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Online sınıf eğitimi nedir?  
Sınıflarda sunulan eğitimlerin içerik, akış ve 

zenginliğinden ödün verilmeksizin katılımcıların 

klasik bir sınıf ortamındaymışçasına gerçek setlerle 

uygulama yapabildiği, interaktif iletişim ve 

aktivitelerle öğrendiklerini pekiştirebildikleri 

online eğitimlerdir  
Online sınıf eğitimi konsepti nedir?  
Kursiyerler video konferans programı aracılığıyla 

eğitmenle bir araya gelerek canlı bir eğitime katılıyor, 

uzak erişim programları ile akademimizde bulunan 

PG’lere erişiyor, PG’ler ile eğitim setlerimize bağlanıp 

çalışabiliyor ve ayrıca eğitim seti üzerindeki tüm 

değişiklik ve hareketleri kameralar ile izleyebiliyorlar  
Online sınıf eğitimi ile klasik sınıf 

eğitiminin içeriklerinde farklılık var mı?  
Hayır, aynı kurslar için her iki eğitimde de içerik, 

kalite ve deneysel setlerle yapılan pratikler 

birebir aynıdır 

Her kursun online versiyonu mevcut mu?  
Online sınıf kurs kataloğumuz sürekli 

güncellenmekle beraber hedefimiz standart 

kurslarımızdan bu metoda uygun olan tüm kursları 

online olarak sunabilmektir. Güncel kurs listesine 

aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz  
Link  
Fiyatlar standart sınıf eğitim ücretlerinden daha 

mı uygun?  
Genel olarak online eğitimler %10 indirimli 
olarak sunulmaktadır.  
Aynı içerikli eğitime online olarak katılmanın 

ne avantajı var?  
Katılımcılar seyahat masraflarından tasarruf 

etmenin yanı sıra yolda harcanan zamandan 

tasarruf ederek aynı eğitime kendi konfor alanından 

katılabilmektedir 

 
 
 
 
Online Sınıf Eğitimlerine katılım oranları nasıl? 

Dönemsel olarak farklılık göstermekle birlikte 

giderek artarak son dönemde katılımcıların %80’i 

oranına ulaşmıştır  
Öğrenciler ve Öğretmenler için indirim 
uyguluyor musunuz? 

• Öğrenciler ve yeni mezunlar için 

belgelemek ve bir yerde çalışmıyor olmak 

kaydıyla %50 indirim  
• Öğretmenler için (okulda çalışıyor) %25 

indirim uygulanmaktadır  
Fazla sayıda katılım olması durumunda herhangi 

bir indirim sağlıyor musunuz?  
Minimum 10 katılım kayıt yapılması durumunda 

%10 indirim uygulanmaktadır  
Eğitim takviminiz, kontenjan, fiyat gibi 

bilgilere nereden ulaşabilirim?  
Güncel kurslar, içerik, takvim ve fiyat gibi 

bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Link  
Nasıl kayıt olabilirim?  
Siemens Müşteri Hizmetleri iletişim kanalları (444 0 

747 veya callcenter.tr@siemens.com) ya da 

aşağıdaki linkten seçtiğiniz eğitim üzerinden talep 

oluşturarak kayıt prosedürünü başlatabilirsiniz 

Link  
Eğitime katılmak için nelere sahip olmalıyım?  
Minimum: Windows 8.1 ve üstü işletim sistemi olan 

bir PC ve minimum 16 mbps internet bağlantısı 

Önerilen: İki monitor ve 25 mbps internet bağlantısı 

olan bir PC yeterli olmaktadır 

Hangi yazılımlar kullanılıyor, bilgisayarıma 

hangi yazılımları yüklemeliyim?  
Kursiyerlerin bilgisayarına sadece MS Teams ve 

RealVNC Viewer yazılımlarının kurulması gerek-

mektedir. Kursiyerin uzaktan bağlanacağı 

PG’lerdeki yazılımlar Sitrain tarafından kurs 

içeriğine uygun olarak önceden hazırlanmaktadır 

 

www.siemens.com.tr/sitrain 

https://www.sitrain-learning.siemens.com/TR/tr/content/Online-Training.do
https://www.sitrain-learning.siemens.com/TR/tr/content/Online-Training.do
mailto:callcenter.tr@siemens.com
https://www.sitrain-learning.siemens.com/TR/tr/content/Online-Training.do
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Kurs başlamadan önce ne yapmalıyım? 

Bilgisayarınıza MS Teams ve RealVNC Viewer 

yazılımları kurulmalı. Bu yazılımlarda kullanılacak 

mail hesapları Sitrain akademisine bildirilmelidir. Bu 

adımlar kurs kayıt işlemi tamamlandıktan sonra 

bilgilendirme maili ile detaylı olarak tarafınıza 

ulaşacaktır  
Kurs dokümanını nasıl edinebilirim?  
Kurs kayıt işlemi tamamlandıktan sonra tarafınıza 

gelen davetiye mailinde indirme linki paylaşılacaktır 

Eğitim süresi ve günlük program nasıldır?  
Eğitim süresi kurs tipi ve seviyesine göre 2 ile 5 gün 

arasında değişmektedir. Eğitimlerimiz her gün saat 

9:00 da başlar ve 16:30’da sonlanır 

Ne kadar internet verisi tüketirim?  
RealVNC yazılımı internet hızına göre görüntü 

kalitesini değiştirdiğinden net bir rakam verile-

memekle beraber, 16mbps hız ile yapılan 

testlerde günlük yaklaşık 1GB veri harcandığı 

görülmüştür 

 
 
 
 
Kursiyerlere yazılım veya eğitim seti verilecek 

mi? Katılımcılara sadece kurs süresince aktif olacak 

şekilde, uzaktan bağlanabilecekleri eğitim setleri ve 

PG’ler tanımlanmaktadır  
Sertifika veriyor musunuz?  
Kurs sonunda katılımcılara “Kurs Katılım Sertifikası” 

verilerek katılımları belgelenmektedir. 

Online eğitim sertifikasının bir farklılığı var mıdır? 

Hayır, klasik eğitimdeki sertifika ile aynı sertifika         
verilmektedir 
Sertifikayı nasıl iletiyorsunuz?  
Sertifikalar kurs sonunda katılımcılarla 

paylaşılacak link üzerinden imzalı pdf olarak 

indirilebilmektedir 

Online eğitimlere yurtdışından kayıt alınıyor mu?  
Evet, yurtdışından da kayıt alıyoruz.  
Eğitim dili nedir?  
Standart eğitimlerimiz Türkçedir. Firmaya özel farklı 

dilde eğitim talebi olması halinde Siemens Müşteri 

Hizmetleri iletişim kanalları (444 0 747 veya 

callcenter.tr@siemens.com) üzerinden talebinizi 

iletmenizi rica ederiz
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