
  
 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM PAKET AÇIKLAMALARI 
 

 

 
Basic Paket – 40 Dk sınırlı, Sınırsız Sınıf 

• Açılan Sınıf başına 100 Öğrenci katılabilir 

• Açılan Sanal Sınıfta birebir eğitimlerde süre sınırı bulunmaz 

• Açılan Sanal Sınıflarda Grup toplantılarında 40 dakika süre sınırı bulunmaktadır 

• HD Video ve Ses Desteği vardır 

• Öğretmen, öğrencilerin sesini, kamerasını ve ekran paylaşmalarını kontrol edebilir 

• Öğrenciler El kaldırarak öğretmeninin dikkatini çekebilir 

• İsteğe bağlı olarak max 25 Öğrencinin kamera görüntüsü tek ekranda görülebilir 

• Eşzamanlı Ekran Paylaşımı (Bilgisayar, Tablet, Beyaz Tahta, Uygulama v.s) yapılabilir 

• Sanal Arka Plan Desteği (Bilgisayar donanımının desteklemesi gerekir) 

• Zoom Chrome Uzantısı ile, doğrudan Google Takvim ‘den Sanal Sınıflar planlayabilir, 
anlık bir toplantı başlatabilir veya gelecekteki bir Sanal sınıfı planlayabilirsiniz. Zoom 
Microsoft Outlook Eklentisi ile anında Sanal Sınıflar planlayabilir ve başlatabilir, 
mevcut olayları Sanal Sınıflara dönüştürebilir ve Outlook Takviminize bağlı olarak 
Zoom Client ile serbest / meşgul zamanlarını senkronize edebilirsiniz. 

• Bilgisayara sınırsız sürede MP4 formatında HD kalitede ders kayıt yapılabilir 

• Sanal sınıfı, proje çalışmaları, tartışma v.s için öğretmen 50 ayrı oturuma ayırabilir 

• Öğretmen bilgisayarla bağlansa bile Iphone, Ipad ekranını sınıfa paylaştırabilir 

• Paylaşılan ekranda ortak açıklama yapılabilir 

• Beyaz tahta özelliği kullanılabilir 

• Tüm toplantılar SSL ve AES 256 bit şifreleme ile güvenlik altına alınır 
 

 
 



  
 

 

 

Pro Pakedi  
• Açılan oda başına 100 Öğrenci katılabilir 

• Paketinize tanımlı olan sınıf kadar Sanal Sınıf açılabilir 

• Açılan Sanal sınıflarda süre sınırı yoktur 

• HD Video ve Ses Desteği vardır 

• Öğretmen, öğrencilerin sesini, kamerasını ve ekran paylaşmalarını kontrol edebilir 

• Öğrenciler El kaldırarak öğretmeninin dikkatini çekebilir 

• İsteğe bağlı olarak max 25 Öğrencinin kamera görüntüsü tek ekranda görülebilir 

• Eşzamanlı Ekran Paylaşımı (Bilgisayar, Tablet, Beyaz Tahta, Uygulama v.s) yapılabilir 

• Sanal Arka Plan Desteği (Bilgisayar donanımının desteklemesi gerekir) 

• Zoom Chrome Uzantısı ile, doğrudan Google Takvim'den Sanal Sınıflar planlayabilir, 
anlık bir toplantı başlatabilir veya gelecekteki bir Sanal sınıfı planlayabilirsiniz. Zoom 
Microsoft Outlook Eklentisi ile anında Sanal Sınıflar planlayabilir ve başlatabilir, 
mevcut olayları Sanal Sınıflara dönüştürebilir ve Outlook Takviminize bağlı olarak 
Zoom Client ile serbest / meşgul zamanlarını senkronize edebilirsiniz. 

