
Apple School Manager 
iPad ve Mac’i her sınıfa ve öğrenciye kolayca dağıtın.

Profesyonel Makine Cihaz ve Bilgi Teknolojileri  

ProMC - 2017  Sayfa �1

Apple’ın dağıtımınızın her adımını destekleyen güçlü 
araçlarıyla hızlı bir biçimde hesaplar oluşturabilir, 
aygıtları kablosuz olarak kurabilir, içerikleri dağıtabilir 
ve öğretmenlerin, sınıflarında daha etkin hale 
gelmelerini sağlayabilirsiniz.



Giriş
Apple School Manager, IT yöneticilerinin kişileri, aygıtları ve içerikleri tek bir yerden 

yönetebilmelerini sağlayan web tabanlı basit bir portal. Tüm okullarda kullanıma hazır hale 
gelmesi için önemli iyileştirmeler gerçekleştirildi. Yeniden tasarlanan arayüzü şimdi, toplu 
etkinlikleri yönetmek için güçlü araçların yanı sıra hesaplar ve sınıflar üzerinde de daha 

fazla kontrol imkanı sunuyor. 

    

Öğrencileri ve personeli kolayca yönetin.
Apple hizmetlerinin tümünü kullanmak için öğrencilerinizin ve personelinizin 

Apple ID’lere ihtiyaçları olacaktır. Öğrencilerin eğitim içeriklerine erişmesini sağlamak ve 
aynı zamanda okulların ve bölgelerin gizlilik gereksinimlerini karşılamak için, Apple School 

Manager’ı kullanarak kolayca hesaplar oluşturabilirsiniz. 
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Apple ID Yönetimi ile 
Apple ID’ler oluşturma 

ve kullanma
Apple ID Yönetimi kapsamındaki 

Apple ID’ler, Apple School Manager’ı 
okulunuzun sınıf listesi verileri ile 

ilişkilendirdiğiniz anda otomatik olarak 
oluşturulur ve öğrencilerin iCloud, 
iTunes U ve iPad Paylaşımı’na 

erişmelerini sağlar. Bu hizmetleri 
kullanmıyorsanız, iPad’leri Apple ID olmadan da kullanıma sunabilirsiniz. Öğrenciler, 

oturum açma zorunluluğu olmadan aygıtlarını açıp çalışmaya başlayabilirler. Okulunuzun 
ihtiyaçlarının değişmesi halinde, Apple ID Yönetimi kapsamındaki Apple ID’leri 

sonradan da oluşturabilir ve öğrencilere dağıtabilirsiniz. 

Öğrenci Bilgi Sistemleriyle Entegrasyon.

Okulunuzun sınıf listesi verilerini Apple School Manager’a yüklemenin en iyi yolu, 
Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) ile doğrudan bağlantı kurmaktır. Apple School Manager, bazı 

Öğrenci Bilgi Sistemleri (SIS) ile doğrudan entegre olabiliyor. Bunun yanı sıra, Apple 
School Manager’a yüklenen CSV dosyalarındaki veriler SFTP aracılığıyla aktarabilirsiniz. 

Yerleşik gizlilik.

Apple, öğrenci bilgilerini reklam veya pazarlama amacıyla asla takip etmez, 
paylaşmaz ya da satmaz. Ülkemizde kullanılan Apple ID’lere, tüm aygıtlara, işletim 

sistemlerimize, uygulamalarımıza ve hizmetlerimize güçlü koruyucular yerleştiriyoruz. Bu 
sayede öğrenci bilgilerinin güvenliği, gizliliği, mahremiyeti ve bütünlüğü her zaman 

korunmuş oluyor. 

Okullar için Veri ve Gizlilik Konusuna Genel Bakış (PDF) 

Aileler için Gizlilik Kılavuzu (PDF) 
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https://images.apple.com/tr/education/docs/Education_Privacy_Schools_May16.pdf
https://images.apple.com/tr/education/docs/Parent_Guide_to_Privacy_TR_Nov16.pdf


Anında aygıt kurulumu.

Apple School Manager ve Mobil Aygıt Yönetimi (MDM) çözümünüzle, hem bire bir 
hem de Paylaşılan iPad ortamları için aygıt kurulumunu otomatik hale getirebilirsiniz.* 

Ayarları ve kısıtlamaları okulunuzun ihtiyaçlarına göre kablosuz olarak yapılandırabilir, 
aygıtları öğrencilere, öğretmenlere veya sınıf gruplarına kolayca atayabilirsiniz. 

