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DYNED RECORDSMANAGER RESİMLİ KULLANIM KILAVUZU

(GÖZLEMCI SIFRESI)

GÖZLEMCİ ŞİFRESİ NEDİR?

Gözlemci şifresi,Okul Md. ve Dyned’den sorumlu Md. Yrd.ları tarafından,okullarındaki öğrencilerin 
Dyned ile yaptıkları çalışmaları ve gelinen düzeyleri öğrenci,sınıf,okul bazında takip edebilmeleri amacıyla 
kendilerine verilen ve Records Manager’da kullandıkları şifredir.

Bilindiği üzere;yönetici,gözlemci veya eğitmen şifrelerinde “oturum açma kimliği” aynıdır ve bu da 
okulun kurum kodudur.Bu nedenle bütün şifrelerin birbirinden farklı olması gerekmektedir.

GÖZLEMCİ ŞİFRESİ İLE GİRİŞLER:

1- Dyned proğramı bilgisayara kurulduktan sonra “ Bilgisayarım > Programme Files > Dyned “ 
klasörü içindeki “Records Manager” simgesinin üzerine sağ tıklandıktan sonra “Gönder > masaüstüne 
kısayol oluştur” u takip ederek masaüstüne aldığımız “Records Manager” simgesini (bahsedilen 
masaüstüne kısayol oluşturma konusundaki detaylı anlatım için tarafımdan hazırlanmış olan 
“DYNED_RecordsManager_Resimli Kullanım Kılavuzu” isimli pdf dosyasındaki “A” bölümüne bakınız ) çift 
tıklayarak proğramı açınız.

Oturum Açma Kimliği’ne okul kurum kodu, Şifre’ye ise okulunuzun Dyned Temsilcisi tarafından verilen 

“Gözlemci Şifresi” girilir ve   tıklanır.



İrfan BOY

İngilizce Öğrt. - Dyned Bölge Temsilcisi

                                                            Şemsettin Karahisari İlköğretim Okulu-AFYONKARAHİSAR Sayfa 2

2- Karşınıza gelen sayfada durmunu incelemek istediğiniz sınıfı çift tıklayınız veya ’i 

tıklayınız. Lütfen seçeneğini tıklamayınız çünkü bu bölüm Okul Md. ve Md. Yrd.’sı ile ilgili bir 
bölüm değildir,bu seçeneği tıklasanız dahi açılan ayar sayfalarında herhangi bir değişiklik yapmanız 
mümkün değildir.

3- Açılan pencerede karşınıza seçmiş olduğunuz sınıftaki öğrenciler ve onlara ait çalışma kayıtları 
gelecektir.

Yukarıda resmi verilen penceredeki kayıtların anlamları aşağıda verilmiştir.
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öğrencinin çalıştığı Dyned yazılımını belirtilir. 4 ve 5. Sınıflar “First English” , 6,7 ve 8. Sınıflar 
“English For Success” yazılımlarını takip eder.

Student Name: Öğrencinin adı-soyadı

Time                : Öğrencinin çalıştığı toplam süre 

Module            : Kullanılan modül,düzey veya disk

M                     : Çalışılan toplam modül,düzey veya disk sayısı

PL                   : Yerleştirme düzeyi - Son yerleştirme sınavı 

Days               : Son çalışmadan sonra geçen gün sayısı

Tests              : Beceri sınavı puanı (ortalama)

SS             : Çalışma Notu

- > : Satırın devamı için tıklanır

Rep : Tekrar düğmesinin kullanımı

ABC : Altyazı düğmesinin kullanımı

Tra : Çeviri düğmesinin kullanımı

Mic : Mikrofon düğmesinin kullanımı (öğrencinin duyduğunu sesli olarak tekrar etmesi)

Head : Kulaklık düğmesinin kullanımı (öğrencinin kendi sesini dinlemesi)

Glos : Terimler sözlüğünün kullanımı

SR-C : İlk denemede doğru konuşma tanıma

SR-A : Konuşma tanıma girişimleri

tıklandığında ise,proğramın öğrencinin çalışmalarına verdiği notu ve tavsiyelerini 
görebilirsiniz.

Başka bir sınıfı incelemek için ise lütfen seçeneğini tıklayınız.


