Ders yapmak istediğiniz sınıfı seçerek video konferans oluştur butonuna tıklayınız

Video konferans oluştur butonuna tıklamanız sonrası resimde görünen ekrandan oluştur
dedikten sonra sistem sizleri yeni bir panele aktaracaktır.

Video Konferans bölümünde sizlerin aktif olduğunu gören öğrenciler orta boş alanda
görünecektir. Sağ bölümde bulunan ekrandan anlık olarak öğrencilerinizle mesajlaşabilir
döküman paylaşabilirsiniz.

Ekranlar butonundan beyaz tahta,ekran paylaşımı , öğrencilerin mikrofon ve kameralarını
açıp kapatma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Şimdi ekran paylaşımı bölümüne geçiş yapalım

Ekran paylaşımı bölümünde öğrencilerinize ekranınızda herhangi bir
program,belge,pdf,resim gibi her şeyi yansıtabilirsiniz . Öğretmenler Ekran paylaşımını
telefondan gerçekleştiremez ekran paylaşımıyla ders anlatımını bilgisayardan
gereçkleştirmelisiniz.

Ekran paylaşımı öğrencilerinizinde aktif olmasıyla birlikte ekranda görebilirsiniz.

Resim ekleme butonu ile ekrandan herhangi bir ekran görüntüsü veya resim
dosyasını ekrana sürükleyerek öğrencilerinize resim üzerinden ders anlatabilirsiniz

Soldan sağa doğru
1) çöp kutusu butonuna iki kere tıklamanız halinde ekrandaki tüm bilgileri siler.
2) diğer özellikler standart akıllı tahtada bulunan özelliklerdir ve tıklamadan üzerine ok
işaretini getirdiğinizde işlevlerini görebilirsiniz.

Öğrencilerin Mikrofonunu kapatıp açabilirsiniz

Öğrencilerin kameralarını açıp kapatabilirsiniz

Öğrencilerin kalemini açıp kapatabilirsiniz

Şimdi ise beyaz tahta ekranına geçiş yaptığımızı varsayalım

Beyaz tahtayı bir defter gibi düşünebilirsiniz. El işaretiyle aşağı doğru kaydırarak yeni
sayfalara geçersiniz.

Bir kere tıklamanız halinde dörtgen ikinci kez tıklamanız halinde daire
ekleyebilirsiniz

Silgi ile çizimlerinizin üzerine tıklayarak silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz

Çizdiğiniz şekilleri bu butona tıklayarak taşıyabilirsiniz
Resim ekleyebilirsiniz

Arka planı kareli veya düz yapabilirsiniz
Sayfanın tamamını temizleyebilirsiniz

Bu bölümde silgi,ileri al,geri al,zoom özelliklerini kullanabilirsiniz
Renk değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz

Beyaz tahta ekranında öğrencilerin sadece seslerini duyabilirsiniz.

Öğrenci Ekleme

Öğrencileriniz Kaydını
tamamladıktan sonra
sizler öğrencileriniz
telefon numarasına göre
ekleme yapabilirsiniz

Sınav veya Test Oluştur

Sınavlarınızı çoktan
seçmeli ve sınıflara göre
oluşturunuz. Sınav
bilgilerinizi
düzenledikten sonra
kaydet butonuna
tıklayınız. Sistemimiz
sizleri sınav sorusu
oluşturma bölümüne
aktaracaktır.

Soru hazırlama ekranı Şekilde görünen bir
word eklentimizle matematik fizik kimya
gibi dersler için rahatlıkla soru
hazırlayabilirsiniz.
Öğrenci kayıt edilmediğinde sizlerin
video konferansınızı ,ders anlatımınızı
,döküman paylaşımlarınızı ,
sınavlarınızı göremez

Öğrenci Sonuçları

Öğrencilerin sınav
sonuçlarını görebilirsiniz.

Döküman Yükle

Öğrencileriniz için
istediğiniz bir dökümanı
vide resim pdf deneme
sınav gibi bir çok
eklentiyi yükleyebilirsiniz

Hangi sınıf için yükleme yapmak
istiyorsanız o sınıfı belirledikten sonra
herhangi bir ad verebilir dökümanı
yükleyebilirsiniz

