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DYS Yönetici Ekranlarının Kullanılması


Öncelikle İş Listesinden “DYS Yönetici” rölüne geçilir.

NOT: Okul ve kurumların DYS Yöneticisi okul/kurum müdürüdür. Okul/kurum müdürünün görevden ayrılması durumunda, görevden
ayrılmadan önce yerine vekalet edecek olan kişiye “DYS Yöneticisi” yetkisi vermesi gerekmektedir.

Okul ve Kurumlar Tarafından Kullanılacak Menüler


Okul ve Kurumlar tarafından “DYS Yönetici Ekranları” menüsü altında bulunan “Personel Görevlendirme”, “Personel
Görevlendirme İptal\Sorgulama”, “İş Akışı Aktarma İşlemleri”, “Personel Ekleme\Güncelleme\Sorgulama” ekranları kullanılır.

NOT: Görevden ayrılan veya başlayan personelin sisteme eklenmesi veya çıkarılmasının ivedilikle yapılması gerekmektedir. Görevlendirilmesi
iptal edilmeyen personelin okul/kurumun tüm giden / gelen evraklarına erişimi vardır. Yaşanabilecek sorunlarda sorumluluk okul/kurum
müdüründedir.

Personel Ekleme\Güncelleme\Sorgulama


İlk defa DYS kullanacak olan bir kullanıcının öncelikle sisteme eklenmesi gerekir. Sisteme eklenecek kişinin T.C. Kimlik Numarası yazılır ve “MEBBİS”
butonuna tıklanarak kişi bilgileri MEBBİS’ten çağırılır. “Ünvan” hanesi doldurulur ve “Ekle” butonuna tıklanır. Son olarak “Kaydet” butonuna tıklanır.

Personel Görevlendirme


Yeni başlayan veya Okul/Kurum Müdürünün yerine vekâlet edecek olan personeli görevlendirmek için “Birim Seç” butonuna tıklanır ve
açılan pencereden “Sorgula” butonu tıklanır. Listeden okul/kurumun ismi seçilir ve önce “Ekle” sonra “Tamam” tıklanır. Kişinin T.C. Kimlik
Numarası girilir ve “…” butonuna tıklanarak kişi çağırılır. “Personelin Rolü” menüsü kullanılarak “Okul Müdürü, Müdür Başyardımcısı,
Müdür Yardımcısı, Memur veya Birim Gelen Evrak Kayıt Kullanıcısı” rollerinden biri seçilir ve “Kaydet” butonuna tıklanır.

NOT: ”Sorgulama kriterine uygun herhangi bir kayıt bulunamadı.” Uyarısı alınması durumunda “Personel
Ekleme\Güncelleme\Sorgulama” ekranı kullanılarak önce kullanıcının sisteme eklenmesi gerekmektedir.



Personel Görevlendirme İptal\Sorgulama
Okul/Kurumdan ayrılan, görevi değişen personelin eski yetkilerinin kaldırıldığı ekrandır. Öncelikle “Birim Seç” menüsü kullanılarak
okul/kurum seçilir. “Sorgula” butonu tıklanarak listeden görevlendirilmesi iptal edilmek personel tıklanır. “Görevlendirmeyi İptal Et”
butonu tıklanarak işlem tamamlanır.

NOT: ”Personelin üzerinde kayıtlı iş olduğundan dolayı işlem gerçekleştirilemedi. Görevlendirme iptali yapabilmek için bu işlerin
aktarılması gerekmektedir.” Uyarısı alınması durumunda görevlendirilmesi iptal edilmek istenen kişinin iş listesindeki işleri tamamlaması
(işlem yapılmış olsa dahi evrak kayıt işlemi yapılmamış işler aktif iş olarak görünür.) veya aktif işlerin başka bir kullanıcıya aktarılarak o kişi
tarafından tamamlanması gerekmektedir.

İş Akışı Aktarma İşlemleri


İş Akışı Aktarma İşlemleri ile kurumdaki bir kullanıcının iş listesindeki işlerin tamamı veya bir kısmı kurumdaki herhangi başka bir
kullanıcıya aktarılabilir. Bunun için “Birim Seç” butonu ile okul/kurum seçilir. “Kaynak Kullanıcı / Rol” bölümünden işleri aktarılmak
istenilen kullanıcı, “Hedef Kullanıcı / Rol” bölümünden de işleri aktarmak istediğiniz kullanıcı seçilir ve “İşleri Listele” butonu tıklanır.
Kaynak kullanıcının üzerinde aktif iş varsa listede aktif işler görünür. “Tümünü Seç” butonu ile tamamı seçilebileceği gibi listedeki
kutucuklar işaretlenerek 1 veya birkaç iş de seçilebilir. Sonra “İşleri Aktar” butonu tıklanır.
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