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• Merkezi bir eğitim ortamı sağlar
• Uluslararası e-öğrenme standartlarına uyar
• Eğitimlerin en verimli şekilde yapılmasını sağlar
• Karma eğitim modeline destek verir
• Eğitimleri teknolojiyle destekler
• Eğitimde ölçme ve değerlendirme sağlar
• Verilere dayalı kariyer planlaması sağlar
• Masrafları Azaltır
• Kurumların sınıf içi eğitim masraflarının tümü ortadan kaldırır; daha az yol, 
   konaklama ve eğitim masrafına yol açar.
• Masrafların tekrarlanmasına izin vermez. Her yıl tekrarlanan eğitim masrafları, 
• Minimum maliyete düşer ve yapılan yatırıma karşılık ciddi bir karlılık sağlanır.
• Eğitim süresini kısaltır; mesai süresini optimize eder.
• Kurumların eğitim organizasyonlarını tek merkezden yönetmelerini ve takip etmelerini sağlar.
• Her çalışan aynı şekilde ve aynı materyaller üzerinde eğitim görmesini; aynı tarz değerlendirmelere 
  tabi olmasını dolayısıyla eğitimin standardizasyonunu ve fırsat eşitliğini sağlar. 
• Her çalışanın aynı anda haberdar olabileceği şekilde yeni eğitimler eklemenin, mevcut eğitimleri 
   güncellemenin en kolay yolunu sağlar.
• Çalışanların uygun olduğu zamanda ve bulunduğu yerden eğitimlere ulaşmasına imkân verir.

EĞİTİM YÖNETİM 
SİSTEMİNİN FAYDALARI

UEP 
FAYDALARI



UEP 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİM 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyutunu kendisi ayarlayan(responsive) tasarımla istediğiniz aygıtta 
kullanın. Alıştığınız kullanım kolaylığı devametsin.   
Mobil telefonlar için hazırlanan web uygulaması ile daha hızlı ve daha 
kolay öğrenme avantajı.

Web, Tablet, 
Mobil Kullanım

Kurumsal
Kimlik

FOKUSTALK UEP, kurumsal kimliğinize uygun bir şekilde giydirebilir,size 
özel bir görüntü kazanmasını sağlayabilirsiniz.

Entegrasyon
Gücü

Kullanıcı bilgilerinin saklandığı Joomla, WordPressve özel yazılım 
sistemlere entegrasyonusayesinde FOKUSTALK UEP her tür kurumun 
ihtiyacını karşılıyor.

Sosyal Medya Facebook, Linkedin,Google+ ve Twitter entegrasyonu sayesinde bir çok 
sosyal medya platformundan FOKUSTALK UEP’e tek kimlik ile giriş yapın.

Gelişmiş
Rol belirleme

Rol belirleme ve yetkilendirme konusunda FOKUSTALK UEP farkını 
yaşayın. Organizasyon yapınızı verimli bir şekilde sisteminizle 

Tek Nokta 
Yönetimi

Farklı bölümleri tek çatı altında yöneterek zaman kaybını minimuma 
indirin, hızlı ve verimli sonuçlar alın.



UEP 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı 
Takip

FOKUSTALK UEP’de yönetici, eğitmen, kullanıcı ve içerik takibi ayrıntılı ve 
etkin bir şekilde yapılır. Sistemin her parçasına yakın temas kurulur, en iyi 
raporlamayı size sunar.

Zengin Modül 
Testeği

FOKUSTALK UEP ile ihtiyacınızı karşılayacak bir çok eğitim modülüne 
sahip olacaksınız.

Sertifika 
Programı

FOKUSTALK UEP ile kurumlarınızda eğitim talebi ve sertifika programı
etkinliklerini de rahatlıkla gerçekleştirebileceksiniz

Youtube, Vimeo
Kaltura Video Desteği

Eğitim videolarınıza sunucuda barındırmadan video platformlarından video 
ekleyebilme özelliği ile sunucu yükünüzü hafifletin.

E-Dersleri Ücretli
Satış Hakkı

Eğitim için hazırlanan dersleri fiyatlandırabilir ve kullanıcıların dersleri 
ücretli erişime açabilirsiniz.

Web Site 
Yönetimi

Herkesin erişimine açık web sayfaları oluşturabilir, iç ve dış duyurular ile 
haberlerinizi iletebilirsiniz.

EĞİTİM YÖNETİM 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ



UEP 
RAPORLAMA
EKTRA ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİM 
RAPORLAMA

Eğitmen, yönetici ve uzaktan eğitim merkezi için çeşitli çok detaylı raporlar alabilme imkânı
6 farklı raporlama çıktısı alabilme ve yazdırma özelliği (HTML, CSV, TXT, PDF, XLS (Excel), DOC (Word)) 

Kullanıcıların dersleri ve aktiviteleri tamamlama oranını ve aldığı (puan) notlarını takip edebilmesi
Eğitmen ve kullanıcıların sistemi kullanım performanslarının takibi

Scorm eğitimlerini daha performanslı hale getirecek izlenme ve tamamlanma raporu

FOKUSTALK UEP, eğitim öncesinde ve eğitim sonunda katılımcının eposta hesabına bilgi ve uyarı mesajları 
gönderebilmektedir. Bu bilgilendirme e-postalarına ait şablonlar sistem içinde düzenlenebilir yapıya sahiptir.

