
Online video eğitiminin geleceğine hoş geldiniz.



GmPly, eğitim şirketleri ve bağımsız eğitimcilerin 
kendi müşterileri için, kurumsal şirketlerin eğitim 
departmanlarının ise kendi personelleri için 
interaktif eğitim videoları hazırlamalarına imkan 
veren ve bir SaaS yapısı içeren interaktif video e-
learning çözümüdür. 

GmPly ile yapılan kurslar, Learn&Go adını verdiğimiz 
eğitim metoduna göre tasarlanıp kurgulandığında, 
eğitim sonrası testler tarihe karışmaktadır. Anlık KPI 
ölçümlemesi, puanlama, eğitimleri modüllere 
ayırarak ölçümleme imkanı vermesi sayesinde 
engagement yani eğitime katılımı %700 oranında 
arttırmaktadır. 

Kendi içinde barındırdığı kullanıcı yönetim sistemi 
sayesinde ekstra bir LMS'e ihtiyaç duymadan çalışır. 

https://www.gmply.com/


Dünya’daki tüm şirketlerde benzer 
problemler mevcut.

Şirketlerde personel değişim oranları önceki 
yıllara göre önemli ölçüde artmış durumda. Bu 
oran bazı sektörlerde yıllık %100’ü bile geçmiş 
durumda. Artık sınıf eğitimleri hem personel 
değişim oranına yetişemiyor hem de 
ölçümlenemediğinden tercih edilmiyor. 

Bu yüzden de dağınık ofislerdeki personelin 
eğitimi için online video eğitimine yöneliyor 
şirketler. 

Şimdi gelin bu problemler neler bir göz atalım 
bakalım ne kadarı tanıdık gelecek size?
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Online video eğitimlerin 
tamamlanma oranları düşük. 

İstatistiklere göre her 10 kişiden sadece 3 tanesi 
eğitimi tamamlıyor. Ama bu 3 kişinin de eğitimi 
gerçekten izleyip izlemediğini anlayabilmek için 
şirketler ekstra testler yapmak zorundalar. 
Çünkü anlık performans ölçümlemesi 
yapılamıyor.

Anlatmak istediğiniz şeyler çok fazla ama uzun 
videolar izlenmiyor. Video süresi düşüp video 
sayısı arttıkça da eğitime katılımı sağlamak başlı 
başına bir uğraş haline geliyor. Bugün pek çok 
kurum eğitim videolarının izlenme oranlarından 
şikayetçi. Kısaca kullandığınız video eğitim 
teknolojileri artık yeterli gelmiyorlar.
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Y & Z Jenerasyonu geliyor!

Dikkat seviyesi önceki kuşaklara göre 
daha düşük, çabuk sıkılan, öğrenirken 
eğlenmeyi seven, teknolojiyi 
sonradan öğrenmemiş içine doğmuş 
yeni bir çalışan jenerasyonu ile karşı 
karşıyayız. Hedefleri, algıları, 
beklentileri farklı. Yetkinlik ihtiyaçları 
yüksek.

Bu kuşağı 15 yıl önce tasarlanmış 
eğitim teknolojileri ve tasarımları ile 
eğitmek mümkün değil. 



Elinizdeki LMS sadece kurs 
atamaya mı yarıyor ?

Mevcut LMS’ler 10 yıl öncesinin 
teknolojisi için yapılmış durumdalar. 
Bu yüzden artık duymaya başladığınız 
oyunlaştırma, interaktif video vb. 
konularda yetersiz kalıyorlar. 

Dünya üzerinde de LMS’lerden
dağınık çalışan birbiri ile iletişim 
kurabilen eğitim platformlarına doğru 
bir yönelim başlamış durumda.



Yeni bir kullanıcı adı ve şifre 
gerçekten gerekli mi?

Kendi LMS’iniz içinden GmPly gibi bir 
platformu kullanmak istediğiniz karşınıza 
genelde o platforma ait yeni bir kullanıcı 
adı ve şifre belirleme gerekliliği çıkıyor. 
Siz zaten kendi LMS’inize kendi 
personelinizi girdirebilmek için o kadar 
efor ve zaman harcadıktan sonra yeni bir 
tane daha mı ? Çok zor gözüküyor. 

Bu yeni platformları kullanma hevesinizi 
yarıda bırakıyor öyle değil mi ? 



Bu gençler e-posta 
kullanmıyorlar?

Y ve Z jenerasyonundaki mavi yaka genç 
çalışanların e-posta kullanım oranı %17 
civarında. 

Ağırlıklı olarak SMS, Messenger, 
Facetime, Whatsapp vb. yazılımlar ile 
haberleşiyorlar.  Mevcut LMS’leriniz ile 
bu kitleye e-posta ile ulaşmakta biraz 
sorun yaşıyor olabilirsiniz sizde.



Online video eğitiminin geleceği GmPly karşınızda;
Buraya kadar saydığımız sorunların tamamının çözümü ve daha 
fazlasını öğrenmek için devam edin. 



