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Uzaktan Çalışma
Kılavuzu
Çin’in Wuhan şehrinden hızla yayılmaya başlayan Corona virüsü çok sayıda 
ülkenin çalışma modellerini de etkiledi. Özellikle Türkiye’de çok yaygın olmayan 
online platformlar üzerinden çalışma sistemi ön plana çıkmaya ve hatta zorunlu 
hale gelmeye başladı. İptal edilen toplantılar, zirve ve etkinliklerde firmaların iş 
süreçleri de aksamaya veya durma noktasına kadar gelirken bir şekilde iş 
süreçlerini devam ettirmenin önemi giderek arttı.  İnsanların sağlıklarını tehlikeye 
atmamak ama bir yandan da iş süreçlerini devam ettirmek zorunda olan şirketler, 
Teams gibi uygulamalar ile iletişimlerini sağlayabilecekleri platformlardan işlerini 
sürdürmeye başladılar.

Bu noktada sıkça duymaya başladığımız “Dijital İş Yeri” kavramı da önemini bize 
bir kez daha hatırlattı. 

Uzaktan verimli çalışmak için
atacağınız adımlar neler? 

Microsoft Teams ile
uzaktan çalışma pratiğinizi arttırın
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Şirketler bu değişimleri anlık yakalayabilmek ve çözüm üretebilmek konusunda 
yavaş ve yetersiz kalıyor. Bu durumda değişimlere ayak uydurabilmek için çalışma 
modellerinde dijitalleşmeye ihtiyaç duyuyor. Dijital süreçten geri kalan şirketler 
hem rekabetçi pazarda hem de iş süreçlerinde oldukça geri kalıyor.

Şirket içindeki iletişimin düzenli ve çalışanların iş takibini rahat yapabilmesi için 
dijital çalışma alanlarına sahip olması gerekiyor. Bu noktada da Microsoft Teams 
gibi platformlar uzaktan çalışma süreçlerinizi en iyi şekilde deneyimlemenizi 
sağlıyor.

Yeni nesil kurumsal iletişim platformu olan Teams ekipler arası iş birliklerinde üst 
düzey verimlilik sağlar. Aynı anda çalışma dosyasında çalışabilen ekipler 
birbirleriyle video konferans yapabilirler. Tek bir çatı altında hem belge alışverişini 
güvenli bir şekilde gerçekleştirirken ofis uygulamalarını kolayca kullanabilirler. Bu 
sayede evinizde çalışırken bile toplantılar yapabilir, bir dosya üzerinden ekip 
arkadaşlarınızda aynı anda çalışabilme imkanı bulabilirsiniz. Ofiste yapabildiğiniz 
tüm süreçleri (sosyalleşmek dahil) Microsoft Teams üzerinden sağlayabilirsiniz. 
Böylelikle bilgisayarınız, tabletleriniz veya telefonlarınız üzerinden kendinize 
taşınabilir bir dijital ofis yaratabilirsiniz.



Evden çalışırken en çok
hangi özellikler sizin için önemli?

      Etkinlik (Activity)

      Sohbet (Chat)  – Yeni Sohbet

Etkinlik sayfası bildirimlerinizi aldığınız ve filtrelediğiniz bir alan. Sizi ilgilendiren 
tüm bildirimleri buradan alabilirsiniz. Bu sayede gelen bildirimleri kaçırmamış 
olacaksınız.

Yeni bir sohbet başlatmak için kalem-kağıt ikonu olarak gördüğünüz Yeni Sohbet 
seçeneğine tıklayın ve 1 veya 1’den fazla kişinin ismini yazarak konuşmayı 
başlatın. Burada grup olarak konuşabileceğimiz maksimum kişi sayısı 100’dür. İş 
arkadaşlarınızla birlikte oluşturduğunuz sohbet üzerinden çalışma süreçlerinizi 
devam ettirebilir, dosya, belge, fotoğraf paylaşımları yapabilirsiniz
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      Mesajı Kaydetme

Reaksiyonların yanındaki 3 nokta ikonuna tıkladığınızda “Bu mesajı kaydet”  
seçeneği ile mesajları sonradan rahatça Kaydedilenler arasında bulabilirsiniz. 
Arama butonu ile aramalar anahtar kelime bazlı aramalar yapılabilir; ancak 
hatırlamadığınız linkler, ekran görüntüleri için kaydederek ilerlemek sağlıklı 
olacaktır. İş takibinizi ise bu sayede rahatlıkla yapabileceksiniz.



