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        KLIKSOFT YAZILIM         E-ÖĞRENME         LISANSLAMA

Kliksoft, Türkiye merkezli bir yazılım firmasıdır. 

Kurum ve kuruluşlar için yazılım lisanslama, 

yazılım geliştirme, kurulum, entegrasyon ve 

eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Kliksoft, uzaktan eğitim konusunda çözüm 

arayan kurumları (ticari, akademik ve kamu) için 

danışmanlık ve proje hizmetleri vermektedir.

Kliksoft; Adobe Systems, Dassault Solidworks, 

Harbinger Raptivity, iSpring Solutions, Techsmith 

ve Tetra 4D Türkiye çözüm sağlayıcısıdır.
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Kliksoft, Türkiye merkezli bir yazılım firmasıdır. Kurum ve kuruluşlar için 
yazılım lisanslama, yazılım geliştirme, kurulum, entegrasyon ve eğitim 

hizmetleri sunmaktadır.

Kliksoft, uzaktan eğitim konusunda çözüm arayan kurumları (ticari, 
akademik ve kamu) için danışmanlık ve proje hizmetleri vermektedir.

Kliksoft; Sanal sınıf ve sanal seminer teknolojisi olarak Adobe Connect’i 
önermekte başarısı kanıtlanmış bu teknoloji için proje desteği 

vermektedir.

Kliksoft; Mo odle LMS için implementasyon, enteg rasyon, teknik destek 
ve hosting hizmeti vermektedir.

iSpring Suite, Microsoft PowerPoint yazılımı ile birlikte çalışan, PC’ler ve 
mobil aygıtlar için raporlanabilir interaktif içerik hazırlama ve yayınlama 

yazılımıdır.

Raptivity, interaktif oyunlar ve simülasyonlar hazırlamanızı sağlayan 
içerik iş istasyonudur.

Kliksoft; Adobe Systems, Dassault Solidworks, Harbinger Raptivity, 
iSpring Solutions, Techsmith ve Tetra 4D Türkiye çözüm sağlayıcısıdır.



 kliksoft  |  3

27

36

42

46

48

58

59

SOLIDWORKS
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

Kliksoft, 3D endüstriyel tasarım yazılımı olan SolidWorks ürünlerinin 
eğitim lisanslama hizmetini gerçekleş tirmektedir.

Kliksoft, iOS ve Android platformları için akredite uygulama 
geliştiricisidir. Unity 3D, Mongo DB, PHP ve .NET teknolojilerinde 

geliştirim hizmeti sunar.

Kliksoft, tedarik ettiği ürünlerin ve çözümlerin teknik bakım ve destek 
hizmetleri ile uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirmektedir.

Kliksoft, Adobe Connect Authorized Partner, Adobe Technoloji partner, 
Adobe Certified Reseller Education, SolidWorks Preferred Education 

Reseller akreditasyonlarına sahiptir.

Kliksoft 12 yıllık proje deneyimi ile farklı sektörlerdeki kurum ve 
kuruluşların e-dönüşüm projelerinde yer almıştır.

TRT, İstanbul Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Dış İşleri Bakanlığı, 
kale Endüstri Holding, Kalkınma Bakanlığı, LCWAIKIKI ve daha fazlası...

İmplementasyon eğitimlerine ait katılımcı görüşleri...
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HAKKIMIZDA

Kliksoft, Türkiye merkezli yazılım firmasıdır. Kurumlar için yazılım 
ve mobil uygulama geliştirme, lisanslama, kurulum, entegrasyon 

ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Kliksoft, iOS ve Android 
platformları için akredite uygulama geliştiricisidir.

Kliksoft, Türkiye merkezli yazılım firmasıdır. Kurumlar 
için yazılım ve mobil uygulama geliştirme, lisans-
lama, kurulum, entegrasyon ve eğitim hizmetleri 
sunmaktadır. IOS ve Android geliştiricisi olan Klik-
soft Eğitim departmanları için uzaktan eği tim yazı-
lım çözümleri ana uzmanlık alanıdır. Uzaktan eğitim 
başlığı altında, Adobe Connect sunucu ve hosted 
ürünlerinin lisanslanması, kurulumu, mev cut tek-
nolojilerle entegrasyonu ve periyodik bakım destek 
hizmetlerinin verilmesi konularında çözüm sunar. 
Adobe Connect ile birlikte; Moodle öğrenim Yö-

netim Sistemi kurulumu, uyarlanması, mevcut ERP, 
CRM, SIS ve sanal sınıf yapıları ile entegrasyonu pe-
riyodik bakım ve destek hizmetleri uzaktan eğitim 
başlığı altında sunulan çözüm başlıklarını oluşturur.

Kliksoft aşağıdaki ana başlıklarda çözüm hizmetleri 
sunmaktadır:

• Lisanslama
• Danışmanlık
• Geliştirim
• Destek
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LİSANSLAMA
Kliksoft; Adobe Systems, Dassault Systems Solidworks, Harbinger Group Raptivity, iSpring 
Solutions, Techsmith ve Tetra 4D markalarının Türkiye çözüm sağlayıcısıdır. Kliksoft Ado-
be tarafından Türkiye’de akredite edilmiş Adobe sunucu ürünlerine ait implementasyon 
yeterliliğini temsil eden teknoloji partnerlik yetkisine sahip tek Türk şirketidir. Ayrıca Klik-
soft, Adobe Connect Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde geçerli Adobe Connect 
Authorized Partner akreditasyona sahiptir. Adobe uzaktan eğitim sunucuları konusunda 
tüm Türkiye’de ve Kıbrıs’ta implementasyon gerçekleştirme tecrübesi bulunmaktadır.

DANIŞMANLIK
Kliksoft; eöğrenme ve digital signage konularında danışmanlık ve proje gerçekleştirme 
kapasitesine sahiptir. Eöğrenme başlığı altında; ölçeklendirme, lisanslama, implementas-
yon ve periyodik teknik destek konularında hizmet vermektedir. Kliksoft, Adobe Connect 
sanal sınıf sunucu implementasyonlarının mevcut veritabanları ile ilişkilendirilmesi, po-
püler açık kaynak kodlu öğrenim yönetim sistemleri olan Moodle® ve SAKAI® platformları 
ile entegrasyonu, garantili Öğrenim Yönetim Sistemi entegre katman hizmetleri ile Ado-
be eöğrenme merkezli sunucu uygulamaları konusunda üst seviye hizmet sunmaktadır.

GELİŞTİRİM
Kliksoft tedarik ettiği ve destek hizmetini üstlendiği çözümler dışında bu çözümlerle en-
tegre ya da bağımsız API geliştirimi, Android ve iOS uygulama geliştirimi konularında 
çözüm üretmektedir. Kurumsal mobil oyun uygulama geliştirme, arttırılmış gerçeklik 
ve sanal gerçeklik mobil uygulamaları, kapalı devre yayın sistemleri ve oynatıcı (player) 
kodlama çözümleri geliştirim başlığı altında sağlanan hizmetlerdir. iOS ve Android plat-
formlar için ionic framework ve Mongodb ile mobil uygulama geliştirme, Unity 3D oyun 
ve mobil uygulama geliştirme hizmetleri veren Kliksoft, yerli ve yabancı müşterilerine 
kuruma özel çözümler sunmaktadır.

DESTEK
Kliksoft; lisanslama hizmeti yanı sıra ilgili ürünlerin kurulum, entegrasyon, uygulama eği-
timleri, periyodik ve nonperiyodik destek hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Kliksoft; Ado-
be Connect onpremise sunucuları, Moodle Öğrenim Yönetim Sistemleri ve bağlı verita-
banları için kurulum, CRM, ERP ve öğrenci otomasyonları ile entegrasyonu (SIS), eğitim 
ve periyodik bakım destek hizmetleri vermektedir. Adobe Connect modülleri, Moodle 
Öğrenim Yönetim Sistemi, iSpring Suite, Raptivity, Adobe Presenter, Adobe Captivate 
gibi içerik hazırlama araçları için yerinde eğitim hizmetlerini uygulamalı düzende gerçek-
leştirmektedir.
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E-ÖĞRENME ALTYAPI HİZMETLERİMİZ

Kliksoft, uzaktan eğitim konusunda çözüm arayan 
kurumlar için danışmanlık ve projelendirme 

hizmetleri vermektedir.

Kliksoft uzaktan eğitim konusunda çözüm arayan 
ticari, akademik ve kamu kurumları için danışmanlık 
ve projelendirme hizmetleri vermektedir. Kliksoft’un 
E-öğrenme Altyapı hizmetleri kapsamında aşağıda-
ki başlıklarda hizmet verilmektedir;

1. Projelendirme, 
2. Lisanslama, 
3. Kurulum ve Uyarlama
4. Entegrasyon ve API Geliştirme
5. İsteğe bağlı barındırma 
6. Periyodik teknik destek

Kliksoft, Adobe Connect sanal sınıf yazılımının li-

sanslaması, kurulumu, mevcut veritabanları ile iliş-

kilendirilmesi, popüler açık kaynak kodlu öğrenim 

yönetim sistemleri olan Moodle platformu ile %100 

uyumlu entegrasyon becerisi, garantili Öğrenim Yö-

netim Sistemi entegre katman hizmetleri ile Adobe 

Connect Training öğretim yönetim sistemi konu-

sunda hizmet sunmaktadır.
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Kliksoft; aşağıdaki hizmet başlıklarında E-Öğrenme 
implementasyon tecrübesi bulunmaktadır:

1. Ticari kuruluşlar
• Personelin Lokasyon bağımsız senkron/

asenkron Eğitimi
• Bayilerin Eğitimi
• Yönetim ve Bayi Toplantıları
• Müşterilere Yönelik Tanıtım Web Seminerleri

2. Özel kurslar
• Mevcut kursiyerlere sunulacak uzaktan 

eğitim desteği
• e-Ticaret yapısıyla entegre uzaktan eğitim 

kurs yapısının oluşturulması

3. Kamu Kurumları
• Personel Eğitimleri için Uzaktan eğitim 

sistemi
• Güvenli Yönetim Toplantıları

4. Vakıf, Dernek ve Kar amacı bulunmayan 
organizasyonlar
• Üye Eğitimleri
• Üyelere yönelik Tanıtım webinarlarının 

Yönetimi

5. Akademik Kurumlar

• K12’ler
• Örgün eğitimi destekleyici uzaktan eğitim 

altyapısının kurulumu
• Canlı Veli Toplantıları
• Şube Yönetim Toplantıları

• Üniversite ve MYO’lar
• Örgün Eğitimde ortak derslerin Yönetimi
• Uzaktan Eğitim Programlarının Yönetimi
• Kitlesel Çevirimiçi Derslerin (MOOC) 

Yönetimi
 
E-öğrenme Alt Yapı hizmetleri modül bazında 4 baş-
lıkta sunulmaktadır:

1. Adobe Connect Sanal Sınıf Çözümleri

2. Moodle Öğrenim Yönetim Sistemi Çözümleri

3. E-Öğrenme nesneleri Geliştirme Yazılım 
Çözümleri

4. Oyunlaştırma Uygulamaları
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Kurumların farklı mekanlarda, aynı anda gerçekleşti-
recekleri eğitim ve toplantı ihtiyaçları için sanal sınıf-
lar kullanılmaktadır.

Kliksoft; Sanal sınıf ve sanal seminer teknolojisi olarak 
Adobe Connect’i önermekte başarısı kanıtlanmış bu 
teknoloji için proje desteği vermektedir. Türkiye’de 
2004 yılından beri bir çok kurum ve kuruluşta aktif 
olarak kullanılan bir sanal sınıf, öğrenim yönetim 
sistemi ve web konferans platform uygulaması olan 
Adobe Connect (eski adı Macromedia Breeze) plat-
formu için şu hizmetleri sunar:

1. Projelendirme, 
2. Lisanslama, 
3. Kurulum, 
4. Entegrasyon 
5. Eğitim
6. Periyodik Sunucu Bakım

 

Adobe Connect, dünyanın en büyük 5 yazılım de-
vinden biri olan Adobe’nin zengin internet uygula-
malarında geldiği en son noktadır. Connect uzaktan 
eğitim platformu, bir sanal oturum uygulama plat-
formudur.

Adobe Connect Sanal Sınıf Çözümleri

Sadece internet yardımı ile kullanıcı ve sunumcu ta-
rafında herhangi bir yazılım gerektirmeden mekân 
bağımsız sanal toplantılar ve sanal sınıf oturumları 
gerçekleştirmeyi sağlar. Başlıca özellikleri;

• Güvenli katılımcı yönetimi
• Canlı ses ve canlı video aktarımı
• Canlı sohbet ve yönetilebilir sohbet 

“moderated chat”
• İçerik yükleme ve oynatımı (ppt, swf, jpg, flv)
• Dosya, Ekran ve Uygulama Paylaşımı 

(Uygulama Bağımsız)
• Tamamen kurumsallaştırılabilir görünüm 
• Beyaz Tahta, Anlık Oylama, Kayıt edebilme
• Çoklu sanal odalarla çalışabilme, Birden fazla 

anlatıcı ile sunum yapabilme
• Akıllı Tahta / Doküman Kamerası entegrasyonu
• Tablet ve Mobil Aygıtlarla uyumluluk (Android 

Uygulamaları, IPAD, Iphone dahil)
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Adobe Connect sanal oturumlar dışında asenkron 
içeriklerin yönetiminde de rol alır. Asenkron mo-
dülü, eğitmenlerin teorik ders içeriklerini herhangi 
teknik bir bilgi olmadan platform üzerinde seslendi-
rilmiş olarak yayınlamalarına ve raporlamalarına ola-
nak tanır. Adobe Connect asenkron uygulamalar ile;

• Sesli, video içerikli interaktif içerikler oluşturma

• Kurs yada müfredat programları yaratma

• Anket, Test, Sınav hazırlama ve uygulama

• Kursların ve müfredatların belirli gruplarla 
ilişkilendirilmesi 

• Öğrenim yönetim süreçlerinin raporlanması
 

Adobe Connect ile hem asenkron hem de senkron 
modülleri olan tam bir iletişim platformuna sahip 
olursunuz. Bu platform, zaman ve maliyet tasarrufu 
sağlayan web konferans özellikleriyle, hem eğitim 
hem de dahili iletişim alanlarında konumlandırıla-
bilmektedir.