• Bilgisayara sınırsız sürede MP4 formatında HD kalitede ders kayıt yapılabilir 

• Sanal sınıfı Proje çalışmaları, tartışma v.s için öğretmen 50 ayrı oturuma ayırabilir 

• Öğretmen bilgisayarla bağlansa bile Iphone, Ipad ekranını sınıfa paylaştırabilir 

• Paylaşılan ekranda ortak açıklama yapılabilir 

• Beyaz tahta özelliği kullanılabilir 

• Tüm toplantılar SSL ve AES 256 bit şifreleme ile güvenlik altına alınır 

• Kullanıcı yönetimi ile Öğretmenlerin hakları, rolleri, silme,  ve atama gibi kullanıcı 
yönetimlerine olanak sağlanır 

• Hesap yöneticisi veya sahibi olarak kayıt, şifreleme, sohbet ve bildirimleri 
etkinleştirme ve devre dışı bırakma gibi gelişmiş toplantı denetimleriniz vardır 

• Tüm öğretmenlerin günlere göre kaç toplantı yapıldığını, katılımcı sayısı, toplantı 
tutanağı sayısı ve daha fazlasını öğrenmek için kullanım raporları kullanılabilir 

• Sanal sınıfları ayarlamak üzere başka birini vekil olarak atamanıza olanak tanır. Vekil 
ayrıca bir Profesyonel planına sahip olmalıdır 

• Yapılan eğitimler istenirse buluta (Kullanıcı başı 1GB alan) kaydedilebilir 

• Öğretmenler ders anlatırken BenQ Akılı TV, Windows PC, MAC, IPAD, Iphone ve 
Android cihaz kullanabilir. Ekran işaretlemesi için BENQ Akıllı TV, PC’nin takılı olduğu 
akıllı tahta veya akıllı tv, ekran dokunmatiği veya USB’den takılan özel kalem 
aparatları (Mimio Pad, Wacom v.s) kullanabilir. 

• Öğretmen için sınıf başına minimum 1 Mbit ‘lik upload hızı, sesli görüşme için 
mikrofon ve eğer görüntülü görüşme yapılması isteniyorsa kamera (bütünleşik veya 
ayrı webcam) gerekir. 

• Öğrenciler derse katılmak için Windows PC&Notebook, MAC, Ipad, Iphone ve Android 
Cihazlar kullanabilir.  

• Aylık veya yıllık ödeme yapılabilir 
 

 

 

 

 
 



  
 

 

 

Education Paket – Minumum 20 Kullanıcı 
• Açılan oda başına 300 Öğrenci katılabilir 

• Paketinize tanımlı olan sınıf kadar Sanal Sınıf açılabilir 

• Açılan Sanal sınıflarda süre sınırı yoktur 

• HD Video ve Ses Desteği vardır 

• Öğretmen, öğrencilerin sesini, kamerasını ve ekran paylaşmalarını kontrol edebilir 

• Öğrenciler El kaldırarak öğretmeninin dikkatini çekebilir 

• İsteğe bağlı olarak max 25 Öğrencinin kamera görüntüsü tek ekranda görülebilir 

• Eşzamanlı Ekran Paylaşımı (Bilgisayar, Tablet, Beyaz Tahta, Uygulama v.s) yapılabilir 

• Sanal Arka Plan Desteği (Bilgisayar donanımının desteklemesi gerekir) 

• Zoom Chrome Uzantısı ile, doğrudan Google Takvim'den Sanal Sınıflar planlayabilir, 
anlık bir toplantı başlatabilir veya gelecekteki bir Sanal sınıfı planlayabilirsiniz. Zoom 
Microsoft Outlook Eklentisi ile anında Sanal Sınıflar planlayabilir ve başlatabilir, 
mevcut olayları Sanal Sınıflara dönüştürebilir ve Outlook Takviminize bağlı olarak 
Zoom Client ile serbest / meşgul zamanlarını senkronize edebilirsiniz. 

