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Berqnet İş Ortağı Portalı
Berqnet İş Ortağı Portalı, iş ortaklarının kurdukları cihazları kaydederek kolayca takip edebilmelerini sağlamak
amacıyla hayata geçirilmiştir.
Bu portal sadece Berqnet iş ortaklarına yönelik olup son kullanıcı müşteriler kaydolduklarında hesapları
onaylanmamaktadır.
Berqnet İş Ortakları, İş Ortağı Portalına Nasıl Kayıt Olabilir?
• Berqnet İş Ortağı Portalına kayıt olmak için https://portal.berqnet.com adresine giriş yapılır.
• Açılan portal ekranından Kayıt bölümüne basılarak tüm alanlar doğru bir şekilde doldurulur. Bilgilerin doğru
olması, kayıt sonrasında hesabın onaylanması aşamasında sorun çıkmaması için önemlidir.
• Yetkili Kişi E-Posta bilgisinin doğru olması ayrıca önemlidir, çünkü sistem tarafından oluşturulacak olan portal
erişim şifresi bu e-posta adresine otomatik olarak iletilecektir. Bu e-posta adresi portala giriş yaparken ve cihazları
portala kaydederken de gerekli olacaktır.

• Oluşturulan kayıt onay için Berqnet sistem yöneticisine iletilir. Kayıt kontrol edilip onaylandıktan sonra
onaylandığına dair Yetkili Kişi E-Posta adresine bilgilendirme e-postası gönderilmektedir. Bu e-posta içerisinde yer
alan cihaz kayıt şifresini kullanarak aktif olan Berqnet cihazları portala kayıt edilebilir.

Berqnet Cihazlar Portala Nasıl Kaydedilir?
• İş Ortağı Portalına kayıt olunduktan sonra, kayıt sırasında girilen Yetkili E -Posta adresine gönderilen hesap onay
mesajında yer alan “Berqnet cihaz kayıt şifresi“ yardımı ile tüm aktif cihazlar portal hesabına kaydedilebilir.
• Cihazın berqOS sürümü 4.0.6 veya üzerinde olmalıdır, daha alt sürümlerdeki cihazların güncellenmesi
gerekmektedir.
• İş Ortağı Portalına kaydedilmeyen cihazların lisansları cihaz üzerinden aktifleştirilememektedir. İlk kurulum
esnasında veya sonrasında Deneme, Master veya Yenileme lisanslarının cihaz üzerinden girilebilmesi veya aktif
hale getirilebilmesi için cihazın portala kayıtlı olması gerekmektedir.
• Cihazın portal kaydı için Berqnet cihazın yönetim arayüzüne giriş yapılır. Ayarlar sekmesi altındaki Sistem Ayarları
kısmında Lisans ve Firma Bilgileri bölümünde yer alan Firma Bilgileri ekranından cihaz portala eklenmelidir.
• Lisans ve Firma Bilgileri bölümüne giriş yapıldıktan sonra gelen ekranda Kullanıcı Adı bölümüne portal kaydı
yapılırken girilen e-posta adresi, şifre bölümüne ise portal kaydı sonrasında gelen e-posta içerisinde yer alan
“Berqnet cihaz kayıt şifresi” girilmelidir.

• Ara Toptan Adı bölümünde cihazın satın alındığı ara toptan firma adı listeden seçilir.
• Son Kullanıcı Bilgileri bölümüne Berqnet cihazın kurulduğu son kullanıcı müşterinin bilgileri eksiksiz olarak
girilmelidir.
• Tüm bölümlere veri girişi yapıldıktan sonra Kaydet butonuna basılarak cihazın portala kayıt işlemi tamamlanır.
• Kayıt işleminden sonra Mevcut Lisanslar tabında cihazın tüm lisansları görüntülenebilir, henüz aktifleştirilmemiş
lisans varsa aktifleştirilebilir.
• Yeni lisans girme işlemi için Lisans Anahtarı tabındaki ilgili bölümlere lisans anahtarı girilerek Anahtar Sorgula
butonuna basılır. Girilen anahtar için lisans başlangıç bitiş süreleri kontrol edilerek Aktifleştir butonu ile lisans
tanımlama ve yenileme işlemi gerçekleştirilir.

Berqnet Cihazlar Portal Son Kullanıcı Bilgileri Düzenleme Nasıl Yapılır?
• Portal son kullanıcı bilgileri düzenleme işlemi için Berqnet cihazın yönetim arayüzüne giriş yapılır. Ayarlar sekmesi
altındaki Sistem Ayarları kısmında Lisans ve Firma Bilgileri bölümünde yer alan Firma Bilgileri ekranına giriş
yapılır. Bu ekrandaki Düzenle butonu ile düzenleme yapılabilir.

• Düzenle butonuna basıldıktan sonra açılan iş ortağı bilgileri bölümündeki kullanıcı adı ve şifre alanına iş ortağının
portal hesabına ilişkin e-posta adresi ve cihaz kurulum şifresi girilerek tüm cihazların son kullanıcı bilgileri
düzenlenebilir.
• Son kullanıcı bilgileri alanında bulunan ve düzenlenmesi istenen alanlar değiştirildikten sonra kaydet butonu ile
başarılı bir şekilde kaydedilebilir.

Kaydedilen Berqnet Cihazlar Portalda Nasıl Görüntülenir?
• Berqnet İş Ortağı Portalına hesap kaydı onaylanmış olan hesaplarla giriş yapılabilir. Hesap kaydı onayda bekleyen
veya onaylanmamış hesaplarla portala giriş yapılamaz.
• https://portal.berqnet.com adresindeki Giriş sayfasından portala giriş yapılabilir.

• Portale giriş için E-posta Adresi alanına İş Ortağı Portalına kayıt olunurken girilen e-posta adresi girilir.
• Portal giriş şifresi, hesap onaylandıktan sonra gönderilen mesajda yer alan “Portal erişim şifresi“dir.
• Portale giriş yapıldıktan sonra açılan sayfada daha önce bu hesaba kaydedilen tüm Berqnet cihazların aşağıdaki
bilgileri tablo şeklinde görülecektir. Ekrandaki Filtrele bölümünden filtreleme yapılabilir, Dışarı Aktar tuşuna
basarak tablo bilgisayara indirilebilir:
▪ Model
▪ Kayıt Tarihi
▪ BerqOS Yazılım Sürümü
▪ Donanım No
▪ Müşteri Firma Adı
▪ Lisans Bitiş Tarihi
▪ Cihaz Adı
▪ IP Adresi

• Tabloda yer alan bir cihaz seçilerek çift tıklanırsa, cihaz hakkında aşağıdaki bilgilerin daha detaylı görülebileceği
ekranlar açılacaktır:
▪ Cihaz Bilgileri
▪ Lisans Bilgileri
▪ Müşteri Bilgileri
• Portale giriş yapıldıktan sonra, sol üst köşede yer alan profil adı tıklanarak profil bilgilerinde değişiklik yapılabilir,
cihaz kurulum şifresi ve portal erişim şifresi değiştirilebilir.
Kaydedilen Berqnet Cihazlarla İlgili Otomatik Bilgilendirme Mesajları
İş Ortağı Portalına kaydedilen Berqnet cihazlar için iş ortağının portal giriş e-posta adresine aşağıdaki durumlarda
otomatik bilgilendirme e-posta mesajları gönderilmektedir:
• Berqnet cihaz üzerinde lisans aktifleştirilmesi yapıldığında
• Cihazda aktif durumdaki lisansların sona erme süresi yaklaştığında (örn: sürenin dolmasına 60 gün kala, 30 gün
kala, 15 gün kala)

