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MICROSOFT EKİBİNİZ.
Microsoft Dynamics® ve Kurumsal Geliştirme Planını seçmekle çok iyi bir iş yaptınız. Bundan sonra, 
şirketinizin bu yatırımın tüm potansiyelinden yararlanmasını sağlamak 
için ekibimiz size yardımcı olacak. 

Microsoft Dynamics çözümünün değerini en üst düzeye çıkarmak tek kişinin yapacağı bir iş değil. 
Bunun için, başarınızı en üst düzeye çıkaracak bir ekip, yani siz, iş ortağınız ve Microsoft arasında 
bir işbirliği yapılması gerekiyor. Bir Microsoft Dynamics müşterisi olmanın sayısız faydası vardır. 
Bu broşürde, Kurumsal Geliştirme Planınız hakkındaki tüm detayları, CustomerSource sitesindeki 
gelişmeler ve Microsoft Dynamics topluluğunun bir üyesi olmanın getirdiği diğer fırsatlar 
hakkındaki bilgileri bulacaksınız. 

Satın aldığınız tüm destek ve servis hizmetlerinin sağladığı avantajlardan yararlanmak için tek 
kaynağınız olan CustomerSource sitesini mutlaka ziyaret edin. Amacımız, yazılım yatırımınızdan 
en yüksek faydayı elde etmenize yardımcı olmak. Biz, bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak için 
buradayız. CustomerSource üzerinden size sunulanların hepsini gördükten sonra, Kurumsal Gelişim 
Planınız hakkında güncel bilgilere sahip olmak isteyeceğinizi biliyoruz.

BAŞARMANIZA YARDIMCI OLMAK—BUGÜN VE GELECEKTE.
Microsoft olarak bizler, sürekli olarak ürünlerimizi geliştirmek ve müşterilerimize daha fazlasını 
sunmak için çalışıyoruz. Microsoft Dynamics’i seçerek teknoloji ve yenilikçilik alanlarındaki 
yatırımlarınızın faydalarını göreceksiniz. Microsoft, yönetim ve verimlilik yazılımlarını işletmenizdeki 
herkesin daha verimli çalışmasına yardımcı olan entegre bir çözümde bir araya getiriyor. 

• Ortak Microsoft teknolojisi sayesinde, sunduğumuz ürünler çalışanlarınızın alışık olduğu 
Microsoft® Offi  ce ürünleri ile benzer şekilde çalışır. Çalışanlarınız hızla ve kolayca daha verimli 
çalışmaya başlar. 

• Microsoft Dynamics ve Microsoft iş ortakları sektörünüze ve şirketinize özel iş gerekliliklerini 
desteklemeye yardımcı olurlar.

• Platformumuzun ve ürünlerimizin önceki sürümlerden çok daha uyumlu, güvenilir, güvenli 
ve ölçeklenebilir olması sayesinde tasarım, uygulama ve BT yönetimine daha az zaman ve 
para harcarsınız.

• Microsoft teknolojilerinin ve çözümlerinin birlikte çalışabilme kapasitesi, sürekli entegrasyon 
maliyetlerinin oluşması riskini azaltırken, Microsoft teknolojisine yaptığınız toplam yatırımı 
en üst düzeye çıkarır.

Microsoft Dynamics ile yatırımınızın işinizi geliştirme yönünde hemen sonuç vermeye 
başlayacağından ve işiniz büyürken yaşanacak değişimleri karşılayabileceğinden emin olabilirsiniz. 
İşinizde başarılı oldukça, güçlü platformlar üzerine güçlü ürünler sağlamaya ve sürekli yenilik 
yapmaya devam edeceğimize güvenebilirsiniz. 

Biz sizin için buradayız. 
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MICROSOFT VE İŞ ORTAĞINIZ İŞİNİZDE 

BAŞARIYI DAHA HIZLI ELDE ETMENİZE 

YARDIMCI OLMAK İÇİN BURADALAR.
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BAKIM PLANINIZ
Bakım Planınız, Microsoft Dynamics çözümünüzün tüm potansiyelinden ve bununla birlikte 
sağlanan avantajlardan yararlanmanızı sağlamak için tasarlanmış olan, yıllık akıllı bir yatırımdır. 
Planın sunduğu faydalar çözümün performansını optimum hale getirmenize ve sürekli ürün 
geliştirmeleri yoluyla değerini artırmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, Bakım Planınız çözümü güncel 
tutarak ve geleceğin teknolojisine erişim olanağı vererek teknoloji yatırımınızı korumaktadır. Size 
sunulacaklar:

• Mevcut müşterilerimiz kurumsal ihtiyaçlarına odaklanan sürdürülebilir mühendislik yoluyla 
sürekli yenilikler ve ana sürümler.

