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Cepten Eğitim, kurumların kendi çalışanları, 
bayi ağı, müşterileri için hazırladıkları video 
veya sunum eğitim ile anket ve sınav 
içeriklerini kolay ve hızlı bir web arayüz ile 
onların internete bağlanabilen herhangi 
bir cep telefonuna göndererek kısa, hızlı 
ve etkin bir eğitim yapmasını sağlayan bir 
mobil platformdur.

İstediğiniz Mobil Cihazla İstediğiniz An Kullanıcılarınıza Eğitim İmkânı Sunun

Siz de Cepten Eğitimin olanaklarından faydalanarak uzak lokasyonlardaki çalışanlarınıza eğitim içeriği sunarak verimliliğinizi arttırın

EĞİTİM KÜÇÜLDÜ ARTIK CEBİNİZDE

Çözümlerimiz

Sınav
Online sınavlar ile Cepten Eğitimi 
değerlendirebilir, sınav sonuçlarına 
göre eğitim tekrarlanabilir veya 
değiştirilebilir.

Eğitim
Eğitim konularını küçük parçalara 
bölerek online olarak takip  
edilmesini sağlayabilirsiniz.

Sunum
PowerPoint üzerinde hazırlamış 
olduğunuz sunumları kolayca 
cepten eğitim platformuna  
ekleyebilirsiniz.

Anket
Online anketler düzenleyerek 
sahanın nabzını tutabilir, talepleri 
değerlendirebilirsiniz.

Kimler Kullanır?
Geniş saha ekipleri olan firmalar

Farklı lokasyonda çalışan ekipler

Bayi ağı olan şirketler

İş akışları sürekli güncellenen şirketler 

Eğitim sıklığı çok olan gruplar

Müşteri eğitimlerinde

Zengin içerik dağıtımlarında 
(Video, Ses, Resim vb.)

İnteraktivite



Cepten Eğitimin Avantajları
Zaman ve Mekan sınırını ortadan kaldırarak 7-24 eğitim 

Eğitimi küçük parçalara bölerek kişiye etkin eğitim 

İş Başında eğitim imkanıyla verimliliğin arttırılması

Sınav ve Anketlerle bilgi seviyesi ölçerek bilgi toplama

Eğitime katılım Raporlaması ile yorum ve analiz

İstenilen sayıda ve boyutta içerik gönderilebilmesi

Tüm Operatörlerin abonelerinin rahatça kullanabilmesi

Sunum dosyaları, SMS ve Videoların eğitim aracı olarak kullanılabilmesi
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Detaylı bilgi için www.jetplatform.com adresini ziyaret ediniz.

Ücretlendirme detayları için Satış Danışmanlarımızdan bilgi alabilir ve 0216 576 38 48 numaralı Müşteri Hizmetlerinden 7/365 destek alabilirsiniz.

• Raporlama 
Eğitime katılımı raporlayarak yaptığınız 
eğitimleri ölçebilir,  yorumlayabilir,  
analizler yapabilirsiniz.

• Bağımsızlık 
İnternete bağlantısı olan her model 
cep telefonu ile istenilen lokasyondan 
eğitime katılım sağlayabilirsiniz.

• Yönetim 
Web üzerinden kullanabileceğiniz  
yönetim panelinden kolayca eğitim,  
video, sunum ve anket 
hazırlayabilirsiniz.

Neden Cepten Eğitim?

     Yapın            Gönderin          Raporlayın

Eğitim konularını seçerek Cepten Eğitim Platformunda kolayca hazırlayarak şirket çalışanlarınızın cep telefonlarına anında gönderebilirsiniz.  

Dilerseniz Anket, Sunum veya Sınavlar ile de eğitimi güçlendirebilirsiniz.

Hazırladığınız Cepten Eğitime kim katıldı, Sunumu ne kadar kullandı, Sınavda kaç soru yanıtladı ve Anketlere dönülen cevaplar anında  

raporlanabilir. 


