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VeduBox – Admin
Ana Sayfa: Sistem üzerindeki aktif kişilere ulaşabilir, son ödemeleri ve son kayıt olan öğrencileri takip
edebilir, güncellenen kütüphane öğelerine ve etkinliklere, haber akışı ve foruma ulaşabilirsiniz. Bütün
bu özelliklerin dışında, haber akışında ve forumda belirlediğiniz ders üyelerine ya da herkese dosya ya
da not paylaşımı yapabilir ve kendi yapılacaklar listenizi de oluşturabilirsiniz.

Yapılacaklar listenizi oluşturmak için ekle butonuna bastıktan sonra başlık, açıklama ve tarih bilgilerini
girip onaylamanız yeterli olacaktır.

Sil
Düzenle
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Profilim: Buraya tıklayarak kişisel profil ayarlamalarınızı yapabilirsiniz.

Takvimim: Bu alan üzerinden ay, hafta ve gün bazlı takviminizin takibini yapabilir ya da etkinlik
ekleyebilirsiniz.
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Kütüphane: Bu alandan kütüphaneye ulaşabilir, kategori ve içerik eklemesi yapabilir ya da var olan
içerikleri silebilirsiniz.

Ayarlar: Bu menüye tıklayarak sistem ile ilgili tüm ayarlamaları yapabilirsiniz.
Genel: Bu menüden sistemle ilgili genel ayarlamaları yapabiliyoruz.
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Ödeme: Bu menüden ödeme ayarlarınızı yapabilirsiniz. (Sistemimiz öğrencilerin size yaptığı ödeme
alımlarını iyzico üzerinden yapmaktadır.)

Sms-Email: Buradan öğrencilere gönderilmesi istenen mail ya da sms ayarlarını yapabilirsiniz. (Mail
gönderimi sistem üzerinden gönderilirken sms için NetGsm üzerinden paket almanız gerekmektedir.)
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Diğer: Buradan diğer ayarlara ulaşabilirsiniz. Girişte sınavlarıma yönlendir kısmını aktif ettiğinizde ise
öğrenciler direkt sınav sekmesine yönlendirilir.

Öğretmenler: Buradan öğretmenlerin sistem ayarlarındaki aktifliğini belirleyeblirsiniz.

Test-Sınav: Test ve sınavların tekrar puanlanması gerektiğinde buradan yapabilirsiniz.
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Canlı: Bu alandan canlı derslerle ilgili genel ayarlamaları yapabilirsiniz.

İşaretinin üzerine gelerek o
alanla ilgili açıklamaları görüntüleyebilirsiniz. “Otomatik canlı ders kaydı” seçeneğini aktif ederseniz
canlı dersleriniz otomatik olarak buluta kaydedilecektir.

Forum: Bu alanı kullanarak forum kısmında kimlerin paylaşım yapabileceğini ayarlayabilir ve günlük
özetlerini e- posta olarak talep edebilirsiniz.
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Portal: Bu alandan eğitiminizle ilgili değerlendirmeleri, yorumları ve zorluk seviyesinin gösterilip
gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Widget’lar: Buradan duyuruları, ödevleri, etkinlikleri, yapılacakları, anketleri, kütüphaneyi ve çevrimiçi
kullanıcıları gösterip göstermeyeceğinizi ayarlayabilirsiniz.

Görünüm Ayarları: Bu alandan sisteminizin nasıl görüneceğini ayarlayabilirsiniz.
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Kullanıcı İşlemleri
Şubeler: Kullanıcıları hiyerarşik bir şekilde organize etmeye yarayan bu menü sayesinde katalogların
hangi şubelere ait olduğu bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
Şube Ekleme: Ekle butonuna tıklayarak açılan pencereden, ad kısmına şube adını girerek
kaydetmelisiniz.

Tüm Şubeler kısmında görünen şubelerden herhangi birine tıkladığınızda açılan pencereden Kaydet,
Alt Şube Ekle, Sil ve İptal gibi özellikler ile şube üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz.
Alt şube ekle butonuna tıkladığınızda alt şubenin adını girip ekleye tıklarsanız mevcut şubeye alt şube
eklemiş olursunuz.

