
SMG MODÜL
(SÜREKLI MESLEKI GELIŞIM)



Kullanıcılarınızın bilgilerini
güncel ve rekabetçi 

seviyede tutun.
Bu sayede 

işletme faaliyetlerinde 
başarı sağlayın.

Çalışanlarınızın mesleklerinde ve görevlerinde rekabetçi 
seviyede olmalarını sağlamak, işletmenizin başarısı açısından 
kilit öneme sahiptir. Bu devamlı bir süreçtir ve çalışanınızın 
kariyeri boyunca devam eder.

Sürekli Mesleki Gelişim (SMG), profesyonellere kendi öğrenme 
ve gelişim süreçlerini yönetmeleri için destek sağlayan 
yaklaşımların, fikirlerin ve tekniklerin bir kombinasyonudur. 
Dünyanın her yerindeki organizasyonlar, çalışanlarının beceri 
setlerini korumak için SMG sürecini (bazen de zorunlu bir 
gereksinim olarak) takip ederler. SMG saatleri/puanları, 
öğrenme süreciyle birlikte resmi, gayriresmi, iç veya dış 
eğitimlerde çalışanlar tarafından tamamlanır.

GOLMS’nin puan tabanlı SMG modülü, organizasyonların, 
çalışanlarının Sürekli Mesleki Gelişimlerini tek bir platformdan 
kolayca yönetebilmelerini sağlar!



Site Yöneticisi

• Bu modül, Portal Seviyesinde yapılandırılabilir. Site Yöneticisi, bu modülü bireysel Istemci
  portallarında erişime açabilir/kapatabilir.
• Site Yöneticisi, Kurslar, Sınavlar, Görevler, Referans Materyaller ve Videolar gibi,
  global seviyede oluşturulan Öğrenme Içeriği için SMG puanları ekleyebilirler.
• Tüm bu öğrenme unsurları, sonraki adımla bir Eğitim Programı oluşturmak için
  kullanılabilir ve bireysel istemci portallarına atanabilirler.

Portal Yöneticileri

• Site Yöneticisine benzer şekilde, bir Portal Yöneticisi de o portalda oluşturulan Kurslar,
  Referans Materyaller, Videolar gibi Öğrenme Içerikleri ve Sınavlar, Görevler,
  Sınıf Seansları ve Sanal Sınıf Seansları için SMG puanları ekleyebilirler.
• GOLMS’nin standart işlevselliği kapsamında, Portal Yöneticisi bu öğrenme unsurlarından 
  bir Eğitim Programı oluşturabilir ve bu programı (o portaldaki) Kullanıcılara atayabilir.
• Yönetici için, kullanıcı bazında SMG puanlarıyla birlikte başarı tarihlerini ve
  öğrenme içeriği adlarını içeren detaylı bir “SMG raporu” mevcuttur.
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Kullanıcı

• GOLMS’nin standart işlevselliği kapsamında, bir Kullanıcı bir
  Eğitim Programını talep edebilir, kendisine atayabilir veya satın alabilir.

• SMG puanları içeren her bir Eğitim Programı için, Kullanıcının bu
  Eğitim Programında yer alan Öğrenme Içeriğini tamamladıktan sonra,
  bu Eğitim Programından elde edilebilecek maksimum SMG puanlarına
  karşılık elde ettiği SMG puanları da Kullanıcının Plan ekranında görüntülenir.

• SMG puanları, bir eğitim programı içindeki bir öğrenme unsurunun “ilk kez” 
  başarıyla tamamlandığı anda Kullanıcılara verilecektir. Kullanıcılar aynı
  eğitim programının parçası olarak aynı öğrenme unsuruna devam eder
  ve unsuru tamamlarsa, yeniden SMG puanı alamayacaklardır.

• Kullanıcı, elde ettiği tüm SMG puanlarını, puanların “Elde Edilme Tarihlerini”
  ve Öğrenme Içeriği detaylarını gösteren bir “SMG Puanları” ekranına
  her zaman “Öğrenme -> SMG Puanları” yolundan ulaşabilir.

• Kullanıcı Panosu, Kullanıcının kendisine atanmış olan eğitim programları 
  bazında elde edebileceği ve elde etmiş olduğu SMG puanlarını içeren
  bir grafik görüntüler.

• Kullanıcı Panosunda aynı zamanda “Yakın Zamandaki Aktiviteler” bölümünde, 
  Kullanıcının tamamladığı her öğrenme unsuru başına elde ettiği
  SMG puanlarını içeren bildirimler görüntülenir.

• SMG puanları Kullanıcı Katalog, Plan, Arşiv ve Transkript ekranlarında da 
  Eğitim Programı bazında gösterilir.
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Birim Müdürü

• Birim Müdürüne ve Dolaylı Birim Müdürüne, kullanıcı tarafındaki 
SMG puanlarının detaylarını gösteren bir Ekip SMG Raporu gönderilir.
• SMG puanları Birim Müdürü ve Dolaylı Birim Müdürünün 
spesifik öneriler yapabilmeleri için Ekip Katalogunda da Eğitim 
Programlarının yanında görüntülenir.

Harici Sertifikasyona SMG Puanları Atayın

• Kullanıcıların LMS dışından aldığı sertifikasyonlar, LMS içerisinde tanınabilir
• Site Yöneticisi ve Yönetici (Admin), harici sertifikasyonlar için
  farklı kategoriler oluşturabilir.
• Bu kategoriler altında, SMG puanlarının bağlanabileceği harici sertifikasyonlar bulunur.
• Kullanıcılar harici sertifikasyonlarını buraya yükleyebilirler. Bu sertifikasyonlar sonrasında 
  Yönetici onayına gönderilir. Ya da Yönetici, kullanıcılara harici bir sertifika atayabilir.
• Harici sertifikasyonun Yönetici tarafından onaylanmasından sonra,
  verilen SMG puanları Kullanıcının SMG puanına eklenir.
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E-posta Bildirimleri

• SMG puanları için yertutucular, sistemden Kullanıcılara gönderilen
  e-postalarda uygulanır.

SMG Sertifika Şablonu

• Kullanıcının bir Eğitim Programının parçası olarak elde ettiği
  SMG puanlarını gösteren bir sertifika şablonu, GOLMS’te mevcuttur.
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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.


