
SU MODÜLÜ 
KULLANIMI…



«Fakültemiz» sekmesi 
altındaki «Su Modülü» 
üzerine tıklayınız.



Açılan bu ekrandaki açıklamanın 
altında bulunan linke tıklayınız.



Bu ekranda sol taraftaki rehberden 
fakültenin iç hat telefon numaralarına 
ulaşabilirsiniz.



Rehber açılır menü 
şeklindedir. Kenardaki ok 
işaretine tıkladığınızda 
personel isim listesi açılır.



İç hat Telefon 
numarasını öğrenmek 
istediğiniz kişiyi seçiniz.



Seçilen kişinin iç hat 
numarası ve mail adresi 
görüntülenir.



Araç talebi için kullanıcı girişi 
yapılması gerekmektedir



Kullanıcı adı kurumsal mailin ilk kısmıdır.



İlk parolayı dekanlıktan öğrenebilirsiniz…



Güvenlik kodunu girdikten sonra «Giriş» 
butonuna tıklayanız…



Giriş yapıldığında ilk olarak kişisel bilgiler 
Modülü’ne giriş yapınız.



Gelen ekrenda, kişisel 
bilgilerinizi kontrol 
edebilir ve 
düzenleyebilirsiniz. 
Şifrenizi değiştirmenizi 
öneririz.



Modüller yazısının 
üzerine tıklayarak ana 
ekrana dönebilirsiniz.



Araç talep etmek için 
Araç İstek Modülünü 
tıklayınız.



Açılan ekranda yandaki takvimi 
göreceksiniz. Takvimde her gün ikiye 
bölünmüştür. (Sabah-Öğlen ve Öğlen 
Akşam). Önünde «Açık» yazan zaman 
dilimleri talep etmeye uygundur.



Bu takvimden seçmeniz gereken araç 
talep tarihinizin başlangıcıdır. Bu 
örnekte 26.06.2021 Cumartesi tüm 
gün araç talep edilecektir. Dolayısıyla 
talep edilen tarihin Sabah-Öğlen 
seçeneği tıklanır.



Takvimden tarih 
seçildiğinde gördüğünüz 
ekran açılacaktır. Bu 
ekranda Talep başlangıç 
saati görülmektedir.



Bu ekrandan ikinci 
yapacağınız işlem ise talep 
bitiş tarihi için seçim 
yapmaktır. Talep tüm gün 
yapılacağı için açılır 
ekrandan «Aynı Gün Öğlen 
Akşam» seçeneği tıklanır.

Eğer araç aynı gün öğlene 
kadar istenecek olsaydı.  
Aynı Gün Sabah Öğlen 
seçeneği işaretlenecekti.



Tarih belirtildkten sonra 
«Talep amacı», «Gidilecek 
Yer» bilgileri ilgili 
kutucuklara yazılır. Daha 
sonra güncelle butonuna 
basılır.



Güncelle tuşuna 
basıldığında ekranda 
görülen mesaj gelir. Bu 
mesajın altındaki Tamam 
tuşuna basılır.



Tamam tuşuna bastğınızda
bu ekran gelir ve talebinizin 
detaylarını görürsünüz. 
Modüller yazısının üzerine 
tıklayarak ana ekrana 
çıkabilirsiniz.



Modül talebinizle ilgi olarak 
tanımlı email hasabınıza
bilgilendirme maili 
gönderir. Talabinizle ilgili bir 
mail ise dekanlığa 
gönderilir.



Talebiniz onayladığında ya 
da ret edildiğinde tanımlı 
mailinize bir bilgilendirme 
maili daha gelir.



Modül Ana Sayfanızdan 
onaylanan tüm talepleri 
görebilirsiniz.



Bu listede aracın kim tarafından, hangi tarihler 
arasında talep edildiği ve gideceği yer ile ilgili bilgiler 
bulunur..



Modül Ana Sayfanızdan sadece 
Kişisel Talepler Modülüne 
tıklarsanız, kendi taleplerinizi 
görebilirsiniz.



Açılan sayfada yazdır yazan alana 
tıklarsanız 



Açılan sayfada talebinizin 
detaylarını görebilirsiniz.



Onaylanan taleplerin zaman aralığı 
takvimde kapalı gözükür. Bu tarih 
için talep yapılamaz. 

Onaylanan talepler modülünden 
bakarak, sizin için uygun 
onaylanmış bir talep varsa ortak 
kullanım için dekanlıkla iletişime 
geçebilirsiniz.



Onaylanan taleplerin fakültemiz 
sitesindeki Araç Kullanım 
Takviminde de görülebilecektir. 



Takvimde kişi adının üzerine 
tıklandığında taleple ilgili bilgilere 
ulaşılabilecektir. 


