
HAVELSAN Drive Güvenli 
Dosya Depolama ve Paylaşım Platformu

IDEF ’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı



HAVELSAN Drive Nedir?
HAVELSAN Drive, IDEF’21 katılımcı firmalarının dijital 
tanıtım görsel materyallerini (sunum, video, fotoğraf, 
broşür vb.) yükleyebildikleri, karekod vasıtasıyla 
ziyaretçilerine katılımcı tanıtım materyallerini 
sunabilecekleri güvenli depolama ve paylaşım 
platformudur.



Neden HAVELSAN Drive?

COVID önlemleri 
kapsamında fiziksel 
temas azaltılarak en 
güvenli şekilde 
ziyaretçilerin tanıtım 
dosyalarına erişimi 
sağlanacaktır.

HAVELSAN Drive 
güvencesi ile Ziyaretçiler 
dosyalara güvenli ve 
kolay bir şekilde 
erişecektir.

Ziyaretçiler katılımcı 
firmanın tanıtım 
broşürlerini ve 
videolarını kendi akıllı 
cihazlarından kolayca 
seyredebilecektir.

Katılımcı firma IDEF’21’de 
çekilen fotoğraflarını 
HAVELSAN Drive 
üzerinden ayrılmış olan 
alandan yayınlayarak 
ziyaretçilerinin erişimine 
sunabilecektir.



Doğrudan 
ziyaretçiye eriş, 
dijital tanıtımını 
kolayca 
gerçekleştir.

ZİYARETÇİLERİNE
DOĞRUDAN ERİŞ

HAVELSAN Drive Nasıl Kullanılır?

E-posta yoluyla 
ulaşan aktivasyon 
linki üzerinden 
HAVELSAN 
Drive’a giriş yap.

Kendi firma adınla 
klasörünü oluştur. İstediğin klasör 

yapısında 
ziyaretçilere 
sunmak istediğin 
içeriği HAVELSAN 
Drive’a yükle.

Yükleme işlemi 
tamamlandığında 
“firma klasörünü 
linkle paylaş” 
butonuna tıklayarak 
karekod oluştur.

Karekodu çıktı 
alarak standına 
yerleştir.

AKTİVE ET KLASÖR
OLUŞTUR

TANITIM 
MATERYALLERİNİ 
YÜKLE

KAREKODU 
OLUŞTUR

STANDINA
YERLEŞTİR



1.Adım AKTİVE ET

HAVELSAN Drive kullanıcıları katılımcı firma 
unvanlarına uygun, TÜYAP’a beyan edilmiş yetkili 
e-postalara tanımlanmış olacaktır.
Katılımcı firma yetkili e-postalarına aktivasyon
linkleri gönderilir.
Firma kullanıcısı gelen linke tıklayarak HAVELSAN 
Drive hesabını aktive eder.
HAVELSAN Drive üzerinde 1 GB’a kadar içerik 
yüklemesi yapılabilir.



2.Adım FİRMA KLASÖRÜNÜ OLUŞTUR

Firma ismini ve tanıtım materyallerini klasörler 
halinde, ziyaretçi karekodu okuttuğunda görmesini 
istediğiniz şekilde oluşturun.



3. Adım TANITIM MATERYALLERİNİ YÜKLE

İstediğin klasör yapısında ziyaretçilere sunmak 
istediğiniz içeriği HAVELSAN Drive’a sürükle-bırak 
yöntemi veya göz at yöntemi ile yükleyin.



4. ADIM-KAREKOD OLUŞTUR

Firma Klasörü’nün üstüne gelerek sağ tıklayın, 
link ile paylaş seçeneğini seçin.
Açılan ekrandan kriterlerini girin ve PAYLAŞ 
butonuna tıklayın.
Linki gördüğünüz ekranda karekod işaretine 
tıklayın ve Karekodu indirin.



5. Adım KAREKODU STANDINA YERLEŞTİR

İstediğiniz şekilde çıktı alarak karekodunuzu 
standınızda ziyaretçilerin rahatça görebileceği bir 
yere yerleştirin.



6. Adım ZİYARETÇİLERİNE DOĞRUDAN ERİŞ

Doğrudan ziyaretçiye erişin, dijital tanıtımını 
kolayca gerçekleştirin.




