Öğrenci Takip Sistemi

Öğrenci takip sistemi
kullanım kolaylığı ile
öğrencilerin durumunu,
başarısını takip etmek artık
tek yazılım ile elinizin
altında. Öğrencilerin
gelişimini her zaman
desteklemek bizler için çok
önemlidir.
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ABC Öğrenci Takip Sistemi ile öğretmenlerin ebeveynler ile anlık olarak iletişime geçmesini
sağlayarak hatırlatmaların, etkinliklerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çok önemli katkı
sağlar. Gerçek başarıya etkili ve hızlı ulaşabilirsiniz.
Verilen testlerin, ödevlerin, işlenen konuların ve daha birçok bilginin veri olarak girilmesi
Öğrenci Takip Sisteminin en önemli özellikleri arasındadır.

Öğretmenlerin geleneksel sistemler ile defter doldurarak kaybedeceği
zamanı artık yeni çağın en önemlisi yani zamandan kazandırır. Böylelikle
öğrencilerine daha fazla vakit ayırmasını sağlayabilirsiniz.

Öğrencinin dönem içerisindeki gelişimini anlık olarak takip edebilir, eksik kaldığı konularda
öğrencilerinize özel programlar oluşturabilirsiniz.
Etkinlik ve faaliyet fotoğraflarını ABC Okul Yönetim Sistemi ile paylaşabilir ve mutlu çocuk –
ilgili ebeveyn memnuniyetini arttırabilirsiniz.
Öğrencilerinizin alan branşları dışında genel performansını ve verimliliğini arttırabilirsiniz.

Öğrenci Başarısı İçin Öğrenci Takip
Sistemi
Öncelikle öğrenciler uygulamayı dilerse bilgisayarda dilerse akıllı cihazlar ile erişim
sağlayabilmektedir. Öğrenciler okuldan arta kalan zamanlarda dilediği an dilediği zaman
ödevlerini, projelerini takip edebilecektir

Öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimleri kayıt altında tutmak isteyen öğretmenler, genel
olarak değerlendirme oluşturabilir. Başka branşların öğretmenleri de sınıf hakkında yorum
oluşturabilir. Böylelikle öğrencilerin toplu olarak sınıf ortamında veya uzaktan bile sınıf
ortamında genel bir düzen oluşturabilirler.
Öğrencilerin sadece kendi sınıfları veya okulları ile değil aynı zamanda Türkiye genelinde
başarı sıralaması incelenebilir. Öğrenci Takip Sistemi sayesinde genel değerlendirme
yapılarak öğrencinin tüm Türkiye arasında dönemsel olarak durum değerlendirmesi rapor
edilmektedir.
Öğrencilerin başarıları, test sonuçlarıyla ilgili bilgi almaları onların hatalarını düzeltebilmeleri
için gerekli bir durumdur. Yazılım sayesinde öğrenci çözdüğü test sonuçlarını, hani konularda
hata yaptığını, ne oranda başarılı olduğunu görmelidir. Çoğu öğrenci doğru yaptığını sandığı
şeylerin iyi olduğunu düşünür. Bazı bilgilerinin yazılım yardımıyla yanlış bildiklerini düzeltmesi
gerekir.
Öğrencilerin sınavlarında veya test sonuçlarında hatalı yaptığı konuların 24-48 saat içinde
geri bildirimi sağlanmalıdır. Böylelikle öğrenci gerekli olan sürede dönüt alamazsa bağlamı
kaybeder ve verilen bilgi yerine ulaşmaz. Hatalarının anlık olarak düzeltilmesi açısından hem
öğrenciler hem de öğretmenler için kullanımı oldukça önemlidir.

Öğrenci Takip Sistemi ile Devamlılık
Kontrolü
Devamsızlık, giriş, geç gelme, erken çıkma, çıkış, yemekhane giriş, etüt giriş gibi bilgileri
anlık olarak veli bilgilendirmesi yapabilirsiniz. Böylelikle herhangi oluşabilecek olumsuz
gelişmelere karşı öğrencinizin durumunu kontrol altında tutabilirsiniz.

