
Apple Dağıtım Programları   

Toplu Satın Alma Programı Kılavuzu


Genel Bakış

Toplu Satın Alma Programı (VPP) şirketiniz için uygulamalar bulmayı, toplu halde satın almayı ve dağıtmayı 
kolaylaştırır. Çalışanlarınız iPhone, iPad veya Mac kullanıyorsa, esnek ve güvenli dağıtım seçenekleriyle 
onlara çalışmaya hazır muhteşem içerikler sunabilirsiniz. Ayrıca üçüncü taraf geliştiriciler tarafından sizin 
için tasarlanmış ve VPP mağazası yoluyla tedarik edilen iOS için özel B2B uygulamaları da edinebilirsiniz. 

Program Özellikleri


Toplu alımlar 
Toplu Satın Alma Programı, şirketinizin içerik gereksinimlerini yönetmeniz için basit ve ölçeklenebilir bir çözüm 
sunar. VPP mağazası aracılığıyla, yalnızca bir kredi kartı kullanarak birinci sınıf Mac ve iOS uygulamalarını toplu 
satın alabilirsiniz. App Store veya Mac App Store’da iş dünyası ve üretkenlikten finans ve seyahate kadar çok 
çeşitli kategorilerdeki binlerce uygulama arasından seçim yapabilirsiniz. VPP ile çalışanlarınızı daha üretken olmak 
için ihtiyaç duydukları tüm araçlarla donatabilirsiniz. 

iOS için Özel B2B Uygulamaları 
Özel uygulamalarla şirketiniz için iPhone ve iPad’in yeteneklerini genişletebilirsiniz. Üçüncü taraf 
geliştiricilerle çalışarak özel iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak özel bir uygulama geliştirebilirsiniz. iOS için 
özel B2B uygulamaları VPP mağazasından güvenli ve özel olarak dağıtılır, ücretsiz veya ücretli olabilir. 
Geliştiriciler özel B2B uygulamalarını standart (App Store) Apple Geliştirici Programı aracılığıyla VPP 
mağazasına gönderebilirler. Uygulamalar onaylandıktan sonra VPP hesabınızdan erişebileceğiniz şekilde 
kullanıma açıldığı için onlara yalnızca siz erişebilirsiniz. Daha fazla bilgiyi bu kılavuzun “iOS için Özel B2B 
Uygulamaları” bölümünde bulabilirsiniz. 

Yönetilen dağıtım 
Yönetilen dağıtım, yönetilen aygıtlara veya yetkili kullanıcılara uygulama dağıtmanıza ve hangi içeriklerin 
hangi kullanıcıya veya aygıta atandığını kolayca takip etmenize imkan veren bir VPP özelliğidir. Yönetilen 
dağıtımdan yararlanmak için satın alınan uygulamaları dağıtırken mobil aygıt yönetimini (MDM) veya Apple 
Configurator 2’yi kullanabilirsiniz. Uygulamaların tüm sahipliğinizi elinizde tutarken tüm dağıtım sürecini 
baştan sona siz yönetebilirsiniz. Ayrıca, bir aygıt veya kullanıcı artık uygulamalara ihtiyaç duymadığında 
uygulamalar kaldırılabilir ve şirketinizdeki başka aygıtlara veya kullanıcılara atanabilir. 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Bulunurluk 
Toplu Satın Alma Programı, şu ülkelerde veya bölgelerde mevcuttur: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, 
Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 
Fransa, Finlandiya, Güney Afrika, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, 
Kanada, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Singapur, Tayvan, Türkiye, Yeni Zelanda 
ve Yunanistan. Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Hindistan, Hong Kong, Kanada, Macaristan, 
Singapur, Tayvan, Türkiye’de VPP mağazasında kitap bulunmaz. 

Yenilikler

iOS 9’da kullanıma sunulan iki yeni özellik, kuruluşunuzda uygulamaları daha verimli bir şekilde dağıtmanın 
farklı yollarını mümkün kılar. 

