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Akademik LMS (ALMS) 

Türkiye'deki yüksek öğrenim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. ALMS 

geliştirilirken, üniversitelerin uzaktan eğitim konusunda ihtiyacı olabilecek eğitim, yönetim, içerik, 

destek ve pazarlama anlamındaki tüm istekleri göz önüne alınmıştır. ALMS, sadece üniversiteleri 

hedefleyerek geliştirilmiş olması nedeni ile pek çok farklı özelliği barındırmaktadır. ALMS, sürekli 

olarak ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmektedir.  

Faydaları 
 Tek bir sistem ve yazılım ile içerik, sanal sınıf ve eğitim yönetim sisteminin yönetilebilmesi, 

tek muhatap ile tüm uzaktan eğitim sisteminin yürütülebilmesi  

 Üniversite organizasyonuna uygun (fakülte, yüksekokul, uzaktan eğitim merkezi, öğrenci 

işleri) olması sebebi ile sorumlulukların paylaştırılması ve görevlerin dağıtımının yapılması  

 Sadece eğitim sisteminin değil aynı zamanda websitesinin de yönetilmesini  

 Staj, öğrenci işleri gibi işlemlerin ALMS üzerinden takibi sayesinde uzaktan eğitim 

öğrencilerine destek verilebilmesi  

 Entegre içerik üretim aracı ile derslerin geliştirilmesinde kolaylık  

 Üniversitedeki diğer sistemlere entegre olabilmesi sayesinde öğrenci işleri ve dönem 

başı/sonu işlemlerinin kolayca yapılabilmesi  

 Onbinlerce öğrencinin sistemi kullanacağı varsayımı ile yönetimsel kolaylıklar  

 Sürekli gelişime açık olması ve yerel yazılım ekibi ile sürekli gelişim ve destek  

Özellikleri 
 Farklı meslekyüksek okulu, fakülte ve enstitülerin tek bir çatı altında yönetilmesi  

 Portal desteği  

 Akademik takvim ve hafta hafta planlama  

 Öğretim görevlisi, asistan ve uzaktan eğitim merkezi desteği  

 Tam entegre içerik geliştirme ve sanal sınıf  

 AICC, SCORM 1.2 ve SCORM 2004 standartlarına destek  

 Kurumsal kimliğe göre tasarım  
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 Öğrenci otomasyonu ile entegre olabilir yapı  

Eğitim Aktiviteleri 
 E-ders, sanal sınıf, modül, sınav, ödev, forum, wiki, kaynak ve diğer eğitim aktivitelerine 

destek  

 Aktiviteleri başlangıç ve bitiş tarih ve saatlerine göre ve haftalara göre planlama  

 Aktiviteleri sınıflara ve sınıf içi gruplara atama  

 Aktiviteler arasında öncelik planlaması  

 AICC, SCORM 1.2 ve SCORM 2004 standartlarına destek  

Ödev 
 Doküman ve metin olarak ödev ataması yapabilme  

 Gelen ödevleri notlandırma ve geri bildirim yapma  

 Son teslim tarihi belirleme ve boyut kısıtı koyabilme  

Forum 
 Ders, gruba özel veya genel forumlar oluşturma  

 Kullanıcıların dahil oldukları forumları tek noktadan takip olanağı  

Sınav 
 Boşluk doldurma, açık uçlu cevap, eşleştirme, şıklı tek cevap, şıklı çok cevap, doğru/yanlış, 

etkileşimli flash soru, sıralama tipi sorulara destek veren soru bankası  

 Sorular içinde imaj kullanma desteği  

 Sınav türünün belirlenmesi, kaç defa alınabileceğinin belirlenmesi  

 Sınav ekranında cevap verilen ve verilmeyen sorular ile tamamlama yüzdesinin gösterilmesi  

 Soru bankasından otomatik sınav oluşturma  

Sanal Sınıf 
Perculus uzaktan eğitimin tamamlayıcısı olan senkron sanal sınıf uygulamaları için geliştirilmiş 

olan bir sunucu yazılımıdır. Perculus ile öğretim görevlileri ve öğrenciler aynı ortamdaymış gibi 

çalışabilir, sunum ve doküman paylaşabilir, beyaz tahta uygulamalarından yararlanabilir ve ekran 
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paylaşımı yapabilirler. Perculus Sanal Sınıf uygulaması AkademikLMS ile tam entegre olarak 

çalışabilmektedir. 

