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Sampoorna/iExAMs 

Help File
(Prepared by SITC Forum Palakkad)



  

നനിലവനില് പല വനിദദദ്യാലയങ്ങളനിലലും പ്രധദ്യാനദ്യാധദദ്യാപരുടടെ ഒരു 
യൂസര് മദ്യാത്രമദ്യായനിരനികലും ഉണദ്യാവുക. ഈ യൂസര് 

ഉപയയദ്യാഗനിചദ്യാവുലും എലദ്യാ കദ്യാസസ് അധദദ്യാപകരുലും പ്രയവശനികക 
അതനിനദ്യാല് ആദദലും തടന്നെ പ്രധദ്യാനദ്യാധദദ്യാപകരുടടെ യലദ്യാഗനിന് 

പദ്യാസസ് യവര്ഡസ് മദ്യാറ്റുകയലും കദ്യാസസ് അധദദ്യാപകര്മദ്യാടര 
പ്രയതദകലും യൂസര്മദ്യാരദ്യാകകയലും യവണലും



  

പ്രധദ്യാനദ്യാധദദ്യാപകരുടടെ പദ്യാസസ് യവര്ഡസ് മദ്യാറ്റുന്നെതനിനദ്യായനി 
നനിലവനിടല Username Password ഉപയയദ്യാഗനിചസ് 
യലദ്യാഗനിന് ടചെയ്തതനിനസ് യശഷലും മുകളനിലള്ള School 

Admin എന്നെതനില് കനികസ് ടചെയ്യുക

School Admin



  

തുറന്നെസ് വരുന്നെ ജദ്യാലകതനിടല Change Password 
എന്നെതനില് കനികസ് ടചെയ്തസ് പദ്യാസസ് യവര്ഡസ് മദ്യാറദ്യാവുന്നെതദ്യാണസ്



  

ആവശദമദ്യായ വനിവരങ്ങള് നല്കനി Update നല്കുക



  

ആദദമദ്യായനി സമ്പൂര്ണ്ണയനില് കദ്യാസസ് ടെടീചര്മദ്യാടര യൂസര്മദ്യാരദ്യായനി 
ടസറസ് ടചെയ്യണലും. ഇതനിനദ്യായനി HM Login വഴനി 

സമ്പൂര്ണ്ണയനില് പ്രയവശനികയമദ്യാള് ലഭനികന്നെ യപജനിടന്റെ 
മുകളനിടല സ്കൂളനിടന്റെ യപരനില് കനികസ് ടചെയ്യുക



  

Click Here



  

ലഭനികന്നെ ജദ്യാലകതനിടന്റെ മുകളനിടല More 

എന്നെതനില് നനിനലും Manage Data Entry 

Users എന്നെതനില് കനികസ് ടചെയ്യുക



  

More -> Manage Data Entry Users



  

 ഈ യപജനിടല New Data Entry User എന്നെതനില് കനികസ് 
ടചെയ്യുക

New Data Entry User



  

കദ്യാസസ് ടെടീചറനിനസ് അനുയയദ്യാജദമദ്യായ Username ,Password, 
Email ഇവ നല്കനി Update നല്കുക



  

Username , First Name     ഇവ ഒനന തനനആവരരതന . 

 പപസനവവരഡഡല 4 Characters വവണണ.  തപനഴകപണരന

 ജപലകണ ലഭഡകരണ



  

ഈ യൂസറനിനസ് കദ്യാസസ് യൂസര് Privilage നല്കുന്നെതനിനദ്യായനി 
10 എന്നെതനിനസ് യനടരയള്ള യബദ്യാകനില് Tick Mark നല്കുക. 

