
PROPER _more -HELP

PROPER_more ഇോപോള ഒര multi purpose  software ആയിരികന .ഒടനവധി useful 

features. Principal െനയം class teacher െനയം യഥോരത സഹോയി .

ഇോപോള  software ല കടികളെട ഡോറ ോനരിട് enter െചയോനം excel file ല data paste 

െചയ്  import െചയോനം സൗകരയം
*Keep the “proper” excel file in proper folder  itself

**കടികളെട ോഫോോടോ ോചരത profile view ആണ് മെറോര പതിയ സൗകരയം .

[കടികളെട ോഫോോടോ software െല "photos” എന ോഫോളഡറില admission number .jpg എന 
ോപരില add െചയണം.]  eg.1234.jpg/ 1234.jpeg

****50 ഓളം റിോപോരടകള തരന സമഗ software.

Installation   എങിെന  ?  

Download െചയോമോള കിടനത് PROPERmore.ver zip file ആണ്. 
ഇതില right click അടിച് extract all ല കിക് െചയ് D drive ോലക് extract െചയക.

ഇോപോള D drive ല  PROPERmore2 എന ഒര folder create െചയെപടം.

folder െല  PROPERmore2_FE  യില double click െചയ് software തറകോം.

PROPERmore2_BE എനത് data ആണ്. [ഇത് തറകരത്]
FE and BE default link D:\PROPERmore2\PROPERmoreBE ആണ്.

Software തറനോല admin എന password െകോടകക .

Software തറന് menu items select െചയോമോള Error message വനോല FE and BE 

path correct അല എനോണരതം .

ഇത ശരിയോകോന പതിയ link െകോടകണം .

ഇതിനോയി software  open െചയ്  password  െകോടകോെത മകളിെല access tool ആയ 
database tools – linked table manager എടകക .

വരന window യില select all െകോടകക , always prompt..... എനതില tick െചയ്
OK െകോടകക .

പതിയ window യില drive  select െചയ് PROPERmore2 എന folder ല  
കിക് െചയ്    PROPERmoreBE open െകോടകക .

successfully linked എന message വരം .

[D ഇെലങില മറ drive ോലക് extract െചയ് ഇോത ോപോെല link െചയണം .]

ഇനി smooth ആയി റണ െചയോം



features:-It gives....
1.PROGRESS REPORT

2.CONSOLIDATED REPORT

3.BLANK STUDENT LIST

4.STUDENT LIST WITH COLUMNS

5.IDENTIFICATION CERTIFICATE

6.GROUP ID CERTIFICATE

7.EXPERIENCE CERTIFICATE

8.TEACHER'S ID CERTIFICATE

9.CE SCORESHEET FOR NOTICEBOARD

10.CE MONITORING DUTY CERTIFICATE

11.SECOND LANGUAGE STATISTICS

12.CLASSWISE&SCHOOLWISE PUPIL STATISTICS

13.COMMUNITYWISE STATISTICS

14.STUDENT PROFILE

15.SMS EXCEL FILE

16.CASUAL LEAVE APPLICATION

17.ATTENDANCE REGISTER FRONT SHEET

18. TRANSFER CERTIFICATE

19. CONDUCT CERTIFICATE

Requirements

Windows7/windows8

Msaccess2007 above

Password.

To open proper give the password” admin”

Features:

1.ോപോഗസ് റിോപോരട്  തയോറോകോനള ഒര software ആണിത് . 
    ഇത് രകിതോകളെട ോയോഗതില െകോടകോവനതോണ് .

2.ആറ് പരീകയെട വെര മോരക് store െചയോനം ോപോഗസ് റിോപോരട് തയോറോകോനം 
സോധികന .



3.ഒര A4 ഷീറില 3 കടികളെട ോപോഗസ് റിോപോരട്  കിടന .

4.ോപോഗസ് റിോപോരടില റോങ് , ോഗഡ് എനിവ കോണികന .

5.ോപോഗസ് റിോപോരടില attendance ോചരകോന സോധികന .

6.Consolidated mark list തയോറോകന , അതില റോങ്കോണികന .

7.Two exams കഴിഞോല രണംോചരതള progress report, consolidated report 

എനിവ  തയോറോകോന സോധികന .

8.Three exams കഴിഞോല മനം ോചരതള progress report, consolidated report 

എനിവ  തയോറോകോന സോധികന .

9.ഓോരോ വിഷയതിെനയം ആറ പരീകകളെട മോരക് report കിടന .

10.വിവിധ തരം CE റിോപോരടകള തയോറോകന ; ോനോടീസ് ോബോരഡില 
പസിദീകരികോനളതം പിെന ോമോണിടറിങ് ടീമിന് െകോടകോനളതം .

11.CE monitoring Duty certificate ഉളെപടതിയിരികന .

12.data entry വളെര ലളിതമോണ് .
other features:

13.കടികളക് identification certificate തയോറോകോന കഴിയന .

14. കടികളെട group identification certificate തയോറോകോന കഴിയന . ചില 
മതരങളില പെങടകനതിന് ആവശയമോണ് .

15.കടികളെട list  കോസ് തലതിലം സള തലതിലം തയോറോകോന സോധികന .

16.തിരഞടത് , കടികളെട list  കോസ് തലതിലം സള തലതിലം തയോറോകോന 
സോധികന .

17.കോസ് തലതില student statistics സകികോന സോധികന . പിന് കിടന .

18.കോസ് തലതില student profile തയോറോകോന സോധികന . പിന് കിടന .

19.കോസ് register െന ആദയ ോപജ് തയോറോകന . പിന് കിടന .

20.സള തലതില community, sec.language  based  statistics  തയോറോകന .        



21. marks SMS ആയി അയയവോന( by using a SMS sending software) ഉതകന 
excel file  തയോറോകന .  

22.teachers identification certificate തയോറോകന .

23.തോലോലിക അധയോപകരകള experience certificate തയോറോകന .

24. ടോനസര സരടിഫികറ് തയോറോകന .

25. ോകോണടക് സരടിഫികറ് തയോറോകന .

GIVE password- “admin” and press enter ke  y  

STEP 1.

STEP 2.



STEP 3.
through student entry give no.and name of student

STEP 4.
through this entry give second languge of student (give “M'for malayalam, “H” for hindi) etc



STEP 5.
Enter CE scores through this ,all students need CE,dont leave any as blank or absent

STEP 6.
To publish CE scores in notice board,gets classwise report

STEP 7.
go to 'next menu' for more reports

STEP 8.



to get CE scores for monitoring team,   gets subjectwise and classwise report.you can add teacher   
name and maximum score here.(can take combined class CE report in the case of second language)

STEP 9.
Add Reg.No.of students here.if one reg.no is entered the no.of next students can be added 
easily by clicking on ADD button.if there is a break again type the no.

      STEP 10.

gets register numberwise CE report for making easier the CE upload.,pagewise total is there

Rajesh.K,    [Phone :9446490458, email:  rajeshsaparya@gmail.com  ]  

mailto:rajeshsaparya@gmail.com

