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KOD 346SBI051

ALAN Büro Yönetimi ve Sekreterlik

DAL/MESLEK Alan Ortak

MODÜLÜN ADI Sekretarya Programı

MODÜLÜN TANIMI

Öğrenciye sekretarya ofis programlarında çağrı yönetimi
yapabilme, ajanda ve görev atayabilme ve kargo-kurye
takibi yapabilme becerilerinin kazandırıldığı bir öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL Problem Çözme modülünü almış olmak

YETERLİK Sekretarya ofis programlarını kullanmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Sekretarya programını kullanarak büro iş
organizasyonunu sağlayabileceksiniz.
Amaçlar

1. Telefon çağrı yönetimini yapabileceksiniz.
2. Şirket ajandası tutabilecek ve görev atamaları

yapabileceksiniz.
3. Kargo ve kurye takibi yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Büro yönetimi ve sekreterlik laboratuvarı
Donanım: Projeksiyon, bilgisayar ve donanımları

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içindeki her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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Sevgili Öğrenci,

Bilimsel ve teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişmelerden bürolarda kullanılan araç
gereçler ve programlar da etkilenmiştir. Etkilenmesi de çok doğaldır. Bürolar faaliyetlerini
gerçekleştirirken sürekli kendini yenileyen ve çağa uyum sağlayan başka bir deyişle yaşayan
birimler olmaya başlamıştır. Gelişime açık olan bürolar işlerini zamanında yapar ve
karışıklığı en az düzeye indirerek başarıyı hep üst seviyede tutar.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanının Türkiye’de ve dünyada önemi giderek
artmaktadır. Bugünün iş ortamında, birçok alanda bilgi ve beceriye sahip elemanlar
aranmaktadır. Sekretarya ofis programlarının şirketlerde kullanılması sekreterlere büyük
avantajlar sağlamaktadır. Küçük kâğıtlara ya da ajandalara not edilen bilgilerin kaybolma ya
da karışma olasılığı düşünüldüğünde, programın sekreterlerin işlerini kolaylaştırmada büyük
önem taşıdığı görülmektedir.

Sekretarya ofis programları genel olarak değerlendirildiğinde büro işlerinin neredeyse
tamamını kapsamaktadır. Sizler bu modül tamamlandığında program üzerinde şirketin
iletişim trafiğini kolayca yönetebilecek, kurumsal adres defteri oluşturabilecek, dosya arşivi
yapılabilecek, gelen çağrıların telefon notlarını takip edilmek üzere kayıt altına alabilecek,
giden-gelen evrak, posta ve kargoları sistem üzerinden takip edebilecek, şirket ajandası
oluşturabilecek ve randevuları ortak bir platformda planlayabileceksiniz. Sizler bu programın
kullanımını bilerek iş hayatına bir adım önde başlayacaksınız.

GİRİŞ
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Telefon çağrı yönetimini yapabilecektir.

 Şirketler için çağrı yönetiminin önemi nedir? Araştırınız.
 Personel ve müşteri kayıtlarının tutulması şirketler için neden önemlidir?

Araştırınız.
 Telefon notlarının sekretarya ofis programlarında alınmasının avantajları

nelerdir? Araştırınız.

1. ÇAĞRI YÖNETİMİ

Sekretarya ofis programlarının gelişmiş fihrist özelliği sayesinde kayıtlar rahatlıkla
tutulabilir. Girdiğiniz tüm alanlara göre (firma adı, ad soyad, grup, telefon numarası, adres
vb.) arama ve süzme yapabilirsiniz. Firma şahıs rehberini tutabilir ( tedarikçiler, müşteriler,
potansiyel müşteriler vb.), kayıtlarınızı firma genelinde yetkilendirmeye bağlı olarak
paylaştırabilirsiniz. Firma ve şahısları gruplandırabilir, künye ve iletişim bilgilerinin yanı
sıra, firmada temas hâlinde olduğunuz kişileri görevleri, dâhili numaraları ve diğer detayları
ile kayıt altına alabilirsiniz. Kayıtlara mail atabilirsiniz, kayıtların web sayfalarına
ulaşabilirsiniz. Bunun gibi birçok özellik kullanılarak ofis işleri hızlı ve yanlışsız bir şekilde
gerçekleştirilebilir.

Sekretarya ofis programına, program bilgisayara yüklendikten sonra sırasıyla Başlat-
Programlar- Sekretarya Ofis Programı- Sekretarya Ofis Programı seçilerek ulaşılabilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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Resim 1.1: Sekretarya ofis programının başlatılması

Program başlatıldıktan sonra giriş penceresi ekrana gelir (Resim 1.2).

Resim 1.2: Giriş ekranı

Gelen pencerede istenilen kullanıcı adı ve şifre bilgileri girildikten sonra giriş
butonuna basılır böylece sisteme girilmiş olur. İlk açılış ekranı Resim 1.3’te görüldüğü
gibidir.
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Resim 1.3: Açılış sayfası

1.1. Müşteri Bilgilerini Girme

Sekretarya ofis programları müşteri kaydına imkân vererek istenildiğinde hızlı bir
şekilde müşteri bilgilerine ulaşılmasını sağlar. Program başlatıldıktan sonra yeni müşteri
kaydı, menü çubuğundan ‘Yeni kayıt-Müşteri’ ya da ‘Müşteri’ butonu tıklanarak yapılabilir
(Resim 1.4 – Resim 1.5).

Resim 1.4: Yeni müşteri kayıt menüsü
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Resim 1.5: Yeni müşteri kayıt butonu

 Müşteri butonuna tıklandıktan sonra müşteri bilgilerinin girileceği pencere açılır.

