GİZLİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VE TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. ARASINDA
OKULLARA UYDU ÜZERİNDEN İNTERNET VE TEKNİK DESTEK HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

EK - 4
YERİNDE TEKNİK DESTEK SERVİS FORMU
TARİH : …../ …../ 20…
SAAT :
TERMİNAL KODU:
TARİH : …../ …../ 20…
SAAT :
Destek Hizmeti verilecek terminal ekipmanlarında fiziksel hasar, kayıp-çalıntı ekipman var mı?
( )EVET
( )HAYIR
1
Açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz.
( )EVET
( )HAYIR
2 IDU'da enerji var mı?
( )EVET
( )HAYIR
3 IDU adaptörü arızalı mı? Arıza nedenini açıklama kısmına yazınız.
( )EVET
( )HAYIR
4 IDU arızalı mı? Arıza nedenini açıklama kısmına yazınız.
( )EVET
( )HAYIR
5 Anten kablolarında ve spiralde kopukluk ve deformasyon varsa kablo/spiral değiştirildi mi?
( )EVET
( )HAYIR
6 Sağlam olup olmadığına bakılmaksızın tüm konnektörler yenilendi mi?
Konnektörlerin
izolasyonları
yapıldı
mı?
(
)EVET
( )HAYIR
7
( )EVET
( )HAYIR
8 Anten seviyesi hassas bir ayarla olabilecek en iyi değere yükseltildi mi?
( )EVET
( )HAYIR
9 Antenin sinyal alış seviyesi normal mi? Alış sinyal seviyesini açıklamalar kısmına yazınız.
( )EVET
( )HAYIR
10 Alış seviyesi ayarından sonra gerekli testler yapılarak VSAT destek biriminden onay alındı mı?
Antenin LNB, BUC/Tranciever/TRIA ünitesi arızalı mı? Arıza nedenini açıklama kısmına
( )EVET
( )HAYIR
11
yazınız.
( )EVET
( )HAYIR
12 Anten reflektöründe, anten ayağında, beton platformda fiziksel bir problem var mı?
Anten sisteminin fiziksel bütünlük ve işlev kontrolü yapıldı mı? (Antenin sabitliğinin kontrolü,
( )EVET
( )HAYIR
13 anten ayağı dübellerinin kontrolü, gevşemiş vidaların sıkılması, sarkan kabloların düzenlenmesi,
Türksat logosunun yapıştırılması vb.)
( )EVET
( )HAYIR
14 Anten RF Kablosunun her iki ucu "RX" ve "TX" yazılı etiketlerle etiketlendi mi?
( )EVET
( )HAYIR
15 Yukardakiler haricinde farklı bir arıza var mı? Arıza nedenini açıklama kısmına yazınız.
Destek hizmeti verilen birim yetkililerinin irtibat bilgileri sistem kontrol merkezine bildirildi
( )EVET
( )HAYIR
16
mi/güncelleştirildi mi? (kurum/kuruluş yetkilisi,öğretmen,muhtar en az üç farklı irtibat noktası)
Servis öncesi ve sonrası anten, kablo, konnektör, uydu modemi vb. cihazların tarih ayarı
( )EVET
( )HAYIR
17
yapılmış bir fotoğraf makinasıyla resimleri çekildi mi?
( )EVET
( )HAYIR
18 Türksat VSAT Destek birimi ile görüşülerek sistem servis vermeye başladıği teyit edildi mi?
( )EVET
( )HAYIR
19 Kurum/Kuruluş yerleşkesine herhangi bir zarar verilmeden destek hizmeti tamamlandı mı?
( )EVET
( )HAYIR
20 Kurum/Kuruluş yerleşkesi hafta sonu kapalı mı?
AÇIKLAMALAR
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ARIZA BAŞLANGIÇ
ARIZA BİTİŞ

Arızalı Cihaz 1 Adı /SN:

……………

/

…………...

