
Versiyon 2.2 JABLOSUITE – KULLANMA KıLAVUZU Sayfa 1 / 14 

 

 

support@jablocom.com 
http://www.jablocom.com 
 

 JM_GDP-04.TUR.MAN.JABLOSUITE 
MANUAL.02.DOC 

 

JabloSuite – Kullanma K ı lavuzu  

 

Giri

JabloSuite fonksiyonlarının listesi ..............................................................................2 

Kurulum

Minimum yazılım ve donanım gereksinimi.................................................................3 

Desteklenen i letim sistemleri ...................................................................................3 

Desteklenmeyen i letim sistemleri.............................................................................4 

Yazılım Kurulumu ......................................................................................................4 

.NET Framework 2.0 ve MDAC Kontrolü...................................................................4 

Ana yükleme i lemi....................................................................................................5 

JabloSuite güncelleme...............................................................................................7 

letim kılavuzu...................................................................................................................8

Seçeneklerin ayarı .....................................................................................................8 

Telefon rehberi düzenleme ......................................................................................10 

Arama Geçmi i ........................................................................................................11 

SMS listesi ...............................................................................................................11 

Bir e-posta istemcisinden do rudan çevirme...........................................................12 

Telefon rehberi ö elerini alma .................................................................................12 

Telefon rehberi ö elerinin aktarılması .....................................................................12 

SIM telefon rehberi ..................................................................................................12 

PC'den telefon konfigürasyonu ................................................................................13 

Kısayol tu ları ..........................................................................................................14 

 



Versiyon 2.2 JABLOSUITE – KULLANMA KıLAVUZU Sayfa 2 / 14 

 

 

support@jablocom.com 
http://www.jablocom.com 
 

 JM_GDP-04.TUR.MAN.JABLOSUITE 
MANUAL.02.DOC 

 

Giri  

JabloSuite, telefon defteriniz, aramalarınız ve yazılı iletilerinizin yanı sıra is  GDP-04 ayarlarını 
PC'nizden rahatça yönetebilmenizi sa layan güçlü bir arama yönetim yazılımıdır. 

 

JabloSuite fonksiyonlarının listesi 

Arama Yönetimi 

• Bilgisayar klavyesiyle girerek veya telefon rehberinden seçerek numara çevirme 
• Gelen arama alarmı 
• Gelen aramaların kabul edilmesi veya reddedilmesi 
• Bekletme/Sessiz Mod  
• Konferans görü mesi 
• Ça rı aktarma 

Telefon Defteri 

• Kayıt Ekleme/Düzenleme/Silme/Sıralama 
• GDP-04 dahili telefon defteri veya Microsoft Outlook/Outlook Express kayıtlarıyla 

senkronizasyon 
• Kartvizit ve CSV formatlarındaki kayıtları alma/kayıtları bu formatlara aktarma 

• SIM karttan kayıtları alma/SIM karta kayıt aktarma 

• SIM telefon defteri yönetimi 
• FDN yönetimi 
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SMS 

• Metni klavye kullanarak veya telefon defterinden girerek, çok parçalı SMS dahil olmak üzere 
SMS gönderme 

• Gelen SMS'lerin telefondan alınarak görüntülenmesi  
• SMS Yanıtlama/ letme 
• Telefon numarası, isim, gönderme tarihi ve saatine vb. göre sıralama.  
• SMS iletilerini panodan veya panoya kopyalama 
• letiyi gönderen ki inin telefon numarasını do rudan arama  
• leti gönderen ki iyi telefon defterine kaydetme  
• Yeni SMS alındı uyarısı 
• PC'de sınırsız sayıda SMS ar ivleme 
• Bazı ö eleri listeden kaldırma 

Arama Geçmi i 

• Gelen aramaların telefondan alınarak görüntülenmesi  
• Arama türüne, telefon numarası, süresi, zamanı, sayısına vb. göre sıralama.  
• Arayan ki inin telefon numarasını do rudan arama  
• Arayan ki inin telefon numarasına do rudan SMS gönderme  
• Bazı ö eleri listeden kaldırma 