      Dosyalar (Files)

Konuşmalar içinde paylaşılan Word, Excel, Pdf gibi tüm dokümanlara “Dosyalar” 
sekmesinden ulaşabilir ve dosyayı tekrar düzenleyebilirsiniz. Dosyayı 
paylaştığınız kişiler sonrasında dosyanın en güncel halini göreceklerdir. Tekrar 
tekrar dosya paylaşımları yaparak en güncel halini karıştırma ihtimalinize karşı tek 
bir dosyayı en güncel haline getirebilir, aradığınız anda bulabilirsiniz.

      Sohbet İçinden Dosya Paylaşımı (File Sharing)

Chat sohbetlerindeki dosya paylaşımları OneDrive alanını, ekipler ise SharePoint 
alanınızı kullanır.

OneDrive’da storage sınırı kişi başı 1-5 TB, SharePoint’te ise organizasyon başına 
1TB + Lisanslı kişi sayısı x 10GB’tır. Yani dosyalarınızı rahatça Teams içerisinden 
paylaşabilirsiniz

|5|



      Dosyalar Üzerinde Eş Zamanlı Çalışma

Bir dosyayı birbirnize mail aracılığı ile iletip sonra düzenleyerek yeni versiyonlarını 
iletip kaydediyorsunuz. Teams içerisinden paylaştığınız her dosya tek bir version 
olarak kalacak ve dosya kirliliğinden kurtulabileceksiniz. Üstelik OneDrive/ 
SharePoint üzerinden düzenlenmeden önceki eski sürümlerine erişmek de 
mümkün.

      Dosyada Çalışırken Sohbete Devam Etme

Bir dosya üzerinden çalışırken ekip arkadaşınız ile birlikte başına oturup 
düzenleme yapmanız gerekebilir. Ancak ofis dışından çalışırken bu pek mümkün 
olmayacaktır. Teams içerisinden attığınız dosyaları aynı anda 
düzenleyebileceğiniz gibi içerisinde sohbet edebileceğiniz bir alana da 
sahipsiniz.



      Sohbete Yeni Kişi Ekleme

Sohbet gruplarında yöneticilik rolü yoktur. Bu yüzden grupta olan herhangi bir 
kişi sohbete kişi ekleyebilir veya çıkarabilir. Yeni bir kişi eklendiğinde sohbet 
geçmişinin tamamını, son birkaç gününü paylaşabilir veya hiç 
paylaşmayabilirsiniz. Yeni kişi eklendiğinde grup üyelerine “Yeni kişi eklendi ve 
sohbet geçmişi paylaşıldı” yazılı bir uyarı gelmektedir.
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      Telekonferans Butonları

• Sohbet ekranının sağ üst köşesinde bulunan 3 buton telekonferans butonlarıdır.
• Bunlardan ilki “Görüntülü Arama” (Video Call) butonudur ve kameranızı açarak 
çevrimiçi toplantılar yapabilirsiniz.
• İkincisi “Sesli Arama” (Audio Call) ile görüntünüzü paylaşmadan çevrimiçi 
aramalar yapabilirsiniz.
• Sonuncusu “Ekran Paylaşımı” (Screen Share) ile bilgisayarınızın ekranını karşı 
taraf ile paylaşabilir sunumlar yapabilirsiniz.

Toplantı başladıktan sonra görüntü ve ses paylaşımlarını tekrar açıp kapatabilme 
olanağınız bulunmaktadır.



      Görüntülü Görüşme – Online Meeting

Online çalışmaya geçilmesiyle birlikte toplantı, etkinlik, eğitimler de iptal 
edilmeye başlandı. Ancak iş süreçelrinin devam etmesi için gerekli olan toplantı 
veya eğitimlerin durması iş akışınız için sıkıntılı süreçler yaratabilir. Microsoft  
Teams üzerinden yapabileceğiniz toplantılar ile mekan bağımsız her yerden 
toplantılarınızı sürdürebilirsiniz.

