
TARAYICILARIN PAYLAŞIMA AÇILMASI UYGUYLAMASI KURULUM AŞAMALARI 

1- Kurulum: Kurulum yapılabilmesi için öncelikli olarak paylaşıma açılacak tarayıcının bağlı 

olduğu bilgisayarda “TAKBİS-TSUY” programının kurulu ve çalışıyor olması gerekmektedir.  

 

2-  Tarayıcının bağlı olduğu bilgisayara “SETUP_PaylasimliTarama.exe” dosyasının kurulması 

gerekmekte olup, kurulum yapılır iken dosya seçimi “şift+mause sag tık” basılı olarak 

işaretleme yapılmalı, açılan ekranda “yönetici olarak çalıştır” komutu ile kurulum 

sağlanmalıdır.

 
 



 
 

 
 



 
 

 

3- Uygulamanın çalıştırılması: Kurulum tamamlandıktan sonra uygulama otomatik olarak 

çalışacak şekilde tasarlanmış olup, uygulamanın otomatik olarak devreye girmediği durumda 

masa üstü kısa yolundan uygulama birdefa çalıştrılmalıdır. Sonraki zamanlarda da uygulama 

otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlanmış olup, uygulamanın otomatik olarak devreye 

girmediği zamanlarda yeniden manuel olarak çalıştırılması gerekmektedir. 

          

4- Tarayıcıyı paylaşımdan kullanacak olan bilgisayarlarda yapılacak olan ayarlama: Ayarlama 

işlemi bir defaya mahsus olarak işlem anında “arşiv” aşamasında belge tarama komutu 

verilmeden önce yapılması gerekmektedir. Bundan sonra herhangi bir ayarlama yapılmasına 

ihtiyaç bulunmamaktadır. 

 

Uygulamanın aktif 

olduğunu gösteren 

ekran 



 
 

“Belge tara” komutundan sonra açılan ekranda çark simgesine basılarak paylaşımlı tarayıcı 

ayarlaması yapılacaktır.  

 
 

Açılan ekranda  

 

Tarayıcı bilgisayara doğrudan bağlı ise “local”, 



Başka bir bilgisayara bağlı olan tarayıcıdan tarama yapılacak ise “Paylaşımlı” tarama sistemi 

seçilecektir. 

 
 

Son olarak “sağlayıcı IP adresi” alanına paylaşımlı olarak kullanılacak olan tarayıcının bağlı 

bulunduğu bilgisarayın Ip adresi yazılarak, sağ taraftaki “bağlantı sağla” simgesi tıklanacaktır. 

 

 
 

Tanımlama işlemi tamamlanmış olup, bundan sonra bu ekran kapatılarak, sadece belgenin 

tarayıcıya yerleştirilmesi ve “tarama işlemi başlat” komutunun verilmesi gerekmektedir. 



 
 

Tarama işlemi aşağıda gösterildiği şekilde tamamlanmaktadır. 

Seri taramanın seçili olması 

gerekmektedir. 



 

 

 

 

 

BU UYGULAMA TAKBİS GÜNCELLEMELERİ YAPILDIKTAN SONRA ÇALIŞACAKTIR. 

 

5- Tarayıcı izin kontrolü: ZORUNLU DEĞİLDİR. TERCİHEN YAPILACAK OLAN BİR AYARLAMADIR. 

Paylaşımlı tarayıcının bağlı bulunduğu bilgisayarda yapılacak olan bir ayarlama ile sadece izin 

verilen bilgisayarların bu tarayıcıya tarama komutu verebilmesini sağlar.  

Taramanın aşamaları burada 

gösterilmektedir. 



 

 

Program çalışma simgesi  “mause sağ tık” ile menü açılır.  

 

 simgesi tıklanarak ayarlama ekranı görüntülenir. 

 

 

 

 Görüntülenen ekranda çark simgesi tıklanarak açılan ekranda izin kuralı var mı seçeneği işaretlenir.  



 

 

 

Bundan sonra izin verilecek olan bilgisayarın Ip adresi ilgili alana girilerek. “ekle” butonu ile gerekli 

izin/yetkilendirme yapılacaktır. Bu sekme açıkken tanımlanmayan bilgisayarlar paylaşımlı tarayıcıyı 

kullanamayacaklardır. 



 

 

 


