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Sisteminiz Windows 10' u destekliyor mu?
Windows 10' u indirme aşamasına geçmeden önce ilk olarak kullandığınız
sistemin Windows 10' u destekleyip, desteklemediğine bakmanızı tavsiye ediyoruz.
Bunun için her ne kadar Microsoft, minimum sistem gereksinimlerini açıklasa da eğer
sınırın hemen üstünde bir sisteme sahipseniz, Windows 10' un başka kişiler tarafından test
edilmesini bekleyip, onların deneyimlerine göre sisteminize kurup kurmamaya karar
vermenizin daha doğru olacaktır.

Windows 10 için minımum sistem gereksinimleri nelerdir?
İşlemci: 1 GHz ya da daha hızlı
Bellek: 32 bit için 1 GB, 64 bit için 2 GB
Disk Alanı: 32 bit için en az 16 GB, 64 bit için en az 20 GB
Ekran Kartı: En az Microsoft Direct X 9 destekli

Sıfır bir diske Windows 10 kurulduğunda Netcad GIS çalışıyor mu?
Windows' un diğer işletim sistemlerinde olduğu gibi Windows 10' da Netcad GIS
sorunsuz çalışmaktadır.

Mevcut işletim sistemi Windows 10' a yükseltildiğinde Netcad GIS çalışıyor mu?
Windows 10' a yükseltme işlem adımlarının doğru yapıldığı, dosyaların tam korunduğu ve
güncelleme esnasında güncelleştirmelerin eksiksiz yapıldığı durumlarda; mevcuttaki
Netcad GIS veya yeniden kurulacak Netcad GIS kullanımlarında hiçbir sorun
yaşanmamaktadır.
Windows 10' a yükseltme esnasında bir problem veya yanlış ilerlenmiş bir işlem adımı
olması sonucunda alınacak hatalar; Netcad GIS kaynaklı hata değil, Windows veya
kullanıcı hatası olacaktır.

Saklamak istediklerinizi seçin !
Aşağıda Windows 10 Yükseltme Yardımcısı' nın saklama seçeneği görülmektedir. Netcad
GIS, işletim sisteminde olan bir uygulama olduğu için Netcad GIS ve diğer uygulamaların
kaybedilmesi için gerekli olacak seçenek "Kişisel dosyaları ve uygulamaları sakla" seçili
olmalıdır.

İşletim sistemi yükseltildikten sonra aşağıdaki kontrollerin yapılması önerilmektedir.
Aygıt yöneticisinden sürücülerin kontrolünün yapılması; gerekiyor ise
güncellenmesi,
Kullanıcı ve grup haklarının kontrol edilmesi; gerekiyor ise yeniden
düzenlenmesi,
Güvenlik duvarı, kullanıcı hakları (UAC), izinler ve yönlendirmelerin kontrol
edilip gerekirse baştan düzenlenmesi gerekmektedir.
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