ÖZELLİKLER

VeduBox arayüzü kullanıcı rollerine göre farklı tasarım ve işlevlere sahiptir. Temel olarak
sistem yöneticisi, öğretmen/eğitmen, öğrenci/personel ve şube/bölüm yöneticisi şeklinde
sistemde kullanıcı tipleri/roller tanımlanabilmektedir.
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Canlı Online Ders Modülü
Bu modülle nerede olursanız olun kendi “Sanal Sınıfınızı” oluşturabilir, “Online Canlı
Dersler” verebilir ya da “Seminerler” düzenleyebilirsiniz. Canlı ders modülümüz iki başlık
altında incelenebilmektedir.

1. Webinar – Sanal Sınıf:
Eğitici ve katılımcının (öğrenci vb.) sesligörüntülü katılabileceği aynı zamanda doküman
paylaşımı, sanal tahta, ekran paylaşımı, sohbet
penceresi ile zenginleştirilmiş modül sayesinde
etkileşimli bir şekilde canlı ders/webinar
gerçekleştirebileceğiniz bir platformdur. Bu
modülde katılımcıların canlı görüntüleri direk
açılmaz, katılımcı el kaldırdığında izin verilerek
ya da manuel olarak açılıp kapatılabilir.

Dersler kayıt edilebilir ve tekrar tekrar
seyredilebilir. Eğitici ve katılımcı aynı anda
tahtaya ya da paylaşım üzerine yazı yazabilir ya
da çizebilir. Katılımcı izin verilirse
bilgisayarındaki herhangi bir doküman,
program ya da masaüstünü paylaşabilir. Ayrıca
uzaktan masaüstü yönetim özelliği de
mevcuttur.

2. Video Konferans:
Eğitici ve katılımcının sesli-görüntülü
katılabileceği aynı zamanda doküman paylaşımı,
sanal tahta, ekran paylaşımı, sohbet penceresi ile
zenginleştirilmiş modül sayesinde etkileşimli bir
şekilde canlı ders/video konferans
gerçekleştirebileceğiniz bir platformdur.
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Bu modülde katılımcıların canlı görüntüleri
direk açılır ve eğitimciyle benzer yetkilere
(doküman paylaşımı, sanal tahta paylaşımı vb.)
sahiptir. Dersler kayıt edilebilir ve tekrar tekrar
seyredilebilir. Katılımcılar bilgisayarındaki
herhangi bir doküman, program ya da
masaüstünü paylaşabilir. Uzaktan yönetim
özelliği de mevcuttur.

Online Toplantı ve Görüşme Modülü
Sistemimiz içerisinde yer alan video konferans modülü sayesinde aynı zamanda online
görüşmeler ve toplantılarda yapılabilmekte ve istenirse kayıt da edilebilmektedir.
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Soru Bankası, Test, Sınav ve Sertifika Modülü
Ölçme ve değerlendirme modülümüz soru bankası, test-sınav, sertifika v.b. birçok özelliğe
sahiptir. Online test ve sınav modülü sınırsız sayıda soru, test ve sınav hazırlanmasını ve
sunulmasını sağlar.

Farklı soru tipleriyle (sürükle bırak, çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru-yanlış, sıralama) testler
ve sınavlar hazırlanabilmektedir. İstenirse katılımcılara eğitim bitiminde online sertifika da
verilmesini sağlayabilirsiniz.
Her öğrencinin test ve sınav sorusuna verdiği cevapları
detaylı olarak görebilir ve bu sayede etkin bir şekilde
öğrencilerinizi takip edebilirsiniz. Ayrıca eğitimci, öğrencilerin
ders içerisindeki başarısının analizini yapılabilmekte, sertifika
verilen bir eğitim ise sertifikaya hak kazanların raporunu
alınabilmektedir.
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Eğitim/Ders İçerik Yönetim Modülü
Bu modülde tanımlanan derslerin/eğitimlerin içerikleri ve kullanıcı etkileşimleri yönetilir.

Bu modülde bir öğrenme yolu/müfredat hazırlanır, konular ve içerikler buradan eklenir.
Eğitimlere/derslere istenildiği kadar video, pdf, word, power point, çizim v.b. herhangi bir
formatta dosya eklenebilir.

Doküman, video, link, youtube/vimeo v.b. paylaşım kodu (embed kod), test, scorm ve
etkileşimli video içerikleri konu başlıkları ve istenirse soru/testler ile ilişkilendirilebilir. Hafta
hafta, gün gün, ya da konu konu içerikler listelenebilir ve istenildiğinde sunum sırası
değiştirilebilir.
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Ayrıca HTML5, Scorm ve Tin-Can dijital ders içerikleri sisteme yüklenebilir ve kullanıcılar ile
paylaşılabilir Derse/eğitime özel anket, duyuru ve ödev girişleri de yine bu modülden
yapılmaktadır. Sisteme yüklenmiş herhangi bir kayıtlı video, doküman kullanıcılar tarafından
güvenli bir şekilde erişilir. Interaktif Video özellikleri sayesinde video içerisinde istenilen
saniyeye soru eklenebilir ve kullanıcının soruya verdiği cevaba göre ilerlemesi ya da durması
sağlanabilir.
Raporlama özellikleri sayesinde kullanıcıların değerlendirilmesi ve derse ilişkin hareketleri
detaylı bir şekilde takip edilebilmektedir.

