İçindekiler;


Biz Kimiz?



Sistemimiz nasıl çalışır?



Eduke eğitim sistemi yazılımı…



Eduke neden farklı?

imTechnology ,Bilişim hizmetleri kendi alanlarında uzman olan ve yazılım piyasasında uzun süre aktif olarak görev yapmış olan 2 arkadaşın hiç bir şekilde dışarıdan destek
almadan tamamen kendi sermayeleri ile kurduğu bir işletmedir. Şubat 2012 itibariyle ticari
hayatına başlayan imTechnology kendi bünyesinde sağladığı disiplin, hedeflediği amaç ve
inandığı ilkelerinden asla taviz vermeyen yapısı ile yaptığı çalışmalar neticesinde piyasada
hızla yayılan, Kurulduğu ilk günden bugüne müşteri portföyünü artırarak sektörünün 1 numaralı şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen, hedefleri daima büyük bir şirkettir. Kurulduğumuz günden sonra profesyonel iş anlayışımız, genç, dinamik kadromuz, insanlığa
verdiğimiz değer, hedeflerimiz, inandığımız ilkelerden asla taviz vermeyen yapımız ve çalışmalarımızla her platformda yer almayı başardık.
imTechnology firmaların ve eğitim kurumlarının rekabet güçlerini arttırmalarını bireylerin ise
kendilerini son teknolojik sistemler ile geliştirmeleri vizyonu ile 2012 yılının şubat ayında
kurulmuştur.

imTechnology ' nin yönetim anlayışı "İnsana Saygı" ilkesine dayanmaktadır.
Ürettiğimiz her ürün ve hizmette müşteri memnuniyeti TEK hedefimizdir.

imTechnology , kobilerin , girişimcilik , yaratıcılık,yenilikçilik,yüksek katma değer
ve istihdamla ağırlığını sürdürebilir bir şekilde ortaya koyduğu ekonomik bir model vaad
eder.



Tüm sistemin aynı platform üzerinden çalışabilmesi;
Eduke; yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri aynı platformda
buluşturur.

Mutlu öğretmenin yetiştirdiği , başarılı öğrenci;
Öğretmenler üretken çalışabilecekleri her yerde işlerini tamamlayabilirler.


Velilere artık dershaneler , okullar daha yakın;
Veliler, günlük olarak öğrencilerin devam durumlarını ev ödevlerini, harcamalarını, mesajlarını ve notlarını görüntüleyebilir, dilerse sistemden öğretmene mesaj gönderebilir.




Her şey tek ekranda ;
Değiştirilebilen sistem sayesinde, duyurular, etkinlikler ve faydalı linkler tek ekranda toplanabilir.



İletişim portalına mı ihtiyacınız var ;
Sistem içi mesaj, e-posta ve SMS mesajları toplu olarak gönderilebilir ve sonuçlar analiz edilebilir.



Sisteminizi kişiselleştirmek ;
Portal’ a okulunuzun logosunu vb. koyarak portalınızı kişiselleştirebilirsiniz.



İhtiyaç duyduğunuz her an destek;
İmtechnology yardİM modülü her an hizmetimizdedir.

Verimliliğinizi arttırmak;
Manuel olarak takip edilen süreçler ve farklı yerlerde duran dosyalar ile kağıt yığınlarından kurtarır.
EDUKE ile aradığınız ve ihtiyaç duyduğunuz her bilgi/belge elektronik ortamda, tek platformda toplanır.


Teknoloji hızla geliştikçe, eğitim kurumlarındaki kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Günümüz teknoloji
çağında, başta okullar olmak üzere tüm eğitim kurumları, yöneticilerinin doğru idari kararları
verebilmeleri, öğretmenlerin eğitim-öğretimde daha başarılı olabilmeleri, velilerinin çocuklarının
gelişimini yakından takip edebilmeleri için teknolojiyi daha fazla kullanma ihtiyaçları bulunmaktadır.
EDUKE bu ihtiyacı karşılamak amacı ile eğitim kurumlarına farklı teknolojik ve eğitim çözümleri sunmaktadır.

Eğitim kurumları artık başka bir yazılıma ihtiyaç duymaksızın EDUKE ile öğrencilerinin
performanslarını yakından takip edebilecekler, tüm bilgileri anlık olarak veliler ile paylaşabilecekler,
öğrencilerinin kayıt, ödeme, devamlılık, kantin harcamaları gibi bilgilerini takip edebileceklerdir. Üstelik
tüm bunları son yazılım teknolojileri ile yazılmış, üst düzeyde kullanım kolaylığı sağlayan ve eğitim
sektöründeki en kapsamlı yönetim sistemi ile gerçekleştirebileceklerdir. EDUKE, 3 yıllık bir çalışma
sonucunda İmtechnology yazılımcılarının ve analistlerinin detaylı çalışmaları sonucunda oluşturulmuştur.

