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Sosyal medya 
araçlarıyla 

bilgi işbirliğini 
mümkün kılın

Günümüzün hiper-bağlı dünyasında hayat zaman 
çizgilerinde ve durum güncellemelerinde kayda geçiyor. 
Bu sebeple sosyal öğrenme, öğrenme evreninin oldukça 
kilit parçalarından biri haline gelmiş durumda.

GOLMS, insanların sosyal medya ve bilgi işbirliği araçlarını 
kullanarak birbirlerinden bilgi öğrenmesi için benzersiz 
bir yol sağlayan Sosyal Öğrenme modülüyle geliyor. Bu 
modül girişimde mevcut olan çeşitli türlerdeki bilgilerin 
elde edilmesine yardımcı olurken, geleneksel kurs içeriği, 
görev ve sınav yaklaşımının ötesine geçiyor.

GOLMS’nin Sosyal Öğrenme ve Bilgi İşbirliği modülünü 
keşfedin ve sosyal öğrenme yönteminin, kullanıcılarınıza 
rutin eğitimin ötesine geçerek gerçek kişisel gelişime 
ulaşmalarında nasıl yardımcı olacağını görün.



Mikro bloglar

Mikro blog özelliği, çeşitli öğrenme tipleri için kullanılabilecek bir ağı oluşturmak için 
harika bir yoldur. Kullanıcıların kendi çalışma alanlarını oluşturmalarını sağlayan GOLMS 

mikro blog aracı durum güncellemeleri, akış özelleştirme, yeni kişileri arama ve takip 
etme, takipçileri engelleme vb. gibi özelliklere sahiptir.

Topluluklar

Ortak ilgi ve dikkat alanlarının çevresinde topluluklar oluşturmak, kuruluş içinde 
öğrenmeyi destekleyen önemli bir itici güçtür. GOLMS, kullanıcılarına bu tür toplulukları 
oluşturma, onlara katılma imkanı sağlayarak, kullanıcıların bilgilerini ve uzmanlıklarını 
diğer kullanıcılarla paylaşmalarını sağlar. Topluluklar aracı, kullanıcılara kendi topluluklarını 
oluşturma, topluluklara erişim kurallarını belirleme, kendi tartışmalarını başlatma, başka 
tartışmalara katılma vb. gibi imkanlar sunar. İstemci Yönetici de belirli bir eğitim programıyla 
ilgili topluluklar oluşturabilir ve ilgili eğitim programına atanmış olan kullanıcılar, otomatik 
olarak o topluluğun üyesi haline gelirler.
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Tartışma Panosu

Mevcut en iyi asenkron tartışma araçlarından biri olan, tüm bir tartışmayı tek bir konu 
altında toplayabilen ve öğrenme amaçlı da kullanılabilen araçlar tartışma panolarıdır. 
GOLMS, tüm kullanıcıların etkileşim kurması, sorular sorması ve yayınlaması, bunlara 
yanıtlar alması ve genellikle bilgi paylaşımı amaçlarıyla kullanabilecekleri bir forum 
niteliğindedir. Bu özellik, kullanıcıların konu açmalarını ve mevcut konuları yanıtlamalarını 
sağlayan standart bülten panoları gibi işler. Kullanıcılar tamamen yeni forumlar da 
açabilirler.

Arkadaşlar Konsepti

GOLMS’nin oluşturduğu sosyal tecrübe, kullanıcıları arkadaş ve takipçi şeklinde ekleme 
özelliğiyle beslenir. Kullanıcılar diğer kullanıcıları arayıp arkadaşlık isteği göndererek 

diyalog başlatabilirler ve bu istekler onaylandığında, kullanıcılar birbirlerinin 
durum mesajlarını öncelikli olarak görürler. Arkadaşlar tüm arkadaşları tarafından 

görülebilecek resimler ve videolar ekleyerek, bilgi paylaşımını ve öğrenmeyi kendileri 
için kolaylaştırabilirler. Başka bir seviyede ise kullanıcılar bireyleri de takip edebilirler. Bu 

durum mesajlarını görmelerine izin verir ancak çift yönlü çalışmaz.
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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.


