باسمهتعالي

رويداد ميز تکنولوژی برای آموزشهای الکترونيکي

فرم بررسی و ارزیابی محصول/خدمت
به منظور امکان سنجي معرفي و ارزيابي دقيق محصول توسط مخاطبان لطفاً با دقت و جزئيات کامل به سواالت زير پاسخ دهيد:
الف .اطالعات عمومی
 .1نام شرکت:

رستانوین رایا

 .2در کدام بخش از اکو سيستم يادگيری الکترونيکي شما فعاليت برجسته تر داريد؟
سامانه مديريت آموزش و محتوا LCMS

بسترکالس همزمان
☐ دورههای آموزشي

توليد محتوای آموزشي
☐ تجهيزات سخت افزاری

☐ زيرساخت سختافزاری و شبکه

☐ مشاورههای آموزشي و پداگوژيك

☐ مشاورههای فني سختافزاری و نرمافزاری

☐ اشتغال

☐ غيره ،نام ببريد.................:

 .3نام محصول يا خدمت:

رايادرس

 .4محصول در چه مرحله ای قرار دارد؟
 .5بهره بردار مستقيم:
 .6کاربران فعلي:

دانشجو،

☐طراحي ☐ ،نمونه آزمايشي ☐ ،تست و ارزيابي،
دانشآموز،

معلم/استاد،

تجاریسازی ☐ ،توليد انبوه

موسسه آموزشي ☐ ،ديگران ،نام ببريد .........................

☐ کمتر از  ☐ ،100کمتر از  ☐ ،1000کمتر از  ☐ ،10000کمتر از ،100000

 .7برآورد شما از حوزه مخاطبين و تعداد کاربران در سه سال آينده چيست؟
 5000000نفر
 .8سابقه راه اندازی محصول /خدمت:

از سال 4

 .9سابقه تاسيس شرکت:
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از سال 1392

بيشتر از 100000

 .10مشخصات کلي محصول يا خدمت :ويژگي برجسته اين محصول و وجه تمايز آن به محصوالت مشابه( :حداکثر  150کلمه)
الف -نرم افزار توليد محتوا به نام رايابرد که مي توان توسط آن محتواهای ديجيتال با روش کامال بومي توليد نمود
ب -نرم افزار بومي مديريت و يادگيری  lmsکه دارای ساختار بسيار ساده و راحت جهت برگزاری دوره آموزشي مي باشد
پ -نرم افزار کالس آنالين که قابليت تعامل همزمان حداقل  60نفر را دارد
ت -نرم افزار مدرسه من دارای ساختار مديريت مدرسه ای و آزمون ساز
 .11جهت اشنايي بيشتر با فعاليتهای مرتبط با اکوسيستم يادگيری الکترونيکي شرکت شما کداميك از موارد زير ارسال ميگردد؟
☐ کاتالوگ معرفي

☐ لينك معرفي

کليپ معرفي

 .12آيا امکان استفاده از محصول يا خدمات شما بطور آزمايشي وجود دارد؟

☐ بله،

خير

اگر بله ،لينك دسترسي:
 .13با کدام دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي همکاری يا ارائه خدمات داريد؟ (نام مؤسسه ،محصول ارائه شده و مدت همکاری را بنويسيد).
الف -وزارت آموزش و پرورش
ب -دانشگاه فني و حرفه ای کشور
پ -آموزشگاه عالي رياست جمهوری
☐ بلي،

 .14آيا محصول در بازار بينالمللي هم عرضه شده است؟

خير

اگر بله ،کشورها و تعداد مخاطب ذکر شود:
بلي ☐ ،خير

 .15آيا امکان پوشش خارج از کشور و بازار بينالمللي را دارد؟
 .16نحوه خدمات پس از فروش محصول و دوره گارانتي آن چگونه است؟
در تمامي مراحل استفاده از نرم افزار شرکت پشتيباني الزم را انجام مي دهد
 .17هزينه و طرح فروش محصول به چه روشي است؟

هزينه و طرح فروش بر اساس درخواست سازماني و تعداد نفرات شرکت ها در زير ساخت دوره و در توليد محتوا بر اساس ساعت توليد
تعيين مي گردد
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سواالت تخصصی
 .18اين محصول /خدمت پاسخگوی چه چالشي در حوزه يادگيری الکترونيکي است؟
الف .بيان چالش (حداکثر  100کلمه)
سيتم مديريت يادگيری در اکثر مواقع فقط با قراردادن محتوا آزمون مي باشد که هدف اصلي که آموزش مي باشد را تامين نمي نمايد
توليد محتوای ديجيتال به درستي صورت نمي گيرد و هر مطلبي نمي تواند توليد محتوای الکترونيکي باشد
روش های آموزش آنالين دارای چارچوب وشاخص های درستي نمي باشند.
سيستم مديريت آموزشي در اکثر موارد با چالش های بسياری روبرو است

ب .راهکار محصول شما برای اين چالش (حداکثر  150کلمه)
در سيستم آموزشي  lmsدارای ساختاری بسيار مدون که از بخش های مختلف در جهت تعامل فراگير با متخخصان امر مي باشد
توليد محتواها کامال بومي و به وسيله نرم افزار رايابرد صورت مي گيرد که در آن در جهت فهم و درک بهتر مخاطب از تصوير سازی و
موشن گرافي استفاده مي شود
روش آنالين کالسي درس ي و دانشگاه بر پايه و ساختار درست و اصولي بنا نهاده که به خوبي تعامل را برقرار مي نمايد
سيستم  emisبه درستي ساختار آموزشي را از ابتدا تا انها هدايت و نظارت مي نمايد
 .19محدوديتهای راه اندازی و پياده سازی( :حداکثر  150کلمه)
موارد ذکر شده در باال در صورت بودن ابزارهای سخت افزاری و سرور های تا حدودی متوسط مي توانند به راحتي نيازهای مخاطب را
فراهم آورند
 .20چه نيازهايي برای توسعه فعاليتهای خود داريد؟
سرور و تجهيزات سخت افزاری
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