Geli mi  

• Telefon ayarlarını tamamlama 
• GPRS ba lantısı konfigürasyonu 
• Yakalanan görüntüyü dosya veya panoda görüntüleme 
• Ürün bilgisi güncellemeleri için entegre GüncellemeAracı 
• Otomatik güncelleme kontrolü - hem JabloSuite ve hem de GDP-04 ürün bilgileri 

Kurulum 

Minimum yazılım ve donanım gereksinimi 

Minimum Yazılım 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 - Service Pack 1 
• Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 - CD'de mevcuttur 

Minimum Donanım 

• RAM 96 MB 
• lemci 400MHz 

Desteklenen i letim sistemleri 

32-bit platformlar 

• Microsoft Windows 2000 Family 
• Microsoft Windows XP Family - SP2 
• Windows XP Media Center Edition 2002 - SP2 
• Windows XP Media Center Edition 2004 - SP2 
• Windows XP Media Center Edition 2005 
• Windows XP Tablet PC Edition - SP2 
• Windows XP Starter Edition 
• Microsoft Windows Server™ 2003 Family 
• Windows Server 2003 R2 Family 
• Microsoft Windows Vista Family 
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Desteklenmeyen i letim sistemleri 

32-bit platformlar 

• Microsoft Windows 95 
• Microsoft Windows NT® Server 
• Windows NT Workstation 
• Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems 
• Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-based Systems 
• Microsoft® Windows® 98  
• Windows 98 Second Edition 
• Microsoft Windows Millennium Edition 

64-bit platformlar 

• Windows XP Professional x64 Edition 

• Windows Server 2003, x64 Edition Family 
• Microsoft Windows Vista x64 Edition Family 

Yazılım Kurulumu 
 

• Jablocom CD-ROM'unu bilgisayarınıza yerle tirin 
• Gösterilen diyalog penceresi PC ekranında görüntülenene kadar bekleyin. 
• “Yazılımı Yükle” ö esini tıklatın 
 

 

 

NET Framework 2.0 ve MDAC Kontrolü 

• Kurulum i lemi .NET Framework 2.0 ve Microsoft Data Access Components veya daha 
yükse inin var olup olmadı ını kontrol eder. Bunlardan herhangi biri yüklü de ilse, a a ıdaki 
lisans sözle mesini kabul etmeniz gerekir.  

• .NET ve MDAC kurulumunun ardından bilgisayarınızı yeniden ba latmanız istenebilir. 
• Makinenizde .NET Framework 2.0 ve MDAC yüklüyse yeniden yüklemeniz gerekmeyecektir. 

Bu durumda a a ıda görüntülenen diyalog pencerelerini görmeyeceksiniz. 
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Ana yükleme i lemi 

• Kullanaca ınız dili seçin ve “ leri” ö esini tıklatın. “ leri” ö esini sadece a a ıdaki ekranda 
tıklatın. 

 
• Lisans Anla masını kabul etti inizi kontrol edin ve “ leri” ö esini tıklatın. Yükledi iniz klasörü 

de i tirmek isterseniz “Tara” dü mesini tıklatın ve istedi iniz klasörü seçin. Önerilen dizini 
de i tirmemeniz önerilmektedir. “ leri” ö esini sadece varsayılan dizini kabul etmek için 
tıklatın. 

•    
• Yükleme i lemini ba latmak için “Yükle” ö esini tıklatın. Yükleme i lemini sonlandırmak için 

“Son” ö esini tıklatın. 
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Sürücülerin yüklenmesi - Microsoft Vista 

• Sürücülerin yüklenmesi sırasında a a ıdaki pencere görüntülenir. “Jablocom’dan gelen 
yazılıma daima güven” ö esini seçin ve “Yükle” seçene ini tıklatın. 

 

 

 

• Telefon ve PC’yi bir USB kablo ile birbirine ba layın. 
• Ekranda a a ıdaki bilgi belirir. 
 