Kliksoft, sanal sınıf ve web seminer ihtiyaçlarına yö-
nelik olarak, doğru modül ve lisanslama tercihinin 
tespiti, projelendirme ve kurumsal kotasyon hazır-
lama, lisans tedariği, Adobe Connect uygulama su-
nucusu,  ve ilgili veri tabanı kurulumları, çevre uy-
gulamalarla entegre edilmesi, yönetici ve kullanıcı 
eğitimlerinin verilmesi, uygulama sunucusunun ve 
veritabanının periyodik bakım hizmetleri ile ürün 
upgrade ve update hizmetleri başlıklarında çözüm 
sunmaktadır. Adobe Connect Technical Account 
Manager (TAM) destek programı, Kliksoft tarafından 
Adobe Connect onpremise sunucuları için verilen 
12 aylık bakım anlaşmasıdır. ACIM (Adobe Connect 
Instant Monitoring – Powered by Kliksoft) uygula-
ması sayesinde Kliksoft Adobe Connect sunucuları-
nın anlık kaynak ve donanım yeterliliklerini monitör-
ler ve gerekli teknik gereksinimleri belirler. İşlemci, 
sabit disk performansı, RAM performansı, bant ge-
nişliği, sistem kesintileri ve bağlantı sayıları loglana-
rak rapor halinde sunulmaktadır.
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Neden Adobe Connect Öneriyoruz?

Kolay Kullanım

Adobe Connect kurulum gerektirmez. Sunumcuların ve katılımcıların sanal oturuma katıla-
bilmeleri için standart bir internet bağlantısı ve bir bilgisayar yeterlidir. Tıpkı bir web sitesine 
girer gibi herhangi bir kurulum gereksinimi olmadan sanal oturuma dahil olurlar. 

Optimizasyon

Adobe Connect, kalabalık katılımlı oturumları kolaylıkla ve sorunsuz yönetir. Çekirdeğinde 
bir yayınlama sunucusu (Adobe Media Server) barındıran Adobe Connect teknolojisi, ka-
labalık oturumlarda kesintisiz bir sanal oturum deneyimi için sistemi sürekli optimize eder. 
Amaç canlı yayının HD kalitesinde aktarılması değil, katılımcıların kesintisiz bir oturum de-
neyimi yaşamalarıdır.

Güvenlik

Adobe Connect, kurumsal güvenlik kriterlerine kolaylıkla adapte edilebilir. Onpremise li-
sanslama modeli, kurum bünyesinde sunucunun firewall önünde yada arkasında, kurumun 
güvenlik kriterlerine adapte olarak çalışmasına olanak tanır. Mudail uygulamaların çoğunda 
bu özellik bulunmamaktadır. Adobe Connect bu özelliği sayesinde; FBI, US Department of 
Defense, Türkiye Dış İşleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi referanslar tarafından 
tercih edilmiştir.

Mobil Uyum

Adobe Connect, iOS ve Android işletim sistemi kullanan tüm mobil aygıtları destekler. Ado-
be Connect mobil uygulaması ücretsiz olarak katılımcılar ve sunumcular tarafından mobil 
aygıtlara kurularak sanal oturumlarda mobil katılım sağlanır.

Kayıtlar

Adobe Connect sunucusu aynı zamanda bir yayınlama (streaming) sunucusudur. Bu su-
nucu; mevcut oturumların kayıt edilmesini ve kayıt edilen videoların montajlanarak Adobe 
Connect sunucusu üzerinden yayınlanmasına olanak tanır. Bu kayıtlar dışında tüm harici 
video içerikleri de sunucuya alınabilir ve yayınlanabilir.

Yaygın Kullanım

Adobe Connect, dünya üzerindeki bilgisayarların %98’inden fazlasında hali hazırda var olan 
Flash Player oynatım teknolojisini kullanması sebebi ile hiç bir kurulum gerektirmez. Bu 
sebeple dünyada ve Türkiye’de yaygın kurumsal kullanıma sahiptir. Dünyada, Amerika Sa-
vunma Bakanlığı, Amerika Başkanlık birimi, Reuters, Siemens, Toshiba, Phillips Health Care, 
Türkiye’de Telpa, Novartis, Servier, Dış İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Hıffzıssıha mektepleri, 
TOBB, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi vb. birçok kurum ve 
kuruluş tarafından kullanılmaktadır.
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Öğrenim Yönetim Sistemleri, yüzyüze eğitimi des-
teklemek ve/veya uzaktan eğitimi yönetmek amacı 
ile eğitim içeriklerinin yönetimi, katılımcıların öğre-
nim patikasının eğitimciler tarafından monitörlen-
mesi ve eğitimin ölçümlenmesine olanak tanıyan 
yapılardır.

Kliksoft; Öğrenim Yönetim Sistemi ihtiyaçları için 
Adobe Systems Adobe Connect Training, SAKAI 
LMS, Moodle LMS çözümlerini önermektedir. Dün-
yada ve Türkiye’de yaygın kullanılan bu öğrenim yö-
netim sistemleri için kurulum, uyarlama, entegras-
yon ve teknik destek hizmetleri sunar.

Moodle, dünya üzerinde yaygın kullanıma sahip, 
açık kaynak kodlu öğrenim yönetim sistemidir. Es-
nek Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı kav-
ramından yola çıkan Moodle ingilizce Modular-Ob-
ject-Oriented-Dynamic-Learning-Environment 
kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. 

Open GL lisans yapısı ile tamamen ücretsiz lisans-
lama modeli sunan Moodle, dünyada ve Türkiye’de 
tercih edilen en yaygın öğrenim yönetim sistemidir.

Türkiye’de; Sağlık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği, Garanti Bankası, Kale Endüstriyel Holding, 
Anadolu Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İs-
tanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, 
Kocaeli Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi say-
gın kurumların yanı sıra; Koç Okulları, Hisar Okulları, 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü gibi farklı akademik 
segmentteki kurumlar tarafından kullanılmaktadır.

Açık kaynak kodlu bir uygulama olan Moodle, dünya 
üzerindeki birçok kurum tarafından kullanılmakta, 
sürekli güncelllenmektedir. Yazılımın kendi sitesinde 
verdiği son istatistik bilgilerine göre dünya üzerinde 
200 ülkede 45360 sitede kullanılmaktadır. 70 farklı 
dili desteklemektedir.

Kliksoft; kurumların öğrenim süreçlerinin yönetimi 
ve uzaktan eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak Mo-
odle öğrenim yönetim sistemi için kurulum, enteg-
rasyon, uyarlama, süreli bakım destek ve hosting 
hizmeti vermektedir. Kurumun talebine göre yeni 
kurulum ya da mevcut implementasyonların iyileş-
tirilmesi hizmetleri projelendirme hizmeti ardından 
verilmektedir. Kliksoft, kurulumu gerçekleştirdiği 
Moodle implementasyonları için periyodik bakım 
ve teknik destek hizmetlerinin yanı sıra, platormu 
kullanan eğitmenler içinde öğrenim yönetim da-
nışmanlığı hizmeti vermektedir. Öğrenim Yönetim 
Danışmanlığı hizmeti, kurumun öğrenim yönetim 
sistemi üzerinde doğru öğrenim patikasının oluş-
turulması, yürütülen uzaktan eğitim yapısının peri-
yodik olarak izlenmesi ve süreç içerisinde iyileştirme 
hizmetinin verilmesi çözümlerini kapsamaktadır.

Kliksoft Moodle Öğrenim Yönetim Sistemi servisleri 
başlığı altında şu hizmetleri sunar:

• Kurulum
• Uyarlama
• Entegrasyon
• Hosting
• Periyodik Bakım ve Destek 
• Öğrenim Yönetim Danışmanlığı

Moodle Öğrenim Yönetim Sistemi Çözümleri
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Moodle Öğrenim Yönetim Sistemi Hizmetleri 

Kurulum

Moodle implementasyonları için en kritik başlık kurulum sürecidir. Açık kaynak kodlu öğre-
nim yönetim sistemi veri tabanı ve çevre yazılım bileşenlerinin doğru kurulumları ile birlikte 
sağlıklı bir entegrasyon için hazır hale gelebilmektedir. Kliksoft Moodle uygulama sunucusu 
ve ilişkili veritabanları kurulumlarını garantili olarak gerçekleştirir. 

Uyarlama

Kliksoft, Moode öğrenim yönetim sisteminin kurum ihtiyaçlarına yönelik olarak uyarlanması 
hizmetini gerçekleştirir. Lokalizasyon katmanının kuruma özgün oluşturulan şablona adap-
tasyonu, ilgili Moodle özelliklerinin portale uyarlanması, kurumsal kimliğin portal arayüzüne 
uyarlanması, otantikasyon ekranlarının optimizasyonu hizmetleri uyarlama başlığı altında 
verilmektedir. 

Entegrasyon

Moodle öğrenim yönetim sisteminin ticari, kamu yada akademik sektörde faaliyet gösteren 
kuruma yönelik olarak; mevcut CRM, ERP, SIS vb. yapılarla entegrasyonu hizmeti sözleşme 
kapsamında verilmektedir. 

Hosting

Kliksoft, yerinde Moodle kurulum ve yerinde bakım destek hizmetlerinin yanı sıra, kurum-
ların tercihi doğrultusunda LMS hosting hizmeti vermektedir. LMS Hosting hizmeti, klasik 
web hosting süreçlerinden farklı olarak, fiziksel sunucular üzerinde, etkinlik bazlı kaynak alo-
kasyonu sağlanarak taahhütlü olarak verilmektedir. Kliksoft LMS hosting platformu üzerinde 
20.000’e yakın kayıtlı kullanıcıya hizmet verilmektedir.

Periyodik Bakım ve Destek 

Kliksoft, Moodle implementasyonları için sözleşmeli olarak bakım destek hizmeti vermekte-
dir. Moodle uygulama sunucusu ve veri tabanı sunucuları için hataların giderilmesi ve log-
ların temizlenmesi, yedekleme hizmetleri periyodik bakım ve destek hizmetleri kapsamında 
kurumlara sunulmaktadır.

Öğrenim Yönetim Danışmanlığı

Öğrenim Yönetim Danışmanlığı hizmeti, kurumun öğrenim yönetim sistemi üzerinde doğru 
öğrenim patikasının oluşturulması, yürütülen uzaktan eğitim yapısının periyodik olarak iz-
lenmesi ve süreç içerisinde iyileştirme hizmetinin verilmesi çözümlerini kapsamaktadır.
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Moodle Öğrenim Yönetim Sisteminin Özellikleri

Kurs Kataloğu

Derslerin ve kursların görsel olarak sergilendiği bölümdür. Katılımcı, katalogtan istediği kur-
su önizler ve dilerse katılabilir.

Duyurular

Herhangi bir ders ile ilgili gelişmelerin paylaşıldığı bölümdür. Proje teslim tarihi bilgilendir-
meleri, ders materyalleri ile ilgili dönütler vb. bilgilendirmeler duyurular’dan takip edilir.

Takvim

Tek bir dersin takvimi ve/veya tüm derslerin yer aldığı genel takvim yapılarıdır. Takvim üze-
rinden etkinliklere erişim sağlanır.

Testler

Değerlendirme amaçlı testler bu bölümde hazırlanır. Sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, 
boşluk doldurma, sürükle-bırak, kısa cevap vb. özelliklerde süre sınırlı hazırlanabilir. Resim, 
video, matematiksel fonksiyonlar ve web linkleri eklenebilir.

Ödev

Özellikle akademik implementasyonlarda aktive edilen bir özelliktir. Ödev özelliği katılımcı-
ların çalışmalarını eğitmenle paylaştığı alandır. Ödevin son teslim tarihi eğitmen tarafından 
belirlenebilir. Ödev neticesi, başarısına sayısal olarak etki edebilir. Farklı dosya tipleri ödev 
olarak sisteme eklenebilir.
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Grade Book

Ödev, devam, quiz ve ara sınav gibi farklı ağırlıktaki ölçümlere göre yüzde ve puan dilim-
lemesi grade book özelliği ile yapılabilmektedir. Öğrencinin sınıfta ve kampüste test ya da 
ders bazlı istatiksel başarı grafiği çıkarılabilir.

Pano

Moodle Pano (Dashboard) uygulaması, farklı rollerdeki üyelerin aldıkları/verdikleri dersleri, 
dâhil edildikleri etkinlikleri takip ettikleri alandır. Üyenin istediği şekilde biçimlendirilebilir.

Raporlama

Yönetici; şube, kampüs, grup vb. ekosistemler bazında başarı durumlarını ölçebilir, bunları 
görsel raporlara dökebilir. İsteğe bağlı olarak raporlama ekranları ilgili okul eğitmenlerinin 
de kullanımına açılabilir.

Roller

Sistemde Eğitmen, Öğrenci temel rolleri bulunmaktadır. Bu temel rollerin yetkinlikleri süreç 
yönetimini yapan yönetici rolü tarafından düzenlenir. Öğretmen derslerin öğrenciye nasıl 
göründüğünü görebilir.

Forum Uygulaması

Platformun forum oluşturma ve duyuru yapma özelliğidir (Dersi ve ya bir konu ile ilgili tar-
tışma ortamı oluşturup o konu ile ilgili kendi öğrencilerinin fikirlerini alabilir ve dersle ilgili 
duyurular yapabilir).

Blog Uygulaması

Platformda blog oluşturma özelliği bulunur (eğitmen, çok kolay şekilde blog oluşturabilir, 
düzenli olarak web sitesinde makale, yazı oluşturup yayınlayabilir).

