Laboratuvar kurulumu süreci

Fusion 360 için laboratuvar kurulumu dosyalarına yalnızca okul BT yöneticisi veya eğitimci profili tipine ve doğrulanmış
eğitim amaçlı kullanıma uygunluk durumuna sahip Autodesk Account hesabı sahipleri erişebilir. Laboratuvar kurulumu
gerçekleştirmek için ana adımlar şöyledir:
1)	
autodesk.tr/eligibility adresinde okul BT yöneticisi veya eğitimci profili tipinde bir hesap oluşturun
2)
Eğitim amaçlı kullanıma uygunluğunuzu doğrulatın
3)
Windows veya Mac için laboratuvara kurulum dosyalarına erişin
4)
Windows kurulum işlemini tamamlayın
5)
Mac kurulum işlemini tamamlayın
6)
PDF kılavuzları kuruluşunuzdaki öğrenciler ve eğitimcilerle paylaşın
7)	Yıllık yenileme işlemiyle eğitim amaçlı kullanıma uygunluk durumunuzu koruyun
Bu kılavuz bu adımlarda size yol gösterecektir.
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autodesk.tr/eligibility adresinde okul BT
yöneticisi veya eğitimci profili tipiyle bir
hesap oluşturun

a. autodesk.tr/eligibility adresinde Autodesk Eğitim
Topluluğu'ndaki Ürünleri Edinin sayfasına gidin ve Şimdi
Başlayın'a tıklayın. Oturum açma ekranı açılır.

b. Oturum açma ekranında, yeni bir Autodesk Account
hesabı oluşturmak için Hesap Oluştur'a tıklayın.

c. Gerekli bilgileri doldurun. Eğitim amaçlı rol için okul BT
yöneticisi ya da eğitimci seçeneğini seçin. Üç alanı da
doldurduktan sonra İleri'ye tıklayın.
Not: Cevaplarınız bir sonraki ekranda seçeceğiniz okulların
listesini etkileyeceği için burada doğru bilgileri vermeniz
önemlidir.
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d. Autodesk Account hesabı oluşturmak için adınızı,
soyadınızı, e-posta adresinizi ve parolanızı girin.
Autodesk Kullanım Şartları'nı ve Gizlilik Beyanı'nı kabul
etmek için kutuyu işaretleyin. Hesap Oluştur'a tıklayın.
Not: Bu adımda kullandığınız ad ve soyadının, Autodesk
yazılım ve hizmetlerine eğitim amaçlı ücretsiz erişime
uygunluğunuzu doğrulamak için göndereceğiniz
belgelerdeki ad ve soyadıyla eşleşmesi gerekir.
Örneğin:Okul çalışan kimliğinizde “Alptekin Durmaz”
yazıyorsa lütfen tam olarak bunu yazın (örneğin, “Alp
Durmaz” şeklinde kısaltmayın).

e. E-posta hesabınızı Autodesk'ten gelen bir mesaj için
kontrol edin, e-postayı açın ve e-posta adresinizi
doğrulamak için mesajın içindeki E-postayı Doğrula
düğmesine tıklayın.
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f. Tarayıcınızda hesabınızın doğrulandığını belirten
bir mesaj görüntülenecektir. E-posta tercihlerinizi
ayarlamak için bu sayfadaki kutuyu işaretleyin veya
işaretini kaldırın ve Bitti'ye tıklayın.

g. Eğitim amaçlı kullanım uygunluğunuzla ilgili birkaç
ayrıntı daha isteyen bir form görüntülenir. Bu formu
doldurun ve İleri'ye tıklayın.