ആ കദ്യാസനിടല നനിലവനിലള്ള ഡനിവനിഷനുകളുടടെ ലനിസസ് ലഭനികലും



  

ഏതസ് കദ്യാസനിടന്റെ കദ്യാസസ് ടെടീചറദ്യായണദ്യാ അതനില് ടെനികസ് നനില നനിര്തനി 
മറ്റുള്ളവയനിടല ടെനികസ് മദ്യാര്കകള് ഒഴനിവദ്യാകനിയതനിനസ് യശഷലും Update 

നല്കുക



  

Userടന്റെ യപരനിനസ് യനടരയള്ള Edit Allowed Class 
എന്നെതനില് കനികസ് ടചെയ്തദ്യാല് ഡനിവനിഷനുകളനില് മദ്യാറലും 

വരുതദ്യാവുന്നെതദ്യാണസ്. Userടന്റെ യപരനില് കനികസ് ടചെയസ് തദ്യാല് 
പദ്യാസസ് യവര്ഡസ് Reset ടചെയ്യുന്നെതനിനുള്ള Option 

ലഭനികന്നെതദ്യാണസ്. HM Login വഴനി പ്രധദ്യാനദ്യാധദദ്യാപകര്കസ് 
ഇതസ് സദ്യാധനികന്നെതദ്യാണസ്



  

ഇതരതനില് എത്ര ഡനിവനിഷനുകളുയണദ്യാ അത്രയലും കദ്യാസസ് 
അധദദ്യാപകടര കദ്യാസസ് യൂസര്മദ്യാരദ്യായനി Create ടചെയസ് തതനിനസ് 
യശഷലും ഓയരദ്യാ കദ്യാസസ് ടെടീചര്മദ്യാരുലും അവരുടടെ Username 
Password ഇവ ഉപയയദ്യാഗനിചസ് Login ടചെയ്യണലും. എലദ്യാ 

Userമദ്യാരുലും First Login നടെതനിടയങനില് മദ്യാത്രയമ iExAMs 
ല് കദ്യാസസ് ടെടീചര്മദ്യാടര ഉള്ടപ്പെടുതദ്യാന് കഴനിയൂ. ആദദ 

യലദ്യാഗനിനനില് അവരുടടെ Password Change ടചെയ്യുന്നെതനിനുള്ള 
ഓപസ്ഷന് ലഭനികലും. പദ്യാസസ് യവര്ഡസ് മദ്യായറണതസ് 

അനനിവദ്യാരദമദ്യാണസ്



  

പ്രസ്തുത യൂസറനിനസ് തദ്യാടഴകദ്യാണുന്നെ 
മദ്യാതൃകയനിടല ജദ്യാലകമദ്യാവുലും ലഭനികക



  

തുടെര്ന്നെസ് HM Login മുയഖേന സമ്പൂര്ണ്ണയനില് 
വടീണലും പ്രയവശനികക



  

സമമ്പൂര്ണ്ണയയിലലെ ഡഡാഷഷ് 
ബബഡാര്ഡയില് പ്രബവേശയിചഡാല് അതയില് 

 iExAMs ലെയിങഷ് ലെഭഭ്യമഡാകകക



  

  HM Login മകബഖേന പ്രബവേശയിചഷ് ഈ 
ലെയിങയില് കയികഷ് ലചെയകക. ചെകവേലടെ 
കഡാണകന്ന മഡാതതൃകയയില്  iExAMs

ബപേജഷ് ലെഭയികകക



  



  

ലഭദമദ്യാകുന്നെ യപജനിടല ഓയരദ്യാ ഫടീല്ഡനിനുലും 
യനടരയള്ള Edit ബട്ടണ് അമര്തനി  വനിശദദ്യാലുംശങ്ങള് 

പരനിയശദ്യാധനിചസ് ശരനിടയനറപ്പെദ്യാകണലും. 
പ്രധദ്യാനദ്യാധദദ്യാപകടന്റെ ടപന്നമര് നല്കണലും. 

ഡനിവനിഷന് എന്നെതസ് എഡനിറസ് ടചെയ്യുയമദ്യാള് തുറന്നെസ് 
വരുന്നെ ജദ്യാലകതനില് പതദ്യാലും കദ്യാസനിടല 

ഡനിവനിഷനുകളുലും ഓയരദ്യാ ഡനിവനിഷനനിടല കുട്ടനികളുടടെ 
കൃതദമദ്യായ എണ്ണവുലും നലനി കണ്യഫലും ടചെയ്യണലും.
(Unaided സ്കൂളുകളുടടെ യപജനില് PEN NUMBER ഓപസ് ഷന് 

ഉണദ്യാവനില)



  

    ഇവഡനട ഓവരപ ഡഡവഡഷനഡനലയരണ നഡലവഡനല

   ആണകരടഡകളരനടയരണ നപണകരടഡകളരനടയരണ എണണ

   അതതന ഡഡവഡഷനരകളകന വനനര നലകരക



  

