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HELP FILE
സ്കൂളുകളണിലല ബസുകളുലടെ ദദൈനദൈണിന കണക്കുകള് , കുടണികളണില് നണിന്നുള്ള വരവുകള് , ബസസ്
പരണിപലാലനവുമലായണി ബന്ധനലപ്പെടസ് മറലാവശശ്യമലായ റണിപപ്പെലാര്ട്ടുകള് തുടെങണി സ്കൂള് ബസസ് പ്രവര്ത്തനങള്
ലഘൂകരണിക്കുന്നതണിനസ് സഹലായകമലായ ഒരു software ആണസ് SBMS. DATABASE ഉപപയലാഗണിചണിരണിക്കുന്നതസ്
ലകലാണസ് പശഖരണിക്കുന്ന വണിവരങള് അടുത്ത വണിദൈശ്യലാഭശ്യലാസ വര്ഷവുവും ഉപപയലാഗണികലാവുന്നതലാണസ്.
തലാല്കലാലണികമലായണി windows Os ല് work ലചെയ്യുന്നതണിപലകലാണസ് ഇതസ് തയലാറലാകണിയണിരണിക്കുന്നതസ്.
ആവശശ്യമുള്ള പകവും ഉബണ്ടുവണിലവും Host ലചെയലാന് സലാധണിക്കുവും.
TECHNICAL SPECIFICATION
FRONT END:
BACK END :
DATA BASE:
FRAME WORK :

BOOTSTRAP, HTML, JAVASCRIPT, AJAX
PHP
MYSQL
MVC
REQUIREMENTS

WINDOWS XP,7 OR LATEST VERSIONS
WEB HOSTING ലചെയ്യുന്ന വണിധവും
1.ലണിങണില് നണിന്നുവും ലഭണിക്കുന്ന SBMS.zip പഫലാള്ടെര് unzip ലചെയ്യുക.

2. UNZIP ലചെയ്ത പഫലാള്ഡറണില് മൂന്നസ് ഫയല് പഫലാള്ഡര് ഉണലാകുവും അതണില് നണിന്നുവും

xampp-win32-5.5.37-0-VC11-installer.exe double click ലചെയ്തസ് Install ലചെയ്യുക. Installation process
അവസലാനണിചലാല് എലലാ windows, folder close ലചെയ്യുക.

3. windows os start menu -> xamp control panel open ലചെയ്യുക.

അവണിലടെ Apachae, MYSQL ഇവ യുലടെ start button clcik ലചെയ്യുക. അതണിനുപശഷവും MYSQL
Admin button click ലചെയ്യുക. തുടെര്ന്നസ് തലാലഴെ കലാണുന്ന window വരുവും

അതണില് മുകളണില് കലാണുന്ന import button click ലചെയ്യുപമലാള് തലാലഴെ കലാണുന്ന window വരുവും അതണിലല
browse button click ലചെയ്തസ് unzip folder ലല sbms.sql.zip file upload ലചെയണവും. തുടെര്ന്നസ് എലലാ
വണിന്പടെലായുവും കസ്പളലാസസ് ലചെയ്യുക.

4. തുടെര്ന്നസ് windows programme file കലാണുന്ന C drive open ലചെയ്തസ് Xampp->htdocs folder യണില്
കയറണി unzip file ലല sbms folder paste ലചെയണവും .
5. windows os start menu -> xamp control panel open ലചെയ്യുക.

അവണിലടെ Apachae, MYSQL ഇവ യുലടെ start button clcik ലചെയ്യു . sbms പ്രവര്ത്തന സജ്ജമലായണി.
6. Login ലചെയ്യുന്നതണിനസ് address bar http://localhost/sbms/ എന്നസ് ദടെപ്പെസ്ലചെയ്യുക.

Default userid: admin
Password: password123
പലാസസ് പവടെസ് പലലാഗസ് ഇന് പശഷവും മലാറലാന് ഒപസ്ഷന് ഉണസ്.
SOFTWARE പരണിചെയലപ്പെടെല്
1.HOME

ഇവണിലടെ സ്കൂളണിലന കുറണിച്ചുള്ള വണിവരങളലാണസ് നല്കണിയണിരണിക്കുന്നതസ്. Profile Edit ലചെയലാനുള്ള അവസരവും
ഉണസ്.
2.CLASS

ഇവണിലടെ രണസ് option ഉണസ് 1.View 2. Add . ഇവ യഥലാക്രമവും കസ്ളലാസസ് കലാണുന്നതണിനുവും പുതണിയവ
പചെര്ക്കുന്നതണിനുമലാണസ്.
3.STUDENTS

ഇവണിലടെ രണസ് option ഉണസ് 1.View 2. Add . ഇവ യഥലാക്രമവും Students കലാണുന്നതണിനുവും പുതണിയവ
പചെര്ക്കുന്നതണിനുമലാണസ്.
4.PAYMENTS

ഇവണിലടെ 5 option ഉണസ് 1.View Payment 2. View Individual Payment3.Do Payment4.Payment
Notcommitted5.Monthly Due ഇവ യഥലാക്രമവും Payment കലാണുന്നതണിനുവും,കുടണികളുലടെ വശ്യകണിഗത അടെവണി
കലാണുന്നതണിനുവും,ഫശസസ് അടെക്കുന്നതണിനുവും,ഇതുവലര ഫശസസ് അടെചസ് തുടെങലാത്തവരുലടെ ലണിസസ് കലാണുന്നതണിനുവും

ആണസ്.
6.Receipts

സ്കൂള് വണണി ഫണിസണിനത്തണില് നണിന്നുവും വരുന്ന ചെണിലവുകള് കലാണുന്നതണിനുവും പരഖലപ്പെട്ടുത്തുന്നതണിനുവും ഉള്ള
സസൗകരശ്യവും ഈ ലമനുവണിലലാണസ്.
7.Report

പലതരത്തണിലള്ള റണിപപ്പെലാര്ട്ടുകള് പണി.ഡണി.എഫസ് രൂപ്പെത്തണില് ഈ ലമനുവണില് ലഭശ്യമലാണസ്.
8.user

ഈ software ഉപപയലാഗവും, പഹലാസണിവുംഗസ് സവുംശയങള്കസ്, സഹലായങള്കസ് ഇതസ് തയലാറലാകണിയ
അധശ്യലാപകനലായ
ശശ. മണണിലലാല് ,
LPSA,
Govt LPS Puthukulangara .P.O
Nedumangad, Trivandrum,
PH:8891214707
സമശപണികലാവുന്നതലാണസ്.