Öğrencinin grubu, sınıfı, bölümü, tipi gibi alanlar ile öğrencilerinizi gruplayabilir ve rapor
alırken daha sade bir görünümde rapor elde edebilirsiniz. Özellikle Öğrenci Takip Sistemi
sayesinde grupladığınız öğrencilere özel programlar oluşturabilirsiniz.
Öğrenciye özel izin dilekçesi hazırlanabilir. Öğrenciye özel hazırlanan izin dilekçesi
sayesinde öğrenci izinliyken kaçırdığı etkinlikler veya derslerden sonradan muaf sayılabilir.
Böylelikle Öğrenci Takip Sisteminde bulunan kayıtlar baz alınarak öğretmen – öğrenci durum
takibini kolaylaştırır.
Öğrenciye verilen izinlerden sonra veliye de anlık olarak bildirim gönderebilirsiniz. Öğrenci
Takip Sistemi sayesinde oluşturduğunuz izinleri eşzamanlı olarak veliler de görebilir.
Böylelikle öğrencinin dururumdan anlık olarak haberdar olabilirsiniz.
Öğrencilerin tatil günlerini Öğrenci takip Programında bulunan ders planlarında
belirtebilirsiniz. Öğrenci Takip Programında tek tek manuel olarak izin verilebileceği gibi
resmî tatil vs. gibi izin günlerini toplu şekilde tanımlanabilir. Böylelikle bir dönemin hatta bir
yılın toplu olarak programlamasını Öğrenci Takip Sisteminde oluşturabilirsiniz.
Öğrenci Takip Sisteminin en önemli özelliklerinden biri de mail sistemidir. Mail özelliği
sayesinde öğrencilerin giriş çıkış saatlerini mail olarak bilgilendirmelerini yapabilirsiniz.

ABC Okul Yönetim Sistemi
Öğretmen merkezli yapısı ile kullanıcıların gözdesi olan, modern arayüzü,
kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılan
ABC Okul Yönetim Sistemi standartları yukarılara taşıyor. ABC; okul
yönetim yazılımını, inovatif bir sistem haline getirmiştir.

Okul bünyesinde olması istenen mobil uygulama, muhasebe, ölçme
değerlendirme gibi alanlarada girerek başarılı bir okul yönetim sistemi
olmayı başarmıştır. ABC OYS komple bir sistemdir. Web sitesi ve mobil

uygulama birbirine entegredir. ABC ile okulunuzu tek noktadan yönetmenin
konforunu sizde yaşayın.

ABC Öğrenci Takip Sisteminin
Avantajları
Öğrenci Takip yazılımı içerisinden öğrencilerin giriş – çıkış saatlerini toplu olarak analiz
yapabilirsiniz. Böylelikle hangi öğrencinin erken geldiğini, hangi öğrencinin geç çıktığının
raporunu oluşturabilirsiniz. Böylelikle Öğrenci Takip Sisteminin verdiği analizler
doğrultusunda öğrencilerin davranışsal analizlerini de oluşturabilirsiniz.
Hazırladığınız analizleri Office programlarına aktarabilir veya yazdırarak öğrenci dosyalarına
kayıt edebilirsiniz.
Programın otomatik olarak buluta yedeklenme özellikleri sayesinde herhangi bir aksaklık
durumunda geçmiş datalarınıza da erişim sağlanabilir. Öğrenci Takip Sistemi her zaman
öğretmen ve öğrenci dostu olarak güncelleştirmelerine devam etmektedir.
Öğrencinin branşlar arasında olan başarısını kıyaslayabilirsiniz. Böylelikle öğrencinin hangi
branşlarda başarılı hangi branşlarda eksik kaldığını analiz edebilirsiniz. Aldığınız analizler
sonucunda öğrencinin branş yönlendirmesini de sağlayabilirsiniz. Böylelikle gelecekte
seçeceği mesleğini hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Öğrenci Takip Sistemi İle İyi Dersler
Öğrencilerin ders anlamında başarısı önemli olduğu kadar fiziki ve biyolojik gelişimleri de bu
çağlarda oldukça önemlidir. Öğrenci Takip Sistemi ile öğrencilerin boy – kilo durumları