• Bilgisayara sınırsız sürede MP4 formatında HD kalitede ders kayıt yapılabilir 

• Sanal sınıfı Proje çalışmaları, tartışma v.s için öğretmen 50 ayrı oturuma ayırabilir 

• Öğretmen bilgisayarla bağlansa bile Iphone, Ipad ekranını sınıfa paylaştırabilir 

• Paylaşılan ekranda ortak açıklama yapılabilir 

• Beyaz tahta özelliği kullanılabilir 

• Tüm toplantılar SSL ve AES 256 bit şifreleme ile güvenlik altına alınır 

• Kullanıcı yönetimi ile Öğretmenlerin hakları, rolleri, silme,  ve atama gibi kullanıcı 
yönetimlerine olanak sağlanır 

• Hesap yöneticisi veya sahibi olarak kayıt, şifreleme, sohbet ve bildirimleri 
etkinleştirme ve devre dışı bırakma gibi gelişmiş toplantı denetimleriniz vardır 

• Tüm öğretmenlerin günlere göre kaç toplantı yapıldığını, katılımcı sayısı, toplantı 
tutanağı sayısı ve daha fazlasını öğrenmek için kullanım raporları kullanılabilir 

• Sanal sınıfları ayarlamak üzere başka birini vekil olarak atamanıza olanak tanır. Vekil 
ayrıca bir Profesyonel planına sahip olmalıdır 

• Yapılan eğitimler istenirse buluta (Kullanıcı başı 1GB alan) kaydedilebilir 

• Zoom ana firma ile ücretsiz telefon desteği imkanı 

• Kontrol Paneli hesaptaki yöneticilerin genel kullanımdan toplantı içi canlı verilere 
kadar değişen bilgileri görüntülemesine olanak tanır. 

• Kendi özelleştirilmiş URL'nizi oluşturun (okulunuz.zoom.us) 

• Video, ses ve içerik paylaşım verilerinin özel bulutunuzda olmasını sağlar. Şirket İçi 
sanal makineler (VM) herhangi bir sanallaştırma altyapısına kurulabilir 

• Şirket kimlik bilgilerinizi kullanarak giriş yapmanızı sağlar. Zoom çoklu oturum açma 
(TOA) SAML 2.0'ı temel alır. Zoom ayrıca PingOne, Okta, Centrify, Shibboleth, Gluu, 
OneLogin, Fugen, Symplified ve Azure AD (kullanıcı yetkilendirme desteği dahil) gibi 
diğer Servis Sağlayıcılarla da çalışabilir. 

• Okulunuzun ismini, kullanıcılarınızın bir toplantıya katılabileceği kendi özelleştirilmiş 
sayfanıza ekleyebilirsiniz 

• Katılımcılara davet göndermek için kurumsal bir e-posta şablonu oluşturabilirsiniz 

• Herhangi bir kurs etkinliği ile kolayca bir toplantı planlayın ve LMS sisteminizden 
(Moodle, Canvas, Desire2Learn ve Blackboard ile çalışır) doğru öğrencileri davet edin. 

• Sadece Yıllık Ödeme Seçeneği vardır. 



  
 

 

 

Genel Gereksinimler 
• Öğretmenler için: 

o En az 1 Mbit upload olan internet gereklidir 
o Sesli görüşme için Mikrofon&Kulaklık, görüntülü görüşme için web kamerası 
o Yayın yapabilmek için BenQ Akılı TV, Windows PC, MAC, IPAD, Iphone ve 

Android cihaz kullanabilir 
o Ekran işaretlemesi için BENQ Akıllı TV, PC’nin takılı olduğu akıllı tahta veya 

akıllı tv, ekran dokunmatiği veya USB’den takılan özel kalem aparatları (Mimio 
Pad, Wacom v.s) kullanabilir. 

 

• Öğrenciler için: 
o Canlı derse katılmak için standart internet gereklidir 
o Sesli katılım için mikrofon&kulaklık, görüntülü görüşme için web kamerası 
o İzlemek için Windows PC&Notebook, MAC, Ipad, Iphone ve Android Cihazlar 

kullanabilir 
 

 

 


