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Admin-Yönetici Kitapçığı



Bu kitapçıkta Vedubox Uzaktan Eğitim Sistemi'nizi Admin-Yönetici rolü olarak nasıl kullanmanız

gerektiğini bulabilirsiniz.

 

Vedubox – Admin oldukça fazla özellikten oluşan bir yapıya sahiptir ancak yalnızca 5 özelliğini

kullanarak hızlıca başlayabilirsiniz. 

Giriş



Öncelikle sisteminizdeki kullanıcıları hiyerarşik bir şekilde

organize etmek için şube tanımlamanız gerekmektedir.

(Örneğin bir dershane zincirine sahipsiniz ve 5 ilde şubeniz varsa

İllerin adını şube adı olarak tanımlayabilirsiniz.)

1. Şube Tanımlama

Ekranın sağ üst köşesindeki "Ekle" butonuna basınız. 

Çıkan formu doldurduktan sonra tekrar "Ekle butonuna basarak şubenizi oluşturabilirsiniz.
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Kullanıcılarınızı şubeye eklerken "Kullanıcı Sayısı Sınırı" belirleyebilirsiniz.



Sol menüden Eğitmenler / Öğretmenler yazısına tıklayınız ve açılan sayfada sağ üst köşedeki "Ekle" butonuna

tıklayınız. 
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2. Eğitmenler / Öğretmenler

Şifrenin altındaki “Oluştur” butonuna tıklayarak, otomatik olarak 8 haneli şifre oluşturabilirsiniz.

Karşınıza çıkacak olan formu doldurulduktan sonra "Kaydet" butonuna tıklayarak Eğitmen / Öğretmen kaydınızı

tamamlayabilirsiniz.



Derslerinizi / Eğitimlerinizi sisteme ekleyebilmek için kategori oluşturmanız gerekmektedir. (Sözel, Sayısal,

Teknoloji, Pazarlama vb.)
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3. Kategoriler

Sağ üst köşedeki "Ekle" butonuna tıklayınız ve açılan bölümden Kategori adını girip "Ekle" butonuna basarak

kategorinizi oluşturabilirsiniz.



Derslerinizi / Eğitimlerinizi sisteminize eklemek için sağ üst köşedeki "Ekle" butonuna tıklayınız.
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4. Dersler

Açılan formda gerekli yerleri doldurarak çok kolay bir şekilde ekleme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Yeni eğitiminizi oluştururken Katalog seçmediğinizde oluşturduğunuz eğitimin adında yeni bir Katalog'u sistem

otomatik ekler.  

Eğitimizi var olan bir Katalog'a eklediğinizde, eğitimlerinizi paket haline getirerek eğitimi alacak kişiye paket

halinde atama yapabilirsiniz.



Kullanıcılarınızı / Öğrencilerinizi sisteme 2 farklı şekilde ekleyebilirsiniz.
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5. Kullanıcılar / Öğrenciler 

"Ekle" butonuna basarak karşınıza çıkacak olan formu doldurulduktan sonra, "Kaydet" butonuna tıklayarak

öğrenci kaydını yapabilirsiniz.

"Üyelik Dönemi" alanından oluşturduğunuz dersin adını seçebilirsiniz.

a. Tek Tek Ekleme

Şifrenin altındaki “Oluştur” butonuna tıklayarak, otomatik olarak 8 haneli şifre oluşturabilirsiniz.
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"Toplu Kayıt" butonuna tıkladığınızda açılan pencereden Şube ve Üyelik Dönemi bilgilerini giriniz.

Oluşturacağınız excel dosyasının sütun isimleri sırasıyla; Ad, Soyad, Email, Kullanıcı Adı, GSM Numarası ve Şifredir.

Bunların dışında öğrencilerinizden istediğiniz farklı bilgiler varsa (Sicil Numarası, TC Kimlik Numarası gibi) görünme

sırasına göre bir sonraki sütuna eklemeniz gerekmektedir.

b. Toplu Ekleme

Aşağıda bulunan sütunlara uygun şekilde oluşturulmuş bir excel dosyasını "Seç" butonuna basarak seçiniz.

Dosyanızı seçtikten sonra "Yükle" butonuna basarak toplu öğrenci kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.



Vedubox Uzaktan Eğitim Sisteminiz ile ilgili
tüm sorularınızı Destek Ekibimize

sorabilirsiniz.
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Sorunlarınızı hemen çözerek
size yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyarız.
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