Yeni Cihaz 1 Adı /SN:

…..……… / ……………

Arızalı Cihaz 2 Adı /SN:

……………

/

…………...

Yeni Cihaz 2 Adı /SN:

…..……… / ……………

Arızalı Cihaz 3 Adı /SN:

……………

/

…………..

Yeni Cihaz 3 Adı /SN:

…..……… / ……………

Arızalı Cihaz 4 Adı /SN:

……………

/

…………..

Yeni Cihaz 4 Adı /SN:

…..……… / ……………

Servis formu kapsamında ürün/hizmetleri aldığımı, hizmetin temel nitelikleri hakkında bilgilendirildiğimi, yapılan
çalışmada kurum/kuruluşumuza ait mal/taşınmazlara zarar verilmediğini kurum/kuruluş yetkilisi olarak beyan ederim.
Kurum/Kuruluş Yetkilisi

Türksat A.Ş. Servis Yetkilisi

Adı Soyadı:
Tel(Sabit&GSM):
İmza:
*** S ervis formu destek hizmet sürecini özetler nitelikte, eksiksiz ve okunaklı olarak doldurulacak. Kullanılan/değiştirilen ekipman bilgileri (seri no, adet, model) ve sarf
malzemelerin miktarları hatasız, eksiksiz ve okunaklı olarak yazılacaktır. S ervis formlarına sonradan ilave yapılmayacaktır. S ervis formu Kurum/Kuruluş yetkilisine
imzalatılacak ve bir kopyası imza sahibine teslim edilecektir.
*** Destek hizmetlerinde, kullanıcı hatasından kaynaklı aksaklıklarla (kırılma, su alma vb.) veya kayıp/çalıntı ekipman olması durumunda terminale hiçbir müdahalede
bulunmayarak Türksat VS AT destek birimi ile irtibata geçilecek ve bu durum servis formunda belirtilecektir.
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EK-3

TERMİNAL KODU:
…………………………………….. VSAT TERMİNAL KURULUM RAPORU

Türksat VSAT sistemi üzerinden hizmet verilmesi amacıyla ……………………………
……………………………‘da kurulan ve aşağıda listesi verilen VSAT Terminal ekipmanlarının
tamamının tesliminin yapıldığı, montajlandığı ve tüm testleri tamamlanarak çalışır ve sağlam
durumda olduğu Kurum/Kuruluşun aşağıdaki yetkilisi ve tarafımızca tespit edilmiştir.
Söz konusu VSAT terminalinin geçici kabullerinin yapılması konusunda kurulumu
gerçekleştiren Türksat A.Ş.’ye ve/veya Firma’ya rücu edilecek herhangi bir husus
bulunmamaktadır.
İş bu rapor taraflarca 5 (beş) nüsha olarak tanzim edilmiş olup imza altına alınmıştır.
……/…../20…
Kurum/Kuruluş Yetkilisi

Türksat A.Ş. ServisYetkilisi

Adı Soyadı:
Tel(Sabit&GSM):
İmza:

Malzeme Listesi:
S No

Malzeme

Birim(Adet/
Miktar)

Model/Seri Numarası

1
2
3
4
5
6
Talep Başlangıç
Talep Bitiş

Tarih: …../ …../ 20…
Tarih: …../ …../ 20…

Saat:
Saat:

*** Kullanılan ekipman bilgileri (seri no, adet, model) ve sarf malzemelerin miktarları hatasız, eksiksiz ve okunaklı olarak
yazılacaktır. Servis formlarına sonradan ilave yapılmayacaktır. Servis formu Kurum/Kuruluş yetkilisine
imzalatılacak ve bir kopyası imza sahibine teslim edilecektir.
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EK-5

TERMİNAL KODU:
VSAT TERMİNAL YER DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