h. Hesap durumunuzla ilgili bir mesaj görüntülenir.
Devam'a tıklayın ve autodesk.tr/eligibility adresinden
Autodesk Eğitim Topluluğu'ndaki Ürünleri Edinin
sayfasına geri dönün.
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Eğitim amaçlı kullanıma uygunluğunuzu
doğrulayın

a. Şuraya gidin: autodesk.tr/eligibility. Autodesk
ürünlerine eğitim amaçlı erişim için uygunluğunuzu hâlâ
doğrulamamız gerektiğini belirten bir mesaj görürseniz,
bu doğrulama işlemini başlatmak için Şimdi Başlayın
düğmesine tıklayın.

b. Bilgilerinizin doğru olup olmadığını kontrol edin ve
Doğrula düğmesine tıklayın.

c. Autodesk, eğitim amaçlı kullanıma uygunluğunuzu
doğrulamaya yardımcı olması için SheerID'nin
doğrulama hizmetlerini kullanır. SheerID, uygunluğunuzu
hemen doğrulayabilirse, "Uygunluğunuz Doğrulandı"
şeklinde bir mesaj görürsünüz. Bu mesajı görürseniz,
Autodesk Yazılımını Edinin düğmesine tıklayın.
Bu mesajı görmüyorsanız, SheerID'nin eğitim amaçlı
kullanıma uygunluğunuzu doğrulamasını sağlayacak
belgeleri sunmak için lütfen aşağıdaki ek adımları izleyin.
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d. “Ek belge gerekiyor” başlıklı bir sayfaya ulaşırsanız,
uygun bir eğitim kurumunda çalışma durumunuzu
doğrulayan en az bir belge yüklemeniz gerekir. Onay
şansınızı artırmak için lütfen birden fazla belge sağlayın.
Örneğin, eğitim kurumunuz tarafından düzenlenen
bir çalışan kimliği ve resmi bir çalışma belgesi
yükleyebilirsiniz.
Aşağıdaki belge şablonları indirilebilir ve okul antetli kağıt
üzerinde belge oluşturmak için kullanılabilir:
•
•

BT/laboratuvar yöneticisi şablonu
Öğretim üyesi/görevlisi şablonu

Belgeleriniz yüklendikten sonra Gönder'e tıklayın.
Eğitim amaçlı kullanıma uygunluk durumunuzun SheerID
tarafından belirlenmesi 48 saate kadar sürebilir.
e. SheerID, eğitim amaçlı kullanıma uygunluğunuzu
doğrularsa, bir doğrulama e-postası alırsınız.
Bir doğrulama e-postası almazsanız ve SheerID ile irtibatta
kalmak istiyorsanız, lütfen customerservice@sheerid.com
adresinden kendileriyle iletişime geçin.
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Windows veya Mac için laboratuvara
kurulum dosyalarına erişin

a. Fusion 360 yazılımı için sistem gereksinimlerini kontrol
edin. Sınıfınızdaki veya laboratuvarınızdaki Windows
veya Mac bilgisayarlar bu gereksinimleri karşılıyorsa,
adım 3b'ye geçin ve kurulum işlemine devam edin.
Sınıfınızda veya laboratuvarınızda Chromebook'lar
veya bu gereksinimleri karşılamayan bilgisayarlar
kullanılıyorsa, öğrencileri Fusion 360'ı bir tarayıcıda
kullanabilecekleri fusion.online.autodesk.com adresine
yönlendirin. Bu tarayıcıdan erişim seçeneği yalnızca
İngilizce olarak kullanılabilir.

b. autodesk.com/fusion360lab adresine gidin. Okul
BT yöneticisi profili tipiyle bir Autodesk Account
hesabına kaydolduysanız, 3c-3e adımlarını izleyerek bu
sayfadaki Fusion 360 laboratuvar kurulumu dosyalarına
erişebilirsiniz. Bu şekilde kaydolmadıysanız adım 3f'ye
atlayın.

c. Bu sayfada oturum açtığınızdan emin olun. Oturum
açmanız gerekiyorsa, turuncu Oturum Aç düğmesine
tıklayın.
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d. Windows için laboratuvar kurulumu dosyasını indirmek
üzere Windows için indirin bağlantısına tıklayın. Mac
için laboratuvar kurulumu dosyasını indirmek üzere Mac
için indirin bağlantısına tıklayın.