   

 

Sürücülerin yüklenmesi - Microsoft Windows XP 

• Telefon ve bilgisayarı bir USB veri kablosu ile birbirine ba layın. 
• Sistem yeni bir donanım buldu unda bu konuda uyarı verir. 
 

 
 

• “Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı” ba latılır. 
• “ leri” seçene ini tıklatın. 
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• Sihirbaz yazılımı GDP-04'e yüklemeyi tamamladı ında, “Son” seçene ini tıklatın 

       

 

• Yeniden “Yazılım Yüklemesi” uyarısı görüntülenebilir - “Devam Et” seçene ini tıklatın. 
• Sistem yeni bir donanımın yüklendi ini ve kullanıma hazır oldu unu uyarıyla bildirir. 
 

 

 
• Ana yükleme ekranında “Çıkı ” ö esini tıklatın. 

 
 

JabloSuite Uygulamasının Ba latılması 

• JabloSuite uygulamasını ba latın - Ba lat menüsü  Programlar  JabloCOM  JabloSuite 

 JabloSuite yolunu kullanın veya masaüstünüzde bulunan JabloSuite simgesini tıklatın. 

JabloSuite güncelleme 

JabloSuite güncellemeleri www.jablocom.com/download/ sayfasında yayınlanmaktadır. 
Araçlar  Seçenekler…  Di er ö eleriyle JabloSuite güncellemelerinin otomatik kontrol 
edilmesini seçebilir veya Araçlar  Güncellemeler için kontrol  ö esini kullanarak 
güncellemeleri manuel olarak kontrol edebilirsiniz. 
Bir güncelleme gerçekle tirmek için, “DJablosuite x.x Yükle” ba lantısını tıklatın ve dosyayı 
sabit diskinize kaydettikten sonra yüklenen dosyayı ba latın. Kurulum i lemi ba latılacaktır. 
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letim kılavuzu 

Telefonunuzu PC'ye ba ladıktan sonra, JabloSuite uygulamasını Ba lat  Programlar  

JabloCom  JabloSuite  JabloSuite yolunu kullanarak veya uygulamayı masaüstünüzde 
bulunan simgeyle açarak ba latabilirsiniz. 
lk çalı tırma sırasında bazı ba langıç ayarlarının yapılması gerekir. Ekranlar Araçlar  

Seçenekler… menüsünde kullanılanlarla aynıdır. 
Aygıt telefon rehberini JabloSuite dahili telefon rehberi veya varsayılan e-posta istemcinizin 
adres rehberiyle senkronize etmek isteyip istemedi inizi seçmeniz gerekir. Desteklenen e-posta 
istemcileri: Microsoft Outlook 2000 veya üzere ve Outlook Express 6 veya üzeri. 
E-posta istemcisini seçmeniz durumunda bütün de i iklikleri onun adres rehberinde yapmanız 
gerekir. Kayıtlardaki de i iklikleri JabloSuite üzerinde yapmanıza izin verilmeyecektir. Bununla 
birlikte, di er bütün JabloSuite fonksiyonları de i meden aynı kalır. 
Ayrıca, ilk çalı tırma sırasında kayıtlarınızı i leme yöntemini de seçebilirsiniz: 
Senkronizasyon - aygıt telefon rehberi ve PC telefon rehberi arasında tam senkronizasyon 
gerçekle tirir.  
Aygıtı Sil & PC'den verileri aktar – aygıt telefon rehberindeki bütün kayıtları siler ve PC 
telefon rehberindeki kayıtları telefon rehberi kapasitesi sınırları dahilinde aktarır. 
PC’yi Sil & Aygıttaki verileri al – PC telefon rehberindeki bütün kayıtları siler ve cihaz 
telefon rehberindeki kayıtları alır. Bu seçenek e-posta senkronizasyonu için mevcut de ildir. 
Aygıt veya PC telefon rehberlerinin içeri ini de i tirmek istemiyorsanız Atla dü mesine basın. 

Seçeneklerin ayarı 

Program ayarlarını açmak için Araçlar  Seçenekler…  ö elerini seçin. Dört seçenek 
bulunmaktadır – Telefon Rehberi, Senkronizasyon, Ba lantı ve Di er. 

