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Yetenek yönetimi ile
en uygun işletme

sonuçları arasındaki 
bağlantıyı kurun

Yetkinlik yönetimi, iş güçlerini işletme amaçlarına 
uygun hale getirmeye çalışan organizasyonlar için kritik 
nitelik taşır. Ancak çalışanlarınızın görevlerini sürekli 
olarak yerine getirebilmeleri için uygun becerilere ve 
yetkinliklere sahip olmalarını sağlamak zor olabilir.

GOLMS’nin Yetkinlik Yönetimi modülü, çalışanlarınızın 
temel yeteneklerini belirleyerek, beceri boşluk analizleri 
ve haleflik planları yaparak, ve beceri analizi ve 
profillemesi yaparak çalışanlarınızın temel yetkinliklerini 
belirlemenizde ve anlamanızda size yardımcı olur. Bu 
şekilde, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yönetmenin 
yanında sürdürülebilir bir yetkinlik ortamı oluşturabilir, 
bu sayede işletme stratejinizin ve dolayısıyla 
sonuçlarınızın gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.
GOLMS’nin Yetkinlik Yönetim modülünü ve yeteneği 
nasıl işe dönüştürebileceğinizi keşfedin.



Yöneticiler

GOLMS yöneticisi aşağıdaki işlevleri gerçekleştirebilir:
• Özel sınıflama ölçekleriyle çalışan özel beceri matrisleri oluşturun ve yönetin.
• Gerekli becerilere ve beceri seviyelerine bağlı roller oluşturun ve yönetin.
• Becerileri eğitim programıyla etiketleyin.
• Organizasyon bazında analiz için kullanıcılar için beceri haritalandırma ve
  eğitim içeriğini temel alan beceri boşluğu raporları oluşturun.
• Belirli bir beceri setiyle ilgili insanları belirlemek için
  beceri boşluğu raporu oluşturun.

Kullanıcılar

Kullanıcılar aşağıda belirtilen işlevleri, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar 
ve akıllı telefonlar gibi farklı cihazlarda gerçekleştirebilirler:
• Bireysel yetenek boşluğu raporları oluşturun.
• Çeşitli rollerdeki beceri boşluklarına göre doğru içerikleri tespit edin.
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Kullanıcılar için beceri haritalama
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Kullanıcılar için beceri haritalama

• Iki haritalama sonucuna göre sistem hem yönetici (organizasyon bazında analiz 
  için) hem de kullanıcı için (kullanıcı isterse kendisi için de bu raporu alabilir.)
  Beceri Boşluğu Analiz raporları oluşturur.
• Bir kullanıcının beceri(ler)de bir boşluk tespit etmesi halinde, kullanıcı öğrenme 
  içeriği haritalama sayesinde bu boşluğu doldurmak için doğru içeriği bulabilir.
• Yönetici aynı zamanda belirli bir beceri setine sahip insanları bulmak için
  Beceri tespit raporu oluşturabilir.
• Tüm haritalama işlemleri tamamıyla kullanıcı tanımlıdır.
• Sistem, sonuçlara göre beceri seviyelerini başka bir performans
  yönetim/eğitim sisteminde güncelleyecek şekilde yapılandırılabilir.

Yetkinlik 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 Yetkinlik 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 Yetkinlik Becerisi
  “Elde Edildi” şeklinde işaretlenir.
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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.


