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Eğitim 
Sürecinizi 

Oyunlaştırın

Oyunlaştırma, neredeyse tüm çalışma ve oyun 
alanlarında pozitif bir değişiklik teşkil eder.

Oyunlaştırma, kullanıcıları katılıma mecbur 
bırakmaktan ziyade eğitime “çektiği” için, 
Öğrenmeye en çok yardımcı olan süreçlerden 
biri olmuştur. Kullanıcıların ilgisini canlı tutar, 
bilgilerin akılda kalmasını kolaylaştırır ve eğitimlerin 
tamamlanmasını sağlar. 

GOLMS’nin puan tabanlı Oyunlaştırma modülü, 
kullanıcıları sağlıklı bir rekabet ve başarı ortamında 
yeni şeyler öğrenmek ve kendi gelişim hedeflerini 
yakalamak için motive eder.



Dikkat. Hazır. Oyun!

GOLMS içinde Oyunlaştırmayı aktif hale 
getirmek, bir (sanal) tuşa basmak kadar kolay! 
Etiket değiştirmek de öyle (GOLMS içinde 
varsayılan olarak “puan” olarak geçen etiketler 
değiştirilebilirç)

İlgi, tamamlama ve kalıcı bilgiler,
hepsi sadece birkaç tık uzakta!

Sistem kabulünü teşvik edin, kullanıcıları motive edin 
ve ilgilerini canlı tutun, kullanıcılara güç verin, kendi 
kendine öğrenmeyi ödüllendirin, heyecan yaratın 
ve çabayı takdir edin! GOLMS içinde Oyunlaştırma 
modülü aktifleştirildiğinde, Yöneticiler için kurulmaya 
ve kullanılmaya hazır hale gelir! Yönetici modülü 
kullanıcılara açabilir veya kapatabilir. Bu özellik bazı ön 
tanımlı kurallarla gelir, bu kuralların zamanla uygun 
ödül puanlarıyla beslenmesi gerekir (uygun yerlerde).
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Sıkıcı eğitimlere elveda deyin!

Eğitim programınızı tamamlama, sertifika ve beceri elde etme, SMG puanları kazanma süreçlerinizde ve diğer eğitim süreçlerinde 
benzersiz, oyunlaştırılmış öğrenme tecrübesi öğrenmeyi çok daha eğlenceli hale getiriyor!

Kullanıcılarınızı Puan Tablosu 
& Zil Bildirimleriyle motive edin

Oyunlaştırmanın tamamlayıcısı olan Puan Tablosu, Zil 
Bildirimiyle birlikte GOLMS’nin Oyunlaştırma modülünün 
odak noktasıdır.

• Puan Tablosu
Kullanıcının elde ettiği puanların kendi Ekibindeki, 
Arkadaşlarındaki veya Global ölçekte bir grup diğer kullanıcının 
puanları ile karşılaştırmalı bir analizi, belirtilen sekmelerin solda, 
seçilen kullanıcının zaman çizelgesinin sağda yer aldığı bir 
ekranda görüntülenir.

• Zil Bildirimleri
Öğrenme ve Oyunlaştırma ile ilgili bildirim güncellemeleri, bir Zil 
Bildiriminin parçası (üst çubukta bir simge) olarak görüntülenir. 
Oyunlaştırma sekmesi, en son elde edilen 10 başarıya dair 
bildirimleri gösterir.

• E-posta
Kullanıcılar için haftalık (varsayılan), iki haftada bir veya aylık bir 
teşvik olarak, seçilen bir dönemde elde edilen puanlarla birlikte 
toplam puanlarını içeren e-postalar kendilerine gönderilebilir.
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Diğer Geliştirmeler

• Rozetler (Çalışan R&R bölümüne bağlanabilir)

• Kullanıcı ekranındaki “Benim” sekmesi (kullanıcının Öğrenme Grubu, Yetkinlik Becerileri, Unvan ve Kullanıcı Adı gibi filtreler kullanarak 
  diğer rakip kullanıcıları seçmesine yarar).

• Kullanıcı ekranındaki Mini Puan Tablosu (kullanıcının kendi eğitim durumunu diğer kullanıcıların eğitim durumlarıyla karşılaştırmasını sağlar).

• Yönetici ekranında özel Oyunlaştırma raporu (Yöneticinin kullanıcıların Oyunlaştırma ile ilgili gerçekte neler yaptıklarını görebilmeleri için).

• Yeni kurallar/geliştirmeler (resmi öğrenmeden gayriresmi öğrenmeye kadar, öğrenmenin tüm yönlerinin ele alınması amacıyla).

Oyunlaştırma



2020 (2020, 2019, 2018, 
2013)

2018 (’19, ’18, ‘17, ‘16, ‘15, 
‘14, ‘13, ‘12, ‘11)

2019, 2018 2011, 2010 2019 2019

(‘20,‘19, ‘18, ‘17, ‘16, 
‘15, ‘11, ‘10 & ‘09)

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.


