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Katılımcılar için 
sanal bir sınıf 

oluşturun

Dünyanın her yerindeki kullanıcılarınızı, gerçek bir sınıftaki 
gibi ortak bir öğrenme amacıyla, çevrimiçi ortamda bir 
araya getirin.

GOLMS’nin Sanal Sınıf modülü, kullanıcıların ve 
eğitmenlerin uzak öğrenme topluluklarına katılmalarını 
ve bu sayede ortak bir öğrenme süreci yürütmelerini 
sağlar. Daha geniş bir kullanıcı tabanına daha düşük 
maliyetlerle ulaşmanızı sağlamakla kalmaz, öğrencilerin 
ve profesörlerin de gerçek zamanlı olarak birbirleriyle 
bağlantı kurmalarını ve etkileşim başlatmalarını sağlar. 
Bu sayede öğrenme süreci, öğrenciler için ilgi çekici ve 
zenginleşen bir deneyime dönüşür.

GOLMS’nin Sanal Sınıf modülünü keşfedin ve sınırsız 
öğrenme kavramına tamamen yeni bir boyut ekleyin.



Yöneticiler

GOLMS yöneticisi, seansları yönetici ve sunucu pozisyonundan kontrol 
edebilir. Yönetici aşağıdaki aktiviteleri gerçekleştirebilir:
• İstediğiniz sayıda sanal toplantı oluşturun ve zamanlayın
• Kullanıcıları e-posta yoluyla seanslara kolayca davet edin
• Seans başlangıcını kontrol edin
• Kullanıcıların seanslara katılımlarına dair rapor alın

Eğitmenler

Eğitmenler, seansları yönetici ve sunucu pozisyonundan kontrol edebilirler. 
Eğitmen aşağıdaki aktiviteleri gerçekleştirebilir:
• Seans başlangıcını kontrol edin
• Kullanıcıların seanslara katılımlarına dair rapor alın
• Seans katılımcılarıyla birlikte masaüstü/uygulama paylaşımı ve görüntüleme
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Kullanıcılar

Kullanıcılar aşağıda belirtilen aktiviteleri, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar 
ve akıllı telefonlar gibi farklı cihazlarda gerçekleştirebilirler:

• Tüm katılımcıları görme.

• Eğitimciyle veya diğer kullanıcılarla özel veya genel kanallardan yazılı iletişim kurun

• Seans sunucusu (ve diğer katılımcılar) ile masaüstü paylaşımı/görüntüleme 
   gerçekleştirin.

• Beyaz tahta paylaşımı.

• Seansı daha interaktif ve üretken hale getirmek için diğer araçları kullanın.

Entegrasyonlar

• WebEx (WebEx Eğitim Merkezi) ve GoToMeeting (temel sürüm) için hazır konektörler.

• MS Teams ve Zoom Web Konferansı için hazır entegrasyon.

• Herhangi bir diğer üçüncü sınıf sanal sınıf yazılımıyla/hizmetiyle entegre edilebilir.
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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.


