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Giriş 

Bu kılavuz, Visual Studio Subscriptions yöneticilerinin rollerinin önemini anlamalarına, Visual Studio 
Subscriptions'ı atamalarına ve yönetmelerine, ayrıca kuruluşunuzun Visual Studio Subscriptions satın 
alımlarından en iyi şekilde yararlanmasını sağlamanıza yardımcı olmak için oluşturulmuştur.  

Yöneticiler bu kılavuzun Visual Studio Subscriptions yönetimine özel olduğunu ve Toplu Lisanslama ya 
da MPSA üzerinden satın alınan diğer lisans türleri için geçerli olmadığını bilmelidir. Toplu Lisanslama 
üzerinden satın alınan diğer lisans türleri, Toplu Lisanslama Hizmeti Merkezi'nden yönetilmeye ve 
MPSA da lisanslarını yönetmek için Microsoft Business Center'ı (BCP) kullanmaya devam edecektir.  

Bu kılavuzun size yardımcı olmasını umuyoruz ancak sorunuz veya desteğe ihtiyacınız olursa yardım için 

Visual Studio Subscriptions destek birimine başvurun. 

Visual Studio Subscriptions yöneticisinin rolleri ve sorumlulukları 

Kuruluşunuz, Microsoft ürünleri ve hizmetleri için indirimli fiyatlar karşılığında Visual Studio 
Subscriptions ile ilgili bazı sorunlulukları ve sınırlamaları kabul eder.  

Visual Studio yöneticisinin dört önemli sorumluluğu vardır: 

1. Visual Studio Subscriptions'ın avantajlarını ve kısıtlamalarını anlayın. Avantajlarını doğru şekilde 

anlamanız, bulut hizmetlerini kullanarak donanım maliyetlerini azaltmanızı ve ön üretim ortamları 

için kullanıcı lisansı başına yazılım maliyetlerini düşürmenizi sağlar.  

2. Belirli kişilere Visual Studio Subscriptions atayın ve kullanımı teşvik edin. Sözleşmeniz, Visual 

Studio Subscriptions'ın belirli kişilere atanmasını gerektirir. Bu atadığınız kişilerin Visual Studio 

Subscriptions avantajlarına erişim sağladığından ve bunlardan tam olarak yararlandığından emin 

olmak için onlarla yeniden iletişim kurun. 

3. Ön üretim ortamınızın envanterini doğru bir şekilde çıkarın. Bu, Visual Studio lisanslı 

yazılımlarıyla etkileşim kuran tüm kullanıcıların kendi Visual Studio Subscriptions abonelikleri için 

uygun şekilde lisanslandığından emin olmanız açısından çok önemlidir.  

4. Kullanıcı atama değişikliklerini izleyin ve planlı şekilde ek lisanslar edinin. Microsoft Toplu 

Lisanslama Sözleşmeleri, Visual Studio Subscriptions'ı kullanımı ve atamaları konusunda size 

esneklik sağlar. Buna karşılık olarak, yazılım kullanımı ve kullanıcı atamalarındaki değişiklikleri 

izlemeniz ve sözleşmede ana hatlarıyla belirtilen plana göre ek lisans siparişlerini işlemeniz 

beklenmektedir.  

http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/
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Visual Studio Subscriptions avantajları ve sınırlamaları 

Visual Studio Subscriptions, geliştirme ekibi üyelerinin diğer yazılımları tasarlamak, geliştirmek, test 

etmek, değerlendirmek ve göstermek için yazılımları yüklemelerine ve kullanmalarına olanak tanır. 

Visual Studio Subscriptions yazılımı, üretim ortamları için lisanslanmaz.  

 

Aşağıdaki tabloda, Visual Studio Subscriptions'ın uygun şekilde kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgi 

verilmektedir: 

Kullanıcı tabanlı 
lisanslama 

MSDN Platforms ve her düzeyden Visual Studio Subscriptions, her 
kullanıcı için ayrı ayrı lisanslanır. Bu ürünler ve hizmetlerin içerdiği 
yazılımlarla etkileşim kuran (yükleme, yapılandırma veya erişim) tüm 
geliştirme ekibi üyelerinin kendi Visual Studio Subscriptions abonelikleri 
bulunmalıdır. 

Sınırsız yüklemeler 

Lisanslı tüm kullanıcılar yazılım tasarlamak, geliştirmek, test etmek, 
değerlendirmek ve tanıtmak için sınırsız sayıda cihazda yazılımı 
yükleyebilir ve kullanabilir. Burada, bir masaüstü bilgisayar için 
lisanslanan Microsoft Office özel durumdur. Visual Studio lisanslı 
yazılımlar iş, ev, okul ve müşterinin ofisindeki tüm cihazlara veya üçüncü 
taraflarca kullanılan özel donanımlara yüklenebilir ve bu cihazlarda 
kullanılabilir. 

