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iPad Öğrenimi daha da kişiselleştiriyor.
Herkes farklı şekilde öğrenir. Yalnızca birkaç dokunuşla,
öğrencilerinizin iPad'lerini seviyelerine ve öğrenme biçimlerine uygun
malzemelerle özelleştirebilirsiniz. Diyelim ki fizik dersinde
eylemsizliği öğretiyorsunuz; en iyi dinleyerek anlayan ve öğrenen
öğrencileriniz için iTunes U'dan Newton’un hareket kanunları
hakkında bir podcast indirebilirsiniz. Dokunarak etkileşimle daha iyi
öğrenen öğrenciler için bir hedefe ok atabilecekleri bir uygulama
bulabilirsiniz. Konulara ve yıllara göre gruplanan geniş içerik
yelpazesi, iPad'i kolaylıkla çeşitli öğrenme seviyelerindeki öğrencilere
uygun hale getirebilmeyi de sağlar. iPad sayesinde tüm
öğrencilerinize aynı dersi farklı yollarla öğretebilirsiniz.

ARTI DEĞER
PROGRAMI

Artı Troy Teknoloji’nin tasarladığı bu program yardımıyla
okulunuz başarıyla iPad ile eğitime geçecektir.

Artı Değer Programı iPad yolculuğuna
çıkmaya hazır olan siz değerli okullarımız
için tasarlandı.

Artı Değer Programı’nın Ücretsiz Hizmetleri
Okulunuzda kapsamlı iPad programı oluşturulacak.

Bu program 1992’den bugüne
şirketimizin edindiği deneyim ve bilgi
birikimimizin sonucunda oluşturuldu.

iPad ile eğitime geçiş vizyon misyon eğitimi verilecek.
Kurumunuzun vizyon ve misyonuna en uygun projeye yönlendirileceksiniz.

Zaman planı, sizin bütçenize destek
amacıyla oluşturuldu.

1 günde yol haritası anlatılıp, büyük resmi görebilme konusundaki
detayların aktarımı yapılacak.

Amacımız, her yeni sınıfta müfredata
uygun ve pedagojik gelişime destek
olarak mobil öğrenme ortamının
sağlanmasıdır.

Apple’ın seçkin gelişim uzmanlarından kurumunuza özel eğitim hizmeti
sağlanacak.
IT uzmanlarınıza, Apple teknolojilerine özel bir eğitim verilecek.

Kurumunuza uygun projeler ve bütçenize
uygun esnek ödeme olanağı ile “Artı
Değer Programı” tam aradığınız proje.

Sürekli rehberlik ile en iyi uygulama deneyimini kazanacaksınız.
Artı Troy eğitim uzmanları tarafından ihtiyacınız olan her anda ziyaret
edileceksiniz.
Apple sertifikalı teknik servisimizden ayrıcalıklı olarak faydalanacak ve
öncelikli hizmet alacaksınız.

Artı Troy: Artı Değer Programı - Sizin için her aşamada, yolculuğun neresinde olursanız olun,
Artı Troy deneyimleri ve becerileri ile size her zaman destek verecektir.
Değerlendirme Aşaması
Başarılı bir iPad yolculuğuna
geçiş

Sahiplendirme Aşaması
iPad’i sınıflara dağıtma

1
İlk aşamada en önemli şey, sağlam
temellere dayanarak en doğru
projeyi oluşturmaktır.Teknik
servisimizden uzmanlarımız sizi
ziyaret ederek wi-fi altyapınızı test
edecek ve ihtiyacınızı ilk olarak bu
aşamada belirleyerek yol
haritamızı oluşturacağız. Ardından
pedagojik olarak iPad’in yararları
ve nasıl bir mobil öğrenme ortamı
yarattığı öğretmenlerinize,
öğrencilerinize ve velilerinize
aktarılacak.

Birebir Eğitime Geçiş Aşaması
Her öğrenciye bir iPad

2
Artık iPad’i sınıflarda kullanmaya
hazırsınız. Vizyonumuzu belirledik
ve sıra iPad’i sınıflarda öğrencilere
dağıtmaya geldi. Bu ilk dağıtım
öncesinde bazı önemli kararlar
vermemiz gerekiyor: DEP, VPP ve
MDM* konularında size tüm
desteği vermeye hazır bir
programa dahilsiniz.
* Program içerikleri ilerleyen
sayfalarda açıklanacaktır.