പ്രധദ്യാനദ്യാധദദ്യാപകരുടടെ Signature അയപദ്യാഡസ് 
ടചെയയ്യണതുണസ്. Pen Number യചെര്ടതങനില് മദ്യാത്രയമ ഇതസ് 

സദ്യാധദമദ്യാക. Signature Image 10KBയനില് കടുതല് 
വലപ്പെമുള്ളതദ്യാകണലും



  

Signature അപസ് യലദ്യാഡസ് ടചെയ്തസ് കഴനിഞദ്യാല് 
കദ്യാസസ് ടെടീചര്മദ്യാടര Assign ടചെയ്യുക എന്നെതദ്യാണസ് 

യവണതസ്. കദ്യാസസ് ടെടീചര്മദ്യാടര യൂസറദ്യായനി 
നനിര്മനിചനിടലങനില് തദ്യാടഴകദ്യാണുന്നെ 

ജദ്യാലകമദ്യാവുലും ലഭനികക . അതനിനദ്യാല് യമല് 
സൂചെനിപ്പെനിച മദ്യാര്ഗതനിലൂടടെ കദ്യാസസ് ടെടീചര്മദ്യാടര 
യൂസറദ്യായനി തയ്യദ്യാറദ്യാകനിയതനിനസ് യശഷലും യവണലും 

ഈ ടസപ്പെസ് ടചെയയ്യണതസ്



  



  

കദ്യാസസ് ടെടീചര്മദ്യാടര യൂസര്മദ്യാരദ്യായനി തയ്യദ്യാറദ്യാകനി എലദ്യാ 
കദ്യാസസ് ടെടീചര്മദ്യാരുലും ഒരു തവണ അവരുടടെ യലദ്യാഗനിനനില് 
പ്രയവശനിചസ് കഴനിഞദ്യാല് മദ്യാത്രയമ iExAMs സസറനില് 

അവര്കസ് ഡനിവനിഷനുകള് നല്കദ്യാന് കഴനിയൂ. 
ആദദതവണ പ്രയവശനികയമദ്യാള് അവര് പദ്യാസസ് യവര്ഡസ് 

മദ്യായറണനി വരുലും



  

അധദദ്യാപകര്കസ് ഡനിവനിഷനുകള് അനുവദനിചസ് 
നല്കുന്നെതനിനദ്യായനി Assign Division for 
Teachers എന്നെതനിനസ് യനടരയള്ള Edit 

എന്നെതനിലൂടടെ പ്രയവശനികക



  



  

നനിലവനില് Assign ടചെയ്ത കദ്യാസസ് അധദദ്യാപകരുടടെ ലനിസസ് 
ലഭനികലും ഓയരദ്യാ അധദദ്യാപടന്റെയലും യപരനിനസ് യനടര അവരുടടെ 
ഡനിവനിഷനുകളുലും കദ്യാണദ്യാന് സദ്യാധനികലും ഇവ പരനിയശദ്യാധനിചസ് 

ശരനിടയനറപ്പെദ്യാകനിയതനിനസ് യശഷലും മദ്യാത്രയമ Save and 
Initiate നല്കദ്യാവ.

(NB:- User ആയനി തയ്യദ്യാറദ്യാകനിയ അധദദ്യാപകന് 
സലുംപൂര്ണ്ണയനില് First Login നടെതനിടയങനില് മദ്യാത്രയമ 

ഡനിവനിഷന് Assign ടചെയ്യദ്യാന് കഴനിയൂ)



  

ഇയപ്പെദ്യാള് കദ്യാസസ് അധദദ്യാപകര്കസ് അവരുടടെ 
Username & Password ഉപയയദ്യാഗനിചസ് 

സലുംപൂര്ണ്ണയനിടല iExAMs ലനിങനിലൂടടെ എ ലനിസസ് 
പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതദ്യാവുന്നെതദ്യാണസ്



  

ലനിങനില് കനികസ് ടചെയ്യുയമദ്യാള് തുറന്നെസ് വരുന്നെ യപജനിടല
ഇടെതസ് വശടത Pre Examination കനികസ് ടചെയ്യുക



  

