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Office 365
Office 365, bulut bilişimdeki “SaaS” modelini kullanan; kullanıcılara Exchange Online, SharePoint Online,
Skype For Business Online, One Drive Business, Yammer Enterprise, Office 365 ProPlus teknolojileri
sunan bulut platformudur. Bu hizmetlerin yanı sıra iş verimliliğini arttıracak Office Suite ürünleri de yer
alır. Office 365 Suite ürünleri içerisinde Office Delve, Office 365 Groups, Office 365 Video, Sway,
Microsoft Planner, Microsoft Teams özellikleri bulunur. Office 365 sunduğu bu özellikler ile iletişim ve
birlikte çalışma çözümlerini, çevrimiçi sürümlerini, tanıdık Microsoft Office deneyimi ile bulutta
birleştirmektedir.

Microsoft veri merkezlerinden sunulan bulut hizmetleri 7/24 güvenlik ve kullanıcı üretkenliğine ilişkin
ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Dolayısıyla sunulan Office 365 hizmetleri sayesinde Bilgi
Teknolojisi’nde (BT) çalışan ekipler, çalışanlarının daha verimli çalışması ve verilerinin sağlıklı ve güvenli
bir platformda tutulması sağlanmaktadır. Yüksek erişebilirlik, yönetim kolaylığı, güvenlik ve düşük
maliyet gibi birçok avantajı sayesinde Türkiye ve dünyada birçok organizasyon tarafından adaptasyonu
tamamlanmıştır.

Office 365 Yetenekleri ile İş Hayatını Kolaylaştırın
✓

Kullandığın kadar ödeme modeli ile maliyeti düşürebilir, hızlı yatırım geri dönüşü ile
finansal projeksiyonlarınızda daha verimli bir ivme yakalanır.

✓

Kuruluş için telekonferans, e-mail, doküman paylaşımı ve diğer konu başlıklarına
özelleşmiş detaylı raporlar elde edilir.

✓

Tüm sistemlerin anlık durumlarını ve uzun vadeli bakım süreçlerini yönetim
panelinden takip edebilir ve iş süreçleri planlanabilir.

✓

Yeni kullanıcılar birkaç adımda hızlıca oluşturabilir ve dakikalar içerisinde Office365'in
sunduğu tüm servisleri en verimli şekilde kullanmalarını sağlanabilir.

✓

Kullanıcılar için 50GB posta kutusu ve sınırsız arşiv alanına kadar ihtiyaçlar
doğrultusunda kullanım hakkı tanımlanabilir.

✓

Tüm cihazlarınız ile senkronize çalışan mail ve takvim özellikleri ile her an her yerden
kullanıcılar işlerini yönetebilir.

✓

Kişiye özel 1TB OneDrive kullanım alanı ile dokümanlara kişisel bilgisayarların yanı sıra
her cihazdan ve her yerden erişim sağlanabilir.

✓

İçerikleri en iyi şekilde yönetilebilmesi için tasarlanmış yeni e-posta arayüzleri ile ister
internet tarayıcısından ister Outlook uygulaması üzerinden e-postalarına erişim
sağlanabilir.

✓

Kullanıcılar ajandaları daha aktif bir şekilde takip edebilir ve günlük çalışma
programlarını çalışma arkadaşları ile paylaşabilir.

✓

Kullanıcılar arasındaki doküman ve içerik paylaşımları ortak paylaşım alanlarından
yaparak evrakların kaybolması engellenebilir ve en son hangi kullanıcı tarafından
ulaşıldığına dair kayıtlar tutulabilir. Kişi veya departman bazında yetkilendirmeler
yaparak kullanıcılar tarafından ulaşılması istenilen içerikler kontrol altına alınabilir.

✓

Projeler ek bir uygulamaya gereksinim duymadan hızlı ve verimli bir şekilde izlenebilir,
kişilere görev atamaları yapabilir ve proje adımlarınıza dair otomatize edilmiş mail
bilgilendirmeleri yapılandırılabilir.

✓

İşe giriş-çıkış, izin talepleri, özlük evrakları ve benzeri tüm dokümanlar tek bir
panelden yürütebilir, Yazılım bilgisi gereksinimi olmadan uygulama haline getirilebilir
ve iş akışları oluşturarak onay süreçleri daha verimli hale getirilebilir.

✓

Şirketlere özel kurumsal bir sosyal ağ oluşturularak kullancıların daha aktif fikir
paylaşımında bulunması desteklenebilir, departman bazında segmentasyon yaparak
verimliliklerini arttırılabilir.

