Clean Önyükleme
Credential manager Temizleme
İnternet sorunu
ProcessExplorer
Windows Kurulum tarihi and info
Windows derinlemesine temizlik - windows Güncelleme Klasörü

Winows Güncelleme sorunsalı
Caliprate Test display color
Microsoft Store

Browserlerin PDF dosyayı açmaması:
Yer
Performns
Net
VPN
Kaybolan Simgeler
Search
win32kfull.sys hatası
Network

Offline files açıp kapatma
Ofis Dil Paket ve ötesi
Geçiçi Profil Sorunsalı
Kullanıcı Profili taşıma
Excel dosyası açılmaması
Lisans Sorunu
Oturum Açacak Kullanıcı Kısıtlamas
Mavi Ekran Hataları
Biligsayarın CPU ve Hafızada aşırı kullanım yüzdesi
Windows 10 Repair

Clean Önyükleme
Windows imajını onarmak için kullanabileceğiniz üç yöntem mevcut. CheckHealth, ScanHealth,
RestoreHealth bu yöntemlerin isimleridir
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
tekrar cmd yönetici olarak açın ve
SFC /SCANNOW yazıp ENTER tuşuna basınız. Sistem taraması %100 olunca bilgisayarınızı yeniden
başlatarak deneyin

SFC : System File Checker
https://www.technopat.net/2018/07/20/windows-10-imaji-dism-araciyla-nasil-onarilir/

…….. . ………………. . ………………………………………………… . …….. . ……………………………………………….. . ……. . … ………………….

Credential manager Temizleme
http://www.tahmaz.net/post/windows-kimlik-bilgilerini-silme-kodu/85
"Control Panel\All Control Panel Items\Credential Manager\Windows Credential" Password Clean
"Denetim Masası\Tüm Denetim Masası Öğeleri\Kimlik Bilgileri Yöneticisi\Windows Kimlik
Bilgileri" Şifreleri Silme

Kod "EKLE" (Uzantısını .bat olarak kaydedin)
@echo off
reg add "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v
DisableDomainCreds /t REG_DWORD /d 1 /f
shutdown -r -t 0
Exit
Kod "Kaldır" (Uzantısını .bat olarak kaydedin)
@echo
reg delete HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa /v
DisableDomainCreds /f
pause

!?
…….. . ………………. . ………………………………………………… . …….. . ……………………………………………….. . ……. . … ………………….

İnternet sorunu:
device manager > Ethernet adaptor > power management saver
disable edildi sorun cozuldu
802.1x hatası vardı ethernet ile gpupdate /force yapıldı sorun giderildi

…….. . ………………. . ………………………………………………… . …….. . ……………………………………………….. . ……. . … ………………….

ProcessExplorer !!! ( BOOKS – INTERNETTE GÜVENDE KAL)
Mavi renk
Sıkıntı
Turkuaz
sıkıntı
Malwarebayts.com
Gerçek zamanlı koruma üçretlidir. Temizleme bedava.
Drweb
Antivirus karşılaştırmalari: av-test.org
Ağ trafiginiz izle: Daha iyi bir araç: Glasswire

Glasswire internet trafigini izleyebilir… güvenlik duvarı özelligini açarak internete bağlanan programları
görebilir ve internet erişimini kısıtlayabilirsiniz…

…….. . ………………. . ………………………………………………… . …….. . ……………………………………………….. . ……. . … ………………….

Windows Kurulum tarihi and info…
Kurulum Tarihi:
WMIC OS GET installdate
OR
Windown klasörününü özellikleirnden.
…….. . ………………. . ………………………………………………… . …….. . ……………………………………………….. . ……. . … ………………….

Windows derinlemesine temizlik –Windows güncelleme Klasörü:
https://www.sordum.net/53240/windows-guncelleme-klasorunu-temizleyelim/
cleanmgr.exe
winSXS klasör temizligi
Klasörü analiz etmek için: dism.exe
https://www.sordum.net/29851/winsxs-klasorunun-analiz-ve-temizligi/
dism.exe /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore

dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
Hazırda Beklenti -- Hibernation- kapatın
dir c:\ /as
powercfg.exe /hibernate off
powercfg.exe /hibernate on
…….. . ………………. . ………………………………………………… . …….. . ……………………………………………….. . ……. . … ………………….

Winows Güncelleme sorunsalı:
https://www.youtube.com/watch?v=389gkIYU-gQ
windows/SoftwareDistribution/Download
%temp%
Windows update
Windows modül yükleyici

sil
sil

start - stop
start - stop

……………………………………………………
Trubleshoot/Windows Update
……………………………………………………
https://www.microsoft.com/tr-tr/software-download/windows10
assistanı

Outomatik güncelleme

……………………………………………………
On power shell with admin right
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
sfc /scannow

Update sorun giderici:
https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB5006670
msdt.exe /id WindowsUpdateDiagnostic

%WINDIR%\SoftwareDistribution\Download
Silinmemekte direnirse…
net stop wuauserv
net start wuauserv
https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB5006670

Caliprate Test display color:
dccw.exe on the power shell
calibrate display color

Microsoft Store: Paint 3d
Saati eşitle
wsccollect.exe – Admin
wsreset.exe –Dos
Application Kısmından resetle

http://tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/2c82a9a0-49c5-466a-97a9c72e1e40f2b5?P1=1624865851&P2=404&P3=2&P4=A9UW35AX7bDadcs4WkBKUWS3VVPsxwR3rJvzv4Jxc1vRaYEip
X9vgHuZaj9idiFlkLfb50z3FKFJ%2fli3Wvat1Q%3d%3d

THY Prox Server:
Port 8080
proxy.thy.com

Browserlerin PDF dosyayı açmaması:
https://helpx.adobe.com/tr/acrobat/kb/cant-view-pdf-web.html
*Reader veya Acrobatı güncelleyin
https://www.networkdizayn.com/chrome-tarayicida-pdf-dosyalarini-acma/
*Chrome pdf viewer Eklentisi
chrome://plugins
chrome://extensions
chrome-extensions
chrome://settings/content
How to Disable a Chrome Plug-In
chrome://settings
To view the plug-ins installed in Chrome, type chrome://plugins into Chrome's address bar and press
Enter. This page shows all the installed browser plug-ins enabled in Google Chrome.1 Ara 2020

