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Teknik Özellikler
Sınav Özellikleri

GENEL BİLGİLER

OSS94; geleneksel sınav sistemini modern ve sürekli
gelişen teknolojik yöntemlerle online ortama taşımanızı
sağlar.
Bu platform sayesinde sınavınızı uygulamak ve
sonuçlarına en gelişmiş olanaklarla ulaşmak oldukça
basittir. Online sınav sisteminde süreç, katılımcı kayıt
sayfası ile başlar. Kayıt olduktan sonra oluşturduğunuz
sınavı, hitap etmek istediğiniz hedef gruba yönlendirmeniz
ve katılımcıların sınav sonuçlarına ulaşmanız herkes
tarafından kolayca kullanılabilecek düzeydedir. Sorularınızı
oluşturup sisteme yükledikten sonra katılımcıların sınavı
belirlenen sürede tamamlayıp sisteme yüklemesi ve
belirlenen doğru cevaplar çerçevesinde puanlandırılması
sistemin aşamalarını oluşturmaktadır.

OSS94; katılımcılarına, soru ve katılımcı portföyü
oluşturmaları sonrasında özelleştirebilmeleri için kullanıcı
dostu bir ara yüz sunmaktadır. Bu yazılım sunduğu altyapı
hizmetleri ve çözüm ortaklarıyla güvenli ve teknolojik bir
sınav ortamı oluşturmaktadır. OSS94; toplam katılımcı
sayısı, iletişim bilgileri, sınıf ve alan bilgilerine göre katılımcı
oranları gibi istatistikler sunmaktadır. Bu sayede
katılımcıları analiz etmeniz, mevcut durumlarını
incelemeniz ve bir sonraki sınavda size ilham olabilecek
fikirler edinmeniz kolaylaşmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Pratik ve kolay sınav oluşturma (görsel/yazı halinde soru
ekleme, 1 doğru ve sınırsız yanlış görsel/yazı halinde şık
ekleme)
Sınav türü, adı ve açıklaması ekleyebilme
Ders, sınıf vb. kriterlere göre soruları sorgulayarak
eklemek istediklerini seçebilme
Sınav tarihi, saat aralığı, puanı, yanlışın doğruyu
götürme şekli/yanlış cevabın etki etmemesi ve diğer
kriterleri belirleyerek sınav ayarlarını yapabilme
Sınavın, üye panelinden katılımcıların bilgilerini girerek
ya da başvuru formu doldurularak yapılmasını
ayarlayabilme

Sınav listesinde; sınavlar, tarih aralığı, sınav türü, ad ve
durumuna göre sınav sorgulayabilme
Katılımcıları şube, alan vb. gruplara atayabilme
Katılımcı listesini excel dökümanı olarak alabilme
Soru havuzu ile istenilen sayı ve özellikte sınav
oluşturma
Html5, Css3 ile modern yapı
Basit, kullanışlı ve estetik tasarım
%90-%100 mobil uyumluluk

SINAV ÖZELLİKLERİ

Sınav saatinden önce katılımcılara hatırlatma SMS’i
gönderebilme
Deneme ve bursluluk sınavları için web sitenizden
(subdomain üzerinden) başvuru kayıtları alabilme
Kayıt almayı panelde açıp, kapatabilme
Giriş yapabilmeyi panelde açıp, kapatabilme
Sınav kurallarına ilişkin bilgilendirme metni ve onayı
Oluşturulan sınava ait önizleme
Sınav giriş LOG raporu
Sınav başlangıcında otomatik tam ekrana geçiş

Sağ tık engelleme
Print screen engelleme
Sayfayı yazdırmayı engelleme
Backspace engelleme
Tarayıcı incele özelliğini engelleme
Sayfa çıkış isteği uyarıları
Herhangi bir illegal aktivitede sesli ve yazılı uyarı
Mouse belirli bir süre hareketsiz kalırsa sesli ve yazılı uyarı
Tam ekrandan çıkılırsa sesli ve yazılı uyarı

Test sorularının her katılımcıya farklı sırada gösterilmesi ve
tek bir doğru cevapla beraber yanlış olan 4 adet
seçeneğin rastgele sıralanması
Sınav ortalama değerlendirme raporu
Sınav esnasında kalan süreyi gösteren sayaç
Sınav listesindeki katılımcıların sonuçlarını sınav sonunda
veya sınav esnasında anlık olarak yönetici panelinden
görebilme
Sınav sonuçlarını katılımcıya gösterme durumunu
panelde açıp, kapatabilme
Sınavda bulunan her sorunun cevaplandıktan sonra anlık
olarak kaydedilmesi
Sınavı gönder butonuna basılmaması halinde bile, sınav
süresi sonunda tüm cevapların kaydedilmesi
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