✓

Kullanıcılardan geri bildirimler alabilmek için anketler düzenlenebilir, başarılı fikirler ile
iş odağınıza katkıda bulunan kullanıcılara kurumsal sosyal ağ üzerinden ödüllendirerek
kullanıcıların bağlılık ve motivasyonları arttırılabilir.

✓

Kullanıcıların anlık durum bilgilerini uygun, toplantıda, ofis dışında gibi durum
bildirimleri ile takip edebilir ve aksiyonlar en hızlı şekilde alınabilir.

✓

Sesli ve görüntülü görüşmeler yüzlerce kişi ile aynı anda yapabilir, sunumlar
paylaşabilir, HD kalitesinde uzaktan eğitimler verilebilir.

✓

Masaüstünü kullanıcılar ile paylaşarak gereksinim duyduğunuz bir konuda destek
alınabilir ve karşılaşılan sorunlara hızlıca çözüm sağlanabilir.

✓

Skype for Business santral entegrasyonu ile tüm görüşme trafiğinizi tabletlerden
yönetebilir, aramalar bilgisayar üzerinden gerçekleştirebilir ve görüşmelerinize birden
fazla kişiyi davet edebilmektedir.

✓

Farklı lokasyonlardaki kullanıcılar aynı anda aynı yerde birlikte çalışıyormuş gibi verimli
olmaları sağlanabilir ve farklı zaman dilimlerini bütünleştirilebilir.

✓

En güncel Office araçları ile alışık olunan çalışma ortamını değiştirmeden daha verimli
bir iş gücü oluşturabilir ve Word, Excel, PowerPoint gibi en sık kullanılan
uygulamaların yeni özellikleri ile kullanılabilir.

✓

Veriler daha iyi görselleştirerek fikirlerinizi canlandırılabilir, canlı haritalar üzerinden
satışlar takip edebilir ve performans değerlendirmeleri yapabilir.

✓

Sunumların akışını yeni PowerPoint ile daha iyi takip edebilir ve katılımcılar sunumu
görüntülerken anlatıcı ekranı ile notlar izleyerek eksiksiz sunumlar gerçekleştirilebilir.

✓

Ortak dokümanlar üzerinde farklı yerlerden aynı anda çalışabilir hazırlanması gereken
dokümanları daha kısa sürede daha az işgücü harcıyarak düzenlenebilir.

✓

Kişisel işler ile ilgiliiş akışları tanımlanarak iş verimliliği sağlanabilir.

✓

Günlük hayattaki sıradan raporlar görselleştirilerek ve hareketli hale getirilerek
anlamlandırılabilir.

✓

Sway uygulaması ile interaktif sunumlar hazırlanabilir.

✓

Şirkete özel video kanalalrı oluşturularak kullanıcılara sunulabilir.

Office 365 Portal
Office 36’in kullanıcılara sunduğu hizmetlerine erişmenin temelde iki farklı yöntemi vardır. Bunlardan
birinci kullanıcıların Office 365 hizmetlerine ait uygulamaları mobil cihazlarına, dizüstü bilgisayarlarına ya
da masaüstü bilgisayarlarına kurması olup, ikinci yöntem portal arayüzünden erişimidir. Birinci
senaryoyu örnek ile anlatmak gerekirse kullanıcılar postalarına erişim sağlamak için Office uygulamaları
içerisinde yer alan Outlook uygulamalasına e-posta hesabını kurabilir ve Outlook uygulaması sayesinde
Office 365 hizmetlerinden mail hizmetini kullanabilir. Aynı şekilde kullanıcılar Skype for Business
uygulaması ile cihaz/cihazlarından Skype for Business hizmetinden yararlanabilir. Office 365 hizmetlerini
kullanmanın diğer yolu da Office 365 portalıdır. Office 365 portalı kullanıcılara Office 365 hizmetlerini tek
bir arayüzden sunulmasını sağlayan web arayüzüdür. Exchange Online, SharePoint Online, Skype for
Business, Yammer, OneDrive for Business, Excel Online, Word Online, PowerPoint Online, OneNote
Online gibi uygulamaların yanı sıra kullanıcılara Delve, Sway, Planner, Video, PowerApps, Flow ve
Dynamics 365 gibi hizmetleri de Office 365 sunmaktadır. Bu hizmetlere erişmek için “portal.office.com”
web URL’i yanı sıra “portal.microsoftonline.com” gibi Microsoft’un sunduğu birden fazla web URL’inden
ilgili hizmetlere erişim sağlayabilir.