Mükemmel iş birliği:  
Apple School Manager ve Mobil Aygıt 

Yönetimi (MDM).

Okul aygıtlarını Apple School 

Manager’dan MDM 
sunucunuza atayarak kurulum 
sırasında kaydolmalarını ve 

otomatik olarak 
yapılandırılmalarını 

sağlayabilirsiniz. MDM, 
aygıtlarınızı ve ayarlarınızı yıl 

boyunca yönetmenizi de 
kolaylaştırır. Ana Ekran 

yerleşimlerini kablosuz 
olarak yeniden yapılandırabilir, belirli uygulamaları gösterip gizleyebilir, yazılım 
güncellemelerini gece yapılacak şekilde programlayabilir ve kaybolan aygıtları takip etmek 

için MDM Kayıp Modu’ndan yararlanabilirsiniz. 

MDM çözümünüzü seçmek.
Okulunuz ister bulut tabanlı bir ortama ister bina içi sunucuya sahip olun, size MDM 

çözümleri sunacak pek çok tedarikçi bulabilirsiniz. Farklı özelliklere ve fiyatlara sahip MDM 
çözümleri sayesinde Apple aygıtlarını okulunuza nasıl sunacağınıza karar verme 

esnekliğine sahipsiniz. Bu MDM çözümleri iOS 9.3 ve daha yeni sürümlerdeki eğitim 
özelliklerini destekler. 
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iPad Paylaşımı
iPad Paylaşımı* sayesinde 

okullar aygıtları öğrenciler 

arasında paylaştırırken aynı 
zamanda kişisel bir deneyim 

sunmaya devam edebilirler. Ders 
başlamadan önce öğretmenler 
ortak kullanılan herhangi bir iPad’i 

herhangi bir öğrencinin 
kullanımına sunabilirler. Kilit 

Ekranı’nda kendi fotoğrafları yer 
aldığından, öğrenciler hangi 

aygıtları kullanacaklarını bilirler ve 
bir parolayla veya akılda tutulması 

kolay dört basamaklı bir PIN ile 
kişisel içeriklerine erişebilirler. 
Verilerinin yerel bir kopyası bu 

aygıtta saklandığı için öğrenciler 
oturum açtıklarında ödevlerini, 

uygulamalarını ve yapmaları 
gereken işleri tam olarak 

bıraktıkları gibi bulurlar. 
Bu sayede öğretmenler ve 

teknoloji yöneticileri ders aralarında verileri yedeklemek veya silmekle zaman 
kaybetmezler. 

iPad Paylaşımı sayesinde okulunuzda, ortak kullanılan aygıtları her 
öğrenci için kişiselleştirilmiş bir öğrenim deneyimine dönüştürme 

imkanı yakalayacaksınız.
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Eğitim içeriğini dağıtma.
App Store ve iBooks Store’da eğitime yönelik binlerce kaynak bulunur. Tüm 

hesaplarınız, aygıtlarınız ve içerikleriniz eşzamanlandıklarından, okulun ilk gününde 
sınıflara doğru eğitim malzemelerini zamanında dağıtmak kolaydır. 

Uygulamaları toplu halde satın alın.
Apple School Manager aracılığıyla iPad ve Mac için uygulama satın aldığınızda, 

eğitim için toplu satın alma indiriminiz otomatik olarak uygulanır. 

Kablosuz dağıtım.
Satın alma işlemini gerçekleştirdiğinizde, uygulamaları doğrudan belirli aygıtlara 

göndermek için MDM kullanabilirsiniz. Uygulamaları iptal edebilir, farklı aygıtlara ve 
kullanıcılara yeniden atayabilirsiniz. Böylece kurumunuz, satın alınan uygulamaların tam 

sahipliğini ve kontrolünü elinde tutar. 

İçerik satın almak çok kolay ve bu içerikleri gerekli gruplara dağıtmak 
daha da kolay. Tek bir merkezden yönetmek size zaman kazandıracaktır.
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Öğretmenleri sınıflarda etkin hale getirin.
Aygıtlar öğrencilerin ellerindeyken öğretmenlere harika öğrenim deneyimleri 

yaratmalarını sağlayacak doğru araçları sunmak çok önemlidir. Yeni Derslik uygulaması ve 
Apple TV, öğretmenlerinizin sınıflarını bağımsız bir şekilde dinamik ve interaktif öğrenim 

ortamlarına dönüştürmelerine yardımcı olur. 

Öğretmenlerin derslerini  
yönetmelerine yardımcı olun.