Resim 1.6: Müşteri bilgileri kaydı
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 Müşterinin genel bilgileri bölümü kayıt tipi, müşteri adı, grup, sektör, vergi
dairesi nu. ve web adresi bilgilerini içerir. Müşterilerin bilgileri doğrultusunda
bu kısım doldurulur.

 Müşterinin iletişim bilgileri bölümü iş telefonları, belgegeçer(faks), cep
telefonu, e-posta ve adres bilgilerini içerir.

 Müşteriyle ilgili not eklenmek isteniyorsa bu sayfadan yapılabilir. Ayrıca
müşteri firmada çalışan personellerin bilgileri, Personel Ekle butonuna
tıklanarak eklenebilir (Resim 1.7).

Resim 1. 7: Personel tanımlama

 Açılan pencereye personelin cinsiyet, ad soyad, görev ve iletişim bilgileri
yazıldıktan sonra personelin resmi eklenmek isteniliyorsa personel tanımlama
penceresinden eklenebilir. Resim için ayrılan kutucuğa sağ tıklanarak yükle
komutu verilir ve istenilen resim seçilerek onay verilir böylece resim eklenmiş
olur. Silmek istenilen resim için ilgili kişinin personel sayfası açılarak resim

üzerinde sağ tıklanır ve simgesinden resim silinebilir.

 Personel tanımlandıktan sonra Kaydet butonuna basılır. Yeni butonundan yeni
personel eklenebileceği gibi Sil butonundan istenilen personel kaydı silinebilir.

Kapat butonundan ve simgesinden personel tanımlama penceresinden çıkış
yapılarak müşteri bilgileri penceresine dönülür.
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Resim 1. 8: Personel resmi ekleme

 Müşteri bilgileri girildikten sonra Kaydet butonuna tıklanarak yeni müşteri
kaydı tamamlanmış olur. Ayrıca kaydı yapılan müşteri bilgileri kartvizit olarak
gönderilebilir. Silmek istenilen kayıt Sil’butonuna tıklanarak silinir. Müşteri

bilgilerinden çıkış işlemi Kapat butonundan ve simgesinden yapılır.

Resim 1.9: Müşteri bilgileri penceresi
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Bu işlemlerin dışında müşterilerle yapılan telefon görüşmeleri sonucunda kaydedilen
notlara, randevulara, gönderilmiş kısa ileti(sms)lere, eklenen dosyalara Müşteri Bilgileri
penceresinden ulaşılabilir.

Önceden yapılmış olan müşteri kayıtlarına ulaşmak için Kayıtlar seçiliyken ekranın
sol kısmında bulunan Müşteriler seçilir. Kayıtların hepsi ekranda listelenir. Bu sayfadan
istenilen kayıt üzerinde çift tıklanarak kayda ulaşılabilir ve istenilen eklemeler, düzeltmeler
yapılabilir. Ayrıca ekranın alt kısmında seçili olan kaydın iletişim bilgileri ve personel
isimleri görünür (Resim 1.10). Altta listelenen telefon numaralarının üzerine tıklanarak
arama yapılabilir, personel isimleri üzerine tıklanarak da personel kaydına ulaşılabilir.

Resim 1.10: Müşteri listesi

1.2. Personel Bilgilerini Girme

Sekretarya ofis programları, şirkette çalışan personellerin gerekli olan bilgilerinin
girilmesine olanak verir. Personel bilgilerinin programda kaydedilmesi, istenildiğinde
kolayca ulaşılabilmesi açısından önemlidir. Program başlatıldıktan sonra yeni personel
kaydı, menü çubuğundan Yeni kayıt-Personel tıklanır ya da Personel butonundan
yapılabilir (Resim 1.11 – Resim 1.12).
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Resim 1. 11: Yeni personel kayıt menüsü

Resim 1.12: Yeni personel kayıt butonu

 Personel butonuna tıklandıktan sonra personel tanımlama penceresi açılır.
Açılan pencerede ilk olarak şirkette çalışan personelin genel bilgileri girilir.
Bunlar, ad soyad, cinsiyet, unvan, departman, T.C. kimlik nu. ve hâlâ şirkette
çalışıp çalışmadığı bilgileridir. İstenildiği takdirde personelin fotoğrafı
eklenebilir.
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Resim 1. 13: Personel genel bilgileri

 Genel bilgiler girildikten sonra iletişim bilgileri girilir. Telefon, adres bilgileri
ve acil durumlarda aranabilecek, personelin yakınlarının isim ve telefon
numaraları kayıt edilir.
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Resim 1.14: Personel iletişim bilgilerinin girilmesi

 Diğer bilgiler alanına nüfus cüzdanı bilgileri, kan grubu, yabancı dil, vergi
bilgileri ve istenirse not yazılır.
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Resim 1. 15: Personel diğer bilgileri

 Personel bilgileri girildikten sonra Kaydet butonuna tıklanarak yeni personel
kaydı tamamlanmış olur. Ayrıca personele gönderilen e-postalar ve kısa
ileti(sms)ler personel tanımlama penceresinden görülebilir (Resim 1.15-Resim
1.16). Silmek istenilen kayıt Sil butonuna tıklanarak silinir. Müşteri

bilgilerinden çıkış işlemi Kapat butonundan ve simgesinden yapılır.
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Resim 1. 16: Gönderilmiş e-postalar

Resim 1. 17: Gönderilmiş kısa ileti(sms)ler
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Önceden yapılmış olan personel kayıtlarına ulaşmak için Kayıtlar seçiliyken ekranın
sol kısmında bulunan Personeller seçilir. Kayıtların hepsi ekranda listelenir. Bu sayfadan
istenilen kayıt üzerinde çift tıklanarak kayda ulaşılabilir ve istenilen eklemeler, düzeltmeler
yapılabilir. Ayrıca ekranın alt kısmında seçili olan kaydın iletişim bilgileri görünür (Resim
1.18).