Üretim ortamları için 
tasarlanmamıştır 

Visual Studio Subscriptions yazılımı, kabul testi veya geri bildirimden 
fazlası için son kullanıcılar tarafından erişim sağlanan tüm ortamlar, 
bir üretim veritabanına bağlanan herhangi bir ortam, olağanüstü 
durum kurtarma veya üretim yedekleme desteği ya da yüksek etkinlik 
dönemlerinde üretim için kullanılan ortamlar dahil olmak üzere üretim 
ortamları için lisanslanmaz. Bu koşulun özel durumları Visual Studio 
Lisanslama Teknik İncelemesi'nde ana hatlarıyla belirtilen belirli 
abonelik düzeylerine özgü avantajları içerir. 
https://www.visualstudio.com/subscriptions/  

Lisansları yeniden 
atama 

Bir kullanıcı ekipten ayrılır ve artık bir lisansa ihtiyacı kalmazsa bu 
lisansı 90 gün geçtikten sonra yeniden atayabilirsiniz. Lisansı yeniden 
atadığınızda zaten kullanılmakta olan ürün anahtarları değiştirilmez. 
Bu, Toplu Lisanslama Hizmeti Merkezi'ndeki (VLSC) işlevsellikten farklıdır. 
Daha önce kullanılmakta olan (Pluralsight gibi) tüm avantajlar sıfırlanır.  

Son kullanıcılar için 
özel durum 

Yazılım geliştirme projesinin sonunda, genellikle son kullanıcılar bir 
uygulamayı inceler ve kullanıma sunulmak için gerekli ölçütleri karşılayıp 
karşılamadığını belirler. Bu işleme kullanıcı kabul testi (UAT) adı verilir. 
İşletme sponsorları veya ürün yöneticisi gibi ekip üyeleri son kullanıcılar 
için proxy görevi görebilir. Visual Studio Subscriptions aboneliği olmayan 
son kullanıcılar, yazılımın kullanımı tüm Visual Studio lisanslama koşulları 
ile uyumlu ise UAT yazılımına erişim sağlayabilir. Birincil rolü yazılımı 
tasarlamak, geliştirmek veya test etmek olan kişinin “son kullanıcı” 
olarak nitelendirilmesi ender bir durumdur. 

https://microsoft.sharepoint.com/teams/dtms/Business%20Planning/Free%20Program%20and%20'Cloud'%20Subscriptions%20RM/Engineering%20connection/Migration/Admin%20Migration/Admin%20Readiness/Subscriber%20Updates%20for%20Admins/Visual%20Studio%20Licensing%20White%20Paper.
https://microsoft.sharepoint.com/teams/dtms/Business%20Planning/Free%20Program%20and%20'Cloud'%20Subscriptions%20RM/Engineering%20connection/Migration/Admin%20Migration/Admin%20Readiness/Subscriber%20Updates%20for%20Admins/Visual%20Studio%20Licensing%20White%20Paper.
https://www.visualstudio.com/subscriptions/
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Ön üretim ortamınızın envanterini çıkarma 

Visual Studio Subscriptions, cihazlar yerine kullanıcıları sayarak varlık yönetimini basitleştirir. 

Not: Visual Studio yöneticileri, Visual Studio Subscriptions'ı belirli kişilere atamalıdır. Dev1, Dev2 veya 

Dev3 gibi adlandırma kurallarına izin verilmez. 

Ön üretim ortamınızın envanterini çıkarma işlemini basitleştirmenin bazı yolları şunlardır: 

• Kullanıcı atamalarınızı gözden geçirin. Microsoft, Visual Studio Subscriptions atamalarını 

izlemenize yardımcı olmak için Visual Studio Yönetim Portalı adı verilen bir web sitesi sunar. 

• Kullanıcıları listelemek için şirket içi veya bulut tabanlı Active Directory'yi kullanın. Kullanıcı 

erişimini yönetmek için Active Directory kullandığınızda, geliştirme ve test kullanıcılarını dizin 

üyeliklerine göre tanımlayabilirsiniz. 

• Envanter sistemlerine erişim için otomatik araçları kullanın. Yazılım varlıklarınızı yönetmenize 

ve ön üretim ortamlarınızı üretim ortamlarınızdan ayırt etmenize yardımcı olması için bir yazılım 

envanter aracı kullanmanız da gerekebilir. Microsoft System Center'daki pek çok müşteri, 

envanter oluşturma işleminin bu kısmını otomatik hale getirmelerine yardımcı olacak adlandırma 

kuralları oluşturur. 

• El ile mutabakat konusunda yardım alın. Geliştirme ve test kullanıcılarınız ile geliştirme ve test 

ortamınız arasında mutabakat sağlamanıza yardımcı olmaları için personelinizi görevlendirin.  

Büyük ekipler ve harici yükleniciler için Visual Studio 
Subscriptions yönetimi 

Visual Studio Subscriptions yöneticileri, Visual Studio lisanslı yazılımlarla etkileşim kuran her kullanıcıya 

ait Visual Studio Subscriptions aboneliğinin uygun şekilde lisanslanmasını sağlamakla sorumludur.  

Dahili ekipler 

Genel olarak, modern yazılım kuruluşları çeşitli gruplardan paydaşları kapsar. Her gruptan, kullanıcı 

envanterini ve değişiklikleri izlemenize yardımcı olabilecek ilgili kişileri tanımlayın.  

Her kuruluş farklıdır ancak geliştirmeye dahil olan ekiplerin listesi genellikle şunları içerebilir: 

• Yazılım mühendisliği ekipleri.  

• Ürün sahipleri ve iş analistleri de dahil olmak üzere iş ekipleri. 