düzenli olarak eklenebilir. Böylelikle yaş ortalamasına bağlı olarak gelişimleri takip
edebilirsiniz.
Bunların yanı sıra gelişimi takip edilen öğrencilerin fiziki gelişimi de baz alınır. Böylelikle ara
öğünlerde neler yiyebileceği, beslenme önerileri veya spor branşlarından hangileri sayesinde
kendisini geliştirebileceğinin raporu hazırlayabilirsiniz. Öğrenci Takip Sisteminin analizleri
sayesinde yıl bazlı değerlendirmeler yapabilirsiniz.
Öğrenciler için kişisel gelişimde en önemli konulardan biri de kitap okuma alışkanlığıdır.
Öğrenciler ve öğretmenler Öğrenci Takip Sistemi sayesinde dönemsel olarak kitap listeleri
belirleyebilirler. Öğretmenler, hangi öğrencinin hangi kitapta kaçıncı sayfada olduğunun anlık
olarak bilgisini alabilir. Bunun sonucunda da öğrenciye özel kitap okuma alışkanlıkları
hakkında notlar oluşturabilir.
Öğrencilerin sosyal yaşamını en çok destekleyen sosyal kulüpler de Öğrenci Takip
Sisteminden anlık olarak görüntülenmektedir. Oluşturulan öğrenci kulüpleri sayesinde
çocuklar daha çok sosyalleşme imkânı sağlayacaktır. En önemlisi de birlik beraberlikleri
açısından önemli katkıda bulunacaklardır.

ABC Öğrenci Dostudur
Öğrencilerin başarıları, test sonuçlarıyla ilgili bilgi almaları onların hatalarını düzeltebilmeleri
için gerekli bir durumdur. ABC Öğrenci Takip Yazılımı sayesinde öğrenci çözdüğü test
sonuçlarını, hani konularda hata yaptığını, ne oranda başarılı olduğunu görmelidir. Çoğu
öğrenci doğru yaptığını sandığı şeylerin iyi olduğunu düşünür. Bazı bilgilerinin yazılım
yardımıyla yanlış bildiklerini düzeltmesi gerekir.
En önemli noktalardan biri de uygulama sayesinde öğrencilerin sınav sonuçlarına göre eksik
kaldığı konular hakkında özel programlar hazırlayabilirsiniz. Öğrenci Takip Sistemi ile her bir
öğrenci için farklı ödev inceleyebilirsiniz ve ödevlerini yazılım üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Kullanıcılar bunları da inceledi

Öğrenci Ders Takip Sistemi
Veli ve okullar için öğrencilerin derslerini düzenli takip etmeleri önemli bir konudur. ABC
öğrenci ders takip sistemi ile hangi gün hangi derslerin olduğu, verilen ödevleri,
değerlendirme sonuçlarını, yoklama takibi ve bunun gibi daha bir çok okul işlemlerini
rahatlıkla yapabilirsiniz.

Öğrenci Bireysel Takip Sistemi Nedir?
Okullarda öğrencilere toplu ödev, duyuru, kitap vb verilebildiği gibi bireysel olarak
verilmektedir. Verilen her bilginin ise takip edilerek raporlara dökülmesi önemlidir. ABC’nin
modülleri ve grafikli esnek raporları ile Öğrenci Bireysel Takip Sistemi içerisinde rapor ve
takiplerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Öğrenci Takip Programı
Öğrencilerin ABC okul yönetim sistemi içerisinde takip edilmesi, okul içerisindeki akademik
faaliyetlerinin rapor halinde sunmasını sağlayan modüllerin genel adına öğrenci takip
programı denilmektedir. Bu modüllere örnek vermek gerekirse ödevler, duyurular, günlük
yoklama, davranış vb gibi sıralayabiliriz.

ABC öğrenci takip programını okullar öğrenci ve velilerine ücretsiz olarak sunmaktadırlar.

Okul Takip Programı Nedir?
Bireysel olarak öğrencilerin takibinin yapıldığı ve daha genel olarakta okuladaki tüm
hareketlerin takip edilerek rapor altan alındığı sisteme okul takip programı denilmektedir.
Okul takip programı ile öğrenci, veli, öğretmen, personel ve diğer okul içinde faaliyet
gösteren bireylerin takibini yapabilirsiniz.

Okul Bilgi Sistemi
Okul bilgi sistemi, bilgi akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde eğitim sektörüde bu
durumdan etkilenmemesi için en önemli görevi üstlenen yazılımlardır. Bir okulun kurulumunu
tamamladıktan sonraki ilk araştırdığı konu okul bilgi sistemidir. Okuldaki öğrencilerin, velilerin
öğretmenlerin ve yöneticilerin sürekli bir bilgi akışı içinde olduğunu düşündüğümüzde okul
bilgi sistemi oldukça önem arz etmektedir.