Resim 1. 18: Personel listesi
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1.3. Telefon Notları Alma

Sekretarya ofis programları iş hayatında önemli yer tutmaktadır. Sekreterlerin daha
düzenli çalışmalarına, aradıkları bilgilere daha hızlı ulaşmalarına olanak tanır. Sekretarya
ofis programında kaydedilen telefon notlarının kaybolma olasılığı yoktur. Ayrıca dijital
ortamda işlemlerin yapılması hız kazandırdığı gibi israfı da önlemiş olur.

Telefon görüşmesi sonrasında alınması gereken notlar, sırasıyla menü çubuğundan
Yeni Kayıt-Telefon Notu sekmesi tıklanarak veya Telefon Notu butonu tıklanarak
girilebilir (Resim 1.19- Resim 1.20).

Resim 1. 19: Yeni telefon notu kayıt menüsü

Resim 1. 20: Yeni telefon notu kayıt butonu
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 Telefon görüşmesi sonrasında kayıt edilmesi gereken bilgilerin bu pencereye
girişi yapılır. Hangi tarafın aramayı gerçekleştirdiği, kiminle görüşüldüğü
yazıldıktan sonra İlgili Müşteri sekmesi tıklanır ve bizde kayıtlı olan müşteri
isimleri listelenir. Konuşulan kişinin çalıştığı firmanın müşteri kaydı listeden
seçilir (Resim 1.21).

Resim 1. 21: İlgili müşteri girişi

 Çalışılan şirkette kimin telefona karşılık verdiği kaydı Bizden İlgili Kişi
sekmesi tıklanarak listelenir ve listeden karşılık veren kişi seçilir (Resim 1.22).

Resim 1. 22: Görüşen kişinin seçilmesi
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 Bir sonraki adımda telefon konuşmasının nedeni ortaya konulur. Durum
sekmesi tıklanarak görüşmenin nedeni kısa bilgilendirme notu olarak listeden
seçilir (Resim 1.15).

Resim 1. 23: Durum belirtilmesi

 Konuşmanın nedeni belirlendikten sonra Arama Tarihi sekmesine görüşülen
tarih girilir. ‘Telefon Nu.’ sekmesine görüşülen kişinin telefon numarası yazılır.
Daha sonra görüşmenin öncelik durumu Öncelik sekmesinden belirtilir (Resim
1.24).

Resim 1. 24: Görüşmenin önceliği
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 Görüşme Notu bölümüne görüşme sonrasında alınan kararlar, kaydedilmesi
gereken önemli bilgiler vb. bu kısma yazılır. Hazırlanan telefon notundan
haberdar edilmek istenilen ilgili kişiler de Bizden ilgili kişiyi haberdar et
bölümünden, e-posta, kısa ileti(sms) ve Popup (açılır pencere) ile seçenekleriyle
haberdar edilebilir (Resim 1.25).

Resim 1. 25: Görüşme notu ve bilgilendirme

 Telefon notu girişi yapıldıktan sonra Kaydet butonuna tıklanır. Bu pencereden
yeni not ekleme ve silme işlemi de yapılabilir. Ayrıca kaydedilen not masaüstü
notu olarak da kaydedilebilir. Telefon notundan çıkış işlemi Kapat butonundan

ve simgesinden yapılır.

Önceden yapılmış olan telefon notlarına ulaşmak için Kayıtlar seçiliyken ekranın sol
kısmında bulunan Telefon Notları seçilir. Kayıtların hepsi ekranda listelenir. Bu sayfadan
istenilen kayıt üzerinde çift tıklanarak kayda ulaşılabilir ve istenilen eklemeler, düzeltmeler
yapılabilir. Ayrıca telefon notları bölümünden istenilen zaman aralığı belirtilerek de kayıtlara
ulaşılabilir (Resim 1.26).
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Resim 1. 26: Telefon notu listesi
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Telefon çağrı yönetimini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çağrı yönetimini yapınız.
 Modül yardımıyla çağrı yönetimini

anlayabilir, programı kullanarak
öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.

 Müşteri bilgilerini giriniz.

 Modül yardımıyla müşteri bilgilerinin
nasıl girildiğini öğrenebilir, programda
müşteri kaydı yaparak öğrendiklerinizi
pekiştirebilirsiniz.

 Personel bilgilerini giriniz.

 Modül yardımıyla personel bilgilerinin
nasıl girildiğini öğrenebilir, programda
personel kaydı yaparak öğrendiklerinizi
pekiştirebilirsiniz.

 Telefon notları alınız.

 Modül yardımıyla telefon görüşmeleri
sonrasında alınan notların nasıl
girildiğini öğrenebilir, programda
telefon notu kaydı yaparak
öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Çağrı yönetimi yaptınız mı?

2 Müşteri bilgilerinin girişini yaptınız mı?

3 Personel bilgilerinin girişini yaptınız mı?

4 Telefon notu aldınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. Sekretarya ofis programlarının fihrist özelliği sayesinde kayıtlar tutulabilir, girilen tüm
alanlara göre arama ve süzme yapılabilir. ( )

2. Müşterilerle yapılan telefon görüşmeleri sonucunda kaydedilen notlara, randevulara,
gönderilmiş kısa ileti(sms)lere, eklenen dosyalara Personel Bilgileri penceresinden
ulaşılabilir. ( )

3. Sekretarya ofis programlarında personel kaydı yapılamaz. ( )

4. Telefon görüşmesinin öncelik durumu durum sekmesinden belirtilir. ( )

5. Kaydedilen müşteri kaydı üzerinde değişiklik yapılabilir. ( )

6. Telefon notları masaüstü notu olarak kaydedilebilir. ( )

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

7. Yeni müşteri kaydı, menü çubuğundan …………………… ya da ……….……….
butonu tıklanarak yapılabilir.

8. Önceden yapılmış olan personel kayıtlarına ulaşmak için …………….. seçiliyken
ekranın sol kısmında bulunan ……………… seçilir.