Şekilde de görüldüğü üzere “portal.office.com” yazıldığı zaman kullanıcıların kullanıcı adı ve şifrelerini
girecekleri arayüz görüntülenir. Kullanıcılar, Bilgi Teknolojisi’nde (BT) çalışan ekipler tarafından
belirlenen kullanıcı hesap bilgileri ile Office 365 portallarına giriş yapabilirler. Böylelikle Office 365
hizmetlerine tek arayüzden hizmetlere erişim sağlamış olacaklardır. Bazı alt yapılarda Single Sign On
teknolojisi yer almakta olup, kullanıcılar oturum açmadan Office 365 portallarına giriş yapabilmektedir.
Office 365 portalına giriş sayfasında kullancılardan iş ya da okul hesap bilgileri istenir. Kullanıcılar hesap
bilgilerini “1” numaralı bölüme girerler. Kullanıcıların hesap bilgilerinin girilmesinin ardından BT ekipleri
tarafından tasarlanan firmanın kurumsal logolarının ve bilgilendirme yazılarının yer aldığı arayüz
kullanıcıları karşılayabilir. Hesap bilgilerinin girilmesinin ardından “2” numaralı bölüme parola bilgisi
girilmelidir. Kullanıcılar isterlerse “Oturumumu açık bırak” seçeneği ile oturumlarını açık tutma işlemini
gerçekleştirilebilir. “Hesabınıza erişemiyor musunuz?” ile devam edilmesi durumunda eğer alt yapıda
“Self Service Password Reset” özelliği BT ekipleri tarafından yapılandırılmış ise kullanıcılar şifrelerini
kendileri değiştirebilecektir. “Oturum Aç” ile Office 365 portalına erişim sağlanacaktır.

Office 365 Ana Sayfası
Office 365 portalına giriş yapılmasının ardından “Office 365 Ana Sayfası” kullanıcıları karşılar. Office 365
portalına giriş yapıldıktan sonra istenirse “Office 365 Ana Sayfası” yerine Posta, Takvim gibi istenilen
Office 365 hizmetinin açılması sağlanabilir. “Office 365 Ana Sayfası”nda “3” numaralı bölümde çevrimiçi
belgelerin araması yapılabilir. Böylelikle kullanıcılar Office 365’de yer alan çevrimiçi belgelerine hızlıca
erişim sağlayabilmektedir. “Office 2016 uygulamasını yükleyin” ile kullanıcılar Office 365
hizmetlerindenbiri olan Office 365 Pro Plus ile Office uygulamasının son versiyonu olan Office 2016 Pro
Plus’ı kurabileceklerdir. Office uygulaması, Office 365 lisans modellerine göre kullanıcılara sunulan bir
hizmet olup, BT ekipleri tarafından kullanıcılara atanan lisanslara göre kullanıcılar portallarından Office
uygulamalarını indirebilirler. “4” numaralı bölümde Office 365 hizmetleri yer alır. Bu bölümde yer alan
hizmetler yine kullanıclara atanan lisans modellerine göre değişmektedir. “5” numaralı bölümde yer alan
“Son kullanılan çevrimiçi belgeleriniz” başlığında ise kullanıcılar son kullandıkları çevrimiçi dosyalarına
erişim sağlayabilir. Son kullanıcılan çevrimiçi belgeler istenilirse bu listeden kaldırılabilir. Bunun için ilgili
belgenin üzerine tıklanır, belgenin süresinin gösterildiği bölümdeki “…” noktaya tıklanır ve “Listeden
kaldır” seçeneği ile devam edilir. Aynı zamanda “Yeni” seçeneği ile de kullanıcılar “Office 365 Ana
Sayfası”ndan Word, Excel, PowerPoint belgeler oluşturabilmektedir. “6” numaralı bölümde ise “Son
kullanılan OneDrive klasörleriniz” başlığı yer almaktadır. Bu bölümde kullanıcıların son kullandıkları
OneDrive klasörlerine hızlı erişim sağlarlar.
“1” numaralı bölümde ise Office 365 hizmetlerinin yer aldığı “App Luncher” bölümü yer almaktadır. Bu
bölüm kullanıcılar tarafından özelleştirilebilen bir bölümdür.
“2” numaralı bölümde ise Office 365 portalı ile ilgili bildirimlerin yer aldığı, Office 365 portalına dair
ayarların yapıldığı seçeneklerin bulunduğu, aramalar ve kaynaklara erişecekleri ayarlar bulunur.

