
Çalışanlarımızın yeni uygulaması MyWISAG’a kayıt



Son değişim: 
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1 Bir WISAG akıllı telefonuyla veya üzerinde Citrix 
Secure Hub kurulu özel bir cihazla kayıt işlemleri

1. adım:

Şimdiye kadar MyWISAG’ın test versiyonunu kullandıysanız, bu versiyon WISAG akıllı 
telefonunuzdan veya üzerinde Citrix Secure Hub kurulu özel cihazınızdan silinecektir. 

Uygulamanın WISAG’a özel versiyonunu yükleyebilmeniz için aşağıdaki pop-up menüsü 
otomatikman görüntülenecektir. 

Bu menüde “Installieren” butonunu tıkladığınızda MyWISAG cihazınıza indirilecektir.

Son değişim: 
17.09.2018 
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2. adım:

Uygulamayı indirdikten sonra açınız ve “Anmelden” butonunu tıklayınız. 

3. adım:

Şimdi karşınıza Citrix kayıt ekranı gelecektir. Bu ekrana, bilgisayarınızda/notebookunuzda da 
WISAG sistemine giriş için kullandığınız kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz. Bu işlemin ardından 
MyWISAG’ı kullanabilirsiniz.

mMustermann 

         Ihr individuelles Kennwort 

Son değişim: 
17.09.2018 
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2 Üzerinde Citrix Secure Hub kurulumu bulunmayan 
özel bir Android akıllı telefonuyla kayıt işlemleri

1. adım:

Akıllı telefonunuzda uygulamanın önceki versiyonu bulunuyorsa: önce bu versiyonu siliniz. Ardından 
akıllı telefonunuzla Google Play Store’u açıp arama kutusuna “MyWISAG” kelimesini giriniz. Buna 
alternatif olarak aşağıdaki QR kodunu herhangi bir QR kod okuyucusu yardımıyla okutup giriş yapa-
bilirsiniz.

veya

Son değişim: 
17.09.2018 
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2. adım:

Şimdi “Installieren” butonunu tıkladığınızda uygulama cihazınıza indirilecektir.

3. adım:

Uygulamayı indirdikten sonra açınız ve giriş kutusunda yer alan “Anmelden” butonunu tıklayınız.

4. adım:

Şimdi WISAG (WISAG Identity Website: https://login.identity.wisag.de) giriş 
sayfasına yönlendirileceksiniz.   

Şimdi aşağıdaki iki durum arasından size uyanı seçmeniz gerekmektedir: 

Durum a):  Citrix giriş bilgilerine sahipsiniz (bilgi: WISAG e-posta adresine sahipseniz, Citrix 
giriş bilgilerine de sahipsiniz demektir):

Son değişim: 
17.09.2018 
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Bilgisayarınızda/notebookunuzda da WISAG sistemine giriş için kullandığınız 
kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz. Bu işlemin ardından MyWISAG’ı kullanabilirsiniz.

Durum b):   Citrix giriş bilgilerine sahip değilsiniz.  Bu durumda WISAG çalışanlarının 
kimlik doğrulaması yapabilecekleri WISAG Identity internet sitesi üzerinden kendinizi 
WISAG çalışanı olarak tanıtıp yeni giriş bilgileri kaydetmeniz gerekecektir. Bunun için 
“Hier geht es zur Registrierung” butonunu tıklayıp istenen adımları uygulamalısınız.

5. adım:

WISAG çalışanı olarak kaydınızı yaptığınız hesabı etkinleştirmek için “Account aktivieren” butonunu 
tıklayınız. Ardından soyadınızı, adınızı ve 12 ya da 13 haneli grup personel numaranızı (KP 
numaranızı) giriniz. Bu numarayı maaş bordronuzun alt sol tarafında bulabilirsiniz. Bu işlemin ardından 
“Daten prüfen” butonunu tıklayınız. 

mMustermann 

         Ihr individuelles Kennwort 

Bilgi: Burada tanımlanan 
adımlar sadece Citrix giriş 

bilgileri bulunmayan 
çalışanlar içindir.