9. Telefon notu penceresinde bizden ilgili kişiyi haberdar et bölümünden …...……….. ,
……………….. ve ……..…………. seçenekleriyle haberdar edilebilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Şirket ajandası tutabilecek ve görev atamaları yapabilecektir.

 Şirket ajandası tutmanın faydaları nelerdir? Araştırınız.
 Toplu kısa ileti(sms) göndermenin avantajları nelerdir? Araştırınız.
 Hatırlatıcı not almanın faydaları nelerdir? Araştırınız.
 Randevu takibi yapılmasının şirket açısından önemi nedir? Araştırınız.
 Görev takibi yapılmasının şirket açısından önemi nedir? Araştırınız.

2. AJANDA VE GÖREV ATAMA

Sekretarya ofis programları sekreterlerin ihtiyaç duyabileceği çoğu özelliği içerisinde
toplayarak günlük iş yükünü azaltmakta böylece daha dinamik çalışma olanağı
sağlamaktadır. Önceden defterlere kaydedilen randevu ve notların şimdi dijital ortamda
kaydı yapılabilmekte ve görevler belirlenerek görev ataması yapılabilmektedir.

2.1. Şirket Ajandası Tutma

Sekreter için ajanda tutmak çok önemlidir çünkü sekreterin yapacağı en küçük bir hata
bile büyük karışıklıklara yol açabilir. İncelendiğinde dijital ortamda ajanda tutmanın daha
kolay ve risksiz olduğu görülmektedir. Dijital ortamda kaydı yapılan bilgilerin kaybolma,
karışma ihtimali ortadan kalkmaktadır.

Dijital şirket ajandası üzerinde kimin ne zaman, nerede, ne toplantısı olduğuna tek
tıklama ile ulaşılabilir. Planlama yapılırken iş yoğunluğu bu ekrandan görülebilir ve
yoğunluk dikkate alınarak planlama ona göre ayarlanabilir.

Ajandaya ulaşmak için program çalıştırıldıktan sonra programın alt kısmında bulunan
Ajanda butonuna tıklanır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2. 1: Ajanda ekran görüntüsü

 Ajandanın sol kısmında takvimde göstermek istenilen bilgi başlıkları yer alır.
İstenilen tarihte hangi bilgilerin ekranda görünmesi isteniyorsa yanındaki
kutucuğa tıklanır. Böylece seçilen bilgiler ajanda üzerinde görüntülenir (Resim
2.2).
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Resim 2.2: Takvimde göster

Takvimde Göster bölümünün altında Görünüm bölümü yer alır. Görünüm bölümünde
yer alan Saatlik, Bugün, Günlük, Haftalık, Aylık, Yıllık seçeneklerinden biri seçildiğinde
belirtilen tarihte ajanda da yer alan randevu, telefon notu ve görevleri ekranda gösterir.

Resim 2. 3: Görünüm

 Ekranda istenilen saat diliminin altında sağ tıklanır ve açılan pencerede
eklenmek istenilen görev ya da randevu seçilir.

Resim 2. 4: Kayıt ekleme
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 Eklenmek istenen kayıt türü seçildikten sonra kayıt ekranı açılır. Açılan
pencerede istenilen bilgiler doldurularak Kaydet butonuna basılır ve böylece
ajandaya kayıt eklenmiş olur (Resim 2.5).

Resim 2.5: Görünüm (Saatlik)

Diğer görünüm seçeneklerinde de işlemler buna benzerdir. Sadece ekran görüntüleri
seçilen tarih bölümünü gösterir hâle gelir.

Ajandanın sağında takvim yer alır. Takvimden istenilen yıl, ay ve güne gidilebilir
(Resim 2.6).
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Resim 2. 6: Takvim

2.2. Toplu SMS

Toplu kısa ileti(sms) göndermek, şirketin düzenlediği kampanyalardan ya da
indirimlerden müşterilerin haberdar edilmesi, özel günlerde müşterilere mesaj gönderilerek
şirketin hatırlatılması ve gerektiğinde çalışan bütün personele kolayca ulaşılabilmesinde
büyük kolaylık sağlamaktadır.

Program çalıştırıldıktan sonra toplu kısa ileti(sms) gönder ekranına ulaşabilmek için
menü çubuğundan Diğer tıklanır ve ‘Toplu Kısa İleti(SMS) Gönderimi’ seçilir (Resim 2.7).

Resim 2. 7: Toplu kısa ileti(sms) gönderimi
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Diğer bir yol ise sayfanın sol alt kısmında bulunan Gönderiler butonuna tıklanır.
Açılan pencereye sırasıyla gerekli bilgiler girilir.

Resim 2. 8: Gönderiler

 Toplu kısa ileti(sms) göndermek için sayfa açıldıktan sonra göndereceğimiz
topluluklar belirlenir. Topluluk belirlemede sol kısımda bulunan Filtreler
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kullanılır. Müşteri, grup, sektör, il, ilçe veya kayıt tipine (şahıs, firma, tümü)
göre filtreleme işlemi yapılabilir (Resim 2.9).