3
Okulumuz artık büyümeye ve tüm
öğrencileri ile sisteme geçmeye
hazır. Bu aşamaya geçmeden
önce alınan kararlar ve planlar
buradaki başarının anahtarıdır.

Vizyon
& Planlama

Koruyucu
kılıf seçimi

Donanım
seçenekleri

VPP hesabı
oluşturma

Öncelikli
personel eğitimi

Uygulama kataloğunun
belirlenmesi

Sahiplendirme

Wi-fi yeterlilik
analizi

Yönetim programı
(MDM) testleri
ve seçimi

Sahiplendirme

Değerlendirme Aşaması

Değerlendirme

Apple ID
stratejisinin
belirlenmesi

Senkronizasyon,
şarj ve saklama
ünitelerinin
seçimi

iTunes U
yönetim
danışmanlığı
& iBooks Author
dersleri

Dosya paylaşımı
çözümünün
oluşturulması

Web güvenliğinin
sonuçlanması

Ürünlerin
dağıtıma
hazırlanması

Eğer gerekliyse
Apple ID stratejinin
düzenlenmesi

Bütçe &
Planlama

Sigorta anlaşmalarının
tamamlanması

Web sitesi
güvenlik
yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi

Öğrencilerin gelişi
ve sisteme
alışması

Ürünlerin
veritabanının
oluşturulması
(envanter)

Sürekli eğitimlerin
devamı

Apple TV’lerin
dağıtımı

Eğitimlerin
devamı

Uygulama ve ürünlerin
yapılandırılması
ve dağıtımı

Birebir

Birebir

Değerlendirme Aşaması
Okulunuzun vizyonuna göre size özel bir başlangıç ile projenizin
tasarlanma aşamasıdır.
Eğer başarılı bir Değerlendirme Aşaması geçirmek istiyorsanız, liderlik edecek öğretmenlerinizden
oluşan bir teknoloji komitesi kurulmasının özellikle pedagojik gelişimin iPad ile nasıl
desteklendiğinin okulunuzda görülmesi açısından bu aşamada öneririz.
Bizler kurumunuzun IT personeline ihtiyaçları olan her konuda destek olacağız, en çok da iPad’lerin
öğrencilere dağıtım metodları konusunda…

Vizyon & Planlama

Wi-fi Altyapısı

Sınıfta iPad ile neler
Wi-fi altyapınız bu proje ile başa
başarabileceğinizi biliyor musunuz? çıkabilecek mi?

Birlikte çalıştığımız Apple
Profesyonel Gelişim Uzmanları
ile okulunuzdaki öğretmenlerin
eğitim alarak vizyonlarını
geliştirme fırsatı
yakalamalarına ve başarılı bir
planlama yapabilmelerine
destek oluyoruz.

Wi-fi altyapınız bu projenin
temel taşlarından biridir.
Deneyimli ekibimiz ile okuluna
gelerek önce keşif yapıp,
sonrasında eğer gerekiyorsa
sisteminizi güçledirmek için
gereken ihtiyaçlarınıza göre
çözümler sunuyoruz.

iPad’in Donanımı

Koruma

Hangi cihaz sizin ihtiyacınıza
uygun?

Hangi seviyede kılıf korumasına
ihtiyacınız var?

Artı Troy Teknoloji, sizlerle
diğer kurumların neden iPad’i
seçtiğini, bu kararı alırken
nelere dikkat ettiğini
paylaşabilir. Ayrıca bizler Apple
ekosisteminde çalışan tüm
ürünlerin yapabildiklerini
sizinle paylaşabilir ve seçim
yaparken önemli noktalara
dikkatinizi çekebiliriz.

Çalıştığımız farklı pek çok
firmanın kılıflarını size
gösterebilir ve ihtiyacınıza en
uygun olanı seçmenize destek
olabilir, ayrıca cihazları sigorta
ile güvence altına almanızı da
sağlayabiliriz.

Eğitim

Volume Purchase Program
(VPP) Nedir?

Cihazların Yönetim Programı

Uygulamalar

Öğretmenleriniz iPad’i etkin
kullanmayı nasıl öğrenecek?

