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OKI Academy: Daha fazla
bilgi, daha fazla satış
OKI satış, ürün, teknoloji ve çözümleri eğitimi için tek
adresiniz olan OKI Academy'ye hoş geldiniz.

OKI Academy; tüm deneyim seviyelerine, beceri gruplarına
ve odaklanılan özel alanlara hitap eden kurslar içerir.

Geniş kanal ortağı ağımızın değerli bir üyesi olarak
etkileşimli ve çok dilli platformumuzdan en iyi şekilde
yararlanmanızı istiyoruz. OKI ürünlerini, teknolojisini ve
çözümlerini derinden kavramanız için gereken tüm yardım,
destek ve bilgileri size sunmak için özel olarak tasarlanan

OKI ürün ve çözümlerini satmaya yardımcı olmak ve
işletmenizi büyütmek için uzmanlığınızı geliştirin,
kendinize güveninizi artırın. OKI Academy sürekli
genişleyerek en güncel kurslara erişmenizi sağlar.

OKI Academy'de istediğiniz gibi öğrenin
OKI kanal ortağı olarak, sayısı giderek artan etkileşimli
çevrimiçi eğitim kurslarımıza erişim kazanacaksınız.
Çeşitli genel iş çözümleri ve sektöre özel çözümleri
bulunur; kayıtlı kullanıcılar kurs ayrıntılarını
görüntüleyebilirler, en ilgili olanı seçebilirler ve kendilerine
uygun zamanda eğitim modüllerini tamamlayabilirler.

Masaüstü/dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonda
kullanılabilen OKI Academy web portalı, uzaktan
erişilebilirdir ve hareket halindeyken kullanılabilir*.
Kullanıcı tüm öğrenim platformuna birden çok cihazdan
erişebilir, dersi kolayca durdurup kaldığı yerden devam
edebilir.

Yeterli zamanınız yok mu? Sorun değil. OKI Academy,
daha önceden erişilen her bir modülün kaydını tutar.
Böylece kolayca durdurup tekrar erişebilir veya sonraki bir
tarihte devam edebilirsiniz. Kendi hızınıza göre hareket
edebilirken mevcut ilerlemenizi de görüntüleyebilir ve
sonrasında bilginizi artırmak amacıyla hazırlanmış daha
fazla kursa erişmek için geri dönebilirsiniz.

*Minimum masaüstü tarayıcı gereksinimleri:
Internet Explorer 10 - 11, Firefox 24.0 - 33, Safari 7 - 8,
Chrome 12 - 38.0 veya üzeri

Ödüller, sertifikasyon
ve puanlar
Bonus olarak OKI Academy, etkin ve geri dönüş yapan
ortakları ödüllendirir. Her bir kursu tamamladığınızda
puanlar kazanacaksınız.
Bir kursu tamamladığınızda OKI Academy, daha fazla
modülün ve broşürler, ürün teknik özellik belgeleri,
videolar ve Kaynak Merkezi'nde bulunabilecek diğer yararlı
belgeler gibi ilgili varlıkların kilidini açacaktır.
Bu katılımın zorunlu olduğu kursların birkaçında,
partnerlerin puan kazanmak ve indirilebilir bir sertifika
edinmek için başarıyla tamamlamasının gerektiği zorunlu
değerlendirme testleri vardır.
Yüksek bir puan mı aldınız? Başarınızı paylaşıp OKI
bilginizi ve uzmanlığınızı duyurmak için LinkedIn veya
Facebook sayfanızda "OKI Academy Trained’" rozetinizi
sergileyebilirsiniz.
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İzleyin ve paylaşın:
Satışlar "nasıl"
artırılır?
Çevrimiçi eğitim kursu sertifikasyonunu geçtikten sonra,
"nasıl" satış yapılacağına dair videolara ve ek kaynaklara
OKI Academy iOS ve Android uygulamasıyla anında
erişilebilir.
Toplantıları ve sunumları desteklemek için geliştirilen bu
kısa videolar, belirli ürün özelliklerinin sanal gösterimi
yoluyla ortaklara OKI ürünleri ve teknolojilerine dair
daha kapsamlı bilgiler sunmayı hedefler. OKI Academy
uygulaması, tabletinizden çevrimiçi veya çevrimdışı olarak
ulaşılabilecek kısa bir ön izleme sunar. Böylece e-posta
yoluyla bilgilerinizi meslektaşlarınız veya müşterilerinizle
hızlı ve kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz. Yeni kurslar
yayınlandıkça, mobil uygulama güncellemeleri devamlı
olarak App Store ve Google Play'de kullanılabilir hale
gelecektir.

OKI, işletmeniz için akıllıca bir seçim
60 yıldan uzun süredir öncü, çevre dostu yazdırma teknolojisi

İçiniz rahat olsun
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OKI ortaklarının ve müşterilerinin içi rahat olsun. Satın aldıktan sonra ürünün
30 gün içinde kaydedilmesi şartıyla, yazıcılarımızın ve MFP'lerimizin çoğunda
standart olarak 3 yıl garanti sağlıyoruz.
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60 yıldan uzun süredir OKI, dünya çapında gelişmiş yazdırma çözümleri
sağlayarak büyük ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarını destekleyen, devrim
niteliğinde teknolojiler sunuyor. Öncü dijital LED baskı teknolojisini
geliştirmemizle birlikte OKI; ödüllü, yüksek çözünürlüklü, çevre dostu
yazdırma cihazları sunarak pazarda ön plana çıktı.
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Akıllı Çözümler
OKI; ofis tabanlı, mobil veya bulut tabanlı olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla yazdırma ve belge iş akışları, işletme ve güvenliği
geliştirmek için yazılım, teknolojiler ve araçlardan oluşan entegre Akıllı
Çözümler paketini sunar.
Ürün, hizmet ve güvenilirliğin birleşimi sayesinde OKI, işletmeniz için akıllıca
bir seçim.

OKI Academy'ye katılmak için birçok
sebep var. İşte sadece birkaçı…
Çoklu dil seçenekli kullanıcı
arabirimine sahip, özel erişimli
öğrenim seviyeleri

Satış aracı uygulamasına erişim

Daha fazla bilgi ve satış

Akademi ödülleri, sertifikasyon
ve puanlar

Paylaşılan kaynaklar

Sosyal medya profilleri için
"OKI Academy Trained" rozeti

OKI Academy'ye hemen erişin
Etkileşimli OKI Academy web portalına erişmek daha kolay olamazdı.
www.okiacademy.com adresindeki çevrimiçi kayıt formunu hemen doldurun
Başvurunuz onaylandığında, OKI Academy erişim bilgilerinizi içeren bir e-posta
alacaksınız. Sonrasında, giriş yapmak için gereken her şey hazır!
Başvurmak için hemen web sitemizi ziyaret edin: www.okiacademy.com
OKI Europe'u takip edin:
linkedin.com/company/oki-europe-ltd

Daha fazla bilgi
edinmek için
tarayın

twitter.com/OKI_Europe_Ltd
youtube.com/okieurope1
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