Resim 2. 9: Filtreler

 Filtreleme yapıldıktan sonra ekranda istenilen topluluk isimleri görülecektir.
Eğer kayıtlı olan herkes listelenmek isteniyorsa filtrede tümü seçilir böylece
bütün kayıtlar ekranda görünür. Müşterilerin üstünde yer alan Tümünü Seç
butonuna tıklanarak veya istenilen kayıt onay kutucuğuna tıklanarak seçilir ve
liste adı belirlendikten sonra Listeye Ekle butonuna tıklanarak göndereceğimiz
topluluklar eklenmiş olur.
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Resim 2. 10: Listeye toplulukları eklemek

 Liste kaydedilirse daha sonraki mesaj gönderimlerinde Liste adından seçilerek
yine aynı topluluğa mesaj gönderilebilir. Liste silinmek istendiğinde Listeyi Sil
butonuna tıklanır.
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Resim 2. 11: Listeyi kaydetmek

 Bu işlemler tamamlandıktan sonra sağ üst kısımda bulunan Kısa İleti(SMS)
Gönder butonuna tıklanır. Butona tıklandıktan sonra ‘Toplu Kısa İleti(SMS)
Gönder’ penceresi açılır. Açılan pencerede Gönderilecek Liste bölümünden
hazırladığımız liste seçilir. Hitap kısmına hitap cümlesi yazılır ve asıl yazılmak
istenilen ileti(mesaj) hitap bölümünün altındaki boş kutuya yazılır. Eğer
gönderen kişi adının eklenmesini isteniyorsa Kişi Adını Ekle kutucuğuna
tıklanır. Gönderim tarihi de belirlendikten sonra Gönder butonuna tıklanır
böylece mesaj gönderilmiş olur.



33

Resim 2. 12: Toplu kısa ileti(SMS) göndermek

Bu ekrandan ayrıca ne kadar kontör kaldığı görülebilir. Eğer kontör miktarı yetersizse

mesaj gönderilmeyecektir. Telefon notundan çıkış işlemi Kapat butonundan ve
simgesinden yapılır.

2.3. Hatırlatıcı Not Alma

Sekretarya ofis programları kişisel notlar alıp takip edebilme olanağı tanır. Alınan
notlar aynı zamanda masaüstünde görüntülenebilir. İstenildiğinde kolay ulaşım sağlayarak
zaman kaybını önler.

Hatırlatıcı not alabilmek için sırasıyla menü çubuğundan Yeni Kayıt- Not seçilir ya
da ‘Not’ butonuna tıklanır.

Resim 2. 13: Yeni not sayfası açmak
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 Not butonuna tıklandıktan sonra Not Kayıt penceresi açılır. Sarı alana kayıt
edilmek istenilen not metni yazılır. Metin yazıldıktan sonra Kaydet butonuna
tıklanır ve not kaydedilmiş olur.

Resim 2. 14: Not kaydı yapmak

 Notun masaüstünde görünmesi isteniyorsa alt kısımda bulunan Masaüstünde
Göster seçeneğine tıklanarak kaydedilir.

 Kaydedilen not dışında not eklenmek isteniyorsa Yeni butonundan
gerçekleştirilir. Silme işlemi Sil butonuna tıklanır. Telefon notundan çıkış

işlemi Kapat butonundan ve simgesinden yapılır.

2.4. Randevu Takibi

Sekretarya ofis programları randevu kaydının yapılmasını ve kaydı yapılan
randevuların takibini kolaylaştırır. Kimin ne zaman, nerede, ne toplantısı olduğuna randevu
kaydıyla hızlı bir şekilde ulaşılabilir ayrıca kaydedilen randevular ajanda ekranında
görüneceği için unutma, karışma ya da kaybolma gibi olasılıklar ortadan kalmış olacaktır.

Randevu takibi yapabilmek için ilk önce randevu kaydının yapılması gerekir. Randevu
eklemek için Menü çubuğundan Yeni Kayıt- Randevu seçilir ya da Randevu butonuna
tıklanır (Resim 2.15).
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Resim 2. 15: Yeni randevu eklemek

Ayrıca ajanda açıkken tarih üzerinde sağ tıklanarak da yeni randevu kaydı yapılabilir
(Resim 2.16).

Resim 2. 16: Ajandadan yeni randevu kaydı eklemek

 Randevu kayıt ekranı açıldıktan sonra müşteri ismi seçilir. Bu bölümde sadece
kayıtlı olan müşterilerin isimleri listelenir (Resim 2.17).



36

Resim 2. 17: Müşteri eklemek

 Müşteri kaydı seçildikten sonra firma çalışanlarından kiminle görüşüleceği
seçilir.

Resim 2. 18: Müşteri personelini seçmek
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 İşletme personellerinden kimin müşteriyle randevusu olduğu seçilir.

Resim 2. 19: İşletme personelini seçmek

 Randevunun başlangıç zamanı seçilir. Yan kısmında bulunan simgeye
tıklandığında takvim açılır ve buradan kolaylıkla tarih ve saat ayarlanabilir.

Resim 2. 20: Randevu başlangıç tarihini ayarlamak
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 Randevu bitiş zamanı seçilir. Başlangıç zamanında olduğu gibi tarih ve saat
ayarı yapılır.

Resim 2. 21: Randevu bitiş tarihini ayarlamak

 Bu adım programın randevuyu hangi zaman diliminde haber vermesi gerektiğini
belirtilir. Anımsatıcı bölümünden istenilen zaman dilimi seçilir.

Resim 2. 22: Anımsatıcı
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 Anımsatıcıdan zaman dilimi seçildikten sonra programın, şirket çalışanına
randevuyu nasıl haberdar edeceği Uyarı Tipinden seçilir.

Resim 2. 23: Uyarı tipi seçmek

 Bir sonraki bölümde bulunan Konusu alanına randevunun konusu yazılır
(Resim 2.24). Konunun açık, net ve anlaşılır olmasına önem gösterilmelidir.