Toplu olarak uygulamaları
cihazlara nasıl yükleyeceksiniz?

Uygulama ve ayarları uzaktan
nasıl kontrol edeceksiniz?

Hangi uygulamalar popüler,
hangileri ücretli?

Artı Troy olarak bizler, Türkiye
ve Dünya’daki pek çok Apple
Seçkin Eğitmeni ve Apple
Profesyonel Gelişim Uzmanları
ile çalışmaktayız.
Bizler sizin ihtiyacınıza en
uygun eğitmen ile kurumunuza
gelerek, gerek başlangıç
seviyesindeki öğretmenlerinize
giriş eğitimlerini, gerekse ileri
seviyedeki öğretmenlerinize
branşa özel eğitimleri
aldırmanıza destek olacağız.

Volume Purchase Program (VPP),
uygulamaların ve içeriğin
bulunmasını, satın alınmasını ve
Apple aygıtlarını kullanan
kullanıcılarınıza ve gruplara
dağıtılmasını kolaylaştırır. VPP, OS
X Server'ın Profile Manager
servisini veya üçüncü taraf MDM
çözümlerini kullanan kullanıcılarınıza içerik atayabilmenize veya
kullanılabilir kodlar aracılığıyla
kullanıcılarınıza doğrudan içerik
dağıtmanıza olanak sağlayan
esnek dağıtım seçenekleri sunar.
deploy.apple.com sayfasını ziyaret
ederek detayları inceleyebilir ve
kayıt olabilirsiniz.

Cihaz yönetimi, dağıtım
aşamasından önceki en önemli
adımdır. Artı Troy Teknoloji,
distribütörü olduğu Casper
Suite ile çok detaylı yönetim
paneli olan bu sistemi
tanımanıza ve sizin için en
doğru çözümü bulmanıza
yardımcı olacaktır.

Bu aşama, ücretli uygulamalara
ayrılacak bütçe ve zümrelerin
neleri karşılayacağının
belirlenmesi için çok doğru bir
zaman. Pek çok harika
uygulama aslında ücretsiz.
Önemli olan sizin okulunuz için
hangi uygulamanın olmazsa
olmaz nitelik taşıdığı.

Sahiplendirme Aşaması
Başarıyla atılmış ilk adımlardan sonra şimdi sıra iPad’in
faydalarını görmeye geldi.
Dağıtım aşaması aslında değerlendirme aşamasında atılan adımların ve verilen kararların
sonuçlarını görme zamanıdır. Bizler iPad ile eğitime geçmiş okulların deneyimlediği iyi/kötü tüm
aşamaları birlikte yaşadığımız için sizin alacağınız riski minimuma indirmiş oluyoruz.

Apple ID Stratejisi

Senkronizasyon&Şarj ve
Depolama Üniteleri

Web Güvenliği

Dosya Paylaşımı

iPad’lerde Apple ID’ler nasıl
kullanılacak, toplu olarak Apple ID
almak mümkün mü?

iPad’leri okulda nasıl hem şarj edip
hem de saklayacağız, toplu olarak
senkronize edebilmek mümkün mü?

Cihazlara var olan web filtreleri
ile uyumlu bir şekilde sınırlama
yapılabilir mi?

Öğrencileriniz paylaşımlı dosyalarınıza
nasıl ulaşabilir, iPad bu platformlarla
uyumlu çalışır mı?

Artı Troy Teknoloji, toplu
senkronizasyon, şarj ve
depolama cihazlarının
satışını da gerçekleştirmektedir. Bu ürünler Apple onaylı ve
tamamen ithal ürünlerdir. Aynı
anda 16 cihazı senkronize
edebilen, 40 cihazı kilitli
ortamda tutup şarj edebilen
üniteler stoklarımızda
mevcuttur.

Cihazlarda istediğiniz
sınırlamaları yapmanız
mümkün. Bunun için öncelikli
önerimiz, mobil cihaz yönetim
programlarından birini seçip
kurumunuzun belirlediği
internet erişim yönetmeliğine
uygun olarak sınırlamalar
yapmanızdır.