 Web tabanlı ve sadece tarayıcı ile çalışma  

 Beyaz tahta özellikleri  

 Doküman ve sunum paylaşma  

 Ekran paylaşımı ile bilgisayar eğitimleri yapabilme  

 Tekrar izleme olanağı  

 Kolay kullanım  

 Türkçe yardım dokümanları  

 Yerel destek  

 Özelleştirme desteği  

Perculus, senkron eğitim ihtiyaçlarının tamamını gidermek üzere tasarlanmış ve yerel ihtiyaçlara 

göre şekillendirilmiştir. 

İçerik Geliştirme 
ALMS ile entegre olarak çalışan içerik geliştirme aracı, üniversite bünyesindeki tüm içerik 

geliştirme süreçlerinin yönetmek üzere tasarlanmıştır. Hızlı ve kolay içerik üretimi sağlayan ve 

şablonları sürükle bırak mantığı ile kullanan bir yazılımdır. 

 Powerpoint dosyasında direk içerik üretmeye başlama  

 İçerikleri ilgili birimlere ve kişilere iş olarak atama  

 Atanmış işlerin takibi ve raporlaması  

 Sınırsız şablon ekleyebilme  

 Tek tık ile ALMS üzerinde yayınlama  

 Versiyonlama desteği  

 Onaylama mekanizmaları işlerin ve hataların takibi  

 Ortak resim ve nesne havuzu yaratma ve kullanma  

 Dış kaynak kullanımının planması  
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Pek çok daha özelliği bulunan içerik geliştirme yazılımı ile tüm içerik geliştirme süreci ve bakım 

süreci modellenmiştir. 

Diğer Olanaklar 
İletişim Araçları  

Mesajlaşma, duyuru, takvim ve destek fişi sistemi ile öğrenciler ile iletişim kurma olanağı 

Sosyalleşme Araçları 

Blog, profil ve arkadaşlık sistemi gibi öğrencilerin birbirlerini tanımaları ve sosyalleşmeleri için 

araçlar 

Raporlama 

Çok çeşitli raporların alınabildiği, öğretim görevlisi, yönetici ve uzaktan eğitim merkezi için raporlar. 

Bu raporlar istek üzerine geliştirilebilir olarak tasarlanmıştır. 

Entegrasyon 

Öğrenci işleri otomasyonu ve istenen üniversite bünyesindeki diğer sistemler ile entegrasyon 

olanağı 

Teknik Gereksinimler 
AkademikLMS yüksek sayıda öğrenciye hizmet verebilmek amacı ile dağıtık mimari esasına göre 

tasarlanmıştır. Microsoft IIS 7.0 üzerinde MSSQL Server 2008 veritabanı ile .Net Framework 3.5 

kullanılarak geliştirilmiştir. 

Kullanıcılar için tarayıcı bağımsız olarak Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, Google Chrome 2.0 ve 

Safari 3.0 ile çalışmaktadır.  

 

Univerist® Business School E-Mikro MBA Eğitimleri 
E-Mikro MBA Sertifika Programı;  

İşletme yönetimi master dersleri eğitimlerini mikro düzeyde içermektedir. Eğitimi alacak kişi kullanıcı adı ve 

şifresiyle sisteme girer ve kendisine tanımlanan süre içerisinde tamamlar. Mikro MBA yapmak için mekan ve 

sınırların kalktığı bir ortamda konusunda son derece yetkin akademisyenler  ve eğitmenler  bilgiyi, bu 

bilgileri edinmek isteyen profesyoneller ile interaktif ortamlarda paylaşmaktadır. 
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Eğitimler %30 ingilizce %70 Türkçe dilinde verilmektedir. Eğitimlerimiz Asenkron ve Senkron olmak üzere iki 

şekilde uzaktan eğitim teknolojilerinden yararlanılarak verilmektedir. Eğitim sonunda öğrencilere belirlenen 

tarihte Online olarak sınav yapılır.Sınavdan %70 üzerinde başarı gösterenler Mikro MBA sertifikası almaya 

hak kazanır. 

