Değerli Müşterimiz,
FCA, 2017 yılı başında ISO 18541-1 kapsamında E-per Sistemi güvenliğini arttırmaya yönelik bir
çalışma başlatmıştır. Bu yeni system geçişi kapsamında tüm kullanıcı adları ve şifreleri de
değiştirilmiştir.
Yeni E-per Sisteminde yaşanabilecek sorunlar ile ilgili sizler için bir kılavuz hazırladık.
Aşağıda konu bazında hazırlanmış kılavuzları bulabilirsiniz.
Madde bazında konu dağılımları şu şekildedir:
-

Yeni kullanıcı adı ve algoritma şifreye e-posta tarafınıza ulaştı ise; Madde 1.

-

Şifrenizi unuttuysanız ya da şifre “bloke” uyarısı veriyor ise; Madde 2.

-

Sistem “yeni şifre belirle” veya “yanlış kullanıcı adı veya şifre” uyarısı veriyor ise; Madde 3.

-

“Forgot your password? (Şifrenizi mi Unuttunuz)”’ şifre değiştirme işlemine hata veriyor veya
“hesabınız bloke oldu” uyarısı veriyor ise; Madde 4.

-

Güvenlik sorularının yanıtlarını hatırlamamanız durumunda ise; Madde 5

-

Güvenlik sorularının yanıtlarına sistem hata uyarısı veriyor veya yanıtları teyid edilmesini
istiyorsanız; Madde: 6

-

Mayıs ayında güvenlik sorularını yanıtlamadıysanız, sisteme ilk kez kayıt olacaksanız, kayıt
olduğunuz halde yeni kullanıcı adınız gelmediyse veya sisteme girdiğinizde aboneliklerim
altında E-per katalog aktif değilse; Madde 7.

1. YENİ KULLANICI ADI VE ALGORİTMA ŞİFRE OLUŞTURMA MESAJI ULAŞAN
MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN:
Hatırlarsanız, Mayıs ayında FCA’den E-per sistem güvenliğinin arttırılmasına yönelik bir çalışma
yapıldığı ekli “FCA - TECHNICAL INFORMATION - Dikkat: yeni kullanıcı yönetimi” adı ile bir e-posta
gönderilmiş; bu dönemde sisteme giriş yapan kullanıcılara “Ad – Soyad – Doğum Tarihi – Mail adresi
doğrulama ve şifre kurtarma için 2 soru ve yanıt” belirlemeleri istenmişti.
Bu prosedürü uygulayan müşterilerimize, Tofaş Yedek Parça 2017-2018 E-per Üyelik Döneminin
başlaması ile birlikte geçtiğimiz günlerde yeni kullanıcı adlarını içeren ve yeni algoritma şifrelerini
nasıl belirleyeceklerini anlatan ekteki “Registration mail from www.technicalinformation.fiat.com”
adlı yeni bir e-posta iletildi.

Bu e-postada yer alan WXXXXXB yeni kullanıcı adınızdır. E-posta’da yer alan aşağıda da
bulabileceğiniz algoritmaya göre geçici şifrenizi belirlemeniz gerekmektedir.
ÖRNEK
YENİ ŞİFRE ALGORİTMA / Kural
<İsmin ilk 2 harfi (küçük harf)>

Örnek Sonuç
John

jo

<Soy ismin ilk 2 harfi (küçük harf)> Smith

sm

<Çizgisi - (eksi işareti/çizgi)>

-

-

<Doǧum günü (2 rakam)>

30

30

<Doǧum ayı (2 rakam)>

aǧustos 08

Oluşan password: josm-3008

***Algoritma şifre belirlemede E-per sisteminde kayıtlı ad-soyad ve doğum tarihi ile şifrenin
oluşturulmasına dikkat ediniz. 5 kez hatalı denemede şifreniz bloke olmaktadır. Şifreniz bloke olması
durumunda aşağıdaki 2. bölüme bakınız.
!!!Yeni sistemde şifre geçerlilik süresi 60 gündür. 60 günde 1 aşağıdaki algoritmaya uygun yeni şifre
belirlemeniz gerekecektir.
Algoritma şifreyi belirlemenizin ardından her zamanki gibi “www.technicalinformation.fiat.com”
adresinde “Kendi Bilgilerini Gir” bölümündeki “Gir” bölümünü tıklayarak sistemin aşağıda görseli yer
alan yeni giriş sayfasına ulaşabilirsiniz.
User ID (Kullanıcı Adı) ve Password ( Şifre ) bilgilerini girdikten sonar “LOGIN”e (giriş) tıklayarak
sisteme ulaşabilirsiniz.

