CAMPUSIUM EĞİTMEN PANELİ
Eğitmen Paneli Sanal Sınıf

Yönetim panelinden Canlı Ders
hangi eğitmen için açıldıysa
ders sadece o eğitmen ve
belirlenen kategorilerde
görünür.
Canlı Ders Eğitmen sayfasında
ders saatinden 15 dk önce
aktif olur.
Canlı Derse buraya tıklayarak
giriniz.

Canlı Derse girdiğinizde
kameranızı açmak için play
tuşuna basınız.

İlk kamera açışınızda bir
seferlik onay kutusu
gelecektir. İzin ver butonunu
tıkladığınızda kameranız
açılacaktır.

Kameranıza görüntünüz
gelmediyse adres
çubuğundaki kamera simgesi
kırmızıya dönüşmüş ya da
üzerinde kırmızı x varsa
kamera simgesine tıklayıp
kamera ayarlarını kontrol
ediniz. Sitenin kameraya
ulaşmasına izin veriniz.

Kalem simgesine tıklayarak
tahtaya yazı yazabilirsiniz.
Kalemin kalınlığını
ayarlayabilir, çeşitli şekiller
çizebilir, silebilir veya tüm
sayfayı temizleyebilirsiniz.

Tahtaya powerpoint veya PDF
yüklemek için ppt/pdf
butonuna basınız. Açılan
pencereden dokümanı seçip
aç butonuna tıklayınız.

Dokümanın yüklemesinin
devam ettiğini göreceksiniz.

Yükleme bitince sayfalarınız
alt kısımda görünür.
İstediğiniz sayfanın üstüne
tıklayarak tahtada
gösterebilir, üzerine yazı
yazabilirsiniz.
Bulunduğunuz sayfanın
üstünde kırmızı bir çizgi
görünür. Sayfaların sayısı
fazlaysa sayfaların hemen
altında kaydırma çubuğu
bulunmaktadır. Görünmeyen
sayfalara kaydırarak geçiş
yapabilirsiniz.

Tahtaya resim ekleme
butonuna basıp, dosya seçin
yükleme tamamlanınca
tahtada istediğiniz yere
farenizin sol tuşuna basılı
tutarak sürükleyiniz.

Ekran Paylaşımı butonuna
bastığınızda tahta üzerinde
Ekran Seç butonu gelir. Bu
butona basınız. Tek sefer
olmak üzere eklentimizin
yüklenmesini isteyen bir
pencere açılır tamam deyip,
eklentiyi yükleyiniz.( Eklenti
sayfası açılmadıysa adres
çubuğunun sağında engelleme
çıkmıştır oradan engellemeyi
kaldırınız.)
Sayfanızı yenileyip tekrar
sırasıyla ekran paylaşımı
butonu, ekran seç ve ekranınız
da paylaşmak istediğiniz
pencereyi seçiniz.

Ekran Paylaşımını durdurmak
için ekran paylaşımı butonuna
basınız.

Sohbet bölümünden
kullanıcılarınızın yazdıklarını
görebilirsiniz. İsterseniz
sohbet kısmını kapatabilir,
yazmalarına engel de
olabilirsiniz.

Dersteki kullanıcıları buraya
ya da mavi banda tıklayarak
görebilirsiniz.
Kullanıcılara
kamera açma izni
tahtaya yazma, ppt, resim
yükleme izni verebilirsiniz.
Kullanıcıyı sistemden
tamamen atabilirsiniz.
Sistemden atılan kullanıcıya
yönetici tarafından tekrar
sisteme giriş izni verilmelidir.

Dersinizi tamamladığınızda
dersi bitir butonuna basarak
dersi bitirebilirsiniz.
Ders süresi biterse sistem sizi
ve kullanıcıları otomatik
olarak dersten atar.

.

Eğitmen Paneli Raporlar

İşlemler menüsünden raporlar
sekmesine tıklayınız.

Kullanıcı raporlarında
kullanıcının faaliyetlerini tek
tek ya da faaliyetlerin hepsini
görebilirsiniz.
Yazdır butonuna bastığınızda
bilgisayarınıza kaydedebilir
ya da yazdırabilirsiniz.