Ders Sohbet Odası

Moodle ders sohbet odası özelliğine sahiptir. Eğitmen bir ders ile ilgili sohbet odası oluştu-
rup ilgili öğrencileri davet edip çoklu şekilde sohbet edebilir.

Sertifika Modülü

Portale entegre ID içeren görsel sertifika basım modülü yer alır. Sertifika modülü sertifika 
ayarları menüsünde biçimlendirilerek ilgili kurs için PDF sertifika ve diploma hazırlar.

Mobil Uyumluluk

Platform Mobil aygıtlar üzerinden herhangi bir uygulama gereksinimi olmadan browser 
üzerinden erişilebilir. IOS ve Android işletim sistemleri özellikle desteklenmektedir.
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Neden Moodle Öneriyoruz?

Open GL Lisans Tipi
Moodle Open GL Lisans tipi ile açık kaynak kodlu bir öğrenim yönetim sistemidir, ücretsiz li-
sanslanır. Pahalı yerli ve yabancı ticari muadillerin kiralama ve satınalma modellerinden farklı 
olarak herhangi bir periyodik upgrade ücreti, lisans kullanım ücreti, kişi bazlı (FTE bazlı) bir 
ücretlendirme politikası bulunmaz. Tamamen ücretsizdir. Bu sebeple büyüyen organizasyo-
nunuz için lisans maliyetini düşünme gerekliliği ortadan kalkar.

Yaygın Kullanım
Moodle dünya üzerinde 200 ülkede kullanılmakta, 70 den fazla dili desteklemektedir. Bir 
kurum tarafından geliştirilen ticari muadillerinin aksine dünya üzerinde on binlerce gelişti-
ricisi bulunmakta ve sürekli gelişmektedir. Dünya üzerindeki tüm LMS çözümleri Moodle’da 
yeni çıkan özellikleri kendi sistemlerine adapte etmeye çalışmaktadır. PHP yapısı kurumların 
kendi modüllerini kolaylıkla geliştirmelerine imkan tanır. Türkiye’de Üniversitelerin en çok 
kullanıldığı Öğrenim Yönetim Sistemi Moodle Öğrenim Yönetim Sistemidir.

Ölçeklenebilir ve Biçimlendirilebilir
Moodle dünya üzerinde 50.000 kullanıcı ve üzerini tekil implementasyonla yönetebilen az 
sayıda LMS yapısından biridir ve bu tipte sayısız örnek implementasyona sahiptir. Dünya 
üzerinde birçok kurum ve kuruluş tarafından tüm eğitsel süreçlerin yönetimi için Moodle 
kullanmaktadır. Dünya üzerindeki ticari ve açık kaynak kodlu tüm LMS pazarının %25’ten 
fazlası Moodle tarafından yönetilmektedir.
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Harici Sistemlerle Uyum

Ticari birçok LMS hertürlü sistem ile entegre çalışır maddelerinin altını doldurmakta zor-
lanmaktadır. LMS firmalarının çoğunluğu kapalı LMS sistemleri pazarlamaktadır. Hiç bir en-
tegrasyon sürecine sağlıklı cevap vermeyen bu yapıların aksine Moodle çalışan bir SCORM 
okuyucuya sahiptir! Google Apps, Joomla, Drupal, Facebook, LDAP, Wordpress vb. birçok 
yapı ile hazır entegre kitleri barındırır. API yapısı ve PHP kodlama mantığı ile kolay API geliş-
tirilebilmektedir.

Güvenlik

Moodle geliştirici grupları içerisinde, işi güvenlik olan yüzlerce geliştirici sadece Moodle’ın 
güvenlik güncellemelerinden sorumlu olarak geliştirim yapmaktadırlar. Kapalı ve kiralama 
mantığı ile çalışan ticari LMS yapıların aksine Moodle sisteminde kurumun tüm güvenlik kri-
terlerine uygun olarak sistem konumlandırılabilmektedir. Açık kaynak kodlu olması sebebi 
ile güvenlik açıklarının kapatılması ticari sistemlere göre çok daha hızlıdır.

Ekstralar

Geniş geliştirici kitlesi nedeni ile ürün yaşam çevrimi çok hızlıdır. Sürümleri sürekli güncelle-
nir, yeni özellikler ve modüller eklenir. Her gün değişen ihtiyaçlar için yazılımcıların size özel 
oturup geliştirim yapmalarını beklemeden geniş kullanım spektrumundaki ihtiyaçlar analiz 
edilerek hızlı bir şekilde ürünleştirilir. Bu sebeple sürekli yeni özellikler ve yeni modüller ge-
liştirilmektedir ve ücretsiz olarak kullanıma açılmaktadır. 
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Kliksoft; içerik hazırlama ve yayınlama yazılımlarının ihtiyaca yönelik olarak belirlenmesi, lisanslama, kuru-
lum ve eğitim hizmetlerinin verilmesi süreçlerini asiste eder. Bu başlık altında öğrenim yönetim sistemleri 
için SCORM standartında içerik üretim araçlarının lisanslanması, uygulamalı eğitimlerinin verilmesi ve mev-
cut öğrenim yönetim sistemi düzenine entegre edilmesi süreçlerini sağlar. 

E-Öğrenme Nesneleri geliştirme başlığı altında uygulama tipine göre iki farklı yazılım grubu bulunmaktadır.

E-Öğrenme nesneleri Geliştirme Yazılım Çözümleri

Teknik Üretim Yazılımları
Bu Nesne üretim türünde nesne üretimi için kurum bünyesin-
de yetkin bir içerik departmanı konumlandırılmalıdır. Kliksoft, 
teknik üretim için endüstri standardı olan yazılımların lisans-
lama ve projelendirme yeterliliğine ve akreditasyonuna sahip-
tir. Bu noktada gerekli lisansların tedarik edilmesi, ekip profi-
line uygun uygulama eğitim müfredatının çıkarılarak gerekli 
yazılım eğitimlerinin verilmesi sürecini asiste eder. Bu başlık 
altında Adobe Systems markasının Adobe Animate, Adobe 
Dreamweaver, Adobe illustrator, Adobe Photoshop yazılımları 
lisanslama ve eğitim hizmetleri sağlanmaktadır. Ayrıca, Unity 
3D platformu için temel eğitim, ileri eğitim ve AR & VR paketi, 
e-içerik üretim danışmanlığı, hizmetleri de Kliksoft tarafından 
sunulmaktadır.

Teknik Olmayan Üretim Yazılımları
Teknik olmayan nesne üretimi, teknik bilgisi olmayan sadece 
kendi konusunda uzman (örneğin matematik öğretmeni, coğ-
rafya öğretmeni, satış koçu vb.) kişilerin kısa süreli eğitimlerle 
kullanıma hazır hale geldikleri hızlı eöğrenme araçları (rapid 
elearning tools) genel adı verilen araçlarla yapılan üretimdir. 
Kliksoft; doğru kullanım için doğru rapid elearning aracının be-
lirlenmesi, kotalandırılması ve eğitimlerinin gerçekleştirilmesi 
süreçlerini asiste eder. Bu başlık altında Adobe Presenter, Ado-
be Captivate, iSpring Suite, Raptivity Suite, IMC Lecturnity yazı-
lımları lisanslama ve eğitim hizmetleri sağlanmaktadır. 
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iSpring Suite
iSpring Suite, Microsoft PowerPoint yazılımı ile birlikte çalışan, PC’ler ve mobil aygıtlar için raporlanabilir 
interaktif içerik hazırlama ve yayınlama yazılımıdır. Bir PowerPoint eklentisi olarak görev yapan iSpring Suite, 
PowerPoint yazılımının tüm gelişmiş özelliklerini kullanarak üretilen içeriğin doğru standartlarda e-öğren-
me nesnesine dönüştürümü işlemini kusursuz gerçekleştirir.
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iSpring Özellikleri

Mobil Uyumlu İçerikler

iOS, Android işletim sistemi dahil 
tüm işletim sistemlerini destekle-
yen içerikler ve testler hazırlayın.

Teknik Bilgi Gerekmez

Zengin interaktif eöğrenme nesnelerini hızlıca üretin.

Kolay Test ve Anket Hazırlama

“Sürekle bırak” ile testler oluşturun. Excel’den soru ithal edin, çoktan seçmeli, doğru yanlış, başlık doldurma, 
eşleştirme vb. birden fazla soru tipi ile testler ve anketler hazırlayın.

Yönlendirmeli Diyalog Simülasyonları

Cevaba göre dallanan ve şekillenen geri bildirim mesajları hazırlayın.

WYSIWYG Editörü

“Ne görürsen onu alırsın” prensibinde çalışan slayt görünüm araçları ile tanışın.

Telifli Karakter Kütüphanesi

Telifli karakter kütüphanesi sayesinde ders içeriğinizde yer vereceğiniz hazır fotoğraf kütüphanesi edinin. 

Dahili Ekran Görüntüsü Kaydedici

Dahili Screen Recording özelliği ile herhangi açık bir uygulama üzerindeki tüm farte ve klavye harektlerini 
sesinizle birlikte kaydedin ve eğitim içeriğinize video olarak ekleyin. Harici bir yazılım gerektirmez!

Moodle ve Tin Can Uyumlu

Tin Can ve Moodle uygulamaları ile %100 uyumlu içerikler hazırlayın.

Duyarlı Çıktı Özelliği

Tüm ekran boyutları için yatay ve dikey pozisyonlarda doğru ölçeklenebilen oynatıcı özelliği ile sorunsuz 
görünümlü testler oluşturun.

e-Kitap Modülü

Entegre iSpring Flip özelliği ile PDF, Microsoft Word ve Microsoft PowerPoint içeriklerini zahmetsizce e-Ki-
taba dönüştürün.
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Raptivity Suite
Raptivity, 180 eğitici oyun, sunum ve simülasyon şablonu ile teknik bilgi gerektirmeden interaktif oyunlar 
ve simülasyonlar hazırlamanızı sağlayan içerik iş istasyonudur. 

Raptivity, kütüphanesinde barındırdığı farklı başlıklardaki etkileşim uygulamalarını, denenmiş eğitim mo-
delleri başlıklarında gruplandırıp kullanımınıza sunmaktadır. Eğitmenler Bloom Taksonomisi, Gagne’nin Do-
kuz Durumu (Gagne’nin Öğretim Kuramı) ve Keller’in ARCS Modeli’ni seçerek bu modeller bünyesinde yer 
alan metodolojiye sadık kalarak interaktif uygulamalarını tasarlayabilirler. Raptivity, dilerseniz, kendi eğitim 
modelinizi de yaratma imkânını sizlere sunar.

• 180 interaktif şablon içerir.

• SCORM uyumludur.

• HTML5 uyumludur.

• Teknik bilgi gerektirmez.

• Moodle Öğrenim Yönetim Sistemi ve iSpring içerik hazırlama ve yayınlama 
platformları ile uyumlu olarak çalışmaktadır.
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Örnek Şablonlar

Museum

Görselleri ve videoları kategorize etmek için tasarlanmış şablondur. 1’den 4’e kadar olan odalar tamamen 
eğitmenin içeriğine göre düzenlenebilir. Odalarda 4 adede kadar içerik sergilenebilir.

Climb the Peak

Öğrencilerin tepede yükseğe çıktıkça buldukları çeşitli nesnelerden bilgi aldıkları bir şablon uygulamadır. 
Tepeye vardıklarında konu hakkındaki testleri sona ermiş olur.

3D Question Book

Birden çok içeriğin paylaşılabileceği interaktif bir şablondur. Sayfalar çevrilerek ses, imaj ve video içeriklere 
erişilebilir. Tüm içerik öğretmen tarafından şablona kolaylıkla adapte edilebilir.
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Adobe Captivate
Adobe Captivate ile ekran görüntülerini teknik bilgi gerekmeden kaydedebilir, interaktif e-içerikler ve vide-

olar oluşturabilirsiniz.

Adobe Captivate, ekran görüntüsü yakalama ve web tabanlı eğitim içerikleri oluşturmada endüstri lideri bir 

uygulama yazılımıdır. Ekran eğitimleri hazırlama amacı ile demostrasyon ve simülasyon kayıt olanağı sağlar. 

Teknik bilgi gerekmeksizin eğitim içerikleri üretmenize olanak tanır. 

Gelişmiş ekran kaydedici özelliği sunan Adobe Captivate masaüstünüzde açık olan herhangi bir uygulama 

üzerindeki fare ve klavye etkileşimlerini, sesinizle birlikte kaydeder. Hazırlanan içeriğe harici imajlar, videolar, 

powerpoint slaytları, yazı animasyonları, butonlar, soru ve anket içerikleri eklemenize olanak tanır. 

Captivate ile bağımsız testler ve anketler hazırlayabilirsiniz. Çoktan seçmeli, Doğru-yanlış, boşluk doldur-

ma, kısa cevap, eşleştirme, sıcak nokta, sekanslama, Likert tiplerinde sorular hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız 

soruları sınıflandırarak testler ya da soru havuzları oluşturabilirsiniz. Soruların rastlantısal olarak gelmesini 

sağlayabilirsiniz.
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Adobe Captivate Özellikleri

Demonstrasyon ve Simülasyon Kayıt
Adobe Captivate ile izleyicinin sadece izlediği demostrasyon kayıtların yanı sıra, izleyicininde izlediğini de-
neyimleyebileceği simülasyon kayıt özelliği bulunmaktadır. Bu sayede izleyici içeriği terk etmeden anlatılan 
içeriği deneyimle fırsatını yakalar.

SCORM Uyumlu
Adobe Captivate ile hazırlanan içerikler Moodle gibi bilinen LMS’ler için SCORM standartını destekler.

HTML5 Uyumlu
Adobe Captivate mobil aygıtlara uygun çalışma şablonları barındırır. HTML5 uyumluluğu test etmek için 
HTML5 tracker adı verilen test ortamı sunar.