İçerik Kütüphanesi Modülü
Bu modül üzerinden, katılımcılar için toplu bir şekilde eğitim materyalleri eklenebilir ve
sisteme yüklenmiş materyallerin, kullanıcılar tarafından güvenli bir şekilde erişilmesi
sağlanabilir.
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Sistem Yönetim Paneli
Sistem yöneticisi panelinde kullanıcı, eğitmen, ders/eğitim v.b. tanımlanabilmekte ve sistem
ayarları yapılabilmektedir. Öğretmen, yönetici, şube yöneticisi, öğrenci/personel gibi değişik
rollerde kullanıcı tanımlanabilmektedir. Bu panelde detay raporlar alınabilmektedir. Ayrıca
canlı dersler ve toplantılar takip edilebilmektedir.

Raporlama Modülü
Yönetici panelinde yer alan modül genel rapor, üyelik dönemi bazlı rapor ya da eğitim bazlı
raporlamalar alınabilir. Sistem yöneticisi katılımcıların notlarına, sertifikalarına, ilerleme
oranlarına, video izleme sürelerine, sınav başarı oranlarına ve seçilen rapor türüne göre özet
bir bilgiye ulaşılabilir ve excel formatında indirebilir.
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Katılımcı (Öğrenci) Kayıt ve Toplu Kayıt Modülü

Sistem içerisine farklı şekilde kullanıcılar eklenebilmektedir. Örneğin;
1. Tek tek elle ekleme (Kullanıcıların bilgileri teker teker girilir.)
2. Toplu kayıt (Sistem içerisinde belirtilen kayıt alanları “excel” üzerinde oluşturularak
öğrenci bilgileri girilir ve sisteme dosya şeklinde yüklenir.)
3. Aktivasyon koduyla kayıt (Sistem içerisinde kendi oluşturduğunuz kod kullanıcılara
verilerek sisteme girmeleri sağlanır.)
4. Kredi kartıyla öde, üye ol (Kullanıcılar sisteme ödeme yaptıktan sonra üye olarak
kendilerini kaydetmeleri sağlanır.)
5. Üyelik formu doldurularak kayıt sağlanır.

Ödeme ve e-Ticaret Modülü
Eğitimlerin satışı online ödeme yöntemi ile “Sanal Pos” üzerinden sağlanabilmektedir. Her bir
müşteriye özel sanal pos hesabı tanımlanır. Ödemeler direk olarak müşteri hesabına yapılır.
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Sms ve e-Posta İletişim Modülü
Kullanıcılara istenildiğinde e-posta ve SMS mesajı eğitmenler tarafından
gönderilebilmektedir.

Ayrıca canlı ders oluşturulduğunda, öğrencilere hatırlatma gönderilmek istenirse e-posta ya
da sms gönderimi yapılabilmektedir. SMS gönderimi için “NETGSM” altyapı kullanılmaktadır.

Duyuru Ödev ve Anket Modülü
Bu modülden öğrencilere duyuru, ödev veya anketler hazırlayabilir ve öğrencilerinizle
paylaşabilirsiniz ve anasayfa üzerinden öğrencilerinizin görmesini sağlayabilirsiniz.
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Oyunlaştırma Modülü

Bu modülle eğitim eğlenceli hale getirilmiştir. Öğrencilerin
sistem içerisindeki her hareketi (yorum, video izleme
süresi, vb.) kaydedilerek puanlama yapılmaktadır. Bu puan
sonucunda öğrenciler rozetle ödüllendirilmekte ve liderlik
tablosunda sıralanmaktadır. Bu sayede kullanıcıların
motivasyonu sağlatılmaya çalışılmaktadır.

Mesajlaşma Modülü

Sistem içerisinde öğretmen-öğrenci, ve istenirse öğrenci-öğrenci
arasında mesajlaşması sağlanmaktadır.

Mobil Uyumlu Responsive Tasarım (IOS – Android, Windows)

Bu özellik sayesinde tablet ve mobil cihazlardan,
ekran çözünürlüğünden ödün verilmeden platform
içerisinde rahatça gezinilebilmekte ve bağlantı
sorunu yaşamadan eğitimlere katılına bilmektedir.
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Rest API Sayesinde Başka Sistemlere Entegrasyon

VeduBox sistemi REST API özelliği sayesinde CRM,
Öğrenci/Okul Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları
Sistemi v.b. gibi farklı sistemler ile bilgi-veri alışverişi
yapabilir.

Çok Dilli Arayüz

VeduBox arayüzü çok dillidir ve birçok dünya dilini
desteklemektedir.

Sosyal Ağ Modülü

Bu modülden eğitmenler, canlı ders içerisindeyken
derslerini isterlerse sosyal ağlar aracılığıyla
paylaşabilmektedirler.

11

NewsFeed/Forum Modülü
Facebook gibi anlık paylaşım ve yorum yapılmasını sağlar.
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