Genel

Kullanıcı adınız ve geçici şifreniz ile sisteme giriş yaptığınızda system size otomatik olarak aşağıda
görseli bulunan “Şifre Değiştirme” alanına yönlendirecektir. Şifre Değiştirme için 2. Bölümde yer alan
“ŞİFRE DEĞİŞİKLİK
KURALLARI”na
dikkat etmenizi
aşağıdaki
görseldeki
adımlarırica
ederiz.

2. ŞİFRENİZİ UNUTTUYSANIZ VEYA ŞİFRENİZ BLOKE OLDU UYARISI İÇİN:
Yeni algoritma şifrenin uygun şekilde oluşturulmaması ve 5 kez sisteme hatalı kullanıcı adı ve/veya
şifre ile giriş denenmesi halinde kullanıcı şifre bloke olmaktadır ve aşağıdaki uyarı çıkmaktadır.

Bu uyarı ekranda çıkması halinde ilk olarak “Forgot your password?”e tıklamanızı rica ederiz. Bu
linkte tıkladığınızda aşağıdaki yeni şifre belirleme adımları çıkmaktadır.
Burada çıkan 2 soru, sizin güvenlik için belirlediğiniz 2 sorudur ve yanıtlar mutlaka daha önce
belirlediğiniz yanıtlar olmalıdır.

Soruları yanıtladıktan sonra “New Password” ( Yeni Şifre ) ve “Confirm New Password” ( Yeni Şifre
Doğrula ) alanlarına aşağıdaki “PASSWORD CHANGE RULES” ( Şifre Değişiklik Kuralları ) doğrultusunda
belirlediğiniz şifreyi aynı şekilde girmeniz gerekmektedir.
PASSWORD CHANGE RULES ( ŞİFRE DEĞİŞİKLİK KURALLARI )
1. Şifre, en az 8 karakter içermelidir.
2. Yeni şifre, aşağıda yer alan 3 karakter türünün her birinden en az 1er karakter içermelidir.
o Büyük harf (A,B,C,….)
o Küçük harf (a,b,c,…)
o Sayı (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
3. Şifre, son 4 dönemde kullanılan şifreden farklı olmalıdır.
4. Şifre, ad – soyad ve kullanıcı adı ile yakından ilişkilendirecek şekilde olmamalıdır.
Örnek Şifre: Opar1234

3. “YENİ ŞİFRE BELİRLE” VEYA “YANLIŞ KULLANICI ADI VEYA ŞİFRE” UYARISI İÇİN:
“www.technicalinformation.fiat.com” adresinde “Kendi Bilgilerini Gir” bölümündeki “Gir”

bölümünü tıklayarak sistemin aşağıda görseli yer alan yeni giriş sayfasına ulaşıp User ID: Kullanıcı Adı
ve Password: Şifre bilgilerini girdikten sonra “LOGIN”e (giriş) tıkladığınızda “yeni şifre belirle” veya
“yanlış kullanıcı adı veya şifre” uyarısı çıkması halinde; Forgot Your Password?” linkine tıklayınız ve
yukarıdaki 2. Maddede belirtilen “Password Change” ( Şifre Değişikliği ) adımlarını uygulayınız.

4. “Forgot your password? (Şifrenizi mi Unuttunuz)”’ ALANINDAN ŞİFRE DEĞİŞİKLİĞİNİ
İZİN VERMEMESİ VEYA HESABINIZ BLOKE OLDU UYARISI İÇİN:
Yeni sistemde yeni şifre oluşturmayı deneme hakkı 5 olarak belirlenmiştir.
5 kez şifre deneme yapılmış ise, sistem “Incorrect answer or answers - Max number of tries
reached” hatası verecektir.
Bu durumda aşağıdaki formatta mesajı Admin_TI@fcagroup.com adresine göndermenizi rica
ederiz.
Aşağıda XXX olarak belirttiğimiz sarı ile işaretli alana mutlaka W ile başlayan kullanıcı adınızı
yazınız.
E-posta konu alanına ise “Blocked ID & Password Problem” yazınız.
İsterseniz e-posta ekine ekran görüntüsünü de ekleyebilirsiniz.
Size yeni şifre geldikten 10 dk sonra W ile başlayan kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapınız.
Sizden yeni şifre belirlemeniz istenecektir. Kılavuzda 2. Bölümdeki “ŞİFRE DEĞİŞİKLİK
KURALLARI”nı izleyerek 8 haneli ( 1 büyük harf, 1 küçük harf ve 1 rakam mutlaka olmalı) kendi
şifrenizi belirleyiniz ve sisteme giriş yapınız.