• Proje yönetimi ekipleri.  

• QA personeli ve el ile test etme görevlileri de dahil olmak üzere kalite ekipleri. 

• Ön üretim ve laboratuvar altyapısı yöneticileri de dahil olmak üzere BT işlemleri. 

https://manage.visualstudio.com/
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Harici yükleniciler ve iş ortakları 

Harici yüklenicilerin Visual Studio lisanslı ortamınızla etkileşim için kendi lisansları olabilir. Microsoft 

Certified İş Ortakları, dahili kullanım için birkaç ücretsiz Visual Studio Subscriptions alabilir. Ancak bu 

abonelikler bir müşteri için özel yazılım geliştirme gibi gelir getirici faaliyetleri kapsamaz. İş ortaklarından 

sundukları ve sizin sağlamanız gereken lisansları açıklayan bir sertifikalı mektup göndermelerini isteyin. 

Kullanıcı atama değişikliklerini izleyin ve siparişleri 
planlı şekilde işleyin 

Visual Studio Subscriptions yöneticilerinin Visual Studio kullanımını izlemeleri ve Toplu Lisanslama 

sözleşmeleri veya Microsoft Ürünleri ve Hizmetleri Sözleşmesi'nde ana hatlarıyla belirtilen plana göre 

kullanım artışına uygun şekilde yeni siparişler vermeleri beklenmektedir. Yeni Visual Studio Subscriptions 

Yönetim Portalı, mevcut ve kullanılan lisanslarınızı gösteren yararlı bir izleyici ile bu işlemi basit bir 

hale getirmiştir.  

Kullanım üst eşiği 

Şirketinizin Visual Studio Subscriptions satın alma yükümlülüğü aşağıdaki durumlarda hemen 

yürürlüğe girer: 

• Kullanıcıya bir lisans atandığında. 

• Bir kullanıcı Visual Studio yazılımı ile etkileşim kurduğunda. 

Tam satın alma yükümlülüğünüz kullanım üst eşiğine göre belirlenir. Bu eşik, günlük kullanıcı 

atamalarının veya Visual Studio yazılımı ile etkileşim kuran kullanıcıların sayısından hangisi yüksekse 

bu değere eşittir. 

1. Visual Studio Subscriptions yöneticileri, kullanım üst eşiğini kişilere Visual Studio Subscriptions 

atayarak yükseltebilirler. 

2. Visual Studio Subscriptions yöneticileri, abonelikleri özgün atamanın üzerinden 90 gün geçtikten 

sonra başka bir aboneye yeniden atayabilir. Yapay bir üst eşiği önlemek için her zaman önce 

mevcut aboneliği kaldırın ve daha sonra yeni aboneliği ekleyin. 

3. Visual Studio Subscriptions yöneticileri bir kişiye atanan abonelik düzeyini değiştirebilir. Bu, bir 

atamanın azalmasına ve bir diğerinin artmasına yol açar. Bir aboneye atanmış abonelik düzeyini 

düşürdüğünüzde, bu kişinin aboneliği kullanmayı derhal bırakması ve yalnızca daha yüksek 

düzeydeki abonelik kapsamında kullanılan tüm ürünleri kaldırması gerekir.  

Open Lisansı ve Open Value 

Abonelikleri, Microsoft Open Lisansı veya Open Value gibi başka bir Microsoft Toplu Lisanslama programı 

aracılığıyla atayabilirsiniz. Bu durumda, kullanıcıların (çalışanlar veya harici yükleniciler) Visual Studio 

lisanslı yazılımları ile etkileşime başladıkları ay içinde ek kullanıcılar için siparişinizi işlemeniz gerekir. 
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Kurumsal, MPSA ve Select Plus Sözleşmeleri 

Microsoft Kurumsal Sözleşmeleri (EA), MPSA ve Select Plus Sözleşmeleri zaman içinde Visual Studio 

yazılımını kullanımınız ve lisanslamanız konusunda size esneklik sağlar. Visual Studio yöneticileri, yazılım 

lisanslarını sözleşme döneminde belirlenen kullanım üst eşiğine çıkarmak için yıllık Adet Artırımı siparişi 

vermelidir. 

Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı'nı kullanma 

Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı'nı kullanırken şunları unutmayın: 
  

 Visual Studio Subscriptions her kullanıcı için ayrı ayrı lisanslanır. Her abone, yazılımı geliştirme 
ve test için gerektiği kadar çok bilgisayarda kullanabilir.  

 Her aboneye yalnızca bir abonelik düzeyi atayın. Bunun için kuruluşunuzun satın aldığı Visual 
Studio Subscriptions aboneliğine karşılık gelen düzeyi kullanın. Birden fazla abonelik düzeyi 
atanmış olan aboneleriniz varsa bu abonelerin ayarlarını yalnızca bir düzey olacak şekilde 
düzenleyin.  

 Abonenin abonelik düzeyinin güncelleştirilmesi gereken durumlar vardır. Örneğin, “yükseltme” 
lisansı satın alındıktan sonra abonelik yükseltildiğinde veya daha düşük bir düzeyde 
yenilendiğinde abonelik düzeyinin güncelleştirilmesi gerekir.  

