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Eğitmen Liderliğindeki 
Eğitimlerinizi Kolayca ve

 verimli bir şekilde yönetin

Öğrenenler, tüm öğrenme süreçlerinde kendi 
hızlarını ayarlayamazlar. Eğitmen liderliğindeki 
sınıf eğitimleri, eğitim işlevinin önemli bir 
kısmını oluşturmaya devam edecektir.

Eğitim takvimi, öneri akışları, yer ve çözüm 
ortağı yönetimi, toplu yönetim ve eğitim 
masrafları yönetimi özellikleriyle gelen 
GOLMS sınıf eğitimi modülü, yüz yüze eğitim 
programlarını son derece kolay bir şekilde 
oluşturmanızı, yönetmenizi ve iletmenizi sağlar.

GOLMS’nin Sınıf Yönetimi modülünü keşfedin 
ve çevrimiçi öğrenme sürecinize bir insan 
dokunuşu ekleyin.



Seans Oluşturmak için Basitleştirilmiş iş akışı

• Farklı eğitim alanlarında mevcut materyalleri yönetin; kendi listenizi/listelerinizi 
  oluşturun ve yönetin.
• İç ve dış eğitim sağlayıcıların kaydını tutun.
• Çeşitli kategoriler altında eğitim programları organize edin ve yönetin
• LMS Yöneticileri, Seans Adı, Amacı ve Programı gibi temel bilgilerle seans(lar)
  oluşturabilir.
• Bu seanslar eğitim program(lar)ına eklenebilir. Tek bir oturum birden fazla
  eğitim programına eklenebilir. (Ücretli/Özel/Herkese Açık)
• Kullanıcılar eğitim program(lar)ına atanabilirler.

Birden Fazla Kümeyi Yönetin

• LMS Yöneticileri, (bir eğitim programı içerisindeki) bir sınıf yönetim seansı içinde, 
  Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Tatiller, Yer ve Konuşmacı gibi detaylarla, kolayca birden fazla 
  küme oluşturabilir.
• Yöneticiler Kümeler için aynı zamanda Son Öneri Tarihi ve Son İptal Tarihi gibi
  bilgileri de ayarlayabilirler.
• Yöneticiler (kendisine eğitim programı atanmış olan) kullanıcıları direkt olarak 
  ilgili kümeye/kümelere atayabilirler.
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Kullanıcılar için Küme Talep Akışı

• GOLMS’nin geliştirilmiş Eğitim Planı, kullanıcıların kendilerine atanan
  eğitim programının detaylarını kolayca gezmelerini ve görüntülemelerini sağlar.
• Kullanıcılar kendilerine uygun bir Kümeye kolayca Kaydolabilir veya
  kendilerine atanmış bir kümeyi kolayca değiştirebilir/iptal edebilir
• Kullanıcının talebi, Onay/Ret seçimi için Yöneticiye gönderilir.
• (GOLMS’deki onay akışı kapatılabilir, bu durumda katılımcı kümeyi
  talep ettiğinde küme direkt olarak kullanıcıya atanacaktır)
• Kullanıcılar kendilerine atanan bir kümeyi İptal de edebilir ve sonrasında
  başka bir küme talep edebilirler.
• Önemli olaylarla ilgili E-posta Bildirimleri, kullanıcıları istedikleri veya
  kendilerine atanmış olan kümelerle ilgili alınan aksiyonlar hakkında
  bilgilendirmek için gönderilir.

Katılımı İşaretle

• Kullanıcılar tek bir tıklama ile, bir kümeye katıldıklarına dair bilgiyi işaretleyebilirler.
• LMS Yöneticisinin ve Eğitmenlerinin kümeye katılım gösteren kullanıcıları belirtebilmesi.
• Eğitimci, katılım bilgisini topluca sisteme yükleyebilir.
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MIS & Raporlama

• Küme düzeyinde sınıf eğitimlerine dair gelişim ve katılımı gösteren MIS raporları görüntülenebilir.
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Yöneticiler

GOLMS yöneticisi aşağıdaki işlevleri gerçekleştirebilir:
• Farklı eğitim alanlarında mevcut materyalleri yönetin;
  kendi listenizi/listelerinizi oluşturun ve yönetin.
• İç ve dış eğitim sağlayıcıların kaydını tutun.
• Çeşitli kategoriler altında eğitim programları organize edin ve yönetin
• Seans Adı, Amacı ve Programı gibi temel bilgilerle seans(lar) oluşturma
• ELE seansları ve referans materyaller, anketler, çevrimiçi sınavlar, videolar ve
  hatta e-öğrenme kursları içeren eğitim programları oluşturma.
• Eğitim programında öneri veya iptal için son tarihler belirleme.
• Kullanıcıların işbirliği içinde hareket etmeleri amacıyla eğitim programı içinde
  sohbet odası ve forum oluşturma.
• İhtiyaç halinde masrafı, saat cinsinden eğitim süresi belirtme ve sertifika ekleme.
• Tamamlanan eğitim programları için katılımı işaretleme.

Toplu Eğitim Yönetimi

• Yönetici (bir eğitim programı içerisindeki) Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Tatiller, 
  Küme Süresi, Tatiller, Çözüm Ortağı, Yer ve Konuşmacı gibi detaylarla seanslar 
  içerisinde kolayca kümeler oluşturabilirler.
• Yöneticiler Kümeler için aynı zamanda Son Öneri Tarihi ve Son İptal Tarihi gibi 
  bilgileri de ayarlayabilirler.
• Yöneticiler kullanıcıları direkt olarak ilgili kümeye/kümelere atayabilirler.
• Kullanıcılar kendilerine uygun bir kümeye kolayca kaydolabilir veya 
  kendilerine atanmış bir kümeyi kolayca değiştirebilir/iptal edebilir.
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Kullanıcılar

Kullanıcılar aşağıda belirtilen işlevleri, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü 
bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi farklı cihazlarda gerçekleştirebilirler:
• Takvimde/katalogda mevcut eğitim programlarını kontrol etme.
• Sınıf oturumlarını “tamamlandı” olarak işaretleme veya katılım bilgisinin 
işaretlenmesini yöneticilere bırakma.

Eğitmenler

Eğitmenler tamamlanan eğitim programları için katılım bilgisini işaretleyebilir.
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Öneri Süreci

• Kullanıcılar sınıf eğitim katalogundan öneri yapabilirler. Bu önerilerin yönetici
  onayına gitmeden önce Birim Müdürü tarafından onaylanması gerekir.
• Birim Müdürleri sınıf eğitimi için ekip üyeleri önerebilir.
• Yönetici tüm öneri ve iptal taleplerini yönetebilir.

Genel

• Sınıf eğitim programlarının gelişimi ve bu programlara katılımla beraber, eğitim 
programlarıyla ilgili bireysel unsurlara dair MIS raporları oluşturulabilir.
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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.