 Son adımda randevunun yeri, adresi ve diğer katılımcılar belirtilir. Randevunun
yeri Bizde olarak seçildiğinde eğer randevu şirket dışındaysa Adres kısmına
randevunun yeri yazılır. Onlarda olarak seçildiğinde ise zaten otomatik olarak
kayıtlı olan şirketin adresi adres kısmına gelir. Eğer belirlenen personel dışında
katılımcı olacaksa Diğer katılımcılar kısmına ismi yazılır. (Resim 2.24).
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Resim 2. 24: Randevu yerini belirlemek

Randevu kaydı yapıldıktan sonra Kaydet butonuna tıklanır. Bu pencereden yeni
randevu ekleme ve silme işlemi de yapılabilir. Ayrıca kaydedilen randevu masaüstü notu

olarak da kaydedilebilir. Randevu kayıt ekranından çıkış işlemi, Kapat butonundan ve
simgesinden yapılır.

Randevu kaydı yapıldıktan sonra randevuların takibi Kayıtlar ekranı seçiliyken sol
kısmında bulunan Randevular seçilerek yapılabilir. Randevular bölümünden, istenilen
sınıflama seçilerek kayıtlar ekranda listelenir. Listeden istenilen kaydın üzerinde çift tıklama
yapılarak kayda ulaşılabilir (Resim 2.25).
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Resim 2. 25: Randevu takibi
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2.5. Görev Takibi

İs gündemine ait görev listesinin oluşturulması işleri kolaylıkla dağıtılmasını sağlar.
Çalışma ekibi ile ilgili görev dağılımını ve tamamlanması gereken işleri ortak havuz
üzerinden takip edilebilmektedir. Uyarı sistemi ile önemli işlerin gözden kaçırılması gibi
olasılıklar da ortadan kalmış olur.

Görev takibi yapabilmek için ilk önce görev kaydının yapılması gerekir. Yeni görev
eklemek için menü çubuğundan Yeni Kayıt- Görev seçilir ya da Görev butonuna tıklanır.
(Resim 2.26).

Resim 2. 26: Yeni görev eklemek

Ayrıca ajanda açıkken tarih üzerinde sağ tıklanarak da yeni görev kaydı yapılabilir.

Resim 2. 27: Ajandadan yeni görev eklemek
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 Yeni görev kayıt ekranı açıldıktan sonra görevin konusu Konu bölümüne
yazılır. Konu girdikten sonra görevin başlangıç tarihi ve görevin son tarihi
ayarlanır.

Resim 2. 28: Konu eklemek

 Görev ile ilgili Durum bilgisi başlatılmamış, sürüyor, tamamlanmamış,
başkasında bekleyen ya da ertelenmiş olarak ayarlanır.

Resim 2. 29: Durum belirtmek
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 Görevin Öncelik durumu, görevin önemine göre derecelendirilerek belirtilir.
Öncelik durumu ayarlandıktan sonra görev başlatılmış, yarıda bırakılmış,
sürüyor ya da başkasında bekliyorsa Tamamlanan bölümünden görevin yüzde
(%) kaçının bitmiş olduğu gösterilir.

Resim 2. 30: Öncelik durumunu belirlemek

 Anımsatıcı ayarlanmak isteniyorsa yanındaki kutucuğa onay konulur ve hangi
tarih ve saatte görev hatırlanmak isteniyorsa ona göre zamanı ayarlanır. Zaman
ayarlandıktan sonra Uyarı Tipi seçilir (Resim 2. 31). Uyarı tipleri şunlardır:
Popup ile haber ver, E-Posta ile haber ver, Kısa ileti(sms) ile haber ver.
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Resim 2. 31: Anımsatıcı ve uyarı tipi ayarlamak

 Sahibi bölümün de kaydı yapılan görevin kimin sorumluluğunda olacağı
belirtilir. Açılan listeden görevli olan şirket personeli seçilir. Bu işlemler
tamamlandıktan sonra Açıklama ve Sonuç bölümüne geçilir. Açıklama kısmına
görevle ilgili yazılması gereken ek bilgiler not edilebilir. Sonuç bölümüne ise
Görev sonucunda ortaya çıkan değişiklikler not edilir.

Resim 2. 32: Personel, açıklama ve sonuç eklemek
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Görev kaydı yapıldıktan sonra Kaydet butonuna tıklanır. Bu pencereden yeni görev
ekleme ve silme işlemi de yapılabilir. Görev kayıt ekranından çıkış işlemi, Kapat

butonundan ve simgesinden yapılır.

Görev kaydı yapıldıktan sonra Görevlerin takibi Kayıtlar ekranı seçiliyken sol
kısmında bulunan Görevler seçilerek yapılabilir. Görevler bölümünden, istenilen sınıflama
seçilerek kayıtlar ekranda listelenir. Listeden istenilen kaydın üzerinde çift tıklama yapılarak
kayda ulaşılabilir (Resim 2.33).

Resim 2. 33: Görev takibi
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Şirket ajandası tutup görev atamalarını yapınız

İşlem Basamakları Öneriler

 Şirket ajandası tutunuz.
 Modül yardımıyla şirket ajandası

tutmayı öğrenebilir, programı kullanarak
öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.

 Toplu kısa ileti(sms) oluşturunuz.

 Modül yardımıyla toplu kısa ileti(sms)
göndermeyi öğrenebilir, programı
kullanarak öğrendiklerinizi
pekiştirebilirsiniz.

 Hatırlatıcı not alınız.
 Modül yardımıyla toplu hatırlatıcı not

almayı öğrenebilir, programı kullanarak
öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.

 Randevu takibi yapınız.

 Modül yardımıyla randevu takibi
yapmayı öğrenebilir, programı
kullanarak öğrendiklerinizi
pekiştirebilirsiniz.

 Görev takibi yapınız.
 Modül yardımıyla görev takibi yapmayı

öğrenebilir, programı kullanarak
öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Şirket ajandası tuttunuz mu?

2 Toplu kısa ileti(sms) oluşturdunuz mu?

3 Hatırlatıcı not aldınız mı?

4 Randevu takibi yaptınız mı?

5 Görev takibi yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Kimin ne zaman, nerede, ne toplantısı olduğuna ajandadan ulaşılabilir.