 Abonelikleri aboneler arasında paylaştırmayın. Abonelik avantajlarının tamamını veya bir 
kısmını (geliştirme ve test yazılımları, Microsoft Azure, e-öğrenme vb.) kullanan herkese abonelik 
atamalısınız.  

Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı'na erişim sağlama 

MPSA müşterileri için: 

Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı'na erişim sağlamak için Microsoft Business Center Portalı 

veya BCP içinde yönetici olarak atanmanız gerekir.  

Yönetici olarak atanma hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa Kullanıcı Yönetimi Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na 

başvurun.  

Yönetici olarak atanmış durumdaysanız Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı'na doğrudan şu 

adresten ulaşabilirsiniz: https://manage.visualstudio.com.  

Toplu Lisanslama müşterileri için:  

1 Mart 2017 tarihinden itibaren, portala katılım ve geçiş süreçleri üzerinden çalışmaya devam eden 

müşterilerin aboneliklerini Toplu Lisanslama Hizmeti Merkezi (VLSC) üzerinden yönetmeleri gerekecektir. 

VLSC'de abonelikleri yönetme hakkında daha fazla bilgi için VLSC için Visual Studio Subscriptions'ı 

Anlama ve VLSC için Visual Studio Subscriptions'ı Yönetme kılavuzlarına göz atın.  

https://mvlc.blob.core.windows.net/en-us/MVLC_QS_Manage_Users.pdf
https://manage.visualstudio.com/
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.visualstudio.com/wp-content/uploads/2016/11/Understanding-Visual-Studio-Subscriptions-Administration-Guide-for-VLSC.pdf
https://www.visualstudio.com/wp-content/uploads/2016/11/Understanding-Visual-Studio-Subscriptions-Administration-Guide-for-VLSC.pdf
https://www.visualstudio.com/wp-content/uploads/2016/11/Managing-Visual-Studio-Subscriptions-Administration-Guide-for-VLSC.pdf
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Yeni Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı'na erişim sağlamak için yönetici olarak atanmanız 

gerekir. Yönetici olarak atanmak için kuruluşunuzun Toplu Lisanslama sözleşmesindeki Birincil veya 

Bildirim İlgili Kişilerinin gerçekleştirmesi gereken birkaç işlem bulunmaktadır.  

Yönetici olarak atanma hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa bu videoyu izleyin ve Visual Studio 

Subscriptions Yönetim Portalı'na katılma ve yönetici yönetimi başlığındaki makalelere bakın.  

Yönetici olarak atanmış durumdaysanız Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı'na doğrudan şu 

adresten ulaşabilirsiniz: https://manage.visualstudio.com.  

Yönetici rollerini anlama 
Yeni Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı'nda Toplu Lisanslama müşterileri için iki farklı rol 

bulunmaktadır. Bu roller şu anda VLSC'de kullanılan Birincil/Bildirim İlgili Kişisi ve Abonelikler Yöneticisi 

rollerine benzer.  

Süper yöneticiler: Kuruluş ayarlarını yaptıktan sonra Birincil veya Bildirim İlgili Kişisi varsayılan olarak 

süper yönetici olur. Birincil veya Bildirim ilgili kişisi başka süper yöneticiler veya yöneticiler atamayı 

seçebilir. Süper yönetici, abone ekleme ve çıkarmaya ek olarak başka yöneticiler de ekleyip çıkarabilir. 

Sistemde ikiden fazla süper yönetici varsa bir süper yönetici güvenlik nedeniyle son iki tanesi dışında 

diğer tüm süper yöneticileri silebilir.  

Yöneticiler: Yönetici yalnızca süper yönetici olan bir kişi tarafından ayarlanabilir. Yönetici, süper 

yöneticinin kendisine atadığı sözleşmelerdeki aboneleri yönetme erişimine sahip olur.  

Kuruluşunuzun katılımını sağlama 
Kuruluşunuz Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı'nı kullanmaya hazır olduğunda, Birincil ve 
Bildirim İlgili Kişilerine katılım sürecini tamamlamaya davet edildikleri bir e-posta gönderilir. Aşağıdaki 
ayrıntılar yeni portala katılım sağlamak için atılması gereken adımları içerir. Bu sürece ilişkin adım adım 
bir kılavuz isterseniz bu yönetici katılımı videosuna veya bu destek makalesine göz atın.   

1. PCN bilginizi bulma ve oturum açma  
a. Bu e-postada, Birincil ve Bildirim İlgili Kişilerine benzersiz bir bağlantı ve Genel Müşteri 

Numaralarının (PCN) son üç basamağı gönderilir. *  
b. PCN'nin tamamını öğrenmek için Birincil İlgili Kişinin VLSC'de oturum açması gerekir. 

(PCN bulma yönergelerine buradan ulaşılabilir.)  
c. PCN bilgisine ulaştıktan sonra, oturum açmalarını isteyen benzersiz bağlantıyı seçmeleri 

gerekir. İlgili Kişiler (kuruluşunuz AAD kullanıyorsa) iş/okul hesapları veya kuruluşunuz 
AAD kullanmıyorsa bir Microsoft Hesabı (MSA) ile oturum açabilirler.  

d. Daha sonra PCN'yi girmeleri istenir.  
2. Yöneticilerinizi ayarlama  

a. PCN bilgisini girdikten sonra, yeni sistemde süper yönetici olarak kaydedilirler ve başka 
süper yöneticiler ve yöneticiler (önceki adıyla Abonelik Yöneticileri) ekleyebilirler. Erişimi 
kaybetmemek için bu işlemin kuruluşunuzun geçiş tarihinden önce tamamlanması 
gerekir.  

