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Bilgisayarların alım, kurulum ve dağıtım işlemleri tamamlanmak üzere Aralık 
son haftasında yıl sonu sayım işlemlerine başlanacak. 
 

FİZİKİ ALTYAPI 

2011 Satınalma (Bilgisayar, Yazıcı, projeksiyon vb.) Sayıları 

2.Kat. 

PC 

3. Kat. 

PC 

Yazıcı 

Laserjet 

(SB) 

Yazıcı 

Laserjet 

(Renkli) 

Yazıcı 

Inkjet (SB) 

Yazıcı (All 

in One) 
Scanner Notebook Projeksiyon 

Harici 

HDD 

Toplam 109+5 20+2 3+10 1 1 3 1 20 20 5 



• Uzaktan eğitim amacıyla kullanılan MOODLE eğitim seti kullanılarak Turizm ve Otelcilik 
Yüksekokulu bünyesindeki 2 ders Gazi Üniversitesinden başarı ile tamamlanmıştır. 
BigBlueButton (BBB) uzaktan görüntülü ve sesli eğitim arayüzünün daha işlevsel ve 
kullanışlı olması amacı ile güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Buna ek olarak NATO 
ve Osman Gazi Üniversitesi ile tele konferans yoluyla seminer başarı ile tamamlandı. 

• http://172.16.0.30 www.eders.manas.kg 
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YAPILAN İŞLER 
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YAPILAN İŞLER 
Üniversitemiz çalışanlarına yönelik e-Rehber uygulaması tamamlandı. Verilerin 
güncellenmesi amacı her bir birim için bir kullanıcı adı ve şifre oluşturuldu. Bütün çalışanlar 
arasında sorgulama yapmak ve sonuçları tablo haline dönüştürmek mümkün olmaktadır. 
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YAPILAN İŞLER 
Üniversitemiz çalışanlarına yönelik açık kaynak kodlu bir yazılım olan anlık mesajlaşma, 
dosya paylaşımı ve konferans programı SPARK kurulumu tamamlanmış olup. Üniversitemiz 
idari ve akademik birimlerinin uluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca sesli 
ve/veya görüntülü görüşme sağlamak üzere çalışılmaktadır. 
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Açık kaynak kodlu bir internet hizmeti olan edergi.manas.edu.kg 
üniversitemizde yayınlanan veya yayınlanacak olan bilimsel çalışmaların 
online olarak hizmete sunulduğu web portalının içerik geliştirme çalışmaları 
devam etmektedir.  

YAPILMAKTA OLAN İŞLER 



• Üniversitemiz Personel Takip 
Kontrol Sistemi cihazlar geldi, kart 
basımları tamamlandı. Cihazların 
montaj işlemleri yapılmakta. 
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• Yeni ftp server 
oluşturuldu 
ftp.manas.edu.kg 

YAPILMAKTA OLAN İŞLER 



• Evrak Takip Programı 
konusunda araştırma 
devam etmekte. 

• Mesleki Yeterlik Kurumu 
yazılımı 

• M-files 
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• Hizmetiçi eğitim amaçlı; bilgisayar 
programları (Windows, MS Office) 
hakkında pratik bilgiler içeren 
ders notu/video portalı 
oluşturulmakta 

YAPILMAKTA OLAN İŞLER 



• Üniversitemiz kullanımda olan bilgisayar ve yazıcıların özelliklerinin, zimmet 
bilgilerinin web ortamından görülebilir ve kontrol edilebilir olması amacı ile 
2011 yılsonu sayım işlemlerinden sonra çalışma başlatılacak 
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YAPILACAK İŞLER 



• Bilgi İşlem Dairesi Server odasında kullanılmakta olan 
Cisco CATALYST portları (yeni binaların – VLAN eklenmesi 
sebebi ile) dolu durumda olup, yeni yapılacak öğrenci 
yurdu, yemekhane, okuma salonlarının devreye alınması 
durumunda internet bağlantılarının yapılabilmesi amacı 
ile 24 portlu yeni bir Cisco CATALST alınarak server 
odasının kapasitesinin geniş tutulması gerekmektedir. 
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TALEPLER VE İHTİYAÇLAR 



 
 

Tarafsız görüş ve önerileriniz  
bizim için önemlidir 

 

İşbirliğiniz için 
TEŞEKKÜR EDERİZ... 
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