 

iPad için yeni Derslik 
uygulamasıyla, artık öğretmenleriniz için 

iki basit yolunuz var: Sınıfları otomatik 
olarak yapılandırmak için Apple School 

Manager ve MDM’i kullanabilirsiniz veya 
öğretmenler MDM’e gerek duymadan 

kendi sınıflarını anında kurabilirler. 
Derslik uygulaması öğretmenlerin belli 
bir uygulamayı, internet sitesini veya 

ders kitabı sayfasını sınıftaki herhangi 
bir iPad’de açmasını sağlar. 

Öğretmenler, öğrencilerin üzerinde 
çalıştıkları uygulamaları ve ekranlarında 

ne olduğunu bile görebilirler. Aynı 
zamanda, sınıfla belge alışverişi 

yapabilir ve Apple TV’yi kullanarak 
öğrencilerin çalışmalarını bir TV’de veya 
monitörde paylaşabilirler. 
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Öğretmenler, anında 
sınıflar oluşturabilirler.

Ders sırasında gelişen grup projelerini 
ve kendi aygıtlarını getiren öğrencileri 

derse katmak için öğretmenler Derslik 
uygulamasıyla sınıflar oluşturabilir ve 

öğrencileri katılmaları için davet 
edebilirler. 

 

Öğrenciler dosyaları kolayca 
paylaşabilirler.

Derslik uygulamasını ve AirDrop’u 
kullanarak öğretmenler tek dokunuşla 

belgeleri öğrencilerine gönderebilir, 
öğrenciler de aynı kolaylıkla bu 

belgeleri öğretmenlerine 
geri yollayabilirler. 
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Apple TV’yi paylaşım ve iş birliğine uygun hale 
getirin.

tvOS’un yeni yönetim özellikleri Apple TV’yi eğitim için yapılandırmayı basitleştirir. 
Apple School Manager veya Apple Configurator 2, Apple TV’yi MDM’e kaydedebilir ve onu 
tam olarak yapılandırabilir. Bunun için TV’yi açıp Ethernet bağlantısını kurmanız yeterlidir. 

Apple TV’yi denetlemek, adını ayarlamak, ağı kurmak ve Konferans Odası Görüntüsü 
Modu’nu özel bir mesajla açmak gibi ek yönetim özelliklerinden de yararlanabilirsiniz. 
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* Paylaşılan iPad, 32 GB depolama alanı veya daha yüksek iPad Pro, iPad Air 2 ve iPad mini 4’te desteklenir.
Web sitesinde ve video görüntülerinde, Apple School Manager’daki resimlerde farklılık olabilir.



Kısaca Hakkımızda

ProMC 2003 yılında bilgisayar sektöründe Apple ürünlerinin satışı ve Apple 
ürünlerine destek vermek amacıyla kurulan, kurumsal ve bireysel kullanıcılara bilgisayar 

ve yan ürünleri pazarlayan teknoloji firması olarak kuruldu. Hep bir adım önde kararlar 
alıp, hızlı uyguladı, çabuk adapte oldu ve en önemlisi tüm bu değişiklikleri müşterilerinin 

ihtiyaçlarına göre organize etmeyi başardı. 2003 yılından bugüne şirket pek çok alanda 
başarılarını sürdürmektedir. Bölgemizde yapmış olduğumuz projeler ve göstermiş 
olduğumuz üstün başarılar sayesinde kısa sürede Yetkili Satıcı, Yetkili Teknik Servis, 
Çözüm Ortağı ve son olarak Yetkili DEP Satıcısı olma ünvanlarını kazanmıştır. Ankara 
da bulunan mağazamızda Apple ürünlerini yakından tanıma fırsatı sunmakta ve yetkin 

teknik ekibimiz ile satış sonrası destek sunmaktayız. Açılan online satış mağazasının 
sunduğu hizmetleri müşterilerine sunma amacı taşımakta, teknolojik ürünleri üretici ve 

tedarikçi haklarını gözeterek en uygun fiyatlarla tüketici ile buluşturmaktadır. 
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Bu konuda daha fazla bilgi almak veya bir demo 
talebinde bulunmak için lütfen bizimle irtibata geçiniz. 
Size hizmet etmekten mutluluk duyarız.

ProMC Profesyonel Makine Cihaz ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 
Hilal Mahallesi 677. Cadde No: 44/A  
Çankaya / ANKARA 

Tel: (312) 441 62 33    http://www.promc.com.tr 
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