MOBIILIKOODIT KOULUTUKSESSA
Oppimateriaalit opetuskohteisiin

Tuomo Paakkanen, Ebax Oy

Älypuhelimien, tablettien ja muiden mobiilien
päätelaitteiden yleistyminen tarjoaa
uudenlaisia mahdollisuuksia koulutukseen ja
osaamisen kehittämiseen.
Mobiilikoodit tuovat informaation sinne missä
sitä tarvitaan ja jossa tiedon tuottama lisäarvo
on suurin. Mobiilikoodit ovat uudenlainen
informaatio- ja palvelukanava kaikille.

Mobiilikoodeja (QR/NFC) voidaan
hyödyntää matkapuhelimen avulla.

Mobiilikoodeilla täsmätietoa

Käytön seuranta

Monikäyttöinen

Standardit ja yleisesti käytössä
olevat mobiilikoodit mahdollista-

Monista muista viestintävälineistä
poiketen Ebax Keycode palvelun
avulla voidaan tarkasti seurata
käyttäjien lukutapahtumia ja
toimenpiteitä.

Mobiilikoodeja voidaan sijoittaa
opetustiloihin, kojeisiin, laitteisiin,
esitteisiin, kuvastoihin ja muihin
opetusmateriaaleihin. Sovellusalueita on rajattomasti.

Eri paikoissa olevien ja eri
kohderyhmille suunnattujen
koodien käyttöastetta ja
tehokkuutta voidaan arvioida ja
vertailla.

Valmiin kokonaisratkaisun avulla
mobiilikoodien tuottaminen on
edullista ja nopeaa. Palvelun
avulla voidaan myös hyödyntää jo
olemassa olevia sisältöjä.

vat tuotteisiin ja palveluihin
liittyvien tietojen liittämisen
erilaisiin fyysisiin kohteisiin.
Mobiilikoodien avulla Informaatio
ja palvelut ovat käytettävissä
joustavasti oikeassa paikassa ja
oikeissa asiayhteyksissä.

Ohjeistus ja tiedottaminen
Mobiilikoodit voidaan liittää
suoraan kohteisiin jolloin
opiskelijalle, työntekijälle tai
kouluttajalle voidaan välittää
ajantasaista ja oikeaa tietoa.
Esimerkiksi työstökoneeseen
voidaan liittää käyttöohje videona.

Palautteiden kerääminen
Mobiilikoodien avulla on
mahdollista kerätä palautteita ja
välittää viestejä. Käyttäjät voivat
osallistua opetusmateriaalin ja menetelmien kehittämiseen.
Palaute tai toimenpide voidaan
kohdistaa juuri oikeaan
kohteeseen - tämä helpottaa
käyttöä ja vähentää virheitä
parantaen koulutuksen laatua.
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Ebax Keycode mobiilikoodit
Ebax Keycode mobiilikoodit voivat
olla QR tai NFC koodeja. Koodit
voivat olla myös edellä mainittujen
yhdistelmiä.
Koodeihin on liitetty myös urlosoite, jolloin sisältöä voidaan
hyödyntää myös kirjoittamalla
osoite.

Ebax Keycode koodit on optimoitu
toimimaan haastavissakin olosuhteissa.

Mobiilikoodien hallintapalvelun avulla koodien tuottaminen ja
ylläpito vähentää työmäärää ja parantaa laatua.

Kaikkien koodien kohdesisältöä
voidaan muuttaa jälkikäteen.
Tästä on etua mm. silloin kun
tietoa tai palvelua päivitetään
myöhemmin.

Ylläpitonäkymästä voidaan seurata eri tuotteiden, palveluiden
tai markkinointikampajoiden toimivuutta.

Mobiilikoodien hallintapalvelu

Laadukkaat painotuotteet
voidaan kytkeä suoraan
koodinhallintapalveluun jolloin
niiden käyttö ja hyödyntäminen
voidaan aloittaa välittömästi.

Yksittäisiä mobiilikoodeja on
helppoa tuottaa eri menetelmillä
mutta kun koodeja tuotetaan
suuria määriä ja usein myös eri
ylläpitäjien toimesta niiden
hallinnointi muodostuu
ongelmalliseksi.

Painotuotteet

Ebax Keycode palvelu voidaan
liittää osaksi olemassaolevia
tietoresursseja tai palveluita
standardien ja yleiskäyttöisten
rajapintojen avulla. Palvelu on
myös kieliversioitu.

Koodeja toimitetaan mm. rullissa,
arkkeina. Kaikki koodit ovat
uniikkeja mikä mahdollistaa myös
koodikohtaiset palvelut.

Ebax tarjoaa ratkaisuja
Ebaxilla on ratkaisuja erilaisista
selvitystöistä ja kartoituksista
päätyen aina laaja-alaisiin
mobiilikoodiratkaisuihin.

Ebax Keycode tarjoaa toimivan
ratkaisun joka skaalautuu
laajamittaiseen käyttöön.
Hallintapalvelun avulla suurien
koodimäärien tuottaminen, hallinta
ja seuranta onnistuu helposti.
Myös eri rooleissa olevat käyttäjät
voivat hyödyntää koodipalveluita
joustavasti ajasta ja paikasta
riippumatta.

Kestävät ja laadukkaat materiaalit
mahdollistavat koodien
hyödyntämisen myös vaativissa
olosuhteissa ja ulkokäytössä.

Tarjolla on myös mobiilikoodeihin
liittyviä verkkosivustoratkaisuja
sekä koulutusta.
Ebax Keycode painotuotteita on
saatavilla useilla erilaisilla
ulkoasuilla. Myös asiakaskohtainen kustomointi on mahdollista.
Koodeihin voidaan liittää
symboleja tai muuta oheisinformaatiota mikä helpottaa niiden
käyttöä.
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