Son değişim: 
17.09.2018 
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6. adım:

Bir sonraki adımda lütfen e-posta adresinizi ve/veya mobil telefon numaranızı giriniz (bilgi: hesabınızın 
doğrulanması için gerekli olup, daha sonra uygulamada giriş yapmak istediğinizde girmeniz gereken 
kullanıcı adınız olacaktır). Burada iki hanenin en az birinin doldurulması gerekmektedir. Ayrıca 
kendiniz için bir de şifre seçiniz. Daha sonra “Absenden” butonunu tıklayınız. 

7. adım:

Bunun ardından – seçtiğiniz duruma bağlı olarak – belirttiğiniz mobil telefon numarasına ve/veya e-
posta adresine bir SMS ve/veya e-posta iletisi alacaksınız. Mobil telefon numaranızı ve/veya e-posta 
adresinizi doğrulamak için size gelen mesajdaki link’i tıklamanız gerekir.

Son değişim: 
17.09.2018 



Sayfa 9/22 

Örnek e-posta: Örnek SMS:

oder 

8. adım:

Şimdi etkinleştirme sayfasına yönlendirileceksiniz. Kayıt işleminiz tamamlanmış ve hesabınız 
etkinleştirilmiştir.

9. adım:

Daha önce yüklediğiniz uygulamayı açınız ve kayıt kutusunda “Anmelden” butonunu tıklayınız.

Son değişim: 
17.09.2018 
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Şimdi giriş işlemi için kullanıcı adınızı (= ya da seçeneğe göre önceden kaydettiğiniz mobil telefon 
numaranızı, e-posta adresinizi veya grup personel numaranızı) ve kendi seçtiğiniz şifrenizi giriniz. 
Ardından “Anmelden” butonunu tıklayınız. Artık MyWISAG’a girişiniz tamamlanmış olup, uygulamayı 
kullanmaya başlayabilirsiniz.

Son değişim: 
17.09.2018 
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3 Üzerinde Citrix Secure Hub kurulumu 
bulunmayan özel bir Apple akıllı telefonuyla 
(iOS/iPhone) kayıt işlemleri

1. adım:

Akıllı telefonunuzda uygulamanın önceki versiyonu bulunuyorsa: önce bu versiyonu siliniz. 
Ardından akıllı telefonunuzun gezginiyle https://my.wisag.de sitesine gidiniz ya da kamera 
fonksiyonuyla aşağıdaki QR kodunu okutunuz:

2. adım:

Ardından ekrana gelecek kutuda “Anmelden” butonunu tıklayınız:

Son değişim: 
17.09.2018 

https://my.wisag.de/
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3. adım:

Şimdi WISAG’ın kayıt menüsüne (https://login.identity.wisag.de) yönlendirileceksiniz. 

Şimdi aşağıdaki iki durum arasından size uyanı seçmeniz gerekmektedir:

Durum a):   Citrix giriş bilgilerine sahipsiniz (bilgi: WISAG e-posta adresine sahipseniz, Citrix giriş 
bilgilerine de sahipsiniz demektir): 

Bilgisayarınızda/notebookunuzda da WISAG sistemine giriş için kullandığınız 
kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz. 

Durum b):  Citrix giriş bilgilerine sahip değilsiniz. Bu durumda WISAG çalışanlarının kimlik 
doğrulaması yapabilecekleri WISAG Identity internet sitesi üzerinden kendinizi WISAG çalışanı 
olarak tanıtıp yeni giriş bilgileri kaydetmeniz gerekecektir. Bunun için “Hier geht es zur 
Registrierung” butonunu tıklayıp istenen adımları uygulamalısınız.