• Çözüm performansını koruyan düzenli güncellemeler ve servis paketleri. 
• Kuruluşunuzun yerel kanunlara uyumunu sürdürmeye yönelik yasal sürümler ve düzeltmeler. 
• CustomerSource üzerinden destek, eğitim ve online topluluklar sayesinde çalışanlarınızdan 

daha yüksek verimlilik elde etme olanağı.
• Sabitlenmiş Liste Fiyatı sayesinde yıllık Bakım Planı bütçesinin daha kolay hazırlanması.
• Mevcut ERP lisans yatırımınızı, diğer herhangi bir Microsoft Dynamics ERP çözümüne yatırım 

yapmak istediğinizde , toplam bedel üzerinden düşmenize olanak sağlayan Geçiş Kredileri.
• Elinizdeki ürün sürümü için en az beş yıllık destek sunan kullanım ömrü destek ilkesi.

Yazılımınızı sürekli Güncel ve Yüksek 
Performansta kullanın. 
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BAKIM PLANININ HER YIL SÜRDÜRÜLMESİ, 

DESTEK AVANTAJLARININ TÜMÜNDEN 

YARARLANMANIN ANAHTARIDIR. 
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CUSTOMERSOURCE’TA OTURUM AÇMA.
Microsoft Dynamics CustomerSource, Microsoft ile olan bağlantınızdır ve her ihtiyacınız olduğunda, 
sağlanan avantajlara ulaşmanın en kolay yoludur. Bakım Planınızın bir parçası olan CustomerSource, 
kurumsal çözümünüzün verimli şekilde çalışmasını sürdürmek için ihtiyacınız olan tüm güncel 
bilgileri sağlar. İlk kez oturum açmak için: 

1. Adım: Microsoft veya iş ortağınızın sizi kuruluşunuzun CustomerSource hesabına bir 
Profesyonel olarak eklemesini sağlayın. CustomerSource hesabınıza eklenen ilk kişi 
Yönetici olacaktır. CustomerSource’a erişim davetiyesi almak için voice@microsoft.com 
adresine veya iş ortağınıza geçerli bir e-posta adresinizi iletin.

2. Adım: Önceden yoksa, bir Windows LiveTM ID Kimliği oluşturun. Bir Windows Live ID Kimliğiniz 
yoksa veya parolanızı unuttuysanız, Windows Live ID sitesini ziyaret edin: http://login.
live.com.

3. Adım: E-postayla gelen davetiyeyi açın. Önce, Windows Live ID Kimliğiniz ile oturum açın; 
birden fazla hesabınız varsa, mutlaka CustomerSource ile ilişkilendireceğiniz kimliğinizle 
oturum açın. Ardından, CustomerSource davetiye e-postasına ulaşmak için 1. Adım’da 
verdiğiniz e-posta adresinin gelen kutusuna gidin. (Gelen kutunuzda davetiye e-postası 
yoksa, lütfen İstenmeyen (Junk) posta klasörüne bakın.)   
Ardından, davetiyede verilen yönergeleri izleyerek Windows Live ID Kimliğiniz ile 
CustomerSource’u ilişkilendirin.

4. Adım: Windows Live ID Kimliğinizi girin. Windows Live ID Kimliğinizi tekrar girmeniz 
istenebilir. CustomerSource hesabınızla ilişkilendirilmesini istediğiniz Kimliği kullanarak 
oturum açın. Bu işlemi tamamladığınızda, Windows Live ID Kimliğinizi Microsoft 
Dynamics profi linizle başarıyla ilişkilendirildiğinizi belirten bir mesaj alacaksınız.

5. Adım: CustomerSource’a erişim. Bunun için https://mbs.microsoft.com/customersource 
adresini ziyaret edin. Gelecekte CustomerSource’u kullanırken oturum açmak için 
sadece Windows Live ID kullanıcı adınızı ve parolanızı girmeniz gerekecektir.

Kuruluşunuzun verimliliğini artırmanın en iyi yollarından biri, başka kullanıcılara CustomerSource 
erişim davetiyesi göndermektir. Başka kullanıcıları davet etmek için önce CustomerSource’ta oturum 
açın ve ardından:

1. Sırasıyla Hesabım > CustomerSource Hesaplarımız öğelerine gelin.
2. Önce Yeni Profesyoneller Ekle’yi tıklayın ve verilen basit yönergeleri izleyin.