App Luncher
“App Luncher” Office 365 portalındaki dokuz noktanın bulunduğu ve Office 365 hizmetlerinin menü
şeklinde yer alığı arayüzdür. Bu bölümde Office 365 hizmetlerinin yanı sıra BT ekipleri tarafından
uygulamalar da eklenebilir. Bu uygulamalar herkes tarafından kullanılan genel bir uygulamanın yanı sıra
firmaya özel bir uygulama da olabilir. “App Luncher” ile kullanıcılar Office 365 hizmetlerinden herhangi
birini kullanırken diğerine geçiş yapabilirler. Aynı zamanda “App Luncher” arayüzü kullanım kolaylığına
göre kullanıcılar tarafından özelleştirilebilir. Office 365 portalındaki dokuz noktaya tıklanması ile “App
Luncher” açılır ve “Giriş”, “Yeni”, “Tümü” başlıkları “App Luncher”da yer almaktadır. “Giriş” bölümünde
kullanıcılar sık kullandıkları Office 365 hizmetlerini sabitleyebilirler. “Yeni” başlığında ise yeni eklenen
hizmetler ya da BT ekipleri tarafından eklenen yeni uygulamalara listelenir. “Tümü” bölümünde ise
kullanıcıların yetkileri olan tüm hizmetler listelenir ve kullanıcılar ihtiyaçları doğrultusunda bu
uygulamaları “Giriş” bölümüne ekleyebilirler.

Şekildeki arayüzde de görüldüğü üzere “Tümü” bölümünde Office 365 tarafından ve BT ekipleri
tarafından sunulan uygulamalar listelenir. Buradaki uygulamalar “Son”, “Office 365 uygulamaları” gibi
kategorilendirilmektedir. Hizmetlerden ya da uygulamalardan herhangi birine tıklanması ile yan tarafta
“…” nokta gözlemlenecektir. “…” noktada seçilen uygulamanın “App Luncher” arayüzünde yapılabilecek
ayarlar yer alır. “Yeni sekmede aç” ile seçilen uygulamanın yeni sekmede açılması sağlanır. “Girişten
kaldır” seçeneği ile “App Luncher”da yer alan “Giriş” başlığından uygulamanın kaldırılması sağlanır.
“Diğer” bölümünde ise iki farklı seçenek yer almaktadır. “Gezinme çubuğuna sabitle” ile Office 365
portalının sağında yer alan bildirimlerin, ayarların ve yardımın bulunduğu gezinme çubuğunda seçilen
uygulamanın logosu da yer alacaktır. Böylelikle gezinme çubuğundan kullanıcılar ilgili uygulamayı
açabileceklerdir. “Uygulama ayrıntıları” ile seçilen uygulama ile ilgili detayların yer aldığı açıklama ekranı
görüntülenir. Bu sayede kullanıcılar bilmedikleri uygulamalar ile açıklamayı okuyarak uygulama hakkında
bilgilendirilmiş olurlar.

“Giriş” başlığında kullanıcılar “App Luncher” bölümüne giriş yaptıklarında sık kullandıkları uygulamaları
sabitleyerek hızlı erişim sağlarlar. Bu bölümde yer alan uygulamalara tıklanıldığında uygulamanın sağ
bölümünde “...” nokta gözlemlenir. “...” bölümündeki “Yeni sekmede aç” ile ilgili uygulamanın yeni
sekmede açılması sağlanır. “Girişten kaldır” seçeneği ile “Giriş” başlığından uygulamanın kaldırılması
sağlanır. “Yeniden boyutlandır” seçeneği ile ise uygulamanın “Giriş” bölümündeki boyutunda değişiklik
yapılabilir. “Diğer” bölümünde ise “Gezinme çubuğuna sabitle” ve “Uygulama ayrıntıları” yer almaktadır.

“Yeniden boyutlandır” seçeneği ile uygulamanın boyutunda değişiklik yapılabilir. Şekildeki örnekte
“Dynamic 365” hizmetinin boyutu “Geniş” olarak ayarlanmış olup, bu ayar sonucunda “Giriş” bölümünde
diğer uygulamalara göre daha fazla alan kapladığı görüntülenecektir. “Yeniden boyutlandır”da “Küçük”,
“Orta” ve “Geniş” seçenekleri yer almaktadır.

Uygulamalardan birine tıklanıldığında “…” bölümündeki “Diğer” seçeneğindeki “Gezinme çubuğuna
sabitle” ile ilgili uygulama gezinme çubuğuna sabitlenerek, uygulamaya gezinme çubuğundan erişim
sağlanır.

