Amerika Utara, Asia, dan pasar lainnya. 

 
Alex Paladino, eksekutif senior Prometric bertanggung jawab atas hubungan klien, baru-baru ini 
menyatakan kegembiraannya berkaitan dengan masa depan kemitraan ini: “Prometric bersuka 
cita telah dipilih oleh IBLCE menjadi mitra pengantar penilaian mereka untuk beberapa tahun 
ke depan. Sejak 34 tahun lalu, IBCLC telah membangun reputasi yang cemerlang sebagai 
anggota kunci dari tim kesehatan anak, bekerja bersama orang tua dan keluarga, pembuat 
kebijakan, dan pihak lain yang menyediakan ahli pemberian ASI dan perawatan laktasi. 
Prometric akan berkontribusi ke kelanjutan kesuksesan mereka dengan mendongkrak investasi 
skala global dan teknologi kami untuk menyediakan solusi pengujian yang mencakup kebutuhan 
yang berkembang dari basis kandidat global IBCLC.” 

 
Selain itu, Paladino menyoroti bagaimana bekerja bersama IBLCE telah membantu Prometric 
meninjau ulang dan meningkatkan praktik terbaik administrasi pengujian dan akomodasi bagi 
orang tua dalam masa laktasi, dengan menyatakan “Kami menghargai panduan IBLCE dalam 
membantu Prometric guna meningkatkan kebijakan laktasi dan pemberian ASI untuk 
memfasilitasi suatu pengalaman yang berfokus pada kandidat dengan positif bagi individu 
yang mengikuti ujian selagi dalam masa laktasi.” 

 
Prometric akan menyokong IBLCE dengan keuntungan pengujian premier yang sama dengan 
yang diterima oleh lebih dari 300 perusahaan, akademik, dan organisasi sertifikasi dan lisensi 
profesional terkemuka setiap tahunnya. Prometric telah membantu administrasi yang sukses di 
lebih dari 7 juta ujian setiap tahun di lebih dari 180 negara. Lebih lanjut, Prometric telah 
mengembangkan praktik operasional industri unggul dan kemampuan pelayanan sehingga 
semua orang akan menjalani ujian di lingkungan ujian yang aman, terkendali, dan konsisten—di 
mana pun lokasinya. Prometric berkolaborasi secara dekat dengan mitranya dari implementasi 
program hingga pengiriman untuk memastikan semua persyaratan program terpenuhi. 



“IBLCE menantikan kemitraan dengan Prometric untuk administrasi ujian global,” ungkap 
Kepala Dewan IBLCE, Norma Escobar, IBCLC, RLC of IBLCE. “Kami yakin bahwa gerakan 
strategis ini akan meningkatkan pengalaman ujian kandidat kami di seluruh dunia. 
Reputasi Prometric atas keandalan dan profesionalismenya, ditambah dengan industri 
unggul di bidang prosedur keamanan dan lokasi ujian yang secara geografis beragam, 
menjadi bukti aset yang sangat baik bagi IBCLC dan kandidat kami. 

 
Tentang Prometric 
Prometric membuat sponsor ujian di seluruh dunia mampu meningkatkan program 
kredensial mereka melalui pengembangan ujian dan solusi pengantaran kemudian mengatur 
standar dalam keunggulan kualitas dan layanan. Prometric menawarkan suatu pendekatan 
yang komprehensif dan andal untuk memberi saran, mengembangkan, mengatur, dan 
mengantarkan program dalam suatu lingkungan terintegrasi, diaktifkan teknologi di jaringan 
ujian paling aman di dunia di lebih dari 180 negara. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi 
www.prometric.com atau ikuti kami di Twitter @PrometricGlobal 
danwww.linkedin.com/company/prometric/. 

 

Tentang International Board of Lactation Consultant Examiners 
IBLCE dikenal di seluruh dunia sebagai sumber paling tepercaya untuk sertifikasi praktisi 
perawatan laktasi dan pemberian ASI. IBLCE adalah pemimpin global dan IBCLC merupakan 
standar emas dalam perawatan laktasi. Terdapat lebih dari 31.000 IBCLC saat ini di 110 
negara. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.iblce.org atau ikuti kami di media sosial. 
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