• Toplantılara telefon, tablet ve bilgisayarlarınızdan katılabilirsiniz.
• Toplantı yaparken bir yandan da yazışabilir, dosya veya ekranınızı paylaşabilirsiniz.
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      Ekran Paylaşımı (Desktop Share)

Ekran paylaşıldığında yapılan tüm işlemlerin paylaşılması isteniyorsa Masaüstü 
(Desktop) seçeneği ile ilerlenir. Arka planda açık olan sadece belirli bir 
uygulamanın paylaşılması isteniyorsa seçenekler arasından seçilir. Örneğin 
sunum yaparken notlarınıza bakmak istiyorsanız ancak notlarınıza bakıldığının 
görülmesini istemiyorsanız sadece ilgili PowerPoint’I seçin. Böylece siz sunumu 
aşağı indirip başka bir uygulama açsanız bile karşı taraf sunumu görmeye devam 
edecektir.

* Ekran paylaşımı sırasında sadece 1 kişiye yetki verilebilir.

* Online toplantılara 250 kişiye kadar katılabilirsiniz ancak ekranda şu anda 
görebileceğimiz max kişi sayısı 4‘tür. Teams toplantılarının arka planında bulunan 
yapay zeka, kişilerin aktif katılımlarına göre kişileri ekrana alır ve dinamik olarak 
değiştirir. Bunlar kameranın açık olması, konuşmak gibi aktivitelerdir.



      Duyuru Yayınlama

Teams içerisinden paylaşacağınız duyurularınız herkese eş zamanlı ulaşmanızı 
sağlar. Bu sayede aciliyeti olan ve önem arz eden olağan üstü durumlarda 
uzaktan dahi çalışıyor olsanız tüm bilgilendirmelerden haberdar olabilirsiniz.
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      Yeni Toplantı Organize Etme

Eğitimler için canlı etkinlik seçeneği daha uygun olabilir. Her bir katılımcının 
mikrofonunu kapatmak sunum yapan kişi için zorlayıcı olabilir. Yüksek katılım 
gereken toplantılar için de bu seçenek daha uygun olmaktadır. Canlı etkinliklerde 
soru/cevap alanı sunulma imkanı da vardır. Aynı zamanda bu toplantılar 
kaydedilerek sonradan Teams içerisinden de izlenebilmektedir.
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Microsoft Teams sayesinde iş süreçlerinizi aksatmadan sürdürebileceğiniz gibi bu 
süreci daha eğlenceli, hızlı ve verimli bir hale getirebilmek için kurum içi iletişim 
portallarıyla desteklemekte fayda olacaktır.

Kurum içi iletişim portalları şirket bünyesinde kurulmuş, çalışanların iletişimlerini 
daha hızlı ve verimli bir hale getirmek amacıyla oluşturulmuş bir internet ağıdır. 
Size zaman ve mekan bağımsız her yerde belge ve dökümanlarınıza 
ulaşabileceğiniz bir iletişim alanı yaratır

Şirketinizi Kurum İçi İletişim
Platformlarıyla tanıştırın!



Online sistem üzerinde çalışmaya başlarken bilgi bütünlüğünü çalışanlar arasında 
sağlamak çok zor olabiliyor. İletişimin kesintiye uğramadığı bir platform 
üzerinden iş süreçlerinizi yönetebilmek hem daha hızlı hem de çalışan 
verimliliğini her koşulda üst seviyeye çıkarmanızı sağlar. Dijital süreçlere en hızlı 
ve kolay bir şekilde adım atmanın yolu kurum içi iletişim portallarından geçiyor. 
Velocity, elinize paket halinde geldiği için tüm güncellemeler herhangi bir IT 
departmanına bağlı kalmadan yenileniyor ve IT departmanlarına bağlı kalmadan 
süreçlerinizi ilerletebiliyorsunuz.

Velocity sayesinde bilgisayarınızın içinde ararken bulmakta zorlandığınız 
dosyalarınızı rahatlıkla bulabilir, duyuru ve bilgilendirmeyi gerektirecek tüm 
konuları Velocity’nin içerisinde var olan 30’u aşkın uygulamayla tek bir portal 
üzerinden hem web’den hem de mobilden yürütebilirsiniz.

                         ile
kolektif çalışmaya
uygun hale gelin 
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Çeşitli departmanların tek bir platform üzerinden şirket gündemi hakkında bilgi 
sahibi olmalarını sağlayarak tüm şirketle eş zamanlı bilgi akışı paylaşabilir ve 
ekipler arası bilgi bütünlüğünü bu sayede kaybetmemiş olursunuz.
 
