
UYUM
EĞİTİM



Kullanıcılarınızın bilgilerini
güncel ve rekabetçi 

seviyede tutun.
Bu sayede

işletme faaliyetlerinde 
başarı sağlayın.

Birçok organizasyon için (masraflı yasal süreçlere 
sebep olabilecek) kanun ihlallerinin önüne geçmek 
ve/veya güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak 
amacıyla çalışanlarını kendi günlük rolleriyle ilgili 
kanunlar, düzenlemeler ve şirket politikaları ve 
prosedürleri konusunda eğitmek bir zorunluluktur. Bu 
da Uyum Eğitimini organizasyonlar için oldukça kritik 
hale getirir.

GOLMS’nin Uyum modülü, organizasyonların 
kendi Uyum Eğitim programlarını kolayca 
gerçekleştirmelerini sağlar. Çalışanlar için, üretken, 
etik ve saygının temel alındığı bir iş ortamı oluşturma 
ve bu ortamı koruma açısından eğitim içeriklerine 
(kendi istedikleri cihazdan!) anında ulaşmak ve uyum 
konusunda sorumluluklarıyla ilgili düzenli eğitim 
almak anlamına gelir.



Uyum Becerilerini Yönetin

• Bu modül, Portal Seviyesinde yapılandırılabilir. Site Yöneticisi, 
  bu modülü bireysel İstemci portallarında erişime açabilir/kapatabilir.
• Yönetici Uyum Becerileri ve bunlarla ilgili geçerlilik kriterleri oluşturabilir.
• Uyum Becerileri aşağıdaki geçerlilik kriterlerine bağlı olabilir.
• Gün Cinsinden Geçerlilik.
• Geçerlilik Sona Erme Tarihi (sabit).
• Her yıl için geçerli Sona Erme Tarihi.
• Süre Dolum Tarihi Yok.
• Uyum Becerileri Sona Erme Tarihini, Eğitim Programı Sona Erme Tarihine göre
  veya ayarlanmış durumdaki Uyum Becerisi Sona Erme Tarihine göre
  hesaplama seçeneği.

Uyum Becerilerini Rollere Bağlayın
 
• Yönetici, Uyum Becerilerini, Kullanıcılara bağlanmış olan Rollere bağlama
  seçeneğine sahiptir.
• Bu haritalama süreci sayesinde Kullanıcıların belirli Becerilerle ilgili
  uyumlarını korumaları gerekir.
• Kullanıcıların her zaman açabilecekleri özel bir “Uyum” ekranında
  (Öğrenme -> Uyum), kendilerine atanan tüm Uyum Becerileri, durumları,
  detayları ve geçmişleriyle birlikte görüntülenebilir.
• Bu ekrana giden bir link, Kullanıcı Panosu -> Uyum Durumu grafiği
  üzerinde de mevcuttur.
• Özel “Uyum” ekranında her bir Beceri için mevcut Eğitim Programları da
  görüntülenir, Kullanıcılar bu programları kendilerine atama veya tamamlandı
  olarak işaretleme konusunda talep gönderebilirler.
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Uyum Becerilerini Eğitim Programlarına Bağlayın

• Yönetici, Uyum Becerilerini Eğitim Programlarına bağlayabilir. Eğitim Programları 
  ise Kullanıcılara (Kendi Kendine Atama, Yönetici Tarafından Atama veya
  Satın Alma yoluyla) bağlanabilir.
• Portal seviyesindeki Yöneticiler, Uyum Becerilerini Site Yöneticisinin
  küresel seviyede oluşturduğu ve kendi portallarına atadığı Eğitim
  Programlarına bağlayabilirler
• Bir Kullanıcı spesifik bir “Uyum” Eğitim Programını tamamladığında,
  bu Uyum Becerisi/Becerileri için “Uyumlu” olarak işaretlenir
• Kullanıcı İş Akışı Uyum Becerileri, Kullanıcı Katalog, Plan, Arşiv ve
  Transkript ekranlarında da Eğitim Programı bazında gösterilir
• Uyum Sona Erme Tarihi, bu Beceri için belirlenen Eğitim Programı
  Tamamlanma Tarihine ve Geçerliliğe göre belirlenecektir.
• Eğitim Programına bağlanmış Uyum Becerileri, Kullanıcının Katalog, Plan, 
  Arşiv ve Transkript raporunda listelenmiş olan ilgili Eğitim Programıyla ilişkili
  olarak görüntülenir.
• Kullanıcı Panosunda, Uyum durumunu gösteren bir grafik görüntülenir.

Uyum Becerilerini Harici Sertifikasyona Haritalama

• Kullanıcıların LMS dışından aldığı sertifikasyonlar, LMS içerisinde tanınabilir.
• Site Yöneticisi ve Yönetici (Admin), harici sertifikasyonlar için farklı kategoriler oluşturabilir.
• Bu kategoriler içinde, bir veya daha fazla Uyum Becerisine haritalanabilecek 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 onaylanmasıyla, ilgili Uyum Becerisi “Elde Edildi” 
şeklinde işaretlenir.
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Rapor ve E-posta Bildirimleri

• Yönetici için, Kullanıcıların Uyum Durumunun detaylarını gösteren yeni bir 
rapor uygulamaya konmuştur.
• Uyum Becerileri puanları için yertutucular, sistemden Kullanıcılara gönderilen 
e-postalarda uygulanır.

Kullanıcılar için Uyum verilerini topluca sisteme yükleme

• Yönetici, Kullanıcıların elde ettiği ve tarihsel veri ya da LMS dışında elde edilmiş 
sertifikasyon niteliğindeki Uyum Sertifikasyonlarını sisteme elle yükleyebilir.
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Birim Müdürü

• Birim Müdürüne ve Dolaylı Birim Müdürüne, kullanıcı tarafındaki Uyum 
Durumunu gösteren bir Ekip Uyum Raporu gönderilir.
• Eğitim Programlarıyla eşlenmiş Uyum Becerileri, Birim Müdürünün ve Dolaylı Birim 
Müdürünün spesifik öneriler yapabilmeleri için Ekip Katalogunda da görüntülenir.

Uyum Sertifikası Şablonu

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