തുറന്നെസ് വരുന്നെതനിടല 
Candidate Details -> Candidate(Regular)

എന്നെ ക്രമതനില് കനികസ് ടചെയ്യുക



  

തുറന്നെസ് വരുന്നെ ജദ്യാലകതനില് Add New Candidate 
എന്നെതനില് കനികസ് ടചെയ്യുയമദ്യാള് ലഭനികന്നെ യബദ്യാകനില് ആ 
ഡനിവനിഷനനിടല ഒരു വനിദദദ്യാര്ഥനിയടടെ അഡനിഷന് നമര് 

നല്കനി OK നല്കുക



  

തുറന്നെസ് വരുന്നെ Add New Candidate ജദ്യാലകതനില് Import 
Data From Sampoorna എന്നെ യറഡനിയയദ്യാ ബട്ടണ് ടസലകസ് 

ടചെയ്തസ് Continue അമര്ത്തുക



  

സമ്പൂര്ണ്ണയനില് നനിന്നെലദ്യാടത പുതുതദ്യായനി 
ഉള്ടപ്പെടുതദ്യാനദ്യാടണങനില് 

No, Iam OK with New Entry എന്നെതദ്യാണസ് 
തനിരടഞടുയകണതസ് 



  

വനിദദദ്യാര്ഥനിയമദ്യായനി ബന്ധടപ്പെട്ടസ് സമ്പൂര്ണ്ണയനില് 
ലഭദമദ്യായ വനിവരങ്ങള് ലഭനികലും. ഇവ ഓയരദ്യാ 

ഫടീല്ഡുകളുലും പരനിയശദ്യാധനിചസ് ശരനിടയനറപ്പെദ്യാകനി 
ചുവടടെയള്ള Continue എന്നെതനില് കനികസ് 

ടചെയ്യുക. തദ്യാടഴകദ്യാണുന്നെ ജദ്യാലകലും ലഭനികലും



  



  

SSLC Certificate ല് ആവശദമദ്യായ എലദ്യാ 
വനിവരങ്ങളുമുള്ടപ്പെട്ട ഈ യപജസ് ഒരനികല് കടെനി 

പരനിയശദ്യാധനിചസ് ശരനിടയങനില് ചുവടടെയള്ള Submit 
ബട്ടണുലും അലദ്യാത പകലും തനിരനിടക തനിരുതലകള് 

വരുത്തുന്നെതനിനദ്യായനി Edit ബട്ടണുലും അമര്ത്തുക. 
Submit അമര്ത്തുയമദ്യാള് തദ്യാടഴകദ്യാണുന്നെ ജദ്യാലകലും 

ലഭനികലും



  



  

വനിദദദ്യാര്ഥനിയടടെ യപരനിനസ് യനടര Manage എന്നെതനിനസ് 
തദ്യാടഴയദ്യായനി View, Edit, Delete എന്നെനിവകള്ള 

ബട്ടണുകള് ഉപയയദ്യാഗനിചസ് ആവശദമദ്യായ പ്രവര്തനങ്ങള് 
നടെതദ്യാവുന്നെതദ്യാണസ്



  

ഇതരതനില് എലദ്യാ വനിദദദ്യാര്ഥനികളുടടെയലും വനിവരങ്ങള് 
നല്കനി കദ്യാസസ് അധദദ്യാപകര് പരനിയശദ്യാധനിചതനിനസ് 

യശഷലും Verificationനദ്യായനി പ്രധദ്യാനദ്യാധദദ്യാപകര്കസ് 
സമര്പ്പെനികണലും



  

1/6/2017നസ് 14 വയസസ് പൂര്തനിയദ്യാകദ്യാത വനിദദദ്യാര്ഥനികള്കസ് 
Age Relaxation എന്നെതനിടല Yes നല്കനി ഉതരവനിടന്റെ 

നമര് നല്കണലും



  

Address യരഖേടപ്പെടുത്തുന്നെതനിനദ്യായനി രണസ് യപദ്യാക്സുകള് 
കദ്യാണദ്യാലും ഇതനില് Address 1 എന്നെതനില് HouseNo/House 
Name, Locality എന്നെനിവയലും Address2 എന്നെതനില് Post 