Sistem Yöneticileri: Sistem içerisindeki tüm admin yetkisi verilmiş kişileri görebilir, güncelleme, şifre
değişikliği, menü yapısı (Sistemde istediği özellikler) ile ilgili değişiklikleri yapabilir ya da admini
silebilirsiniz.
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Şube Yetkilileri: Buradan şubelerinize yetkilileri tek tek ya da toplu şekilde atayabilir, atanmışların
genel bilgilerini ve menü yapısını güncelleyebilir, pasife alabilir ya da silebilirsiniz.

Öğretmenler: Bu menüye tıklayarak sistemde kayıtlı bütün öğretmenleri listeleyebilir, yenilerini
ekleyebilir, pasife alabilir veya tüm öğretmenlerin listesini “Dışa Aktar” butonunu kullanarak excel
formunda bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Pasif Öğretmenler: Öğretmenin kaydını tamamen silmek istemezseniz pasif yapabilirsiniz. Bu sayede
pasif olan öğretmenin yerine yeni bir öğretmen ekleyebilir sonrasında pasif öğretmeni
aktifleştirebilirsiniz.
Öğretmen Ekleme: Ad, Soyad, Şube, Email, Kullanıcı Adı, Şifre, Doğum Tarihi, GSM Numarası, Açıklama,
Email Onay gibi alanlara gerekli bilgiler doldurulduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak Öğretmen
kaydını yapabilirsiniz.

Ara: Arama çubuğuna öğretmenin adını, soyadını ya da emailini girerek hızlıca aradığınız öğretmenin
bilgilerine erişebilirsiniz.
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Öğrenciler: Bu menüye tıklandığında sistemde kayıtlı bütün öğrenciler listelenir.

Pasif Öğrenciler: Öğrencinin kaydını tamamen silmek istemezseniz pasif yapabilirsiniz. Bu sayede pasif
olan öğrencinin yerine yeni bir öğrenci ekleyebilir sonrasında pasif öğrenciyi aktifleştirebilirsiniz.
Öğrenci Ekleme: Ad, Soyad, Şube, Email, Kullanıcı Adı, Şifre, Üyelik Dönemi, Doğum Tarihi, GSM
Numarası, Açıklama, Email Onay, Günlük Canlı Ders Limiti Uygulansın Mı? gibi alanlara gerekli bilgiler
doldurulduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak öğrenci kaydını yapabilirsiniz.
NOT: Şifrenin altındaki “Oluştur” butonuna tıklayarak, otomatik 8 haneli şifre oluşturabilirsiniz.

Dışa Aktar: Öğrenci listesini excel olarak çıktı alabilmek için dışa aktar butonunu kullanabilirsiniz.
Canlı Ders Limitini Güncelle: Bir öğrencinin gün içerisinde ne kadar canlı derse katılabileceğini
belirlemek için kullanılır.
Ara: Arama çubuğuna öğrencinin adını, soyadını, emailini ya da şube bilgisini girerek hızlıca aradığınız
öğrencinin bilgilerine erişebilirsiniz.
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Toplu Kayıt: Toplu kayıt butonuna tıkladığınızda açılan pencereden Şube ve Üyelik Dönemi bilgilerini
girdikten sonra yukarıda bulunan sütunlara uygun şekilde oluşturulmuş bir excel dosyasını
butonuna basarak seçip, yükle butonuna basarak toplu öğrenci kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

NOT: Oluşturacağınız excel dosyasının sütun isimleri sırasıyla; Ad, Soyad, E-mail, 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.

Ebeveynler: Bu alandan öğrencilerin ebeveynlerini ekleyebilir, güncelleme işlemlerini yapabilir yada
ebeveyni silebilirsiniz.

Kayıt Alanları: Sisteme öğrenci ya da öğretmen kendileri kayıt oluyorlarsa istediğiniz bilgileri (okul,
şehir vs.) buradan tanımlayabilirsiniz. Ekle butonuna tıkladığınızda Ad, Açıklama, Alan Türü, Görünme
Sırası, Zorunlu alan mı? Bölümlerine gerekli bilgileri girerek Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.

Eğitim İşlemleri
Akademik: Buradan öğrencileriniz için yıllık programınızı ve sömestr dönemlerinizi oluşturabilirsiniz.
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Kategoriler: Sisteme ders eklerken gerekli olan bu bölüm, dersleri alanlarına göre kategorilendirmeye
yarar. Açılan pencerede Tüm Ders Kategorileri listelenir. Ekle butonuna tıklayarak dersin alanını girip
yeni alanı ekleyebilirsiniz.