LISANSLARINIZI, SERVIS PLANINIZI VE DESTEK GEÇMIŞINIZI YÖNETIN.
Hesabınızı doğru şekilde yönetebilmek için bireysel ve kurumsal bilgilerinizin güncel olmasını 
sağlayın. Aşağıda belirtilen araçların tümü ve daha fazlası Hesabım bölümünün altında 
bulunmaktadır:

• Profi lim veya Şirket Profi li— Şirket profi lini veya kişisel profi linizi güncelleyin, ülke/dil 
tercihinizi seçin.

• Ürün ve Servis Geçmişi — Lisans dosyalarınızı alın, lisanslı ürünleriniz hakkındaki bilgileri 
görüntüleyin ve bakım planınızın son geçerlilik tarihini takip edin.

• İş Ortağı Bilgileri— İş ortağınız hakkındaki bilgileri görüntüleyin.

Avantajlara ulaşmaya hazır olun.
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AVANTAJLARINIZ HAZIR VE SIZI BEKLIYOR. 

CUSTOMERSOURCE’TA BUGÜN OTURUM 

AÇIN.
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KENDI KENDINE DESTEK VE EĞITIM KAYNAKLARINA HIZLI ERIŞIMLE 
VERIMLILIĞINIZI ARTIRIN.  
CustomerSource, çözümünüzün sorunsuz çalışmasını sağlamada size yardımcı olmak için yardım 
araçları, eğitim ve destek olanaklarına hızlı erişim sağlar. 

• Dokümantasyon— Kurulum kılavuzlarına, ayarlama kılavuzlarına, kullanma kılavuzlarına, 
sistem gereksinimi açıklamalarına, teknik makalelere ve güncel Yardım dosyalarına erişebilir 
ve sisteminize indirebilirsiniz.

• Bilgi Bankası— En yaygın teknik soruların yanıtlarını, sorun giderme yönergelerini, sorun 
çözümlerini ve “Nasıl yapılır?” makalelerini bulabilirsiniz. 

• Destek— En Güncel ve Yaygın Sorunlar ve hazır çözümlere ulaşabilirsiniz. 
• Yüklemeler ve Güncellemeler— Önemli ürün sürümleriyle sürekli yeniliklere sahip olabilir, 

düzenli olarak yayınlanan ürün yol haritalarına ulaşabilirsiniz.
• Eğitim— Aşağıdaki öğelerle birlikte çevrimiçi eğitime sınırsız erişime sahip olabilirsiniz: 

• E-Eğitim: Belirli konu başlıklarında sınıfta yapılanlara eşdeğer çevrimiçi eğitimler.
• Eğitim Kılavuzları: Çalışma aracı veya masaüstü başvuru kaynağı olarak kullanabileceğiniz 

eğitim kılavuzları.
• Eğitim Planları: Her bir Microsoft Dynamics modülü için sunulan tüm eğitim ve sertifi ka 

seçeneklerinin açıklandığı bu eğitim yol haritasıyla ihtiyacınız olan eğitimi bulabilirsiniz.

DAHA FAZLA BILGI, DAHA FAZLA BAŞARI DEMEKTIR.
CustomerSource ile yatırımınızdan en yüksek geri dönüşü elde etmenize olanak sağlayacak şekilde 
çözümünüzle ilgili en yeni gelişmeler ve geleceğin teknolojileri hakkında güncel bilgilere sahip 
olabilirsiniz. 

• Haberler ve Etkinlikler— Sektörel uzmanların iş dünyasındaki sorunlar hakkında yazdığı 
makaleleri okuyabilir, işiniz ve ürününüz hakkındaki haberleri görüntüleyebilir, yapılacak 
seminerler, konferanslar ve webcastler hakkındaki bilgiler ile özel teklifl er, yeni ürünler ve 
basın bültenleri bulabilirsiniz. 

• Görüşler— E-posta servisimize abone olarak size özel en doğru haberleri ve bilgileri 
alabilirsiniz.

• Haber Grupları— Diğer müşterilerle fi kir ve çözüm alışverişinde bulunmak için çevrimiçi 
forumlara katılabilirsiniz.

• Ürün Geri Bildirimi— Herkese açık haber grupları üzerinden yeni ürün özellikleri hakkında 
öneriler sunabilir, başkalarının fi kirlerini güçlendirebilirsiniz.

• Çözüm Bulucu (SolutionFinder)— Üçüncü parti yazılım ürünleri hakkında bilgi arayabilirsiniz.

