
Adobe Captivate 6
3 günlük eğitimde; katılımcılar eÖğrenme, 
eSunum ve eYardım dosyaları oluşturmak için 
gereken araçları kullanma, ekran görüntüsü ve 
video yakalama, içeriklere video ve ses gibi 
medya öğeleri ekleme gibi beceriler kazanırlar. 
Bu eğitimde proje planlaması, ses düzenleme, 
şablon oluşturup kullanma, Adobe Photoshop 
ve PowerPoint gibi kaynaklardan yararlanma, 
harici video ve ses aktarma, zaman çizgisine 
bağlı animasyon oluşturma, menü tasarlama, 
düğme ve tıklama kutusu ile etkileşim ekleme, 
farklı platformlar için farklı formatlarda proje 
yayınlama da öğretilir. Profesyonellerin en çok 
ihtiyaç duydukları şey araç ve teknikleri hızlı ve 
kolayca öğrenebilmektir. Adobe Captivate 6 ile 
eÖğrenme ve eSunum oluşturma gereksinimi 
olan eÖğrenme profesyonelleri, eğitim tasarım 
sorumluları, medya geliştiricileri ile konuya ilgi 
duyan meraklılar için idealdir.

Adobe Presenter 8
3 günlük eğitimde; katılımcılar eÖğrenme, 
eSunum ve eYardım dosyaları oluşturmak için 
gereken araçları kullanma, Breezo ve Preso adı 
da verilen Adobe sunumları oluşturma, dış ses 
kaydı alma veya dışarıdan ithal etme, ses kaydı 
düzenleme, slaytlara animasyonlar katıştırma, 
dosya ve bağlantılar ekleme, video kaydetme 
veya dışarıdan alma, sunumları özelleştirme, 
masaüstüne çıktı alma veya Adobe Connect 9 
sunucusuna yayınlama konularını öğrenirler. 
Profesyonellerin en çok ihtiyaç duydukları şey 
araç ve teknikleri hızlı ve kolayca öğrenmektir. 
Kullanımı son derece kolay olan kullanıcı dostu 
Adobe Presenter 8 ile eÖğrenme, eSunum ve 
eYardım dosyaları oluşturma gereksinimi olan 
eÖgrenme içerik geliştiricileri, eğitim tasarım 
sorumluları, uzaktan eğitim uzmanları, medya 
geliştiricileri, eğitim ve İK bölüm çalışanları ile 
konuya ilgi duyan meraklılar için idealdir.

Adobe Connect 9
3 günlük eğitimde; katılımcılar içerik ve eğitim 
kütüphaneleri ile çalışma, ders ve müfredatlar 
oluşturma, müfredatları yönetme, sanal sınıf 
oluşturma ve yönetme, toplantı kütüphanesini 
kullanma, toplantı oluşturma ve yapılandırma, 
toplantı zamanlama, toplantı odası yönetme, 
toplantı odasında harici içerik görüntüleme, 
ses ve görüntü ile katılma, toplantı odalarını 
özelleştirme, katılımcılarla etkileşme, toplantı 
oturumlarını kaydetme, kaydı çevrimdışı hale 
getirme, etkinlik oluşturma ve izleme, kullanıcı 
hesaplarını yönetme gibi beceriler kazanırlar. 
Kullanımı son derece kolay olan kullanıcı dostu 
Adobe Connect 9 ile uzaktan eğitim, sanal sınıf, 
çevrimiçi toplantı, web konferans ve webinar 
gereksinimlerini karşılamak isteyen eğitim ve 
İK yöneticileri ve bölüm çalışanları, şirket veya 
bölüm müdürleri, takım ve proje liderleri ile 
tüm kurumsal kullanıcılar için idealdir.

eÖĞRENME EĞİTİMLERİ

• Çalışma ortamını tanımak
• eÖğrenme temellerini anlamak
• Sunum oluşturmak
• Şablonlar kullanmak
• Harici varlıklar ile çalışmak
• zaman çizgisi animasyonu oluşturmak
• Ses ve video eklemek
• Etkileşimli öğeler kullanmak
• Sahne ve aktörlerden yararlanmak
• Hazır etkileşimler eklemek
• Demo ve simülasyon kaydetmek
• Test ve anket oluşturmak
• Biten projeyi gözden geçirmek
• Proje yayınlamak
• Yeniliklere ve geliştirmelere göz atmak

• Çalışma ortamını tanımak
• eÖğrenme temellerini anlamak
• Sunum oluşturmak
• Şablonlar kullanmak
• Harici varlıklar ile çalışmak
• Nesne canlandırmaları oluşturmak
• Ses ve video eklemek
• Etkileşimli öğeler kullanmak
• Sahne ve aktörlerden yararlanmak
• Hazır etkileşimler eklemek
• Demo ve simülasyon kaydetmek
• Webcast kaydetmek
• Test ve anket oluşturmak
• Proje yayınlamak
• Yeniliklere ve geliştirmelere göz atmak

• Adobe Connect uygulamalarını anlamak
• İçerik kütüphanesi ile çalışmak
• Eğitim kütüphanesi ile çalışmak
• Toplantı kütüphanesi ile çalışmak
• Toplantı odası oluşturmak ve yönetmek
• Sunum paylaşmak
• Ekran ve uygulama paylaşmak
• Ses ve video kullanmak
• Sohbet ve soru-cevap yönetmek
• Paylaşım ve işbirliği araçlarıyla çalışmak
• Beyaz tahta kullanmak
• Görünümü özelleştirmek
• Bölmeleri ve düzenleri özelleştirmek
• Oturum kaydetmek
• Yeniliklere ve geliştirmelere göz atmak
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