EDGE…
https://answers.microsoft.com/tr-tr/windows/forum/windows_10-files/edgede-pdf-dosyas%C4%B1sorunu/7e767099-86f9-4b77-8bcb-ae5c7f7e0cef
Sorununuzun devam etmesi durumunda aşağıdaki adımları takip ederek tarayıcıyı kurulum yaptığınız ilk
gününe çevirebilirsiniz. Başlamadan önce yer imleriniz, başlangıç sayfanız dahil yaptığınız tüm ayarların
gideceğini belirtelim. Dosya gezginini açın ve Görünüm sekmesi altında bulunan “gizli öğeler”i
işaretleyin.
C:\Users\DELL\AppData\Local\Packages

Sil

Powershell i Yetkili kullanıcı
Get-AppXPackage -AllUsers -Name Microsoft.MicrosoftEdge | Foreach {Add-AppxPackage DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml” -Verbose}
……………………………… ……… … ….……………………………………………… ……… … … ………

……… .. ….. …………

::: Komut
shutdown /s /t 0
shutdown /r /t 0
Add a Device wizard
%windir%\System32\DevicePairingWizard.exe
Add Hardware wizard
%windir%\System32\hdwwiz.exe
Add a Printer wizard
rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter
control appwiz.cpl
Program ekle kaldırı açar.
compmgmt.msc
Bilgisayar yönetimini açar.
%windir%\system32\devmgmt.msc
Aygıt yöneticisi
compmgmt. Msc
Computer management
appwiz.cpl
Program ekle kaldırı açar.
devmgmt.msc
Aygıt yöneticisi
services.msc
Servis yönetim:
diskmgmt.msc
Disk managemet
sigverif
msconfig
System configuration utility
msinfo32.exe
Sistem bilgisi --- in this info -- Sorunlu aygıtlar -dxdiag
DirectX tanı aracı
taskmgr
Girev yöneticisi
whoami
net use
systeminfo
wmic
wmic qfe
Güvenlik yamaları
https://www.hakanuzuner.com/gpupdate-komutu/
gpupdate /force

gpupdate /force
sfc /scannow
Search cubugu sorunu – restart
DISM /ONLINE /CLEANUP-IMAGE /RESTOREHEALTH
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

wmic logicaldisk get caption, description,providername
net user
qwinsta
Açık RDP oturumları
net localgroup
net user “Administrator”
reg query

delete gpo

gpupdate /force
powercfg -h off
powercfg -n off
mdsched.exe
eventvwr.msc
sfc /scannow
RestartLater.

Hafıza controlu
system/find/ MemoryDiagnostic
Search cubugu sorunu - RESTART

DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

https://www.cozumpark.com/group-policy/
\\marmara\BT_BSK\_ORTAK\Network Sertifika

……………………………… ……… … ….……………………………………………… ……… … … ………

::: Yer
Disk Cleanup yapıldı. ( 10 gb yer açıldı.)
%temp% silindi.
Temp silindi.
Başlangıç servisleri ( Microsoft hariç) bazıları kaldırıldı.
PULSE SECURE
Grafik kullanımı en iyi performans için ayarlandı
C:\Windows\Prefetch

……… .. ….. …………

C:\windows\SoftwareDistribution\Downloads
Boot Advanced Options Processors sayısı max edildi.

Data altındakilerin tamamı silinebilir.

C:\Windows\Installer
D:\users\xxxx\Downloads
Disk Cleanup
System/storage bölümünde silinmesi gerekenler silindi.
System/storage/windows update silindi
Forticlient loglarına bakıldı
Profiller kontrol edildi
spacesniffer_1_3_0_2
Profilleri sil
gpupdate /force
powercfg -h off
powercfg -n off
mdsched.exe
eventvwr.msc

Hafıza controlu
system/find/ MemoryDiagnostic

sfc /scannow
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

……………………………… ……… … ….……………………………………………… ……… … … ………

……… .. ….. …………

::: Performans
perfmon /report
 !?
SSD diskler --- Alan sorunu --- Windows 10 Performance:
Yoğun kullanımlarda 3,4 yılda cortlar.
Yüksek CPU kullanımını önleme:

https://tur.digiist.com/windows/how-fix-high-cpu-usage-service-host-8336792.html

Superfetch’i ( Hızlı Getirme ) devre dışı burakmak.
service.msc
Superfetch i Disable et.

Gizlilik:

Devre dışı yap

Windows + X  windows + Sağ click
Windows 10 Yedekleme: Aomei Backupper Pro ***
PowerToysSetup-0.51.1-x64.exe Paketi kur ***

Teknik güvenlik derecesi % 18.

Diskin %100 kullanımı için RAW bölüm varmı bakılır. Disk managemet: diskmgmt.msc
diskmgmt.msc
Disk managemet
On powersehell
repair-volume -driveletter c
repair-volume -driveletter c -scan
repair-volume -driveletter c -spotfix
repair-volume -driveletter c -offlineScanandfix

Performance:
https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/windows-10-da-bilgisayar-performans%C4%B1n%C4%B1-iyile%C5%9Ftirmeyey%C3%B6nelik-ipu%C3%A7lar%C4%B1-b3b3ef5b-5953-fb6a-2528-4bbed82fba96

Dosya sistem hataları: c: özeliklerden
From cmd:
chkdisk c: /f
chkdsk /f /r /x

Yeniden başladığında

HD tune ile kontrol et…
SSDLife pro…

HD Tune Pro
Disk sağlık kontrolü

HIZ Windows 10 Performance
Kurulumlara dikkat edin…

Msconfig İşlemci sayıcını en yüksek değere getririn.

gpupdate /force
powercfg -h off
powercfg.exe /hibernate off
powercfg -h on
powercfg.exe /hibernate on
Powercfg, sisteminizin ne kadar enerji kullandığını yönetmek ve gözlemlemek için çok kullanışlı bir komut.
"powercfg/hibernate on" ve "powercfg/hibernate off" ile askıya almayı yönetebilir, "powercfg/a" komutu
ile sisteminizde mümkün olan enerji tasarruf durumlarını görebilirsiniz.
mdsched.exe
Hafıza controlu
eventvwr.msc system/find/ MemoryDiagnostic
dxdiag

1.Update
2.Güç seçenekleri
3.Windows ayarlar
.

-- Yüksek Performan--- Gizlilik/Genel/Gizlilik seçeneklerini değiştir ( Hepsini kapat )
-- Konum
( hepsini kapat ) --- Altta cihazı geçmişini temizle !
--Kamera
Açık kalsın --- Uygulamalardan kapat !!!
Bazılarında açık kalacak skypegibi Microsoft Fotograflargibi
--Microfon
--Arka Plan uygulamalarıAlarm ve maildışındakileri kapat.

4.Windows Ayarlar --Sistem/Bildirimler --Windows haricindekileri kapat

5:Başlangıçta açılmasına gerek olmayan programlar.
msconfig.exe

6:Gereksiz dosyaları silin
Temp -- %Temp% -- Prefetc( c:/windows/prefetch )

7:Geri dönüşüm kutusu -- Sağ klik - Boyutu ayarla….