4. adım:

Hesabınızı etkinleştirmek için soyadınızı, adınızı ve 12 ya da 13 haneli grup personel numaranızı 
(KP numaranızı) giriniz. Bu numarayı maaş bordronuzun alt sol tarafında bulabilirsiniz. Bu işlemin 
ardından “Daten prüfen” butonunu tıklayınız.

mMustermann 

         Ihr individuelles Kennwort 

Bilgi: Şimdi adım 9 ile 
devam ediniz (4–8 

adımları sadece Citrix giriş 
bilgilerine sahip olmayan 

çalışanlar içindir).

Son değişim: 
17.09.2018 
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5. adım:

Bir sonraki adımda lütfen e-posta adresinizi ve/veya mobil telefon numaranızı giriniz (bilgi: 
hesabınızın doğrulanması için gerekli olup, daha sonra uygulamada giriş yapmak istediğinizde 
girmeniz gereken kullanıcı adınız olacaktır). Burada iki hanenin en az birinin doldurulması 
gerekmektedir. Ayrıca kendiniz için bir de şifre seçiniz. Daha sonra “Absenden” butonunu tıklayınız.

Son değişim: 
17.09.2018 
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6. adım:

Bunun ardından – seçtiğiniz duruma bağlı olarak – belirttiğiniz mobil telefon numarasına ve/veya e-
posta adresine bir SMS ve/veya e-posta iletisi alacaksınız. Mobil telefon numaranızı ve/veya e-posta 
adresinizi doğrulamak için size gelen mesajdaki link’i tıklamanız gerekir.

Örnek e-posta: Örnek SMS:

veya

7. adım:

Şimdi etkinleştirme sayfasına yönlendirileceksiniz. Kayıt işleminiz tamamlanmış olup, hesabınız 
etkinleştirilmiştir. Yeni oluşturduğunuz kullanıcı bilgileri ile MyWISAG’a kayıt yaptırmak için “Zurück zur 
Startseite” butonunu tıklayınız.

8. adım:

Şimdi giriş işlemi için kullanıcı adınızı (= ya da seçeneğe göre önceden kaydettiğiniz mobil telefon 
numaranızı, e-posta adresinizi veya grup personel numaranızı) ve kendi seçtiğiniz şifrenizi giriniz. 
Ardından “Anmelden” butonunu tıklayınız. 

Son değişim: 
17.09.2018 
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Citrix giriş bilgileri bulunan çalışanlara özgü bilgilerin devamı 

9. adım:

Şimdi MyWISAG’ın masaüstü versiyonuna yönlendirileceksiniz. Burada uygulamayı indirebilmeniz için 
bir pop-up sekmesi ekrana gelecektir. Bunun için önce “Zum App Store gehen” butonunu, ardından da 
“Öffnen” ibaresini tıklayınız. 

Pop-up sekmesinin otomatikman açılmaması halinde menüyü açınız ve “Unsere App herunterladen” 
butonunu tıkayınız.

Son değişim: 
17.09.2018 
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10. adım:

Bir sonraki adımda “Einlösen” butonunu tıklayınız. Uygulamanız şimdi cihazınıza kurulacaktır.

Son değişim: 
17.09.2018 
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11. adım:

Şimdi kurulmuş olan uygulamayı açıp, kayıt kutusunda “Anmelden” butonunu tıklayınız.

12. adım:

Şimdi aşağıdaki iki durum arasından yeniden size uyanı seçmeniz gerekmektedir:

Durum a):   Citrix giriş bilgilerine sahipsiniz (bilgi: WISAG e-posta adresine sahipseniz, Citrix giriş 
bilgilerine de sahipsiniz demektir). Bu ekrana, bilgisayarınızda/notebookunuzda da WISAG 
sistemine giriş için kullandığınız kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz. 

Durum b):   Citrix giriş bilgilerine sahip değilsiniz. Şimdi giriş işlemi için kullanıcı adınızı (= ya da 
seçeneğe göre önceden kaydettiğiniz mobil telefon numaranızı, e-posta adresinizi veya grup 
personel numaranızı) ve kendi seçtiğiniz şifrenizi giriniz. Ardından “Anmelden” butonunu tıklayınız. 
Artık MyWISAG’a girişiniz tamamlanmış olup, uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Son değişim: 
17.09.2018 
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4 Anmelden für die Nutzung der Desktopversion vom 
PC/Notebook aus 

1. adım:

Bilgisayarınızın/notebookunuzun gezgininden https://my.wisag.de. internet sitesini açınız. 
Burada “Anmelden” butonunu tıklayınız.