CustomerSource: 
profesyonel pit stopunuz.  
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CUSTOMERSOURCE, OFIS DIŞINDA BILE 

OLSANIZ, HIZLI VE KOLAY ÇEVRIMIÇI ERIŞIM 

SAYESINDE IHTIYACINIZ OLDUĞU ANDA 

KULLANABILECEĞINIZ BIR KAYNAKTIR.
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CONVERGENCE’A KATILIN
Convergence, müşterilerin, iş ortaklarının, ekip üyelerinin ve sektörel uzmanların çözümler üzerinde 
tartışmalar yapmasına, kurumsal ihtiyaçların çözülmesine ve yıl boyunca size fayda sağlayan bir 
topluluk oluşturmanıza olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış bir ortamda bir araya geldiği, çok özel 
bir Microsoft Dynamics etkinliğidir.

Convergence bünyesinde biri Amerika Birleşik Devletleri ve diğeri Avrupa’da olmak üzere her 
yıl iki etkinlik düzenlenmektedir. Bu, birbirinden değerli konuşmacıların katıldığı, detaylı ürün 
tanıtımlarının yapıldığı ve yerinde eğitim oturumlarının düzenlendiği mükemmel bir programa 
katılma fırsatınızdır. Teknoloji yatırımınızı bugün ve gelecekte nasıl güçlendireceğinizi öğrenecek 
ve sektör liderleri, Microsoft ekip üyeleri, iş ortakları ve diğer müşterilerle etkileşim kurarak topluluk 
hakkında daha iyi bir fi kre sahip olacaksınız.

Convergence size aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

• Tüm Microsoft platformlarıyla ilgili beceriler geliştirmek ve kendinizi iş çözümünü optimum 
seviyeye çıkarmak için gereken araç ve bilgiyle donatmak. 

• Diğer müşterilerle, iş ortaklarıyla, Microsoft ekip üyeleriyle ve sektörün en önemli 
uzmanlarıyla resmi ve resmi olmayan şekillerde etkileşim kurmak. 

• Microsoft üst yönetiminin vizyon ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak ve işletmenizin 
yönünü belirleyerek avantajlardan yararlanabilmek için şirketin geleceği, ürünlerin yönü ve 
yatırımlar hakkında anlamlı bilgilere sahip olmak.

Convergence hakkında daha fazla bilgi için http://www.microsoft.com/dynamics/convergence 
adresini ziyaret edin. 

MICROSOFT DYNAMICS TOPLULUKLARINA KATILIN
Microsoft Dynamics Toplulukları, diğer müşterilerle bir ağ kurmanın kolay bir yoludur. Bu 
topluluklara http://community.dynamics.com adresi üzerinden katılarak:

• Microsoft Dynamics kullanan fi nans, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri uzmanlarıyla 
bağlantı kurun.

• Yaptığınız işi anlayan diğer müşterilerle işbirliği yapın, onların çözüm ve en iyi uygulamalarını 
öğrenin ve kendi elinizdekileri paylaşın.

• İşletmenizi her zaman en iyi durumda tutmanıza yardımcı olacak kurumsal ve bilgi amaçlı 
makalelerle bilgilerinizi güncel tutun.

Microsoft Dynamics Toplulukları sizin gibi profesyoneller için özel olarak tasarlanmış zengin bir 
çevrimiçi kaynaktır. Burada faaliyet gösterdiğiniz alanlarla ilgili, bilgi verici ve araması kolay forumlar, 
web günlükleri, haber yazıları, ağ kurma olanakları ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz. 

• Role göre düzenlenmiş bir yapıya sahip olan Microsoft Dynamics Toplulukları, aradığınız en 
kullanışlı bilgiyi kolayca bulmanızı sağlar. 

• Ağ kurma olanakları sayesinde normalde sadece konferanslarda bulabileceğiniz işbirliği 
fırsatlarını bulabilirsiniz. 

• Forumlarda başkaları tarafından yayınlanan çözümleri arayabilir veya kendi başlığınızı 
oluşturabilirsiniz.

• Web günlükleri siz ve uzmanlar arasında resmiyetten uzak, verimli bir işbirliğini teşvik 
etmektedir. 

• Güncel haberlerle işiniz ve iş dünyası hakkında her zaman gündemi takip edebilirsiniz. 
• Bilgi Akışı araçları sayesinde istediğiniz bilginin akışını otomatik hale getirebilir ve içerikleri 

Kazanmaya Devam Edin.
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İŞTE VERIMLILIĞINIZI ARTIRAN VE BAŞARIYA 

GIDEN YOLU HIZLANDIRAN AĞ KURMA 

OLANAKLARININ AVANTAJLARINDAN 

YARARLANIN. 
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