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1-Kullanıcı Yönetim Ayarları: ‘’Kullanıcı Yönetimi’’ bölümünden yeni kullanıcı seçeneğine tıklıyoruz. 
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2-Kullanıcı Oluşturma: Açılan pencerede ‘’Tekil’’ ya da ‘’Çoklu’’ kullanıcı oluşturabilmekteyiz. Biz 5 adet kullanıcı oluşturma işlemi sağlıyoruz. Aynı anda 100 kullanıcıya kadar 

kullanıcı oluşturma işlemini sağlayabilmekteyiz. Burada açmış olduğumuz kullanıcılar Remote Desktop Users ve Vmatrix Remote Users bölümüne otomatik olarak 

eklenmektedir. Önerilen, lokal user oluşturma işleminin Vmatrix yönetim yazılımından yapılmasıdır. 
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3- Kullanıcı Yönetimi: Kullanıcı bilgilerini 3 farklı ekrandan kontrol edebiliyoruz. Biz 2. ve 3. kırılımları inceleyeceğiz. 2.kırılımda sisteme bağlı olan kullanıcının anlık ne kadar 

CPU ve RAM kullandığını gözlemleyebiliyoruz. Aynı zamanda sisteme bağlanan cihazın seri numarasını, çalışma  durumunu, hangi ip adresini aldığını, sisteme ne zaman giriş 

yapmış olduğu gibi bilgileri bu ekrandan kontrol edebiliyoruz. 
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4-Ekran Yönetimi: 3. Kırılımda sisteme giriş yapan kullanıcı ekranlarını küçük pencereler şeklinde anlık olarak izleyebilmekteyiz. 
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5-Oturum Yönetimi: Bu 3 kırılımın herhangi bir tanesinde kullanıcı üzerine tıklayıp sağ tık yaptığımızda kullanıcı ile ilgili ayar değişikliklerini yapabilirsiniz. Kullanıcıya mesaj 

gönderebilir, oturumu kitleyebilir, bağlantısını kesebilir ya da kullanıcı oturumunu kapatabilirsiniz. Kullanıcının özel depolama alanına ulaşabilir, kullanıcı loglarını 

görüntüleyebilir, mevcut vermiş olduğunuz kullanıcı şifresini değiştirebilirsiniz. ’’Özelikler’’ bölümünden kullanıcı özel ayarlarına gidebilirsiniz. 
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6-Ekran Yönetimi: Kullanıcı üzerine sol tık ile çift tıklarsak açılan ekranda kullanıcı ekranı daha büyük bir pencerede gelir. İstersek sağ üst köşedeki alandan tam ekran 

yaparak kullanıcıyı izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Tam ekrandan çıkmak için mouse’u ekranın üst kısmına getirdiğinizde bir bar açılır. Açılan barın sağ tarafına tıklanarak tam 

ekrandan çıkılır. Kullanıcı ekranın yönetilmesi için ‘’Denetime izin ver’’ kutucuğunu işaretlemeniz gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra yerinizden kalkmadan bütün 

işlemleri kullanıcı ekranında yapabilirsiniz. 
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7-Cihaz Yönetimi: Oturumlar kapalıyken cihazlar ‘’Cihaz yönetimi’’ sayfasında gözükür. Burada tek ya da toplu şekilde cihaz ile ilgili tüm ayar işlemlerini yapabiliriz. Cihazları 

yeniden başlatıp ya da tamamını tek bir tuş ile kapatabiliriz. Cihaz ile ilgili firmware  update  kısmını  yine bu ekrandan gerçekleştirebiliriz. 
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8-Güç Yönetimi: Yeni gelen özelliğimiz sayesinde kapalı olan cihazları ‘’Güç Etkin’’ simgesine basarak açabilmekteyiz. 
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9-Cihaz Arka Plan Değişikliği: Cihaz içerisindeki varsayılan arka planlar dışında kişisel resim ya da şirket logomuzu arka plan olarak ayarlabilmekteyiz. 
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10-Yapılandırma Ayarları:’’Varsayılan Kullanıcı Ayarları’’ bölümünde kullanıcıların kaynak kullanımını ve performansını ayarlayabilirsiniz. ’’En uygun’’,’ ’Dengeli’’ ya da 

’’Ekonomik ‘’mode ayarları seçilebileceği gibi ‘’özel’’ bölümünden kullanıcıya özel ayarda yapabilirsiniz. Burada önerilen ayar ‘’Dengeli’’ mode seçilmesidir. Kullanıcıların arka 

plan değişikliği yapmasına izin verecekseniz ‘’En Uygun’ mode seçilmelidir. ‘’Ekonomi’’ modunda DDP protokolü çalışmadığından standart RDP bağlantısı gerçekleşir. 
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11-Varsayılan Kullanıcı Ayarları: Özel ayarlar sekmesinde video kalite ve performans ayarlarını değiştirebilir, ses aygıtlarının kullanılması ya da kullanılmaması gibi ayarların 

değiştirilmesi sağlanabilir. Kullanıcının belli USB aygıtlarını kullanıp kullanamaması, Chat özelliğini kullanıp kullanamaması bu sekmeden yapılmaktadır. Bu bölümden yapılan 

ayar değişiklikleri user default setting grubuna üye olan tüm kullanıcılara otomatik olarak gider. 
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12-Port Yapılandırması: TCP/IP Ports bölümünde RDP servisinin port numarasını değiştirebilirsiniz. Standart olarak RDP 3389 numaralı portu kullanmaktadır. Sisteminizde 

port değişikliği yaptıysanız bu kısımdan değiştirdiğiniz port numarasını güncelleyebilirsiniz. Vcloudpoint cihazını uzak lokasyonda (WAN bağlantısında) kullanacaksanız eğer 

