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PLATFORMU



Eğitimi 
yanınızda taşıyın. 

Her Zaman, 
Her Yerde!

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



GOLMS Mobil ile m-öğrenmede profesyonel olun

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 ise öğrenme kaynaklarına 
istedikleri her zaman ve her yerden ulaşabilir.

GOLMS’nin AI gücüyle çalışan öneri motoru, kullanıcı dostu arayüzüyle birlikte zengin ve 
akıllı bir öğrenme yolculuğunu kullanıcılara sunuyor.

• Hero İçeriği
Hero Içeriği bölümü, şirket bazındaki öğrenme aktiviteleri temel alınarak kullanıcılara yönetici 
önerilerine dayalı, popüler ve önerilen içeriklerden seçilen ve kullanıcıların tek bir tıklamayla 
kaydolmalarını sağlayan bir öğrenim içeriği sunmak için tasarlandı.

• Öğrenmeye Devam Et
Yakın geçmişte erişilen ve devam etmekte olan tüm Eğitim Programları, kullanıcıların öncelik 
verebilmek amacıyla devam eden Eğitim Programlarına kolayca ve hızlıca ulaşmaları için tek bir 
sayfada görüntülenir.

• En Popüler
Öğrenme herkese açıktır, ancak kullanıcılar birbirlerinden de öğrenirler. Kullanıcılar artık organizasyon bazında En Popüler eğitim programlarını ve bu 
programlara dair tamamlanma, erişim ve atama oranları gibi bilgileri görebilirler.

• Sizin için Tavsiye Edilenler
Planlarında benzer eğitim planları olan diğer kullanıcıların yaşadıkları öğrenme yolculuklarını, kullanıcıların tamamladıkları Eğitim Programlarına göre 
izleyin ve diğer kullanıcıların en sevdikleri Eğitim Programlarını görün.

• Beceriler için Öneriler
En çok ilgi duyduğunuz alanlarda yeni şeyler öğrenmenize, aynı zamanda bir kullanıcı olarak becerilerinizi geliştirmenize veya düzeltmenize yardımcı 
olacak Eğitim Programı önerilerini görün.

• Kategorilere Göre Eğitim Programları
Öğrenim süreçleri, kullanıcının o anda eğitim programlarını tamamladığı kategorilerde bulunan, önerilen eğitim programlarını içeren akıllı kategorilerle 
organize edilir.

• Tamamlanmış Çalışmalarım
Tamamladığınız tüm eğitimlere tek bir noktadan hızlıca ve kolayca ulaşabilirsiniz.
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...ve çok daha fazlası!

Çok Platformlu, 
Duyarlı Arayüz

QR Kod Tarayıcı

Güvenli Erişim

Sohbet

Tam Takip
&Raporlama

Kamera

Kesintisiz Öğrenme 
Deneyimi

Ses Kaydı
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GOLMS Hakkında

EN VERIMLI SAAS ÖĞRENME YÖNETIM SISTEMI

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.


