
GUNES BACKUPS
MENÜLER VE KULLANMA KILAVUZU



MENÜLER

• ANASAYFA

• CLOUD

• CLOUD HESAPLARI

• GENEL AYARLAR

• SİLDİRME AYARI

• GÜNLÜKLER

• DESTEK FORMU



1.DESTEK FORMU

• Program üzerinden takıldığınız 
konular hakkında destek 
almanızı sağlar.

• Direk olarak sorunuzu detaylı bir 
şekilde yazıp gönderebilirsiniz.

• Whatshapp üzerinden Destek 
alabilişiniz.

• Telefon ile bizlere ulaşabilirsiniz.



1.DESTEK FORMU

• Program üzerinden takıldığınız 
konular hakkında destek 
almanızı sağlar.

• Direk olarak sorunuzu detaylı bir 
şekilde yazıp gönderebilirsiniz.

• Whatshapp üzerinden Destek 
alabilişiniz.

• Telefon ile bizlere ulaşabilirsiniz.



2.GÜNLÜKLER

• Program üzerinden yapılan 
görevler veya hatalar hakkında 
günlük olarak bilgilendirme 
yapılmasını sağlar.

• Her gün otomatik olarak oluşur 
ve kayıt eder.

• Diğer geçmiş tarihte yapılan 
kayıtları görebilir silebilirisiniz.



3.SİLDİRME AYARI

• Oluşturduğunuz yedekleme işlemleri bazen 
yedeklemeyi yapılan yerlerde büyük yer kaplar 
ve muhtemelen yedekleme yeriniz dolacaktır. 
Yedekleme yeriniz boyutuna göre eski 
yedekleri silebilirsiniz. 

• Otomatik sildirme sistemi varsayılan olarak 
kapalı gelmektedir.

• İstenilirse Otomatik yedeklemenin dışında elle 
alınan eski yedeklemelerde silinebilir.

• Yedekten kaç gün sonra silme işlemenin 
yapılması gerektiği belirtilmedir.



4.GENEL AYARLAR

• Program içerinde yer alan genel 
itibari ile kullandığımız ayarlar 
menüsüdür.

• Burada Şifre kontrolü ayarları, 
sistem ayarları, lisans ayarları 
yapılır.



4.1 GÜVENLİK AYARLARI

• Şifre Maili: Programa Giriş Yapılması İçin 

Kullanıcıya Gönderilen Şifre İçin Mail Adresidir.

• Şifre Klasörü: Programa Giriş Yapılması İçin 

Kullanıcıya Gönderilen Şifre İçin Oluşturulacak 

Dosya Klasörüdür. İnternet Yok İse Pas.Html

Adında Bir Dosya Oluşturur. Gerekli İzinlere 

Sahip Olması Gereklidir.



4.1 GÜVENLİK AYARLARI

• Programı simge durumuna 
küçülttüğümüzde ( X işaretine 
bastığımızda) program otomatik 
olarak çalışmaya devam eder ve 
saat iconun yanına eklenir. 

• Programı Kapatmak  gerçekten 
kapatmak için Programı Kapat 
butonuna tıklanır



4.1 GÜVENLİK AYARLARI

• Programı tekrardan geri açmak 
için icona çift tıklanır.

• Program bizden şifre 
istemektedir. Şifre doğru ise 
programı açacaktır.



• Simge Durumunda Küçüldüğünde

• Simgeye çift tıklandığında



• Gelen Mail • Oluşturulan Dosya



4.2 SİSTEM AYARI 

• Sistem Mail Adresi: Programın Sistem 

Hakkında(Başladı, Dur Vs) Gibi Mailleri Gönderdiği 

Mail Adresidir.

• İndirilenler Klasörü: Cloud Hesaplardan Karşıdan 

İndirme Yaptığımız Dizin Yeridir. Gerekli İzinlere 

Sahip Olması Gereklidir.

• Sistem ile Açılış: Yedekleme sisteminin otomatik 

olarak açılıp-açılamayacağının ayarıdır.



• Sistem Mailine Gönderilen Örnek Mailler



4.3 LİSANS AYARI

• Programa ait lisans bilgilerini 
görüntüleyebiliriz.

• Lisans ile alakalı süreyi takip 
edebiliriz.

• Lisans bilgilerini değiştirebiliriz.



5.CLOUD HESAPLARI

• Programa  ile bağlantılı olarak 
çalışan Google Drive Ve Yandex
Disk Bağlanmalarını buradan 
yapabilirsiniz.

• Hesap boyutlarını ve kullanılan 
boyutları görebilirsiniz.



6.CLOUD

• Cloud Hesap ayarları yaptıktan sonra 
Cloud Hesaplarımızdaki bilgilere 
erişebiliriz.

• İlk olarak internet bağlantısı ve cloud
hesaplarınız kontrol eder. Bu işlem 
birkaç dakika sürebilir.

• Cloud hesaplarınızdaki dosyaları 
indirebilir, Genel ayarlarda bulunan 
Karşıdan yükleme klasörüne indirebilir 
veya dosyayı silebilirsiniz.



