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FATiH PROJESi KAPSAMINDA BULUNAN OKULLARIMIZIN DiKKAT ETMESi GEREKEN HUSUSLAR 

VPN Nakil-Devir-iptal-Adres-Onvan OeQi~cikliQi 

Fatih Projesf VPN ile ilgill leylemlerde aeya9rdaki hususlar dikkate ahnmahd1r. Konuyla ilgili Bakanlrgrn 
yaz1s1 ve formlar a§aQ1da mevcuttur. 

Dikkat edilecek hususlar ; 

Fatih VPN devrelerinde nakil uygulamas1 o!mad1Q1ndan binas1n1 deQi§tiren okul devreyi iptal ettirmeli 
ya da ba§ka bir okula devretmelidfr. Okul binas1ndaki fiber ve ytinlendirici cihaz ba§ka bir lokasyona 
TOrk Telekom taraf1ndan ta§Jnabilir. 

Devir Formu: devreden okul ve devralan okul ortak imza!1, mOhOrlO, ks§eli olarak tek nOsha halinde 
doldurulmal1d1r. 

iptal formu: eri§imi iptal edilecek okul taraf1ndan imzal1i mOhOrlO, ka§eli olarak doldurulmal1d1r. 

Okullara Fatih projesi kapsam1nda ag alt yaprs1 kurulduktan sonra kurulan alt yap1 elemanlarrn1n 
(SW, Acces Point) izinsiz ta9rnmas1 ve kurulan yap1ya mDdahele edilmesi Erii;fm KoordinattirlOQO 
taraf1ndan yorotolen Faz 2 okullar1n1n network kontrolOnon ve anza ytinetiminin sag1anmas1na 
engel olacaQrndan aktiif cihazlann ta§1nmas1ndan Once Gene! MOdOrlOQOmoze bilgi verilmeSi 
gerekmektedir. 

Sistem Odas1 ve Eri~im Arrzas1nda Yap1lmas1 Gerekenler 
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internet eri~iminin olmad1gr gerekc;esiyle ac;1lan baz1 ar1za kay1tlar1 sonucunda, sorunun 

internet eri~imiden kaynaklanmad1g1 sistem odas1ndaki kabinetteki ups(gOc; kaynagr) in ~arj1n1n 

bitmesi yada arza yapmas1ndan dolay1 kabinetteki cihazlar1n c;ah~mad1g1ndan kaynakland1gr 

gOrOlmU~tUr. internet arzalan bildirmeden Once kabinetteki cihazlar1n c;alr~1p c;alr~mad1g1 

gi:irUlmO~tl,ir. 

Kabinetteki cihazlar c;ah§m1yorsa sorun internet eri§imi problemi olmayrp alt yap1 

problemidir.UPS den kaynaklanan problemlerde sistemin i~lemesi adrna ups ~arj olana kadar 

yada bozuksa yenisi lie deg:i~tirilene kadar kabinetteki cihazlar direk c;ekilecek enerji hatt1 ile 

beslenebilir.(310,410 priz yard1m1 ile}.Cihazlann kabinette yer alan priz den sOkUIUp ekstra 

\;ekilecek prize tak1lmas1, gereklidir. 

Bu sUre\;den 24-36 saat sonra prizlertekrar kabinetteki priz grubuna baglanmah. eger 

bu ~ekilde sistem \;al1~maya ba~lar ise sorun ups in ~arj1n1n bltmi~ o/mas1ndan kaynakl1d1r ve 

uzun sore elektrik kesintileri sonucunda ortaya \;Jkmaktad1r. Ancak \;al1~mamaya devam 

ediyorsa ups arzalrd1r ve alt yap1 birimine arza bildiriminde bulunulmahd1r. Ariza giderilene 

kadar yine kabinetteki cihazlar dr~tan \;ekilecek priz grubu ile beslenebilir. 

Yaz1c1 arrzalarrnda a~ag1daki telefon ve adreslerden ileti~ime ge\;ilmelidir. 

Faz-1 yaz1c1lar1 Konica-Minolta ~agr1 Mekezi 444 0 141- 0212 339 23 00 

Faz-2 yaz1c1lar1444O141 ariza@ovtek.com.tr 

Salih KAN 

BT ii KoordinatOrU 
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