Aygıt tabanlı uygulama dağıtımı 
Kurumsal müşteriler, doğrudan bir aygıta uygulamalar dağıtmak ve atamak için VPP’yi ve MDM’i kullanabilirler. 
Bu özellik, başlangıçtaki kayıt sürecinde birkaç adımı atlayabilmenizi sağlayarak dağıtımınızı önemli ölçüde 
hızlandırır ve yönetilen aygıtlarla içerikler üzerinde tam kontrole sahip olmanızı sağlar. Üstelik, iOS, mevcut 
dağıtımlar için kullanıcı tabanlı uygulama atamadan aygıt tabanlı uygulama atamaya sorunsuz geçiş yapmanızı 
kolaylaştırır.  

Uygulamaların aygıt tabanlı uygulama dağıtımını desteklemesi için geliştiricilerin iTunes Connect’i kullanmayı 
tercih etmeleri gerekir. Aygıt tabanlı uygulama dağıtımını destekleyen uygulamalar VPP Mağazası’nda buna göre 
işaretlenirler. 

Çok uluslu destek 
VPP uygulamaları, uygulamanın mevcut olduğu her ülkede bulunan aygıtlara ve kullanıcılara atanabilir 
ve böylelikle şirketler için çok uluslu dağıtım mümkün hale gelir. Geliştiriciler, iTunes Connect’teki standart 
App Store’da yayınlama işlemiyle uygulamalarını birden çok ülkeye sunabilirler. Satın alma işlemlerinin hala 
VPP mağazasının bulunduğu bir ülkede yapılmış olması gereklidir. 

İçeriği Satın Alma, Dağıtma ve Yönetme


Kayıt Olma 
VPP’ye kaydolmak kolay olduğu ve yalnızca birkaç dakikanızı aldığı için hemen içerik satın almaya 
başlayabilirsiniz. Herhangi bir şirket, VPP hüküm ve koşullarına tabi olarak programa katılabilir. VPP, 
Apple Dağıtım Programları’nın bir parçasıdır. Başlangıç için online kayıt sürecini tamamlamanız ve bir Apple 
Dağıtım Programları hesabı oluşturmanız gerekir. Kayıt sürecini tamamlamadan önce imza yetkinizin 
olduğunu ve bu program için şirketinizi temsil edebileceğinizi doğrulamanız gerekecektir. Program 
temsilcileri kaydoldukları her programın hüküm ve koşullarını kabul etmekten sorumludur. Temsilciler, 
şirketleri adına satın alımlar yapabilmek için gerektiğinde ek yönetici hesapları kurmaktan da sorumludur. 
Apple uygunluğu belirleme hakkını saklı tutar. 

Kayıt yaptırmak için deploy.apple.com adresine gidin.  Aşağıdaki bilgileri vermeniz gerekir: 

• İş telefonu numarası ve mail adresi. Verdiğiniz mail adresi şirketinizle bağlantılı, iş için kullandığınız mail 
adresi olmalıdır. Gmail ve Yahoo! Mail gibi tüketici mail adresleri kabul edilmez. Bu mail adresi, programda 
oturum açmak için kullanacağınız Apple Dağıtım Programı Apple ID’nizi oluşturmak için kullanılır. 

• Şirketinizin Dun & Bradstreet (D-U-N-S) numarası. Dun & Bradstreet (D&B) tarafından her şirkete  
D-U-N-S numarası atanır ve veritabanında tutulur. Apple, program katılımcılarını D&B veritabanından 
da kontrol edecektir. Mevcut D-U-N-S numaranızı öğrenmek veya yeni bir numara almak 
içindeveloper.apple.com/ios/enroll/dunsLookupForm.action adresini ziyaret edin.  
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• Geçerli iş adresi. Verdiğiniz iş adresi, şirketinizin D&B veritabanında bulunan dosyadaki adresle 
eşleşmelidir. 

• Varsa, vergi kayıt bilgileri. Avrupa Birliği (AB) dahilinde bir şirketseniz vergi muafiyetinden yararlanabilmek 
için KDV numaranızı vermeniz gerekir. Kanada’da, vergiden muaf olmak için Apple müşteri numaranızı veya 
destekleyen belgeleri vermeniz gerekecektir. 