Online canlı eğitim (Senkron uzaktan eğitim) nedir? 

Eğitmen ve öğrencinin farklı mekanlardan (uzaktan) internet ve iletişim teknolojilerini kullanarak 

eşzamanlı (senkron) olarak etkileşime girmesine “Online canlı eğitim” denir. Online canlı eğitim aynı 

zamanda “Senkron uzaktan eğitim” diye de adlandırılabilir. 

Online banttan eğitim (Asenkron uzaktan eğitim) nedir? 

Eğitmen ve öğrencinin farklı yerlerde (uzaktan) ve farklı zamanlarda (asenkron) etkileşime girdiği 

eğitime “Online banttan eğitim” denir. Online banttan eğitim aynı zamanda “Asenkron uzaktan 

eğitim” eğitim diye de adlandırılabilir 

Sanal Sınıf Nedir? 

Online eğitim sisteminde oluşturulan gruplara “sanal sınıf” denir. Sanal sınıfları oluşturmak için gerekli teknik 

altyapı benzer özelliklere sahip olsa da bir sınıftan diğerine değişiklik gösterebilir. 

Uzaktan (online) Eğitimin Avantajları 

1- Kullanıcı bir seferde ne kadar çalışmak istediğine kendi karar verebilir, dinlenme aralarını 

belirleyebilir ve önceden öğrendiklerini gözden geçirebilir. 

2- Web üzerindeki zengin işitsel ve görsel tasarımlar yoluyla eğitimi çekici hale getirir ve öğrenmeyi 

artırır. 

3- Sunduğu seçenekler yardımıyla kullanıcıya özgü öğrenme imkanı sağlayarak öğrenme kalitesini 

artırır. 

4- Bu eğitim, klasik sınıf eğitimine göre daha az rahatsız edici bir ortam sunar. 

5- Kullanıcının internete ulaşabildiği her yerden, istediği zaman eğitimini almasına ve kaldığı 

yerden devam etmesine olanak verir. 

6- Kullanıcının öğrenme kapasitesine göre konuyu istediği kadar tekrar edebilmesini sağlayarak, 

konuları istediği derinlikte öğrenebilmesini sağlar. 

E-Mikro MBA Sertifika Proğramı Dersleri 

 Finans (Finance) e- Mikro MBA  
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 Yönetim&Liderelik (Management&Leadership) e- Mikro MBA 

 Insan Kaynakları Yönetimi (HR Management) e- Mikro MBA 

 Marka Yönetimi ve İletişimi(Brand Management And Communication) e- Mikro MBA 

 Stratejik Pazarlama (Strategic Marketing) e- Mikro MBA 

 Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) e- Mikro MBA   

 Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkiler(MPR) e- Mikro MBA 

 E-Ticaret (E-Commerce) e- Mikro MBA 

 Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama (D&SM Marketing) e- Mikro MBA 

 Satış Liderliği (Sales Leadership) e- Mikro MBA 

Univerist® Business School’dan e-Mikro MBA  Sertifika eğitimlerin 
avantajları neler?  

1)Rekabet Avantajı Sağlar Araştırmalar gösteriyor ki, sertifika sahibi insanlar daha hızlı ve verimli 

çalışmakta, yönetim konusunda daha başarılı olmaktalar. Onlarla beraber görev aldıkları kurulular 

da hedeflerine daha kolay ve çabuk ulaşmakta, böylelikle rakiplerinin önüne geçmekteler. 

2) İş Bulma Kolaylığı: Sertifikalı personelin daha üstün standartta hizmet vereceği ve işe daha 

uygun olduğu bilindiği için, şirketler de tercihlerini onlardan yana yapmaktalar. 

 3)Zamandan Kazanma Şansı: Uzun yıllar süren deneyimler sonucu edinilen bilgileri konsantre 

Online sertifika programlarında öğrenme fırsatından faydalanarak, önceden yapılmış hataları 

tekrarlamadan, daha hızlı ve verimli bir başlangıç yapmaya olanak sağlar. 

4) Proje Ödevlerini Univerist Elektronik Dergilerinde Yayınlama fırsatı. Yayına uygun projeler 

danışman Öğretim üyeleri ve eğitmenlerle birlikte Hakemli dergilerde yayınlanır. 

 

 

 


