Tablet ön kontrol ve teslim tutanağını nasıl dolduracağım?

1

Sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir
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6
7

Açıklama ekranı

Kurum bilgilerini kontrol etme

Okula gönderilen tablet sayısını kontrol etme

Tablet paketini kontrol etme

Ön kontrol ve Teslim Komisyon bilgilerini girme

Ön kontrol ve Teslim tutanağını ön izleme

Ön kontrol ve Teslim tutanağını bilgisayara kaydetme ve çıktısını alma
2

1

Açıklama ekranı

Ekran görüntüsü

Açıklamaları

Bu sayfada bir sonraki sayfalarda neler
yapılacağı ve bir sonraki sayfaya nasıl
geçileceği hakkında bilgi verilmektedir.

1

1

Tutanağı oluşturmaya başlamak için ileri
düğmesine tıklayınız.

Açıklamaları dikkatlice okuduktan sonra 4
aşamadan oluşan tutanağı kontrol edip
eksik yerlerini doldurarak tutanağı
oluşturunuz.
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Kurum bilgilerini kontrol etme ve güncelleme

Ekran görüntüsü

1

4
5

2
3

Açıklamaları

6

7
9

8

1

Okulun bulunduğu ili kontrol ediniz.

2

Okulun bulunduğu ilçeyi kontrol ediniz?

3

Okulun kodunu(Kurum kodu) kontrol
ediniz.

4

Okulun adını kontrol ediniz.

5

Okulun telefon numarasını giriniz.

6

E-posta adresinizi giriniz.

7

Okulun adresini kontrol ediniz.

8

Bilgiler doğruysa ileri düğmesine
tıklayınız.

9

Bir önceki açıklama ekranına gitmek için
geri düğmesine tıklayınız.

Şimdi tablet sayısını kontrol edeceğiniz
sayfa açılacak.
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Okula gönderilen tablet sayısını kontrol etme

Ekran görüntüsü

1

3

Açıklamaları

2
5

4

1

Okula gönderilen klavyeli tablet adetini
kontrol ediniz.

2

Okula gönderilen klavyesiz tablet
bilgisayar adetini kontrol ediniz.

3

Toplam tablet adetini kontrol ediniz.

4

Tablet sayısı doğruysa ileri düğmesine
tıklayınız.

5

Bir önceki sayfalara gitmek için Geri
düğmesine tıklayabilirsiniz.

Artık tabletler aktive edilmeye hazır
haldedir.
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Tablet paketini kontrol etme

Ekran görüntüsü

Açıklamaları

3

2

1

Gelen tabletlerin kutusunu açınız ve
içinde;
• Kılıfını,
• Şarj adaptörü,
• Kullanım kılavuzunu kontrol ediniz. Bu
şekilde bütün paketleri kontrol
ettikten sonra her hangi bir eksik
yoksa onay kutusunu(Evet) tıklayınız.

2

Okulunuza tabletin bütün aparatlarıyla
birlikte teslim edildiğinden emin
olduktan sonra ileri düğmesine tıklayınız.

3

Bir önceki sayfalara gitmek için Geri
düğmesine tıklayabilirsiniz.

1

Okulunuza tabletin bütün aparatlarıyla
birlikte teslim edildiğinden emin olunuz.
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Ön kontrol ve Teslim Komisyon bilgilerini girme

Ekran görüntüsü

Açıklamaları

1

3

2

1

Okulunuzda belirlediğiniz komisyon
üyelerinin bilgilerini giriniz.

2

Bilgileri doldurduktan sonra 4 aşamada
oluşturulan tutanağın ön izlemesini
görüntülemek için İleri düğmesine
tıklayınız.

3

Bir önceki sayfalara gitmek için Geri
düğmesine tıklayabilirsiniz.

İsmini yazdığınız komisyon üyelerinin okulda
olduğundan emin olunuz. Çünkü
oluşturulan tutanağa imza atmaları
gerekmektedir.
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Ön kontrol ve Teslim tutanağını ön izleme

Ekran görüntüsü

Açıklamaları

1

Tutanağı adım adım oluştururken
belirtilen bütün bilgileri son kez kontrol
ediniz.

2

Eğer bir hata varsa Geri düğmesine
tıklayarak hatalı bilgiyi düzeltiniz.

3

Bütün bilgileri kontrol ettikten sonra
Bütün bilgileri kontrol ettim ve
doğruluğunu kabul ediyorum’u
tıklayınız.

4

Bütün bilgiler doğruysa Onayla
düğmesine tıklayınız.

1

Tutanağı onayladığınızda artık bilgileri
düzenleyemezsiniz. Sadece son halini
görüntüleyebilirsiniz.
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Ön kontrol ve Teslim tutanağını bilgisayara kaydetme ve çıktısını alma

Ekran görüntüsü

Açıklamaları

1

Oluşturduğunuz tutanağı kaydet
düğmesine tıklayarak bilgisayarınıza
indiriniz.

Bilgisayarınıza indirdiğiniz tutanağın 3
nüshasını alıp bütün komisyon üyelerine
imzalatınız.
Tutanağın 2 nüshasını firma yetkilisine
teslim ediniz.
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Tebrikler tableti teslim aldınız. Şimdi öğretmenle ve öğrenciyle eşleyerek
dağıtabilirsiniz. Bunun için Tableti nasıl eşleştireceğim? adlı dokümana
bakınız.

10