Kaydınızı gönderin. Apple, program kayıt formunuzu gönderdiğinizde şirket bilgilerinizi gözden geçirerek 
D&B veritabanından doğrulayacaktır. Verdiğiniz bilgiler D&B’deki bilgilerle eşleşmezse bilgileri kontrol edip 
düzeltebilmeniz için size anında bir bildirim gönderilecektir. Verilen bilgiler size göre doğruysa lütfen Dun & 
Bradstreet ile iletişime geçerek veritabanı kayıtlarının güncellenmesini sağlayın. 

Vermiş olduğunuz tüm vergi kayıt bilgileri bölgenize özel şartlar temel alınarak doğrulanacaktır. 
Doğrulama tamamlandığında size bildirilecektir veya gerektiğinde, ek bilgileri sağlamanız için Apple 
sizinle iletişime geçecektir. 

Ayarlama 
Kaydınız tamamlandığında Apple Dağıtım Programları web sitesinde oturum açmanız gerekecektir. Burada 
şirketiniz için yönetici hesapları oluşturabilirsiniz. Bu hesaplar şirketinizde, şirketiniz adına VPP çerçevesinde 
uygulama satın almaları için yetki verdiğiniz kişileri temsil eder. 

Yönetici ekleme 
Apple Dağıtım Programları web sitesinde oturum açarak soldaki menüden Admins’i (Yöneticiler) seçin. 
Bir yönetici eklemek için Add Admin Account’u (Yönetici Hesabı Ekle) seçin. Yeni yöneticinizin ismini ve mail 
adresini girmeniz istenecektir. İstediğiniz sayıda yönetici hesabı oluşturabilir ve yöneticilerin başka yönetici 
hesapları oluşturmasına izin verebilirsiniz. 

Not: Şirketinizi aynı zamanda Aygıt Kayıt Programı’na da kaydettirdiyseniz, yeni yöneticilere bu hizmetleri 
yönetme yetkisi de verebilirsiniz. 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Apple Dağıtım Programları Apple ID’niz ile ilgili Önemli Bilgiler 
• Şirketiniz veya kurumunuz zaten Aygıt Kayıt Programı’na (DEP) kayıtlıysa, VPP’ye kaydolmak için aynı 

program temsilci hesabını kullanabilirsiniz. Bu temsilci hesabı, mevcut bir Apple Dağıtım Programları 
Apple ID’si olarak kullanılabilir. Bu nedenle, yeni bir tane oluşturmanız gerekmez. DEP Apple ID’niz ile 
deploy.apple.com sayfasında oturum açıp Toplu Satın Alma Programı’nın yanındaki Kaydol düğmesine 
tıklayarak gerekli bilgileri doldurmanız yeterlidir. 

• Bu Apple ID, Apple Dağıtım Programları web sitesinde listelenen programlara özeldir; iTunes Store’da 
veya başka bir Apple hizmetinde oturum açmak için kullanılamaz. 

• Mail adresinizi mevcut bir Apple ID için kullanıyorsanız yeni bir mail adresi vermeniz istenecektir. 

• Bu Apple ID aynı zamanda geliştiricilerin  program dahilinde özel B2B uygulama dağıtımı için 
hesabınızı tanımlamakta kullanacakları ID’dir.

https://deploy.apple.com
https://deploy.apple.com


İçerik seçme ve satın alma 
VPP mağazası sorunsuz bir satın alma süreci sağlar. Uygulamaları arayabilir, satın almak istediğiniz miktarı 
belirtebilir ve kurumsal kredi kartıyla alışverişi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. VPP mağazasına erişmek 
için programda kullanmak amacıyla oluşturulan Yönetici Apple ID’si ile Mac veya PC’nizden 
vpp.itunes.apple.com adresinde oturum açın. 

