ODD İLETİŞİM UYGULAMASI
Çalışmanın amacı, Derneğimizin üyeleri ile gerçekleştireceği duyuru, toplantı ve benzeri faaliyetler
kapsamında tüm iletişim platformlarında doğru üye temsilcisine ulaşabilmektir. ODD’nin, üye
temsilcileri ile iletişime geçerken konu ve amaca göre üyelerinin güncel kişi listesine ulaşabilmesi büyük
önem taşımaktadır.
ODD İletişim Uygulaması ile ODD çalışma konuları altında, firmanızı temsil edecek kişilerin eklenmesi
veya çıkartılması, üye firmanıza ait bilgilerin ve temsilcilerin güncellenmesi işlemi kolaylıkla
yapılabilecektir. Ayrıca üyelerimizin ODD ile iletişimde olduğu, yalnızca kendi marka temsilcilerini
online ortamda bir arada görme imkanı da sağlanmış olacaktır.
ODD İletişim Uygulamasına www.odd.org.tr web sitesinde sağ üst köşede oluşturulan ‘İLETİŞİM
UYGULAMASI’ butonuna tıklayıp kullanıcı ad ve şifreniz ile giriş yaparak, aşağıdaki işlemleri sırası ile
gerçekleştirebilirsiniz.
İlk adım olarak Marka Yetkilisinin (Admin) her marka için sisteme tanımlanması gerekmektedir. Ancak
Marka Yetkilisinin (Admin) tanımlanmasının ardından, marka temsilcilerinin sisteme tanımlanma işlemi
yapılabilecektir.
Marka Yetkilisinin (Admin) sisteme tanımlanması: Üye firmasının temsil ettiği marka/markalar ile
ODD İletişim Uygulaması arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. ODD tarafından
iletilen sistemin kullanıcı adı ve şifresinin markası içerisinde dağıtımını yaparak, iletişime geçilmesi
istenen tüm temsilcilerin platforma giriş yapması için koordinasyon konusunda ODD’ye destek
verecektir. Her bir marka için tüm sistem tanımlamaları aynı kullanıcı adı ve şifre ile yapılabilecektir.
ODD web sitesine eklenen ‘İletişim Uygulaması’ butonu tıklanarak, Marka Yetkilisi (Admin) Giriş adımı
ile markanızı temsil edecek yalnızca bir kullanıcı tanımlanabilir. İlerleyen dönemde ODD İletişim
Uygulaması ile ilgili gelişme ve güncellemeler Marka Yetkilisi (Admin) ile takip edilecektir.
Marka Temsilcileri’nin sisteme tanımlanması: Marka Yetkilisinin (Admin) kullanıcısı sisteme
tanımlandıktan sonra, Derneğimize üye firmanın temsil ettiği markaların temsilcilerinin platforma
tanımlanması işlemi de aynı kullanıcı adı ve şifre ile ODD web sitesinden ‘İLETİŞİM UYGULAMASI’
butona tıklanarak gerçekleştirilebilir. Aynı anda sisteme tanımlanma yapılabilecektir. Marka
temsilcileri birden fazla konu için kendilerini sisteme tanımlayabilirler.

1. Marka Yetkilisi (Admin) Tanımlama
ODD Web sayfasından “İletişim Uygulaması” butonuna tıklayarak açılan sayfada “Marka Yetkilisi
(Admin) Tanımlama “ butonuna tıklanarak Marka Kullanıcı adı ve Şifresi ile (Sirküler 16-03’de kullanıcı
adı ve şifre belirtilmiştir) giriş yapar ve Marka Yetkilisi (Admin) kullanıcısı tanımlanır. İlgili alana sadece
süreçlerde destek verebilecek yetkili tanımlanmalıdır. Her markanın yalnızca bir adet Marka Yetkilisi
(Admin) kullanıcısı olabilir. Markanın “Marka Yetkilisi (Admin)” kullanıcısı olmadan temsilci ekleme
alanına giriş yapılamaz.

1a. Marka Yetkilisi (Admin) ile ilgili bilgiler tanımlanır , bilgilendirme kabul edildikten sonra belirtilen
mail adresine onay için aktivasyon maili düşecektir. Bu mailin onaylanmasından sonra ilgili kullanıcı
aktif olacaktır.