Profesyonel bir okul bilgi sistemi ile kurumunuzu diğer okullara göre bir adım öne
çıkarabilirsiniz. ABC Okul Bilgi Sistemi ile okul, veli ve öğrenci iletişimini güçlendirin. ABC
OBS, okulunuzun prestijini artırır, öğretmenlere yardımcı olur.

Okul Yönetim Yazılımı
Tüm eğitim kurumlarında ve en çok da özel eğitim kurumlarında öğrencinin, velinin,
öğretmen, personel, yönetici yani komple bir okulun eksiksiz bir işleyiş içinde olması
gerekmektedir. Okul yönetim yazılımı kurumlardaki tüm kullanıcıların birbiri ile ilgili iletişimi
bir düzene koyarken aynı zamanda da okuldaki tüm kullanıcılar arasındaki bilgi akışını
sağlamaktadır.

Başarılı bir okulda, okul yöneticilerinin okuldaki tüm işleyişi, öğretmenlerin sınıflarındaki
öğrencileri ve velilerini, velilerin öğrencileri ile ilgili her şeyi öğrencilerin ise dersleri ile ilgili
sorumluluklarını düzenli takip etmeleri gerekmektedir.

Çıkacak eksiklikler anında tespit edilerek çözüm üretilmelidir. Okul yönetim yazılımı bir
okulun en önemli yardımcısıdır. Okul içi bilgilendirme, veli bilgilendirmesi, öğrenci takibi gibi
en kritik yönetim süreçlerini üstlenir.

Veli Bilgilendirme Sistemi
Veli bilgilendirme sistemi ile veliler; öğrencilerinin okulda neler yaptığını, akademik
gelişimlerinin seviyesini, arkadaşları ile sosyal ilişkilerini sorunsuz bir şekilde
öğrenmektedirler. Veliler de oluşan bu bilgi ihtiyacı ise okul yönetimlerinde velilerin
bilgilendirilmesi konusunu ön plana almalarını zorunlu kılmıştır. Veliler okullarından
paylaşılan duyurular, öğretmenlerin verdiği ödevleri, değerlendirmelerini, yoklama
durumlarını sınav takibini, öğrencileri hakkındaki öğretmen görüşlerini vb. profesyonel bir veli
bilgilendirme sistemi ile takip edebilirler. ABC, okul ile veliler öğrencisi hakkında Veli
Bilgilendirme Sistemi, öğrencilerinin son durumlarını 7 gün / 24 saat aktif olarak takip
etmektedir. Ailelerin çocuğu ile ilgili bilgilere anında ulaşma imkânı sağlar. Okulda
öğretmenler tarafından verilen ödevleri, duyuruları, testleri, kitapları, alınan yoklama
sonuçları gibi modüler olan tüm aktiviteleri ABC üzerinden takip edebilmektedirler.

Böylelikle velilerin dönemsel olarak ortak kaygısı olan çocuğum okulda mı, çocuğum okulu ile
ilgilimi sorusuna, ABC Veli Bilgilendirme Sistemi ile anlık olarak yanıt bulabilirler.

MEB e-Okul Sistemi

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından
kullanılabilen okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren
kişisel bilgileri üzerindene-Okul hesabı oluştururlar.

Öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim
yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul
üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış olan e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile
takip edilebileceğiniz bir takım hizmetler vardır.

Bu hizmetler arasında devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav sonuçları, sözlü
notları, sınav tarihleri, diploma notu sorgulama, alınan belgelerin görüntülenmesi (takdir,
teşekkür, onur belgesi vb.), nakil işlemleri, öğrencinin okunan kitaplar, yerleştirme ve sınav
bilgileri ve okul duyuruları gibi hizmetler yer almaktadır.

ABC e-Okul Yönetim Okul Yönetim Sistemi ile Sorunsuz Bilgi Akışı

ABC, e-Okul ile senkronize çalışmaktadır. e-Okul üzerinden verilen zorunlu hizmetler ile
senkronize olan ABC ile e-Okulda yapmak zorunda olduğunuz tüm işlemleri ABC Okul
Yönetim Sistemi mobil uygulama üzerinden yapabilmektesiniz.

Öğrenci veli ve öğretmenlerin iletişimini maksimum seviyelere çıkararak öğretmenlere de
zaman kazandıran ABC okulun prestijini de yükseltmektedir.