8: Sistem Temizleme…c:/ -- sağ click
Defrag…
9: Kayıt defteri…
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse\MouseHoverTime == 0
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MenuShowDelay == 0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\
SystemResponsiveness ==
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\Tasks\Game
s\ GPU Priority== 8

\Priority ==

10:Gereksiz çalışan servisler
msconfig.exe /Hizmetler
[*] Tüm microsoft hizmetlerini gizle. Sonra |Tümünü Devre Dışı Burak |
| Uygula |

11: Görsel Efekler …Gelişmiş Sistem Ayarları
*Ekran yazı tipi kenarlarını düzelt
*Simgeler yerine küçük resimler göster

12: Masa Üstü düzenlemesi
Telemetry ve Veri Toplamayı Devre Dışı Bırakma

Winndows 10 Performansının arttırılması:
https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/windows-10-da-bilgisayar-performans%C4%B1n%C4%B1iyile%C5%9Ftirmeye-y%C3%B6nelik-ipu%C3%A7lar%C4%B1-b3b3ef5b-5953-fb6a-2528-4bbed82fba96

https://jirablog.thyteknik.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=25231578Telemetry Kaldırmak
http://btinfo.thyteknik.com/egitek/?p=2056
Windows 10 Telemetry devre dışı burakmak.
https://www.teknocinim.com/windows-10-performans-artirma/
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/4002019/windows-10-improve-pc-performance
https://www.technopat.net/2016/02/18/windows-10-hizlandirmak-icin-5-ipucu/!!!
Windows 10 Performans İyileştirme:Telemetry ve Veri Toplamayı Devre Dışı Bırakma
http://btinfo.thyteknik.com/egitek/?p=2056

……………………………… ……… … ….……………………………………………… ……… … … ………

……… .. ….. …………

::: Net

nslookup.exe

DNS sorgulamalarını çeşitli modlarda sorgulamamızı sağlayan bir tooldur.
TCP/IP protokolü ile beraber yüklenen bir protokoldür.

Satıra düştükten sonra IP’den  Alan adı

yada Alan adından  IP sorgulaması yapılabilir.

Network sorununu giderirken:
SSDP discovery ( bulma servisi )
Ağ bağlantıları
Restart…

outomatik
outomatic

X işareti gitmez ise:
Speed duplex under the ( Gelişmiş)

Network Reset

Yeşil:
Turuncu:
Kırmızı:

10 Mbps Full Duplex moda alınır.

Bütün ağbağdaştırıcılarını kaldırıp yeniden yükler.
Original ayarları yeniden yüksel.

1GBps –Sabit – Bir yere elektriksel olarak bağlı. ( Yanıp- Sönmem durumu !!! )
100 mbps
Yanmış !!!

Power Setting
netsh int ip reset
Restart…
Disable – Enable

 --- Medium Power Saving -- in cmd with admin

İnternet yoK & Güvenli internet
-Kaldır yeniden yükle.
-SSDP Discovery
Outomatic
-Modemi restart edin

Ayarları resetle:
netsh winsock reset yazıp Enter tuşuna basın.
netsh int ip reset yazıp Enter tuşuna basın.
ipconfig /release yazıp Enter tuşuna basın.
ipconfig /renew yazıp Enter tuşuna basın.
ipconfig /flushdns yazın ve Enter tuşuna basın.
https://answers.microsoft.com/tr-tr/windows/forum/windows_10-networking-winpc/a%C4%9F%C4%B0leti%C5%9Fimini-s%C4%B1f%C4%B1rlama/eea58a0e-a5a8-4cee-aff9-a55d46f934e4

C:\Windows\system32\drivers\etc

C:\Windows\system32\drivers\etc klasörü içerisindeki hosts dosyasının içerisine bilgilerini kaydederek
bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra SAP bağlantısınıtekrar kontrol eder misiniz?
192.168.245.140
tks0018.thy.com
tks0018
192.168.245.65
tks0016.thy.com
tks0016
ADGP192.168.245.66
tks0017.thy.com
tks0017
\\10.9.103.103\mevlana\BT_TESISLER_MD\ENDUSER_SF\MICROSOFT\OFFICE

Önce donanımsal Kontrol:

gpupdate /force
PC ile Modem arasında bağlantı varmı. Kontrol et…

ipconfig
ipconfig
ifconfig
ifconfig
ifconfig

/release
/renew
/flushdns
/registerdns
/displaydns

nslookup

DNS isim çözümlemenin yapılıp yapılmadığı.

net:

Bilgisayarın ağ ayarları
net use * "\\ server\media" /persistent: no
net share
net session bilgisayara açılmış oturumlar.
net use \\ [bilgisayar adı] \ [paylaşım adı]
net view
all node
…

nbtstat -a
nbtstat -c
nbtstat -R

x.x.x.x
x.x.x.x
x.x.x.x

Remote Connecting:
PPTP: Point to Point Tunneling Protocol ( Microsoft )
VPN: Virtual Private Network
Network to network :
Host to Network:
ICS:

Internet Connection Sharing

Dial -Up: Telefon hatları
netstat –npano TCP | find "1229"

Bölge ofis ağı ile Merkez ofis ağı arasında
Kullanıcı önce ISP ile internete, sonrada VPN sunucusuna bağlanır.

https://docs.microsoft.com/tr-tr/
gpupdate /force
powercfg -h off
powercfg -n off
mdsched.exe
eventvwr.msc

Hafıza controlu
system/find/ MemoryDiagnostic

Network Ayarlarını sıfırlamak:
https://jirablog.thyteknik.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=31326695
https://jirablog.thyteknik.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=35881020&preview=/35881020/35881019/%C4%B
0nternet%20Eri%C5%9Fim%20Sorunu.pdf

https://answers.microsoft.com/tr-tr/windows/forum/windows_10-networking-winpc/a%C4%9F%C4%B0leti%C5%9Fimini-s%C4%B1f%C4%B1rlama/eea58a0e-a5a8-4cee-aff9-a55d46f934e4

Hesabınızın yönetici hesap olduğundan emin olun bunun için >Windows logo tuşu + R aynı anda basın ve açılan
pencereye netplwiz yazın > açılan ekrandan > kullanıcılar > oturum açtığınız hesabınızı seçin > özellikler > Grup
üyeliği > yönetici seçili olsun > uygula > tamam de ayarlar Resimdeki gibi olsun

……………………………… ……… … ….……………………………………………… ……… … … ………

……… .. ….. …………

::: VPN

A.O cisco VPN kullanıyor, Bu kullanıcılar thyteknik.com benzeri sayfalara ulaşamazlar.
Bu sorunlar nasıl oluyor…
A.O ya TRUNCUHAT bakıyor.