6.CLOUD



6.CLOUD



6.CLOUD



7.ANASAYFA

• Programın ilk açılan sayfasıdır.

• Burada oluşturulan görevleri 
görebiliriz.

• Görevleri güncelleyip, silebiliriz

• Yeni görev Ekleyebiliriz.

• Yedekleme ile alakalı günlüğü 
görüntüleyebiliriz.



KULLANMA KILAVUZU

• GÖREV NEDİR?

• GÖREV NASIL EKLENİR?

• ELLE GÖREV ÇALIŞTIRMA

• GÖREV DÜZENLEME

• GÖREV ÇALIŞMA BİLGİLERİ



1.GÖREV NEDİR?

• Programda bulunan Görevin anlamı: Yapılması 
istenen bir veya birden fazla işin tek bir yerde 
programlanarak yapılmasıdır.

• Örnek verilmesi gerekirse aynı anda hem istediğiniz 
veri tabanı yedekleri aldırabilir hem de istediğiniz 
dosya / klasorlerin yedeklerini aldırabilirsiniz.

• Görevlere birden fazla iş yükü yüklenebilir.

• Birden fazla görev oluşturabilirsiniz.

• Görevleri isterseniz Elle isterseniz bir zamanlamaya 
tabi tutarak başlatabilirsiniz.

• Otomatik görevler program açık olduğu sürece 
boyunca , ister arka planda çalışsın ister ekran 
olarak otomatik olarak çalışır.



2.GÖREV NASIL EKLENİR?

• Programda görev eklemek için 
Ana sayfa Sekmesinden Görev 
Ekle Butonuna Tıklanır.

• Yeni bir görev ekranı açılır.

• Açılan ekranda görev 
oluşturulur.



2.1 GENEL  SEKMESİ

• Görev eklerken karşımıza gelen 
ilk ekrandır.

• Bu ekranda göreve isim 
verebiliriz.



2.1 GENEL  SEKMESİ

• Sıkıştırma İşlemi: Yedekleme alırken dosyaları yer 
kazanmak için Sıkıştırma işlemi(Zipleme) işlemi yapılması-
yapılamaması için kullanılır.

• Mail Gönderimi: Aşağıda yer alan mail adreslerine 
maillerin gönderilip - gönderilmemesi için kullanılır. 
Birden fazla mail adresi yazılabilir.

• Hata Oluştuğunda Firmaya Mail Gönder: Görevle alakalı 
bir sorun oluştuğunda firmadaki ilgili kişilere mail 
gönderilip-gönderilemeyeceğini için kullanılır. Gönderilen 
bilgiler doğrultusunda sorunun nerden kaynaklandığı 
hakkında firmanın bilgisi olur. 



2.1 GENEL  SEKMESİ

• Sanal Dizi oluştur: Sanal Dizinden kasıt burada 
yedeklemenin yapılacağı yerin/ yerlerin içerinde tarih 
klasörü oluşturulup-oluşturulamayacağı için kullanılır.

• Dosyanın Sonuna Tarih ve Saat Ekle: Yedekleme alınacak 
dosya ve klasörlerin yedekleme işlemi sırasında sonlarına 
tarih ve saati ekleyip- eklememesi için kullanılır.



2.1 GENEL  SEKMESİ

• Görev için birden fazla kişiye mail gönderile bilir. 

• Maillerin sonuna ; işareti konulması gereklidir.

• Eğer Tek mail adresi girilmiş ise sonuna bir şey 
konulmamalıdır.

• Eğer Mail gönderimi işaretli ve Mail adresleri kısmı 
boş ise sistem günlüğüne eksik diye yazacaktır.



Mail Örnekleri



2.2 DOSYA / KLASOR  SEKMESİ

• Burada yedeğinin alınmasını 
istediğimiz Dosya / Klasorleri
ekleme yeridir.

• Sadece veri tabanı yedeklemesi 
yapılacak ise bu sekme boş 
bırakılabilir.

• Çoklu olarak dosya ve klasör 
eklenebilir.



2.2 DOSYA / KLASOR  SEKMESİ

• Kaynakları ekledikten sonra 
hedef eklemek zorundayız.

• Birden fazla hedef ekleyebiliriz.

• Aynı anda hem yedekleme 
cihazımıza hem de Cloud
hesaplarımıza yedekleme 
yapabiliriz.



2.3 VERİ TABANI SEKMESİ

• Veri tabanı yedeklerini almak için 
,veri tabanı bilgileri girilmesi 
gereklidir.

• Bilgiler doğru ise listeye 
ekleyecektir.

• Yanlışlıkla eklediğimiz veri tabanını 
kaldırabiliriz.
Veri tabanını eklerken gerekli 
kontrolleri sağlamaktadır.



2.3 VERİ TABANI SEKMESİ

• Veri tabanları ekledikten sonra hedef 
eklemek zorundayız.

• Birden fazla hedef ekleyebiliriz.

