Snavmatik Soru Bankas v4
Snavmatik® Soru Bankas Yönetim Program Snavmatik® Soru Bankas Yönetim Program, çok
kullancl bir soru bankas yönetim aracdr. Bu program yardmyla kullanclar çok saydaki ve bir
çok alana ait ve farkl tiplerdeki (çoktan seçmeli, klasik, boluk doldurmal vs.) sorular gelimi bir
editör ile düzenleyerek, snflandrlm bir veritabannda tutabilirler. Snavmatik®, olusturulan soru
bankas içerisindeki sorulardan bir çok ekilde testler üretmeyi ve bu sorular verimli bir ekilde
kullanmay salar. Bu sayede kullanc bir sorunun metnini sadece bir kez girer ve deiik amaçlar
için tekrar tekrar kullanr. Daha fazla bilgi

Snavmatik Ölçme Deerlendirme v4
Snavmatik® Ölçme Deerlendirme Program çok kullancl bir test ölçme ve deerlendirme
programdr. Bu program yardmyla kullanclar çeitli tiplerdeki testleri deerlendirip test sonuçlarn,
örenci baar analizlerini ve madde analizlerini çkarabilir, ileride geçmie yönelik deerlendirmeler
yapmak amacyla saklayabilirler. Snavmatik® Ölçme Deerlendirme program, öretim yl
boyunca sürekli test deerlendirmek zorunda olan öretim kurumlarnn örenci baarsn izleme
ilevlerini verimli, kolay ve hzl bir ekilde yerine getirmelerini salar. Snavmatik® çoktan seçmeli
snavlar için deerlendirmeler yapmak yannda, bilgisayar ortamnda örencilerin snanmas veya
laboratuarda kendilerini denemeleri için de kendi veritabannn kullanmna olanak tanr.
(Snavmatik® nternet Modülü kullanclar için geçerlidir.) Daha fazla bilgi

Snavmatik nternet Modülü v4
Snavmatik® nternet Modülü, soru bankas ve ölçme deerlendirme yazlmlar ile ayn veritaban
üzerinde çalarak Snavmatik® alt yapsndan daha fazla kullancnn yararlanmasn salayan bir web
uygulamasdr. Daha fazla bilgi

JWord v3
JWord Java için gelitirilmi bir zengin metin editörüdür. Java Swing uygulamalarnza
ekleyebileceiniz bu editör gelimi özellikleri sayesinde Java ve web uygulamalarnz
destekleyecektir. RTF, ODF, XML ve XHTML gibi formatlarla çalabilen bir editör ile
uygulamalarnz zengiletirmek istiyorsanz JWord ideal bir çözüm olacaktr. Daha fazla bilgi

IRun RTF Converter
IRun Word,WordPerfect gibi RTF biçiminde dosya üretebilen programlarda yazdnz
dökümanlarnz kolayca web sayfalarna (HTML,XML) dönütürmenizi salayan bir araçtr. DLL
arayüzü sayesinde bu yazlm kendi uygulamalarnza ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi
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