1. Adım. Uygulama arama. Arama seçeneklerinizi daraltmak için ortam türü iOS uygulamalarını veya Mac 
uygulamalarını seçin. Belirli bir uygulamayı bulmak için Arama alanına uygulamanın adını yazabilir veya bir 
iTunes bağlantısını kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Uygulamaları kategoriye göre görüntülemek için aşağı açılır 
menüden Kategori'ye tıklayın. Hem iPhone hem iPad'de çalışan evrensel uygulamalar, evrensel simgesiyle ( ) 
tanımlanır. 

2. Adım. Miktarı girme. Aradığınız içeriği bulduğunuzda arama listesindeki ismi seçin, içeriğin ayrıntılarını 
gözden geçirin ve satın almak istediğiniz miktarı belirtin. 

3. Adım. Dağıtım türünü seçme.  MDM çözümünüz aracılığıyla uygulamaları aygıtlara ve kullanıcılara atamak, 
kaldırmak ve yeniden atamak için Yönetilen Dağıtım’ı seçin. Veya kodlar tablosunu indirmek için Kullanılabilir 
Kodlar’ı seçin. Bu kılavuzun “Dağıtım ve indirme” bölümünden daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

4. Adım. Ödeme ve fatura bilgilerini girme. İşleminizi kurumsal kredi kartıyla tamamlayın. Apple tarafından 
size, siparişinizin işleme alındığını bildiren bir onay mail’i gönderilecektir. 

Satın alma geçmişi. Satın alma geçmişiniz program web sitesinde Account Summary (Hesap Özeti) bölümünde 
saklanır. Her işlemin durumunu takip edebilir, satın alınan eski öğelere başvurabilir, satın aldığınız içerikleri 
görüntüleyebilir veya paraya çevrilebilecek kodların güncel bir tablosunu indirebilirsiniz. Satın alma geçmişi; 
sipariş tarihi, sipariş no, satın alma fiyatı, tedarik edilen uygulama sayısı gibi başka yararlı bilgiler de içerir. 

Dağıtım ve indirme 
Uygulamaları kullanıcılara dağıtmak için iki basit seçenekten birini kullanabilirsiniz. Satın alma sırasında 
dağıtım yönteminizi belirlemeniz gerekir: yönetilen dağıtım veya kullanılabilir kodlar. 

Yönetilen dağıtımı kullanma 
Yönetilen dağıtımla satın alınan uygulamaları yönetilen aygıtlara veya yetkili kullanıcılara dağıtabilirsiniz 
ve hangi içeriğin hangi kullanıcıya veya aygıta atandığını kolay bir biçimde takip edebilirsiniz. Bu özellikten 
faydalanabilmek için uygulamaları dağıtırken MDM’i veya Apple Configurator 2’yi kullanabilirsiniz. Ayrıca, 
MDM ile uygulamaları kaldırma ve başka kullanıcılara atama hakkına sahip olursunuz. Böylece şirketiniz, satın 
alınan uygulamaların tam sahipliğini ve kontrolünü elinde tutar. 

1. Adım. MDM çözümünüzle bağlantı kurma. MDM’i dağıtım amacıyla kullanabilmek için ilk olarak MDM 
çözümünüzü güvenli bir belirteç kullanarak VPP hesabınıza bağlamanız gerekir. VPP mağazasında oturum 
açtığınızda hesap özetinize giderek MDM sunucunuzu VPP hesabınızla bağlantılandırmanızı sağlayacak bir 
belirteç indirin; bağlantıyı kurmak için bu belirteci MDM sunucunuza yükleyin. MDM sunucunuza yılda bir kez 
yeni bir belirteç yüklemeniz gerekecektir. 

Aygıtları ve içerikleri yönetmek için Apple Configurator 2’yi kullanıyorsanız, Apple Configurator’da VPP 
hesabınızla oturum açmanız yeterlidir. iOS 10 ve macOS Sierra ile tüm dağıtımlarınızda Apple Configurator 2’yi 
kullanarak uygulamaları önceden yükleyebilir, ağın bant genişliğinden ve zamandan tasarruf edebilirsiniz. 