Office (PO) ,Pincode, District എന്നെനിവയമദ്യാണസ് 
യചെര്കണതസ്. ഇവടയ യകദ്യാമ (,) ഉപയയദ്യാഗനിചദ്യാണസ് 

യവര്തനിരനിയകണതസ്
യപദ്യാസസ് ഓഫടീസനിനസ്  P O എനള്ടപ്പെടുതദ്യാനുലും 

നനിര്യദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ്



  

Place of Birth  ല Local Body ഏതദ്യായണദ്യാ 
അതദ്യാണുള്ടപ്പെടുയതണതസ്. ആസസ് പത്രനിയടടെ യപയരദ്യാ House 

എയന്നെദ്യാ അല. ബര്തസ് സര്ട്ടനിഫനികറനില് നല്കനിയ 
സ്ഥലയപ്പെരദ്യാവണലും നല്യകണതസ്



  

യഫദ്യായട്ടദ്യാ പരനിയശദ്യാധനിചസ് കനിയര് ആടണനറപ്പെദ്യാകണലും
20-30 KB Size
150 x 200 pixel



  

Medium, First Language ഇവ നല്കുയമദ്യാള് 
പ്രയതദകലും ശ്രദനികണലും Arabic (O) etc .. 

ഓറനിയന്റെല് വനിഭദ്യാഗലും വനിദദദ്യാര്ഥനികള്കസ് 
മദ്യാത്രമദ്യാണസ് നല്യകണതസ്



  

Identification Mark  രനണണണ നഡരബനമപണന



  

   സമമരണയഡല ഉളനപടരതപന കഴഡയപനത

 വപപയ Readmission  കരടഡകഉരനണങഡലഅവ

No Iam OK With New Entry   എനതന നലകഡ

Candidate Type – Readmitted  എനന നലകണണ



  

ആ ഡനിവനിഷനനിടല എലദ്യാ വനിദദദ്യാര്ഥനികളുടടെയലും രജനിയസ്ട്രേഷന് 
പൂര്തനിയദ്യാകനിയ യശഷലും ഇടെതസ് വശടത Pre Examinationടല 

Checklist for Parents എന്നെതനില് കനികസ് ടചെയ്തദ്യാല് ആ 
ഡനിവനിഷനനിടല വനിദദദ്യാര്ഥനികളുടടെ വനിവരങ്ങളടെങ്ങനിയ പ്രനിന്റെന്റൗട്ടസ് 

A4 ഷടീറനില് ലഭനികലും. ഇതസ് രകകര്തദ്യാകടള കദ്യാണനിചസ് 
ഒപ്പുകള് വദ്യാങ്ങനി യശഖേരനികണലും. തനിരുതലകളുടണങനില് അവ 

വരുയതണതദ്യാണസ്



  

തുടെര്ന്നെസ് Pre Examination ലള്ള Candidate Conformation 
എന്നെതനില് കനികസ് ടചെയ്യുക



  

തദ്യാടഴകദ്യാണുന്നെ മദ്യാതൃകയനിലള്ള ജദ്യാലകമദ്യാവുലും ലഭനികക ഇതനില് 
നല്കനിയ വനിവരങ്ങള് പരനിയശദ്യാധനിചസ് എലദ്യാ വനിദദദ്യാര്ഥനികളുടടെയലും 

വനിവരങ്ങള് ഉള്ടപ്പെട്ടനിട്ടുടണനറപ്പെദ്യാകനിയതനിനസ് യശഷലും Declarationനസ് 
ഇടെതസ് ഭദ്യാഗത്തുള്ള യബദ്യാകനില് ടെനികസ് മദ്യാര്കസ് നല്കനി Procede with 

Candidate Confirmation കനികസ് ടചെയ്തദ്യാല് ആ ഡനിവനിഷനനിടല കദ്യാസസ് 
ടെടീചര് നടെയതണ A List പ്രവര്തനങ്ങള് പൂര്തനിയദ്യാവുലും



  

എലദ്യാ കുട്ടനികളുടടെ വനിവരങ്ങളുലും ഉള്ടപ്പെടുതനിയതനിനസ് യശഷലും 
പ്രധദ്യാനദ്യാധദദ്യാപകന് HM Login വഴനി പ്രയവശനിചസ് ഓയരദ്യാ 

വനിദദദ്യാര്ഥനിയടടെയലും വനിവരങ്ങള് പരനിയശദ്യാധനിചസ് ശരനിടയന്നെസ് 
ഉറപ്പെദ്യാകനി കണ്യഫലും ടചെയയ്യണതുണസ്. 