Gezinme çubuğuna sabitlenen uygulamalar “1” numaralı bölümde yer alır. Böylelikle gezinme
çubuğundaki uygulamanın logosuna tıklanılarak uygulama açılır. Gezinme çubuğuna sabitlenen
uygulamanın kaldırılması için ise “App Luncher”da uygulamanın üzerine gelinir, “…” tıklanır ve “gezinti
çubuğundan kaldır” seçilmelidir.

“Uygulama ayrıntıları” seçeneği ile ilgili uygulamaya dair ayrntılara erişilir. Böylelikle kullanıcılar
uygulamalar hakkında bilgi sahibi olurlar.

Örnekte de görüldüğü üzere “Posta (Mail)” uygulamasındaki “Uygulama ayrıntıları” bölümüne
tıklanıldığında ilgili uygulamaya dair detaylar yer alır. Bu sayede ilgili uygulamanın ne işe yaradığına ve
ayrıntılarına dair bilgi sahibi olunmasının yanı sıra bu arayüzden uygulamaya direkt erişim sağlanabilir.

Office 365 Portal Ayarları
sembolünün olduğu bölümde bildirimler yer alır. Buradaki bildirimler bölümünde gelen bildirime
göre kategoriler bulunur. Uygulamalar ile ilgili bildirimler “Uygulamalarım” başlığında yer alırken,
toplantılar ile ilgili bildirimler “Anımsatıcılar” başlığında yer almaktadır. Haliyle kategorilerin başlıklarına
göre kullanıcılar bildirimlere erişim sağlanır.

Office 365 portalında yer alan
bölümünde ayarlar yer alır. Bu bölümdeki başlıklar Office 365
hizmetlerine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin mail hizmetine erişim sağlanması ile ilgili bölümde mail
ile ilgili ayarları veya OneDrive hizmetine erişim sağlandığında OneDrive hizmetine özel ayarlar
görüntülenecektir. Başlangıç sayfasında başlangıç sayfasına dair ayarlar ve uygulamalara dair ayarlar yer
alır. “Tema” başlığında Office 365 portalının temasında değişiklik yapılırken, “Başlangıç sayfası”
başlığında kullanıcıların Office 365 portalına giriş yaptıklarında karşılaşılacak sayfa belirlenir. Örneğin
kullanıcı Office 365 portalında en çok mail hizmetini kullanıyorsa “Başlangıç sayfasını” “Posta” olarak
seçebilir. Böylelikle Office 365 portalında ilk karşılacağı arayüz “Posta” arayüzü olacaktır. Varsayılanda bu
ayar “Office 365 Ana Sayfası” olarak ayarlıdır. “Bildirimler” bölümünde kullanıcılar bildirimler ile ilgili
ayarları yapabilirler. Bu bölümde “Anımsatıcılar”, “Anımsatıcılar sesi”, “Yeni posta”, “Yeni posta sesi”
seçeneleri yer alır. Bu seçenekler ile ilgili bildirimlerin aktif edildiği bölümdür. “Parola” başlığında ise
kullanıcılar parolaları ile ilgili değişiklik yapacağı arayüze erişim sağlar. “Uygulama ayarlarınız”
bölümünde “Office 365”, “Posta”, “Takvim”, “Kişiler”, “Yammer” başlıkları yer alır. Buradaki başlığa
tıklandığında ilgili uygulama ile ilgili ayarların yer aldığı arayüzler görüntülenecektir. Bu bölümde
kullanıcıların Office 365 portalında genel yapabilecekleri Office 365 portalına dair ayarların yer aldığı
“Office 365” başlığı anlatılacaktır.

Ayarlar bölümündeki “Office 365” seçeneğine tıklanması ile aşağıdaki arayüz görüntülenir. Bu arayüzde
“Hesabım”, “Kişisel bilgiler”, “Abonelikler”, “Güvenlik ve Gizlilik”, “Uygulama izinleri”, “Yükleme
durumu”, “Ayarlar” başlıkları yer alır. Her başlık altında alt başlıklar ve ayarlar bulur. “Hesabım”
bölümünde Office 365 ayarlar kısmında yer alan başlıklara dair kısa bilgilerin yer aldığı kart görünümü
vardır. Böylelikle Office 365 kullanıcı hesapları ile ilgili başlıklarda nelerin yer aldığına dair ön bilgilere
sahip olunacak ve buradaki butonlar ile de ilgili ayarlara erişim sağlanabilir.