Telefon Defteri 

 

 

Tam adın sunum sırası tercihinizi ayarlayın. Varsayılan ayar Soyadı ve ardından Adı eklindedir. 

Senkronizasyon 
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Senkronizasyon ba latıcısı, senkronizasyon hedefi ve önceliklerini resimde gösterildi i ekilde 
ayarlayabilirsiniz. JabloSuite senkronizasyon i lemini hız ve hafıza kullanımı anlamında 
optimum boyuta ta ır. Sisteme göre gerekli oldu unda otomatik olarak tam senkronizasyon 
kullanılır. Aksi takdirde hızlı bir senkronizasyon gerçekle tirilir. Veri tabanında herhangi bir 
sorun görülmesi durumunda lütfen " Hızlı senkronizasyona izin ver" ayarını Hayır olarak 
de i tirin. Bu durum senkronizasyon i leminin hızını biraz dü ürür fakat her zaman karma ık 
senkronizasyon gerçekle tirilir. 
Görüntüleme için bir e ik ayarlayarak senkronizasyon önizlemesini daha dü ük sayıda 
de i iklik için gizleyebilirsiniz. 

GDP-04 ve JabloSuite arasında senkronizasyon 

Telefonunuz ve JabloSuite arasında senkronizasyonu seçmeniz durumunda aygıt telefon 
rehberi ile sadece JabloSuite dahili telefon rehberi arasında senkronizasyon gerçekle ir. 
Telefonda yapılan bütün de i iklikler JabloSuite uygulamasına aktarılır, ayrıca bunun tersi de 
geçerlidir. 

GDP-04 ve e-posta istemcisi arasında senkronizasyon 

E-posta istemcisiyle senkronizasyonu seçmeniz durumunda aygıt telefon rehberi kayıtlarınız e-
posta istemcinizdeki adres defteriyle senkronize hale gelir, ayrıca tersi de geçerlidir. JabloSuite 
dahili telefon rehberi bütün de i iklikleri otomatik olarak yansıtır. Bunu seçmeniz durumunda 
JabloSuite içerisindeki telefon defteri ö elerini düzenleyemezsiniz, ekleyemezsiniz veya 
silemezsiniz. Bütün de i ikliklerin e-posta istemcisinde yapılması gerekir. 
Not: Lütfen senkronizasyon sırasında telefon rehberi kayıtlarında herhangi bir düzenleme 

yapılmayaca ından emin olun. Bu durum kayıtlarda bir hataya neden olabilir. 

Ba lantı modu 

 

Gerekmesi durumunda, aygıtın yeniden ba lanmasına ek olarak ileti im oturumu açılması için 
kurallar belirleyebilirsiniz. “Communication.log” isimli dosyayı JabloSuite program klasöründe 
bulabilirsiniz. 

Di er 

 

En son klasör güncelleme kontrolü, JabloSuite menüsünün dili ve görünme tarzı kurallarını 
belirlemenizi sa lar. 
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Telefon rehberi düzenleme 

JabloSuite ile senkronizasyonu seçmi seniz, telefon 
rehberi penceresinde kayıtları ekleyebilir, de i tirebilir 
veya silebilirsiniz. Yeni bir kayıt girmek için menüden 
Telefon  Yeni kayıt ö elerini seçin veya sa  fare 
tıklatarak menüyü açtıktan sonra Yeni kayıt ö esini 
seçin veya sadece Gir dü mesine basın. stedi iniz 
alanları doldurun ve Kaydet&Kapat dü mesine 
basın. 
Bir kayıtta düzenleme yapmak istiyorsanız, kayıt 
seçilerek vurgulanana kadar üzerine tıklatın, sa  fare 
dü mesini tıklatarak menüyü açtıktan sonra Kayıt düzenle ö esini seçin veya Ctrl+E 
dü mesine basın. Gerekli de i iklikleri yapın ve Kaydet&Kapat  dü mesine basın.  