Türksat VSAT sistemi üzerinden hizmet verilmesi amacıyla aşağıda listesi verilen ekipmanlar, aşağıda
belirtilen eski yerinden yeni yerine taşınarak yer değişikliği işlemi yapılmıştır. VSAT Terminal
ekipmanlarının yeni yerindeki montajı ve tüm testleri tamamlanarak çalışır ve sağlam durumda olduğu
Kurum/Kuruluşun aşağıda isimleri verilen yetkilisi ve tarafımızca tespit edilmiştir.
Söz konusu VSAT terminalinin geçici kabullerinin yapılması konusunda kurulumu gerçekleştiren
Türksat A.Ş.’ye ve/veya Firma’ya rücu edilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.
İş bu rapor taraflarca 5 (beş) nüsha olarak tanzim edilmiş olup imza altına alınmıştır.
.…/.…/20…

Türksat A.Ş. ServisYetkilisi

Kurum/Kuruluş Yetkilisi
Adı Soyadı:
Tel(Sabit&GSM):
İmza:
YER DEĞİŞİMİ GEREKÇESİ
ESKİ KURULUM YERİ

YENİ KURULUM YERİ

Eski Yerindeki Malzemeler
S No
1
2
3
4
5
6

Malzeme

Birim(Adet/Miktar)

Model/Seri Numarası

Yeni Yerindeki Malzemeler:
S No
1
2
3
4
5
6
Talep Başlangıç
Talep Bitiş

Malzeme

Birim(Adet/Miktar)

Tarih: …../ …../ 20…
Tarih: …../ …../ 20…

Model/Seri Numarası

Saat:
Saat:

*** Kullanılan/değiştirilen ekipman bilgileri (seri no, adet, model) ve sarf malzemelerin miktarları hatasız, eksiksiz ve okunaklı olarak
yazılacaktır. Servis formlarına sonradan ilave yapılmayacaktır. Servis formu Kurum/Kuruluş yetkilisine imzalatılacak ve bir kopyası imza
sahibine teslim edilecektir. Yer değişimi gerekçesi yazılacaktır. Kayıp ekipmanlar için VSAT DESTEK masasıyla irtibata geçilecek ve ayrıca
tutanak tutulacaktır.
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EK-6

TERMİNAL KODU:
VSAT TERMİNAL DEMONTAJ RAPORU

Türksat VSAT sistemi üzerinden hizmet verilmesi amacıyla daha önceden kurulan ve aşağıda listesi
verilen ekipmanların, sorunsuz olarak demonte edildiği Kurum/Kuruluşun aşağıda isimleri verilen
yetkilisi ve tarafımızca tespit edilmiştir.
Söz konusu VSAT terminalinin demontajı konusunda demontajı gerçekleştiren Türksat A.Ş.’ye ve/veya
Firma’ya rücu edilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.
İş bu rapor taraflarca 5 (beş) nüsha olarak tanzim edilmiş olup imza altına alınmıştır.

.…/.…/20…
Kurum/Kuruluş Yetkilisi

Türksat A.Ş. ServisYetkilisi

Adı Soyadı:
Tel(Sabit&GSM):
İmza:
DEMONTAJ GEREKÇESİ

Demontaj Sonrası Malzemeleri;
Kurum/Kuruluş yetkilisine teslim ettim.
Türksat adına teslim aldım.
Demonte Edilen Malzemeler
S No
1
2
3
4
5
6
7

Talep Başlangıç
Talep Bitiş

Malzeme

Birim(Adet/Miktar)

Tarih: …../ …../ 20…
Tarih: …../ …../ 20…

Model/Seri Numarası

Saat:
Saat:

*** Demonte edilen ekipman bilgileri (seri no, adet, model) hatasız, eksiksiz ve okunaklı olarak yazılacaktır. Servis formlarına sonradan
ilave yapılmayacaktır. Servis formu Kurum/Kuruluş yetkilisine imzalatılacak ve bir kopyası imza sahibine teslim edilecektir. Demontaj
gerekçesi yazılacaktır. Kayıp ekipmanlar için VSAT DESTEK masasıyla irtibata geçilecek ve ayrıca tutanak tutulacaktır.
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