


GLPI Nedir?
 Kurumlarda kullanılan bilgisayar ve bilgisayara ait donanım, yazılım, sarf

malzeme; birbirleri ile olan entegrasyonlarının tanımlanabildiği ve arıza
kayıt / takip sisteminin olduğu, açık kaynak kodlu yazılımdır.

 GLPI bir envanter ve iş takip programıdır.
 Ayrıca veri girişi yapılabilir.
 Depo, kullanım, kullanıcı, arıza, çağrılar, maliyetler vs. bilgilerin işlenebilir.
 GLPI kullanılarak bilgisayar, bilgisayar donanımları ile yazılımların alımı

aşamasında karar vermede yönetime yardımcı olur.
 Bu yazılım sayesinde Coğrafi bölgelere göre donanım (oda, zemin, v.b.)

tanımların yapılabilmesi ve takibi mümkün olmaktadır.



06.07.2019 tarihli ve 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde; "Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı
hizmeti veren işletmelerde yeni kurulacak bilgi sistemlerinde, Rehberde yer verilen
usul ve esaslara uyulması zorunludur. Mevcut bilgi teknolojisi altyapıları, güvenlik
seviyesi öncelikleri dikkate alınarak yayımlanmasını müteakip Rehberde yer alacak
plan çerçevesinde kademeli olarak bu esaslara uyumlu hale getirilecektir." hükmü
yer almaktadır. Bu doğrultuda Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
koordinasyonluğunda Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberindeki her bir donanımın ağ
adresini, donanım adresini, makine adını, seri numarasını, markasını, modelini,
destek alınan tedarikçi sözleşme bilgilerini (bakım süresi, kapsamı vb.), donanımın
sorumlusunu, sorumlu kişinin birimini ve donanımın kurum tarafından onaylı olup
olmadığı bilgisini içermelidir vb. maddelerin ilgili eksikliklerinin giderilmesi
amacıyla bu yazılım kullanılacaktır. Personel envanterinin GLPİ yazılıma entegre
olması için i FUSİONİNVENTORY yazılımı kullanılacaktır.

GLPİ Neden Kullanılacaktır? 

https://cbddo.gov.tr/mevzuat/2019-12-sayili-bilgi-guvenligi-tedbirleri-cumhurbaskanligi-genelgesi/
https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/bg_rehber.pdf


ÖNEMLİ UYARI

Programı kurarken 6. adım doğru, tam ve eksiksiz bir
şekilde yapılmalıdır. Bu adımda sunucu İP adresi
girmeniz gerekecektir. Bu adımda yapılacak hata,
eksiklik programı kursa bile doğru çalışmayacaktır.



Fusioninventory Nasıl Kurulur? 

1. Adım
Öncelikle programı kuracak kullanıcı Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı web sayfasında
bulunan Bilgi/Belge kısmından kurulumu yapacağı bilgisayarın İşletim Sistemi mimarisine
göre (32 bit- 64 bit) ilgili yazılımı indirmelidir.

https://www.munzur.edu.tr/birimler/idari/bid/Pages/Default.aspx


2. Adım
İndirdiğiniz dosyayı çalıştırıp
aşağıdaki resimlerde anlatılan
bütün adımları eksiksiz
uygulayınız.

Tıklayınız

3. Adım

Tıklayınız



4. Adım

Tıklayınız

5. Adım

Tıklayınız



6. Adım (ÖNEMLİ)

Yukarıda görülen alana
http://10.255.0.81/plugins/fusioninventory/
sunucu adresini yazıp ilerleyiniz.
Not: Yukarıdaki linke sağ tıklayarak bağlantıyı kopyalayıp ilgili 
alana yapıştırabilirsiniz.

Kampüs içi kablolu bağlantı kullananlar Kampüs içi wifi veya Kampüs dışı internet  kullananlar 

Yukarıda görülen alana
http://95.183.132.81/plugins/fusioninventory/
sunucu adresini yazıp ilerleyiniz.
Not: Yukarıdaki linke sağ tıklayarak bağlantıyı kopyalayıp ilgili 
alana yapıştırabilirsiniz.

http://10.255.0.81/plugins/fusioninventory/
http://95.183.132.81/plugins/fusioninventory/


7. Adım 8. Adım

Tıklayınız Tıklayınız



9. Adım 10. Adım

Tıklayınız Tıklayınız



11. Adım 12. Adım

Tıklayınız Tıklayınız



13. Adım 14. Adım

Tıklayınız Tıklayınız



15. Adım

Tıklayarak kurulumu 
bitirebilirsiniz.



Kurulumu bitirdikten sonra yazılımın envanterinizi göndermesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı web
sayfasında bulunan Bilgi/Belge kısmından Aktifleştir isimli zip dosyasını indirerek klasöre çıkarınız (Resim 1).
Daha sonra AKTİFLEŞTİR.bat dosyasına sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştırınız(Resim 2).

16. Adım

Resim 1 Resim 2



Dosyayı yönetici olarak çalıştırdığınızda uyarı alırsanız Ek bilgi ve yine de çalıştır 
seçeneği ile devam ediniz.



Tüm adımları doğru yaptığınız takdirde aşağıdaki resimdeki gibi dosya çalışacaktır. Bilgisayarınızın hızına göre
işlem 30-150 sn içinde tamamlanacaktır.

17. Adım



MAC Adresi Öğrenme

Önceki sayfalarda anlatılan
işlemlerden sonra biriminizdeki
Taşınır Kayıt Yetkilisi, gönderilen
envanterinizin envanter
eşleşmesini gerçekleştirmesi için
MAC adresinize ihtiyaç
duyacaktır. Windows İşletim
Sistemli bilgisayarınızın MAC
adresini öğrenmek için aşağıdaki
adımları takip ederek
bulabilirsiniz.

Denetim Masası  Ağ
Durumunu ve Görevlerini
Görüntüle  Ethernet 

Ayrıntılar Fiziksel Adres

1 2

3 4




