Portal’a giriş yaptıktan sonra,
My Details bölümünde özgeçmişinizi yükleyebilir,
yetenek ve yetkinlikleriniz ile ilgili bilgi girişi yapabilir
ve kendinize bir profil fotoğrafı yükleyebilirsiniz.
Portal’ın en büyük amaçlarından biri, sizi aynı sizler
gibi Exemplar Global sistemine dahil olmuş kişiler ile
bir araya getirmek ve bağlantılar kurmanızı
sağlamaktır.
İzin vereceğiniz erişim seçenekleri sayesinde portalda
arama yapan firmalar ve kişiler profilinize ulaşabilir,
sizinle irtibata geçebilir ve bağlantı kurabilirler.
Bu nedenle profilinize ekleyeceğiniz her bilgi
keşfedilmeniz ve network’ünüzü geliştirmeniz için
size yeni fırsatlar sunacaktır.

“My Credentials” bölümünde mesleğiniz ve Bilginet
Akademi’den aldığınız ve başarı ile tamamladığınız
eğitimlere ait Exemplar Global onaylı denetçi
rozetlerinizi ekleyebilir ve gerektiğinde sertifika
halinde çıktı alabilirsiniz.

“My pathways” seçeneği altında kendi gelişiminizi
takip edebileceğiniz öğrenme ve aktivite
seçeneklerini kullanabilirsiniz.
“Events” bölümünde Bilginet Akademi’den Exemplar
Global altyapısı ile aldığınız eğitimin size ömür boyu
sağlayacağı bir ayrıcalıktan faydalanma imkanı
bulacaksınız.
Bu başlık altında düzenli olarak e-konferanslar, online
eğitimler ve çeşitli sanal fuarlara ücretsiz katılma
fırsatları karşınıza çıkacaktır.

“Jobs” bölümü, size dünya çapında iş ilanlarına
ulaşma imkanı sunan bir kariyer portalı.
Bilginet Akademi’den aldığınız eğitimleri eklediğiniz
özgeçmişiniz ile dünyanın birçok ülkesinde denetçi,
denetim ekibi üyesi, kalite sorumlusu ya da eğitim
aldığınız konuya bağlı olarak farklı pozisyonlarda iş
ilanlarına başvurma imkanı bulacaksınız.
Alacağınız eğitim ve sertifika Exemplar Global onaylı
olacağından, istenen yetkinlikleri sağladığınızı
kolaylıkla kanıtlayabileceksiniz.

“Resources” bölümü eğitim aldığınız standartlar ve
daha fazlasına ait binlerce makale, eğitim dokümanı
ve bilgi paylaşımları bulabileceğiniz geniş bir veri
tabanıdır.
Bu bölümde yalnızca bu bilgilerden faydalanmayacak,
aynı zamanda bu bilgileri paylaşan eğitmen ve
yazarlar ile iletişim imkanı da bulacaksınız.
“Search Register” bölümü dünyanın tüm ülkelerinde
belirlediğiniz kriterlere uygun denetçileri bulup onları
ağınıza eklemeniz ve onlarla iletişim kurabilmeniz için
geliştirilmiş bir arama motoru.
Bu arama motoru sayesinde ikamet ettiğiniz ildeki
meslektaşlarınızı bulabilir ya da dünyanın öbür
ucundaki denetçiler ile iletişim kurabilirsiniz.
Sizin de aramalarda görünebilmeniz için ilk bölümdeki
“my details” sekmesinde gerekli erişim izinlerini
vermeniz gerektiğini unutmamalısınız.