  

സപ്രവറസ് കദ്യാന്ഡനിയഡറസ് രജനിയസ്ട്രേഷന് HM Login 
വഴനിയദ്യാണസ് നടെയതണതസ്.ആദദലും എഴുതനിയ രജനിസര് നമര് 
വര്ഷലും ഇവ നല്കനിയദ്യാണസ് വനിവരങ്ങള് യരഖേടപ്പെടുയതണതസ്



  

സപ്രവറസ് രജനിയസ്ട്രേഷനസ് പ്രയതദകലും 
Confirmation ഉണദ്യായനിരനികന്നെതല



  

എലദ്യാ പ്രവര്തനങ്ങളുലും പൂര്തടീകരനിചതനിനസ് 
യശഷലും പ്രധദ്യാനദ്യാധദദ്യാപകര് E Submission 

നടെയതണതദ്യാണസ്.
പ്രനിന്റെന്റൗട്ടസ് സ്കൂളനില് സൂകനിചദ്യാല് മതനി.

മയറടതങനിലലും ഓഫടീസുകളനില് നല്യകണ 
ആവശദമനില



  

ജനുവരനി 12 നകലും ഈ പ്രവര്തനങ്ങള് 
പൂര്തടീകരനിയകണതുണസ്. യദ്യാടതദ്യാരു 

കദ്യാരണവശദ്യാലലും തടീയതനി നടീട്ടനി നല്കുന്നെതല



  

ജനുവരനി പതനിയനയഴദ്യാടടെ A Listഉലും Blistഉലും 
പ്രധദ്യാനദ്യാധദദ്യാപകര്കസ് iExam Siteല് നനിനലും 

ഡന്റൗണ്യലദ്യാഡസ് ടചെയ്യദ്യാവുന്നെതദ്യാണസ്



  

CE Score, Grace Mark തുടെങ്ങനിയവ പനിന്നെടീടെസ് 
iExAMs സസറനിലദ്യാണസ് ടചെയയ്യണതസ്. ഇവയടടെ 

സമയക്രമവുലും വനിശദദ്യാലുംശങ്ങളുലും പനിന്നെടീടെസ്



  

പരടീകകസ് രജനിസര് ടചെയ്ത വനിദദദ്യാര്ഥനികളുടടെ 
രജനിയസ്ട്രേഷന് കദദ്യാന്സല് ടചെയ്യുന്നെതനിനസ് HM 

Loginടല Cancellation ലനിങനിലൂടടെ നടെതണലും.
ഇതനിനദ്യായനി കുട്ടനിയടടെ രജനിസര് നമര്, Cancel 

ടചെയ്യുന്നെതനിനുള്ള കദ്യാരണലും എന്നെനിവ 
നല്കുന്നെയതദ്യാടടെദ്യാപ്പെലും Supporting 

Documentടന്റെ Image Upload ടചെയ്യണലും



  

പ്രധദ്യാനദ്യാധദദ്യാപകര് E Verification 
പൂര്തനിയദ്യാകന്നെയതദ്യാടടെ i ExAMSല് 
വരുതനിയ മദ്യാറങ്ങള് സമ്പൂര്ണ്ണയനില് 

വന്നെനിട്ടുണദ്യാകുലും അവ യവടറ തനിരുയതണതനില



  

പ്രദ്യാകനികല് പരടീകകസ് മുയന്നെ ഹദ്യാള് 
ടെനികറ്റുകള് iExAMS സസറനില് നനിനലും 

ഡന്റൗണ്യലദ്യാഡസ് ടചെയ്യദ്യാവുന്നെതദ്യാണസ്



  

പരരകപഭവന
0471 2546832, 2546833

sysmapb@gmail.com



  

SSLC പരടീകയമദ്യായനി ബന്ധടപ്പെട്ട സര്കലറുകളുലും 
വനിശദദ്യാലുംശങ്ങളുലും SITC Forum സസറനിടല SSLC2018 

എന്നെ യപജനില് ലഭനികന്നെതദ്യാണസ്
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