3. Yeni abonelik yönetim portalına erişim sağlama 
a. Kuruluşunuzun geçişi yapıldıktan sonra yeni eklenen süper yöneticilere ve yöneticilere, 

yeni portala erişim sağlamaya ve abonelikleri yönetmeye davet edildikleri e-postalar 
gönderilir.  

https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/?c=Visual+Studio+Administration+Migration
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/?c=Visual+Studio+Administration+Migration
https://manage.visualstudio.com/
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting
https://support.microsoft.com/help/4013931/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-process
https://support.microsoft.com/help/4015163/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-locate-the-pcn
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*Not: Birincil veya Bildirim İlgili Kişilerinin birden fazla e-posta alması, birden fazla PCN'ye sahip oldukları 
anlamına gelir. Her e-postada PCN için verilen benzersiz bağlantıyı kullanarak işlemi tamamlamaları 
gerekir. 

Yeni Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı'na eklenmeniz gerekiyorsa ve Birincil/Bildirim İlgili 
Kişinizin kim olduğundan emin değilseniz bu bilgiye VLSC'de oturum açtıktan sonra ulaşabilirsiniz. 
VLSC'de Birincil/Bildirim İlgili Kişinizi bulma adımları için bu makaleye göz atın. 

Yönetici olarak atanmış durumdaysanız Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı'na doğrudan şu 

adresten ulaşabilirsiniz: https://manage.visualstudio.com.  

Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı'nı kullanma 

Yöneticilerin Toplu Lisanslama ve MPSA üzerinden satın aldıkları Visual Studio Subscriptions'ı 

yönetmelerini sağlayan yeni Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı'nı artık görüntüleyebiliyor 

olmalısınız. Kuruluşunuzun sözleşme türüne bağlı olarak düzende küçük farklılıklar olsa da genel 

deneyimi ve işlevi aynı kalır. Portal üzerinden tüm Visual Studio abonelerinizi ekleyebilir, çıkarabilir ve 

yönetebilirsiniz. Aşağıdaki ekran görüntüsü, Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı'nda oturum 

açıldığında ulaşılan başlangıç sayfasını gösterir. VLSC'den yeni portala geçiş yapanların tüm abonelik 

verilerini oturum açtıklarında göreceklerini unutmayın.  

  

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://support.microsoft.com/help/4015168/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-primary-contact
https://manage.visualstudio.com/
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Visual Studio Subscriptions'ı yönetme 

Visual Studio Subscriptions'ı şu şekilde yönetebilirsiniz: 

1. Aboneler sekmesi, Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı'nın ana bileşenidir. Yönetim portalının 

Aboneleri yönet sekmesinden tek bir kullanıcı ekleme, kullanıcıları düzenleme ve toplu işlemle birden 

fazla kullanıcıyı tek seferde karşıya yükleme dahil olmak üzere birden fazla yönetimsel görev 

gerçekleştirebilirsiniz (toplu karşıya yükleme işlemi sonraki bölümde açıklanmıştır). Birden fazla 

sözleşmeden sorumluysanız sözleşme numarası açılan bir alan olur ve kuruluşunuzun tüm 

aboneliklerini yönetebilmeniz için bu sözleşmeler arasında geçiş yapabilirsiniz. Toplu Lisanslama 

sözleşmeniz varsa ve kısa süre önce Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı'na geçiş yaptıysanız 

aşağıdaki işlemleri gerçekleştirdiğinizde boş ekran yerine abonelik bilgileriniz önceden doldurulmuş 

olarak görünür.  

Not: Süper yöneticiyseniz, Abonelikleri Yönet ve Desteğe Başvur sekmelerinin yanı sıra Yöneticileri 

Yönet sekmesi de olan farklı bir görünüm sunulur. Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri yalnızca yönetici 

görünümünü içerir.  
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Aboneler sekmesini anlama 

Abonelikleri atadıktan sonra, Aboneler sekmesi aboneleriniz hakkında şu gibi ayrıntılı bilgiler sunar: 

 Her abonenin adı ve soyadı. 

 Bu kullanıcının e-posta adresi. 

 Aboneye atanan abonelik düzeyi. 

 Aboneliğin kendisine atandığı tarih.  

 Aboneliğin sona erme tarihi. 

 İsteğe bağlı bir metin açıklaması. 

 Abonenin indirme işlemlerinin etkin veya devre dışı olduğuna ilişkin bir gösterge.  

 Abonenin bulunduğu ülke. 

 Yönetim portalından atama iletişimi e-postasında kullanılmasını tercih ettiği dil. 

 Oturum açma dışında iletişimler için kullanılan farklı bir e-posta adresi için isteğe bağlı alan.  
 

Bu sayfanın sol tarafında her sözleşme için kuruluşunuzda satın alınan, atanan ve hala kullanılabilir 
abonelik lisanslarının sayısı hakkında ek bilgiler görebilirsiniz. 