13389 numaralı portu aktif etmeniz gerekmektedir. Her kullanıcı için 1 UDP ve 3 TCP portu kullanmanız gerekmektedir. Aynı ip aralığında birden fazla Vmatrix sunucumuz 

var  ise  Host Visibility özelliği sayesinde erişim cihazlarının  diğer sunucuları görmesini engelleyebiliriz.  
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13-Sistem Depolama Ayarları: ’Görüntülebilir depolama sürücüleri’’ bölümünde kullanıcıların sisteminizdeki hangi bölümleri görüp göremeyeceğini ayarlayabilirsiniz. 

Kullanıcı özel depolama alanı  olarak seçilen bölümün kullanıcılara açık olmaması gerekmektedir. Sistemdeki kullanıcı özel depolama alanı bölümünü üst kısımdan 

görebilirsiniz.
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14-İzleme Yetkilendirmesi: ‘’İzleme yetkilendirmesi bölümünden SA parolasını belirleyebilirsiniz. Sa parolası  Vmatrix yazılımı açıldıktan sonra  kullanıcı ekranlarını izlenmesi 

için ek bir güvenlik önlemidir. Sa parolasını bilmeyen bir admin kullanıcısı sisteme bağlı olan kullanıcı ekranlarını göremez. Ayrıca kullanıcı onayı ile ekrana bağlantı için SA 

parolasının oluşturulması gerekmektedir. 
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15-IP Sanallaştırma: Bazı uygulamalar ve firewall yazılımları ip tabanlı çalışmaktadır. Geliştirmiş olduğumuz ip sanallaştırma özelliği ile her kullanıcıya bir sanal bir ip ataması  

Yapabilmekteyiz. 
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16-Bildirim Ayarları: Kullanıcı oturumları açıldığında veya kapandığında ayarlamış olduğumuz bir uyarı tonu ile bildirim gelmesini sağlayabilmekteyiz. 
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17-Enhanced Mode: Bazı uygulamaların sistemle birlikte uyumlu çalışması için  özel olarak geliştirdiğimiz bir eklentidir. Robotik kodlama uygulamalarında enable edilmesi 

önerilir. 
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18-Server Group: Yeni gelen özelliklerimizden birisi ‘’Server group’’ özelliğidir. Sistemde bir sunucunun herhangi bir nedenle devre dışı kalmasından sonra kullanıcılar 

belirlemiş olduğumuz diğer alternatif sunuculara yönlendirilerek oturumlarını açabilirler. Bu özellik sayesinde kullanıcılara kesintisiz bir çalışma imkanı sağlamış 

bulunmaktayız. 
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19-Yayın Modu: ’Yayın Modu’’ kısmından kendi ekranınızı sisteme giriş yapmış olan tüm kullanıcılara aynı anda paylaştırabilirsiniz. Herhangi bir video ya da slayt dosyasını 

kendi bilgisayarınızda açtıktan sonra ‘’başlat’’ tuşuna basarak herhangi bir veri kaybı ve gecikmesi yaşanmadan ses ve görüntü şeklinde diğer kullanıcı ekranlarına 

görüntünüz paylaşılır. Bu işlemi yaparken paylaşılan kullanıcı sayısından bağımsız sadece 1 adet video ya da slayt kaynağı tüketir. Yayın modu açıkken kullanıcı klavye-mouse 

işlemi kitlenir. Kullanıcı sadece izleyici modunda olur. ’’Yayın modu’’ durdurulduğunda  kullanıcı kaldığı yerden çalışmasına devam edebilir. 
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20-Bakım Modu: ‘’Bakım Modu’’ başlatıldıktan sonra kullanıcıların bağlantısı kesilir ve sisteme bağlanamazlar. Bakım vb. işlem yapılacağı zaman kullanılabilir. İşlemler 

bittikten sonra durulmalıdır. 
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21-Teşhis Aracı: Sistem üzerinde veya yazılım tarafında bir hata var ise bilgilendirme ve onarım işlemlerini yapacağımız ekrandır. Teşhis aracını çalıştırdıktan sonra  gerekli 

düzeltmeler için otomatik yönlendirmeler  gerçekleşir. 
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22-Sunucu Bilgileri: ’Sunucu Bilgisi’’ bölümünden sistem bilgilerini görüntüleyebilir, anlık kaynak kullanımını gözlemleyebilirsiniz. 
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23-Kullanıcı Log Kayıtları: ‘’Kullanıcı aktivite günlüğü’’ kısmından kullanıcı loglarını inceleyebilir, belli bir tarih aralığı seçilerek export ederek yedeklenebilir. 
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24-Yönetici Günlüğü: ‘’Yönetici günlüğü’’ kısmında admin kullanıcısının kullanıcılar üzerinde yapmış olduğu değişiklikleri log olarak tutar. ’’Dışa  ver ‘’bölümünden belli bir  

tarih aralığı seçilerek dışa aktarım yapılarak yedeklenebilir. 

 


