GÜVENLİK VE ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ NEDİR?
Okulunuzun giriş kapısı, ziyarette bulunanlar da dâhil herkesin ilk göz attığı yerdir.
Okul girişlerinde kontrollü geçiş yapılması; caydırıcılık sağlamak, güvenlik zafiyetine yol
açmamak, izinsiz geçişleri önlemek gibi bir dizi avantajı beraberinde getirmektedir.
Turnike üzerinde, çift tarafta bulunan okuyucular sayesinde öğrenciler girişte ve çıkışta
kartlarını okutmak suretiyle geçiş yapmaktadırlar. Kartını okutan öğrencinin resmi ve kimlik
bilgileri güvenlik görevlisinin kontrol edebileceği monitörlere yansımaktadır. Monitörler
kontrol amacıyla kullanıldığı gibi geçiş yapan öğrencinin, geçişe engel teşkil edecek herhangi
bir durumu varsa bilgilendirme de yapabilmektedir.
Öğrencinin velisi haberdar edilebilir.
Sistem belirli bir saatte okula girmesi gerektiği halde girişini yapmamış öğrenciler in
tespitini otomatik yapar ve velilerine SMS ile bildirimde bulunabilir.
Geç kalan öğrencilerin velilerine, okula geldikleri anda SMS ile haber verebilir,
öğrencisinin okula geçte olsa ulaştığını bildirebilirsiniz.
Veliler öğrencilerinin okula sağ salim ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili bilgiye anında sahip
olacağından, olası bir sıkıntılı durumda velinin durumdan en kısa sürede haberdar edilmes i
mümkün olmaktadır.
Gelmeyen öğrencinin veli etkileşimli takibinin yapılması, devamsızlık yüzdelerine de
olumlu yönde etki etmektedir.
Okul öğrencisi olmayan içeri giremez.
Pansiyonunuzda veya yurdunuzda bulunan giriş noktalarına kuracağımız yoklama
sistemimiz ile öğrencilerinizin yoklamalarını almak çok kolay ve pratik hale dönüşecektir.
Öğrenci yoklama kontrol noktasında parmağını okutunca; ekranda fotoğrafı ve kimlik
bilgileri görünecek, kişinin yoklamaya katıldığı tarih ve saat otomatik olarak sisteme kayıt
edilecektir.
Öğrencinin hangi yoklamalara katılıp katılmadığı ile ilgili detaylı dökümler kolayca
alınabilmektedir.
Yoklamaya katılmayan öğrencinin velisine ve istenirse yetkili kurum idarecisinin cep
telefonuna uyarı mesajı otomatik olarak gönderilebilmektedir.
Yoklama sona erdikten 15 dakika sonrasına kadar yoklamaya katılmayan öğrenciler in
listesi ekranda görünmeye devam edecektir. Bu sayede belletmen öğretmenin yoklamaya
katılmayan öğrencilerin durumlarını netleştirmesi hedeflenme ktedir.
Her öğrencinin ders bitiş saatine göre, yatılı olma durumuna göre ya da servisle gidip
gitmemesine göre çıkış saatlerine izin verilir. Öğrencinin Salı günü dersi 17:00 de, Çarşamba
günü 17:50 de bitiyor olabilir. Bunu ne bir güvenlik görevlisi ne de bir öğretmen tüm öğrenciler
için ezbere bilemez, ama sistem unutmaz.
Okulunuzdan farklı saatlerde çıkan öğrenci gruplarınıza özel çıkış kontroller i
sağlayarak, dersi bitmeyen öğrencinin okuldan çıkmasını engelleyebilir, kapıdan kaçak çıkışlar ı
tek hamlede kesebilirsiniz. İzin alıp erken çıkan öğrenciler olması durumunda bu durum
velilerine SMS yoluyla bildirilmektedir.
Dersi bitmeyen öğrenci, izin almadan çıkamaz.
Pansiyonunuzda veya yurdunuzda bulunan giriş noktalarına kuracağımız yoklama
sistemimiz ile öğrencilerinizin yoklamalarını almak çok kolay ve pratik hale dönüşecektir.
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Yemekhane geçiş ve kontrol sistemi; kurumunuzda bulunan yemekhane geçiş
noktalarına kuracağımız turnikenin üzerinde bulunan parmak izli ve / veya kartlı modülle r i
kullanarak, yemekhane geçişlerinin eşit ve adaletli bir yapıda düzenlemesini sağlar.
Herkes günlük olarak yemek yeme ihtiyacındadır. Fakat toplu yaşam alanlarında bu
faaliyetin bir düzen içinde yürütülmesini sağlamak, kurumların yetkililerine bir dizi
sorumluluğu ve iş yükünü de beraberinde getirmiştir. Bu iş ve işlemlerin sorunsuz ve belirli bir
düzen içinde yürütülmesini sağlamanız amacıyla geliştirdiğimiz uygulamamız küçük ya da
büyük her türden yemekhanenin ihtiyacını çözecek biçimde tasarlanmış ve siz değerli
yöneticilerin takdirini kazanmıştır.
Turnike ve bilgisayar yazılımı olmak üzere sistem, iki temel parçadan oluşmaktadır.
1-) Turnike:
Geçiş için sorgulamanın yapıldığı modüller (Kart yâda Parmak izi) turnike ile tümleş ik
bir yapıdadır. Aynı zamanda turnike üzerine monte edilen monitör vasıtasıyla da geçiş yapan
kişiye ait bilgiler ekranda görülebilmekte, istenirse geçiş işleminin cinsine göre farklı ekran
çıktıları hazırlanabilmektedir. İsteğe bağlı olarak geçiş işlemi sesli uyarılarla işitsel bir yapıya
da sahip olabilmektedir.
2-) Yazılımı:
Yemekhaneden faydalanacak kişilerin hangi aralıklarla ne ölçüde ve hangi şartlarla
yemek yiyebileceklerini düzenlemek için kullanılan yazılımdır. Ücretli ya da ücretsiz yemek
yiyenleri kontrol edebileceğiniz gibi öğünler arasında farklı ücretlendirme kullanımına imkân
veren yapısıyla sorunsuz geçişler düzenleyeb ilirsiniz. Yemek yeme saatlerini sistem üzerine
girerek yemeğin başlangıç ve bitiş saatleri içinde düzenli bir biçimde yenmes ini
sağlayabilirsiniz.
Kişilerin sadece önceden belirlenen kıstaslara göre yemekhaneden faydalanmas ını
sağlayabilir, usulsüz ve kaçak geçişleri sıfıra indirebilirsiniz. Yemekhaneden faydalana n
kişilerin listelerini detaylı biçimde alabilir böylece tüm yemekhane hareketlerini kolayca takip
edebilirsiniz. Nöbet veya hak ediş bazında geçişleri, ücretli geçişlerden ayrı tanımlayabilir ve
bunların sayısını ve geçiş zamanlarını ayrıca inceleyebilirsiniz.
Belirli bir kişinin veya grubun raporlarını inceleyebilir dilerseniz bu raporları MS
EXCEL ortamında da kaydedebilirsiniz. Geriye dönük olarak yemekhaneden faydalan her
kişinin tarih ve saat bazında geçişlerini inceleyebilirsiniz. Ücretli yemek yiyenlerin borç
durumunu görebilir aylık yâda tarih aralığı bazında borcunu ödemeyenlerin listes ini
alabilirsiniz.