2. adım:

Şimdi aşağıdaki iki durum arasından size uyanı seçmeniz gerekmektedir:

Durum a):  Citrix giriş bilgilerine sahipsiniz (bilgi: WISAG e-posta adresine sahipseniz, Citrix 
giriş bilgilerine de sahipsiniz demektir):

Daha sonra “Anmelden” butonunu tıklayınız. WISAG ağına giriş yapmış iseniz, zaten 
otomatikman MyWISAG’da olacaksınız. Bahse konu sayfayı WISAG ağının dışından 
açtıysanız, Citrix giriş bilgilerinizi giriniz.

Son değişim: 
17.09.2018 

https://my.wisag.de/
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Durum b):  Citrix giriş bilgilerine sahip değilsiniz. Bu durumda WISAG çalışanlarının 
kimlik doğrulaması yapabilecekleri WISAG Identity internet sitesi üzerinden kendinizi 
WISAG çalışanı olarak tanıtıp yeni giriş bilgileri kaydetmeniz gerekecektir. Bunun için 
“Hier geht es zur Registrierung” butonunu tıklayınız. 

3. adım:

WISAG çalışanı hesabınızı etkinleştirmek için “Account aktivieren” butonunu tıklayınız. 

4. adım:

Ardından soyadınızı, adınızı ve 12 ya da 13 haneli grup personel numaranızı (KP 
numaranızı) giriniz. Bu numarayı maaş bordronuzun alt sol tarafında bulabilirsiniz. 

Bu işlemin ardından “Daten prüfen” butonunu tıklayınız.

Bilgi: Burada tanımlanan 
adımlar sadece Citrix 

giriş bilgileri bulunmayan 
çalışanlar içindir.

Son değişim: 
17.09.2018 



Sayfa 20/22 

5. adım:

Bir sonraki adımda lütfen e-posta adresinizi ve/veya mobil telefon numaranızı giriniz (bilgi: 
hesabınızın doğrulanması için gerekli olup, daha sonra uygulamada giriş yapmak istediğinizde 
girmeniz gereken kullanıcı adınız olacaktır). Burada iki hanenin en az birinin doldurulması 
gerekmektedir. Ayrıca kendiniz için bir de şifre seçiniz. Daha sonra “Absenden” butonunu tıklayınız.

Son değişim: 
17.09.2018 
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6. adım:

Bunun ardından – seçtiğiniz duruma bağlı olarak – belirttiğiniz mobil telefon numarasına ve/veya e-
posta adresine bir SMS ve/veya e-posta iletisi alacaksınız. Mobil telefon numaranızı ve/veya e-posta 
adresinizi doğrulamak için size gelen mesajdaki link’i tıklamanız gerekir.

Örnek e-posta: Örnek SMS:

veya

7. adım:

Şimdi etkinleştirme sayfasına yönlendirileceksiniz. Kayıt işleminiz tamamlanmış olup, hesabınız 
etkinleştirilmiştir. Yeni oluşturduğunuz kullanıcı bilgileri ile MyWISAG’a kayıt yaptırmak için “Zurück zur 
Startseite” butonunu tıklayınız. 

Son değişim: 
17.09.2018 
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8. adım:

Şimdi giriş işlemi için kullanıcı adınızı (= ya da seçeneğe göre önceden kaydettiğiniz mobil telefon 
numaranızı, e-posta adresinizi veya grup personel numaranızı) ve kendi seçtiğiniz şifrenizi giriniz. 
Ardından “Anmelden” butonunu tıklayınız. Artık MyWISAG’a girişiniz tamamlanmış olup, uygulamayı 
kullanmaya başlayabilirsiniz. 

Son değişim: 
17.09.2018 