“Kişisel bilgiler” bölümünde ise kullanıcıların BT ekipleri tarafından girilen kurumsal bilgileri yer
almaktadır. Burada kullanıcı hesapları ile ilgili genel bilgilerin yanında adres, resim, kişilerin ayrıntılı
bilgileri de görüntülenir. Bu arayüz temelde kullanıcıların kartvizitleri gibi düşünülebilir. Office 365
hizmetleri burada yer alan bilgileri kullanmaktadır. Örneğin “Skype for Business” hizmetinde
kullanıcıların üzerine çift tıklandığında kullanıcı ile ilgili burada yer alan bilgiler gözlemlenir. Buradaki
bilgiler kullanıcıların kurumsal yüzleridir.

Bilindiği üzere Office 365 bulut hizmetinde birçok lisans modeli yer almaktadır. Her lisans modelinin de
sunmuş olduğu farklı hizmetler vardır. Haliyle BT ekipleri tarafından kullanıcıya atanan lisans modeline
göre kullanıcılar farklı hizmetlere sahiptir. “Abonelikler” bölümünde kullanıcılar kendilerine atanan lisans
modelini ve lisans modelinde yer alan hizmetleri görüntüleyebilirler. Bu sayede kullanıcılar Office 365
hizmetlerinden hangilerine sahip olduklarını ve kullabileceklerini de bu bölümden öğrenmiş olacaklardır.

“Güvenlik ve gizlilik” bölümünde “Parola” ve “Kişisel tercihler” başlıkları bulunur. “Parola” bölümünde
kullanıcılar parola bilgilerini değiştirebilmektedir.

“Parola” bölümüne tıklanması kullanıclar eski parolalarını ve yeni parolaları girebileceği arayüz ile
karşılaşacaktır.

“Uygulama izinleri” bölümünde ise kullanıcılara sunulan uygulamaların listesi görüntülenir. Burada yer
alan uygulamalar Office 356 hizmetinin sunmuş olduklarının yanı sıra BT ekipleri tarafından firmaya ya
da kullanıcıya özel sunulan uygulamalar olabilir. Bazı uygulamalar kullanıcılara özel veriler sunabilmek
adına kullanıcı verilerine erişim sağlanır. Bunun içinde kullanıcı onayına ihtiyaç duyarlar. Bu
uygulamaların izinlerini iptal etmek için “Bu uygulamalar için izinleri iptal edebilirsiniz” bölümündeki ilgili
uygulama seçilmeli ve “İptal et” tıklanır. Aynı zamanda uygulama ile ilgili detayları öğrenmek için ilgili
uygulama üzerindeki “Ayrıntılar” butonuna tıklanır. “Bu uygulamalar için izinleri iptal edemezsiniz”
bölümünde ise Office 365 aboneliği ile gelen ve kullanıcılara sunulan hizmetlere dair uygulamaların
kullanması zorunlu olan ve izinleri değiştirilemeyen uygulama listesi gözlemlenir. Bu bölümde yine
kullanıcılar ilgili uygulamaya dair detaylı bilgiye erişim sağlarlar.

“Yükleme Durumu” bölümünde Office 365’in sunmuş olduğu Office uygulamalarının ve araçların
yüklendiği ve yükleme durumu ile ilgili son durumu gösteren arayüz yer alır. Office 365 lisans
modellerine göre sunulan Office uygulamaları ve araçlar farklılıklar gösterebilir. Örneğin Office 365 E3 ya
da E5 planlarında Office 365 ProPlus yer alırken, E1 planlarında ise Office uygulaması yer almaz ancak
Skype for Business ve OneDrive uygulamaları indirilebilmektedir. Haliyle kullanıcıların sahip olduğu
Office 365 planlarına göre bu arayüz de farklılıklar gösterebilir.
Şekildeki arayüzde ilgili kullanıcının yüklemelerine dair son durum bilgisi görülmektedir. “Office”
başlığnda Office uygulamasınn kurulduğu makina ve bir makinede Office uygulamasınn kurulduğu
görünmektedir. Office 365 Pro Plus’ın yer aldığı planlarda her kullanıcı Office’i 5 PC veya Mac bilgisayara,
5 tablete (Windows, iPad ve Android) ve 5 telefona yükleyebilir. Makinenin kullanılmaması ya da Office
uygulamasının lisansın kaldırılmak istenilmesi durumunda “Devre Dışı Bırak” butonuna tıklanır. Ek olarak
“Office 365 için Visio” lisansının olması durumunda Visio Professional 2016 kurulumu yapılabilir. Haliyle
Office 365 planlarınında yer alan Office uygulamaları dışında Visio, MS Project gibi uygulamalara da
Office 365 ile de sahip olacaktır. “Yükleme durumu” başlığı altındaki “Masaüstü uygulamalarını yükle”ye
tıklanıldığında Office uygulamalarının ve araçların yükleme yapılacağı arayüz görüntülenir.