“Velocity, Microsoft Teams uygulamanız içerisinden de ulaşabileceğiniz için her 
zaman ulaşılabilirdir”

Duyuru ve kampanyalarınızı sadece çalışanlarınız için değil iş ortaklarınız veya 
müşterileriniz için de eş zamanlı iletebilmeniz ve kesintisiz bir iletişim 
sağlayabilmeniz için ise kurumsal kimliğinizi yansıtan e-posta imzalarınız şirket 
dışı iletişim süreçlerinizi oldukça güçlendirecektir.

E-posta yönetiminizi 
                       ile 
en doğru şekilde yapın

E-posta imzaları, kartvizitlerin yerine geçmeye başladıkça verdiği mesajlar da 
giderek önemini arttırıyor. Kurumsal kimliğinizi yansıtacak e-posta imzalarınız ile 
marka algınızı en iyi şekilde yaratmak ve duyurmak, bilinirliğinizi arttırmak için en 
hızlı ve en ucuz iletişim aracınızdır.

Müşterilerinize hızlı ve güncel bir şekilde ulaşmak kolay olmayabiliyor. 
Bilgilendirme mesajlarınızı, güncel haberlerinizi birçok kişiye iletmek e-posta 
imzalarınızla doğru hedef kitleye ulaşmanızı sağlayacaktır. Örneğin e-posta 
imzanızda “Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor zamanda siz iş ortaklarımızı 
düşünüyor ve dijital platformlarda en verimli çalışma yöntemlerini yazdığımız 
e-book’umuzu paylaşıyoruz” gibi daha birçok örnekle e-posta imzalarınıza 
ekleyebileceğiniz mesajlarınızı yüzlerce kişiye ulaştırabilirsiniz.

E-posta imzalarınız ileyüzlerce
kişiye ulaşın!



Online platformlarda çalışmaya geçmiş birçok şirket ile birlikte özellikle Bilgi 
Teknolojileri personellerine bir probleminiz olduğunda ulaşabilmek çok kolay 
olmayabilir. Çünkü bu süreçte Bilgi Teknolojleri personellerinin ilgilenmesi 
gereken daha önemli konular olacaktır. Acil olarak değiştirmeniz gereken e-posta 
imzalarınızda Bilgi Teknolojileri personellerine ihtiyaç duymadan bilgilerinizi 
SIGNandGO yeni nesil e-posta imza çözümü ile tek bir portaldan oldukça hızlı bir 
şekilde yönetebilirsiniz. 
 
Oluşabilecek iletişim aksaklığınının bu sayede önüne geçmiş olursunuz. Çünkü 
e-posta imzalarınız marka bilinirliğinizi birçok kişiye ulaştıran en önemli iletişim 
kanalıdır.
 
Peki İletmeniz veya bilgilerini güncellemeniz gereken acil bir e-postanız var ve 
parolanızı unuttunuz, Bilgi Teknolojileri personelinin dönüşünü beklemek için 
vaktiniz yok ne yapardınız?

Hemen kullanmaya başla 

Yeni Nesil Kurumsal E-Posta İmza Yönetimi
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Özel hayatınızda Facebook, LinkedIn vb. internet hesaplarının şifrelerini 
sıfırlamaya alışıksınız; ancak kurumsal hesaplarınızda parola sıfırlama süreçleri 
daha sancılı olabiliyor. Online çalışan birçok personel parolasını unuttuğu zaman 
Bilgi Teknolojileri personeline ulaşmaya çalışıyor, ulaşmaya çalışılan süreçte ise 
birçok işin aksamasına neden oluyor.

Parolalarınızı sıfırlamak için 
BT departmanlarına ihtiyaç duymayın



                     ile 
Parolalarınızı kendiniz
sıfırlayın

PassGate, çalışanların bilgi işlem departmanının yardımına ihtiyaç duymadan 
kendi kendinize parolalarınızı telefonunuzdan SMS atarak, Web veya yönetim 
paneli üzerinde sıfırlayabilirsiniz. Böylece evde çalışırken parolanızı unuttuğunuz 
veya güvenlik riskleriyle karşılaştığınız zaman Bilgi Teknolojileri departmanlarının 
size dönüş yapmasını beklemeden saniyeler içerisinde parolanızı 
güncelleyebilirsiniz.

Ürünler ve hizmetler için daha fazla bilgi edinin:

Microsoft Teams
Velocity
SIGNandGO
PassGate
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