 

Ayrıntılar sekmesini anlama 

Baktığınız sözleşme hakkında daha fazla bilgi için Ayrıntılar sekmesini seçebilirsiniz. Ayrıntılar sekmesinde 

sözleşme durumu, satın alma hesabı, kuruluş ayrıntıları, birincil ilgili kişiler (VLSC), süper yöneticiler 

(varsa) ve diğer ilgili bilgiler gösterilir.  
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Tek bir kullanıcı atama 

Visual Studio Subscriptions için mevcut lisanslarınız varsa bu lisansları abonelik avantajlarına erişim 

sağlamaları için yeni kullanıcılara atayabilirsiniz.  

1. Tek bir Visual Studio abonesi atamak için tablonun üst kısmında Ekle'ye tıklayın. 

 

2. Yeni abonenin bilgilerini form alanlarına girin. Kuruluşunuz Azure Active Directory kullanıyorsa bu 

alan, arama sonuçlarından doğru kullanıcıyı seçebilmeniz için geçerli dizinden kişileri bulmak üzere 

kullanabileceğiniz bir arama işlevi görür. Bu kişiyi seçtikten sonra kişinin adı, oturum açarken 

kullandığı e-posta adresi ve bildirimlerin gönderildiği e-posta adresi aşağıda gördüğünüz gibi 

otomatik olarak doldurulur.  
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Kuruluşunuz e-postaları almak için oturum açarken kullanılandan farklı bir e-posta adresine sahipse 

bu adresi buraya girebilirsiniz. “İletişim için oturum açarken kullanılandan farklı bir e-posta adresi mi 

var?” yazan köprüyü seçin.  

 

Bu abonenin Visual Studio Subscriptions Portalı'nda oturum açarak indirilenlere ve (Microsoft Azure, 

Visual Studio Team Services, Xamarin ve Pluralsight eğitimi, teknik destek ve daha fazlası dahil olmak 

üzere) tüm diğer abonelik hizmetlerine ve kaynaklarına erişim sağlamalarını istiyorsanız İndirilenler 

kutusunun işaretli olduğundan emin olun. Bu kutunun işaretini kaldırmayı seçtiğinizde, kullanıcı 

yazılım indirmelerine erişim sağlayamaz ancak abonelik kapsamındaki diğer tüm avantajlara erişim 

bu seçimden etkilenmez. Bitirdiğinizde, Ekle'ye tıklayın. 

 

http://www.my.visualstudio.com/
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3. Aboneyi ekledikten sonra, yeni aboneye otomatik olarak diğer yönergelerin bulunduğu bir Atama  
E-postası gönderilir. Atama E-postası'nı üst menüdeki Yeniden Gönder düğmesine tıklayarak 
istediğiniz zaman gönderebilirsiniz. 

 
Kullanıcının abonelik bilgilerini düzenleme 

1. Hataları düzeltmek veya bilgileri güncelleştirmek için abonenin bilgilerini düzenleyebilirsiniz. 
Abonenin e-posta adresi düzenlendiğinde mevcut avantajların sıfırlanacağını lütfen unutmayın.  
 

Aboneyi düzenlemek için fareyi abonenin e-posta adresinin üzerine getirdiğinizde görünen üç 
noktayı (...) seçin. Abonenin ayrıntılarını “düzenlemeyi” seçebileceğiniz bir açılan menü görüntülenir. 
Ayrıca kılavuzdaki abone satırına çift tıkladığınızda düzenleme penceresi otomatik olarak 
görüntülenir. 
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2. İletişim kutusu açıldığında abonenin adını, soyadını, ülkesini, dilini ve indirmelerini 

güncelleştirebilirsiniz. Abonenin bilgilerini düzenleyin ve ardından Kaydet'e tıklayın. 

 

Not: Abonenin abonelik düzeyini değiştirmeniz gerekirse kullanıcıyı portaldan silip yeniden eklemelisiniz. 

Bu alan düzenlenemez.  

Bir veya daha fazla aboneyi çıkarma 

Şirketten ayrılma, projeyi tamamlama veya yeni bir iş rolüne geçme gibi nedenlerle abonenin artık 

Visual Studio Subscriptions aboneliği kullanmayacağı durumlarda bu aboneliği kaldırıp bir başkasına 

atayabilirsiniz. Aboneliği başka bir kişiye yeniden atadığınızda önceki kullanıcı tarafından kullanılan ürün 

anahtarlarının ve kullanılmamış ürün anahtarlarının hala kullanılabileceğini ancak diğer tüm avantajların 

sıfırlanacağını unutmayın.  
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1. Kaldırmak istediğiniz abonenin adına tıklayın. Kaldırma işlemi için birden fazla aboneyi seçmek 

isterseniz CTRL tuşunu basılı tutun ve kaldırmak istediğiniz tüm abonelere tek tek tıklayın veya 

tüm aboneleri seçip kaldırmak için CTRL ve A tuşlarını kullanın. 

 

2. Seçili aboneleri silmek için Sil'e tıklayın. Silme işlemini onaylamanız istenen ileti görüntülendiğinde 

Tamam'a tıklayın.  
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Abonelerinizi aramak için filtreyi kullanma 

Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı pek çok farklı ölçüte göre belirli bir abone alt kümesini 

bulmanıza olanak tanır. Kişileri adına, e-posta adresine, abonelik düzeyine ve çeşitli diğer bilgilere göre 

bulmak için listedeki aboneleri filtreleyebilirsiniz.  