Test Kategorileri: Sisteme test eklerken gerekli olan bu bölüm, testleri alanlarına göre
kategorilendirmeye yarar. Açılan pencerede Tüm Test Kategorileri listeleyebilir, güncelleyebilir ya da
yeni kategoriler ekleyebilirsiniz.

Dersler: Menüye tıkladığınızda önceden sisteme kaydedilmiş dersleri listeleyebilir, derslere etiketler
yazabilir ve güncelleme yapabilirsiniz. Ekle butonuna tıklayarak Ad, Açıklama, Ders Kategorisi,
Öğretmen ve Kataloglar alanlarına gerekli bilgileri girdikten sonra Kaydet butonuna tıklayarak dersi
kaydedebilirsiniz.
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Kataloglar: Sisteme eklenen öğrenci, öğretmen ve dersler arasındaki ilişkiyi katalog oluşturarak
kurabilir ve bu kataloglara etiketler yazabilirsiniz. (Öğretmenin vereceği dersleri ve öğrenci grubunu
katalog ekleyerek tanımlamanız gerekmektedir.)

Ekle butonuna tıkladığınızda açılan pencereden katalog adı, açıklaması ve dersleri seçmeniz
gerekmektedir.

Kataloğa üyelik dönemi ekleyerek kayıtlı kullanıcıları seçebilirsiniz. Eğer eğitim satışı gerçekleştirmek
istiyorsanız fiyat ve süre de belirleyebilirsiniz.
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Ekle butonuna tıklayarak istenen bilgileri doldurmanız gerekmektedir.
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Kazanımlar: Bu alandan kazanım listesine ulaşabilir ve yeni kazanımlar ekleyebilirsiniz.

Canlı: Bu menüye tıkladığınızda kaydedilmiş derslerin listesini görebilirsiniz. Üst kısımdaki takvim
sekmesine tıklayarak önceki ya da sonraki günlere ait canlı ders listesine erişebilir, “Yeni Ekle”
butonunu kullanarak canlı ders oluşturabilir ve “İşlem” butonuna tıklayarak derse kimlerin katıldığına
ulaşabilir ve ders kaydını indirebilirsiniz.

Yeni Ekle: Sağ üst köşede bulunan Yeni Ekle butonuna tıkladığınızda Ders listesi penceresi karşınıza
gelecektir. Canlı ders eklemek istediğiniz ilgili dersi seçerek tamam butonuna tıklayınız. Buradan video
görüşme, video toplantı veya webinar seçeneklerinden birini seçmelisiniz. (Ayrıntılı anlatımı eğitmen
kullanıcı kitapçığında bulunmaktadır)
Birden fazla canlı dersi aynı anda açmak isterseniz birden çok kısmını işaretlemelisiniz. Başlık, Tarih,
Saat, Süre, Katılım Limiti, Açıklama, Ders Adı, Öğretmen, Özel Ders gibi alanları doldurduktan sonra
Kaydet butonuna tıklayınız. Özel Ders alanını seçerseniz dersi almasını istediğiniz öğrencileri seçerek
ilerleyebilirsiniz. Bu sayede canlı derse sadece sizin seçtiğiniz öğrenciler katılabilir.
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Tekrar İzle: Bu menüye tıkladığınızda yapılmış tüm canlı derslere ulaşabilir, izleyebilir, indirebilir ve
isterseniz silebilirsiniz.

Diğer İşlemler:
Menü Yapısı: Bu menü yardımıyla öğrenci, öğretmen, yönetici ve ebeveynler için ayrı rol tanımlamaları
yaparak bu rollerin menü dağılımlarının nasıl olacağını ayarlayabilirsiniz. (Örnek: 6.sınıfEbeveynler
isimli role sahip ebeveynler yalnızca “Anasayfa, Profilim, Takvimim ve Mesajlarım” alanlarına
ulaşabilsin.)
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Şirket Bilgileri: Bu bölümden şirketinizle ilgili bilgilerinizi yazabilirsiniz.