Genel

E-posta Konu: TOFAS Account /Blocked ID & Password Problem
E-posta Metin:
Dear Admin,
ID: WXXXXX
My account is blocked. I couldn’t change my password. The system gives “Incorrect answer or
answers - Max number of tries reached” warning.
I would appreciate your help to unlock my account.
Regards,

5. GÜVENLİK SORULARININ YANITLARINI HATIRLAMAYAN MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN:
Sistem güvenlik gereği seçtiğiniz güvenlik sorularına verdiğiniz yanıtları hatırlamıyorsanız
aşağıdaki formatta mesajı Admin_TI@fcagroup.com adresine göndermenizi rica ederiz.
Aşağıda sarı ile işaretli alana mutlaka W ile başlayan kullanıcı adınızı yazınız.
E-posta Konu: TOFAS Account /Security Answers
E-posta Metin:
Dear Admin,
ID: WXXXXXB
I don’t remember the security questions’ answers.
I would appreciate you if you share the answers.
Regards,
Eğer hem güvenlik yanıtlarını hatırlamıyor hem de 5 kez hatalı deneme sonucu hesabınız bloke
olduysa;
E-posta Konu: TOFAS Account / Blocked ID & Security Answers
E-posta Metin:
Dear Admin,
ID: WXXXXXB
My account is blocked. I couldn’t change my password. The system gives “Incorrect answer or
answers - Max number of tries reached” warning.

Besides, I don’t remember the security questions’ answers.
I would appreciate you if you unlock my account & share the answers.
Regards,

6. GÜVENLİK SORULARININ YANITLARINA SİSTEMİN HATA VERMESİ VEYA YANITLARI
TEYİD ETMEK İSTEYEN MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN:
Güvenlik sorularınızı hatırlıyorsanız ancak sistem yine de hata veriyorsa; öncelikle eğer yanıtlarda
Türkçe karakter varsa onları İngilizce karakter ile değiştirerek deneyiniz. Örn. Ğ yerine G, Ş yerine
S.
Eğer sistem bunu da kabul etmiyorsa ya da yanıtlarınızda Türkçe karakter zaten yoksa formatta
mesajı admin_TI@fcagroup.com adresine göndermenizi rica ederiz.
Aşağıda sarı ile işaretli alana mutlaka W ile başlayan kullanıcı adınızı ve güvenlik sorularınızın
yanıtlarını yazınız.
E-posta Konu: TOFAS Account / Security Answers
E-posta Metin:
Dear Admin,
I forget my password. I have tried to change it by the “forget your password” feature but the
system doesn’t accept my security questions’ answers.
I would appreciate if you check the security answers below.
ID: WXXXXXB
1. Security Answer:
2. Security Answer:
Regards,

Eğer 5 kez hatalı deneme sonucu hesabınız da bloke olduysa; hem hesabınızdaki blokeyi
açtırmak hem de güvenlik yanıtlarınızı kontrol ettirmek için;
E-posta Konu: TOFAS Account / Blocked ID & Security Answers
E-posta Metin:
Dear Admin,
My account is blocked. I couldn’t change my password. The system gives “Incorrect answer or
answers - Max number of tries reached” warning.
Besides, the system doesn’t accept my security questions’ answers.
I would appreciate you if you unlock my account & check the answers below.
ID: WXXXXXB

Genel

1. Security Answer:
2. Security Answer:
Regards,

7. MAYIS AYINDA GÜVENLİK SORULARINI BELİRLEMEMİŞ VE İLK KEZ YENİ SİSTEME
KAYIT OLACAK MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN:
Mayıs ayında FCA’den E-per sistem güvenliğinin arttırılmasına yönelik bir çalışma yapıldığı ekli “FCA TECHNICAL INFORMATION - Dikkat: yeni kullanıcı yönetimi” adı ile bir e-posta gönderilmiş; bu
dönemde sisteme giriş yapan kullanıcılara “Ad – Soyad – Doğum Tarihi – Mail adresi doğrulama ve
şifre kurtarma için 2 soru ve yanıt” belirlemeleri istenmişti.
Bu e-posta mesajı tarafınıza ulaşmadı veya yanıtlamadınız ise; yeni kullanıcı adı ve şifre algoritmayı
içeren “Registration mail from www.technicalinformation.fiat.com” adlı e-posta da tarafınıza
ulaşmamıştır.
Bu durumda “www.technicalinformation.fiat.com” adresinde “Kendi Bilgilerini Gir” bölümündeki
“Kayıtlı Olanlar” bölümünü tıklayınız.