Bir kaydı telefon rehberinden kaldırmak istiyorsanız, kayıt seçilerek 
vurgulanana kadar üzerine tıklatın, sa  fare dü mesini tıklatarak 
menüyü açtıktan sonra Kayıt sil ö esini seçin veya Sil dü mesine 
basın. Onaylama penceresindeki Evet  dü mesine basarak silme 
i lemini onaylayın. Bir seferde birden fazla kaydı kaldırmak 
istiyorsanız birden fazla menü ö esi seçmek için Ctrl + tıklatın. 
Herhangi bir kaydı aktarmak istedi inizde kayıt seçilerek 
vurgulanana kadar üzerine tıklatın, sa  fare dü mesini tıklatarak 
menüyü açtıktan sonra Dosyaya aktar ö esini seçin. stenen 
formatı seçin – Virgülle Ayrılmı  De erler (CSV) dosyası veya bir 
Kartvizit – ardından Ok dü mesine basın. Bir seferde birden fazla 
kaydı aktarmak istiyorsanız birden fazla menü ö esi seçmek için 
Ctrl + tıklatın. 

PC telefon defterinden numara çevirme 

mleci çevirmek istedi iniz telefon numarasının üzerine yerle tirin. Sa  fare dü mesine basın 
ve Ça rı dü mesini tıklatın. Numara GDP-04 üzerinde çevrilir. 

PC telefon defterinden SMS gönderme 

PC'den do rudan bir SMS göndermek için imleci göndermek istedi iniz telefon numarasının 
üstüne getirin. Sa  fare dü mesine basın ve SMS Gönder ö esini seçin. letiyi leti alanına 
yazın. Göndermek için kullanılan standart ileti sayısını iletinin üzerinde görebilirsiniz. 

Do rudan PC'den numara çevirme 

Telefon defterinde olmayan bir numarayı PC'den çevirmek istedi inizde Arama dü mesine 
basın, numarayı PC klavyesiyle girin veya görüntülenen klavyedeki rakamları tıklatın ve 
ardından Arama dü mesine basın. 
 

 



Versiyon 2.2 JABLOSUITE – KULLANMA KıLAVUZU Sayfa 11 / 14 

 

 

support@jablocom.com 
http://www.jablocom.com 
 

 JM_GDP-04.TUR.MAN.JABLOSUITE 
MANUAL.02.DOC 

 

Do rudan PC'den SMS gönderme 

Telefon defterinde olmayan bir numaraya PC'den SMS göndermek istedi inizde SMS Gönder 
dü mesini tıklatın, numarayı PC klavyesiyle girin, iletinizi görüntülenen pencerede yazın ve 
ardından Gönder dü mesini tıklatın. 
 

 

Arama Geçmi i 

Bütün gelen aramalar, aranan numaralar ve 
cevapsız aramaları görüntülemek için Telefon 

 Arama Geçmi i ö elerini seçebilirsiniz. 
Listeyi alanlardan birine göre sıralamak 
isterseniz yalnızca sütun ba lıklarından birini 
tıklatın. Tekrar tıklattı ınızda sıralama tersine 
de i ecektir. 
 

 

 

 

 

 

Ayrıca seçilen bir arama kaydının üzerine sa  fare tıklamasıyla bir menü 
açabilirsiniz. 
 

 

SMS listesi 

Telefondan gönderilen ve alınan bütün yazılı 
iletileri Telefon  SMS ö elerini seçerek 
görüntüleyebilirsiniz. Listeyi alanlardan birine 
göre sıralamak isterseniz yalnızca sütun 
ba lıklarından birini tıklatın. Tekrar 
tıklattı ınızda sıralama de i ecektir.  
 

 

 

 

 

Her bir SMS bir SMS ar ivine kopyalanabilir. Ar iv PC'nizde bulunmaktadır 
böylece sınırsız sayıda yazılı iletiyi kaydedebilirsiniz. 
  