2. Adım. İçerikleri atama ve dağıtma. MDM sunucunuza bağlandığınızda, App Store devre dışı olsa bile yeni 
atanmış uygulamalar ve uygulama güncellemeleri de dahil, uygulamaları aygıtlara ve kullanıcılara çok çeşitli 
yollarla atayabilirsiniz. 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VPP uygulamalarını aygıtlara atama. Şirketiniz yönetilen aygıtları ve içeriği tamamen kontrol altında tutmak 
isterse veya her kullanıcının bir Apple ID edinmesi pratik değilse, MDM çözümünüzü veya Apple Configurator 2’yi 
kullanarak doğrudan aygıtlara uygulamalar atayabilirsiniz. Bir uygulama bir aygıta atandığında, MDM 
aracılığıyla o aygıta gönderilir veya Apple Configurator 2 tarafından aygıta eklenir. Herhangi bir davet 
gerekmez. Aygıtı kullanan herkes o uygulamaya erişebilir. Aygıtlara uygulamalar atarken atayacağınız 
uygulamalar için aygıt başına bir yönetilen dağıtım lisansına ihtiyacınız olur. 

VPP uygulamalarını kullanıcılara atama. Mail veya anında bildirim mesajıyla kullanıcıları davet etmek için 
MDM çözümünüzü kullanın. Daveti kabul etmek için kullanıcıların kişisel bir Apple ID ile kendi aygıtlarında 
oturum açması gerekir. Apple ID, VPP hizmetiyle kaydedilir ancak, tamamen gizli kalır ve yönetici tarafından 
görülemez. Kullanıcılar daveti kabul edip iTunes Store hüküm ve şartlarını kabul ettikten sonra MDM 
sunucunuza bağlanırlar ve böylece atanan uygulamaları indirebilirler. Ayrıca, siz uygulamayı denetimli 
iOS aygıtlarına uzaktan yükleyebilirsiniz. Uygulamalar, başka bir çaba veya maliyet gerektirmeksizin her 
kullanıcının aygıtına otomatik olarak indirilebilir. Uygulamaları kullanıcılara atamak için kullanıcı başına 
bir yönetilen dağıtım lisansına ihtiyacınız olur. 

Not: Kullanıcılara önceden uygulamalar atadıysanız, MDM çözümleri, kullanıcı başına VPP atamalarından aygıt 
başına VPP atamalarına uzaktan geçiş yaptırabilir. Aygıtın bir MDM çözümüne kayıtlı olması gerekir. 
Bu özellikle ilgili destek konusunda MDM çözümünüzün destek belgelerine başvurun. 

3. Adım. Uygulamaları kaldırma ve yeniden atama. Bir aygıt veya kullanıcı atadığınız uygulamalara 
artık ihtiyaç duymadığında, bu uygulamaları kaldırabilir ve yeniden başka aygıtlara veya kullanıcılara 
atayabilirsiniz. Eğer kullanıcıya atanırsa, kullanıcının kişisel bir kopyasını satın alma fırsatı olacaktır. 
Uygulama, iOS için MDM ile yönetilen uygulama olarak dağıtılmışsa, yöneticinin uygulamayı ve tüm verileri 
anında kaldırma ek seçeneği de vardır. Bu durumda, en iyi yöntemlerden biri, uygulamaları aygıtlarından 
kaldırmadan önce kullanıcılara bildirimler göndermek veya bir süre vermektir.  