e. İndirdiğiniz kurulum dosyasını bulun.
Windows dosyasını indirdiyseniz, bu dosya "Fusion 360
Admin Install.exe" şeklinde adlandırılmıştır. Windows
kurulum işlemine devam etmek için adım 4'e geçin.
Mac dosyasını indirdiyseniz, bu dosya "Autodesk Fusion
360 Admin Install.pkg" şeklinde adlandırılmıştır. Mac
kurulum işlemine devam etmek için adım 5'e geçin.
f. Eğitimci profili tipiyle bir Autodesk Account hesabına
kaydolduysanız, laboratuvar kurulumu dosyalarına
erişmek için 7/24 sanal asistanımız olan AVA aracılığıyla
bir destek talebi göndermeniz gerekir. AVA'yı başlatmak
için ava.autodesk.com/modular/?module=edu adresini
ziyaret edin ve eğitimci kimlik bilgilerinizle oturum açın.
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g. AVA'da "Quick links" bölümünü genişletin ve "Create a
case" tıklayın.

h. AVA, "How can I help you?" diye sorar. "Please send
me the lab install file for Windows" veya "Please send
me the lab install file for Mac" yazarak ihtiyacınız olan
laboratuvar kurulumu dosyasını belirtin. Gönder'e
tıklayın.
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i. "Create a case" tıklayın.

j. Gerekli tüm alanları doldurun ve Gönder'e basın. Eğitim
Destek ekibi, talep ettiğiniz laboratuvar kurulumu
dosyası ile size dönüş yapacaktır.
Windows dosyasını alırsanız, Windows kurulum işlemine
devam etmek için adım 4'e geçin.
Mac dosyasını alırsanız, Mac kurulum işlemine devam
etmek için adım 5'e geçin.
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Windows kurulum işlemini tamamlayın

a. Her bilgisayarda Fusion 360 laboratuvar kurulumunu
çalıştırın. Bu işlemi yürütülebilir dosyayı Windows
Explorer'dan, bir komut kabuğu, komut dizisi veya
yazılım dağıtım yönetim sisteminden çalıştırarak
yapabilirsiniz. Yürütülebilir dosya, yönetici
ayrıcalıklarına sahip olup olmadığınızı soracaktır (eğer
bu bilgiye halihazırda sahip değilse).

b. Kurulum dosyası bir ilerleme çubuğu gösterir. Kurulum
tamamlandığında, Fusion 360'ı başlatın. Bu işlem birkaç
dakika sürebilir.

c. Öğrenciler artık e-posta adreslerini ve Autodesk
Account hesabı parolalarını kullanarak sınıfınızdaki veya
laboratuvarınızdaki bir Windows bilgisayardan Fusion
360'ta oturum açabilir.
Not: Sınıfınızdaki veya laboratuvarınızdaki öğrencilerin
henüz Fusion 360'a eğitim amaçlı kullanım erişimi olan
bir Autodesk Account hesabı yoksa, lütfen eğitmenlerinin
autodesk.com/fusion360class adresindeki “Autodesk
Fusion 360 Öğrenci Ekleme ve Çıkarma için Eğitimci
Kılavuzu” başlıklı kılavuzumuzu kullanmasını sağlayın.
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d. Fusion 360 güncellemelerini otomatik indirmeyi
ayarlayın. Laboratuvar kurulumları ve tek kullanıcılı
kurulumlar arasında dosya sürümü sorunlarından
kaçınmak için bu önemle önerilir. Bunu yapmak için İleri
Seviye Laboratuvara Kurulum Talimatları'nda (autodesk.
tr/fusion360lab2 adresinde) bölüm 6'yı (sayfa 14) izleyin.
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Mac kurulum işlemini tamamlayın

a. Sınıfınızdaki veya laboratuvarınızdaki her Mac
bilgisayara pkg dosyasını geleneksel yöntemlerden
biriyle kurun: Finder'da pakete çift tıklayın, terminalde
“installer” komutunu kullanın (gerekli sudo ile) veya
Apple RDP veya Munki gibi bir yazılım dağıtım ve
yönetim sistemi kullanın.

