
Bilgisayarınız 
Masaüstünde bulunan 
DynEd Records 
Manager kısayolu 
kullanılarak ,  



 

  

Kurum Kodu ve 
Yönetici 
şifresiyle 

sisteme giriş 
yapınız. 



 
 
 

Okulumuzu çift 
tıkladığımız  da veya 
bir tıklayıp seç komutu 
verdiğimizde 
okulumuzun içine 
gireriz. 



Karşımıza daha önceden 
kayıt etmiş olduğumuz 
sınıflar gelecektir.  



-Herhangi bir sınıfı çift 
tıkladığımız zamanda sınıfın 
içine gireriz ve o sınıfa daha 
önce kayıt etmiş olduğumuz  
öğrenciler ekranımıza gelir. 

 
-Araç çubuğu bölümünde 
“Dosya” seçeneğini 
tıkladığımızda öğrenci 
adlarını aktarma işlemlerini 
ve  verileri dışarı aktarma 
işlemlerini yapabiliriz. 



“Düzenle”  seçeneğini 
tıkladığımız zaman 
Öğrenci arama işlemini 
yapabiliriz. 



“ 

“Seçenekler”  bölümünü 
tıkladığımız zaman 
Yönetici Seçenekleri 
bölümünden de ürün 
güncellemesi yapabiliriz. 



“E-Posta” 
seçenekleri 
kullanılarak bilgi 
iletebiliriz. 



•“Öğrenci aktarma” 
bölümünde okul içi sınıf 
değiştiren öğrencilerimizi 
diğer sınıflara O öğrenciyi 
silmeden taşıyabiliriz. 
•Ekranda seçili olan öğrenci 
7-B sınıfında ve bu yüzden 
pasif durumda, 7-C sınıfını 
tıkladığımızda öğrenciyi bu 
sınıfa taşımız oluruz.  
 



“Raporlar” bölümünde 
Okulumuzla, 
sınıflarımızla ve 
Öğrencilerimizle ilgili 
rapor dökümlerine 
ulaşabiliriz  



“Yönetici 
seçenekleri” 
bölümünden 
sınıflar  için 
“çalışma raporu” 
düzenleyebiliriz. 



Bütün sınıflar için 
“Çalışma Raporu” 
düzenleyebileceğimiz 
gibi seçtiğimiz bir sınıf 
içinde 
“Çalışma Raporu” 
düzenleyebiliriz. 



Tüm sınıflar için 
“Ürün Raporu” 
alabiliriz.  



“Ürün Raporu” 
alırken belirtilen 
filtreleme 
seçenekleriyle 
istediğimiz bilgilere 
ulaşabiliriz. 



“Ürün Raporu” okulumuzla 
ilgili genel bilgileri 
verecektir. Okulumuzda 
başlangıç ve bitiş tarihleri 
arasında aktif olan öğrenci 
sayımıza toplam çalışma 
süresine yüzdesine ve diğer 
bilgilere ulaşabiliriz.  



“Sınıf” seçeneğini 
tıkladığımızda öğrenciler 
için “Çalışma Raporu” 
veya “Aylık Rapor” 
alabiliriz.  
 
Seçenekler Pasif 
durumdadır, Aktif 
olabilmesi için işlem 
yapacağımız sınıfın içine 
girmemiz gerekir.  



Öğrencilerimiz ekrana 
geldiğinde seçenekler aktif 
duruma dönüşecek ve 
“Çalışma Raporu” düzenle 
seçeneğini işaretleyerek 
sınıftaki öğrenciler için 
gerekli bilgiye ulaşabiliriz. 



Sınıfta yer alan 
istediğimiz bir 
öğrenci için veya 
tüm öğrenciler için 
“Çalışma Raporu” 
alabiliriz. 



Sistem bize o sınıftaki 
öğrenciler için ister 
toplu, ister bireysel 
olarak çalışma raporu 
verecektir. 



Sınıfımızdaki 
öğrencilerimiz için 
“Aylık Rapor” 
alabiliriz. 



İstediğimiz aya 
ait “Aylık Rapor” 
alabilir o  ay için 
yapılan 
çalışmaları toplu 
görebiliriz.  



Öğrenci seçenekleri bölümünden 
“Detaylı Rapor” veya “Haftalık 

Rapor” alabiliriz.  



“ Öğrencimizin Toplam ne 
kadar süre çalıştığını,kaç 
gün çalıştığını, son 
çalışmadan sonra geçen 
gün sayısını ve çeşitli 
bilgilere ulaşabiliriz.   



Aynı zamanda yazılı 
olarak ta geri bildirim 

alabiliriz. 



Sınıftaki  
öğrencimiz için 
“Haftalık Rapor” 
alabiliriz. 





“Seçenekler” bölümünde Bu 
sınıftaki öğrenciler için 

“Çalışma Hedefi” 
tanımlayabiliriz. 



Belirleyeceğimiz 
hedefler 
öğrencinin çalışma 
notunu 
etkileyecek. 



“Kurs Ayrıntılarını 
Görüntüle” seçeneğinden 
ister Kursun Tamamını veya 
istediğimiz bir üniteyi veya, 



İstediğimiz ünitenin 
istediğimiz bölümünü 
bütün öğrencilerimiz için 
görebiliriz. 



“Yardım” seçeneği 
bölümünden, Belgelere 
ulaşabiliriz. 



Bu bölümde özellikle 
“Teacher Guide” 
dokümanları bize ünite 
içerikleri hakkında bilgi 
verecektir.  



“DynEd” ile ilgili web 
sitelerine 
ulaşabileceğimiz gibi 
“DynEd Analyzer” 
bölümünden, 



Bilgisayara 
yüklediğimiz DynEd 
kurulumunu kontrol 

edebiliriz. Hatalı 
olan bölüm kırmızı 
renkli satırla bize 
bilgi verecektir. 



İstersek metin dilini 
değiştirebiliriz. 



“Ağa bağlı bilgisayar 
kurulumu” seçeneğinden 
masa üstüne silinmiş kısa 
yolları oluşturabilir, Quick 
Time’ı kurabilir veya Acrobat 
Reader’ı kurabiliriz.    



“Ses Araçları” 
bölümünden Ses 
Kaydı ve 
Dinlemesinin 
kontrolünü yapabilir, 
ve ayarlarını 
düzenleyebiliriz. 



“Çeşitli Bilgiler” 
seçeneğinden DynEd 
Sunucusu’nun durumunu  
görebiliriz.   
“Kurulum yollarını düzelt” 
bölümünden hatalı olan 
yolları düzeltebilirz. 
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