Eğitim Yönetim Sistemi - LMS
Özellik ve Fonksiyonları
Genel Özellikler
• Farklı kategorilerde eğitim oluşturma (Dil
eğitimleri – İngilizce, Almanca veya Bilgisayar
Eğitimleri – Word, Excel v.b.)
• Eğitimlere ait başlık, tip, tarih, saat, eğitim yeri
(sınıf içi, online, dış eğitim v.b.) gibi birden fazla
katalog tanımlama
• Eğitim bilgilendirme içeriği, eğitim detayı ve
eğitim duyurusu oluşturma
• Bilgisayar, sunum cihazı vb. teknik ekipman
tanımlama ve seçme

Eğitim Talep Yönetimi
Şirket çalışanlarına ait eğitim talebi toplama,
inceleme, değerlendirme

• Eğitim sınıfındaki
yazdırma

mazeretlileri

listeleme,

• Eğitim değerlendirme bilgisi ekleme

• Eğitim aşamalarını (acil, derhal, normal)
belirleme

İçerik Yönetimi

• Eğitim talebi oluşturma

• Eğitim konu ve duyurularına yönelik içerik
oluşturma ve eğitimle ilişkilendirme

• Geçmiş eğitimleri görüntüleme
• Eğitim kataloğuna dahil veya hariç eğitim talebi
oluşturma

Sınıf Yönetimi

Eğitim Duyuru Yönetimi
• Duyurulara yönelik konu başlığı oluşturma

• Eğitim taleplerini kişi bazında görüntüleme,
katılımcı ekleme

• Konu bazında sınıf açma

• Duyuruları eğitimle ilişkilendirme

• Eğitim sorumlularını bilgilendirme

• Eğitimlere başlangıç ver bitiş tarihi ekleme

• Eğitmen ve katılımcı değerlendirme formu
oluşturma

• Eğitimden sorumlu kişiyi eğitime ekleme

• Duyurulara doküman ilişkilendirme, ekleme ve
görüntüleme

• Eğitim test sonuçları ekleme, sonuç raporu
oluşturma ve görüntüleme

• Eğitim sınıflarına ait eğitimci ve katılımcı test
sonuçlarını görüntüleme

• Eğitim maliyetlerini yönetme
• Zorunlu eğitimleri çalışan bazında sisteme
tanımlama

• Sınıfa eğitim ekleme

• Eğitim sınıfı ile ilgili rapor ekleme, rapor
oluşturma, oluşturulan raporlara yorum
ekleme

• Duyuruları katılımcılara, çalışanlara ve online
katılımcılara mail ile gönderme
• Duyuruları listeleme
• Duyurulara kişi ekleme ve görüntüleme
• Duyuruları listeleme

Eğitimci Yönetimi

Test ve Sınav Yönetimi

• Formlara yönelik uygunluk sınırı ve maksimum
puan bilgisi ekleme

• Eğitimci oluşturma

• Testlere kategori ve bölüm oluşturma

• Eğitim form tipi oluşturma

• Aynı eğitime birden fazla eğitimci seçme

• Testlere konu başlığı açma ve süre belirleme

• Eğitimcileri listeleme

• Soru ekleme veya soru bankasından soru
seçme

• Her bir form için 5 farklı kriter ve yorum
oluşturma

• Eğitimci bazında eğitim ve konu belirleme

• Sorulara cevap süresi belirleme

• Eğitim formu ile ilişkili alanları görüntüleme

• Eğitimci değerlendirme formları oluşturma

• Birden fazla cevap seçeneği (Açık uçlu, tek
cevaplı, çoklu cevap)oluşturma

Online Eğitim Yönetimi

Eğitim Maliyet Yönetimi
• Eğitim maliyetlerini satır bazında oluşturma
• Eğitim maliyetlerini şubeye tanımlama

• Satır bazında bölüm bilgisi ekleme

• Genel puanlama ve cevap bazında puanlama
• Başarı notu belirleme ve yorum oluşturma

• Eğitimlere uzaktan erişimle canlı katılım

• Test sonuçlarını ve sonuçlara yönelik başarı
grafiği görüntüleme

• Web portal üzerinden canlı izleme, derse
katılım
• Online mesajlaşma ve soru sorma

• Eğitmen ve eğitim ekipmanlarına ait maliyet
ekleme

Form Yönetimi

• Eğitim bütçelerinde öngörülen ve gerçekleşen
tutarı birim fiyat ve toplam fiyat bazında ekleme

• Eğitimlere yönelik form
katılımcılarla paylaşma

• Beyaz tahta uygulaması
oluşturma

ve

• Eğitim dokümantasyon sunumu
• Katılımcıların ders durumunu izleme

E-Learning ile anlık veri görüntüleme ve raporlama imkanı
Workcube LMS Modülü içerisindeki e-Learning uygulaması kapsamında, hazırlanan dokümanları (Scorm Tipinde) sisteme entegre edebilirsiniz. Ayrıca
katılımcı bazında toplam oturum süresi, tamamlanma oranı, durumu ve başarı durumu gibi e-learning içeriğine ait verileri anlık olarak görüntüleyebilir ve
raporlayabilirsiniz.
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