
                     Nasıl kullanılır?



GoMyid Uygulama Kurulumu

https://www.gomyid.com/download/file/GoMyid.exe 
adresinden ücretsiz uzak bağlantıyı indirmeniz 
gerekiyor. Kurulum sırasında karşınıza iki seçenek 
çıkacaktır.

1. Restricted Access ile kurulum yaptığınızda 
masaüstünüze bir kısayol oluşur ve program sadece siz 
açtığınızda çalışır. 

2. Full Access modda ise program arka planda çalışır, tüm 
yetkiler açık olur ve bağlantı almak için programı 
açmanız gerekmez. Programın arayüzünün dilini de bu 
ekrandan seçebilirsiniz.

https://www.gomyid.com/download/file/GoMyid.exe


Uygulama Arayüzü

Çalıştırdığınız GoMyid uygulaması sizin Id ve 
şifrenizi oluşturacaktır. Bilgisayarınıza bağlanmasını 
istediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz.

Bu kısımdan bağlanmak istediğiniz bilgisayarın Id ve 
şifresini girerek karşı tarafın bilgisayarına bağlanmış 
olursunuz.



Web Paneli

Web paneline giriş yaptığınızda Dil seçeneğini, 
General Settings sekmesinden düzenleyerek 
Türkçe dil seçeneği yapabiliyoruz.



Setup/Kurulum

• Setup/kurulum sekmesinden panelinize eklemek 
istediğiniz clientler için setup oluşturmanız ve EXE' 
yi bağlantı yapacağınız bilgisayarlarda kurmanız 
gerekecek.

• MSI Grup İlkesi dosyasını domain yapısı dahilinde 
olan kullanıcılarınıza direkt Grup ilkesi 
(GPO) üzerinden gönderebilirsiniz.

• Kurulum EXE kurulumunda kullanıcıyı panelinize 
kalıcı olarak kaydeder ve istediğinizde bağlantı 
yapabilirsiniz.

• Taşınabilir EXE ile bir kerelik bağlantıya izni verir ve 
bağlantı kapandığında kaydı silinir.



Yönetici Oluşturma

Yönetici sekmesine gelerek bu kısımdan yönetici 
oluşturup sisteme eklediğiniz bilgisayarlara erişmek 
için yönetici yetkilendirmesi yapılır.

Yöneticinin hangi gruplara erişeceğini de bu kısımdan 
seçebilirsiniz.



Station

Sisteme kaydedilen bilgisayarlarla web 
arayüzünden de erişim sağlanabilir. Sol menüde 
bulunan Station sekmesinden kayıtlı tüm 
kullanıcıları görebilir, düzenle seçeneği ile 
grubunu ve ismini değiştirebilirsiniz.



Uygulama Arayüzünden Yönetici Girişi

Yönetici girişinden kaydedilen 
bilgisayarlara ulaşabilir ve anında hızlı 
bir erişim sağlayabilirsiniz. Bu sayede 
Id-şifre istenmeden bağlantı yapılabilir.

Yönetici girişinden çıkış 

Web arayüzüne giriş 

Arayüzü yeniler

Açık bilgisayarları gösterir

Destek taleplerini 
görmek ve yanıtlamak 
için kullanılır



Çalışma Zamanı

Yasaklama özelliklerinin belirli 
zamanlarda aktif olmasını sağlamak için 
bir zaman tanımı yapmak gereklidir. 
Çalışma zamanı sekmesinden eklemek 
istediğiniz grubu seçebilirsiniz.
Yasaklama özelliklerinde belirlediğiniz 
zamanı seçebilmenizi sağlar.



USB Yasaklama / İzin verme

Veri güvenliği için USB adreslerini 
kapatabilirsiniz. İsterseniz bazı seri 
numaralı USB'lere özel izin 
verebilirsiniz.



Web Yasaklama
Web yasak grubu oluşturulduktan sonra tanım 
girilmesi gerekmektedir. Kullanıcıların istenmeyen 
web sitesi adreslerine erişmesini 
engelleyebilirsiniz. Bu engelleri çalışma saatlerine 
göre de uygulayabilirsiniz. Bu özellik bazı virüsten 
koruma yazılımlarında uyarı verebilir.
Kullanmadan önce virüsten koruma yazılımınız 
varsa izin vermeyi unutmayın.

Kurala bir yasak eklemek için, bir alan adı girin.
Örnek url : youtube.com veya IP adresi 192.168.1.2



Uygulama Yasaklama

Uygulama yasaklama grubu oluşturulduktan sonra uygulama ismi 
ve varsa çalışma zamanı eklenmelidir. Kullanıcıların bazı 
uygulamaları yasaklılar listesine ekleyerek kullanmasını 
engelleyebilirsiniz.

Kurala bir yasak eklemek için, bir program adı 
girin. Örneğin:photoshop 



Destek Talebi Yönetimi

• Web paneli üzerinden özel destek talebi kategorileri oluşturabilirsiniz. Kullanıcı 
destek talebi gönderirken yönetici tarafından oluşturulan kategoriler arasında 
seçim yapacaktır. Kategorilere farklı teknisyenler de atayabilirsiniz. 

• Kullanıcı destek talebini kendi uygulama arayüzünde bulunan sekmesinden ya da 
sağ altta bulunan GoMyid ikonu  üzerinden destek oluştur seçeneği ile 
gönderebilir.

• Destek talebi oluşturulurken ekran görüntüsü de gönderilebilir.

• Oluşturulan destekler yönetici paneli üzerinde görüntülenir ve istenirse 
kullanıcıyla talep üzerinden yazışma yapılabilir.

• Destek taleplerinin raporuna erişilmek istenirse web arayüzünden erişilebilir.



Envanter Takibi

•Web arayüzü üzerinden bilgisayar üzerindeki envanterlerin, versiyonların ve yazılımların takibi 
yapılabilir. Ayrıca cihaz eklenmek istenirse Cihaz Tanımı sekmesinden yeni bir cihaz eklenebilir ya 
da eklenen cihazlar üzerinde değişiklik yapılabilir.

•Bu sekmeden kullanıcılardaki tüm cihazlara erişebilirsiniz ve stok durumlarını çıktı alabilirsiniz.

Metin eklemek için tıklayın
Metin eklemek için tıklayın



Uzaktan Kurulum

• Sisteme kayıtlı bilgisayarlara 
uzaktan program kurmanızı ya da 
belirli zamanlarda yazacağınız 
script ile arka planda 
çalıştırılmasını sağlar.



Uzaktan Kurulum

Belirli gün ya da tarih tanımlanabilir 
ve yaptığınız işlemlerin raporu 
alınabilir.



Detaylı bilgi için lütfen bize 
ulaşın 

0850 302 66 07
www.gomyid.com

http://www.gomyid.com/