• Kullanıcılar kendileri kayıt olabileceği gibi yöneticiler tarafından da kayıt edilebilirler.
• Kullanıcıları “csv” formatında sisteme toplu şekilde aktarabilirsiniz.
• LDAP kimlik denetimi özelliği ile kurumunuzdaki kullanıcıları tek merkezden kontrolünü sağlayabilirsiniz.
• İçerik olarak yüklenen sınav, video, doküman (dosya), SCORM ve TinCan API paketleri aynı anda birden fazla   
   eğitimde kullanılabilmektedir.
• Kriter belirleyerek, sınıf, grup ve kişi bazında eğitim ataması yapılabilmekte,
• Derslerin başlangıç ve bitiş tarih ve saatlerine göre ve haftalara göre planlama
• Tüm aktivite tipleri için tamamlanma tarihi veya saati belirleyebilme
• Son ödev teslim tarihi belirleme ve ödev boyut kısıtlaması koyabilme
• Derse, Kullanıcı Grubuna özel forumlar veya her kullanıcıya açık genel forumlar oluşturabilme
• Tamamlanmış Dersler veya Devam Eden Dersler özelliği sayesinde kullanıcıların kolaylıkla derslerine 
   ulaşabilmesi
• Rezervasyon modülü ile dersle ilgili aktivite hakkında ön talep toplama, kullanıcı sayısı belirleme.
• Takvim özelliği ile sınav günlerini, canlı ders (sanal sınıf) zamanlarını belirtebilir, kullanıcıların bilgisine 
   sunabilirsiniz.
• Derse ait menüler yetkili kullanıcı tarafından değiştirilebilmekte, eğitime en uygun menü haline 
   getirebilmektedir.
• FOKUSTALK UEP iç ve dış duyurular özelliği ile kullanıcıya özel duyurular ve sistem dışı duyurular 
   yapılabilmektedir. Ayrıca derse özel duyuru özelliğine sahiptir.

EKSTRA ÖZELLİKLERİ



7 farklı soru tipiyle sınavda çeşitli sorular sorabilirsiniz. 
1. Tek Seçenek 
2. Çoklu Seçenek 
3. Klasik Yazılı 
4. Cümle içerisindeki açılır menü ile cevaplama 
5. Eşleştirme 
6. Boşluk Doldurma 
7. Yanlış kelimeyi Bulma

Soru Tipi
Seçenekleri

EĞİTİM YÖNETİM 
SINAV MODÜLÜ

UEP 
SINAV MODÜLÜ

Soruları bir tek sayfada gösterme özelliği veya Sayfa başına bir soru gösterme özelliği 
(Tüm sorular) sıralı (karıştırmadan) gösterme özelliği veya Rastgele (sırasını karıştırarak) gösterme özelliği Cevap şıklarını 
sıralı (karıştırmadan) gösterme özelliği veya Rastgele (cevapları karıştırarak) gösterme özelliği 
Genel Deneme sınavlarında her farklı oturumda farklı çeşitlerde soru gösterme seçeneği. 
Kullanıcının tüm soruları cevaplamasını isteme seçeneği 
Cevapların kullanıcı tarafından işaretlendikten sonra değiştirebilme hakkı veya değiştirmeme zorunluluk seçeneği 
Birçok oturumda denemelere izin verme (cevaplanan soruların kaydedilmesi ve tekrar girdiğinde kaldığı yerden devam 
etme) seçeneği 
Belirtilen sayıda başarısız denemeden sonra testi askıya alma ve konulara tekrar çalıştırma özelliği 
Sorular içinde resim kullanma desteği 
Sınav türünün belirlenmesi, kaç defa alınabileceğinin belirlenmesi
Sınav içerisindeki “zaman” seçenekleri;
Sınavlar için zaman ayarlaması yapabilirsiniz. 
Zaman sınırını kaldırarak deneme çözülebilir. 
Zaman sınırı soru tabanlı veya her soruya belirli bir zaman sınırı ekleyerek çözülebilir.
Sınav Sonunda; 
Sınav puanını gösterilmesi, 
Puanları soru kategorileri halinde gösterilmesi, 
Kullanıcı tarafından seçilen cevapları gösterilmesi, 
Kullanıcıya sınav sonunda doğru cevapları gösterilmesi, 
Sınav ekranında cevap verilen ve verilmeyen sorular ile tamamlama yüzdesinin gösterilmesi seçeneklerini içerir.

Sınavlara Eklenebilir ve Çıkarabilir Özellikler; 



UEP 
DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİM 
Ders İçerikleri

Tam 9 farklı ders içerik ekleme özelliği;
 

Sözlük

 
HTML Sayfası Bağlantılar

Anket Test Video

Sık Sorulan Sorular (SSS) KütüphaneForum, Wiki, Sohbet

Tam 4 farklı sosyal aktivite modülü:

Scorm 
(Scorm 1.2 , Scorm 2004) 

 

Tin-Can API 
(Experience API) Canlı Ders



UEP 
EKRAN GÖRÜNTÜLERİ EĞİTİM 

YÖNETİM 
Sisteminin 

Ekran Görüntüleri



REFERANSLARIMIZ

öZEL
geliştirme

Müşteriye

Liderlerin Tercihi
(Fokus Yaşam Akademisi Referanslarıdır.)

Kurumların /şirketlerin sistemleriyle uyumlu 
çalışma, entegre olabilme,  kurumlara özel 

anasayfa tasarımları, ekstra ihtiyaç duyulan 
özelliklerin geliştirilmesi...



uzaktan
eğitim
platformu

FokusTALK
FOKUS AKADEMİ Markasıdır.

/fokustalk


