
 

Herhangi bir adımda bir problem yaşadığınız takdirde lütfen egitim.tr@siemens.com adresine e-posta atarak tarafımızı bilgilendirin. En 

kısa sürede probleminiz bir çözüme ulaştırılacaktır. 
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Online Sınıf Eğitimi Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar 
Tarafımızdan eğitim davet maili aldıktan sonra eğitiminizin daha verimli geçmesi açısından lütfen 

aşağıdaki hazırlıkları tamamlayınız.  

Gerekenler 

Donanım olarak Windows 8.1 ve üstü işletim sistemi olan bir PC, iki adet 1920x1050 çözünürlüklü 
monitör (veya Laptop + ekstra 1 monitör), 16 Mbps internet bağlantısı, mikrofon ve kulaklık. (Bu 
bilgisayara ders konusu olan Siemens yazılımlarını kurmanız gerekli değildir) 

Ayrıca eğitimin verimli geçmesi adına katılımcıların izole bir ortamda eğitime katılmasını öneririz.  

Uzak masaüstü yazılımı 

Eğitimde uzak masaüstü bağlantısı için RealVNC yazılımı kullanılacaksa lütfen aşağıdaki linkten 
ulaşabileceğiniz “VNC Viewer” yazılımını indirin ve bilgisayarınıza kurun. 
https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/  
Kurulum tamamlandıktan sonra bir RealVNC hesabı açarak ya da var olan bir hesabınız ile bilgisayarınızda 
kurduğunuz yazılıma giriş yapınız. Gerekirse firmanızın IT bölümünden destek alın. 
Bu adımda bir problem yaşarsanız aşağıdaki linkten yardım alabilirsiniz. 
https://help.realvnc.com/hc/en-us 

Telekonferans yazılımı 

Online eğitim sınıfına katılmak için MS Teams kullanılacaktır. Bu yazılımın bilgisayarınıza kurabileceğiniz 
gibi tarayıcınız üzerinden de kullanabilirsiniz. Fakat biz yazılımı kurmanız tavsiye ederiz. 
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app 
Ardından bir MS hesabı alarak ya da daha önceden var olan hesabınız ile yazılıma giriş yapın. 
Bu adımda bir problem yaşarsanız aşağıdaki linkten yardım alabilirsiniz. 
https://support.microsoft.com/en-us/teams 

Hesaplarınızın eşleştirilmesi 

Hem RealVNC hem de MS Teams için kullandığınız e-mail hesaplarınızı egitim.tr@siemens.com adresine 
mail atarak bizi bilgilendirin. Bu aşamada eğitim başlamadan bir hafta önce eğitim yetkiliniz eğitim 
sırasında kullanacağınız PC ve eğitim seti için RealVNC hesabınıza tanımlama yapacaktır. Bu adımda sizin 
de RealVNC hesabınızdan onaylama yapmanız gerekmektedir. Ayrıca MS Teams için de tarafınıza bir 
toplantı davet linki gönderilecektir. 

Not 

Bazı eğitimlerde RealVNC’ye alternatif olarak geliştirdiğimiz Microsoft Azur platformunda çalışan sanal 
eğitim setlerimiz için sizlere “.rdp” uzantılı uzak masaüstü erişim dosyası ve IP adresi paylaşılmaktadır. 
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