Basit Animasyon Üretimi
Adobe Captivate, teknik bilgi gereksinimi olmadan basit animasyonlar üretmenizi ve bunları eğitim nesne-
leri olarak farklı mecralarda kullanım için yayınlamanıza olanak tanır.

Telifli Hazır Varlık Kütüphanesi
Adobe Captivate, telifli fotoğraflar, animasyonlar ve oyun şablonlarından oluşan 75.000 eöğrenme nesnesi-
ne yazılım içinden erişim ve kullanım hakkı sunar. 

Teknik Bilgi Gerektirmez
Adobe Captivate ile teknik bilgi gereksinimi olmadan kendi e-öğrenme içeriklerinizi yüksek interaktivite ile 
kolayca hazırlayabilir, farklı mecralar için yayınlayabilirsiniz.
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Adobe Presenter
Adobe Presenter; Microsoft PowerPoint yazılımı ile birlikte çalışan interaktif raporlanabilir içerik hazırlama ve 
yayınlama yazılımıdır. Teknik deneyim gerektirmeden mevcut powerpoint sunumlarının ses, video görün-
tüsü, test, anket uygulamaları ile zenginleştirilerek öğrenim yönetim sistemlerinin raporlayabileceği SCORM 
dosya çıktısı hazırlar. Adobe Connect sunucu platformu için doğrudan yayınlama kabiliyetine sahiptir. Ado-
be Presenter aynı zamanda video yakalama eklentisi sayesinde herhangi bir uygulama üzerinde gerçekleş-
tirdiğiniz görüntü anlatımları kolajlayabilme yeteneğine sahiptir. Dilerseniz video görüntünüz ve sesiniz, di-
lerseniz sadece ekran görüntüsünün yeraldığı etkin sunumlar ve eöğrenme ders içerikleri hazırlayabilirsiniz.
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Adobe Presenter Özellikleri

Gelişmiş Video Kayıt Özelliği

Adobe Presenter ile birlikte gelen Adobe Presenter Video Express ile video görüntünüzü dilediğiniz arka fon 
görüntüsü ile zenginleştirin, kaydedin ve sunumunuza ekleyin. Teknik bilgi gerektirmez!

Slaytlardan İnteraktif Öğrenim Nesneleri

Microsoft Powerpoint sunumlarınızı ilgi çeken eöğrenme içeriklerine dönüştürün. Testler, senaryolar ve 
hazır telifli nesneler ekleyin ve HTML5 olarak masaüstü bilgisayarlarda ve mobil aygıtlarda takip edilebilir 
şekilde ve raporlanabilir özellikte yayınlayın. Yüksek etkili interaktif eğitim videoları yaratın. 

Üç Basit Adımda Videolu Eğitim İçerikleri Hazırlayın

Hızlıca eğitimlerinizde kullanacağınız HD video anlatımlar yaratın. Pahalı stüdyo ekipmanlarına ihtiyaç duy-
madan ekran içeriklerinizi kaydedin, bu kayıtlara sesinizi ve görüntünüzü kaydedin. Sizin için basitleştirilmiş 
“Üç-Tuş” arayüzü ile üç adımda basitçe videonuzu düzenleyin ve yayınlayın. 

Şimdiye Kadar Görülmemiş Etkili PDF’ler Tasarlayın

Video görüntünüzle, telifli görsellerle ve sesinizle zenginleştirdiğiniz Microsoft Powerpoint sunumunuzu 
PDf olarak yayınlayın. Ücretsiz Adobe Reader kullanıcılarının izleyebileceği eşsiz medyaları oluşturun!

Raporlanabilir İçeriklerle Öğrenim Durumlarını Gözlemleyin

Öğrencilerin ve personelin öğrenim durumlarını takip edebileceğiniz SCORM, AICC ve xAPI uyumlu format-
larda çıktılar üretin ve Moodle ve diğer öncü LMS’lere doğrudan içerik hazırlayın.
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LİSANSLAMA HİZMETLERİMİZ

Kliksoft; Adobe Systems, Dassault Solidworks, Harbinger 
Raptivity, iSpring Solutions, Techsmith ve Tetra 4D 

Türkiye çözüm sağlayıcısıdır.

Kliksoft; Adobe Systems, Dassault Solidworks, Harbinger Raptivity, iSpring 

Solutions, Techsmith, Tetra 4D markalarının Türkiye çözüm sağlayıcısıdır.

Kliksoft Adobe Systems tarafından Türkiye’de akredite edilmiş Adobe su-

nucu ürünlerine ait implementasyon yeterliliğini temsil eden teknoloji 

partnerlik yetkisine sahip tek Türk şirketidir. Adobe uzaktan eğitim sunu-

cuları konusunda Türkiye’de ve Kıbrıs’ta implementasyon gerçekleştirme 

yeterliliği bulunmaktadır.
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SolidWorks Education Edition Eğitim Lisansları 
Kliksoft, 3D endüstriyel tasarım yazılımı olan SolidWorks ürünlerinin eğitim lisanslama hizmetini gerçekleş-
tirmektedir. K12’ler, meslek liseleri, teknik okullar, üniversiteler, meslek yüksekokulları, özel eğitim merkez-
leri, kalkınma ajansları, meslek odaları, ilgili dernekler ve vakıflar, eğitim lisanslama başlığı altında hizmet 
verdiğimiz kurumlardır. Kliksoft; sadece akademik kurumlara özel lisanslama çözümü üreten bölgedeki tek 
dağıtıcı konumundadır.  SolidWorks Education Edition Eğitim Paketleri aşağıdaki yazılımları içerir:

SolidWorks Premium

SolidWorks® Premium, eksiksiz 3 boyutlu ürün tasarım çözümüdür. Karmaşık parça ve montaj modelleme, 
üretim çizimi oluşturma, veri yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi özelliklerinin yanı sıra hareket etme 
yeteneği, akış, yapı ve tolerans yığılma simulasyonları ve optimizasyonları için araçlar sunar. SolidWorks® 
Education Edition paketi içerisinde yer alan SolidWorks® Premium ile yazılım kullanımı yerine mühendislik 
eğitimine, tasarıma ve eğitsel konsepte odaklanırsınız.

SolidWorks Simulation Premium

SolidWorks® Simulation Premium, parçaların ve montajların görsel testlerini ve analizlerini gerçekleştirebil-
diğiniz araçları sunar. Temas eden parçalar arasında, sürtünme dâhil kuvvetleri ve stresleri değerlendirin. 
Taşıma yükleri, kuvvetler, basınçlar ve torklar uygulayın. Cıvataları, pimleri, yayları ve yatakları modellemek 
için bağlayıcılar veya sanal bağlantı elemanları kullanın. Zaman içinde stres, yer değiştirme, hız ve ivmeyi; 
ayrıca stres, yer değiştirme, hız ve ivme için RMS ve PSD değerlerini inceleyin.

SolidWorks Sustainability

SolidWorks Sustainability, bir ürünün üretimi, kullanımı ve atılması sırasındaki çevresel etkisini ölçmek için 
geliştirilmiş, kullanımı basit yaşam döngüsü değerlendirme aracıdır. Çevresel olarak daha bilinçli ürün ta-
sarım tercihleri yapılmasına yardımcı olur. Sürdürülebilir tasarım önündeki geleneksel engelleri ortadan 
kaldırarak, sürdürülebilirliği ilk kez tasarım sürecinizin bir parçası haline getirmektedir.

SolidWorks Flow Simulation

SolidWorks® Flow Simulation yazılımı, akışkan akışını, ısı transferini ve akışkan kuvvetlerini, bu etkileşimler 
tasarımınızın başarısında kritik önemde olduğunda hızla ve kolayca simüle etmenizi sağlayan güçlü bir 
bilgisayarlı akışkan dinamiği (CFD) aracıdır. Tasarımlarınız üzerinde, akışkan ve termal davranışlarını simüle 
etmek için benzersiz bir kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

SolidWorks Plastics

SolidWorks Plastics, plastik parça veya enjeksiyon kalıp seti tasarımlarınızdaki potansiyel kusurları tasarım 
sürecinin başlangıç safhasında kolaylıkla tespit etmenize ve gidermenize yardımcı olur. Binlerce ticari plas-
tik malzemesini kapsar ve kaynak çizgileri, yüzey çöküntüleri, çok boşluklu düzenler ve yolluk dengeleme 
analizlerini içerir.
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Üniversiteler ve Meslek Yüksek Okulları için Lisanslama
Sadece YÖK’e bağlı devlet ve vakıf üniversiteleri, enstitüler ve meslek yüksek okulları (MYO) için geçerli 
lisanslama modelidir. KAMPÜS Lisanslama ve Üniversite Araştırma Lisanslama (URL: University Research 
License) olarak ikiye ayrılır:

1. SolidWorks Üniversite Kampüs Lisans Paketleri
2. Ortaokul ve Lise Okul Lisans Paketleri

 
SolidWorks Üniversite Kampüs Lisans Paketleri

SolidWorks Education Edition; Üniversiteler ve dengi yüksek okullar için laboratuvarda ve kampüs genelin-
de konumlandırılacak eğitim amaçlı kampüs lisanslama modeli sunar. Bu modelde 200’lü NetWork Paketi 
ve üzeri olmak üzere lisanslama yapılmaktadır.

Ortaokul ve Lise Okul Lisans Paketleri

SolidWorks Education Edition; ortaokul-Lise ve keslek liseleri için laboratuvarda ve okul genelinde konum-
landırılacak eğitim amaçlı okul lisanslama modeli sunar. Bu modelde 60 adede kadar kurulum hakkı bulu-
nan NetWork Paketi için lisanslama yapılmaktadır.
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SolidWorks Edu Edition Paketi Avantajları

Kalıcı Lisans

SolidWorks Education edition ile birlikte gelen 5 temel yazılım kurum içindeki laboratuvarların tamamında 
kalıcı olarak lisanslanır. 

1 Yıl Bedelsiz Upgrade

SolidWorks® Edu Edition paketi, sadece akademik kullanımda sunulmak üzere; Upgrade ve Maintenance 
hizmetlerine ücretsiz olarak yer vermiştir. Satın alınan lisanslara ilave olarak 1 yıl süresince yeni sürümlere 
yükseltme ve teknik destek hizmeti ücretsiz sunulmaktadır.

Eğitsel Ders Materyalleri

Paket kapsamında, lisanslarla birlikte gelen 120’den fazla interaktif anlatımlı video içeriklerinin ve hazır kay-
nak materyallerinin (ders planı, hazır testler, proje dosyaları, eğitmen notları, powerpoint sunum dosyaları  
vb.) yer aldığı kaynak portali akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına açılır. 

Ev Kullanım Lisansı

Kampüs paket içerisinde öğrenciler ve akademisyenler için kişisel bilgisayarlarında 12 ay süresince kullanıla-
bilecek mühendislik kitleri bulunur. Kampüs lisans adedi kadar (200 adet için +200 adet) ek olarak sunulan 
bu ev kullanım kitleri içerisinde SolidWorks Education Edition içerisindeki tüm yazılımlar yer alır.

CSWA Sertifikasyonu ve Sınav Merkezliği

Paket kapsamında lisanslanan okul, CSWA ve CSDA sertifikasyonları için normal şartlarda ücretli olan online 
akreditasyon sınavlarından lisans adedi kadar katılım hakkına bedelsiz olarak sahip olur. Yararlanılabilecek 
akreditasyon sınavları şunlardır:

CSWA SERTİFİKASYONU

Öğretmen ve Öğrenciler için Certified SolidWorks Associate sertifikasyonudur. Başarılı olan katılım-
cılar Solidworks tarafından akredite sertifikasyon ile belgelendirilir. Sınav süresi 3 saattir. Minimum 
başarı yüzdesi %80’dir. 

CSDA ACADEMİC SERTİFİKASYONU

Öğretmen ve Öğrenciler için Certified SolidWorks Design Associate SolidWorks Tasarımcısı akredite 
sertifikasyonudur. Başarılı olan katılımcılar Solidworks tarafından akredite sertifikasyon ile belgelen-
dirilir. Sınav süresi 3 saattir. Minimum başarı yüzdesi %70’tir.
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Adobe Creative Cloud Lisanslamaları
Adobe Creative Cloud yeni nesil Adobe kreatif masaüstü uygulamaları için geçerli lisanslama modelidir. 
Adobe Creative Cloud VIP lisanslama modeli (CC)  yıllık ya da aylık ödeme seçenekleri ile upgrade ve update 
bağımsız ürün kullanım uygulamasıdır. 

Adobe Creative Cloud lisanslama, sanılanın aksine sadece internet varlığında çalışan uygulamalar değildir. 
Bu yanlış kanının aksine, CC paketi istenilen dil seçeneği ile seri numarası gerektirmeden fiziksel bilgisayarı-
nıza kurulur ve sürekli internet bağlantısına gereksinim duymadan çalışır. 

Ekipler için Adobe CC Kurumsal Lisanslama Planı
CC Teams olarak anılan bu plan, 2 ile 150 kullanıcı arasında lisanslama yapabilen küçük ve orta ölçekli işlet-
melerin kreatif ekipleri için tercih edilen lisanslama planıdır. Yıllık taahhüt gerektirmektedir. Creative Cloud’u 
merkezi olarak satın almak, dağıtmak ve yönetmek için web tabanlı yönetim araçları bu lisanslama paketine 
dâhil olan en önemli özelliklerden biridir. Plan içeriğine çevrimiçi eğitimler ve yardım hizmetleri dâhildir. Her 
kullanıcı için benzersiz bir Adobe Kimliği gereklidir; kullanıcılar tarayıcı tabanlı Admin Console ile yönetilir 
ve her 99 günde bir çevrimiçi doğrulama yapmalıdırlar. Kullanım tipine göre Tekil ve Tam plan olmak üzere 
ikiye ayrılır:

1. Ekipler için Adobe CC Tekil Plan
2. Ekipler için Adobe CC Tam Plan

 
Ekipler için Adobe CC Tekil Plan

Ekipleri için Tek Uygulama planında, tercih edilen tek bir CC masaüstü uygulamasının (Örneğin Photoshop 
CC) en son sürümüne, piyasaya sunulan güncellemelere ve yükseltmelere, belirli hizmetlere ve kurumsal 
özelliklere anında erişim olanağı bulunmaktadır. Tek uygulama olarak sunulan yazılımlar şunlardır: Adobe 
Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign® CC, Adobe Muse™ CC, Dreamweaver® CC, Animate CC, Edge Ins-
pect CC, Edge Animate CC, Adobe Premiere® Pro CC, After Effects® CC, Adobe Audition® CC, SpeedGrade® 
CC, InCopy® CC ve Prelude® CC. 