Marka Adı alanı otomatik olarak gelecektir.
Yetkili Adı ve Soyadı alanları doğru ve eksiksiz olmalıdır.
Unvan alanı doğru ve eksiksiz olmalıdır. Kısaltma kullanılmamalıdır.
E-Posta alanı üye firmamızın kurumsal e-postası olmalıdır.
Cep Telefonu alanı 5 ile başlamalıdır , doğru ve eksiksiz olmalıdır.
İş Telefonu alanı 2 ile başlamalıdır, doğru ve eksiksiz olmalıdır.
Dahili ve Ek açıklamanız var ise girilebilir.
Kaydet butonu ile kayıt olunur.
Gelen aktivasyon maili onaylandıktan sonra kayıt tamamlanmış olur.

2. Temsilci Tanımlama
Aşağıdaki buton üzerinden marka kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapar. Markanın “Marka Yetkilisi
(Admin)” kullanıcısı olmadan temsilci ekleme alanına giriş yapılamaz.

2a. Temsilci tanımlama ekranında alanlar doğru ve eksiksiz olarak doldurulur. Ardından belirtilen mail
adresine onay için aktivasyon maili düşecektir. Bu mailin onaylanmasından sonra ilgili temsilci aktif
olacaktır. Temsilci sistemden çıkış yapıp tekrar girdiğinde aktif olduğunu görebilecektir.












Marka Adı alanı otomatik olarak gelecektir.
Yetkili Adı ve Soyadı alanları doğru ve eksiksiz olmalıdır.
Temsilci eklenmek istediği Konu/Konuları seçmelidir.
Unvan alanı doğru ve eksiksiz olmalıdır. Kısaltma kullanılmamalıdır.
E-Posta alanı üye firmamızın kurumsal e-postası olmalıdır.
Cep Telefonu alanı 5 ile başlamalıdır , doğru ve eksiksiz olmalıdır.
İş Telefonu alanı 2 ile başlamalıdır, doğru ve eksiksiz olmalıdır.
Dahili ve Ek açıklamanız var ise girilebilir.
Kaydet butonu ile kayıt olunur.
Gelen aktivasyon maili onaylandıktan sonra kayıt tamamlanmış olur.

3. Temsilcileri Görüntüleme
Sayfanın aşağısında bulunan MARKANIN TEMSİLCİLERİ adı altında herhangi bir Konu seçmeden
markanın tüm temsilcileri üye olduğu Konular ile birlikte görüntülenebilir. Ayrıca Konu seçerek
temsilciler listelenebilir.

4. Temsilci Güncelleme / Silme
Güncelleme işlemi için Temsilciler bölümünden güncellenmek istenen temsilci seçilir. Güncelleme
talebi ODD onayı ile gerçekleşecektir.
E-posta haricinde diğer alanlar güncellenebilir. Ancak onaylanmış e-postanın değiştirilme işlemi
yalnızca temsilcinin silinip, yeni kişinin tanımlanması ile mümkün olacaktır. Yeni tanımlanan kişi için
de aktivasyon işlemi gerekmektedir.
Temsilci silme işlemi için Temsilciler bölümünden silinmesi istenen temsilci seçilir. Silme işlemi ODD
onayı ile gerçekleşecektir. Silinmek istenen temsilci için, SİL butonu tıklanarak ODD ‘ye talebini iletmiş
olacaktır.

5. Destek Konuları
Ekranda bulunan ODD Destek Eposta için Tıklayınız butonu ile ODD ile iletişime geçebilirsiniz.

6.Sıkça Sorulan Sorular
1.Soru: Bilgilerimi girdim, kaydettim. Fakat listede kendimi göremiyorum.
Cevap: Girilen e-mail adresine gelen aktivasyon linkini onaylamanız gerekmektedir. Ayrıca
sistemden çıkış yapıp tekrar giriş yapmalısınız.
2.Soru: Giriş Yapamıyorum.
Cevap: Öncelikle Yetkili(Admin) kullanıcınızın olduğundan emin olun. Marka adını büyük
harflerle girmeyi deneyebilirsiniz. Farklı bir internet tarayıcısından deneyebilirsiniz.
3.Soru: Bilgilerimi girdim, kaydettim. Aktivasyon maili gelmedi.
Cevap: Öncelikle Gereksiz Posta(Junk) klasörünü kontrol edebilirsiniz. Eğer yok ise
@odd.org.tr alan adının güvenilir alıcı olarak işaretlendiğinden emin olun. Bu adımlardan
sonra e-mail gelmedi ise destek@odd.org.tr adresine e-mail atabilirsiniz.
4.Soru: Giriş yaptım, ancak ekran düzgün görüntülenemiyor.
Cevap: Farklı bir internet tarayıcısı ile deneyebilirsiniz.

