
Yöneticileriniz kariyer gelişiminize büyük önem verdikleri 
için satış becerilerinizi geliştirmeye yatırım yapıyorlar. 
Süreç, Evrensel Satış Becerileri Denetimi (USSA) sistemine 
dayalı bir çevrim içi değerlendirmeyle başlayacaktır. 

Telaşlanmayın; bu, geçip kalabileceğiniz bir sınav 
değil, sadece güçlü yanlarınızı belirleyip gelişime 
açık becerilerinizi ilerletmenize yardımcı olacak bir 
değerlendirmedir. 

Sonraki aşama nedir? 
Değerlendirmeye girmeniz için USSA size ilgili talimatları ve bağlantı 
adresini içeren bir e-posta gönderecek. Bu e-postayı dikkatlice okuyun. 

Hazırlık 
Değerlendirmeyi tamamlamanız yaklaşık 40 dakika sürecektir. 
Dilediğinizde ara vermek için ‘Oturumu kapat’ düğmesine 
tıklayabilirsiniz; ancak değerlendirmeyi olabildiğince az sayıda 
oturumla tamamlamanızı öneririz. Bunun için lütfen değerlendirmeyi 
sakin kafayla tamamlayabileceğiniz en uygun yeri ve zamanı önceden 
belirleyin. Değerlendirmeyi, internete bağlı bir tablet veya bilgisayarla 
bağlantı adresini içeren e-postaya erişebildiğiniz her yerden (eviniz 
dahil) tamamlayabilirsiniz. 

Değerlendirme neye benziyor?
E-postayla gönderilen bağlantıya tıkladığınızda bu karşılama 
sayfasına geleceksiniz. Bu sayfada sizden bir parola girip 
onaylamanız ve ardından da aşağıdaki “Oturum Aç” düğmesine 
tıklamanız istenecektir (Enter tuşuna basmanız yeterli değildir). Ara 
verip oturumu kapatmak isterseniz, geri döndüğünüzde tekrar aynı 
parolayla oturum açabilirsiniz; bunun için lütfen parolanızı bir kenara 
not edin. Okuyun ve ‘Devam’ a tıklayın.

Açılan sayfada, değerlendirmede karşılaşabileceğiniz örnek bir ifade 
göreceksiniz. Başlamadan önce bu kısmı dikkatlice okuyup kendinizi 
hazırlayın. Bu kısım önemlidir çünkü başladıktan sonra her ifadeyi 15 
saniye içinde okuyup derecelendirmeniz gerekecektir. Telaşlanmayın; 
bunlar sadece iki satırlık ifadelerdir ancak cevap vermek için zamana 
ihtiyacınız olabilir. Bir soruya cevap vermezseniz, sistem otomatik olarak 
bir sonraki ifadeye geçer ve atladığınız ifadeye “cevap yok” notu düşer. 

Ara vermeniz gerekirse veya başka bir işiniz çıkarsa, ekranın sağ üst 
köşesindeki ‘Oturumu kapat’ bağlantısına tıklayarak değerlendirmeyi 
duraklatabilirsiniz. Yeniden oturumu açtığınızda sistem sizi otomatik 
olarak bir sonraki ifadeye götürür; dolayısıyla devam etmeden önce 
konsantrasyonunuzu toparlamalısınız. 

Değerlendirmeye başlamak ve yeni bir ifadeye geçmek için ileri okuna 
tıklamanız yeterlidir. 

Keyifli bir değerlendirme olmasını dileriz!

HERHANGİ BİR SORUNUZ OLURSA VEYA BİR GÜÇLÜKLE KARŞILAŞIRSANIZ LÜTFEN 
BİZE DANIŞIN:
E: support@universalsalesskills.com   
T: +44(0)1244 680 222 (GMT 9-5)

Tebrikler!

BAŞLANGIÇ VE İLERİ OKU

DURAKLAT / OTURUMU KAPAT

KARŞILAMA SAYFASI

E-POSTA BAĞLANTISI


