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iKampüs Nedir?

• iKampüs, Türkiye’de eğitim sektörü için tasarlanan ilk kurumsal kaynak planlaması
ve okul yönetim sistemidir.

• Kurumunuzda ki tüm süreçleri akıllı sistemlerle dijital hale getiren ve anlık
izlenebilmesini sağlayan iKampüs’ ü, anaokulundan üniversiteye tüm eğitim
kurumlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

• Ayrıca iKampüs, yeni nesil dinamik bulut sistemleri kullanır ve diğer tüm
sistemlere kolaylıkla entegre edilebilir.
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iKampüs Neden Farklıdır?

• iKampüs, öğretim için daha fazla zaman ayırmanız, okul iletişimini artırmanız ve
eğitim kalitesini yükseltmeniz için tasarlanmıştır.

• Kolejlerden üniversitelere, dil okullarından etüt merkezlerine kadar her eğitim
kurumu için vazgeçilmez bir yardımcı olacaktır.

• Kurumunuzda ki tüm süreçleri akıllı sistemlerle dijital hale getiren ve anlık
izlenebilmesini sağlayan iKampüs’ ü, anaokulundan üniversiteye tüm eğitim
kurumlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.
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iKampüs Neden Farklıdır?

• iKampüs kurumunuza; hızlı ve doğru iletişim kurma, personelinizi destekleme,
öğrencileri etkin yönetme, veliler ve diğer şubelerinizle etkileşim kurma ayrıca
öğrenci verilerinizi barındırma özelliklerini kazandıracaktır.

• Mükemmel bir kullanıcı deneyimi sağlamak için kullanıcı dostu bir ara yüz ile
iKampüs tasarlanmıştır. Öyle ki, temel bilgisayar bilgisi olan herkes minimum
eğitimle sistemi hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilir.
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Okulunuzu akıllı yapın..

• Türkiye’ de ilk ve tek olan özellikler..        
E-okul uyumlu bir okul yönetim 
sisteminden çok daha fazlası..

7/24 Okulunuzu yönetin.

7/24 Tahsilat gerçekleştirin.

7/24 Güvenliği sağlayın.
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iKampüs Avantajları
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Teknolojik Özellikler



Modül Özellikleri
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Akıllı Okul Modülü Bazı Özellikleri
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Akıllı Tahsilat Modülü Bazı Özellikleri
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Akıllı İK Modülü Bazı Özellikleri
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Akıllı Geçiş Modülü Bazı Özellikleri
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Akıllı Cüzdan Modülü Bazı Özellikleri
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Akıllı Evrak Modülü Bazı Özellikleri
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Akıllı Tedarik Modülü Bazı Özellikleri
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Akıllı Uzem Modülü Bazı Özellikleri
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Yönetici  Kazanımları
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Yönetici  Kazanımları



Online Tahsilat Özellikleri

Eğitim, servis ve yemek gibi tüm okul 
ücretlerini bir tıkla 7/24 tahsil edin. Tek 
sözleşme ile tüm kredi kartlarından 24 
saat içinde taksitli veya tek çekim ödeme 
almaya başlayın

12 ay’a kadar taksit fırsat

3D güvenli ödeme sistemi

Tek tıkla, SMS veya eposta ile tahsilat imkanı
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Neden Online Tahsilat



Akıllı Harcama

Tüm okul içi harcamaları akıllı kartlar ile 
yapın. Veliler, öğrenci harcamalarını; 
yöneticiler ise kantin ve mağaza 
satışlarını 7/24 kontrol etsin ve kolayca 
yönetimini sağlasın.

Online harçlık yükleme

Harcama limiti veya ürün belirleme

Kolay kantin ve mağaza yönetimi
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Neden Akıllı Harcama 



Mobil  Uygulamalar (IOS ve Android)
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