1. Belirli bir abone grubunu aramak için tablonun üst kısmında Filtrele'ye tıklayın. 
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2. Filtreleme için kullanabileceğiniz pek çok alan görünür. Aramanızın temeli olarak kullanmak istediğiniz 

ölçütü seçin ve Bul'a tıklayın. Seçtiğiniz ölçütlerle eşleşen abonelerin listesini görürsünüz. 

 

“Fazladan kullanılan” abonelik lisanslarını ele alma 

Bazen aboneler eklendikten sonra siparişler değiştirildiği için şirketinizin sahip olduğu lisans sayısından 
daha fazla abonelik atanabilir. Bu durumda, Aboneler sekmesinde bir uyarı görüntülenerek size daha 
fazla bilgi verilir. *Not: Fazladan kullanım senaryolarına Open Lisansı programlarında izin verilmez. 
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1. Lisansların fazladan kullanımı halinde bu durumu çözmek için uyarı metnine tıklayın. Bu işlem, 

abonelik düzeyine atanmış ve sona erme tarihi aşılmış abonelerin filtrelenmiş bir listesini görüntüler.  
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2. Fazladan kullanılan lisansları düzeltmek için gerektiği kadar kullanıcıyı kaldırın.  
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3. Sayfanın sol kısmındaki genel bakış bölümü, yeniden uyumlu hale geldiğinizi gösterecek şekilde 

güncelleştirilir ve tüm fazladan kullanım bildirimleri kaybolur.  

 

Süresi sona eren abonelikleri ele alma 

Kullanıcının aboneliğinin süresi sona erdiğinde bu durum portalda kullanıcı adının yanında kırmızı renkli 

bir çubukla belirtilir. Visual Studio Subscriptions avantajlarını kullanmaya devam etmek isteyen 

abonelerin lisanslarını yenilemeniz gerekir.  
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Abonelikleri yenilemek için Toplu Lisanslama satıcınıza veya Microsoft bayinize başvurun. Sözleşme 

Numaranızı ve Satın Alma Hesabı Numaranızı verin. Satıcınız veya Microsoft bayiniz, yenileme veya 

ek abonelik satın alma işlemi boyunca size rehberlik eder. Siparişiniz verildikten veya sözleşme 

yenilendikten sonra yeni abonelikler kullanılabilir olur ve abonelerinize atanabilir. 

Toplu atama işlemini kullanarak birden fazla abone ekleme 

Toplu yükleme işlemini kullanarak birden fazla abone atayabilirsiniz. 

Toplu yükleme işlemini başlatma 

1. Aynı anda birden fazla kullanıcı eklemek için Aboneler sekmesine gidin. Üstteki şeritte, Toplu Ekle'ye 

tıklayın.  
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Toplu yükleme şablonunu doldurma  

1. Toplu atama işlemi, aboneleri yüklemek için bir Microsoft Excel şablonu kullanır. Birden Fazla Abone 

Yükle iletişim kutusunda, şablonu indirmek için İndir'e tıklayın. Her zaman bu şablonun en son 

sürümünü indirin. Eski bir sürüm kullanırsanız toplu yükleme işlemi başarısız olabilir. 

 

2. Excel elektronik tablosunda, abonelikleri atamak istediğiniz kişilerin bilgilerini alanlara yazın. Başvuru 

isteğe bağlı bir alandır. Şablonun herhangi bir kısmını yanlış doldurduysanız sorunun açıklandığı bir 

hata iletisi görmeniz gerekir. Bitirdiğinizde, dosyayı sabit sürücünüze kaydedin. 

Yükleme işleminin sorunsuz olmasına yardımcı olması için aşağıdaki en iyi uygulamaları inceleyin: 

 Form alanlarından hiçbirinde virgül bulunmadığından emin olun. 

 Kullanıcıların adları gibi form alanlarından önceki ve sonraki boşlukları kaldırın. 

 Kullanıcıların adlarının iki parçalı ad veya soyadı girişleri arasında fazladan boşluk 

bulunmadığından emin olun. (Sistem fazla boşluğu kaldırmayacağından “Maggie May” gibi 

iki parçalı adlar “Maggie May” olarak yazılmamalıdır.) 
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Toplu yükleme şablonunu karşıya yükleme 

1. Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı'na dönün ve Birden Fazla Abone Yükle iletişim kutusunda, 

Gözat'a tıklayın. Kaydettiğiniz Excel dosyasına gidin. Bitirdiğinizde, Tamam'a tıklayın. Yükleme ilerleme 

durumu ekranda görüntülenir.  