Okulunuzda seçilen dağıtım
modeline bağlı olarak, sizin için
en uygun Apple ID alma
stratejisini belirleyebiliriz.
Toplu olarak Apple ID alma
olanakları için belirlenen, son
derece yüksek güvenlik
önlemleri içeren Apple ID’leri
almak ve yönetmek dilerseniz
sizin elinizde olabilir.

iPad pek çok veri paylaşım
uygulaması ile sorunsuz
çalışmaktadır. Böylece var olan
sisteminizi değiştirmenize
gerek kalmaz.

Cihazı Hazırlama

Göstererek Öğrenme

Cihazlara okula gelmeden önce
uzaktan kurulum yapılabilir mi?

Öğrencileriniz yaptıkları çalışmaları
İhtiyacınız olan uygulamalar
öğretmenlerine ve sınıftaki arkadaşlarına cihazlara nasıl yüklenecek?
nasıl anında gösterebilecekler?

Eğer okulda bir mobil cihaz
yönetim programınız varsa,
Türkiye’nin ilk Apple DEP (Device
Enrollment Program - Cihaz kayıt
programı) Programı’nı müşterileri
ile buluşturan çözüm ortağınız Artı
Troy Teknoloji sayesinde bu sizin
için çok kolay… Ürünler daha
okulunuza gelmeden istediğiniz
Apple ID’yi atayabilir, içerisine
uygulamaları yükleyebilir ve
okulunuzun tüm internet
politikaları ile öğrenciye teslim
etmeye hazır hale getirebilirsiniz.
Artı Troy ile DEP artık Türkiye’de
kullanılabilen bir teknoloji oldu.

Apple TV sizin cihazınızın
aynasıdır… Eğer okulunuzda
projeksiyon ya da akıllı tahta
gibi bir teknoloji varsa, o
cihazların göreceği küçücük bir
Apple TV yardımı ile çalışmaları
tüm sınıfa kablosuz olarak
yansıtma imkanını yaratmış
olursunuz. Apple TV, dağıtım
aşamasının çok önemli bir
parçasıdır.

Uygulama Dağıtımı

Eğer bir VPP hesabınız varsa
Artı Troy Teknoloji ile birlikte
dilediğiniz cihaza istediğiniz
uygulamayı yüklemeniz
mümkün. Okulunuzun Apple ID
stratejisi doğrultusunda sizleri
en uygun modele
yönlendireceğimizden
kuşkunuz olmasın.

Cihaz Ayarları
Her cihazın içerisindeki ayarların aynı
olması ve istediğiniz zaman bu ayarları
değiştirmeniz mümkün mü?

Eğer bir yönetim çözümü (MDM)
kullanıyorsanız tüm cihazların
sürekli aynı ayarda olmasını ve
bu ayarın istediğiniz zaman
değiştirilebilmesini
sağlayabilirsiniz.

Birebir
iPad ile gerçek bir değişim geçirmiş olan eğitim modeliniz artık tüm okulda kullanılıyor.
Okulunuz her öğrenci ve her öğretmende bir iPad olması ile tamamıyla dönüşmüş bir
öğrenme sistemine hazır.

Artı Troy Teknoloji’nin eğitim ekibi ve teknik uzmanlarının bilgi birikimi ile kurumunuza özel bireysel
öğrenim programı bu aşamada okulunuzun tamamında mevcut hale gelecektir.
Kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda, velinize özel indirim kampanyaları ya da kurumunuza özel
finansal çözümler gibi en uygun planlar size sunulacaktır.

Finans

Apple ID Stratejisi

Web Güvenliği

Sigorta

Ürünlerin ücretleri zamana
yayılabilir ya da paylaşılabilir mi?

Birebir eğitime geçişte belirlediğiniz
Apple ID stratejinizi sürdürebilirsiniz.

iPad’ler için web güvenliğini
nasıl sağlarız?

Sigorta poliçelerimiz kampüs
dışında da cihazları korumakta mıdır?

Kurumunuza özel finans
çözümleri ile size uygun
hizmetler sağlanabilir. Böylece
iPad’lerin finans çözümünü
birlikte sağlayabiliriz.

Artı Troy Teknoloji, bilgi birikimi
ve deneyimi ile size Apple ID
stratejisi konusunda en uygun
modeli önerecektir.

Okulunuzun belirlediği internet
sınırlamaları, kampüs içi ve
dışında da öğrencilerin
güvenliğini sağlamaktadır.