2. ( ) Toplu kısa ileti(sms) sadece müşterilere gönderilir.

3. ( ) Kaydedilen notlar istenirse masaüstü notu olarak gösterilebilir.

4. ( ) Görevin Öncelik durumu, görevin önemine göre derecelendirmek için kullanılır.

5. ( ) Kısa ileti(sms) gönderilirken kontör miktarı yetersiz olsa bile mesaj gönderme
işlemi yapılabilir.

6. ( ) Ajanda açıkken tarih üzerinde sağ tıklanarak da yeni görev kaydı yapılabilir.

7. ( ) Görev kaydı yapılırken Sahibi bölümüne kaydı yapan kişinin ismi yazılır.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

8. Ajanda üzerinde ………………….. , ………………… ve ………………….. kayıtları
görüntülenebilir.

9. Sekretarya ofis programının şirket çalışanına randevuyu nasıl haberdar edeceği
………………….. seçeneğinden ayarlanır.

10. Programın randevu tarihini hangi zaman diliminde haber vermesi gerektiği
…………….. bölümünden ayarlanır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Kargo ve kurye takibi yapabileceksiniz.

 Gönderilerin kargo ve kurye takibinin yapılmasının önemi nedir? Araştırınız.
 Evrak takibi yapmanın şirketler açısından önemi nedir? Araştırınız.

3. KARGO VE KURYE TAKİBİ

Sekretarya ofis programları sayesinde şirkete gelen veya şirketin gönderdiği tüm
evrakları, posta, kargo ve kurye işlemleri kayıt altına alınabilir. Kime, ne zaman, hangi evrak
numarası ile hangi kargo/gönderi firması ile ne gönderdiğine tek tıklama ile ulaşılabilir.

3.1. Kargo-Kurye Takibi

Şirket dışına gönderilecek belge, malzeme, fatura vb. şeyler için genelde kargo
şirketleri veya günümüzde yaygınlaşan kuryeler kullanılır. Sekretarya ofis programlarında
hem gelen hem de giden gönderi bilgilerinin kaydedilmesi kargo takibi için önemlidir.
İstenildiğinde kayıtlara ulaşabilir ve kargo detayları incelenebilir.

Kargo- kurye takibi yapabilmek için ilk önce Posta/Kargo kaydının yapılması
gerekir. Yeni kargo- kurye kaydı eklemek için Menü çubuğundan Yeni Kayıt- Posta/Kargo
seçilir ya da Posta/Kargo butonuna tıklanır (Resim 3.1).

Resim 3. 1: Yeni posta/kargo eklemek

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Yeni posta/kargo giriş çıkış penceresi açıldıktan sonra gönderi bilgilerinin
girilmesi gerekir. Gönderiyi hangi tarafın gönderdiği Gönderi Yönü
bölümünden seçilir.

Resim 3. 2: Gönderi yönü belirlemek
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 Gönderinin yurt içinde bir yere mi yoksa yurt dışında bir yere mi gönderildiği
Gönderi Türü bölümünden seçilir.

Resim 3.3: Gönderi türü belirlemek

 Gönderinin içeriği kısa ve öz bir şekilde Gönderilen Malzeme bölümüne
yazılır. Bu bölümden sonra gönderilen kargo ya da kuryenin ismi yazılır.
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Resim 3.4: Gönderilen malzeme ve kargo/kurye ismi eklemek
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 Gönderinin tarihi, miktarı ve şirketin verdiği evrak numarası ilgili yerlere
yazılır.

Resim 3.5: Tarih, miktar ve evrak numarası eklemek
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 Gönderi bilgileri girilirken son olarak açıklama ve gönderen kişinin ismi yazılır.

Resim 3.6: Açıklama ve gönderen ismi eklemek
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 Gönderi bilgileri sonrasında muhatap bilgileri girilir. Gönderilen kişiyi seçmek
için kayıtlı olan müşteri ismi girildikten sonra ismin yanında bulunan simge
tıklanarak ya da F5’e basılarak müşteri adres ve telefon bilgileri otomatik olarak
gelir. Muhatapla ilgili bir açıklama yapmak isteniyorsa açıklama bölümüne
yapılabilir.

Resim 3. 7: Muhatap bilgilerinin eklenmesi
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 Muhatap bilgileri girildikten sonra Ödeme Bilgileri girilir. Kargo tutarı
girildikten sonra kargo ücretini hangi tarafın ödediği seçilir.

Resim 3.8: Ödeme bilgisini eklemek

Posta/Kargo kaydı yapıldıktan sonra Kaydet butonuna tıklanır. Bu pencereden yeni
Posta/Kargo kaydı ve silme işlemi de yapılabilir. Posta/Kargo giriş çıkış ekranından çıkış

işlemi, Kapat butonundan ve simgesinden yapılır.

Posta/Kargo kaydı yapıldıktan sonra takibi Kayıtlar ekranı seçiliyken sol kısmında
bulunan Posta Kargo seçilerek yapılabilir. Posta Kargo bölümünden, istenilen sınıflama



58

seçilerek kayıtlar ekranda listelenir. Listeden istenilen kaydın üzerinde çift tıklama yapılarak
kayda ulaşılabilir (Resim 3.9).

Resim 3. 9: Posta kargo takibi
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3.2. Evrak Takibi

Sekretarya ofis programlarında evrak kaydı yapmak ve takip etmek çok kolaydır.
Evrak defterine kaydedilen evraklar aranırken zaman kaybı yaşanır. Sekretarya ofis
programlarında ise bir tıklama ile istenilen evrak kaydına rahatlıkla ulaşabilir.