 

Toplu yükleme şablonundaki hataları ele alma 

Şablonda herhangi bir hata varsa yükleme işlemi başarısız olur ve size tam olarak hangi hataların, hangi 

konumda oluştuğu gösterilir. Böylece şablonu düzeltebilir ve toplu yükleme işlemini yeniden 

deneyebilirsiniz. 
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Yükleme işlemi başarılı olduğunda, abonelerin listesini ve işlemin tamamlandığını belirten bir onay iletisi 

görürsünüz. 
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Toplu düzenleme işlemini kullanarak birden fazla aboneyi 
düzenleme 

Toplu düzenleme işlemini kullanarak birden fazla aboneyi aynı anda düzenleyebilirsiniz. Bu özellik 

öncelikle kurumsal e-posta adresi değişikliği yapan kuruluşlar için veya bir kuruluş indirilenlere erişimi 

kısıtlamaya karar verdiğinde kullanılır. Abonelik düzeylerinin (Kurumsal, Profesyonel vb.) ve abonelik 

GUID'lerinin değiştirilemeyeceğini ve bu öğeler değiştirildikten sonra karşıya yüklemeyi denediğinizde 

yükleme işleminin başarısız olacağını unutmayın.  

Toplu düzenleme işlemini başlatma 

1. Birden fazla aboneyi aynı anda düzenlemek için Aboneler sekmesine gidin. Üstteki şeritte, Toplu 

Düzenle'ye tıklayın.  

 

Toplu düzenleme şablonunu doldurma 

1. Toplu atama işleminde olduğu gibi, toplu düzenleme işlemi de abone bilgilerinde düzenlemeler 

yapmak için bir Excel şablonu kullanır. Toplu Düzenle kutusunda, abonelerin tüm bilgilerini de içeren 

güncel listesini indirmek için Excel'e Aktar'a tıklayın.  
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2. Ardından, dosyayı kolaylıkla bulabilmek ve yüklemeden önce gerekli değişiklikleri yapabilmek için 

yerel olarak kaydedin. Yükleme işleminin başarılı olmasını sağlamak için abonelik düzeyini veya 

abonelik GUID'ini düzenlemeyin. Aksi halde, yükleme işlemi başarısız olur.  
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Toplu düzenleme şablonunu yükleme 

1. Visual Studio Subscriptions Yönetim Portalı'na dönün ve Toplu Düzenle iletişim kutusunda, 

Gözat'a tıklayın. Kaydettiğiniz Excel dosyasına gidin. Bitirdiğinizde, Tamam'a tıklayın. Yükleme 

ilerleme durumu ekranda görüntülenir.  

 

2. Dosyayı yükledikten sonra işlemin başarılı olduğunu gösteren bir bildirim görürsünüz.  
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Visual Studio Subscriptions yöneticileri için kaynaklar 

Visual Studio Subscriptions yöneticilerinin ilgilenebileceği bazı ek bağlantılar ve kaynaklar aşağıda 

verilmiştir: 

 Visual Studio Subscriptions'ı yönetmek için şu adrese gidin: https://manage.visualstudio.com  

 Visual Studio Yönetimi ve Subscriptions Desteği 

 Birincil veya Bildirim İlgili Kişisini Bulma 

 PCN (Genel Müşteri Numarası) veya Yetkilendirme Numarasını Bulma  

 Yeni portala katılım sağlama ve yöneticileri ayarlama (video) 

 Microsoft Ürünler ve Hizmetler Sözleşmesi web sitesi 

 Visual Studio Subscriptions'a Genel Bakış 

 Toplu Lisanslama ve Ürün Kullanım Hakları (PUR) 

 Visual Studio Subscriptions Karşılaştırması  

Genel dağıtım senaryolarına yönelik lisanslama gereksinimlerine ilişkin eksiksiz bir açıklama için 

Visual Studio Lisanslama Teknik İncelemesi'ne bakın.  

 

 

https://manage.visualstudio.com/
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/
https://support.microsoft.com/help/4015168/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-primary-contact
https://support.microsoft.com/help/4015163/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-locate-the-pcn
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting
http://www.microsoft.com/en-us/licensing/mpsa/default.aspx
https://www.visualstudio.com/subscriptions/
http://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx
https://www.visualstudio.com/vs/compare/
http://www.microsoft.com/visualstudio/licensing
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yükümlülüklerini tam olarak anlamak için sözleşmelerine başvurmalıdır. Microsoft yazılımları lisanslanır, satılmaz. Microsoft  yazılımlarının ve hizmetlerinin kullanımı 
üzerinden kazanılan değer ve avantajlar müşteriye göre değişiklik gösterebilir. Bu belge ve sözleşmeler arasındaki farklılıklara ilişkin sorusu olan müşteriler satıcılarına 
veya Microsoft hesap yöneticisine başvurmalıdır. Microsoft, satıcılar aracılığıyla edinilen lisanslar için son fiyatları veya  ödeme koşullarını belirlemez. Son fiyatlar ve 
ödeme koşulları, müşteri ve satıcısı arasındaki sözleşmeye göre belirlenir. Yazılım Güvencesi avantajlarına uygunluk teklife ve bölgeye göre değişiklik gösterir ve 
gerektiğinde değiştirilebilir. Bu belgede sağlanan bilgilerle uyumsuzluk olması halinde, Toplu Lisanslama Sözleşmenizin Hüküm ve Koşulları ile belirli Yazılım Güvencesi 
avantajlarının sunulduğu Hüküm ve Koşullar öncelikli olacaktır. Uygunluk ölçütleri ve güncel avantaj programı kuralları için Microsoft Ürün Listesi'ne bakın. 
Bu kılavuzun içeriği değiştirilebilir. Bu kılavuzun en güncel sürümü için Microsoft hesabı yöneticinize veya satıcınıza başvurun. 