Hakkımızda: Bu alana kurumunuzla ilgili genel bilgileri yazabilirsiniz.
Gizlilik Sözleşmesi: Bu alana gizlilik sözleşmenizdeki şartları yazabilirsiniz.
Teslimat ve İade Şartları: Bu alanı kullanarak iptal işlemleri ve garanti koşulları hakkında
bilgilendirebilirsiniz.
Mesafeli Satış Sözleşmesi: Mesafeli satış sözleşmenizi bu alanda bulundurabilirsiniz.
İletişim Bilgileri: Bu alana iletişim bilgilerinizi girebilirsiniz.
Eft ve Havale İşlemleri: Bu alana kurumunuza ait vergi bilgilerinizi ve banka hesap bilgilerinizi
yazabilirsiniz.
Canlı Ders/Eğitim, Toplantı Son Kullanıcı Lisans Anlaşması: Bu kısma yazacağınız lisans anlaşması
kullanıcılar canlı derse katılmak istediklerinde önlerine çıkacaktır.
__________________________________________________________________________________
Örnek Kullanıcı Lisans Anlaşması
ÇEVRİM İÇİ DAVRANIŞ KURALLARI VE YAPTIRIMLAR
1.1. Aşağıda tahdidi olarak belirtilen mesajların tamamının KULLANICI tarafından yazılması KESİNLİKLE
YASAKTIR;
1. T.C. yasalarına aykırı, suç oluşturan mesajlar,
2. Bireylerin kişilik haklarına saldıran, hakaret içeren, onları alay konusu edinen mesajlar,
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3. Yasalarımıza ve uluslararası yasalara göre 18 yaşından küçükler için sakıncalı olan türde yazı
ve cinsel içerikli mesajlar,
4. Tehditkar, hakaret içerikli, küfürlü, ahlak kurallarına aykırı mesajlar,
5. Kişinin ya da toplumların dini inançlarına, kutsal saydığı değer yargılarına hakaret içeren
unsurlar taşıyan mesajlar,
6. Terör örgütlerini, terörizmi öven ve bölücü düşünce içerikli mesajlar,
7. Site yönetimini karalayıcı vb. tarz yazılar,
8. Reklam amacı güden, ticari kaygı güden mesajlar,
9. Saldırgan, şiddet yanlısı, manevi duyguları rencide eden tüm mesajlar,
10. Telif hakları gerektiren her türlü ses dosyası, mp3 linkleri, video linkleri, mp3 veya video
programları, korsan yazılım linkleri içeren veya bunların dağıtılmasını destekleyen,
yönlendiren içeriğe sahip mesajlar.
2.1. KULLANICILARIN; yukarıda sayılan ve kesinlikle yasak olan mesajları yayınlaması; genel ahlak, görgü
ve toplum kurallarına uygun olmayan, huzur bozucu davranışlarda bulunması; herhangi bir üyeyi,
misafiri veya KURUMUMUZ çalışanını sözlü ya da yazılı taciz etmek, tehdit etmek, cinsel tacizde
bulunmak, kötülemek, hakaret etmek, iftira etmek, küçük düşürmek gibi benzeri her türlü
davranışlarda bulunması; Küfür, sakıncalı isim, pornografik olarak nitelendirilebilecek yazı, kelime ve
rahatsız edici kelimeler içeren kullanıcı isimleri alması; diğer kullanıcıların kişisel bilgisayarlarındaki özel
bilgilerine, programlara veya dosyalarına zarar verecek bilgi veya programları paylaşıma açması veya

bu tür programlar kullanması; herhangi bir kullanıcının kişisel bilgilerini (ad, soyad, adres, tel no vb.)
yayınlaması ya da ders akışını engelleyici tekrarlarda bulunması (spam veya flood yapması) halinde
KURUMUMUZ ÖNCEDEN BİLDİRİM YAPMAKSIZIN KULLANICININ SİTEYE TEKRAR GİRMESİNİ
ENGELLEME VE ÜYELİĞİNİ SONA ERDİRME HAKKINA SAHİPTİR. Kurallara uymadığı için yasaklanan
KULLANICI, PARA İADESİ TALEP EDEMEZ. Tüm KULLANICILAR uyarıları dikkate almak ve bunlara uymak
zorundadır. Aksi halde sözleşmesi tek taraflı olarak hiçbir cezai şart ödenmeden feshedilebilecektir.
Kullanıcılar da bu kurallara uymayanlar hakkında KURUMUMUZA ‘-a şikâyette bulunulabilir.
__________________________________________________________________________________