Ekipler için Adobe CC Tam Plan

Ekipler için Adobe CC Tam Plan: Ekipler için Tam plan tüm yazılımların içerisinde yer aldığı lisanslama mode-
lidir. Adobe’nin tüm kreatif yazılımları paket içerisinde yer almaktadır. Ekipler için Tam plan kullanıcıları aynı 
zamanda 100 GB bulut tabanlı depolama alanına ve Behance ProSite ile çalışmalarınının dünyanın önde 
gelen yaratıcı topluluğuna paylaşma olanağı veren sadece özel bir çevrimiçi portföye sahip olurlar. Her 
ekip kullanıcısı için her yıl iki defa olmak üzere Adobe Uzman Hizmetleri ile 30 dakikalık bire bir görüşme 
oturumu düzenlenir.
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Adobe Presenter

Adobe Presenter; Microsoft powerpoint yazılımı ile birlikte çalışan interaktif raporlana-

bilir içerik hazırlama ve yayınlama yazılımıdır. Teknik deneyim gerektirmeden mevcut 

powerpoint sunumlarının ses, video görüntüsü, test, anket uygulamaları ile zenginleş-

tirilerek öğrenim yönetim sistemlerinin raporlayabileceği SCORM dosya çıktısı hazırlar. 

Adobe Connect sunucu platformu için doğrudan yayınlama kabiliyetine sahiptir. Adobe 

Presenter aynı zamanda video yakalama eklentisi sayesinde herhangi bir uygulama üze-

rinde gerçekleştirdiğiniz görüntü anlatımları kolajlayabilme yeteneğine sahiptir. Dilerse-

niz video görüntünüz ve sesiniz, dilerseniz sadece ekran görüntüsünün yeraldığı etkin 

sunumlar ve eöğrenme ders içerikleri hazırlayabilirsiniz.

Adobe Captivate

Adobe Captivate, ekran görüntüsü yakalama ve web tabanlı eğitim içerikleri oluşturma-

da endüstri lideri bir uygulama yazılımıdır. Ekran eğitimleri hazırlama amacı ile demost-

rasyon ve simülasyon kayıt olanağı sağlar. Teknik bilgi gerekmeksizin eğitim içerikleri 

üretmenize olanak tanır.  Gelişmiş ekran kaydedici özelliği sunan Adobe Captivate ma-

saüstünüzde açık olan herhangi bir uygulama üzerindeki fare ve klavye etkileşimlerini, 

sesinizle birlikte kaydeder. Hazırlanan içeriğe harici imajlar, videolar, PowerPoint slaytları, 

yazı animasyonları, butonlar, soru ve anket içerikleri eklemenize olanak tanır.  Captivate 

ile bağımsız testler ve anketler hazırlayabilirsiniz. Çoktan seçmeli, Doğru-yanlış, boşluk 

doldurma, kısa cevap, eşleştirme, sıcak nokta, sekanslama, Likert tiplerinde sorular hazır-

layabilirsiniz. Hazırladığınız soruları sınıflandırarak testler ya da soru havuzları oluşturabi-

lirsiniz. Soruların rastlantısal olarak gelmesini sağlayabilirsiniz.

Adobe E-Öğrenme Yazılımları
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TechSmith Camtasia Studio 
Sektörün ünlü ve bol ödüllü yazılımı Camtasia ile ekran eğitimlerinizi hızlıca hazırlayabi-
lir ve ekosisteminizin kullanımı için hızlı içerik üretebilirsiniz. Ekran üzerindeki açık olan 
uygulamanızı, basitçe kaydedin, PowerPoint slaytları, video ve ses ekleyerek yayınlayın.

TechSmith Ekran Alıntısı ve Ekran Kaydetme Yazılımları
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TechSmith Snagit
Snagit gelişmiş bir ekran alıntı aracıdır. Ekranınızdaki herhangi bir durağan yada hare-
ketli görüntüyü resim yada video olarak kaydeder. Video olarak gerçekleştirdiğiniz kaydı 
basitle montajlayabilir, saniyeler içinde youtube’e gönderebilirsiniz. Yakalandığınız gö-
rüntülerin resmini çekebilir, basitçe düzenleyebilir, arşivleyip gönderebilirsiniz. Snagit bu 
saydıklarımızı muadillerine göre çok üstün ilave özelliklerle basitçe yapar.
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VIDEOPLAT Kütüphaneler için 
Medya Varlıkları Arşivleme Çözümü

VIDEOPLAT (Digital Library Aplication Platform), Kütüphanelerde yer alan dijital içeriklerin arşivlendiği ve 
yayınlandığı sunucu tabanlı yayın platformudur. Kurum bünyesindeki DVD, VCD, kaset ortamındaki film, 
müzik, ses gibi görsel ve işitsel medya verilerinin güvenli bir ortamda kurum içi personel ve diğer istemciler 
için yayınlanması ve izlenmesi için araçsallık sunmaktadır. Türkçe dil seçeneği ile kurulum, entegrasyon ve 
kullanıcı eğitim hizmetleri ile birlikte lisanslanır. İsteğe bağlı olarak aktarımı yapılacak medyaların izleme 
prosesi için mevcut kütüphane veritabanı takip yazılımı ile entegre edilebilir. 

Kullanıcı, uygulamaya internet yada intranet üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilir, Dijital Hak 
Yönetimi ve telif koruması için kurumsal bir oynatıcı üzerinden medyaları belirlenen terminlerde izleyebilir. 
Filmler, müzikler, eğitim içerikleri vb. arşivlemek istenilen bütün görsel ve işitsel medyalar; Araştırmacılarını-
zın, tüm kampüs ekosisteminin serbest ya da sınırlı erişimine açılabilir. 

Videoplat, web tabanlı modüler bir sistemdir. 5 ana modülden oluşmaktadır. Bunlar Kurumsal kimlik ve 
medya optimizasyon, raporlama ve yönetim işlemlerinin gerçekleştirildiği Sunucu Modülü, Meta dataların 
alınarak kaynakların aktarıldığı (encode işleminin gerçekleştirildiği) Kayıt Modülü, kullanıcı tarafında yer alan 
aktarılan medyaların izlenmesini sağlayan izleme modülü, medyaların seçilmesi ve ödünç alma yapısının 
yönetildiği ödünç verme modülü, güvenlikli yayın sürecinin asiste edildiği DRM (Secureplat) modülü şek-
linde sıralanır.
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VIDEOPLAT Medya Varlıkları Arşivleme Çözümü Özellikleri

Kampüs içi ve dışı Kolay Erişim

Kütüphaneye ait dijital varlıklara erişimi kolaylaştırır. Kullanıcılar, kurulum gerekmeden bilgisayarlarından 
yada mobil aygıtlarından sisteme bağlanarak içerikleri izleyebilirler. VIDEOPLAT, platform bağımsız izleme 
modülü ile Macos, Linux ve Windows platformları ile %100 uyumlu çalışır. Ürün düzenli update ve upgrade 
politikası sayesinde işletim sistemleri sürüm güncellemeleri ile uyum sağlar. 

İşgücü Kaybını ve Fiziksel Takibi Ortadan Kaldırır

Kütüphane içerisinde fiziksel olarak ödünç verilen DVD, VCD, KASET vb. medya içeriklerinin kırılma, çizilme 
ve zamanla yıpranma nedenleri ile sürekli yedeklerinin oluşturulması ihtiyacını ortadan kaldırır. 

İsteğe Bağlı Borrowing Sistemi

Kullanıcılar ‘’Seç-İzle’’ mantığı ile istedikleri medyaları seçerek dinleyebilir veya izleyebilirler. Geliştirilen özel 
browser tabanlı oynatıcı (player) aracılığı ile bu işlemi yapmak çok kolaydır. Sistem içerisine görsel veya işit-
sel medyalarınızı ister aynı anda bütün kullanıcılarınız isterseniz de tek bir medyayı tek bir kullanıcı üzerinde 
izlettirebilme imkanı sağlayabilmektedir.

İsteğe Bağlı Biçimlendirilebilir Metadata Alanları

Medya varlıkları sisteme yüklenirken tüm meta data bilgileri ve posterleri internette mevcut ise otomatik 
olarak eklenebilir. Bunun dışında kurumsal özel metadata alanları oluşturulabilir Raf No, Demirbaş No vb.). 
Kullanıcı girilen tüm meta data bilgileri içerisinde arama yapabileceği gibi, özelleştirilmiş bilgiler içerisinde 
de arama yapabilir (Kategori, Oyuncu Adı, Yönetmen Adı vb.).

Entegrasyon

Tüm kütüphanecilik yazılımları ile ve öğrenci bilgi sistemleri ile entegre edilebilir. 

Gelişmiş Raporlama Özelliği

Platformun sunucu modülü üzerinde  bulunan esnek ve geliştirilebilir raporlama özelliği sayesinde En çok 
izlenen içerik raporları alınabilir. Bu sayede ilerde satın alınacak medya tip ve kategorilerine istatiksel bu veri-
lere göre daha doğru kararlar verilebilir. Platform içinde mevcut bulunan medya ve materyallerin metadata 
bilgilerine göre çeşitli raporlar alınabilir. Çeşitli izleme raporları, ratingler, kimler tarafından hangi içerikler 
izlendi veya dinlendi bilgilerini içeren raporlar alınabilir.

Güvenilir

VIDEOPLAT teknolojisi, HTTP (WEB) sunucuları ile çalışır ve kullanıcılara sunulan içeriğin streaming tekno-
lojisi ile indirmesini engeller. Bu amaçla yazılım, 128 bit veri şifreleme işlemiyle çalışır. Ayrıca SECUREPLAT 
DRM teknolojisi, oynatımların özel oynatıcı içerisinden izlenmesini zorunlu kılar. Otantikasyon ile çalışan bu 
oynatıcı, bilgisayarda çalışan tüm capture uygulamalarını ve benzeri aplikasyonları engeller.
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UYGULAMA GELİŞTİRME HİZMETLERİMİZ

Kliksoft, akredite iOS ve Android
uygulama geliştiricisidir.

Kliksoft, akredite iOS ve Android uygulama geliştiri-
cisidir. iOS ve Android platformlar için farklı yazılım 
dillerinde ihtiyaç bazlı native uygulama üretme ka-
biliyetine sahiptir. AR ve VR uygulamaları için Unity 
3D uygulamalarını etkin kullanır. 

Kliksoft geliştirim hizmetleri şu başlıkları kapsar:

1. İhtiyaca yönelik Fikir ve konsept danışmanlığı
2. Uygulama için Kavramsal Tasarım Hizmeti
3. Eğitsel Oyun Tasarımı ve uygulama geliştirimi
4. Eğitim amaçlı uygulama geliştirme
5. GPS destekli mobil uygulama geliştirimi
6. AR/VR uygulama geliştirimi

Örnek Uygulama Geliştirme Projelerimiz:

1. Roleplay Recorder (iOS)

2. GAP Dünden Bugüne (Android, iOS)

3. Çok Bilmiş - Mobil Oyun (iOS)

4. ACIM: Adobe Connect Instant Monitoring 
(Windows)

5. Mezopotamya Gezi Rehberi (Android, iOS)
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Roleplay Recorder (iOS)
İlaç mümessillerine yönelik tasarlanan ve tamamlanan uygulamada roleplay eğitsel faaliyetlerin bilgi akta-
rım ve tutum durumlarının simüle edilmesi esnasında uygulama ile eşlenik olarak raporlanması ve raporla-
manın ve video içeriklerin kayıt altına alınması geliştirilecek olan IOS uygulamasının algoritmik konseptini 
oluşturmaktadır.
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GAP Dünden Bugüne (Android, iOS)
Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality) kavramı, gerçek dünyadaki çevrenin, dijital olarak üretilmiş ses, fo-
toğraf, 3B model, görsel ve video gibi içeriklerle zenginleştirilmesi ile meydana getirilen canlı görünümdür.

Eski Güneydoğu Anadolu’dan bugünün Güneydoğu Anadolu’suna gelene kadar uzanan heyecan dolu ya-
şam serüveninin anlatıldığı “Dünden Bugüne GAP” çalışması için 400 sayfalık basılı katalog tasarımı tarafı-
mızdan gerçekleştirilerek arttırılmış gerçeklik unsurları ile zenginleştirilmiştir. Uygulama ücretsiz olarak IOS 
ve Android storedan indirilebilir. Uygulamayı indirdikten sonra http://kliksoft.net/tr/dunden-bugune-gap/ 
linkinde yer alan görselleri uygulama ile izleyin. Daha iy ibir deneyim için görsellerin çıktısını alın ve o çıktı-
ları uygulama ile izleyin.

