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Teknik Hizmetler – Sistem ve Ağ Yönetimi
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1. Teknik Hizmetler – Sistem ve Ağ Yönetimi birimlerinin teknik
personelidir.
2. Üniversitenin mevcut bilgisayarların ve bunlara bağlı diğer
çevre birimlerinin tamiri, donanımsal eksikliklerinin
giderilmesi,
3. IP ve Analog telefon sistemlerinin çalışmasını yönelik
sistemlerinin alt yapılarının oluşturulması, geliştirilmesi,
sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi,
4. Üniversite kablolu ve kablosuz ağ ve bu ağı oluşturan tüm
cihazların montajı, demontajı, kurulumu, çalıştırılması ve iş
sürekliliğinin sağlanmak,
Görev ve
Sorumlulukları

5. Zayıf akım kablolama işlemleri ve ağ iletişiminde meydana
gelen arızaların giderilmesi,
6. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde
sunulmasını sağlamak,
7. Daire Başkanın Başkanlığında, yapılan toplantılara düzenli
olarak katılmak, bu toplantılarda, Birimindeki faaliyetleri ve
gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak,
bilgi paylaşımını, işbirliği ve uyumu sağlamak,
8. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve
demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli
tedbirleri almak, Şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü
malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak,
9. Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an
kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını
sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak,

Hazırlayan
Ali AKBULUT

Kontrol

Onay

Sayfa

Merter KARACAN

Veli ÇAPALI

1/2

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

10. Uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri
almak,
11. Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin
yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklamak,
12. Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda
bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda kendini
yetiştirmek,
13. Kurumun ihtiyacına göre kendini ve bilgisini yenilemek, yeni
bilişim sistemlerini ve alt yapılarını öğrenmek, kendini
geliştirmek,
14. Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek,
gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar
için daire başkanına öneride bulunmak,
15. Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine
getirilmesinden Daire Başkanı ve Üst Yöneticiye karşı
sorumludur.
16. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.

Onaylayan Amir
…/…/2018
Dr. Öğr. Üyesi Veli ÇAPALI

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi
kabul ediyorum.
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