Evrak takibi yapabilmek için ilk önce gelen-giden evrak kaydının yapılması gerekir.
Yeni evrak kaydı eklemek için Menü çubuğundan Yeni Kayıt- Gelen-Giden Evrak seçilir
ya da Evrak butonuna tıklanır. (Resim 3.10).

Resim 3.10: Yeni evrak kaydı eklemek

 Yeni gelen/giden evrak penceresi açıldıktan sonra evrakın çalışılan şirkete
geldiği mi yoksa şirketten gönderildiği mi tespit edilir ve bunun seçimi yapılır.
Yapılan seçime göre pencerede bir takım değişiklikler olur. Bu değişiklikler
geliş-gidiş tarihi, alıcı ve gönderen bölümlerinde görülür (Resim 3.11 - Resim
3.12).

Resim 3. 11: Gelen evrak
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Resim 3.12: Giden evrak

 Seçim yapıldıktan sonra evrakın geliş gidiş tarihi ve öncelik durumu seçilir.

Resim 3.13: Evrak geliş gidiş tarihi ve öncelik durumu

 Evrak kayıt edilirken verilen evrak numarası Evrak Nu bölümüne el ile girişi
yapılır ya da yanındaki simgeye tıklanarak otomatik olarak en son verilmesi
gereken evrak numarası eklenir. Evrakın imzalandığı tarih seçilir ve evrak hangi
dosyaya konulduysa o dosyanın numarası yazılır (Resim 3.14).
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Resim 3. 14: Evrak numarası, tarihi ve dosya numarası

 Evrakın konusu kısa kısaca Konu bölümüne yazılmalıdır. Eğer evraka ait detay
belirtilmek isteniyorsa Detay bölümüne yazılır.

Resim 3.15: Konu, detay eklemek

 Bu adımda evrakın gelen giden evrak durumuna göre dikkat edilerek
doldurulur. Pencerenin sağ üst kısmında yer alan, seçime göre alıcı ya da
gönderen olarak değişen bölümdeki isim şirketin personeli olmak zorundadır.
İlgili Kişi bölümünden personel seçildikten sonra İlgili Departman bölümüne
otomatik olarak personelin pozisyonu gelir (Resim 3.16).



62

Resim 3. 16: Alıcı-gönderen personel seçimi

 Son olarak pencerenin sağ alt kısmında yer alan, seçime göre alıcı ya da
gönderen olarak değişen bölümde evrakın gönderildiği ya da geldiği şirketinin
bilgilerinin olması zorunludur. Firma/Kurum, ilgili kişi ve ilgili departman
bilgileri yazılır.

Resim 3. 17: Alıcı, gönderen firma seçimi
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Gelen giden evrak kaydı yapıldıktan sonra Kaydet butonuna tıklanır. Bu pencereden
yeni gelen giden evrak kaydı ve silme işlemi de yapılabilir. Gelen giden evrak ekranından

çıkış işlemi, Kapat butonundan ve simgesinden yapılır.

Gelen giden evrak kaydı yapıldıktan sonra takibi Kayıtlar ekranı seçiliyken sol
kısmında bulunan Gelen-Giden Evrak seçilerek yapılabilir. Gelen giden evrak bölümünden,
istenilen sınıflama seçilerek kayıtlar ekranda listelenir. Listeden istenilen kaydın üzerinde
çift tıklama yapılarak kayda ulaşılabilir (Resim 3.18).

Resim 3. 18: Gelen-giden evrak takibi
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Kargo ve kurye takibi yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kargo, kurye takibi yapınız.
 Modül yardımıyla kargo, kurye takibi

yapmayı öğrenebilir, programı kullanarak
öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.

 Evrak takibi yapınız.
 Modül yardımıyla evrak takibi yapmayı

öğrenebilir, programı kullanarak
öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Kargo, kurye takibi yaptınız mı?

2 Evrak takibi yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Şirket dışına gönderilecek belge, malzeme, fatura vb. şeyler için kargo, kurye
şirketleri kullanılır.

2. ( ) Gönderiyi hangi tarafın gönderdiği Gönderi Türü bölümünden seçilir.

3. ( ) Evrak kaydı yapılırken İlgili Kişi bölümünden personel seçildikten sonra İlgili
Departman bölümüne otomatik olarak personelin pozisyonu gelir.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

4. Gönderinin yurt içinde bir yere mi yoksa yurt dışında bir yere mi gönderildiği
……………….. bölümünden seçilir.

5. Yeni evrak kaydı eklemek için Menü çubuğundan ……………………………….
seçilir ya da ………………………… butonuna tıklanır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Kayıt menüsü altında bulunan seçeneklerden biri
değildir?
A) Müşteri
B) Personel
C) Toplu kısa ileti(sms)
D) Gelen-Giden Evrak

2. Aşağıdakilerden hangisi Ajanda üstünde gösterilebilecek kayıtlardan biri değildir?
A) Randevular
B) Notlar
C) Görevler
D) Telefon notları

3. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri Bilgileri penceresinden yapılabilecek kayıtlardan
biri değildir?
A) Gönderilmiş kısa ileti(sms)ler
B) Telefon Notları
C) Ekli Dosyalar
D) Görevler

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Kayıtlar ekranından gönderilen kısa ileti(sms)ler takip edilebilir.

2. ( ) Programda görev kaydı müşteri personelleri için yapılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 Y
4 Y
5 D
6 D
7 Yeni Kayıt-Müşteri / Müşteri
8 Kayıtlar / Personeller

9
E-posta, Kısa İleti(SMS) ve

Popup

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 Y
4 D
5 Y
6 D
7 Y

8
Randevular / Telefon notları /

Görevler
9 Uyarı tipi

10 Anımsatıcı

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D
4 Gönderi tipi

5
Yeni Kayıt- Gelen-Giden

Evrak / Evrak

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 C

2 B

3 D

4 Y

5 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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