Kayıt bölümleri ve açıklamaları:
1) AVBS veli bilgilendirme sistemine giriş yapabilmek için, veli kullanıcı adı ve şifresinin
sistemdeki giriş yerlerine doğru şekilde girilmesi gerekmektedir. Kullanıcı adı veya kullanıcı
şifresinin unutulması durumunda , sisteme girebilmek için öğrenci işleri bölümünü arayarak
kullanıcı adı veya şifrenizi öğrenebilirsiniz.
2) AVBS girildikten sonra, ana giriş sayfasındaki üst menülerden etkinlik menüsünü tıklayınız.
3) Etkinlikler sayfasında kayıt yenilemek/ yeni kayıt için seçmiş olduğunuz etkinliğin “satın al”
kolonunun sağ tarafında olan kolondaki kutucuğu işaretlediğinizden emin olunuz.Birden fazla
etkinlik seçebilirsiniz.
4) İşaretleme işlemi yapıldıktan sonra, etkinlik menüsünüdeki etkinlikler sayfasının en alt
bölümüne inerek, en alt orta kısmında olan “Etkinlik Satın Al” butonunu tıklayınız.
5) Ekrana gelecek sayfada müzik ve spor-sanat okulu prosedürlerin linklerine girerek okuduktan
sonra, kayıta devam etmek için “ Kabul Ediyorum” butonunu , kayıta devam etmek
istemiyorsanız “ Kabul Etmiyorum” butonunu tıklayınız. “Kabul Etmiyorum” butonunu
tıkladığınızda, etkinlik seçeneklerinin olduğu sayfaya geri döneceksiniz.
6) Ekrana gelecek olan ödeme sayfasında, öncelikle en yukarda yazılı olan ve satın alacağınız
etkinliğin “ Etkinlik
Adı”,”Yeri”,”Ücret”,”Günü ve Saati”bilgilerini kontrol ediniz.
Ödeme seçeneklerinden “Kredi Kartı” veya “Banka Havalesi” kutucuğunu işaretleyerek ,
yapmak istediğiniz ödeme şeklini belirleyiniz.
7) Ödeme işlemi sayfasında bulunan “Gönder” butonunu tıklayarak seçiminiz neticelendirmiş
olacaksınız.Ödeme işlemi sayfasında bulunan “Vazgeç” butonunu tıkladığınızda ,etkinlik
seçeneklerinin olduğu sayfaya geri döneceksiniz.
8) “Kredi Kartı” şeçildiğinde , kredi kartı 3D şifreli ödeme şekli olduğunu hatırlatmak isteriz.
Denizbank internet kullanım şifresi, Denizbank’a bildirilmiş olan kredi kartı sahibinin mobil
telefonununa gelecektir.Gelen şifre, Denizbank ödeme sayfasında girilerek ödeme işlemi
tamamlanacaktır.
9) “Kredi Kartı” ödeme şeklini seçtiğinizde , sistem sizi otomatik olarak Denizbank’ın ortak
ödeme sayfasına yönlendirecektir. Denizbank ödeme sayfasından diğer bankaların kredi
kartlarını da kullanabilirsiniz.Ödeme gerçekleştiğinde sistemimizde kayıtlı olan eletronik
posta hesabınıza kayıt yapıldığı bilgisi gelecektir; kontrol etmelisiniz.
10) “Banka Havalesi” ödeme şeklini seçtiğinizde, sistem kaydınızı tamamlamanız için üç iş günü
süre tanıyacaktır. Bu süre içersinde havale işlemi gerçekleşmediğinde sistemdeki kaydınız
düşecektir. Havale işlemini bireysel/kurum hesabından yapabilirsiniz; dekont açıklama
bölümüne öğrenci adı ve kayıt yaptırmak istediğiniz etkinlik adını mutlaka belirtiniz.
11) “Banka Havalesi” seçeneğini seçtiğinizde sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta hesabınıza
otomatik olarak , e-mail ile ödeme bilgileri gelecektir. Havale işlemi gerçekleştikten sonra ,
kayıt yapıldığı bilgisi mail yolu ile iletilecektir.