Connect ile birinci gün 
GmPly’i kullanmaya 

başlayın.

Mevcut LMS’iniz içinden bir entegrasyona 
gerek duymadan, yeni bir kullanıcı adı ve 

şifre gerektirmeden  hemen birinci gün 
GmPly’i kullanmaya başlayabilirsiniz. 



Kullanıcılarınıza ister 
e-posta ister SMS ile 

ulaşın. Çok yakında 
whatsapp devreye 

girecek. 

Çalışanlarınıza eğitimleri dilerseniz 
e-posta ile dilerseniz SMS ile ulaştırın. 

Özellikle Y ve Z kuşağı e-posta 
kullanmıyor. Dolayısı ile genç 

çalışanlarınıza ulaşmak GmPly ile çok 
kolay.



Cep telefonu Tablet

Bilgisayar

Eğitime ofiste bilgisayarda 
başlayın, servisde eve 

giderken cep 
telefonunuzdan bitirin.

GmPly, her cihazda bir uygulama 
yüklemeye gerek kalmadan çalışır. Eğitim 

nerede kaldığınızı hatırlar ve günler sonra 
farklı bir cihazdan açsanız bile kaldığı 

yerden devam eder.



Eğitimlerinizde 
oyunlaştırma kullanın.

Oyunlaştırma eğitimlerde kullanılan ve 
motivasyonu arttıran önemli bir araç.

GmPly ile yapacağınız eğitimlerde 
oyunlaştırmayı kullanabilirsiniz. 



Gerçek zamanlı 
ölçümlemeye kavuşun.

İsterseniz tüm şirketin, isterseniz; Ankara - B 
bölgesindeki satıcıların sorgulamasını yapın, 

isterseniz kişi bazında anlık performansı 
inceleyin, excel çıktısını alın. Gerçek zamanlı 

ölçümleme GmPly’de.
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Güncelleme yapmak 
»güncelleme» yazmaktan 
kolay.

Kurumsal DNA adını verdiğimiz bu 
metodoloji ile filminiz içinde sadece 
değişen kısımları aynı lego oyuncakları 
mantığında güncellersiniz. Ve bunu 
gerçekten çok kolayca yaparsınız. Böylece 
filminiz kurumsal hafızanız ile birlikte 
yaşar, iş süreçlerinizde bir değişiklik 
gerektiğinde çöpe gitmez, yatırımınızı 
korunur. 



Eğitim senaryolarınızı biz 
hazırlıyoruz. 

Bir eğitimi tasarlamak ve senaryolaştırmak 
zor bir süreç. Ama GmPly bu aşamada size 

profesyonel destek sağlıyor. 

Eğitimlerinizin senaryolaştırılması, 
hikayeleştirilmesi aşamasında bizden anahtar 

teslimi bir servis alıyorsunuz. Sizi hiçbir 
aşamada yalnız bırakmıyoruz ve yükünüzü 

hafifletiyoruz. 



Video prodüksiyon 

Senaryo yazıldı, oyuncular belirlendi. Sıra 
geldi prodüksiyona. Bu konuda da GmPly

size gerekli anahtar teslim desteği 
sağlıyor. 

Eğer kendinize ait bir ekibiniz var ise 
sorun değil, bu ekibe eğitim verebiliyoruz 

veya yönetmenlik konusunda 
danışmanlık sağlayabiliyoruz. 



Interaktif Video Yapmayı 
Öğrenin.

GmPly ofisinde düzenlenen eğitimlerde 
size kendi başınıza interaktif video 
yapmayı öğretiyoruz. Yazılımı kullanmak 
çok kolay olduğu için size asıl interaktif 
eğitim tasarımı nasıl yapılır bunu 
anlatıyoruz. Böylece kimseye bağımlı 
kalmıyorsunuz.



(DEMO)
Boyner Satış Eğitimi

Boyner için hazırlanan bu satış 
eğitiminden küçük bir bölümü aşağıdaki 

linke tıklayarak deneyimleyebilirsiniz. 

Boyner Satış Eğitimini deneyimlemek için 
buraya tıklayınız.

https://www.gmply.com/project/gmplymain-boyner-sales-training-public


(DEMO)
Etkili Sunum Teknikleri 

Eğitimi 

Franklin Covey tarafından Anadolu 
Sigorta için hazırlanan Etkili Sunum 

Teknikleri Eğitimini deneyimlemek için 
buraya tıklayınız.

https://www.gmply.com/project/Anadolu%20Sigorta-anadolu-sigorta-demo


Kimler GmPly’i
kullanıyor?

Ocak 2018 itibarı ile yandaki markalar ve 
eğitim şirketleri GmPly’i

kullanmaktadırlar. 

Aktif kullanıcı sayısı ve müşteri sayısı ile 
GmPly, Türkiye’de en çok tercih edilen 

interaktif video platformudur.



Testimonial videoları

Bizi kullanan müşterilerimizin testimonial
videoları aşağıdadır.

Boyner Büyük Mağazacılık Eğitim ve 
Gelişim Müdürü Esra Eseroğlu’nun 
videosunu izlemek için buraya tıklayınız. 

