Sampaş Akademi
Eğitim Portali
Kullanım Kılavuzu

1. Sistem Özellikleri
Sampaş Akademi’ye istikrarlı erişim ve uzaktan eğitim aktivitelerine katılabilmek

için kullanıcı bilgisayarının aşağıdaki özellikleri karşılaması gereklidir. Bu konuda
bilgi işlem biriminden destek alabilirsiniz.

•
•
•
•

•
•
•
•

En az 1.6 GHz İşlemci, 1 GB Ram ve ses kartı özelliğine sahip bilgisayar
ADSL Bağlantısı (en az 1 Mbit bağlantı kapasitesi)
www.sampasakademi.com adresine erişim izni (internet erişim kısıtlaması var
ise)
Aşağıdaki internet tarayıcılarından birinin kurulu olması
o Internet Explorer 10 veya üstü versiyon,
o Firefox 3 veya üstü versiyon,
o Google Chrome 10 veya üstü versiyon,
o Safari 3 veya üstü versiyon
Java son sürümü
Adobe Flash Player eklentisinin son sürümü
Mikrofon ve web kamerası (ses ve görüntü paylaşımı için)
Dinleme için kulaklık veya hoparlör

2. Kullanıcı Girişi
2.1. Sisteme Giriş Yapma
Sampaş Akademi kullanıcı giriş ekranı işlev ve kullanımı

2.1.1. Sampaş Akademi Ana Sayfa
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2.1.2. Kullanıcı Giriş Ekranı
Ekran : Sampaş Akademi Ana Sayfası ve Kullanıcı Giriş Ekranı
Açıklama : http://www.sampasakademi.com/ sayfası
butonuna tıklanır.
•

•

•

•

•

açılarak GİRİŞ YAPIN

Açılan ekrana Sampaş Akademi tarafından e-posta adresine gönderilen veya bilgi
işlem birimi tarafından atanan kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapılır.
Bilgiler küçük harfler ile girilir ve Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edilir.
Yeni oluşturulan kullanıcı kayıtlarında sistem yöneticisi tarafından atanan
kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapıldıktan sonra güvenlik açısından şifre
değiştirme işlemi yapılmalıdır.

Açılan sayfada “Eski Şifre” alanına kullanıcıya tahsis edilen şifre, “Yeni Şifre” ve
“Yeni Şifre (Tekrar)” alanlarına ise kullanıcı tarafından belirlenen şifre
girildikten sonra “Şifre Değiştir” butonu tıklanarak işlem sonlandırılır.

Şifre unutulduğunda Kullanıcı giriş ekranında yer alan “Şifrenizi mi unuttunuz?”
linki tıklanır. Açılan ekrana kullanıcı adı veya sisteme tanımlı e-posta girilerek eposta adresine şifre yenileme linki gönderilmesi sağlanır.

Kullanıcı adı veya sisteme kayıtlı e-posta bilinmiyor ise Bilgi İşlem biriminden
destek alınabilir.
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2.2. Eğitim Portali Ana Sayfası
Kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra karşılaşılan ekrandan bütün işlevlere
erişilebilmektedir.

2.2.1. Eğitim Portali Ana Sayfa

Ekran : Eğitim Portali Ana Sayfası

Açıklama : Açılan ekrandan derslere erişebilir, kullanıcı bilgileri güncellenebilir,
planlanan eğitimler takvim aracılığı ile takip edilebilir ve İletişim Merkezi’nden
duyurular izlenebilir.
•
•

Açılan ekranda kullanıcı kayıtlı olduğu dersleri görebilir. Ders adlarına
tıklanarak derslere erişilebilir.

Sağ tarafta bulunan “Neler Oluyor?” bölümünde son aktiviteleri takip etmek
mümkündür.
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2.3. Kullanıcı İşlemleri

2.3.1. Kullanıcı bilgilerine erişim

2.3.2. Genel Bakış

2.3.3. Hesap
Ekran : Kullanıcı Bilgileri Ekranı

Açıklama : Sağ üstte yer alan Kullanıcı Adı veya sembolüne tıklanır ve açılan alt
menüde Profilim seçilir.
•
•

Açılan ekranda Genel Bakış sekmesi açık olarak gelir. Bu ekranda kullanıcı
toplam giriş sayısı, ders ve aktivite giriş sayılarına erişebilir.
Hesap sekmesi altından sistemdeki kişisel bilgiler, resim/avatar ve şifre
güncellenebilir.
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3. Derslerim
3.1. Aktiviteler

3.1.1. Ders sayfası

Ekran : Aktivitelere erişim ekranı

Açıklama : Kayıtlı olunan derslere ait aktivitelere “Tip”lerine göre bu ekrandan
erişilir.
•
•

Burada derse ait kullanım kılavuzu, sanal sınıf etkinlikleri ve e-dersler
görülebilir. Ders yöneticisi Anket, Video gibi eklemeler de yapabilir.
Eklenen dokümanlar PDF formatında ve indirilebilir özellikledir.

6

3.2. Webinar (Sanal Sınıf)

3.2.1. Sanal Sınıf (Webinar)

3.2.2. Canlı Sanal Sınıf Girişi Eğitim Portali Ana sayfada görünümü

Ekran : Sanal Sınıf

Açıklama : Sanal sınıf aktiviteleri tekrar tekrar izlenebilmek üzere kayıt edilmiştir.

•

•

•

Kayıtlı sanal sınıf aktivitesi yukarıda işaretlenen alandan durdurabilir ve
kullanıcı bilgisayarında uygulama çalışmalarını yaptıktan sonra tekrar izlemeye
devam edilebilir. Sürükleme çubuğu ile ileri ya da geri alınabilir.

Eğitim aktivitesi; “canlı sanal sınıf” aktivitesi ise “Durum” başlığı altında, eğitimin
ne zaman başlayacağına dair başladıysa “katılabilirsiniz” şeklinde uyarılar yer
almaktadır.
Canlı Sanal Sınıf’lara katılım durumunda kullanıcı; eğitimcinin paylaştığı ekranı
görülebilir, sohbet edilebilir ve düzenlenen anketlere katılabilir.
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