Kullanılabilir kodlar 
Kullanılabilir kodları kullanarak içerik de dağıtabilirsiniz. Bu yöntem bir uygulamayı kalıcı olarak kodu kullanan 
Apple ID’ye aktarır. Bu Apple ID, şirketinizce kontrol edilen aygıtlarda oluşturulabilir ve kullanılabilir veya 
kullanıcının kişisel Apple ID’si olabilir. Kullanılabilir kodlar, bir hesap tablosu biçiminde gönderilir. Toplu satın 
almada, her uygulama için özel bir kod iletilir. Bir kodun her kullanılışında VPP mağazasındaki hesap tablosu 
güncellenir; böylece, kullanılan kod sayısını istediğiniz zaman takip edebilirsiniz. Bu tabloda ayrıca, kod 
kullanım URL’si ile bağlantıya gömülü kullanılabilir kod yer alır. Kullanıcılara kullanım URL’sini göndermek en 
iyisidir; böylece, içeriği indirirken kullanılabilir kodu elle yazmaları veya girmeleri gerekmez. Kodları mail 
yoluyla veya şirket içi bir web sitesiyle iletiyorsanız mail’de veya web sitesi içeriğinde bir paragraflık “Yetkili Son 
Kullanıcı Hüküm ve Koşulları”nı da eklemelisiniz. “Yetkili Son Kullanıcı Hüküm ve Şartları” bölümünü, 
www.apple.com/legal/internet-services/itunes/vppbusiness/ww sayfasında, İçerik Kodları bölümünün 
altında VPP Hüküm ve Koşulları’nda bulabilirsiniz. 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Uygulama Atama Hakkında Önemli Bilgiler 
• VPP hesabı yöneticileri, uygulamanın App Store aracılığıyla satıldığı tüm ülke ve bölgelerdeki aygıtlara 

uygulama atayabilir. Örneğin, ABD’deki bir VPP hesabından satın alınmış bir uygulamanın Fransa’daki 
aygıt veya kullanıcılara atanabilmesi için bu uygulamanın Fransa’da App Store aracılığıyla 
edinilebilmesi gerekir. 

• MDM çözümünü yalnızca iOS 7.0’ı veya daha yeni bir sürümünü ve macOS v10.9’u veya daha yeni 
bir sürümünü çalıştıran aygıtlara uygulama atamak için kullanabilirsiniz.Aygıtlara Apple ID olmadan 
doğrudan uygulama atayabilmek için iOS 9.0 ve macOS 10.10 veya daha yeni sürümleri gerekir.

http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/vppbusiness/ww


Kodları kullanıcılara dağıtmanın birkaç yolu vardır: 
• Üçüncü taraf MDM çözümleri. Kullanılabilir kodları kullanıcılara, VPP tarafından sağlanan hesap tablosunu 

MDM sunucunuza yükleyerek dağıtmak için MDM’yi kullanın.  Kullanıcılara bir kodu kullanmaları için 
MDM’den bildirim gönderebilirsiniz. MDM, kodları kullanan kullanıcı sayısını da takip edebilir. 

• Mail. Kullanılabilir kod URL’sini kullanıcılara gönderin. Mobil aygıtlarından veya Mac ya da PC’lerinden her 
uygulamanın URL’sine tıklamaları veya dokunmaları yeterlidir. Kullanılabilir kod, kod kullanım URL’sinin bir 
parçasıdır ve kullanıcıların içeriği Apple ID’leriyle oturum açtıktan hemen sonra indirebilmelerini sağlar. 

• Dahili web sitesi. Şirketinizin dahili ağındaki güvenli bir web sitesi, kullanıcıların kod kullanım URL’lerine 
erişebileceği uygun ve merkezi bir konum sağlayabilir.  İçerik kullanılabilir olduğunda, kullanıcıları 
uyarmanız yeterlidir; ardından, onları istedikleri içeriği indirebilecekleri özel web sayfasına yönlendirin. 
Çalışanların içerikleri doğrudan iPhone, iPad veya Mac’lerinden kurmalarını sağlayan bir şirket içi uygulama 
da oluşturabilirsiniz. 

• Apple Configurator 2. Uygulamaları dağıtmak için başka bir seçenek de bir Mac’te Apple Configurator 2’yi 
kullanmaktır. VPP mağazası aracılığıyla edinilen kullanılabilir kod hesap tabloları, Apple Configurator 2 
tarafından içeri aktarılabilir ve her aygıta indirilen uygulama sayısı takip edilebilir. İçerik, yöneticinin 
Apple ID’si ile ilişkili olduğu için her aygıtın bir kullanıcı Apple ID’si ile yapılandırılması gerekmez. 
Dağıtılan içeriği Apple Configurator 2 ile güncellemek için içeriğin yüklendiği Mac’e yeniden bağlanmanız 
gerekir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen  help.apple.com/configurator/mac/ sayfasını ziyaret edin. 

