Digital Diary (www.digitaldiary.in) admin mobile help 2018
ૂલ / કોલેજ / લાસીસ તરફથી િવ ાથ ની હાજર , ટ ટ, ફ , ટાઇમટબલ તેમજ હોમવક વગેર મેસેજ ફોટા સાથે "ુજરાતીમાં
મોકલી શકાય અને તે પણ ગમે યાર મોબાઇલમાંથી જ મોકલી શકાય તે માટ Admin App બનાવવામાં આવી છે .

Any Time Any Where


સૌથી પહલા Google Play Store માંથી Digital Diary Admin App સચ કરો અને તેને ડાઉનલોડ કર ઇ6 ટોલ કરો અથવા
મોબાઈલ 8ાઉઝરમાં admin.digitaldiary.in ટાઈપ કરવાથી પણ ;લ<ક ઑપન થશે.



હવે login થવા માટ મોબાઈલ નંબર માં તમારો રB ટર કરલો મોબાઈલ નંબર અને પાસવડ આપી લોગીન કરો. તે માટ
તમારા head નો સંપક કરવો.




તમે F ન પર તમાર

ુ લનો લોગો અને કટલાક બટન જોઈ શકશો. Gનો ઉપયોગ શોટમાં નીચે આપેલો છે .

લાસ, Jડવીઝન, િવ ાથ ના નામ વગેર enter કરવા માટ admin app ના settings નો ઉપયોગ કર શકો છો. અને એક કરતા
વધાર નામ add કરવા અથવા Pથમ વખત Digital Diary નો ઉપયોગ કરતા હોઈ તો લાસ, Jડવીઝન વગેર set કરવા તેમજ
િવ ાથ ના નામ એક સાથે set કરવા તેમજ excel ફાઈલમાંથી ઈUપોટ કરવા માટ www.digitaldiary.in ની web admin પેનલમાં
તમારો mobile no અને password થી લોગીન થઈ ઝડપથી કાય કર શકાશે.

Attendance :




અહ તમે દરક િવ ાથ ઓની લેક ચર Zુજબ હાજર તથા દ[ િનક હાજર વાલીઓ \ુધી મોકલવી શકો છો.
લાસ અને Jડવીઝન લી ટમાંથી િસલે ટ કરો
તાર ખ, લેક ચર, િવષય અને ફક^ટ િસલે ટ કર શકશો. (અહ જો તમાર Jદવસની એક જ હાજર મોકલવી હોય તો હંમેશા
પહલો લેક ચર જ િસલે ટ કરવો)



બાય ડ ફો^ટ બધા િવ ાથ હાજર બતાવશે. G િવ ાથ ને ગેરહાજર ક રa બતાવવાની હોય તેના પર લીક કરbુ.ં



Submit બટન પર લીક કરતા જ બધા વાલીઓને હાજર ક ગેરહાજરની ડ ટલ Jડcજટલ ડાયર પેર6dસ એeલીકશનમાં
મળ જશે.

Timetable :


Standard, Division અને Date એ6ટર કર search આપતા તે Jદવસ અને લાસhુ ં ટાઈમટબલ જોઈ શકાશે.



નbુ ં ટાઈમટબલ add કરવા માટ જમણી બાiુ આપેલા +(plus) બટન પર લીક કરો.



લીક કરતાં G F ન ઓપન થાય તેમાં તમે G તાર ખથી G તાર ખhુ ં ટાઈમટબલ બનાવbુ ં છે તે એ6ટર કરો, ટાઈમ
એ6ટર કરો, વાર િસલે ટ કર , પછ બાક ના Jફ^ડ એ6ટર કર submit બટન પર લીક કરતાં જ તમાlું ટાઈમટબલ Jદવસો
અને વાર Pમાણે Jડcજટલ ડાયર પેર6dસ એeલીકશનમાં વાલીઓને જોવા મળશે.

