e-toplantı salonu

Uzaktan Eğitim Teknolojileri
U Z A K T A N E Ğ İ Tİ MD E Y E N İ Ç Ö Z Ü ML E R

e-sınıf
e-stüdyo
e-toplantı salonu

TER Yazılım Ltd.Şti. Uzaktan Eğitim alanında eğitim veren
Türkiye’deki üniversitelere e-stüdyo, e-sınıf,e-toplantı salonu gibi
mekanların her türlü donanım ve yazılım konularında anahtar
çözümler sunmaktadır.

E-stüdyo,Uzaktan Eğitim
alanında eğitim veren üniversitelerde
ders alan öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlayan ve
öğretim

elemanlarının

ilgi

çeken

dersler

oluşturmalarını

sağlayan ortamlardır.Bu ortamlarda bulunan yeni teknolojilerin
en üst potansiyelde kullanımının adaptasyonu konusunda
Türkiye’deki

üniversitelere

destek

veren

TER

veren anahtar çözümler sunmaktadır.Anahtar çözümlerimiz
elemanının

bilimsel

bir

U zak ta n E ğ it im T ek no l oj i l er i

sunum

yapabileceği veya sanal bir eğitim gezisi yapabileceği büyük,

sayısının fazla olduğu derslerin yapılabileceği ortamlardır.

nesnelerin görüntülerini sunu sırasında gösterebilen Dokuman
Kamera ve diğer teknolojik cihazların kurulumunu sağlıyoruz.
E-toplantı

e-Sınıf ve e-Stüdyo Çözümleri

salonu,katılımcıların

farklı

mekanlarda

olduğu

toplantıları,seminerleri veya jürileri yapmak amacıyla kullanılan
ortamlardır. Bu ortamlarda kullanılan Sese Duyarlı Kamera,e-

interaktif bir ekranı bulunan İnteraktif Yazı Tahtası vardır.Ayrıca

toplantı salonu içerisinde her noktadan aynı kalitede sesi

öğretim elemanının anlatımını oturduğu yerden yapabilmesini
sağlayan ve anlatımında ekranın kalemini veya parmağını

E-sınıf,öğretim elemanının farklı bir ortamda olduğu ve öğrenci

Yüksek yansıtma özelliğine sahip Perdeler,sunum ile ilgili

YAZILIM

LTD.ŞTİ.,e-stüdyo kurulumlarında da tüm ihtiyaçlara cevap

kapsamında,öğretim

TER YAZILIM ANAHTAR ÇÖZÜMLERİ

Senkron ve Asenkron Platform Çözümleri

alabilen

Konferans

sunumunuzu

her noktadan öğrencilere aynı ses kalitesinde sesini iletmesini

kullanabileceğiniz interaktif LCD Ekran,toplantının momentini

Konferans

Mikrofonu,

öğrencilerle

etkileşiminin

Eğitim Yönetim (LMS) Çözümleri

veya

parmağınızı

kaybetmeden sunum ile ilgili nesnelerin görüntülerini sunu

sağlandığı PTZ Kamera gibi, tüm cihazların kurumlarını

sırasında

sağlıyoruz.

kurulumlarını sağlıyoruz.

.

kalemini

kürsüden

kullanabildiği İnteraktif LCD Kalem Ekranı, e-stüdyo içerisindeki

sağlayan

ekranın

Mikrofonları,dinleyicilere

gösterebilen

Doküman

Kamera

gibi,cihazların

Geleceğin Eğitim Teknolojilerini Sizlerle Buluşturuyoruz
İnteraktif akıllı tahtalar, bilgisayar ekranında görülebilen veya yapılabilen
her şeyin tahtaya yansıtılabilmesini sağlar. Bu şekilde
tartışmaları teşvik etmek için metin ve

Ö Z E L Ç Ö Z Ü ML E R

resimleri gizleyebilir, görüntüleyebilir

TER Yazılım olarak müşterilerimize Uzaktan

veya vurgulayabilirsiniz.

Eğitim Çözümleri, Yazılım Çözümleri ve Web

EĞİTİMDE ANAHTAR ÇÖZÜMLERİMİZ

Çözümleri sunmaktayız. İhtiyaçlarınız
doğrultusunda hali hazırda var olan ürünleri
uyarlayarak veya size özel yeni çözümler
üreterek öngörülmüş bütçe ve zaman içerisinde

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

sizlere ulaştırıyoruz.

• SMART TEKNOLOJİSİ.

W E B Ç Ö Z Ü ML E R İ

• ADOBE.

Deneyim ve tecrübelerimizi kullanarak
tasarladığımız web siteleriniz her kuruma özel

• ENOCTA.

yazılıp tasarlandığından hem görsel hem de
kullanım açısından tüm ihtiyaçlara cevap

• INFOTÜRK.

verebilecek niteliktedir.
• AKADEMİ BİLİŞİM.

E - İ Ş Ç Ö Z Ü ML E R İ
E-Stüdyo,

E-Sınıf,

E-Toplantı

Salonu

gibi

senkron ve asenkron platformların kurumsal ve
akademik çözümlerini ve danışmanlığını e-iş
çözümlerimiz olarak sizlere sunmaktayız.

e-sınıf
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Türkiye’deki üniversitelerde kurulan Uzaktan

Üniversitesi

yazılım

projesi

Göller

gerçekleştirmiştir.

Ter

Yazılım 2010 yılından bu yana Uzaktan Eğitim

Eğitim

ile eğitim veren kurumların anahtar çözümlerini

sağlamaktayız. Ter Yazılım olarak E-Sınıf,E-

sağlamaktadır.

Stüdyo, E-Toplantı Salonu gibi çözümleri

Bu

çözümlerde

Uzaktan

Eğitimde kullanılan tüm yazılım, donanım ve

alanındaki

tüm

çözümleri

sunmaktayız.

kablolama hizmetini sağlamaktayız.

e-stüdyo
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