“Masaüstü uygulamalarını yükle”ye tıklandığında şekildeki arayüz görüntülenir. Bu arayüz kullanıcıların
kullandıkları Windows ya da Mac bilgisayarlara göre değişecektir. “Yazılım” başlığında Office
uygulamalarının, araçların ve eklentilerin, Skype for Business ve telefon tablet için uygulamaların
kurulabileceği başlıklar yer alır. Ek olarak kullanıcının sahip olduğu “Office 365 için Visio” lisansı
sayesinde “Visio” başlığı da yine bu arayüzde bulunur. Buradan da analaşılacağı üzere ek lisans modelleri
ile de yazılım kurulumları yapılacağı başlıklar gözlemlenebilir. “Office” başlığı altında Office 365
hizmetlerinden biri olan Office 365 ProPlus ile gelen Office uygulaması yükleyebildikleri bölümdür.
Şekildeki arayüzde Office 365 ProPlus ile gelen Office 2016 ve Office 2013 yüklenebilir. Office
uygulamaları güncellendikçe bu arayüzdeki Office uygulamaları da güncellenecektir. Windows cihazlar
dışında Mac kullanan kullanıcılarda ise “Office for Mac 2011” ile ilgili kurulum seçenekleri yine bu
arayüzde görüntülenir. “Yeni 2016 uygulamalarıyla Office 365 ProPlus yükleyin (Önerilir)” başlığında
Office 365 ProPlus ile gelen Office 2016 içerisinde yer alan Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Accesas,
Publisher, Outlook, Skype Kurumsal ve OneDrive İş uygulamalar görünmektedir. Yüklenecek Office
uygulamasının dil ayarı ve 32 bit ya da 64 bit yüklenmesi gibi ayarların yapılmasının ardından “Yükle”
butonu ile Office uygulamasının yüklenmesine başlanır. Buradaki yükleme işlemi “Click to Run (C2R)” ile
gerçekleşir. Kullanıcıları yükleme işlemini başlatmasının ardından yükleme işlemi arka planda devam
edecektir. Kullanıcıların Office 365 lisansları ile gelen ve her kullanıcı Office’i 5 PC veya Mac bilgisayara, 5
tablete (Windows, iPad ve Android) ve 5 telefona yükleme özelliği ile Office uygulamaları kullanıcıların
hesap bilgileri girilerek etkinleştirilmektedir. “Yeni 2013 uygulamalarıyla Office 365 ProPlus yükleyin”
başlığında Office 365 Pro Plus ile gelen Office 2013 yükleme işlemi gerçekleştirilir. Burada da dil ayarları
ve 32 bit ve 64 bit ayarları seçilerek Office uygulamasının yükleme işlemi gerçekleştirilir. Ancak Office
365 ProPlus ile gelen Office 2013 1 Mart 2017 tarihine kadar kullanılabilir. Bunun ile ilgili aşağıdaki
arayüzde kullanıcılar uyarılmaktadır.

Office 365 portalından indirilen Office uygulamasının etkinleştirilmesi için Office uygulamalarından
Word, Excel, PowerPoint gibi uygulamalardan herhangi birinde “Hesap” bölümüne gelinerek kullanıcı
bilgilerin girilmesi için oturum açılması gerekir. Bunun için “Oturum Aç” seçeneği ile devam edilmelidir.

“Oturum aç” ile devam edildiğinde kullanıcıların hesap bilgilerinin girileceği arayüz görüntülenir.
Kullanıcıların hesap bilgilerini girmesi ile Office uygulamasının etkinleştirilmesi gerçekleştirilir.
Etkinleştirilen Office uygulamaları da yine Office 365 portalındaki “Yükleme Durumu” bölümünde
gözlemlenecektir. Kullanılmayan ya da kullanılmayacak olan Office uygulamaları ile ilgili etkinleştirmenin
devre dışı bırakılması da yine “Yükleme Durumu” bölümünden gerçekleştirilir.