Test :



લાસ િસલે ટ કરતા જ તમને તે લાસની ટ ટhુ ં લી ટ બતાવશે.
જો તમાર નવી ટ ટ JFએટ કરવી હોય તો જમણી બાiુ આપેલા +(plus) ના બટન પર લીક કરો, અને mયાં તાર ખ,
રાઉ6ડ, િવષય, ટોટલ અને પાસnગ માક સ એડ કર િવ ાથ ઓના નામની સામે માક સ એ6o કર શકો છો.

1

જો ટ5ટ લેવાની બાક6 હોય તો માક8 સ બાક6 રાખી શકો છો. આ ર6તે ટ5ટ ડ6કલેર કર6 શકો છો.
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મા સ એ6o બાદ Submit બટન પર લીક કરતા જ િવ ાથ ઓના માક સ Jડcજટલ ડાયર પેર6dસ એeલીકશનમાં વાલીઓ
જોઈ શકશે.

Fees :


આ મેh ૂની મદદથી તમે ફ ની માJહતી Gવી ક ફ ભયા ની તેમજ બાક ફ ની િવગતો વાલીઓ \ુધી qુબજ સરળતાથી
મોકલાવી શકો છો.



Charges લેવા પા> ફ6 :
ફ મેનેજ કરવા માટ તમાર સવ Pથમ ચાcrસ એટલે ક ટોટલ ફ એડ કરવાની રહશે, ADD CHARGES ની મદદથી
તમે single અથવા multiple િવ ાથ માં charges એડ કર શકો છો. (ફ બાક mયાર જ સાચી બતાવે જયાર લેવા ની
ટોટલ ફ સેટ કર હોઈ. દા.ત. જો ટમ Pમાણે ફ ની ગણતર કરતા હોઈએ તો વષ માં ૨ વખત લેવાપાy ફ સેટ કરવી
જોઈએ એક વખત વષ ની શzઆત માં અને બીB છ માિસક પર {ા બાદ).

A) Class-Division િસલે ટ કરવાથી ફ ચાજ સની િવગતો આવશે. G એJડટ નહ થઈ શક, માy ડ લીટ જ થઈ શકશે.

B) લેવાની થતી ફ માટ ADD Charges – tab માં કલીક કર જો એક િવ ાથ માટ ફ લેવા ની થતી હોઈ તો single અને
જો એક કરતા વધાર િવ ાથ ની ફ

લેવાની થતી હોય તો multiple ચોઈસ આપવી. mયાર બાદ કલાસ – Jડવીઝન િસલે ટ

કર ફ ની તાર ખ સેટ કરવી અને િવ ાથ િસલે ટ કર રકમ અને િવગત એ6ટર કરવી. (જો multiple ચોઈસ કરલ હશે તો
દરક િવ ાથ ની અલગ-અલગ ફ સેટ કર શકશો.– •ુરા લાસ ની ફ એક સાથે સેટ કરવા માટ ખાસ ઉપયોગી થશે).



Receipt ફ6 Aું કલેCશન :
A) Class-Division િસલે ટ કરવાથી ફ કલેCશન ની િવગતો આવશે. એJડટ નહ થઈ શક, માy ડ લીટ જ થઈ શકશે.
B) Add

receipt

માં

single ચોઈસ માં

લાસ-Jડવીઝન,

તાર ખ અને પેમે6ટનો Pકાર િસલે ટ કયા બાદ €ુડ6ટ

િસલે ટ કરવો અને આવેલ ફ ની રકમ અને િવગત enter કરવી.

ન•ધ : જયાર એક કરતા વધાર િવ ાથ ની ફ એક સાથે આવી હોઈ mયાર multiple ચોઈસ નો ઉપયોગ કરવો. દરક િવ ાથ
દ ઠ અલગ અલગ ફ સેટ કર શકાશે.
Messages :
આ મેh ૂની મદદથી તમે એક

લાસના બધા જ િવ ાથ ઓ અથવા કોઈ એક િવ ાથ ને અલગ અલગ \ ૂચનાઓ Gવી ક હોમવક ,

લાસવક , નોJટસ, 6„ુઝ વગેર માટ ફોટો, પીડ એફ અને િવJડયોની ;લ6ક વzપે વાલીઓને મેસેજ મોકલી શકાય છે .