Resim Havuzu: Resim Havuzu menüsüne tıkladığınızda önceden eklenen görüntüler listelenir. Sağ üst
köşedeki Ekle butonuna tıkladığınızda gelen pencereden resmin bulunduğu dosyayı seçip resmi
ekleyebilirsiniz. Metni seçeneğine resim için ad ya da bilgi girebilirsiniz.
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Duyurular: Sisteme dair duyuruların yapıldığı bu menüye tıkladığınızda önceden eklenmiş duyurular
listelenir. Sağ üst köşede bulunan Ekle butonuna tıkladığınızda açılan pencerede Başlık, Açıklama,
Başlama Tarihi ve Bitiş Tarihini girerek Kaydet butonuna tıklayarak yeni duyuru ekleyebilir, başlama ve
bitiş tarihleri girerek belirli bir tarih aralığı boyunca duyurunun sistemde görünmesini sağlayabilirsiniz.
Duyurunun sağ tarafındaki butonları kullanarak güncelleyebilir, e-posta ile hatırlatmalar yapabilir ya da
duyuruyu silebilirsiniz.

Anketler: Sisteme dair anketlerin yapıldığı bu menüye tıkladığınızda önceden hazırlanmış anketler
listelenir. Sağ üst köşede bulunan Ekle butonuna tıklayarak açılan pencerede Ad, Açıklama, Talimatlar,
Tekrar Alınabilme Sayısı, Başlama Tarihi ve Bitiş Tarihini girmelisiniz. Sağ alt köşedeki Sonraki butonuna
tıklayarak diğer sayfaya geçebilirsiniz. Bu sayfada Anket Soruları menüsü aracılığıyla eklenmiş sorular
listelenir isterseniz o sorular arasından seçerek ankete aktarabilir ya da yeniden soru oluşturabilirsiniz.
Yeniden soru oluşturabilmek için Ekle butonuna tıklamalısınız. Ekle butonuna tıkladığınızda gelen
pencerede Metni ve Soru tipi gibi bilgiler girildikten sonra soruyu kaydetmelisiniz. Kaydettiğiniz
sorunun Seçilen Sorular menüsüne eklendiğini görebilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayarak anketi
kaydedebilirsiniz. Anketlerin sağ tarafındaki butonları kullanarak güncelleyebilir, silebilir, geçmişine ve
detaylarına ulaşabilirsiniz.
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Anket Soruları: Menüye tıkladığınızda önceden sisteme kaydedilmiş sorular listelenir. Ekle butonuna
tıkladığınızda Metni, Tipi, Herkese Açık Mı? ve Düzenlenebilir mi? alanlarına gerekli bilgileri girdikten
sonra Kaydet butonuna tıklayarak soruyu kaydedebilirsiniz. Herkese Açık Mı? Özelliği sorunun sistemde
kayıtlı öğretmenler tarafından görünür olup olmadığını belirlemek içindir. Düzenlenebilir Mi? Sorusu
ise soru üzerinde daha sonra değişiklikler yapılıp yapılamayacağını belirlemek içindir. Ayrıca hem
Herkese Açık Mı? Hem de Düzenlenebilir Mİ? Seçeneği açık olursa soruları diğer öğretmenler de
düzenleyebilir.
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Aktivasyon Kodları: Aktivasyon kodu oluşturarak kullanıcıların bu kodlarla sisteme giriş yapmasını
sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda kodlara limit belirleyip bir kodun kaç defa kullanılacağını
belirleyebilirsiniz. Başlama ve bitiş tarihi ile hangi zaman aralığında kullanılabilir olacağını da
belirleyebilirsiniz.

Ekle butonuna tıklayarak aktivasyon kodu oluşturabilirsiniz.

Portal: Katalog menüsüne üyelik dönemleri eklendiğinde bu dönemlerin paketler şeklinde
listelendiğini görebilirsiniz. Kişiler satın almak istediklerinde bu menüden eğitimi seçerek ödeme
sayfasına yönlendirilirler.
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Listeden bir eğitime tıklandığında
paket içeriği kısmında eğitim
hakkında açıklama, fiyat bilgisi,
eğitimin süresi ve diğer bilgilerin
bulunduğu bir sayfaya
yönlendirilirsiniz.
Hesabınız varsa giriş yaparak yoksa
yeni bir hesap oluşturarak online
ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

Loglar: Sisteme kayıtlı bütün kullanıcıların giriş çıkışlarının tarihsel kaydının tutulduğu bölümdür.