I N
C L U D E S
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Çok Bilmiş - Mobil Oyun (iOS)
İlaç firması müşterimizin talebi doğrultusunda; represantların bilgilerini sürekli güncellemek ve bunu yapar-
ken bir rekabet ortamında bilginin kazanımını sağlamak üzere hazırlanan «Concours» oyunu kodlama ve 
görselleştirme fazları tamamlandı. IOS kurumsal platformunda yayınlanarak kullanıma sunuldu. Uygulama 
özellikle Avrupa’da beğeni ile karşılandı.
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ACIM: Adobe Connect Instant Monitoring (Windows)
Adobe Connect sunucusuna ait kaynakların anlık monitörlenmesi için sunucu ile birlikte çalışan uygulama 
geliştirilmiştir. Anlık CPU kullanımı, Anlık Sabit disk kullanımı, Anlık RAM kullanımı, Anlık bant genişliğinin 
monitörlenmesi, Anlık Adobe Connect servisinin kesniti takibi uygulama ile takip edilebilmektedir. Acil ikaz 
sistemi sayesinde problem yaşanan Adobe Connect sunucuları SMS ile sistem admine bildirilmektedir.
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Mezopotamya Gezi Rehberi (Android, iOS)
Ionic framework ve Mongodb ile geliştirilen Mezopotamya Gezi Rehberi, Kalkınma Bakanlığı projesi olarak 
GAP Bölge İdare Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilmiş, bir şehir rotasının ve bir tematik rotanın yer aldığı 
mobil gezi rehberidir. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanan uygulamada profil oluşturma, 
belirli bir alandaki cazibe merkezlerini tespit etme, bunlar hakkında bilgilendirme ve rota oluşturma gibi 
özellikler bulunmaktadır.
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DESTEK HİZMETLERİMİZ

Kliksoft, tedarik ettiği ürünlerin ve çözümlerin 
teknik bakım ve destek hizmetleri ile uygulamalı 

eğitimlerini gerçekleştirmektedir.

Kliksoft, tedarik ettiği ürünlerin ve çözümlerin periyodik ve nonperiyo-

dik teknik bakım ve destek hizmetleri ile uygulamalı eğitimlerini gerçek-

leştirmektedir. Kliksoft; Adobe Connect onpremise sunucuları, Moodle 

Öğrenim Yönetim Sistemleri ve bağlı veritabanları için periyodik bakım 

destek hizmetleri vermektedir. Ayrıca Adobe Connect modülleri, Mood-

le Öğrenim Yönetim Sistemi, iSpring Suite, Raptivity, Adobe Presenter, 

Adobe Captivate gibi içerik hazırlama araçları için yerinde eğitim hizmet-

lerini uygulamalı düzende gerçekleştirmektedir. 
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Adobe Connect TAM (Technical Account Manager) 
Destek Hizmetleri
Adobe Connect On Premise lisanslama ile kurum bünyesinde konumlandırılan Adobe Connect sunucu 
yazılımının ve bağlı veri tabanı bileşenlerinin bakım hizmetleri Adobe Connect TAM ACIM hizmet paketi 
ile karşılanır. TAM ACIM (Adobe Connect Instant Monitoring) hizmet paketi ile kurumunuz adına Adobe 
Connect bakım ve destek süreçlerinin yürütümü için bir Teknik Yönetici ataması yapılır. İlgili teknik yönetici, 
12 ay boyunca her üç ayda bir kez düzenli yedekleme, bakım, hata ayıklama, versiyon güncelleme ve veri 
tabanı performans iyileştirme hizmeti verir. Bu periyodik bakım hizmeti haricinde, Teknik destek gerektiren 
sorunlar kurumunuza tahsis edilen Teknik yönetici tarafından test edilir ve gerekli çözüm sağlanır. Uygula-
madan kaynaklanan sorunlar teknik yönetici tarafından üreticiye iletilir ve destek geri bildirimleri yönetilir. 
Periyodik bakım ve 7x24x365 TAM bakım hizmetleri haricinde, ACIM servisi sayesinde sunucuların perfo-
mansları monitörlenir. Herhangi bir kaynak azalması yada acil durum sürecinde kurum bilgilendirilir.

TAM destek paketi Ticari Kuruluşlar, akademik ve kamu kurumları için Adobe Connect üretkenliğinin sağlan-
ması ve sürekliliği amacı ile gerekli teknik destek hizmetlerinin tamamını kapsamaktadır. Destek paketleri 
12 – 24 – 36 aylık opsiyonlar halinde lisanslanmaktadır. TAM destek paketinden yararlanmak için kurumun 
Platinium Support & Maintenance lisansına sahip olması beklenir.
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Periyodik Teknik Bakım
Yılda 4 kez periyodik kapsamlı bakım hizmeti Q1 – Q2 – Q3 – Q4

Donanım Performans İyileştirme
Donanım performanslarının (işlemci performansı, sabit disk performansı ve bellek perfor-
mansı) iyileştirilmesi ile ilgili olası ihtiyaçların tespit edilmesi ve gerekli idari bilgilendirmenin 
yapılması

Adobe Connect Sunucu İyileştirme
Bant genişliği, sistem kesintileri ve bağlantı sayılarının ölçümlenmesi, Adobe Connect su-
nucu loglarının incelenmesi ve tutarsızlıkların giderilmesi ile ilgili çalışmaların başlatılması

Adobe Connect Veri Yedekleme
Adobe Connect sunucularına bağlı depolama alanındaki verilerin yedekleme kontrolünün 
yapılması, zamana bağlı büyümenin kontrollü olarak takibi

Veritabanı İyileştirme ve Yedekleme
Adobe Connect SQL veritabanı performans iyileştirme çalışmalarının yapılması, zamanla 
oluşan boş veri tabanı kayıtlarının temizlenmesi, veri tabanı yedekleme kontrollerinin yapıl-
ması ve olası iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi

Uzaktan Müdahale
Kritik konularda uzaktan müdehale

Bug Fix ve Ticket Yönetimi
Ürün kaynaklı bugların raporlanması ve takibi, İhtiyaç halinde teknik destek süreçlerinin 
designated partner ve Vendor nezdinde takiplerinin gerçekleştirilmesi ticket yönetimi ve 
raporlama hizmeti

TAM Destek Paketi Özellikleri
TAM destek paketi kapsamında şu başlıklarda hizmet verilmektedir;
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Moodle Bakım ve Destek Hizmetleri
Kurumlara ait mevcut Moodle platformlarının iyileştirilmesi veya yeni Moodle implementasyonlarının so-
runsuz çalışması için sunulan uygulama sunucusu ve veritabanı sunucusu periyodik bakım ve teknik destek 
hizmetleridir. Moodle bakım hizmetleri teknik danışmanlık ve destek hizmetleri ile eğitsel danışmanlık ve 
destek hizmetleri olmak üzere iki ayrı hizmet başlığı altında tek paket içerisinde sunulmaktadır. Müşterileri-
mize, paket kapsamında Moodle kurulum, yedekleme, bakım, hata ayıklama, versiyon güncelleme ve veri 
tabanı performans iyileştirme hizmeti sunulmaktadır. Bu periyodik bakım hizmeti haricinde, Teknik destek 
gerektiren sorunlar kurumunuza tahsis edilen Teknik yönetici tarafından test edilir ve gerekli çözüm sağ-
lanır. Eğitsel Danışmanlık kapsamında, kurumun haftalık, konu bazlı ders ve kurs yapılanması konusunda 
uygulamalı destek verilmektedir.

Moodle Tier 2 Support paketleri 12 – 24 – 36 aylık opsiyonlar halinde lisanslanmaktadır.
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AKREDİTASYONLARIMIZ

“Adobe Connect Authorized Partner” akreditasyonu 
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde geçerli olan Adobe 
Connect iş ortaklığı

“Adobe Technology Partner” akreditasyonu 
Kliksoft, Adobe Systems tarafından Adobe sunucu ürünlerine ait 
implementasyon yeterliliği ve çözüm geliştirme yetkinliğine sahip 
akredite tek Türk şirketidir.

“Adobe Systems Certified Reseller” akreditasyonu 
Ticari kurumlara lisanslama yetkisi

“Adobe Systems Certified Reseller Education” akreditasyonu 
Akademik kurumlara lisanslama yetkisi

“SolidWorks Preferred Educational Reseller“ akreditasyonu 
Kliksoft, SolidWorks markasının Türkiye’de akademik sektör için tercih 
edilen iki akredite kurumundan biridir.

Adobe Systems

Dassault SolidWorks

Harbinger Knowledge Products

“Harbinger Knowledge Products Gold Partner” akreditasyonu 
Kliksoft, Harbinger Knowledge Products firmasını temsil eden tek 
Türk şirketidir. Kliksoft, Raptivity ürünleri için lisanslanma, eğitim ve 
destek hizmetleri sunmaktadır.



iSpring Solutions

IMC AG

Alternatif Medya

Penta Teknoloji Ürünleri

Diğer Akreditasyonlarımız ve Yetkinliklerimiz

Kliksoft, iSpring solutions ürünlerinin lisanslanması, danışmanlığı ve 
eğitim hizmetleri konu başlıklarında yetkinlendirilmiş akredite bölge 
satıcısıdır ve İstanbul merkezli tek Türk şirketidir.

Kliksoft, IMC Lecturnity ürünlerinin Türkiye tek temsilcisidir.
IMC markasının e-öğrenme içerik hazırlama ve yayınlama araçlarının 
lisanslama hizmetlerini bölgede gerçekleştirmektedir.

Kliksoft, Videoplat, DigiPlat, DigiTouch, SecurePlat ürünleri için 
akademik segment akredite satıcısıdır. Kliksoft’un Alternatif 
Medya ürünleri için, digital signage ve media asset management 
alanlarında on yıllık proje geliştirme deneyimi bulunmaktadır.

Kliksoft, Penta Teknoloji Ürünleri’nin akredite satıcısıdır.
Asus, HP, Dell, Canon, D-Link, Lenovo, intel, logitech, MSI, OKI, Seagate, Microsoft, 
wacom, Xerox,  Dell, Epson, Huawei, Samsung, tp-Link ürünlerinin satışını yapmakta ve 
özellikle sunucu ürünleri için proje ve kurulum hizmetleri vermektedir.

Kliksoft, akredite iOS ve Android uygulama geliştiricidir.
iOS ve Android platformları için farklı yazılım dillerinde ihtiyaç bazlı 
uygulama üretme kabiliyetine sahiptir.

Kliksoft, AR+ (artırılmış gerçeklik) ve VR (sanal gerçeklik) uygulamaları 
geliştirmek için Unity 3D kullanmaktadır.

Kliksoft, Moodle LMS için hosting, implementasyon, entegrasyon, 
bakım ve destek hizmetleri verme yeterliliği ve deneyimine sahiptir.

iOS Developer

DEVELOPER
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PORTFOLYO

Finansbank
Adobe Connect - Lisanslama, Destek ve Bakım

Uzaktan Eğitim ve güvenli iletişim amaçlı konumlandırılan Adobe Connect sunucularının 
periyodik lisanslama ve bakım hizmetleri 2014 yılından itibaren Kliksoft tarafından ger-
çekleştirilmektedir.

Ziraat Bankası
Uzaktan Eğitim için İçerik Hazırlama Araçları (Authoring Tools) - 
Lisanslama ve Asenkron İçerik Danışmanlığı

Ziraat Bankası eğitim biriminin öğrenim yönetim sistemleri üzerinde SCORM içerik üretim 
ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile Raptivity, Adobe Captivate, iSpring Suite asenkron 
içerik hazırlama ve yayınlama yazılımları lisanslaması kurum bünyesinde gerçekleştiril-
miştir. Ayrıca; tüm eğitim içerik geliştirim ekibinin katılımı ile 1 ay süreli SCORM içerik ha-
zırlama ve yayınlama eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Asenkron içerik hazırlama ve interaktif 
içerik üretimi konu başlıklarında danışmanlık hizmeti devam etmektedir.

Eti Gıda
e-Öğrenme nesnesi geliştirme eğitimleri

Örgün eğitimlere destek olmak, sürekli eğitim modelini tüm personelin kullanımına 
sunmak amacıyla uzaktan eğitim sürecini başlatan Eti Gıda personeliyle e-içerik oluştur-
ma, uzaktan eğitim standartlarında içerik düzenleme, animasyonlar hazırlama eğitimleri 
gerçekleştirildi. Adobe Illustrator, Adobe Flash Professional, Adobe Photoshop, Adobe 
Captivate, Adobe Presenter ve Raptivity ürün eğitimleri uygulamalı olara gerçekleştirildi. 
İnteraktif içerik oluşturma iş istasyonu olan Raptivity lisanslaması ve implementasyonu 
da kurum bünyesinde gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü
Adobe Connect implemtasyonu

Personel eğitimleri amacı ile konumlandırılan Adobe Connect sunucu bileşenlerinin ku-
rulumları ve kümeleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Sunucular, önerilen donanım kon-
figürasyonları üzerine tarafımızdan kurulmuş. Herbiri 500 eş zamanlı olmak üzere 4 adet 
Adobe connect sunucu implementasyonu gerçekleştirilmiştir.
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T.C. Dış İşleri Bakanlığı
Adobe Connect implementasyonu

Diplomatların uzaktan eğitim ve güvenli interaktif iletişim ihtiyaçlarının karşılanması 
amacı ile kurum bünyesinde Adobe Connect sunucu implementasyonu gerçekleştiril-
miştir. Ayrıca online e-pasaport başvurusu için dinamik barkod içerikli pdf üretimi için 
gerekli alt yapı lisanslama ve Proof Of Concept çalışması gerçekleştirilmiştir.

Servier İlaç
Adobe Connect / Ispring / Raptivity lisanslama, 
Kurulum ve Moodle implementasyonu

Fransız ilaç şirketi Servier ilaç bünyesinde çalışan medikal delegelerin eğitimi ve periyodik 
gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim toplantıları için Adobe Connect ve Moodle implemen-
tasyonları gerçekleştirilmiştir. Kurum personel eğitimlerinde Moodle öğrenim Yönetim 
Sistemi kullanılmaktadır.

Bilim İlaç 
Adobe Lisanslama ve Eğitim 

Ticari ilaç firmasının eöğrenme süreçlerinde kullanılacak Eöğrenme içeriklerinin gelişti-
rilmesi amacı ile eğitim arayışı için proje önerisi getirildi. Kabul edilen önerimiz doğrul-
tusunda;  Kurum bünyesinde SCORM standardında e-içerik oluşturma amacı ile konsept 
ve ürün eğitimleri gerçekleştirildi. Uzaktan eğitim için kullanılacak içeriklerin üretiminde 
kullanılacak metodolojiler aktarıldı. MS Powerpoint ile entegre çalışan Adobe Presenter 
eğitimi gerçekleştirildi.