Ayrıca seçilen bir arama kaydının üzerine sa  fare tıklamasıyla bir menü 
açabilirsiniz.  
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Bir e-posta istemcisinden do rudan çevirme 

Adres defterini telefonunuz ile senkronize etmemi  olsanız bile, bir e-posta istemcisinin adres 
defterinden bir numarayı do rudan çevirebilirsiniz. Çevirme prosedürü ve arama ayarları e-
posta istemciniz ve i letim sisteminize göre farklılık gösterebilir. Lütfen e-posta istemcinizin 
belgelerine göz atın. 

Telefon rehberi ö elerini alma 

Telefon rehberi ö elerini JabloSuite veritabanına almak için Düzen  Al seçeneklerini 
kullanabilir ve – Aygıt, SIM, FDN, Dosya veya Posta stemcisi ile kayna ı seçebilirsiniz – bunu 
sadece JabloSuite ile senkronizasyonu seçmeniz durumunda yapabilirsiniz. Varsayılan e-posta 
istemcisiyle senkronizasyonu seçmeniz durumunda (bkz. Program Ayarları / Senkronizasyon), 
sadece SIM'den veya e-posta istemcisinden do rudan aygıta seçenekler mevcuttur. 

Telefon rehberi ö elerinin aktarılması 

Telefon rehberi ö elerini JabloSuite veritabanından aktarmak için Düzen  Aktar seçeneklerini 
kullanabilir ve – Aygıt, SIM, FDN, Dosya veya Posta stemcisi ile hedefi seçebilirsiniz – bunu 
sadece JabloSuite ile senkronizasyonu seçmeniz durumunda yapabilirsiniz. Varsayılan e-posta 
istemcisiyle senkronizasyonu seçmeniz durumunda (bkz. Program Ayarları / Senkronizasyon), 
sadece SIM'den aktarma seçene i mevcuttur. 

SIM telefon rehberi 

SIM telefon rehberinizi düzenlemek 
için do rudan Düzen  SIM 

Yönetimi  SIM Telefon Rehberi 
ö esini seçin veya Ctrl+F5 
tu larına basın. 
Seçilen kayıt üzerinde düzenleme 
yapmak, kaydı silmek veya yeni 
kayıt eklemek, seçilen numarayı 
çevirmek veya seçilen kaydı 
JabloSuite telefon rehberine 
eklemek için sa  fare tıklatarak 
menüyü açın. 
Ayrıca  Düzen  SIM Yönetimi  

Sabit Arama Numaraları  ö elerini 
seçerek veya Alt+F5 tu una 

basarak Sabit Arama Numaraları üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. FDN üzerinde çalı mayla 
ilgili daha fazla bilgi için lütfen SIM kartınızın belgelerine ba vurun. 
 

SIM kartınızın kullanımıyla ilgili genel bakı  için, Düzen  SIM Yönetimi  SIM Bilgileri. 
ö elerini takip edin 
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PC'den telefon konfigürasyonu 

Telefon konfigürasyon penceresini açmak için Araçlar  Aygıt Ayarları ö elerini 
kullanabilirsiniz. Burada, bütün ses ve ekran ayarlarını içeren çe itli telefon ayarlarını 
yapabilirsiniz. 
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Kısayol tu ları 

JabloSuite yazılımını do rudan klavyenizden çalı tırmak için a a ıdaki kısayol tu larını 
kullanabilirsiniz: 

 

Ctrl+F1  Yardım çeriklerini açar 
F2  Telefon ve PC arasında ba lantı kurar/ba lantıyı keser 

F3  SMS gönderme menüsünü açar 

Alt+F3 Do rudan numara çevirme menüsünü açar 

F5  Telefon rehberini açar 

Ctrl+F5 SIM telefon rehberini açar 
Alt+F5 SIM sabit arama numaralarının listesini açar 
F6  Telefon rehberi senkronizasyonunu ba latır 

 
A a ıdaki kısayol tu ları telefon rehberi penceresinde mevcuttur: 

 

Ins  Telefon rehberinde yeni kayıt menüsü açar 
Del  Seçilen telefon rehberi ö elerini siler 

Ctrl+E  Seçilen telefon rehberi ö esini düzenleme için açar 
 

 
 