Yakın zamanda gerçekleştirilecek bir değişiklikle kurum dışından https://posta.thy.com adresine VPN
servisi kullanılmadan bağlanılamayacaktır. Bu sebeple şifre değişiklik ve sıfırlama işlemleriniz için
https://parola.thy.com adresinin kullanılması gerekecektir.

Bugün posta.cornea.aero üzerinden şifremi değiştirdim ancak bilgisayarımın şifresi hala eski şifre olarak
kaldığı için, pulse secure ve wmware horizon kullanımında problem yaşıyorum. Ayrıca bu sorun
olduğundan dolayı maile girerken de ekstra şifre soruyor her seferinde. Çalışmamı tamamen etkiliyor
uzaktan bağlantı….
Şifre değiştirildikten sonra windows + L ile kapatıp, yeni şifre ile tekrar açmayı deneyebilir…

Mobil VPN Bağlantısı Nasıl Yapılır (IOS için)
https://jirablog.thyteknik.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=31326639
AppStore -- IOS

Mobil VPN Bağlantısı Nasıl Yapılır (Android için)
https://jirablog.thyteknik.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=25232394
GooglePlaystore -- Android

https://jirablog.thyteknik.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=16419064&preview=/16419064/1641906
5/PulseSecureVPN_Kullanici_Kilavuzu.pdf

Mobil VPN Bağlantısı Nasıl Yapılır (Android için)

https://smartdesk.thyteknik.com.tr/projects/YM/queues/custom/129
Mobil VPN Bağlantısı Nasıl Yapılır (IOS için)

https://jirablog.thyteknik.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=31326639
Mobil VPN android.
https://jirablog.thyteknik.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=25232394
Mobil VPN IOS
https://jirablog.thyteknik.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=31326639

Danışman erişim yetki talebi:
Eğer dışarıdan bir danışman vpn yapacak ise uzaktan erişim sorunları talebi ile işlem yapamıyoruz.
Uzaktan erişim problemleri sadece THY TEKNİK A.Ş personelleri için olan bir talep dir
Dşarıdan bir kişinin vpn yapabilmesi için danışman erişim yetki talebi oluşturması gerekir
Teknik A.Ş dışından danışmanlar için buradan talep oluşturulması gerekir.

…… . ………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………………….. . ….

https://vdi.thyteknik.com.tr/portal/webclient/index.html#/
Uygulamalara ErişimKurum dışı bilgisayarSayfa otomatik açılmaz ise internet tarayıcınız üzerinden
https://vdi.thyteknik.com.tr adresine giriş yapınız

[ VMware Horizon ]

FORTICLIENT
Yeni  https://ttdrive.thyteknik.com.tr/r/l/e/368240fa-cd33-423b-ba94-1326fc0d8479/92592c58-52df4132-ac8b-b02bc64e20f6

Kurum dışı Bilgisayarlara Forticlient kurulumu
IHL VPN KURUM DISI SADECE BUNUNLA 46.221.12.30
https://ihlvpn.thyteknik.com.tr:10443
https://ttdrive.thyteknik.com.tr/Links/tr/outsidearea/a7a2e9b8-cc65-41ad-85ca7462a13e3ce4/934e6023-174e-4eee-9032-50437de8e9bd#validLink/
VPN log sorunu için Muhammed Hagi bey’e yönlendirme yap… WAN sorunu.

Kurum içi

Bilgisayarlara Forticlient kurulumu

https://ttdrive.thyteknik.com.tr/Links/tr/outsidearea/2d4978c6-0c9f-4799-b308-8da1cbf79e7e/809132c5-f17049e2-9ec2-fcc1ca53616f#validLink/
https://1drv.ms/u/s!AowmrnBczzPgnhVaKuQiocehhNyw?e=vU5w2x  yeni sürüm
https://10.9.103.187:10443/installers/Default/6.4.3
 yeni sürüm
\\10.9.230.47\paylas\Forti_yeni_surum
 yeni sürüm

Kurulum yapılırken SSL_VPN seçili olmayacak. Yada çalıştırmadan önce kaldır.
AHL_TT_VPN

https://ahlvpn.thyteknik.com.tr:10443

Web Access…

SAW

https://sawvpn.thyteknik.com.tr:10443

Web Access…

EMS IP: 81.8.12.31:1061 8013

AHL_TT_VPN

https://ahlvpn.thyteknik.com.tr:10443

Web Access…

SAW

https://sawvpn.thyteknik.com.tr:10443

Web Access…

TELNET

…… . ………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………………….. . ….

PULSE SECURE

TCI Çalışanı:
CorneaÇalışanı:
Thy TEKNİK:

https://vpn2.thyteknik.com.tr/tci
http://vpn2.thyteknik.com.tr/cornea
http://vpn2.thyteknik.com.tr

Pulse VPNGüncelleme gerekebilir.
…
VPN kullanımım boyunca evden bağlantıda devamlı sıkıntı çekmekteyim. S-pulse üzerinden açık gözüktüğü
halde, Microsoft axapta ve sunucu klasörlerine ulaşamıyor, ulaştığı taktirde bi kaç dakikaya bağlantım
kopuyor. Resimdeki gibi hata veriyor.

tci networkindekiler…
vpn2.thyteknik.com.tr/network
vpn2.thyteknik.com.tr
82.222.227.165
vpn2.thyteknik.com.tr/network

…… . ………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………………….. . ….

FORTI CLIENT SORUNSALLARI :

"FortiClient Endpoint Management Server ( EMS) was now found"

Çözüldü. Böyle bşr hata alan kullanıcı olursa önce cep telefonun internetine bağlayıp test etmek gerekiyor.
Kullanıcı modeminde port ayarlarını falan depiştirmiş o yüzden bağlantı sağlayamadığını gördük. Cep
telefonu dan bağlanınca sorun çözüldü

. … . …………………………………………………………………. . ……

. … . …………………………………………………………………. . ……
*** ( -14 )
Önce kendi hesabın ile dene bağlanıyorsa şifre değiştirme zamanı gelmiş olabilir şifre değiştirdikten sonra
da devam ediyorsa bilgisayarı yeniden başlatıp network reset deneyebilirsin ya da wan miniport diye bir
batch var onu yönetici olarak çalıştırıp deneyebilirsin.
Son olarak da fortclient on Ems bağlantısını kesip fortclient ı denetim masasında onarma işlemini
gerçekleştirebilirsin.