Poliçelerimize göre ürünlerimiz
kullanıcı hatalarını kapsayan
kaza hasarları (düşme, kırılma,
çarpma) ve yangın, çalınma, sel
gibi doğal afetlere karşı
sigortalıdır. Kurumunuzun
belirli bir fiyat üzerinden her
cihazı sigortalayabileceği
çözümlerimiz de bulunmaktadır.

Ürün Takibi

Öğrencilerin Cihaz ile
Tanışması

Sürekli Gelişim

Ürünün öğrenci ile birlikte olup
olmadığını takip edebilir miyiz?

Öğrencilerin cihaz ile tanışması ve giriş
seviyesindeki eğitimlerde en etkin
metod hangisidir?

Okul sürekli gelişim ve çalışan
bilgisi konusunda nasıl emin olur?

Bu konuda birebir eğitimin en
iyisi olduğunu düşünmekteyiz.
Artı Troy Teknoloji sizlere en iyi
metodlar hakkında geçmiş
tecrübelerine dayanarak fikirler
verebilir, gerekli görülmesi
halinde ise bir çalışanı
aracılığıyla gün içerisinde
destekte bulunabilir.
Öğrencilerin ürünle tanışma
dönemi en önemli süreçtir. Hem
öğrenci hem de iPad yıl
içerisindeki eğitime hazır hale
gelir.

Gelişimin en önemli noktasının
okul çalışanlarınızın
eğitilmesinden geçtiğini
biliyoruz. Bu konuda Artı Troy
Teknoloji sizlere Apple
sertifikalı Profesyonel Gelişim
Uzmanları aracılığı ile
sınıflardaki iPad verimliliğinizi
arttırmayı taahhüt eder.

Artı Troy Teknoloji, ürünlerin
dağıtım aşamasında size bir
yenilik sunabilir: Ürünleri
dilerseniz kullanacak olan
öğrencinin ismi üzerinde
yazacak şekilde kurumunuza
gönderebiliriz.
Ayrıca dilerseniz ürünlerin
takibi ile ilgili yönetim
çözümleri (MDM) de önerebiliriz.

Artı Değer Programı: Mac
İnanılmaz hızlı ve kullanıcı dostu Mac, öğrencilerin ve öğretmenlerin olağanüstü işler
yapmasını sağlar.

Mac, hem öğrenci hem de öğretmenler tarafından kullanılmakta, bu sayede muhteşem yaratıcılığın
sınıf içerisinde yayılmasını sağlamaktadır.
Öğrenciler güçlü uygulamalar sayesinde mükemmel işler çıkarmakla birlikte, potansiyellerini de en
üst seviyeye çıkarmaktadırlar.
Öğretmenler ise iBooks Author’ı kullanarak interaktif içerikler yaratırken, derslerini planlar ve
organize ederler.

Mac’inizi Windows Altyapısı
ile Entegre Etmek

iOS Ürünlerinin Yönetimi

Tekrar Kullanılabilir Mac
İmajları Oluşturun

Okuldaki İnternet Yükünüzü
Azaltın

Aynı network ağına Mac ile
bağlanmak mümkün müdür?

Mac üzerinden iPad’imizi nasıl
yapılandırırız?

Yeni veya tamir edilmiş bir Mac’i
hızlıca tekrardan internet ağımıza
nasıl dahil edebiliriz?

iOS güncellemeleri ve uygulamaları
ile internetimizin hızını arttırmak
mümkün müdür?

Artı Troy Teknoloji, sizler için
daha önce kullandığınız
Windows altyapınıza
bağlanması için Mac’inizi hazır
hale getirir. Bunun için sizlere
çeşitli çözümler sunmaktayız.
Bu çözümler sayesinde Mac’iniz
daha önceki e-posta ve
takviminiz ile ortak paylaşımlı
klasörlerine ulaşabilir hale
getirilecektir.

Teknisyenlerimiz bu konuda
gerekli araçları Mac OS X’inize
yükleyerek iPad’i
yapılandırmanızı sağlayacaktır.
Süreç içerisinde iPad’i
yapılandırmak için, 3. parti
yazılımların çeşitli MDM
çözümlerini veya Mac OS X
Server’ını kullanabilirsiniz.

