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mozaTools  uygulamaları
mozabook ile sunulan, konularla bağışık interaktif mozatools uygulamaları, eşsiz bir sunum ve görselleştirme, beceri geliştirme ve deney 
yapma imkanı sunar. Mevcut 1200’den fazla uygulama farklı içeriklerle sürekli olarak güncellenmektedir. Öğrenciler ayrıca mozaweb’teki 
araçlara da ulaşabilmektedir.

 

Şekil ve Resim Çizme Araçları
mozatools uygulamaları görsel sunum, beceri gelişimi ve deneyler için 
benzersiz bir fırsat sağlar.
Şu anda 1200’den fazla kullanılabilir içerik zamanla sürekli 
güncellenerek sayısı artmaktadır.

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 Paylaşım ve grup çalışması
 PDF dosyalarından yayın oluşturma
 İnteraktif ve animasyonlu alıştırma kitapları oluşturma özellikleri ile 
her türlü interaktif monitör ve ekranla uyumludur.

mozaBook yazılımı sınıf içi öğretimde interaktif tahtalar için uygun bir 
yazılımdır. Öğretmen ve öğrencilere kendi alıştırma kitaplarını oluşturma 
ve bu kitapları 3D animasyonlar, eğitsel videolar, görseller ve alıştırmalar 
gibi bir çok çeşitli dijital içerikle zenginleştirmelerine imkan sağlar. Mozabook 
ayrıca öğretmenlerin, öğrencinin dikkatini çekmesine ve öğrencilerin konuyu 
daha kolay anlamalarına yardımcı olur. Her geçen gün artan1200’den fazla 
içeriğiyle oyun ve farklı uygulamalar sunar.
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websitemizi ziyaret edin:
www.bekdata.com

Uygulamalarımızı mutlaka deneyin: www.mozaweb.com



Birçok görüntüde tıpkı bir video 
oyunundaymışsınız gibi , yürüyüş yapabilir, 
ingilizce Türkçeveya diğer dillerde sunumu 
dinleyebilir karşılıklı soru cevap yapabilirsiniz.

 
 

 
 

 

Aşağıdaki link üzerinden 3boyutlu görsellerimizi 
seyredebilirsinirx.  
www.mozaweb.com

mozaik3D görüntüleme
1000'den fazla 3D animasyonlu sahnelerden oluşan kütüphanemizden seçerek benzersiz bir şekilde mozaBook'daki sunumlarınızı ve 
ithal yayınlarınızı tamamlayın. Yayınınızda ilgili konuların yanına 3D modeller ekleyin. Sınıftaki interaktif bir tahtada daha sonra 
açtığınızda, öğrencilere heyecan verici yeni bir bakış açısı sunarlar. Öğrenciler mozaWeb çevrimiçi platformu aracılığıyla evdeki 
modelleri keşfedebilir ve etkileşimde bulunabilirler.

 

 

Test ve Sınav Editörü
mozabook test editörüyle bireyselleştirilmiş veya
toplu sınavlar oluşturmak ve uyguylamak son derece 
basittir. Bu testte sınıfta sunulan sunumlarla da ilgili 
olabilir. Çok çeşitli alıştırma türlerinden (çoktan 
seçmeli, eşleştirme, çarpraz bulmaca, problem çözme, 
sıralama, haritada yerleştirme, grafik doldurma, vb.) 
mozabook alıştırma kitaplarından ve ithal yayınlardan,
mozabook medya mütüphanesinden, internetten veya 
kullanıcının kendi bilgisayarından da videolar, sesler, 
resimler, çizimler eklenebilmektedir.

 

 

mozaTools uygulamaları ve interaktif içerikler (3D görüntüler, 
eğitim amaçlı videolar, alıştırmalar ve yardımcı materyaller )
öğretmenlerin evde sunum hazırlamalarına ve öğrencilerin 
evde öğrenmelerine yardımcı olur.  Bu içeriklere sadece 
mozabook’tan değil, mozaweb online platformundan da ulaşmak 
mümkündür. Mozaweb’e internete bağlanabileceğiniz herhangi 
bir cihaz ile ulaşabilirsiniz. Özel bir yazılım gerektirmemektedir.
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websitemizi ziyaret edin:
www.bekdata.com



        Bekdata Teknoloji
Çağlayan Mahallesi Cihanşah Sokak Onur İş Merkesi No:2-6 Kağıthane / İstanbul   

Tel.: +212 243 18 00
E-mail: info@bekdata.com    

Web: www.bekdata.com

 mozaMap İnteraktif Haritalar tarih ve coğrafya öğretmenleri için
geniş bir içerik  sunmaktadır. Öğretmenler bu farklı haritalarl ve
elementlerle derslere önceden hazırlanarak daha etkin bir eğitim 
sunabilmektedir.

 

moza Map  

İnteraktif Tahtalar İ in i ital aritalar 

Uygulamalar
Kişiselleştirilmiş haritaya entegre galeriden sanayi, 
madencilik, tarım ve diğer birçok alanda semboller 
ekleyin. Harita öğelerini manuel olarak ekleyebilir 
veya mozaMap'in öğrencilerin cevaplarını otomatik 
olarak kontrol eden uygulamalarını kullanabilirsiniz.

MozaMap ile önceden ayarlanmış görünümler, 
belirli tarihi olayların görüntülenmesine yardımcı olur, 
Bunun yanında mozaMap'te kolayca özel haritalar da 
oluşturabilirsiniz. 
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