
Camtasia Studio Nedir?
İnsanlar uzun süren açıklamalardan hoşlanmazlar. Onlar neden bahse�ğinizi görmek isterler. Camtasia 

Studio ile ekranınızda tüm olup biteni kaydeder, bir süreci, bir ürünü veya bir fikri anlatabilmek için 

profesyonel videolar yara�rsınız. Camtasia Studio basit bir ekran kaydedici olmanın ötesinde 

videolarınızı gerçek anlamda kişiselleş�rip düzenlemeniz için size ih�yaç duyduğunuz tüm araçları 

sağlar.

Ne işe yarar?
• PowerPoint sunumları, yazılım demoları, internet sayfaları gibi görüntüleri yakalayıp kaydedebilirsiniz
• Yakalamış olduğunuz ekran görüntülerini veya kendi kameranızla çekmiş olduğunuz videoları Camtasia 

Studio’nun kullanımı kolay, güçlü video düzenleyicisiyle işleyebilirsiniz
• Ekranınızdan almış olduğunuz görüntüleri zenginleş�rmek için kendi arşivinizde bulunan video, müzik 

ve fotoğrafları aktarıp kullanabilirsiniz
• Videolarınızı ve ekran kayıtlarınızı kullanıma hazır temalar, hareketli arka plan görüntüleri, grafikler ve 

konuşma baloncukları gibi görsellerle kişiselleş�rebilirsiniz
• Tıklanabilen bağlan�lar, içindekiler tablosu veya arma butonları gibi öğeler kullanarak interak�f  

videolar yaratabilirsiniz
• İzleyicilerinizin her yerde, neredeyse tüm cihazlarda seyredebilmeleri için videolarınızı kolayca 

paylaşabilirsiniz.

Ekranda Gördüğünüzü ve Yap�ğınızı Yakalayın

Profesyonel Görünümlü Videolar Yara�n

İzleyicilerinizle İle�şime Geçin

TechSmith Camtasia Studio

Snagit Nedir?
Snagit göz alıcı görseller ve videolar yaratmak için ih�yaç duyulan tüm araçları barındıran bir ekran 
yakalama (screen capture) yazılımdır. Snagit istediğiniz ekran görüntüsüne odaklanarak onu sizin için 
yakalar. Yakalamış olduğunuz görüntünün üzerinde değişiklikler yapıp farklı efektler uygulamanıza izin 
vererek ilgi çekici görseller yaratmanızı ve aileniz, dostlarınız veya iş arkadaşlarınızla paylaşmanızı sağlar. 

Ne işe yarar?
Her gün dünyada milyonlarca insan fikirlerini görsel olarak daha iyi anlatabilmek ve oluşturdukları 
içerikleri daha ilgi çekici hale ge�rmek için evlerinde, işyerlerinde ve okullarında Snagit kullanmaktadır.
Snagit’le eği�m dokümanlarınızı resim ve videolarla zenginleş�rerek daha anlaşılır hale ge�rebilir, 
sunumlarınıza izleyicilerinizin dikka�ni çekecek grafikler ekleyebilir, çevrimiçi sohbetlerinizde görsellere 
yer vererek akıcı diyaloglar kurabilir ve görselliğin ile�şimi güçlendirdiği her alanda Snagit’in sağladığı 
araçları kullanabilirsiniz.
Snagit hızlı ve kolay ile�şim için herhangi bir resmi göz alıcı bir görsel haline ge�rmenizi sağlar.
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Morae Nedir?
Morae ürün ve hizmetlerinizi potansiyel müşterilerinizin sevebileceği hale ge�rmek için kullanılan ve bu ürünleri geliş�rirken sizi bazı tahminlerde bulunmak 
zorunluluğundan kurtaran önde gelen “kullanılabilirlik” yazılımıdır.
Ne işe yarar?
Morae ürün ve hizmetleriniz hakkında size değerli bilgiler sunarken karar verme mekanizmasındaki “tahmin” belirsizliğini ortadan kaldırır. Morae kullanıcı 
etkileşimlerini kaydeder, bu etkileşimleri verimli bir şekilde analiz etmenizi sağlar ve bulgularınızı başkalarıyla paylaşmanıza yardımcı olur.

Yazılım ve İnternet Kullanıcısı Deneyim Tes�
Morae size sağlam ve açık verilere dayanan kullanım kaynaklı sorunların net örneklerini sunar. Morae aynı zamanda verimlilik, etkililik 
ve memnuniyet hesaplamalarını yapıp grafikler halinde göstererek analiz ve raporlamada size zaman kazandırır. 
Yöne�cileriniz, şirket ortaklarınız ve hissedarlarınız nerede olurlarla olsunlar bir ağ üzerinden araş�rma seanslarınızı canlı olarak 
izleyebilirler. Araş�rmalarınızı izleyenlerin notlarıyla sizin dikkat çekmek istediğiniz noktalar videonuz üzerinde indekslenerek daha 
sonar yapacak olduğunuz analizleri kolaylaş�rır. Aynı konu hakkında yapmış olduğunuz tüm kayıtlarda bulunan yorumları kolaylıkla 
listeleyebilir, raporunuza tablo ve çizelgeler ekleyerek videolarınızı sunumunuzda kullanabilirsiniz.

 Taşınabilir Cihaz ve Donanım Tes�
İster cep telefonu, ister GPS cihazı, isterse bir espresso makinesi olsun, ürününüzün tasarımını gerçek müşterilerinizin kullanımını test 
ederek geliş�rebilirsiniz. Müşterilerin cihaz üzerindeki düğmeleri kullanmasını ve ekran üzerindeki menüler arasında dolaşmasını 
izleyin. Onların vücut dilini, sözlü yorumlarını yakalayın ve Morae’nin elde etmiş olduğunuz bilgilerin analizi, sunumu ve paylaşımı için 
sağladığı araçları kullanarak sonuca ulaşın.

       
Proto�p Tes�
Morae ile bir tasarımı modelledikten sonar müşterilerinizin önüne koyarak rekor denebilecek bir zamanda reaksiyonlarını 
sınayabilirsiniz. Morae gözlemcilerin düzenli ve detaylı geri bildirimlerini video ile eş zamanlı olarak senkronize edebilmelerine 
yardımcı olur. Morae’nin video akışı sırasında kayıt tutabilme kapasitesi size daha detaylı ve araş�rılabilir notlar sağlayarak 
topladığınız bilgileri gözden geçirip analiz ederken büyük oranda vakit kazandırır.