Artı Troy Teknoloji, geçmiş
yıllardan gelen deneyimi ile
birçok okula Mac bilgisayarlar
sağlamıştır. Mac imajları
oluşturmak için özel araçlar
kullanmaktayız, bu sayede
çalınan yada zarar görmüş
Mac’lerin tekrar sisteme
tanımlanması kolay ve hızlı hale
gelmektedir.

Okuldaki birçok cihazın bağlanması
ile birlikte internet ağınızın
içerisinde program indirme
sayısının arttığını göreceksiniz.
Apple Caching Server sayesinde bir
kez indirilen programlar, server
üzerinde saklanarak defalarca
indirilmesine gerek kalmadan tüm
cihazlara yüklenebilir. Bu sayede
internet üzerindeki yük azalmış
olur. Bütün uygulamalar ve onların
güncellemeleri iBooks ve iTunes U
bilgileri de server da saklanarak
diğer Mac’ler ile paylaşılmaktadır.

Artı Değer Teknik Servis Hizmetleri
Artı Troy Teknoloji ile yapacağınız işbirliği sayesinde en rahat ve en iyi teknik servis hizmetini
alabileceğinizden emin olabilirsiniz. 1992 yılından beri okullara yardımcı oluyoruz.

3 Farklı Teknik Servis Hizmet Paketi.
3 farklı teknik servis hizmet paketi ile kullanımınıza uygun çözümler sunmaktayız.

Yazılım lisanlarının olması

Ön Koşul

En Son iOS Güncellemesi

Ön koşulu yok

Denetleme

Mac cihazlarda 10.8 ve sonrası

Wi-fi Hazırlığı

Geçerli güvenlik detayları ve sertifikası

Şarj ve senkronizasyon cihazı hazırlığı

Şarj ve senkronizasyon cihazının Artı Troy
Teknoloji’den alınmış olması gerekmektedir.

Windows Server dosya entegrasyonu

Lisanslı yazılımlarının olması

Cihaz yönetim çözümleri kurulumu (MDM)

Lisanslı MDM yazılımının olması ve
Artı Troy’dan satın alınmış olması

İçerik entegrasyonu

MDM çözümü ile uyumlu Active/Open Directory
Server ihtiyacı

MDM Kaydı

Tamamlayıcı MDM çözümünün olması ve Artı Troy’dan
alınmış olması

Cihaz yapılandırması ve kısıtlamaları

Yönetim çözümleri ve gerekli yükümlülükler

Standart uygulama yüklemesi

MDM çözümü ve VPP ile ücreti ödenmiş uygulama listesi

Uygulama dağıtım yönetimi
Raporlama

Ön koşulu yok

Bronz

Gümüş

Altın

Size Özel Servis Çözümlerimiz
Her müşterinin farklı ihtiyaçları doğrultusunda servis çözümleri üretmekteyiz.
Bunun için bizi bilgilendirmeniz yeteridir.

Teknik Eğitimler
Artı Servis’in deneyimli ve sertifikalı uzman kadrosu kurumunuzdaki öğretmen yada öğrencilerinize basit
teknik sorunları nasıl çözebileceklerinin eğitimi verilebilecektir.

İhtiyacınıza Uygun Koruma Kılıfları
iPad’in koruma kılıfları ile okullarda kullanılması önerilmektedir.
iPad için çok geniş yelpazede farklı koruma çözümleri mevcuttur. Artı Troy Teknoloji sizler için gerekli olan
kılıfları ürünler size ulaşmadan temin eder.

Okulların İhtiyaçlarına Yönelik iOS Uygulaması Geliştirme
Kurumunuzun ihtiyaçlarına göre iOS uygulaması geliştirerek size en uygun çözümü sunabiliriz.

Tamir ve Onarım
Türkiye’de bozulan, kırılan yada arızalanan cihazların büyük çoğunluğu servisimize gelmektedir.
Bu cihazlara hızlı ve başarılı geri dönüşlerimiz ile %90 müşteri memnuniyeti sağlamaktayız.
Özellikle eğitim kurumlarından gelen cihazların servisimizde önceliklendirilerek hizmet verilmekte ve
öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları hedeflenmektedir.