EMS'den bağlantı sonlandırıldıktan sonra bağlantı yapıldı.

PAROLA SORUNSALLARI:

***Aynı sorun benim kendi kullanıcımda da vardı.
sifre 8490 sms atarak şifre resetleyerek sorunum çözüldü… ( posta.thy.com )
Yine şifreyi değişip vpn'e yeni şifre ile girip deneyebilir. Cihazını bir süre eski şifre ile açacaktır.

***Bu sorunuda çözmek için iki kere şifre resetlenmesi gerekir , kullanıcının şifre problemini çözdükten
sonra kullanıcının bilgisayarında Forticlienta kendi userımızla girip bağlıyoruz, daha sonra kullanıcıya 8490
yine sms attırıp gelen şifreyi ctrl alt delete ekranındaki password change ekranından değiştirtip bilgisayar
şifresini sabitleyebiliyoruz, Benim bulduğum çözüm böyle başka bi çözüm varmı bilmiyorum ilk şifreyi
posta thy üzerinden değiştirebilir.
***Kullanıcı bilgisayarini yeni şifresi ile açmasi icin VPN sonrasi Ctrl + L yapıyoruz sonra yeni sifresiyle
oturumu açabilir.
***Kullanıcı bilgisayarında forticlient kaldırılıp tekrar kuruldu. Ems'den düşürülüp tekrar alındı.
***Kendi kullanıcım ile vpnçalışıyor. Fakat kullanıcı kendisi -14 hatası alıyor. Ldap problemi ile ilgili
olabileceği düşünülerek turuncu hatta kayıt oluşturuldu. Mehmet Akif ÖZDEMİR adına turuncu hatta UI00235017 kayıt oluşturuldu.

***Kimlik yönetim sisteminde kısa süre önce bir çalışma yapıldı, sorunların muhtemel sebebi bu çalışma.
Şu anda birden fazla sorun var, hepsi birbirine karışıyor.
***VPN tarafında sorun yaşayan kullanıcı eğerkiposta.thy.com üzerinde oturum açabiliyor ise parola
resetlemesini önerelim. Bu sayede IDM identity Management ile entegre olan sistemler tekrar replike
olacaktır.
Bu değişiklik çözüm olmaz ise kullanıcı bilgisini buradan paylaşalım. Kullanıcı eğerkiposta.thy.com da
oturum açamıyor ise kullanıcı bilgisini IK ya iletmek üzere Akif Bey ile paylaşalım.
IAM = identityand Access Management
VDI sisteminde teknisyenler oturum açmama sorunu gelmeye başladı.talepleriçözüm geliştirmeye atıyoruz
bilginize
Müdürüm şifre değişikliği ve oturumdaki şifre entegrasyonunu bir şekilde çözüyoruz ürettiğimiz bu
çözümlerle ve söylediğiniz şekilde ama akebindeToken sorunu yaşamaktayız bu seferde token alamıyoruz.
Token Sorunu: Network ekibi
Genel bir sorun bulunmuyor. VDI sisteminde oturum açabilmesi için kullanıcının
usergroupTTASgrubundaolması gerekiyor. AD üzerinde kontrol edebilir misiniz?
Sorunu analiz edebilmek için bir kullanıcıya ulaşalım ve önce posta.thy.com' a ulaşabiliyor mu teyit edelim.
sonravdisistemine giriş yaptıralım ve ekran görüntüsünü isteyelim.
Gündoğdu bey bir kullanıcıda test ettik posta.thy.com a giriyordu,fakat vdi gelmiyordu.Şifre
değiştirildikten belli bir süre sonra oturum açmaya başladı şuan sorun yok
…… . ………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………………….. . ….
*** ( -14 )
Önce kendi hesabın ile dene bağlanıyorsa şifre değiştirme zamanı gelmiş olabilir şifre değiştirdikten sonra
da devam ediyorsa bilgisayarı yeniden başlatıp network reset deneyebilirsin ya da wan miniport diye bir
batch var onu yönetici olarak çalıştırıp deneyebilirsin.
Son olarak da fortclient on Ems bağlantısını kesip fortclient ı denetim masasında onarma işlemini
gerçekleştirebilirsin.
…… . ………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………………….. . ….

Masaüstü Kaybolan Simgeler:

explorer.exe’yi sonlandır.

File/Create New Task/c:

<enter>

Açılan Pencerede: ( Dosya gizli olabilir… Buna dikkat edin…)
İlğili kullanıcı profili:C:\Users\H_SOYLU1\AppData\Local\IconCache.db
Tekrar Task Manager açılır.File/Create New Task/ Explorer.exe
Simge önbellek dosyası

 Bu dosya silinir.
<Enter>

Search sorunsalı:
Bu sorun evde düzelmiyor. Ofiste yapılması lazım.

https://www.windowscentral.com/how-fix-taskbar-search-not-working-windows-10
gpupdate /force
Or…
-Görev yöneticisinden sonlandır. ( Tekrar başlar otomatik.)
-Windows arama servisini kontrol et
Windows + R  services.msc
-Denetim masasından yeniden dizin oluşturulur./Dizin oluşturma seçenekleri
/indexing options
Or…

sfc /scannow

Search cubugu sorunu – RESTART

https://support.microsoft.com/tr-tr/topic/eksik-veya-bozuk-sistem-dosyalar%C4%B1yla-ilgili-sorunlar%C4%B1-gidermek-%C3%BCzere-sistemdosyas%C4%B1-denetleyicisi-arac%C4%B1n%C4%B1-kullanma-79aa86cb-ca52-166a-92a3-966e85d4094e

sfc /scannow komutu korunan tüm sistem dosyalarını tarar ve bozuk
dosyaları %WinDir%\System32\dllcache dizinindeki bir sıkıştırılmış klasörde bulunan önbelleğe alınmış
kopyasıyla değiştirir.
%WinDir% yer tutucu, Windows işletim sistemi klasörünü gösterir. Örneğin, C:\Windows.

RestartLater.
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

win32kfull.sys hatası:

chkdsk /f /r /x

sfc /scannow
Search cubugu sorunu - RESTART
DISM /ONLINE /CLEANUP-IMAGE /RESTOREHEALTH
Hata, video kartı gibi belirli bir cihazla ilgili değildir ve bir disk, ağ adaptörü, CPU vb. Nedeniyle ortaya
çıkabilir. Bu durumda, mümkünse tüm aygıt sürücülerini güncellemeniz gerekir.

2021-x64 tabanlı Sistemler için Windows 10 Version 20H2 03 Toplu günelleştirmesi ( KB5001567)
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/updt/2021/03/windows10.0-kb5001649x64_aca549448414a5ad559c742c39e9342468a23eb5.msu

wusa /uninstall /kb:KB5001567

wusa /uninstall /kb:5000802
wusa /uninstall /kb:5000808

Offline files açıp kapatma:

inettten bakabilirisniz.