Raporlar: Genel, Katalog ve Eğitim bazlı olarak ayrılmaktadır. Raporlama özelliği sayesinde detaylı
öğrenci ve ders takibi yapabilirsiniz.
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Genel Raporlama: Bu raporlama türü içerisinde Genel Raporda kullanıcıların listesini, geçilen eğitim
sayısını, eğitim tamamlama ortalamasını, başarı durumunu ve eğitimlerden aldığı notları görebilirsiniz.
Bunların dışında kayıt alanı raporuna, email & sms raporuna, grafiklerle verilen özete ve kişi bazlı olan
kullanıcı raporuna ulaşabilirsiniz.
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Üyelik Dönemi Bazlı Raporlama: Menüden ilgili kataloğu seçip Ara butonuna tıklamalısınız. Genel
Rapor penceresinde öğrencinin adı soyadı, geçilen eğitim sayısı, ortalaması, başarı durumu ve aldığı
eğitimler hakkında detaylı bilgi sahibi olunabilir.
Özet penceresinde kataloğun başlığı, kullanıcı sayısı, eğitim sayısı, son ay eklenen eğitim sayısı ve
başarılı kullanıcı sayısı hakkında detaylı bilgi sahibi olunabilir.

Eğitim Bazlı Raporlama: Menüden ilgili eğitimi/dersi seçip Ara butonuna tıklamalısınız.
•
•
•
•
•
•
•

Özet penceresinde dersin genel bir özetine ulaşabilirsiniz.
Genel Rapor penceresinde öğrencinin adı soyadı, email, test, konu, geçer not, ortalama, en
yüksek puan ve alınma sayısı gibi veriler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Başarı Sertifikası penceresinde başarı sertifikası almaya hak kazanmış/ eğitimin içeriğini
tamamlamış kişilerin listesini görebilirsiniz.
İlerleme Oranı penceresinde öğrencilerin, eğitimlerin ne kadarını aldığı bilgisine
ulaşılabilirsiniz.
Video İzleme penceresinde öğrencilerin video izleme oranlarını bulabilirsiniz.
Puanlar penceresinde hangi öğrencinin hangi testleri kaç kez aldığına ve başarı oranına
ulaşabilirsiniz.
Katılımcı Sertifikası penceresinde katılımcı sertifikası almaya hak kazanmış öğrencileri
görebilirsiniz.
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•
•
•

Ders Dönem Sonuçları penceresinden öğrencilerin kaç test aldığı ve başarılı olduğu, ortalaması
gibi bilgilerine ulaşabilirsiniz.
İçerikler penceresinden öğrencilerin eğitim içeriklerinin yüzde kaçını ne kadar sürede tükettiği
bilgisine ulaşabilirsiniz.
Süreler penceresinden öğrencilerin tüm eğitim içeriklerine ne kadar süre harcadığı ve toplam
süre bilgisine ulaşabilirsiniz.

Sömestr: Menüden ilgili eğitimi/dersi seçip Ara butonuna tıklamalısınız. Böylece öğrencilerin dersi
hangi puan ve ortalamayla kaç tane test çözerek geçip geçmediği bilgisine ulaşabilir ve bu bölümü excel
formatında dışa aktarabilirsiniz.

Şube Bazlı: Menüden ilgili şubeyi seçip Ara butonuna tıklamalısınız. Böylece kayıtlı üyelik dönemlerine
ve öğrencilerin puanlarına ulaşabilirsiniz.
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Kazançlar: Buradan tüm kazançlarınızı takip edebilir ve raporunu alabilirsiniz.

İndirim Kodu: Buradan öğrencilerinize dersleriniz için bir indirim kodu tanımlayıp indirimli ödeme
yapmalarını sağlayabilirsiniz.

Destek: Buradan öğrencilerinizden ya da eğitmenlerinizden size gelen soruları cevaplayabilirsiniz.
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Yardım: Buraya eğitmen ve öğrencilerinize yardımcı olacak içerikler ekleyebilirsiniz. Sağ üst köşeden
“Kategori Ekle” butonunu ekleyerek bir klasör oluşturup içerisine isterseniz alt kategoriler oluşturarak
istemezseniz direkt içerisine içerikler ekleyebilir, eklediğiniz içerikleri güncelleyebilir ya da silebilirsiniz.

Test ve Sınav İşlemleri
Sınav Listesi: Buradan sistemdeki sınavları oluşturan eğitmeni ve oluşturma tarihini görebilirsiniz.
Kazanımlar butonuna tıklayarak sınavları seçip hangi kazanımları ölçtüğü bilgisine erişebilirsiniz.
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