Class, Division િસલે ટ કરો, જો એક જ િવ ાથ ને message Z ૂકવાનો હોય તો, student name િસલે ટ કરો અથવા All
Members િસલે ટ કરો.



mયારબાદ G ટાઈપની \ ૂચના મોકલવાની છે તે િસલે ટ કર , Enter Message માં ટ ટ એ6ટર કર દો તેમજ િવJડયો લnક
પણ કોપી કર શકો છો.

2

નીચે આપેલા ૩ બટનમાંથી તમે િવ ાથ ઓને કોઇપણ ફોટો અથવા પીડ એફ પણ મોકલી શકો છો.
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ન•ધ :

ૂલ / કોલેજ / લાસીસમાં જzર યાત Zુજબના admin સેટ કર દરક admin ને એક મોબાઇલ આપવો અથવા

કોમન admin બનાવી ર સેeસનમાં ૨-૩ mobile રાખવા અને ખાસ કર ને દરરોજhુ ં હોમવક નો direct ‡લેક બોડમાંથી અથવા
પેપર ઉપર લખી ફોટો પાડ ને જો વાલીને મોકલવામાં આવે તો વાલીઓમાં તેની સાર એવી ન•ધ લેવાશે. તેમજ અચાનક
રa વગેર સંજોગોમાં માં admin તેના ઘરથી પણ મોબાઇલ ‰ારા મેસેજ મોકલી શક છે .
Leave :


આ મેh ૂની મદદથી પેર6ટસ એŠeલકશનમાંથી વાલીઓએ Z ૂકલી રaઓને Approve અથવા Disapprove કર શકો છો.



G લાસની રa તમે મેનેજ કરવા માગતા હોય તે લાસ અને Jડિવઝન િસલે ટ કર સચ આપી દો.



Gથી તમને િવ ાથ ઓની રahુ ં ;લ ટ જોવા મળશે, હવે G િવ ાથ ની રa તમે approve કરવા માંગતા હોય તેના નામ
નીચે આપેલા approve બટન પર લીક કરો Gથી ઉપર તમને એક સાઇન પણ આવી જશે.



રa ને જો નામંiૂર કરવા માંગતા હોય તો Disapprove બટન પર લીક કરો Gથી તે બટન red કલરhુ ં થઈ જશે અને
રa નામંiૂર થઈ જશે.

Reply :


વાલી, પેર6dસ એeલીકશનમાંથી એડમીનને ર eલાય મેસેજ Z ૂક શક છે . તે જોવા માટ આ મેh ૂનો ઉપયોગ થાય છે .



હવે G લાસ અને Jડવીઝન ના વાલીઓના ર eલાય જોવા હોય તે િસલે ટ કરો, જો બધા જ ર eલાય જોવા હોય તો બંનેમાં
All િસલે ટ કરો, નીચે €ુડ6ટhુ ં ;લ ટ બતાવશે. તે ;લ ટની ‹દર જતાં વાલીઓના ર eલાય જોવા મળશે, G msg ને
Jરeલાઇ કરવાનો હોય તેના પર લીક કર Jરeલાય આપી શકાય છે અને Jરeલાય આપેલા msg નો કલર Green થઈ જશે.

Today :


આ મેh ૂ તમારા ડઈ;લ એના;લિસસ માટ ઉપયોગી છે .



અહ તમને તાર ખ એ6ટર કરતાં તે Jદવસના બધા જ મેસેજhુ ં ;લŒ ટ•ગ જોવા મળશે. િસલે ટ કરલ તાર ખે કટલા
message સે6ડ થયા છે . (અJહયાં માy message બતાવશે - હાજર ક ટ ટ નહ બતાવે કારણ ક તે live data છે ).

Settings :


આ મેh ૂની મદદથી તમે જzર બધાજ સેJટ<Žસ તમાર aતે જ કર શકો છો.



Members માં તમે િવ ાથ ઓના નામ add કર શકો છો.



Standard, Division, Subject, Faculty, Test માટ Round વગેર તમે અહ થી સેટ કર શકો છો.
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