Not: Daha önce VPP aracılığıyla kullanım kodları satın aldıysanız, bu kodların kullanılmamış olması veya 
Apple Configurator aracılığıyla kullanılmış olması durumunda, bu kodları yönetilen dağıtımla birlikte 
kullanabilmek için taşınmaları talebinde bulunabilirsiniz. Daha önceden satın alınan ve kullanıcılar 
tarafından kullanılmış olan kullanım kodları taşınamaz. 

Kodların taşınması hakkında daha fazla bilgi edinmek için  Toplu Alım Programı’nda kullanım kodlarından 
yönetilen dağıtıma geçme sayfasına bakın. 

iOS için Özel B2B Uygulamaları


Genel Bakış 
Toplu Satın Alma Programı, VPP mağazasından iOS için özel B2B uygulamaları edinmenizi sağlar. Üçüncü 
taraf bir geliştiriciyle işbirliği yaparak işinize özel tasarlanmış benzersiz iOS uygulamaları edinebilir, sonra 
da bu uygulamaları hazır App Store uygulamalarıyla birlikte şirketinizde istediğiniz ölçekte dağıtabilir ve 
böylece iPhone ve iPad kullanımını daha da geniş bir ölçeğe yayabilirsiniz. İster geliştirmeyi bağımsız bir 
yükleniciye, ister ticari bir geliştirme şirketine yaptırın, özel B2B uygulamalarını VPP mağazası yoluyla 
dağıtmak hem siz hem de geliştiriciniz için en kolay dağıtım yöntemidir. 

Sizin için üçüncü taraf bir geliştirici tarafından oluşturulan özel B2B uygulamaları yalnızca sizin kullanımınıza 
sunulur. Başka VPP katılımcıları özel uygulamalarınızı göremez ve indiremezler. Bu, işlemin güvenli ve gizli 
olmasını sağlar. Ayrıca, özel B2B uygulamaları VPP hesabınızdan erişilebilir hale gelmeden önce Apple 
tarafından gözden geçirildiği için kaliteli bir kullanıcı deneyimi için uygulamaların teknik doğrulama ve 
kontrolden geçtiğinden emin olabilirsiniz. Özel B2B uygulamalarının fiyatı geliştirici tarafından belirlenir. 
Uygulamalar ücretli veya ücretsiz olabilir. 

Uygulamaları şirketiniz için özelleştirmek, birçok yarar sağlar çünkü uygulamaların özellikleri ve işlevleri 
şirketinizin kendine özgü ortamına veya çalışma biçimine uyacak şekilde tasarlanabilir. Uygulamaları 
özelleştirmek amacıyla yararlanabileceğiniz yaygın kullanılan yollar arasında şunlar bulunur: 

• Şirket markası için özelleştirilmiş kullanıcı arabirimi 

• Bir iş sürecine veya iş akışına uygun benzersiz işlevler  

• IT ortamınız için özel yapılandırma 

• Bir iş ortağı, bayi veya franchise sahibi gibi sınırlı bir kullanıcı grubuna yönelik özellikler 
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Özel B2B uygulamaları nasıl edinilir ve dağıtılır? 
1. Adım. Geliştiricinizle bağlantı kurma. Özel B2B uygulamaları bir üçüncü taraf geliştirici veya iş ortağıyla 
işbirliği içinde geliştirilir ve dağıtılır. Bu nedenle özel iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak benzersiz bir uygulama 
hazırlayıp hazırlayamayacaklarını öğrenmek için doğrudan gelişitiricinizle iletişime geçmeniz gerekir. 

Apple Geliştirici Programı’na (App Store programı) kayıtlı ve son Program Lisans Sözleşmesi’ni kabul etmiş 
geliştiriciler, iTunes Connect’i kullanarak özel B2B dağıtımı için uygulamalar gönderebilirler.Tercih ettiğiniz 
geliştirici veya iş ortağı Apple Geliştirici Programı’na kayıtlı değilse lütfen onları kaydolmaları için 
developer.apple.com/programs/ios adresine yönlendirin. 