“Yazılım” başlığı altında yer alan “Araçlar ve eklentiler” bölümünde Office 365 hizmetleri ile beraber
kullanılabilecek araçlar ya da eklentiler yer alır. “Office 365 için Microsoft Destek ve Kurtarma
Yardımcısı” başlığında Office 365 hizmetlerinin kullanımı ile karşılaşılabileceği sorunların belirlenmesi ve
düzeltilmesinde kullanılacak aracın indirilmesi gerçekleştirilir. Bunun için sorun yaşanılan kullanıcının
bilgisayarında “Yükle” seçeneği ile devam edilir. “InfoPath 2013” başlığında ise Office 2016 içerisinde yer
almayan InfoPath uygulamasının indirilme ve yükleme işlemi gerçekleştirilir. “İndir ve yükle”ye
tıklanması ile InfoPath 2013 yüklenme işlemi gerçekleştirilir. Microsoft Dynamics 365 özeliklerine,
araçlarına ve bilgilerine erişmek için “Outlook için Microsoft Dynamics 365” bölümünden ilgili dil
seçilmesinin ardından “Yükle” butonuna tıklanmalıdır. Office 365 hizmetlerinden biri olan SharePoint
içerisinde iş akışları oluşturmak ya da SharePoint sitelerinde genel görünümü değiştirme için SharePoint
Designer 2013 uygulaması kullanılabilir. Bunun için “SharePoint Designer 2013” altındaki “İndir ve yükle”
seçilmelidir. SharePoint Designer 2013 SP1’de yine bu arayüzden yüklenebilir.

Office 365 hizmetlerinden biri olan Skype Kurumsal’da anlık ileti, sesli görüntülü konuşma, çevrimiçi
toplantı ve sunumlar, uygunluk durumu, anket, masaüstü paylaşım, beyaz tahta, soru cevap gibi iletişime
dair birçok araç yer alır. Kullanıcıların bu özellkleri kullanmaları için Skype Kurumsal uygulamasını
indirmeleri gerekir. Skype Kurumsal uygulaması, Office 365 ProPlus ile gelen Office 2016 ya da Office
2013 içerisinde yer almasının dışında tüm Office uygulamalarını kurmadan sadece Skype Kurumsal
uygulamasının kurulabileceği “Skype Kurumsal” arayüzünden de yer alır. Şekilde görüldüğü üzere Skype
Kurumsal ile sürümler, dil ayarları ve 32 bit ya da 64 bit ayarları yapıldıktan sonra “Yükle” ile Skype
Kurumsal uygulamasının kurulması gerçekleştirilir. Outlook ya da Windows olmaması durumunda Skype
Kurumsal toplantılarını düzenlemek için ve katılım gösterilebilmesi için sunulan bir diğer özellikte “Skype
Kurumsal Web Scheduler” uygulamasıdır. “3” numaralı bölümde gösterilen başlıkta da Skype Kurumsal
Web Scheduler uygulaması başlatılabilir.

Office 365’in kullanıcılar için önemli özelliklerinden biri tablet, telefon, bilgisayar fark etmeksizin her
herden her cihazdan erişim olan hizmetleri sunmasıdır. “Tablet ve telefon” başlığında ise Office 365
hizmetlerine tablet ve telefonlardan erişim için sunulan uygulamalar yer alır. Bu arayüzde öncelikle
tablet ya da telefonun seçimi yapılmalı ve seçilen tablet ya da telefona uygun Office 365 hizmetlerinin
kullanılacağı uygulamalar listelenir.

Şekildeki arayüzde örnek telefon seçimi yapılmış olup, ona uygun uygulamalar listelenmiştir. Bu
uygulamalar için “Uygulama alın” seçilmelidir. Böylelikle ilgili tablet ve telefona dair uygulamalar
mağazalardan indirilmesi gerçekleştirilebilir.

Office 365 portalındaki bir ayar birçok arayüzden yapılabilir. “Ayarlar” bölümünde ise
sembolünündeki ayarlar görüntülenir. Office 365 portalı ile tema ayarının, başlangıç sayfası ayarının,
bildirimler ile ilgili ayarların yer aldığı arayüzdür. Aynı zamanda yazılım yükleme bölümüne buradan da
erişim sağlanabilir. Temelde bu arayüz Office 365 portalı ile ilgili ayarlar bulunur.

Office 365 portalındaki
sembolünde “Yardım” bölümü yer alır. Kullanıcılar Office 365 portalında
yapmak istediği herhangi bir özelliği “Yardım” bölümünde arayabilirler. Aynı zamanda BT ekipleri
tarafından girilen destek hattı ve destek alabilecekleri bilgiler bu arayüzde yer alır. “Geri bildirim”,
“Topluluk”, “Yasal” ve “Gizlilik ve tanımlama bilgileri” bölümlerinden de kullanıcılar geri bildirimler
yapabilir, topluluklara erişim sağlayabilir kısaca Microsoft’un sunduğu kaynaklara erişim de söz
konusudur. Bu arayüz sayesinde kullanıcılar Office 365 ile ilgili bilmekleri özellikleri arayabilecek ve
Office 365 ile ilgili destek alabilecekleri noktalara erişim sağlayabileceklerdir.