FranklinCovey'den Özer Koç’un 
videosunu izlemek için buraya tıklayınız.

https://youtu.be/heCS0GMFGvo
https://youtu.be/rApaS5UR1po


GmPly Nerelerde 
Kullanılabilir ? 

GmPly’in kullanım alanı hayal gücünüz ile 
sınırlı olmakla beraber, GmPly ile 
aşağıdaki çözümleri üretebilirsiniz.

Ø Oryantasyon
Ø Satış eğitimleri
Ø Liderlik eğitimleri
Ø Personel gelişimi
Ø İş geliştirme eğitimleri
Ø İç iletişim
Ø İşe alım çözümleri
Ø Süreç yönetimi
Ø İç duyurular, özel kurgular….



İnteraktif Video 
Hazırlama Eğitimi 

(ücretsiz)

Franklin Covey’den Özer Koç’un, GmPly’i
ve interaktif video hazırlamanın 

inceliklerini anlattığı yine interaktif video 
ile hazırlanmış eğitimi almak istiyorsanız 

buraya tıklayabilirsiniz.

Sizden e-posta adresiniz istenecek ve 
epostanıza bir pin kodu gönderilecektir. 

Ad ve Soyad bilginizi ve 
bu pin kodunu girerek 

eğitimi başlatabilirsiniz.

https://www.gmply.com/tr/sL/Q7r
https://www.gmply.com/tr/sL/4JG


Basında GmPly - 1

GMPLY BIGBANG TAM SUNUM : 
https://youtu.be/Ge2BlShkjzo

Gmply bigbang ödüller videosu ve özet : 
https://youtu.be/wsPmNgDs4bo

HÜRRİYET GAZETESİ
http://www.hurriyet.com.tr/ik-yeni-ekonomi/once-
videoda-sonra-gercekte-satis-40054685

WEBRAZZİ
https://webrazzi.com/2018/04/02/kurumsal-
sirketler-icin-yeni-nesil-interaktif-video-e-ogrenme-
platformu-gmply/

https://webrazzi.com/2017/11/24/17-milyon-tl-
dagitilan-big-bang-2017de-sahne-alan-20-girisim/

https://youtu.be/Ge2BlShkjzo
https://youtu.be/wsPmNgDs4bo
http://www.hurriyet.com.tr/ik-yeni-ekonomi/once-videoda-sonra-gercekte-satis-40054685
https://webrazzi.com/2018/04/02/kurumsal-sirketler-icin-yeni-nesil-interaktif-video-e-ogrenme-platformu-gmply/
https://webrazzi.com/2017/11/24/17-milyon-tl-dagitilan-big-bang-2017de-sahne-alan-20-girisim/
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https://webrazzi.com/2017/10/12/webrazzi-
summit-2017deki-startup-lounge-alaninda-yer-
alacak-50-girisim/

https://webrazzi.com/2018/03/21/innogate-
uluslararasi-girisim-hizlandirma-programi-ile-abdye-
gidecek-girisimler-belli-oldu/

SABAH GAZETESİ
https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/06/29/e-
ogrenme-girisimi-gmply-abd-kapisini-da-araladi

EGİRİŞİM
https://egirisim.com/2018/05/31/abdde-ilk-satisini-
yapan-gmply-tum-abd-surecini-egirisime-anlatti/

E-GİRİŞİM RÖPORTAJ : 
https://www.youtube.com/watch?v=KLu1kpUlLuc&
t=729s

https://webrazzi.com/2017/10/12/webrazzi-summit-2017deki-startup-lounge-alaninda-yer-alacak-50-girisim/
https://webrazzi.com/2018/03/21/innogate-uluslararasi-girisim-hizlandirma-programi-ile-abdye-gidecek-girisimler-belli-oldu/
https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/06/29/e-ogrenme-girisimi-gmply-abd-kapisini-da-araladi
https://egirisim.com/2018/05/31/abdde-ilk-satisini-yapan-gmply-tum-abd-surecini-egirisime-anlatti/
https://www.youtube.com/watch?v=KLu1kpUlLuc&t=729s
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INNOGATE
https://innogate.org/e-ogrenme-girisimi-gmply-abd-
kapisini-da-araladi/

https://innogate.org/yerli-e-ogrenme-platformu-
gmply-abdye-aciliyor/

LINKEDIN INNOGATE GÖKÇEN KARAN RÖPORTAJ : 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activit
y:6410147773357793280

EKOVİTRİN
http://www.ekovitrin.com/bilim-teknoloji/e-
ogrenme-platformu-gmply-abd-ye-acildi-
h73023.html

https://innogate.org/e-ogrenme-girisimi-gmply-abd-kapisini-da-araladi/
https://innogate.org/yerli-e-ogrenme-platformu-gmply-abdye-aciliyor/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6410147773357793280
http://www.ekovitrin.com/bilim-teknoloji/e-ogrenme-platformu-gmply-abd-ye-acildi-h73023.html
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