Dumankaya İnşaat
Adobe Connect Lisanslama ve Eğitim

Seyahat masraflarının düşürülmesi ve zamanın verimli kullanılmasını sağlamak amacı ile 
4 farklı çözüm önerisi sonucu karar verilen lisanslama tipine göre lisanslaması gerçek-
leştirilen Connect Web konferans çözümü yasal lisanslama süreci haricinde Eğitim ve 
implementasyon hizmetleri de verilmiştir.

Telpa
Adobe Connect Lisanslama ve Eğitim

Samsung Türkiye Distribütörü Telpa bünyesinde gerçekleştirilen günlük satış toplantıla-
rının tüm bölgelerde aynı anda yönetimi amacı ile Adobe Connect sunucu bileşenleri 
projelendirilmiş, onay ertesinde, kurulum, eğitim ve implementasyon hizmeti ile admin 
eğitim süreçleri tamamlanmıştır.
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TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
Adobe Connect ve Moodle implementasyonu ve entegrasyonu

TOBB’a bağlı 1.200.000 üyenin Avrupa Birliği tarafından desteklenen KUYAP projesi kap-
samında eğitimleri için dünyanın en yaygın öğrenim yönetim sistemi olan ve Türkiye’de 
yoğun olarak kullanılan öğrenim yönetim sistemi platformu Moodle cluster mimarisinde 
Adobe Connect onpremise sunucusu ile entegre çalışacak şekilde kuruma implemente 
edilmiştir. Kurum bir hafta süreli olarak içerik hazırlama ve öğrenim yönetim sistemleri 
konusundda uygulamalı hands-on eğitim programına alınmıştır.

Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı
Adobe Creative Cloud Eğitimleri 

Gap Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı’nın Şanlıurfa yerleşkesinde Adobe Creative Cloud 
ürün ailesinden Adobe Photoshop CC eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Basılı Yayıncılık ama-
cı ile kullanılan uygulamanın eğitimleri homojen çalışma grubu ile hands-on uygulamalı 
eğitim metodu ile gerçekleştirilmiştir.

MEB Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Adobe Creative Cloud ürün eğitimleri 
Unity 3D hands-on konsept eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Adobe Flash Profes-
sional ve ActionScript ile içerik geliştirme eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Akçansa Çimento
e-Öğrenme nesnesi geliştirme eğitimleri

Hazır beton Agrega ve Çimento üretiminde söz sahibi Sabancı Grubu şirketlerinden ak-
çansa bünyesinde SAP kullanım sürecinde modül eğitimlerinin e-içerik olarak SCORM 
standardında interaktif olarak hazırlanması ihtiyacı için Adobe Captivate ürün eğitimleri 
ve lisans hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu
Adobe / Ispring Lisanslama / Eğitim

Türkiye Futbol federasyonu bünyesindeki futbol antrenörleri, hakemler ve sağlık perso-
neli ekosistemlerinin uzaktan eğitimleri için hazırlanacak içerikler için uygun platformun 
tespiti, lisanslaması ve içerik hazırlama eğitimlerinin gerçekleştirilmesi hizmetleri kliksoft 
tarafından gerçekleştirilmiştir.
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LC WAIKIKI
Adobe eğitimleri

LC WAIKIKI bünyesindeki tasarımcıların tasarım süreçlerinde kullanılan Adobe ürünleri 
konusunda yetkinliklerinin arttırılması amacıyla profesyonel bir tasarım eğitimi ihtiyacı 
duymaktaydı. Profesyonel kadrolu eğitmenlerimiz ile kurum bünyesinde tasarımcılar ile 
gerçekleştirilen toplantılar neticesinde tasarımcı eğitimleri için firmamız tercih edilmiştir. 
Kliksoft, LC WAIKIKI Kurumu ile 3 yıl süresince yaz döneminde periyodik tasarımcı uygula-
ma eğitimleri gerçekleştirmiştir. Kadın, erkek, çocuk gibi farklı ürün gruplarına ait tasarım 
süreçlerini asiste eden tasarım ekiplerinin Adobe tasarım yazılımları eğitimleri uygulamalı 
olarak gerçekleştirilmektedir.

DEFACTO
Adobe Creative Suite eğitimleri 

Denim üreticisi kurumda tasarım ekibine yönelik olarak tasarımlarda ve kataloglarda kul-
lanılacak lisanslı fotoğrafların biçimlendirilmesi ve dijital maniplasyon işlemleri için uygu-
lamalı Adobe Photoshop eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Koleksiyon Mobilya
Adobe Indesign Eğitimleri 

Koleksiyon Mobilya tasarım ekibi ile birlikte baskıya yönelik katalog üretimi eğitimleri 
gerçekleştirilmiştir. Birebir uygulamalı örnek çalışma üzerinden gerçekleştirilen Adobe 
Indesign eğitimleri Koleksiyon Mobilya genel merkezinde uygulamalı olarak tamamlan-
mıştır.

Doğan Ofset
Adobe Eğitimleri

CTP departmanına iletilen Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign uygulamaları ile üre-
tilen çeşitli formattaki işlerin; doğru analiz edilmesi ve hataların tespit edilebilmesi için 
Adobe Design Trouble Shooting özelleştirilmiş uygulama eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

SGS Türkiye
Adobe lisanslama ve Eğitimleri

75.000 çalışanı olan dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme kuruluşu 
SGS’nin 1.000 personeli olan Türkiye bölge müdürlüğünde üretime yönelik olarak Adobe 
Photoshop, Adobe Indesign ve Adobe Illustrator uygulama ve üretim eğitimleri gerçek-
leştirilmiştir.



 52  |  kliksoft

Cumhuriyet Gazetesi
Adobe Eğitimleri

Cumhuriyet gazetesi baskıya hazırlanma sürecinde mizanpaj aşamasında QuarkXpress 
çözümünü kullanmakta idi. QuarkXpress’ten Indesign’a geçiş eğitimleri gerçekleştirildi. 
Öncelikle eğitimi alacak departman yöneticileri ile biraraya gelinerek iş akışları hakkında 
bilgi alındı. QuarkXpress’ten Indesign’a geçişin kolay gerçekleştirilmesi için iş akışları üze-
rinden benchmark çalışması yapıldı.

İBB Kültür A.Ş.
Adobe Eğitimleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kültür A.Ş. grafik departmanı 
ve Basın & Halkla ilişkiler departmanları bünyesinde, belediyenin kendi öz kaynakları ve 
sponsorlar yardımı ile gerçekleştirdiği kültürel organizasyonlar ve yayınlara ait görsel ta-
sarımların üretim eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Üniversitesi
Adobe Connect lisanslama - Eöğrenme nesnesi geliştirme eğitimleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde kullanılan Adobe Con-
nect Sunucularının sağlıklı çalışmaması nedeni ile şikâyetleri bulunmaktaydı. 2013 yılında 
üniversite ile Kliksoft arasında periyodik bakım anlanşması imzalandı. Bu tarihten itibaren 
daha önce farklı bir kurum tarafından belirlenen ve kurulan tüm sistemler yeniden yapı-
landırıldı ve yenilendi. Cluster düzeni biçimlendirilerek bölüm bazlı sunucu tanımlaması 
gerçekleştirildi. Tüm teknik ekibe uygulamalı eğitimler verildi. Kurum her bir sanal odada 
ortalama 70 katılımcılı olmak kaydıyla ortalama aynı anda günlük 30-40 sanal oturum 
oranı ile yüksek kapasiteli uzaktan eğitimleri sorunsuz gerçekleştirmektedir.

FMV Işık Üniversitesi
Adobe Connect lisanslama - Eöğrenme nesnesi geliştirme eğitimleri

Üniversitenin mevcut uzaktan eğitim programları için yeni bir sanal sınıf platformu ihtiya-
cı bulunmaktaydı. Mevcut platform ile ilgili sorunlar nedeni ile yeni bir çözüm arayışında 
olan kurumun teknik yönetim kadrosu ile gerçekleştirilen toplantılar neticesinde ihtiyaç 
detayları tespit edildi. Üniversite için Adobe Connect sunucu yazılımları ve e-içerik hazır-
lama yazılımları lisanslama hizmeti verildi. Kurulum hizmeti, teknik destek hizmeti, perso-
nel eğitimleri ve eğitmen eğitim hizmetleri sağlandı. Bir hafta gibi bir sürede gerçekleşen 
implementasyon sayesinde sanal sınıf dersleri beklemeden verilmeye başlanmıştır.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi
Adobe Connect ve Raptivity lisanslama – kurulum – eğitim

Kurumun uzaktan eğitim ihtiyaçları için Adobe Connect içerik hazırlama, yayınlama, 
Öğrenim Yönetim Sistemi ve sanal sınıf bileşenleri ölçeklen dirilerek uygun lisanslama 
ve implemtasyon hizmeti verilmiştir. Adobe Connect platformu dışında interak tif içerik 
üretim iş istasyonu Raptivity uygulamasının implementasyonu ve eğitimleri de kurum 
bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 
(eski Plato Meslek Yüksek Okulu)
Moodle İmplementasyonu

Üniversitenin uzaktan eğitim ihtiyaçları için Moodle öğrenim yönetim sistemi implemen-
tasyonu gerçekleştirilmiştir. Sistemin portal entegrasyonları sağlanmış gerekli kullanım 
eğitimleri verilmiştir. periuyodik teknik bakım hizmeti ve eğitim danışmanlığı hizmeti ve-
rilmektedir.

Arel Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Altyapı kurulumu: Adobe Connect Lisans ve Eğitim

Üniversitenin kurulması planlanan uzaktan eğitim departmanı için keşif ve lisans önerisi 
getirilmiştir. Mevcut referanslarımız kanalı ile gerçekleştirilen olumlu görüşmeler netice-
sinde lisans ve hizmet bileşenlerinden oluşan tekliflerimiz kabul edilmiştir. Kurumun li-
sans tedariki, kurulum ve teknik eğitimlerinin verilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Arel 
Üniversitesi için yıllık periyodik bakım hizmeti verilmektedir.

Acıbadem Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Altyapı kurulumu: Adobe Connect Lisans ve Eğitim

Anadolu Sağlık Hizmetleri bünyesinde gerçekleştirilen toplantılarda kurulacak olan üni-
versitenin sanal sınıf ve uzaktan eğitim altyapı ihtiyaçları için Adobe Connect öğrenim 
yönetim sistemi ve bileşenleri önerilmiştir. Kurum tarafından kabul edilen süreç ertesin-
de gerekli lisanslama ve eğitim hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Gaziantep Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Altyapı kurulumu: Adobe Connect Lisans ve Eğitim

Üniversitenin uzaktan eğitim yapılanması ile ilgili analiz çalışması gerçekleştirilmiş, yapı-
lan çalışma neticesinde Adobe Connect Hosted implementasyon önerisi sunulmuştur. 
Hosted önerinin kabulü ardından gerçekleştirilen lisanslama ile birlikte kurum personeli 
Adobe Connect eğitimleri gerçekleştirilmiştir.



 54  |  kliksoft

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Adobe Connect implementasyon - Eğitim

Üniversitenin lisans alımları çeşitli lisans tedarikçileri tarafından sağlanmıştır. Distribütör 
kanalı ile sürece dâhil olduğumuz projede satın alınan Adobe Connect sunucusunun ku-
rulumları gerçekleştirilmiştir. Kurulum ertesinde kurum akademisyen ve ilgili teknik ekibe 
Adobe Connect eğitimleri yerinde eğitim tipinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Adobe Connect / Moodle / Lisanslama ve Eğitim

Üniversitenin uzaktan eğitim kapasite artışına yönelik olarak ek Adobe Connect sunu-
cu implementasyonları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca uzaktan eğitim birimi personelleri ve 
akademisyenleri için “interaktif e-öğrenme nesnesi geliştirimi” konu başlığında akredite 
eğitmen eşliğinde hands-on uygulama eğitimleri verilmiştir. 2013 yılında Adobe Conne-
ct training modül entegrasyonu, 2015 yılında Moodle Open GL LMS implementasyonu 
gerçekleştirilmiştir. Üniversite ortak dersler, Uzaktan eğitim birimi ve MOOC (Mass Open 
Online Courses) fazları için ayrı olmak üzere 3 ayrı Moodle LMS implementasyonu sağ-
lanmıştır. 2012 yılından itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi ile periyodik teknik destek 
hizmetlerimiz karşılıklı güven ilişkisi içerisinde devam etmektedir. 

Beykent Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Altyapı kurulumu: Adobe Connect Lisans ve Eğitim

Üniversitenin uzaktan eğitim sürecinin en başından itibaren takip ettiğimiz süreçte, Klik-
soft; kurumun lisanslama, eğitim, revize eğitim, implementasyon ve destek güncelleme 
ihtiyaçlarına çözüm üretmiştir. 2014 yılında yeni Adobe Connect sunucu lisanslama pro-
jelendirme ve lisanslama süreci tamamlanmış, tüm kampüs tarafından ortak kullanılan 
Moodle öğrenim yönetim sistemi ile entegrasyon gerçekleştirilmiştir.

Sakarya Üniversitesi
Adobe Connect kurulumları ve eğitimleri

Üniversitenin uzaktan eğitim süreçlerinde sanal sınıf ihtiyaçlarının mevcut kullanılan yerli 
yazılım çözümlerinde yaşanan sıkıntılar ve mevcut yapı ile problemli bir şekilde ilerleme-
si sebebi ile Connect lisanslamasını çeşitli yazılım tedarikçileri ile gerçekleştirmişlerdir. 
Kurumumuz distribütör kanalı ile sürece dahil olmuş, mevcut lisanslarının kurulumları 
ve ilgili teknik eğitimlerin verilmesi süreçlerini gerçekleştirmiştir. Adobe Connect ve SQL 
bileşenlerinin entegrasyonu kurulum ile birlikte gerçekleştirilmiştir.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Adobe Connect / Moodle / Lisanslama, Kurulum, Eğitim

Üniversitenin uzaktan eğitim ihtiyaçları doğrultusunda doğru kotasyon hazırlandı. Kabul 
edilen teklifler doğrultusunda lisanslama, kurulum ve mevcut öğrenim yönetim sistem-
leri ile entegrasyon aşamaları tamamlandı. Ayrıca Üniversite tarafından implemente edi-
len Moodle öğrenim Yönetim Sistemi ile Adobe Connect entegrasyonu sağlandı.

