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(1) Entegrasyon çalışmaları kapsamında alt yüklenici firma ile çalışıyorsanız yüklenici firma bilgisi alanı doldurulmalıdır.
(2) Test ortamı webmail erişimine kapalıdır.Erişim için PTT ye mutlaka IP bilgilerini vermeniz gerekmektedir. İnternet çıkış IP'si
www.whatismyip.com dan öğrenilebilir. Kurumunuz KamuNet kullanmakta ise KamuNet IP adresi bildirilebilir.
(3) KEP sistemi java 1.5 ve .NET 3.5 (ve üstü )sistemlere destek vermektedir.
(4) PTTKEP'e direkt webservis client yazarak ya da .net ve java ortamlarında sunulan API'leri kullanarak erişebilirsiniz. API talebinde bulunan
müşterilerimizin bu forma ek olarak API taahhütnamesini de doldurması gerekmektedir.
(5) İlgili Yönetmelikler gereği KEP hesap sözleşmesi Hesap Yetkilisi tarafından elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmalıdır. Aktivasyon
sözleşmelerinin imzalanmasına müteakip test KEP hesapları kullanıma açılacaktır. Aktivasyon sözleşmesi imzalanmayan hesaplarda ileti
gönderim ve alımı yapılamamaktadır. Bu sebeple hesap yetkilisinin mutlaka elektronik imza veya mobil imzaya sahip olması gerekmektedir.
Birden fazla hesap yetkilisi talebi olması durumunda hesap aktivasyonu sonrası PTT tarafından yetkilendirilen hesap yetkilisi elektronik imza
veya mobil imza ile yeni hesap yetkilisini online ekleyecektir.
(6) Entegrasyon işlemi sağlanınca e-posta ile koordinasyonu sağlanacak teknik ekip personeline bilgi verilecektir. Tercihen (varsa) Kurum teknik
personeli bilgisi verilmelidir.
(!) Entegrasyon iş ve işlemleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için http://pttkep.gov.tr/sayfalar/entegrasyon adresini inceleyebilir, karşılaşacağınız
her türlü teknik sorunu pttkep@ptt.gov.tr adresine bildirebilirsiniz.
(!!) Açılacak test hesaplarının herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Test ortamından sadece test ortamları arasından ileti gönderim ve
alımı yapılabilmektedir.
(!!!) PTTKEP Entegrasyon yapısını ücretsiz sunmaktadır. Gönderdiğiniz tüm KEP paketleri gerçek ortam ile aynı teknik özelliklere sahiptir.
Gerçek ortama geçiş işlemleri test ortamı çalışmaları tamamlandığında talebiniz doğrultusunda başlatılacaktır.

