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HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

SMART Learning Suite Online

Giriş
SMART Learning Suite Online, öğrencileri, öğretmenleri ve cihazları birbirine bağlayan, dersleri 

zenginleştirici öğrenme deneyimlerine dönüştüren bulut tabanlı bir sınıf aracıdır. Öğrenciler etkinliklere 

ve değerlendirmelere katılabilir.  

Daha fazla bilgi için SMART Learning Suite Online'ı ziyaret edin.

Tüm adımları izlemek için Buraya Tıklayın ya da yandaki QR kodu mobil cihazınızdan okutun

SMART Learning Suite Online'na başlamak

1. Okulunuzun Google™ ve ya Microsoft® hesabını kullanarak suite.smarttech.com adresinde oturum açın.

NOTLAR

o Dizüstü bilgisayar yazılımında ders oluşturmak ve SMART Learning Suite Online'da

oturum açmak için aynı SMART kimliğini kullanın. Bu, daha önce bir SMART

Panosunda paylaştığınız ve ya bir bağlantı kullanarak paylaştığınız dersler de dahil

olmak üzere önceden paylaşılan SMART Notebook derslerinin çevrimiçi ders
kütüphanesinde görünmesini sağlayacaktır.

o SMART Notebook'u şu adresten indirebilirsiniz:

education.smarttech.com/en/products/notebook.

ders kitaplığınızda şunu seçin:2. Ders oluşturma sayfasını açmak için

3. İçe aktar iletişim kutusunu açmak bir dosyadan Başlat'ı seçin.

http://www.smarttech.com/docfeedback/171198
http://www.smarttech.com/kb/171198
https://education.smarttech.com/en/products/notebook
https://youtu.be/kiR0H5h0GVA
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4. Bir ders dosyasına gözatın ve ardından Aç'ı seçin. SMART Notebook®, Adobe PDF, Microsoft 
PowerPoint derslerini içeri aktarabilirsiniz.

İPUCU

Ayrıca bir ders dosyasını kitaplığınıza sürükleyerek de içeri aktarabilirsiniz.

5. Dersi seçip açarak ders kitaplığınızdan ders vermeye başlayın.

http://www.smarttech.com/kb/171198
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6. Öğrencilerden hellosmart.com adresine giderek dersinizin göründüğü sınıfa bağlanmasını isteyin.

Cihazarınızın tarayıcısında (. Safari veya Chrome ™ gibi) ve Class ID'yi ve adlarını yazarak.

Ders başladıktan sonra, bağlantılı öğrenciler dersi tarayıcılarında görür. Öğrenciler artık bir 

dersi takip etmeye ve faaliyetleri kendi başlarına tamamlamaya başlayabilirler.

İPUCU

Ders panelinde kimlerin bulunduğunu takip etmek ve derse erişmek istemediğiniz 

öğrencileri dersten çıkarmak için öğrenci panelini kullanabilirsiniz.

For more information, visit education.smarttech.com/en/products/smart-learning-suite/online
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