b. Kurulum dosyası bir ilerleme çubuğu gösterir. Kurulum
tamamlandığında Fusion 360 otomatik olarak başlatılır.
Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

c. Öğrenciler artık e-posta adreslerini ve Autodesk
Account hesabı parolalarını kullanarak sınıfınızdaki veya
laboratuvarınızdaki bir Mac bilgisayardan Fusion 360'ta
oturum açabilir.
Not: Sınıfınızdaki veya laboratuvarınızdaki öğrencilerin
henüz Fusion 360'a eğitim amaçlı kullanım erişimi olan
bir Autodesk Account hesabı yoksa, lütfen eğitmenlerinin
autodesk.com/fusion360class adresindeki “Autodesk
Fusion 360 Öğrenci Ekleme ve Çıkarma için Eğitimci
Kılavuzu” başlıklı kılavuzumuzu kullanmasını sağlayın.
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d. Güncelleme bildirimleri için kaydolun. Laboratuvar
kurulumları ve tek kullanıcılı kurulumlar arasında dosya
sürümü sorunlarından kaçınmak için bu önemle önerilir.
Bunu yapmak için autodesk.com/fusion360updates
adresindeki formu doldurun ve Gönder'e tıklayın.
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PDF kılavuzları kuruluşunuzdaki öğrenciler
ve eğitimcilerle paylaşın

a. Kuruluşunuzdaki sınıfınızda veya laboratuvarınızda
Fusion 360'ı kullanacak her öğrenci ve eğitimcinin
Fusion 360 yetkisine sahip bir Autodesk Account
Hesabına ihtiyacı olacaktır. Autodesk, eğitimcilerin
ve öğrencilerin Fusion 360'ı kullanmaya başlamasına
yardımcı olmak üzere iki PDF kılavuzu sağlar.
Eğitimciler, Öğrenci Ekleme ve Çıkarma için Eğitimci
Kılavuzu'nu (çevrimiçi olarak autodesk.com/
fusion360class adresinde bulunabilir) kullanarak
öğrencileri Fusion 360'a ekleyebilir.
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b. Öğrenciler, autodesk.com/fusion360edu adresinde
bulunan Tek Kullanıcı kılavuzundaki adımları izleyerek
bireysel ürün erişimi veya bir eğitimci aracılığıyla erişim
elde edebilir.
Lütfen bu kılavuzları kuruluşunuzdaki öğrenciler ve
eğitimcilerle paylaşın.
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Yıllık yenileme işlemiyle eğitim amaçlı
kullanıma uygunluk durumunuzu koruyun