“Kayıtlı Olanlar”a tıkladığınızda aşağıdaki sayfa karşınıza çıkacaktır. Buradaki 3 alan için de “Kabul
Ediniz” seçeneğini seçiniz ve “Kayda Devam Et” butonuna tıkayınız.”

Karşınıza çıkacak aşağıdaki 2. Sayfadaki tüm bilgileri mutlaka eksiksiz ve doğru şekilde doldurmanız
gerekmektedir. Aşağıdaki notlara mutlaka dikkat ediniz.
Formda dikkat edilmesi gereken noktalar:
a) C.A.P. alanına Posta Kodu yazılacaktır.
b) Aktivite Tipolojisi alalında seçeneklerden “ONARIMCILAR”ı seçiniz. Diğer seçenekler için
doküman talep edilmektedir.
c) Güvenlik sorularını ve bu sorulara verdiğiniz yanıtları mutlaka kaydediniz; kaybetmeyiniz.
Sistem ile ilgili yaşanabilecek her sorunda bu güvenlik sorularının yanıtları sizden talep
edilecektir.
Formu doldurduktan sonra alttaki “Kabul ediniz”i seçtikten sonra “Kayda devam et” alanına
tıklayınız.
“Kayda devam et”e tıkladığınızda sayfa değişmeyecek; sayfanın üst alanında kırmızı şerit içinde bir
not çıkacaktır.
Bazı durumlarda bu not İtalyanca olarak çıkabilmektedir.
Kırmız ile işaretli bantta “completata” uyarısı çıkıyorsa; formu başarıyla doldurdunuz demektir. En
fazla bir hafta içinde yeni kullanıcı adı ve şifreniz için size FCA tarafından bir e-posta iletilecektir.
Kırmız ile işaretli bantta “duplicata” uyarısı çıkıyorsa; formu daha önce de doldurmuş olduğunuz
anlamına gelmektedir. Bu durumda E-posta kutunuzu ( Gereksiz E-posta ve Spam dosyaları dahil)
kontrol ediniz. From/Gönderen: FCA, Konu/Subject: “Registration mail from
www.technicalinformation.fiat.com” olan bir e-posta mutlaka tarafınıza gönderilmiştir.
Registration başlıklı e-postanın tarafınıza ulaşmadığına kesinlikle eminseniz; aşağıdaki e-posta’yı
admin_ti@fcagroup.com adresine gönderiniz. Aşağıdaki sarı ile işaretli alana mutlaka kayıt formuna
yazdığınız ad (name), soyad (surname) ve e-posta adresini (e-mail) belirtiniz.

E-posta Konu: TOFAS Account / Registration Problem
E-posta Metin:
Dear Admin,
I have completed the registration form a few days ago but I haven’t received the Registration email which include my new ID.
I would appreciate you if you control it and inform me?
Name: XXXXX
Surname: XXXXXXX
E-mail: XXXXXX
Regards,

Genel

Registration adlı e-posta ile yeni kullanıcı adınız size ulaştığında; yukarıda 1. Bölümdeki adımları takip
ederek sisteme giriş yapınız.
İlk girişte Aboneliklerim altındaki E-per Kataloga ulaşamazsanız gün içinde kontrol ediniz; siz sisteme
giriş yaptıktan sonra katalog aboneliği açılışı yapılmaktadır. Ertesi gün halen açılmaması halinde
aşağıdaki e-postayı admin_ti@fcagroup.com adresine gönderiniz.
E-posta Konu: TOFAS Account / E-per Catalogue
E-posta Metin:
Dear Admin,
ID: WXXXXX
I have completed the registration process and logged into the system but my E-per Catalogue
subscription isn’t active.
I would appreciate your help to activate my E-per subscription.
Regards,

