
       സ�ോഫ്റ്റ് വെ�യര് യൂ�ര്ഗൈഡ്  -  സ്കൂള് തലം  
         സ�ോഫ്റ്റ് വെ�യറില് പ്രസ�ശിക്കുന്ന �ിധം

 
               കൈ�റ്റിന്റെ� ന്റെ�ബ് കൈ�റ്റില് Services, Training Management System 2022
എന്ന  ക്രമത്തില്    �്ളിക്ക്  ന്റെ�യ്യു�.   ഏറ്റവും  മു�ളില്  �ാണുന്ന  CENTRES എന്ന
ബട്ടണില്  �്ളിക്ക്  ന്റെ�യ്താല്  കേ�രളത്തിലുള്ള  എല്ലാ  ന്റെ%യിനിംങ്  ന്റെ��റു�ളുന്റെ+യും
ലിസ്റ്റ്  ജില്ല  തിരിച്ച്  �ാണാം.  ന്റെ%യിനിംങ്  ക്രമീ�രിച്ചിരിക്കുന്ന  തിയതിയും,
ന്റെ%യിനിംങിന്റെ�  കേ5രും  ലിസ്റ്റില്  ലഭ്യമാണ്.  �മ്പൂര്ണ്ണ  കേ�ാഫ്റ്റ ് ന്റെ�യറില്
ഉ5കേയാഗിക്കുന്ന  യൂ�ര്ന്റെനയിം  5ാ�് കേ�ര്ഡ്  എന്നി�  നല്കുി  കേ�ാഫ്റ്റ് ന്റെ�യറില്
പ്രകേ�ശിക്കാം.

 

സലോിന് വെ4യ്തസശഷം 

യൂ�ര്വെ7യിം പോ�് സ�ര്ഡ് എന്നി� 7ല്കുക  

4ിത്രത്തില് കോണുന്ന �ംഖ്യകള് കൂട്ടി എഴുതുക. 

അതിനുസശഷം login എന്ന option ല് ക്ളിക്ക് 

വെ4യ്ത് സ�ോഫ്റ്റ് വെ�യറില് പ്രസ�ശിക്കോം.

Registration Centres List 
Reports തുടങ്ങിയ ഗൈടറ്റിലുകള് ഈ 
സപജില് ഏറ്റവും മുകളിലോയി കോണോം



       School Details

           

      Registration

          Registration  എന്ന ഓ5്ഷനില് �്ളിക്ക്  ന്റെ�യ്യുകേQാള്  സ്കൂളിന്റെല എല്ലാ
അധ്യാ5�രും  സ്കൂള്  കേലാഗിനില്  ലിസ്റ്റ്  ന്റെ�യ്യുന്നു.  സ്കൂളില്  നില�ിലില്ലാത്ത
അധ്യ5�ന്റെര Remove എന്ന option ഉ5കേയാഗിച്ച് ഒഴി�ാക്കു�. കേ�ര്ക്കുന്നത് �ംമ്പൂര്ണ്ണ
കേ�ാഫ് റ്റ് ന്റെ�യറിന്റെല ഡാഷ്കേബാര്ഡിലുള്ള Data Collection എന്ന ലിങ്ക് �ഴിയാണ്..കേ�ര്
ത്തതിനുകേശഷം Training Management System 2022 സ്കൂള് കേലാഗിനില് Sync Employee
data from Sampoorna എന്ന ഓ5്ഷനില് �്ളിക്ക് ന്റെ�യ്താല്  മതി..

            Employee  ന്റെയ register  ന്റെ�യ്യുന്നതിനു ന്റെതാട്ടു മുന്5് �ന്റെര  delete  ന്റെ�യ്യാം.
Delete  ന്റെ�യ്യുന്നതിന്  Delete  എന്നതില്  �്ളിക്ക്  ന്റെ�യ്യാല്  മതി.   Employee  യുന്റെ+
�ി�രങ്ങള്  അ5്കേഡറ്റ്  ന്റെ�യ്യുന്നതിന്  EDIT  Button  ഉ5കേയാഗിക്കാം..Employee  ന്റെയ
schedule   ന്റെ�യ്താലും  Employee  യുന്റെ+ �ി�രങ്ങള് അ5്കേഡറ്റ്  ന്റെ�യ്യാന് �ാധിക്കുന്നു..
schedule വെ4യ്ത സശഷം സ്കൂള് സലോിന് �ഴി  reschedule �ോധ്യമല്ല.