a. Yenileme tarihinizi görmek için autodesk.tr/eligibility
adresinde oturum açın.
Not: Öğrencilerinize Autodesk Account hesabınızla
Autodesk ürünleri atadıysanız, ürün erişimleri sizin
eğitim amaçlı kullanıma uygunluk durumunuza bağlıdır.
Uygunluğunuz sona ererse öğrencileriniz ürün erişimlerini
kaybederler.
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b. Yenileme tarihiniz yaklaştığında Autodesk size bir
hatırlatma e-postası gönderir. Ayrıca tercih ettiğiniz
planlama programında bir takvim hatırlatıcısı da
ayarlayabilirsiniz.
Not: Eğitimci veya okul BT yöneticisi olarak, yenileme
tarihinizden üç ay öncesine kadar yenileme yapabilirsiniz.
Yenileme yaptığınızda, uygunluk doğrulama tarihiniz,
yenileme tarihinizden değil, önceki doğrulama tarihinizden
tam bir yıl sonrasına taşınır. Yani, erken yenilemenin bir
dezavantajı yoktur.
c. Yenileme zamanı geldiğinde, autodesk.tr/eligibility
adresini ziyaret edin ve erişiminizi yenilemek veya
yeniden başlatmak için talimatları izleyin.
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Fusion 360'a tarayıcıdan erişim
Fusion 360 yazılımına erişimi olan tüm Autodesk Eğitim Hesapları, Fusion 360'a tarayıcıdan erişime de sahiptir.
Fusion 360'a tarayıcıdan erişim, Chromebook'lar ve benzer cihazlar için idealdir. Başlamak için indirme veya
kurulum gerektirmeyen tarayıcı erişimi, ev bilgisayarları ile BT laboratuvarı arasında sorunsuz bir deneyim
oluşturmaya yardımcı olur. Fusion 360'a tarayıcıdan erişim seçeneği yalnızca İngilizce olarak kullanılabilir. Fusion
360'a tarayıcıdan erişim seçeneğini kullanmak için fusion.online.autodesk.com adresine gidin.
Eğitim kaynakları
Fusion 360'ı kullanmayı öğrenmenize yardımcı olması için Fusion 360 ürün merkezindeki eğitim öğreticilerine
erişebilirsiniz.
Destek kaynakları
Ek desteğe ihtiyacınız varsa Eğitim Desteği sayfasını ziyaret edin veya aşağıdaki kaynakları kullanın:
•	Eğitim amaçlı kullanıma uygunluğu doğrulama süreciyle ilgili yardım için SheerID Öğrencilere Yönelik SSS veya
SheerID Eğitimcilere Yönelik SSS bölümlerini okuyun.
•	Eğitim amaçlı kullanıma uygunluğunuzla ilgili sorunuz varsa customerservice@sheerID.com adresinden
doğrulama hizmeti sağlayıcımız SheerID ile iletişime geçin.
•	Fusion Team for Education'ı kullanmaya başlama hakkında daha fazla bilgi için Autodesk Knowledge Network'ü
ziyaret edin.

Ücretsiz Autodesk yazılımları ve/veya bulut tabanlı hizmetleri için, bu tür yazılımlar ve bulut tabanlı hizmetlere ilişkin kullanım şartlarının ve/
veya diğer şartların kabul edilmesi ve bunlara uygun hareket edilmesi gerekir. Eğitim lisansına veya aboneliğine tabi yazılımlar ve bulut tabanlı
hizmetler yalnızca uygun kullanıcılar tarafından Eğitime Yönelik Amaçlar doğrultusunda kullanılabilir ve ticari, mesleki veya kâr amacı güden
diğer faaliyetler için kullanılamaz.
Autodesk Eğitim Topluluğu’nda hesap oluşturmak için kullanıcılar minimum yaş gereksinimlerine uygun olmalı, kullanım şartlarını kabul etmeli
ve ayrıca tüm uygunluk şartlarına sahip olmalıdır. Uygunluk şartları şunlardan biri olmayı da içerir: (a) öğretim üyesi, (b) öğrenci, (c) nitelikli bir
eğitim kurumu ya da (d) Autodesk sponsorluğundaki bir tasarım yarışması katılımcısı veya danışmanı.
Autodesk, Autodesk logosu ve Fusion 360 ABD ve/veya diğer ülkelerdeki Autodesk, Inc. şirketinin ve/veya alt kuruluşlarının ve/veya bağlı
şirketlerinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Diğer marka adları, ürün adları veya ticari markalar, ilgili sahiplerine aittir.
Autodesk, haber vermeksizin herhangi bir zamanda ürün ve hizmet tekliflerini ve özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar ve bu belgede ortaya
çıkabilecek baskı veya grafik hatalarından sorumlu değildir. © 2021 Autodesk, Inc. Tüm hakları saklıdır.