Ofis Dil Paket ve ötesi: Yazım Denetim [ proofingtools2016_tr-tr-x64 ]
https://www.youtube.com/watch?v=p15x5rwt1lw
https://www.youtube.com/watch?v=vsAPkBIECmg
https://www.microsoft.com/tr-tr/download/details.aspx?id=52668 Yazım Denetimi

Geçiçi Profil Sorunsalı:
c:\users ve d:\users içerisindeki .bak olan profil klasörlerine giriş yapılarak istenilen dosyaların backup ı
alınır. Kullanıcı kendi bilgileri ile giriş yaparak düzgün bir profil oluşturur ve kopyalanan dosyalar
masaüstüne yapıştırılır.
C:\Users\H_SOYLU1\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Bozulmuş Profil…

https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/windows-da-bozuk-bir-kullan%C4%B1c%C4%B1-profilinid%C3%BCzeltme-1cf41c18-7ce3-12f9-8e1d-95896661c5c9

https://www.firatboyan.com/windows-10-da-temp-profile-gecici-profil-sorunu.aspx
.bak originalprofil
https://www.youtube.com/watch?v=P1Km5134uWY

Hemen bu ekrandan sonra regedit…
https://www.youtube.com/watch?v=jAJpPCJYagI
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList ilgili alandan da
profilleri sildiğimizde sorun olmamaktadir

Kullanıcı Profili Düzeltme:
https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/windows-da-bozuk-bir-kullan%C4%B1c%C4%B1-profilinid%C3%BCzeltme-1cf41c18-7ce3-12f9-8e1d-95896661c5c9

Excel dosyası açılmaması:
https://answers.microsoft.com/tr-tr/msoffice/forum/msoffice_excel-msoffice_custommsoversion_other/excel-dosyas%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1lm%C4%B1yor/8f1b6381-a8d6-4d69-b7365d73dadd34d6
Excel dosyası açılmaması…
gpupdate /force
SFC/SCANNOW
RestartLater.
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Lisans Sorunu:
https://jirablog.thyteknik.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=33555013

Kullanıcı sınırlanması:
compmgmt. msc
C:\Windows\System32 altında bulunan GroupPolicy folduruna .old koyup tekrar denermisin. OK

https://saitorhan.com/domaindeki-bilgisayarda-oturum-acabilecek-kullanici-sinirlama/
gpedit. msc

Sorun halinde sistem altında gizli bir dosyanın değiştirilmeisi gerekir.

Mavi Ekran Hataları:
Mavi ekran hataları için yardımcı döküman :
https://jirablog.thyteknik.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=31327117

Biligsayarın CPU ve Hafızada aşırı kullanım yüzdesi:
Çözüm Geliştirme Fatih IPEK
https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/windows-10-da-bilgisayar-performans%C4%B1n%C4%B1-iyile%C5%9Ftirmeyey%C3%B6nelik-ipu%C3%A7lar%C4%B1-b3b3ef5b-5953-fb6a-2528-4bbed82fba96

RAM testi…

mdsched.exe
eventvwr.msc

Hafıza controlu
system/find/”MemoryDiagnostic”

Kullanıcı ısrar ederse Saha ekibine
shutdown /s /t 0
shutdown /r /t 0

Windows 10 Repair:
https://www.youtube.com/watch?v=7-2dOJo2IBQ
Windows 10 repair.exe
MediaCreationTool Hataları optimize etmek ve Performansı artırma
Teknik güvenlik derecesi % 18.
Bu benzeri programları kullanırken Teknik Güvenlik Derecesi önemlidir.

……. . ……………………. . ………………………………….. . …………….. . ………………………………… . ………………….......... . …………….. …..

::: MAIL

ECE ÖRENTEPE
EMRAH ÖZYURT

outlook.thy.com
outlook.cornea.com --- 52.128.23.153

……. . ……………………. . ………………………………….. . …………….. . ………………………………… . ………………….......... . …………….. …..

OMER FARUK ERTUGRUL (Altyapi ve Operasyon Grup Dir. (Son Kullanici Hizmetleri Md.) - Danisman)
TKNOERTUGRUL@THY.COM
Truncuhat bu arkadaş yönlendirmişt.
Mailbox yapısından grup yapısına geri dönmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek talep açabilirsiniz.
Kolay gelsin
•
•
•
•

Kullanici Istemi
MESAJLASMA ISLEMLERI
e-Mail Istemleri
e-Mail Grup

……. . ……………………. . ………………………………….. . …………….. . ………………………………… . ………………….......... . …………….. …..

[2.12.2021 10:38] CAN KARATAS (Altyapi ve Operasyon Grup Dir. (Son Kullanici Hizmetleri Md.) - Danisman):
C:\Program Files (x86)\Enterprise Vault\EVClient\x64
içinde ResetEVClient var onu çalıştrdınız mı ?
Outlook kapalıyken

……. . ……………………. . ………………………………….. . …………….. . ………………………………… . ………………….......... . …………….. …..

*.turkishtechnic.com SSL sertifikası 01.12.2021 tarihinde sonlanacaktır. Temini için
TTBTBSISTEMOPERASYON@THY.COM ekibiyle iletişime geçilmesini arz/rica ederiz.
……. . ……………………. . ………………………………….. . …………….. . ………………………………… . ………………….......... . …………….. …..

Turuncuhat'tan gelen yanıt şöyledir.
İlgili mailboxa TT-INSIDESALES YETKI GRUBU üyelerinin erişim yetkisi vardır. Şifreye ihtiyaçları
bulunmamaktadır.
Ek doküman yardimi ile mailbox ayarlarini yapabilir veya posta.thy.com adresine giris yaptiktan sonra resminize

tiklayarak
Baska bir posta kutusu aç kismina INSIDESALES@THY.COM adresini girerek de mailleri takip edebilirsiniz.

……. . ……………………. . ………………………………….. . …………….. . ………………………………… . ………………….......... . …………….. …..

Kullanıcıya Bilgi Verildi Çözüldü
Kullanıcı sorunun düzeldiğini iletti.
Sorunun tekrarlanması durumunda kayıt numaranız ile birlikte bilgiislemdestek@thy.com adresine mail
atabilirsiniz.

……. . ……………………. . ………………………………….. . …………….. . ………………………………… . ………………….......... . …………….. …..
\\10.9.103.103\mevlana\BT_TESISLER_MD\ENDUSER_SF\PROGRAMS\Enterprise

……. . ……………………. . ………………………………….. . …………….. . ………………………………… . ………………….......... . …………….. …..