Artı Değer Eğitim Programı
Apple Profesyonel Gelişim Uzmanları, uygulamalı atölyelerde, daha zengin bir eğitim
ve öğrenim deneyimi için Apple ürünlerini eğitim programınıza ve öğrenme sürecine
nasıl entengre edebileceğinizi gösterir.

Apple ürünlerini en verimli şekilde kullanma.
Uygulamalı atölyeler okulunuzda yapılır ve kurumunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Bu atölyeler, Apple ürünlerini eğitim ve öğrenim süreçlerini dönüştürmek amacıyla en etkili şekilde kullanmanızı
sağlamak için tasarlanmıştır.

Öğretmenler, öğretmenlere ders veriyor.
Tüm Apple Yetkili Eğitmenleri şu anda veya geçmişte öğretmenlik yapmışlardır; bu da onlara teknoloji ile öğrenme ve
öğretme hakkında kişisel bir anlayış verir. Eğitim programında nelerin önemli olduğunu bildiklerinden Apple ürünleri ile
ilgili bilgi edinmenizi sağlar, kurumunuzun ve öğrencilerinizin bu ürünlerden en yüksek verimi alabileceği şekilde eğitim
verirler.
Şu kategorilerde atölyeler sunuyoruz:

Liderlik

Temel Bilgiler

Eğitim Programı

Yüksek Eğitim

Bu hizmetler, eğitim
liderlerine öğrenimi ve
öğretimi teknoloji ile
dönüştürmede, vizyon
geliştirme ve planlama
konularında yardımcı
olur.

Temel bilgi sağlamaya
yönelik atölyeler, teknoloji
becerilerine odaklanarak;
öğretmenlerin kendilerine
güvenmelerine ve Apple
ürünlerini eğitim
stratejilerine rahatlıkla
entegre etmelerine
yardımcı olur.

Bu hizmetler kapasiteyi
geliştirir ve özel öğretim
desteği sağlar.

Yüksek eğitim kadrolarının
programlarını ve
gereksinimlerini karşılamak
üzere tasarlanan Habersiz
Oturumlar, özet niteliğinde,
iki saatlik oturumlardır;
katılımcıların kişisel
verimlilik ve eğitimde iPad
veya Mac kullanımı
becerileri kazanmalarına ve
uygulamalarına yardımcı
olur.

Diğer Ayrıntılar
• Atölyeler uygulamalıdır ve birçok öğrenim ve öğretim gereksinimine hitap eder.
• Tüm atölyeler teknoloji kullanımını çok çeşitli müfredat stillerinde modelleyen bir bağlam içinde sunulur.
• Atölyeler 16 - 20 katılımcı ile gerçekleştirilir.
• Yalnızca kurum/grup satın alımı yapılabilir.
• Atölyeler, Apple'ın seçtiği ve onayladığı bağımsız eğitmenler tarafından yürütülür.
• Günlük atölyeler, çeşitli gruplandırmalara uyacak şekilde yarım günlük iki oturuma ayrılabilir.
• Atölyeler esnek olup, satın alma işleminden sonra Apple Yetkili Eğitmeninizle birlikte uygulama seçeneklerini görüşebilirsiniz.

Koçluk ve Mentorluk
Hedef Kitle
Bu atölye, Apple aygıtlarıyla özel beceriler veya öğretim stratejileri üzerinde bir Apple Education
Trainer ile çalışmak isteyen eğitimciler içindir.

Açıklama
Koçluk ve Mentorluk oturumları yeni beceriler
planlamayı ve uygulamayı desteklemek için hazırlık
veya planlama dönemlerindeki kişiler veya küçük
öğretmen grupları için yapılandırılmıştır. Profesyonel
Gelişim Uzmanları ders içeriğini geliştirmek için ekip
olarak öğretmenlerinizle birlikte çalışır.
Bu atölye çalışmasının eğitim kazanımları şunları içerir:
• Yeni ve mevcut teknoloji becerilerini destekleme
• Öğretim stratejileri hakkında geri bildirim sağlama
• Birlikte yeni öğrenim etkinlikleri geliştirme ve sunma

Ayrıntılar
• Atölye süresi: 1 gün (6 saat)
• Maksimum katılımcı sayısı; tek çalışma grubunda en çok 5
• Eğitim yerinde kullanılacak kaynaklar/teknik ihtiyaçlar:
– Kablosuz İnternet erişimi
– Hoparlörler
– Projektör ve ekran
– Varsayılan ayarlara sahip iOS aygıtları veya varsayılan Sistem Tercihlerine sahip Mac bilgisayarlar
• Her katılımcı için gerekli olanlar:
– iOS'un en son sürümüne sahip etkinleştirilmiş bir iOS aygıtı

Depolama, Şarj ve
Senkronizasyon Ürünleri
Bu ürünler ile kurumunuzda iPad’lerini güvenle saklayabilir, kolaylıkla taşımanıza yardımcı olabilir ve hızlıca
16 adedini aynı anda senkronize edebilirsiniz.