Artvin Çoruh Üniversitesi
Adobe Connect implementasyon ve Eğitim 

Üniversitenin lisans alımları çeşitli lisans tedarikçileri tarafından sağlanmıştır. Distribütör 
kanalı ile sürece dâhil olduğumuz projede satın alınan Adobe Connect sunucusunun ku-
rulumları gerçekleştirilmiştir. Kurulum ertesinde kurum akademisyen ve ilgili teknik ekibe 
Adobe Connect eğitimleri yerinde eğitim tipinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.

Celal Bayar Üniversitesi
Adobe Connect implementasyon ve eğitim

Üniversitenin lisans alımları çeşitli lisans tedarikçileri tarafından sağlanmıştır. Distribütör 
kanalı ile sürece dâhil olduğumuz projede satın alınan Adobe Connect sunucusunun ku-
rulumları gerçekleştirilmiştir. Kurulum ertesinde kurum akademisyen ve ilgili teknik ekibe 
Adobe Connect eğitimleri yerinde eğitim tipinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.

Karabük Üniversitesi
Adobe Connect lisanslama / e-öğrenme nesnesi geliştirme eğitimleri

Üniversitenin ihtiyacı olan öğrenim yönetim sistemi ve sanal sınıf ihtiyaçları için Adobe 
Connect Hosted servis model önerilmiştir. Lisanslama hizmeti gerçekleştirilmiş, ayrıca 
akademisyenler ve teknik personelin katılımı ile kurum lokasyonunda uygulama eğitim-
leri gerçekleştirilmiştir. Kuruma iki yıl teknik destek ve uygulama desteği verilmiştir.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Adobe Connect Lisanslama / Eöğrenme nesnesi geliştirme eğitimleri
Üniversitenin lisans alımları çeşitli lisans tedarikçileri tarafından sağlanmıştır. Distribütör 
kanalı ile sürece dâhil olduğumuz projede satın alınan Adobe Connect sunucusunun ku-
rulumları gerçekleştirilmiştir. Kurulum ertesinde kurum akademisyen ve ilgili teknik ekibe 
Adobe Connect eğitimleri yerinde eğitim tipinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.



 56  |  kliksoft

Maltepe Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Altyapı kurulumu: Adobe Connect Lisans ve Eğitim
Üniversitenin mevcut uzaktan eğitim programında kullanılan teknolojik çözümleri yeter-
li olmaması sebebi ile yeni bir sistem ile değiştirme yaklaşımları doğrultusunda gerekli 
implementasyon çalışması yapılmış, Adobe Connect onpremise lisanslama modeli ile 
lisanslama ve implemtasyon çalışmaları gerçekleştirmiştir. Eğitmenlerin ve teknik ekibin 
yerinde uygulamalı olarak eğitimleri tamamlanmıştır. 3 gün gibi kısa bir sürede gerçek-
leştirilen implementasyon sebebi ile teşekkür yazısı verilmiştir.

Ordu Üniversitesi
Adobe Connect / Moodle / Lisanslama / Kurulum / Eğitim
Karadeniz Teknik Üniversitesi referansı ile yapılan görüşmeler akabinde Ordu Üniversi-
tesi için Adobe Connect platformu ve içerik geliştirim platformlarının lisanslama, eğitim 
ve implemantasyon süreçleri tamamlandı. Donanım sunucularının tedariği ve kurulumu 
süreçleri de Kliksoft tarafından gerçekleştirilen proje 20 gün içerisinde tamamalanarak 
hayata geçirildi.

Giresun Üniversitesi
Adobe Connect Lisanslama / Eğitim
Üniversitenin uzaktan eğitim süreçleri için talepleri dinlendi. Gerekli stratejik analiz çalış-
ması ve bütçe çalışması hazırlandı. Planlanan adımlar doğrultusunda lisanslama, kurulum 
ve eğitim süreçleri üniversite bünyesinde gerçekleştirildi.

Esenyurt Üniversitesi
Adobe Connect / Lisanslama / Eğitim
Referans kanalı ile dönüş sağlanan DAÜ kurumunun uzaktan eğitim ihtiyaçları dinlenerek 
en uygun kotasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Önerilen platformda Adobe Connect 
içerik hazırlama, yayınlama, Öğrenim Yönetim Sistemi ve sanal sınıf bileşenleri ölçeklen-
dirilerek lisanslama hizmeti verilmiştir. Lisanslama süreci ardından kurulum ve eğitim sü-
reçleri kurum bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Adobe Connect platformu dışında interak-
tif içerik üretim iş istasyonu Raptivity uygulamasının implementasyonu ve eğitimleri de 
kurum bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

VKV Koç Okulları
Adobe lisanslama / Adobe – Microsoft eğitimen eğitimleri
Koç Okullarının tasarım yazılımları ihtiyacına yönelik olarak K12 kampüs lisanslaması ger-
çekleştirilmiştir. Proje kapsamında okul eğitmenleri için web yayıncılığı ve masaüstü ya-
yıncılık başlıklarında eğiticinin eğitimi eğitimleri uygulamalı olarak akredite eğitmen eşli-
ğinde türkçe ve ingilizce olarak gerçek leştirilmiştir. Ayrıca ileri Microsoft Office eğitimleri 
de kurum eğitmenleri ihtiyaçları doğrultu sunda tarafımızdan verilmiştir.
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Hisar Okulları
Adobe lisanslama / Adobe eğitimleri

Hisar Okullarının Adobe kampüs lisanslama hizmetleri ve teknik ürün eğitimleri gerçek-
leştirilmiştir. Hisar okulları ile birlikte Adobe ürün yetkinlik eğitimleri planlanmış bu kap-
samda Adobe masaüstü uygulama eğitimleri kurum bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

Eyüboğlu Okulları
Adobe lisanslama / Adobe eğitimleri

Eyüboğlu Okullarının tasarım yazılımları ihtiyacına yönelik olarak K12 kampüs lisanslama 
modeli önerilmiştir. Ayrıca teknik personelin post prodüksiyon ürünleri ile ilgili eğitim 
ihtiyacına yönelik olarak uygulamalı eğitimler gerçekleştirilmiştir. Kurum ile 2005 yılından 
itibaren kurulan çalışma disiplini günümüzde devam etmektedir.

Doğa Okulları
Adobe lisanslama / Adobe eğitimleri

Kliksoft’un Certified Education Reseller yetkinliği kapsamında Doğa okullarının tasarım 
yazılım ihtiyaçları Adobe kampüs lisanslama kapsamında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Okul 
eğitmenleri ve teknik personel için akredite eğitmen eşliğinde Adobe Premiere, After 
Effects, Audition ve Photoshop eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Farklı bir proje kapsamında; 
Tüm Türkiye’de faaliyet gösteren Doğa Okulları yöneticilerinin periyodik toplantılarının 
gerçekleştirilmesi amacı ile Adobe Connect sanal sınıf/sanal toplantı platformu imple-
mente edilmiştir. Ayrıca; 2017 yılında Tüm Doğa Okulları bilişim eğitmenlerinin katılımı ile 
Unity 3D ve Adobe After Effects hands-on eğitim gerçekleştirilmiştir.

MEF Okulları
Adobe lisanslama / Adobe eğitimleri

Mef Okulları Adobe masaüstü ürünleri kampüs lisanslamaları Kliksoft tarafından gerçek-
leştirilmiştir. Yönetim ve eğitmen kadrosu ile yapılan toplantılar neticesinde alınacak tek-
nik eğitimlerin başlıklarına ve müfredatlarına karar verilmiştir. Kurum bünyesinde uygu-
lamalı eğitim müfredatı kuruma özgü olarak biçimlendirilmiştir. Eğitimler ihtiyaca yönelik 
olarak biçimlendirilerek akredite eğitmen eşliğinde gerçekleştirilmiştir.

Üsküdar Amerikan Koleji
Adobe lisanslama hizmetleri

2009-2015 yılları arası Üsküdar Amerikan Kolejinin ürün lisanslamaları ve kampüs anlaş-
maları Kliksoft tarafından gerçekleştirilmiştir. Adobe K12 sitelicensing anlaşmaları kurum 
ihtiyaçlarına göre biçimlendirilerek lisans anlaşmaları gerçekleştirilmiştir.
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BAZI REFERANSLARIMIZ

• Acıbadem Group
• Acıbadem Üniversitesi
• Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
• Akbank
• Anadolu Üniversitesi
• Aras Kargo
• Artvin Çoruh Üniversitesi
• Beykent Üniversitesi
• Beykoz Lojistik MYO
• Bezmialem Üniversitesi
• BMC Türkiye
• Celal Bayar Üniversitesi
• Coca Cola
• DeFacto (Ozon giyim)
• Dış İşleri Bakanlığı
• Dil Akademisi
• Doğa Okulları
• Doğan Ofset
• Doğu Akdeniz Üniversitesi
• Emniyet Genel Müdürlüğü
• Eren Holding
• Esenyurt Üniversitesi
• Eti Gıda
• Exam Center
• Eyuboğlu Okulları
• Finansbank
• FMV Işık Üniversitesi
• Gazi Üniversitesi
• Gaziantep Üniversitesi
• GfK Türkiye
• Giresun Üniversitesi
• Haliç Üniversitesi
• Hisar Okulları
• İstanbul Arel Üniversitesi
• İstanbul Aydın Üniversitesi
• İstanbul Kültür Üniversitesi

• İstanbul Teknik Üniversitesi
• İstanbul Üniversitesi
• İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
• Kalite Group
• Kampüs PCS
• Karabük Üniversitesi
• Karadeniz Teknik Üniversitesi
• Kemerburgaz Üniversitesi
• Kırklareli Üniversitesi
• Kolon & Rektum Cerrahi D.
• LC WAIKIKI (Tema Mağazacılık)
• London PC School
• Maltepe Üniversitesi
• Mardin Artuklu Üniversitesi
• Mef Okulları
• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
• Ondokuz Mayıs Üniversitesi
• Ordu Üniversitesi
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi
• Plato Meslek Yüksekokulu
• Roketsan Roket Sanayi
• Sakarya Üniversitesi
• Servier İlaç ve Araştırma
• TOBB
• Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
• Uludağ Üniversitesi
• Urojinekoloji
• Ülker (Yıldız Holding)
• Üsküdar Amerikan Koleji
• VKV Koç Okulları
• Yeni Yüzyıl Üniversitesi
• Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
• Yurtiçi Kargo
• Yüce Okulları
• Ziraat Bankası
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

“PowerPoint yazılımı ile eğitim sunumu hazırlıyorum. Bu eğitimde eksik bilgilerim olduğunu gördüm. Benim için 
çok faydalı oldu. Eğitimcinin açık, net ve akıcı anlatımı bizim yeterince bilgi sahibi olmamızı sağladı. Teşekkürler.”

Ayşe Daşik, Sistem Destek Uzmanı, Yurtiçi Kargo

“Kurumunuza çok teşekkür ederiz. Oldukça keyifli, öğretici bir eğitimdi. İlk defa katıldığım bir yetişkin eğitiminde 
sıkılmadığımı, oldukça eğitici ve eğlenceli bulduğumu da ayrıca eklemek isterim.”

Elif Kara Öztürk, Eğitim Teknolojileri Uzmanı, VKV Özel Koç Okulları

“Eğitmenimizin teknik donanımı oldukça yeterli çok sabırlı bir kişilik olarak örnek bir uzman. Profesyonel bir ku-
rum olduğunuz eğitmenin yaklaşımlarından anlaşılıyor.”

İsmail Uğur Gümüş, Proje Sorumlusu, GAP Bölge İdaresi Başkanlığı

“Daha öncede değişik Adobe eğitimlerine katılma fırsatım oldu. Ancak aldığım bu eğitim, zamanın en etkili ve 
verimli bir şekilde geçmesini sağladığından diğerlerinden öne geçti.”

Serkan Öktem, Bilgisayar Öğretmeni, VKV Koç Özel Lisesi

“Kesinlikle gelişimime çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Anlatılanlar gayet açık ve netti, bu eğitimden ötürü ve 
bize kattıklarınızdan dolayı teşekkür ederiz.”

Münevver Aydın, İdari Asistan, Tema Mağazacılık - LC WAIKIKI

“Kendi adıma çok faydalı bir eğitimdi. Aynı eğitim düzeyi ve kalitede Adobe Photoshop eğitimi de almak isterim 
teşekkür ederim.”

Esra Kaplan, İdari Asistan, Tema Mağazacılık – LC WAIKIKI

“Eğitim verimli geçti. Umarım bundan sonraki süreçte de bu uyum devam eder.”
Uğur Özbek, Uzman Sistem Yöneticisi, Sakarya Üniversitesi

“Aldığım eğitimin faydalı olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler.”
Behçet Gülmez, Bilgi Teknolojileri Uzmanı, Doğa Okulları

“Eğitmenimizin sıcak tavırları sayesinde eğitimlerimizi bir aile ortamı içerisinde aldık. Sabırla bize bilgilerini aktar-
dığı için teşekkür ediyoruz.”

Sinem Erdoğdu, Tasarım, İBB Kültür A.Ş.

“Eğitmenimiz bizim yoğun tempomuza rağmen süper bir motivasyonla harika sırlar paylaştı. Bildiğimizi sandığı-
mız Photoshop’la neler yapabiliyor muşuz meğer.”

Tolga Kutlu, Koordinatör, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
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