Geliştirici bir uygulama oluşturup sizi yetkili satın alımcı olarak belirlediğinde uygulamayı ücretsiz olarak 
veya size özel bir fiyatla sunabilir. 

2. Adım.  Apple Dağıtım Programları Apple ID’nizi geliştiricinize verme. Şirketiniz özel bir B2B uygulaması 
edinecekse, geliştiricinize veya iş ortağınıza Apple Dağıtım Programları Apple ID’nizi oluşturmak için kullandığınız 
mail adresini vermeyi unutmayın.  

Önemli: Apple ID’nizin şifresini açıklamayın. Geliştirici bu mail adresini kullanarak sizi yükledikleri özel B2B 
uygulamasını indirmeye yetkili kurumsal alıcı olarak tanımlayacaktır. 

3. Adım. Özel B2B uygulamanızı VPP mağazasından edinme. Birlikte çalıştığınız geliştirici, uygulama 
indirilmeye hazır olduğunda size haber vermelidir. Bildirimi aldığınızdaVPP mağazasında oturum açarak 
şirketiniz için yapılmış özel B2B uygulamalarını görebilirsiniz. Özel B2B uygulamaları yalnızca geliştiricinin 
belirttiği şirketlerin erişimine açıktır ve program kapsamındaki diğer şirketler bu uygulamaları göremezler. 
Bu uygulamalar ücretsiz olarak veya geliştiricinin belirlediği fiyat karşılığında indirilebilir. 

4. Adım. Uygulamaları kullanıcılara dağıtma. Özel B2B uygulamalarını, VPP mağazasından alınan herhangi bir 
uygulama gibi dağıtabilirsiniz. Özel B2B uygulamaları MDM ile yönetilebilir veya kullanılabilir kodlarla dağıtılabilir. 
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Özel B2B Uygulamaları Hakkında Önemli Bilgiler 
• Uygulama gözden geçirme.  Özel B2B için gönderilen her uygulama ve uygulamanın her sürümü 

(güncelleme) Apple tarafından bir uygulama denetim sürecinden geçirilir. App Store uygulamalarında 
kullanılan uygulama denetim kuralları  özel B2B uygulamaları için de geçerlidir. 

• Uygulama güvenliği. Uygulamanız hassas şirket verileri içeriyorsa uygulama içine bir kimlik doğrulama 
mekanizması yerleştirebilirsiniz. Özel B2B uygulamaları Apple tarafından kendiliğinden koruma altına 
alınmaz ve uygulama içindeki verilerin güvenliği geliştiricinin sorumluluğundadır. Apple, uygulama 
içi kimlik doğrulama ve veri şifreleme için iOS en iyi uygulamalarını kullanmanızı önerir. iOS için güvenli 
kodlamada en iyi uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için iOS Developer Library’yi ziyaret edin. 

• Uygulama doğrulama.  Özel B2B uygulamalarının değerlendirme kurallarına uyduğunu doğrulamak 
için Apple’ın oturum açması ve uygulamayı çalıştırması gerekir. Şirkete ait verilerin veya hassas iş 
verilerinin uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak için, bu gerekliliği nasıl yerine getireceğinizi 
geliştiriciniz veya iş ortağınızla birlikte belirleyin. Uygulama denetimi için genel test hesapları veya 
gizli bilgilerden arındırılmış örnek veriler kullanabilirsiniz.

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/Security/Conceptual/Security_Overview/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/Security/Conceptual/Security_Overview/Introduction/Introduction.html
http://developer.apple.com/programs/ios


Kaynaklar 
Kurumsal Müşteriler için Toplu Satın Alma Programı: www.apple.com/business/vpp 

VPP hüküm ve koşulları: www.apple.com/legal/internet-services/itunes/vppbusiness/ww 

VPP desteği: www.apple.com/support/itunes/vpp 

Kurumsal destek: www.apple.com/support/business/ 

iOS için Mobil Aygıt Yönetimi: www.apple.com/iphone/business/it/getting-started.html 
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