Semsi Cansu -- Enterprise Vault Sorunu:
\\10.9.103.103\mevlana\BT_TESISLER_MD\ENDUSER_SF\PROGRAMS\Enterprise

[5.11.2021 08:05] SEMSI CANSU (Altyapi ve Operasyon Bsk. (Son Kullanici Hizmetleri Md.) - Danisman):
masaüstünde bulunana software center uygulaması içerisinden Veritas Enterprıse uygulamasını yüklüyse kaldırıp tekrar
yüklüyebilir mi . Outlook kapalı olacak…
444 0 444
TurUncuhat’ta mail de atabilir.

……. . ……………………. . ………………………………….. . ……………..

Enterprise Vault on web link:
https://mailarchive01.thy.com/enterprisevault/Search/Shell.aspx
https://mailarchive01.thy.com/enterprisevault/Search/Shell.aspx

Outlook tan Enterprise Vault sekmesinden Search Vaulta tıklayınca arşivlenmiş mailler yüklenmemektedir.
Ayrıca https://mailarchive01.thy.com/enterprisevault/Search/Shell.aspx linki üzerinden de erişince aynı
durum söz konusudur.
İlgili durum ile birçok personelimizde karşılaşılmıştır.
Konu hakkında bilgilerinizi rica ederiz.
Mail store: Kurulun on Mail Store Kurulumu ve Ayarlama.pdf
https://jirablog.thyteknik.com.tr/display/HCBB/Mail+Store+Kurulumu+ve+Ayarlama?preview=%2F313265
11%2F31326510%2FMail+Store+Kurulumu+ve+Ayarlama.pdf

Mailstore:
https://mailarchive01.thy.com/enterprisevault/Search/Shell.aspx
https://mailstore.thyteknik.com.tr  vpn gerektirebilir.
***Arkadaşlar Enterprise Vault ile ilgili güncel yazılımı aşağıdan temin edebilirsiniz. Sorun yaşayan kullanıcılarda eski
sürümü kaldırıp bunu kuralım. Arşivleme işlemini başlatalım. Sorun devam ederse Log kayıtlarına bakalım (dün
göndermiştim detayını) sorun varsa msy@thy.com a mail gönderelim log kaydı ile birlikte.

Yeni Enterprise Vault:
\\avrasya\THY_BSK_ALTYAPI_VE_OPERASYON\MD_SON_KULLANICI_HIZMETLERI\MSY\share\enterprise vault
outlook addin\Outlook_Add-In_12.5.0.1221

……. . ……………………. . ………………………………….. . …………….. . ………………………………… . ………………….......... . …………….. …..

Destek: bilgiislemdestek@thy.com
Mail Store Kurulumu ve Ayarlama.pdf
… on Desktop

……. . ……………………. . ………………………………….. . …………….. . ………………………………… . ………………….......... . …………….. …..

Firma dışı mail gönderim\alım sorunu
“ Firma dışı mail gönderim\alım sorunu ile ilgili ilk olarak mail gönderilen\alınan dış kaynak firma IT birimi ile
görüşülmesi gerekmektedir. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra bir problem görülmez ise msy@thy.com adresine
bildirmeleri gerekmektedir. “ şeklinde açıklama girilerek kayıt sonlandırılmış.

Unvan farketmeksizin tüm Teknik A.Ş. database kotalarını 3 GB’a çıkarıyoruz.
-Müdür unvanındakiler 10 gb olarak kalıyor.
-Şef, baş teknisyen gibi unvanlar 3 gb olarak kalıyor.
-Taşeron personelin de kotasını 3 gb’a çıkarıyoruz.
-3rd parti kullanıcılarda şirket ayrımı yapılamadığından bunların kotaları değiştirilmiyor.
-Mevcut arşiv politikalarında henüz bir değişkliğe gitmiyoruz.

Bu sebeple bir gün sonra kum saati diskete döner demek daha uygundur.
-Bir kullanıcının kotası %100 olunca arşivleme durur. Arşivleme için mutlaka mailboxta boşluk olmalıdır.
-Silinen öğeler klasörü (deleted items) arşivlenmez. Bu klasör kotada yer kaplamaktadır. Kullanıcı silinen
maillerini silinen öğeler klasöründen de boşaltmalıdır.
-Bir mailin kısayolu açılmadan başka bir kullanıcıya gönderilirse, karşı taraf maili açamaz. Bir dönem bu
konuda arıza varmış gibi kayıtlar geliyordu.
-Mevcutta 12.5 versiyonunu kullanıyoruz. Eklentileri eski olanları bu versiyona güncelleyebilirsiniz.

-Kullanıcılara ilk arşiv hesabı açıldığında bir bilgilendirme maili gitmektedir ancak kullanıcılar genellikle
bu maili okumamakta.

Sistemlerdeki resmi değiştirme:
https://webapps01.thy.com/intranets/personel-yonetimi/SitePages/PhotoEditing.aspx
yada
\\10.9.103.103\mevlana\BT_TESISLER_MD\ENDUSER_SF\PROGRAMS
adphoto edit ilede oluyor.

Cep telefonu outlook kurulumu hatası:
Android cep telefonuma thy mail hesabım ile outlook kaydı oluşturmaya çalıştığımda "Posta sunucusuna bağlantı
zaman aşımına uğradı.Lütfen posta ayarlarınızı kontrol ediniz" hatası vermektedir. Konu ile ilgili yardımlarınız rica
olunur. Girdiğim bilgiler aşağıdaki gibidir
E-posta Adresi :

ikaracan@thy.com

Sunucu:

relay.thyteknik.com.tr

Etkialanı/Kullanıcıadı : ntd_ebi\i_karacan
Parola :

Domain Şifresi

isoylu@thy.com
posta.thy.com
NTD_EBI\h_soylu1
Parolanız

Kendi mail adresiniz
Kendi kullanıcı adınız

Outlook Ekli dosyaları açamamak:
https://teknobird.com/outlook-ekleri-acilmiyor-sorunlarini-duzeltin/#close
https://jirablog.thyteknik.com.tr/display/HCBB/Outlook-Skype+Durum+Entegrasyon+Sorunu

occurrence@thyteknik.com :
Günaydın,
Occurrence <occurrence@thyteknik.com>
ve
Occurrence_Report@thyteknik.com mail gruplarında çıkartılmam hususu
yardım arz
Sistem ve operasyon ekibi…

Outlook kuralı ile otomatik cevap gönderme
https://jirablog.thyteknik.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=16418282

ECE ÖRENTEPE :
TT-KGB ön adlı mail gruplarının listesini herhangi bir yerden çekemediğim buradan yazma gereği duydum. TTKGB ön adlı mail gruplarının listesini paylaşabilir misiniz?
A.O tarafından gelen bildirimler kullanıcı ile paylaşıldı. Yapılan çalışma bildirildi.
Kullanıcının mail gönderirken eksiz mail göndermeleri ve/veya resim formatındamail göndermeleri karşı tarafın
mailler güvenli kabul ederse ( whiteliste eklenmesi ) yorun yaşanmadığı bildirildi.
Karşı tarafla görüşülürse karşı tarafın durumu msy@thy.com adresine bildirmesi gerekiyor.
Kullanıcıda yapılan testlerde kullanıcı eksiz mail gönderebilmekedir.
Dosya için ttdriver linki paylaşılıyor.

