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Her Yerde,
Her Zaman

Mobil Öğrenme

Mobil Öğrenme mobil cihazlara bilgi göndermekten 
ibaret değildir. Aynı şekilde, kullanıcılara hareket 
halindeyken eğitim içeriklerine erişim imkanı sunmak 
kadar basit de değildir. 

Mobil öğrenmenin amacı, öğrenme aktivitesini 
kullanıcılarınıza taşımak ve Performans Desteği 
vermektir, her zaman ve her yerde.



Benzersiz bir MLS UI/UX deneyimi yaşayın!

GOLMS'in AI gücüyle çalışan öneri motoru, kullanıcı dostu arayüzüyle birlikte zengin ve akıllı bir öğrenme yolculuğunu kullanıcılara sunuyor. 
Motor kullanıcı davranışları, beceri setleri ve bilgi parçacıklarını kullanarak sürekli öğrenme halinde olduğundan, kullanıcılara ilgili içeriklerden 
ve derin arama sonuçlarından oluşan zengin bir havuz sunmak amacıyla içerik önerileri yapılır.
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Eğitiminizi Yanınıza Alın.
Mobil Cihazınızda Taşıyın!

GOLMS, mobil platformlardaki üstün Kullanıcı Tecrübesini (UX) iOS ve 
Android uygulamalarıyla sizlere ulaştırır. Bu sizin için, eğitimlerinizi 
çalışanlarınıza kolayca ulaştırmanız (ve iç rahatlığı) anlamına gelir! 
Kullanıcılarınız için ise eğitim içeriğine ihtiyaç duyulduğunda her zaman 
ve her yerden ulaşabilme imkanıyla birlikte, Oturum Açma için QR Kodu 
Tarama, Sohbet, Kamera ve Ses Kaydı gibi gelişmiş özellikler sunuyor.

“Resmi” Eğitimin Ötesine Geçin

Kullanıcılarınız, e-öğrenme kurs içeriklerine, Videolara, Sınavlara, 
Anketlere, Referans Belgelere ve diğer “resmi” eğitim modlarına 
erişimin yanı sıra, GOLMS’nin Sosyal Öğrenme ve Bilgi İşbirliği 
modülleri sayesinde iş arkadaşlarıyla, astlarıyla ve üstleriyle 
işbirliği ve paylaşım yapma, onlardan öğrenme imkanı bulurlar.
Başka neler var? Sohbet özelliği, kullanıcılarımızın ekip üyeleriyle 
ve portallarında bulunan herkesle sohbet edebilmelerini ve 
bilgi, görüntü ve ses dosyaları paylaşabilmelerini mümkün kılar.
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m-Öğrenmenizi Oyunlaştırın!

Puan tabanlı ve puan tablolu Oyunlaştırma modülümüzle mobil 
kullanıcılarınızın ilgisini çekin ve onları motive edin!

Sürekli Öğrenme Tecrübesi. Garantili!

“Cihazların” kullanıcılarınızın öğrenmesinin önüne geçmesine 
izin vermeyin! GOLMS ile masaüstü/dizüstü/akıllı telefon/
tablet platformu fark etmeksizin eğitiminizi kesintisiz bir şekilde 
sürdürebilirsiniz. Kesintisiz ve akıcı bir öğrenme süreci böyle 
olmalı!

Anahtar Özellikler & Faydalar



QR Koduyla Oturum Açma

Oturum açma süreci, QR kodu tarama yöntemiyle kullanıcı için hızlı, 
kolay ve esnek hale getirildi

Sohbet Modülü

İç sohbet modülü, eğitim alan kişilerin ekip üyeleriyle, 
iş arkadaşlarıyla veya portallarındaki herhangi biriyle 
diyalog kurabilmesini, ayrıca bilgi, görüntü, ses ve video 
paylaşabilmesini sağlıyor.
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Çevrimdışı İçerik Desteği

Kullanıcıların referans materyalleri ve videoları çevrimdışı kullanmak üzere indirebileceği, çevrimdışı öğrenme özelliği 
mevcuttur. Çevrimdışıyken gerçekleşen ilerleme, daha sonra GOLMS veritabanına eşitlenebilir.
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Güvenlik, Gizlilik. Bu konuları da çözdük!

Mobil güvenlik ve gizlilik sizi hiç endişelendirmesin. GOLMS Mobil, tek 
seferlik, sınırlı süreli, şifre tabanlı kullanıcı doğrulaması sayesinde eğitim 
verilerinizin her zaman güvenle saklanmasını sağlar.

Tam Takip & Raporlama

Mobil olmak, sıfır takip anlamına gelmemeli. GOLMS, her bir 
kullanıcılarınızın tüm eğitim faaliyetlerini izler ve bu izleme 
verilerini analiz veya iş zekâsı amacıyla, tek bir tıklamayla rapor 
olarak çekebilirsiniz.
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m-Öğrenme Platformunuz. Markalamanız

GOLMS Mobil Uygulaması, hem şirketinizin logosunu hem 
de markanızın karakterini yansıtacak şekilde özelleştirilebilir. 
Tutarlılık ve bütünlük - tamam!

...ve çok daha fazlası!

GOLMS’nin
tüm iyi özellikleri

Ücretsiz
güncelleme

Ücretsiz
365x24x7 Destek

Kullanıcı Dostu
Grafik Arayüz
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GOLMS Hakkında

EN VERİMLİ SAAS ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ

49+ sektör ödülünün ve teşekkürün sahibi olan GOLMS, tam kapsamlı ve bulut tabanlı bir Öğrenme Yönetim Sistemidir. SaaS mimarisi size hız, 
ölçeklenebilirlik, yenilik, daha düşük Toplam Mülkiyet Maliyeti (TCO) ve daha yüksek Yatırım Getirisi (ROI) gibi avantajlar sunarken, geniş kapsamlı 
özellikleri Çevrimiçi, Resmi, Sosyal/Gayriresmi ve Mobil Öğrenme süreçlerinizin yönetimini (Duyarlı Kullanıcı arayüzü ve Mobil Uygulamalar sayesinde) 
kolay ve verimli hale getirir. Sektörlerden bağımsız işleyen bu LMS, dünyanın her yerinde 1 milyondan fazla kullanıcının güveniyle çalışıyor.