EVO 40
40 adete kadar her türden tableti depolamak, şarj etmek, muhafaza etmek ve taşımak için tasarlandı! EVO
40 Tablet Cart, bütün Tabletleri LocknCharge tarafından yapılan yeni EVO 40 Tablet Cart’ı tanımaya
çağırıyor.
Eş zamanlı şarj etme. Zamandan tasarruf edin ve 40 adete kadar tableti aynı anda şarj edin.* Yüksek uyum
derecesi sayesinde her türlü tablet cihazı depolayın ve şarj edin.**
Oldukça portatif. 4 adet çıkarılabilir taşıma sepeti ile donatılmıştır. Böylelikle tablet cihazlarınızı kolayca
dağıtabilirsiniz.
Kablo yönetimi. Cihazın güç kısımları kilitlenebilir üst kısım altına düzenli bir şekilde yerleştirilmiştir.
Son Derece Güvenli. Kilitlenebilir eğimli bölmeler içerisinde 40’a kadar tablet cihazını depolayın.
Fonksiyonel. İki eğimli bölme, tablet cihazı düzeltmeyi ve döndürmeyi kolaylaştırır.
Hızlı Erişim. Eğimli depolama bölmeleri, EVO 40 Cart’ın karşı uçlarına, daha fazla tablet cihazına bir kerede erişebilmesi için konumlandırılmıştır.
Toplu taşıma. Cihazları elde taşımak istemiyor musunuz? EVO 40 Cart’ı istediğiniz her yere götürebilirsiniz.
Kilitleyin! Kullandıktan sonra EVO 40 Cart’ı belirlenen alanda ağır iş ankraj seti ile kilitleyebilirsiniz.
Ömür Boyu Garanti. Lock’n’Charge ürünleri son derece dayanıklıdır
Senkronizasyon mu gerekli? EVO 40 Cart ile Lock’n’Charge’ın iQ 16 Sync Charge Box™ ürününü kullanabilirsiniz.

iQ 16 Sync Charge Box
iPad dağıtımları için gereklidir.
iQ 16 Sync Charge Box™ 16’ya kadar iPad, iPad mini ya da diğer iOS cihazlarını, sadece birini şarj etmeniz için
gereken zamanda eş zamanlı olarak şarj eder. Ayrıca 16’ya kadar iPad®, iPad mini® ya da diğer İOS cihazları ile eş
zamanlı olarak senkronize olur.
Yararları:
Portatif olarak tasarlanmıştır. iQ 16 Sync Charge Box iPad® ya da iPad mini® cihazlarının depolandığı her yere
taşınmak için tasarlanmıştır. Bu senkronize etme ve şarj etmenin neredeyse her yerde mümkün olduğu anlamına
gelir.Bir kerede 16’ya kadar iPad®, iPad mini® cihazlarını senkronize eder! MacBook üzerinden iTunes’u kullanarak
16’ya kadar iPad®, iPad mini® ya da diğer iOS cihazlarınızı seçtiğiniz bütün uygulamalarınız, kitaplarınız, filmleriniz,
podcastleriniz ve müziklerinizle eş zamanlı olarak senkronize eder.
16 iPad®, iPad mini® cihazını tek bir soketten şarj edin. iQ 16 Sync Charge Box, 16 adet (2.1 amp gücünde) USB girişiyle donatılmıştır. Böylelikle
16’ya kadar iPad®, iPad mini® ya da diğer iOS cihazlarını aynı anda şarj edersiniz.
Ömür Boyu Garanti. iQ 16 Sync Charge Box son derece dayanıklıdır.
Sağlam dış yapısı, iç taraftaki akıllı elektronik parçaları korur.
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