Dış kaynaklı mail gönderiminde karşı tarafın IT birimi ile görüşülmesi gerektiğini ve karşı tarafın durumu msy@thy.com
adresine bildirmesi gerktiğini bildirdiler bu şekilde ilerleyebilirmiyiz. Sorun terkarlaması halinde turuncuhat sayfasından kullanıcı
vakası başlıgından hata ekran görüntüsü ile birlikte yeni bir kayıt açmanız gerekmketedir.

Maile dahili telefon eklemek:
Bu tür isteklerde nasıl aksiyon alınıyor.
Truncuhattamı yönlendiriliyor.
Selamlar. Kullanıcı kadrolu ise tempo üzerinden kendisi değiştiriyor, yüklenici ise Hizmet Alım Değerlendirme
şefliğine irtibata geçiriyoruz kullanıcıyı.

Outlook-Skype Durum Entegrasyon Sorunu:
https://jirablog.thyteknik.com.tr/display/HCBB/Outlook-Skype+Durum+Entegrasyon+Sorunu
Ntd_ebi\username:
Cornea domaininde olan bilgisayarımda Outlook 2016 üzerinden THY maili ekleyemiyordum. Sürekli şifre soruyordu.
Meğer varsayılan olarak Cornea domaininde olduğu için THY username ve password Kabul etmiyordu. More Choices
ve Use a different account diyerek Cornea domainde olduğunu gördüm. Ntd_ebi\username yaparak giriş yaptım ve
kurulum gerçekleşti.

Arkadaşlar mail iletim sorunu ile ilgili sorun yaşayan kullanıcılara aşağıdaki şekilde geri dönüş yaparak çağrıyı
kapatabilirsiniz.
Merhaba, A.O tarafından aldığımız bilgiye göre aşağıdaki işlemin yapılması talep edilmektedir. Mail gönderim sorunu
yaşadığınız firmaların BT ekipleri tarafından msy@thy.com ile iletişime geçerek yaşanılan sorun hakkında teknik
görüşmelerin yapılması gerektiği bilgisi verilmiştir. Bilginize sunarız.

Eklentiler açılırken -No response- deyip sonra açması:
Güncellemelerin yapılması lazım

Outlook’taki fotografı değiştirmek:
Jirablog da fotoğraf değiştirme dökümanı var. Kullanıcı değitirebilir.

Outlook kişi bildirimlerinin görüntülenememesi:
https://burakvarol.net/troubleshooting/outlook-durum-bilgisi-ikonlari-goruntulenmiyor/

C:\Users\920585\AppData\Local\Microsoft\Outlook
D:\Users\920585\AppData\Local\Microsoft\Outlook\
C:\Users\H_SOYLU1\AppData\Local\Microsoft\Outlook\ISOYLU@THY.COM.ost

Konu sorunlarla ilgili %userprofile%\AppData\local altında bulunan Google folderını silelim ve tekrar
deneyelim. Şu ana kadar gelen talep sayısını paylaşabilir misiniz?
https://www.dell.com/support/kbdoc/tr-tr/000138178/microsoft-outlook-un-yava%C5%9F%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1-veya-kilitlenmesi-sorununu-giderin

Bozulan .pst ve .ost dosyalarının recovery:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\SCANPST.EXE
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16

For .pst and .ost

Mail store:
https://jirablog.thyteknik.com.tr/display/HCBB/Mail+Store+Kurulumu+ve+Ayarlama?preview=/31326511/31326510
/Mail%20Store%20Kurulumu%20ve%20Ayarlama.pdf

Yer sorunu:
https://smartdesk.thyteknik.com.tr/projects/YM/queues/custom/91/YM-49361
38GB Arşiv dosyası .pst F: Bölümüne taşındı.
Eski dosya silinip, F: ye taşınan için yeni path ( .pst) tanımlandı.-OK-

https://smartdesk.thyteknik.com.tr/browse/YM-49157
Outlook açılışında -mailbox is not enabled for use with enterprise vault - hatası geliyor.
Varsayılan olarak.pst mail seçili olduğu için hata alındığı tespit edilip, varsayılan .ost olarak ayarlama
yapılıp sorun giderilmiştir.

Outlook Güvenli Mod:
C:\Users\k_hatipoglu\AppData\Local\Microsoft\Outlook

outlook.exe /resetnavpane
outlook.exe /safe

normal- resetle

.pst dosyalarının boyutunu küçültme:
https://jirablog.thyteknik.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=31326469
Profili otomatik oluşturmak için “Outlook” yazmak yeterlidir.

Enterprise Vault:
https://jirablog.thyteknik.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=16418523

Outlook Mail Arşiv:
Sunucu üzerinde kullandığımız posta kutumuzun büyüklüğü standart olarak özel bir durumumuz yoksa 1 GB
dır. Yaklaşık 2-3 aylık sürelerde posta kutumuz dolmakta kontrol etmediysek kota dolduktan sonra mail alış
verişimiz kesilmektedir.
Mail arşivleme işlemini iki yolla yapıyoruz. Birincisi Enterprise Vault eklentisi üzerinden mail aşivleme
diğeri ise manuel outlook arşivleme çözümüdür.
Enterprise Vault eklentisi ile arşivleme detayları için bu makalemizi inceleyebilirsiniz. Enterprise Vault
sistemi maillerimizi sunucuya yedeklemektedir.
Ancak manuel outlook arşiv işlemi maillerimizi kendi bilgisayarımıza yedeklememizi sağlamaktadır. Birim
olarak arşivleme işlemlerinin Enterprise Vault (Server ) üzerinden yapılmasını önermekteyiz.

Outlook for İOS and Android:
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/outlook-mobile-for-android-and-ios
E-posta:
Parola:
SMTP Port: 587
SMTP Adres: smtp.x.com
Pop3 Port: 110
Pop3 Adresi: pop3.x.com