Kullanılan okullarda yönetim, eğitmen,
öğrenci ve veliler tarafında yazılımdan %99 memnuniyet sağlanmıştır. EDUKE kullanılan ileri
teknolojisi ve parametrik yapısı ile geliştirmeye açık bir yazılımdır. Dolayısı ile eğitim kurumlarından
gelen talepler doğrultusunda geliştirilebilmekte ve ek özellikler kolaylıkla eklenebilmektedir .

İlk Kayıt, Kayıt Yenileme, Toplu Kayıt Yenileme, Ön Kayıt, Ön Kayıt
Takibi gibi modülleri barındırmaktadır.

Toplu veya öğrenci bazlı devamsızlık girişleri yapılabilir. Kayıt
oluşturulduktan sonra SMS modülü devreye girerek velileri
haberdar eder. İletim raporları otomatik oluşur ve takip edilir.

Her kullanıcı statüsünün kendi yetkilerine göre kullanabildiği
iletişim platformunu barındırmaktadır.

Öğretmenlerin aldığı davranış notlarını
saklar. Gözlemleri barındırır ve dosyalar. Aile ilişkileri, akademik
başarı, arkadaş ilişkisi, ödev düzeni,yetenek alanları vb. konuları içerir.

Öğretmenler sistem içi mesajların yanı sıra, bir dosya eki göndererek öğrencilerine ödev atayabilir ve sonuçları analiz edebilirler. Ödevlerin bir
kopyası velilere de iletilmektedir.

Sisteme öğretmenler kendi sorularını ekleyerek kendi içlerinde bir soru bankası sistemi
Oluşturabilirler.

Optik okuyuculardan elde edilen DAT dosyaları vasıtası ile sisteme bilgi aktarılır.
Yanlış isim veya numara kodlamalara karşı uyarı mekanizması bulunmaktadır. Statülere
verilen yetki dahilinde, test veya sınav sonuçları kullanıcı izlemesine açılmaktadır.

Muhasebe tarafından kaydedilen verilerin, mevcut SQL tabanlı sistemlere aktarımını
sağlayan arayüz. Öğrenci kayıtları ile ilgili fatura, çek, senet, ödeme bilgileri ve cari kart
gibi verilerin aktarımına imkan sağlamaktadır. Ayrıca veli dilerse borcunu sistemden
ödeyebilir.

Ana sayfada kullanıcıların dikkatine sunulan bilgileri içerir. Belli bir tarih aralığı için duyurular tanımlayabilir, linkler ve fotoğraflar ile bu duyuruyu destekleyebilirsiniz.

Kurumlar tarafından oluşturulan videoları , sınıflarda projeksiyon vasıtası ile ekrana
yansıtarak ders işlenmesine yarayan yada öğrenci evine gittiğinde sistemi açarak konuyu yeniden izleyip tekrar edeceği modül.

Eğitim kurumlarının en büyük sorunlarındandır, öğrenci çözemediği soruları getirir,öğretmen çözer aynı soruyu diğer öğrencilerde getirir bu büyük bir zaman kaybına
yol açmaktadır. Eduke ile öğretmen soruyu sistemden çözerek tüm öğrencilerine tek
tuşla çözülmüş halini gönderir.

imTechnology, eğitim kurumunuzun bilişim sistemlerindeki, projelendirme, danışmanlık, felaketten kurtarma, standardizasyon, dış kaynak kullanımı gibi, uçtan uca bilişim altyapı ve yazılım
geliştirme ihtiyaçlarına çözüm geliştirmek amacıyla her zaman yanınızdadır.
Okulunuza özgü her türlü BT projesini hazırlarken, projenin tüm aşamalarında standardizasyon
konusunda uzman danışmanlarımız, projenin tüm dokümanlarını okulunuzun tabi olduğu ya da
dünyaca kabul edilmiş, istediğiniz standartta hazırlamayı amaçlar.
İhtiyaç duyduğunuz projenin uzunluğu ve kapsamına bağlı olarak İmTechnology, size dış kaynak kullanımı hizmetiyle de destek verebilmektedir. Bu uzmanlar projelerinizin zamanında ve
dünya standartlarında tamamlanmasını garanti eder ve 1 eğitim yılı süresince okulunuzda sizlerle beraber çalışabilirler
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