CATS V3.2 (Yeni eklenen özellikler)
Yeni Ders Kayıt Oynatıcısı
Collaborate üzerinde ders kayıtları için yeni player geliştirildi.
•
•
•
•

Ders kayıt video hızını ayarlayabilme,
Ders aşamasında eklenen slayt metinlerinde arama yapma,
Web kamerası ve ekran paylaşımını/sunusunu aynı anda görüntüleyebilme,
Kayıt sunum alanınını tam ekran görüntüleyebilme.

Kayıttaki tüm slaytlar, sunum alanının altında bir dizi küçük resim olarak görünür. Oynatıcı, oynatma
sırasında geçerli slaydı vurgular.

Kayıt oluştururken , her slayt için metin indexlenir.
Ekran üzerinde büyüteç simgesine tıklamak, metin girmeyi ve yalnızca o metni içeren slaytları göstermeyi
sağlayan bir arama iletişim kutusu açar. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, öğrenci 'avoc' yazdı ve bu metni
içeren bir slayt bulabildi.

Hızlı Sunum Dosyası Seçimi
Bu özellik ile arayüzde '+' butonuna tıkladığımızda, yüklenen tüm sunumların bir listesini gösterir ve
bunlar arasında geçiş yapmayı çok kolaylaştırır.

Eğitmenin birden fazla kamera kaynağına bağlanabilmesi ve açılan görüntüyü arayüzde yeniden
konumlandırabilmesi.
Web kameraları artık sunumun solunda veya sağında görünebilir ve sunum ve ekran paylaşımında
mevcut görüntüleme alanını en üstüne konumlandırılabilir.

Ağ bağlantısı simgesi
Artık sağ üst köşede bir ağ bağlantısı durumu simgesi görünür. Bu simge, bağlantı iyi olduğunda yeşil
renkte görünür ve zayıf bağlantı veya bağlantı kaybı algıladığında değişir. Sisteme bağlı, bağlantısı zayıf
öğrencilerin durumunu raporlar.

Senkron oylama ve soru seçeneklerinin daha kolay düzenlenmesi
Esnek soru ve cevap seçenekleri eklenerek interaktivite arttırıldı.

Kullanıcı Tepkisi ile öğrencilerin bir anket sorusuna yazılı yanıt vermesini sağlayabilirsiniz. Kullanıcının
bakış açısından, istendiğinde, sağ alt köşede bir iletişim kutusu göreceklerdir.

Öğrenciye Özel Beyaz Tahta Yetkisi
Belirli bir öğrenciye beyaz tahtaya yazma yeteneği verebilirsiniz (tüm öğrenciler yerine).

Oyunlaştırma
Dersleri daha eğlenceli hale getirmek için katılan öğrenciler arasında çekilişler yapabilisiniz. Eğitmen ve
seçilen öğrenci, kısa bir animasyondan sonra seçimi görecektir.

Esnek Grup Çalışması (Breakout Room)
Öğrencilerin gurup çalışması yapması için kullanılan çalışma odası sayısı arttırılarak paremetrik duruma
getirildi.

El Kaldırma & Bildirim
Mevcut bildirimlere ek olarak El kaldırmak için, bir öğrenci elini kaldırdığında kalıcı bir el kaldırma
bildirimi görünür. Bildirim, en az bir öğrenci elini kaldırdığı sürece ekranda kalacaktır. Eğitmen ayarlar
alanından el kaldırma özelliğini aktif pasif duruma getirebilmektedir.