• Aynı anda hem yedekleme cihazımıza 
hem de Cloud hesaplarımıza 
yedekleme yapabiliriz.

• Sadece Dosya / Klasor yedeklemesi 
yapılacak ise bu sekme boş 
bırakılabilir.



2.4 ZAMANLAYICI SEKMESİ

• Görevin nasıl çalışacağını 
belirlediğimiz sekmedir.

• Görevi Elle veya sistem 
tarafından belirtilen zaman 
aralıkları vardır.

• Program  açıldığında otomatik 
olarak görev takipleri yapar.



2.4.1 ELLE ZAMANLAMA TÜRÜ

• Görevi herhangi bir zamana 
bağlı kalmadan manuel olarak 
başlatılması için kullanılır.

• Hiçbir şekilde zaman ifadesinin 
girilmesine izin verilmez.



2.4.2 GÜNLÜK ZAMANLAMA TÜRÜ

• Görevi günlük olarak belirtilen 
saatte başlamasını sağlar.



2.4.3 HAFTALIK ZAMANLAMA TÜRÜ

• Görevi Haftalık olarak belirtilen 
haftanın günlerinde ve belirtilen 
saatte başlamasını sağlar.



2.4.4 AYLIK ZAMANLAMA TÜRÜ

• Görevi Aylık olarak belirtilen 
Ayın gününde ve belirtilen 
saatte başlamasını sağlar.



2.4.5 YILLIK ZAMANLAMA TÜRÜ

• Görevi Yıllık olarak belirtilen 
ayda ,belirtilen Ayın gününde ve 
belirtilen saatte başlamasını 
sağlar.



2.4.5 ZAMANLAYICI ZAMANLAMA TÜRÜ

• Görevi belirtilen sürede bir 
çalışmasını sağlar.



2.4.6 ZAMANLAYICI ZAMANLAMA TÜRÜ

• Görevi belirtilen sürede bir 
çalışmasını sağlar.



2.5 KAYDET

• Görevin değişiklikler sonunda 
Kaydedilmesi için kullanılır.

• Eğer Kaydet butonuna  
tıklanmaz ise yapılan işlem 
kaydedilmez.
Oluşturulan görevler tekrardan 
güncellenebilir.



3. ELLE GÖREV ÇALIŞTIRMA

• Elle bir görev oluşturduğumuzda, 
Ana sayfa da bulunan Manuel 
Görevlerde görüntülenmektedir.

• İlgili göreve sağ tıkladığımızda 
kendine ait bir menü 
bulunmaktadır.

• Bu menüden Başlat butonuna 
tıkladığımızda görevi başlatır.



3. ELLE GÖREV ÇALIŞTIRMA

• Elle oluşturulan bir görev başlayıp 
bitene kadar yeni bir Elle oluşturulmuş 
görev başlatılamaz.

• Görev çalıştığında sol tarafta görevin 
adı yer alacaktır ve başlat butonu 
aktiflik özelliğini yitirecektir.

• Görev bittiğinde bir uyarı vermektedir. 
Ve yeni bir Elle oluşturulan görev 
başlatabilirsiniz.



4. GÖREV DÜZENLEME

• Oluşturduğunuz görevleri istediğiniz gibi 
düzenlemesini yapabilirsiniz.

• İlgili göreve sağ tıklayıp, Düzenle 
butonuna bastığınızda karşınıza görev 
ekleme ekranındaki gibi bir ekran 
gelmektedir.

• Daha önceden oluşturduğunuz görevlere 
ait bilgiler gelmektedir. Buradan gerekli 
düzeltmeleri yapıp kaydedebilirsiniz.

• Görevin zamanlama ayarı dahil tüm 
ayarları değiştirebilirsiniz.



4. GÖREV ÇALIŞMA BİLGİLERİ

• Görev Çalışma Bilgileri 
butonuna tıkladığımızda, görev 
ile alakalı çalışma bilgilerini, 
güncelleme bilgisini ve ekleme 
bilgisini görüntülemektedir.

• Görev her çalıştığında bilgi 
buraya kayıt edilir.



4. SÜRÜM FARKI

• INTERNET TESTİ AYARLARI DEĞİŞTİ.

Daha önceden kullanılan prosedür artık hizmet dışı 
kaldığı için değiştirildi.

• ŞİFRE MAİL GÖNDERİMİ

Şifre maili gönderirken gizli bir şekilde gönderilen mail 
gözükecektir.



PROGRAMLARIN DEMOSU İÇİN

TELEFON NUMARALARIMIZ

• 0 212 210 94 86

• 0 212 210 94 87

• 0 532 234 71 75

MAİL ADRESLERİMİZ

• info@guneselektronik.com

• musa@guneselektronik.com

• bilgilendirme@guneselektronik.com

ADRESİMİZ
GÜNEŞ ELEKTRONİK

İkitelli O.S.B. Bağcılar Güngören San. Sit.
Metro İş Merkezi B Blok K:2 No:39

Başakşehir – İSTANBUL

www.guneselektronik.com


