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SUNUŞTA KULLANILAN GÖRSEL VE İŞİTSEL ARAÇLAR

Yazılı Materyal

         Yazılı materyaller; görsel araçlarda ya da sunuş sırasında sunulan materyalin kopyalarını, ek
bilgileri, istatistiksel verileri ve hatta sunuş metnini içerebilir. Bunlar dinleyicinin rahatlamasına ve
sunuşun üstünde yoğunlaşmasına yardım eder,  çünkü dinleyici  için not  alma zorunluluğu ortadan
kalkar. Yazılı materyal aynı zamanda insanları daha sonra gözden geçirilecek bilgilerle donatır.

         Konuşmacı dinleyicilere yazılı materyalin dağıtılacağını başlangıçta söyler ve bunların taşıyacağı
bilgileri  açıklarsa, yazılı  materyaller daha etkili  olacaktır ama yazılı  materyal sunuştan önce ya da
sunuş sırasında dağıtılırsa, dinleyiciler dinleme yerine okumayı tercih edebilir.

         Yazılı  materyal,  ek bir  hazırlanma süresi  ister  ve  bazı  metinler  için telif  hakkını  elinde
bulunduran  kişiden  izin  alınması  gerekebilir.  Bunları  çoğaltmak  çok  kolay  olduğu  için,
yayınlanmasında sakıncalar bulunan bilgilere yer verilmemelidir.

Grafikler



         Grafikler sessiz görsel araçların bir biçimidir. Çoğu kez bir konu, bazı grafik türlerini kullanarak
daha  iyi  aydınlatılabilir.  Bilgiyi  sözlü  olarak  ve  bir  grafik  şeklinde  vermek  mesajı  pekiştirir  ve
anlamayı güçlendirir.

         Yaygın şekilde kullanılan grafikler;  tablolar,  diyagramlar, çizelgeler,  sütunlu şemalar,  pay
şemaları, akış şemaları ve fotoğraflardır.

         Tablolar olgu ya da rakamlar konusunda özlü referanslar ve hızlı karşılaştırmalar sunmak için
birebirdir. Bir sütunlu şema uzunca bir açıklamanın sunduğu bilginin aynısını verir ve anlaşılması çok
kolaydır. Pay şemalar adından da anlaşılacağı gibi, bir bütünün parçaları hakkında bilgi verir. Örgütsel
şemalarda her kutu bir kişiyi ya da şirketin bir bölümünü temsil eder. Akış şemaları özel bir sürecin
birbirini izleyen aşamalarını ve yan adımlarını gösterir. Fotoğraflar en iyi grafik araçlarıdır. İnsanlar,
resimlere ilgi duyduğundan anında dikkat çeker.

         Grafik araçlar, dinleyicinin dikkatini çekip sürdürür ve anlaşılır bir biçimde bilgi verir.

         Görsel araçlar, sözlü mesajın yerine geçemez, sunuşun sözlü kısmını zenginleştirir.



Telekonferans ve Videokonferans (İşitsel ve Görsel)

         Genel masrafların yükselmesi nedeniyle bazı şirketler değişik coğrafi bölgelerde çalışan insanlar
arasında bağlantı kurmak icin telekonferans ve videokonferans yöntemleri kullanılmaktadır. İki veya
daha  fazla  noktada  bulunan  insanların  çeşitli  cihazları  kullanarak  sesli  ve  görüntü  olarak,  gerçek
zamanlı  haberleşme  yöntemine  videokonferans  denir.  Telekonferans  ise  sadece  işitsel  konferans
yöntemidir.

         Telekonferans, farklı  yerlerdeki bireylerin, karşılıklı  etkileşim amacıyla telekominükasyon
sistemlerinden yararlanmasıdır. Bir telekonferansın düzenlenmesi, toplantı masasının ortasındaki bir
telefona  bir  mikrofan  bağlamak  kadar  basittir.  Bu  tip  sunuşlar  üretkenliğe  zarar  vermez,  çünkü
katılanlar sunuş biter bitmez işlerine dönebilir, zamanlarını ve parayı seyahat için harcamazlar.

         Videokonferans, insanların yüz yüze görüşmek için bir sürü soruna katlanmak yerine, ofisinden
diğer  ofisteki  insanla  gerçek  zamanlı  olarak  toplantı,  eğitim,  konferans  yapabilme  imkânları
sunmaktadır.  Diğer  ofis  ve  şube çalışanları  ile  karşılıklı  olarak tartışabilme,  ortak çalışma ve veri
paylaşımını  yapabilmektedir.  Hatta  ortak  çizim  veya  uygulamayı  karşılıklı  olarak
kullanabilmektedirler.