                

       �മ്പൂര്ണ്ണ കേ�ാഫ് റ്റ് ന്റെ�യറിന്റെല  School Details ല് �ാണുന്ന 
�ി�രങ്ങളാണു് ഇ�ിടുള്ളത്. തിരുകേത്തണ്ടതുണ്ടതുന്റെണ്ടങ്കില്  �മ്പൂര്ണ്ണയില്  
അ5്കേഡറ്റ് ന്റെ�യ്താല് മതി. 

Sync Employee data from Sampoorna option

 schedule വെ4യ്യുന്നതി7് schedule 
എന്നതില് ക്ളിക്ക് വെ4യ്യുക.  
പഴയ സപജില് തിരിച്ചു �രുന്നതി7് 
Remove ഓപ്ഷ7ില് ക്ളിക്ക് 
വെ4യ്യുക.

Update വെ4യ്യോന് 
മറക്കോതിരിക്കുക



• ന്റെമാകൈബല് നQര് 
• ഇന്റെമയില്
• ബാങ്ക്
• IFSC കേ�ാഡ്
• �ാറ്റഗറി
• അക്കൗണ്ട് നQര്
• 5ഠിപ്പിക്കുന്ന �ബ്ജക്ട്

                                     Centres List

      
                 CENTRES എന്ന ബട്ടണില് �്ളിക്ക് ന്റെ�യ്താല് കേ�രളത്തിലുള്ള എല്ലാ
ന്റെ%യിനിംങ്  ന്റെ��റു�ളുന്റെ+യും  ലിസ്റ്റ്  ജില്ല  തിരിച്ച്  �ാണാം.  ന്റെ%യിനിംങ്
ക്രമീ�രിച്ചിരിക്കുന്ന  തിയതി  ലിസ്റ്റില്  നിന്ന്  ലഭ്യമാണ്.ഇതിനായി  ജില്ലയും
ന്റെ%യിനിംങിന്റെ� കേ5രും  ന്റെ�ലക്ട്  ന്റെ�യ്യു�.  അതിനുകേശഷം  get  എന്ന ഓ5്ഷനില്
�്ളിക്ക് ന്റെ�യ്യു�. 

Export

Export ന്റെ�യ്യുന്നതിന് Export എന്ന ഓ5്ഷനില് �്ളിക്ക്
ന്റെ�യ്യു�. �രുന്ന �്ക്രീന് ഇ�ിന്റെ+ +ാബ്  എന്ന ഓ5്ഷന്
മാത്രം ന്റെ�ലക്ട് ന്റെ�യ്ത്  ok  നല്കു�...xls  രൂ5ത്തില് ലിസ്റ്റ്
ലഭിക്കുന്നു..

വെfയി7ി7ിങ് ക്രമീകരണം കോണുന്നതി7് 

Centres എന്നതില് ക്ളിക്ക് വെ4യ്യുക 

  കോറ്ററി ഏതോസണോ വെ�ലക്ട് വെ4യ്യുന്നത് 
അതി7നു�രിച്ച് സപജ് ദൃശ്യമോകുന്നു
            രജിസ്റ്റര് വെ4യ്യുന്നതി7് മുന്പ് 

Employee details ല്  �ി�രങ്ങള്  update 

വെ4സയ്യണ്ടതോണ്.



        Reports

             ഈ ന്റെമനു�ില് ന്റെ%യിനിംങികേലക്ക് ന്റെഷഡ്യൂള് ന്റെ�യ്ത അധ്യാ5�രുന്റെ+
�ി�രങ്ങളും  5ന്റെങ്കടുത്ത   അധ്യാ5�രുന്റെ+  �ി�രങ്ങളും  ലഭ്യമാണ്.  ന്റെഷഡ്യൂള്  ന്റെ�യ്ത
അധ്യാ5�രുന്റെ+  ലിസ്റ്റ്  ലഭിക്കുന്നതിന്  Reports,  Scheduled  Participants  എന്ന
ക്രമത്തില് �്ളിക്ക് ന്റെ�യ്യു�..

                Reports,  Attended Participants  എന്ന ക്രമത്തില് �്ളിക്ക് ന്റെ�യ്താല്
5ന്റെങ്കടുത്ത അധ്യാ5�രുന്റെ+ ലിസ്റ്റും ലഭിക്കും. 

    

Reports--------->Scheduled Participants

Reports-------------->Attended Participants


