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Harmony  
Bu uygulama, ekrandan okuma deneyimini en iyi düzeyde sunmak için ekran renklerini 
iyileştiren Paper Display gibi, sistem özelliklerini otomatik olarak iyileştiren Akıllı Ayarlar 
sunar. Harmony ayrıca tent (çadır), stand, tablet ve dizüstü bilgisayar kiplerinde 
kullanabileceğiniz popüler uygulamalar hakkında önerilerde bulunur. 

Lenovo ile paylaşılan bilgiler 

Anonim bilgiler, örneğin:  

• Makine tipi ve modeli 
• İşletim sistemi sürümü ve dili 
• Bilgisayarın kullanıldığı ülke 
• Kullanıcı tıklama verileri 
• Kipler ve ayarlar  

Lenovo ile bilgi paylaşmada müşterinin değeri  

Sistem iyileştirme deneyiminize ilişkin bilgiler Lenovo'nun farklı kiplerde en iyi deneyimi 
tasarlamasına yardımcı olur. 



Anonim veri paylaşımını devre dışı bırakma 

1. Ayarları görüntülemek için Harmony Dashboard'u açın. 
2. Usage Statistics (Kullanım İstatistikleri) ayarını Off (Kapalı) duruma getirin. 

Lenovo Companion 3.0  
Bu uygulama, garanti bilgilerine erişmenizi, sistem uygunluk durumunu denetlemenizi, 
kullanma kılavuzlarının bağlantılarını, aygıtınıza özgü destek bilgilerine erişmenizi ve 
System Update özelliği ile aygıtınızın güncel kalmasını sağlar. Lenovo Companion 3.0 
ayrıca uygulama önerileri ve teknoloji haberleri hakkında içerik ve makaleler sunar. 
Makaleler yazılır ve ardından içeriğin güncel ve ilgili kalmasını sağlamak üzere sürekli 
olarak güncellenir. 

Lenovo ile paylaşılan bilgiler  

Anonim veriler, örneğin: 

• Aygıt tipi, modeli ve markası 
• Aygıtın kullanıldığı ülke 
• İşletim sistemi sürümü ve dili 
• Görüntülenen makaleler  

Lenovo ile bilgi paylaşmada müşterinin değeri 

Companion, toplanan verilerin sonucunda içeriği sizin için özelleştirir, ilgili makaleleri ve 
yazılım güncellemelerini yükler (System Update işlevi için) ve Destek bölümünde ilgili 
bilgileri görüntüler. 

Anonim veri paylaşımını devre dışı bırakma  

Lenovo Settings veya Lenovo Companion 3.0 uygulaması aracılığıyla anonim 
istatistiklerin paylaşımını devre dışı bırakabilirsiniz. 

Lenovo Settings uygulamasını kullanma  

1. Lenovo Settings uygulamasını açın. 
2. Application Usage (Uygulama Kullanımı) bölümüne gidin. 
3. Usage Statistics (Kullanım İstatistikleri) denetimini Off (Kapalı) duruma getirin.  

Lenovo Companion 3.0 uygulamasından 

1. Lenovo Companion 3.0 uygulamasını açın. 
2. Applications Settings (Uygulama Ayarları) özelliğine gidin. 
3. Usage Statistics (Kullanım İstatistikleri) denetimini Off (Kapalı) duruma getirin.  



Lenovo Customer Engagement Service  
Lenovo bu bilgileri; donanım özelliklerini ve deneyiminizi iyileştirecek tasarım kararları 
vermek amacıyla geniş bir müşteri tabanı üzerinde istatistiksel öngörü kazanmak için 
kullanır.  

Lenovo ile paylaşılan bilgiler   

İşlemci, sabit disk sürücüsü, bellek, USB bağlantıları, kart okuyucu, ekran parlaklığı, pil 
ve önceden kurulmuş uygulamalar gibi donanım bileşenlerinin anonim kullanım verileri.  

Lenovo ile bilgi paylaşmada müşterinin değeri  

Lenovo bu bilgileri; ürünlerimizi ve deneyiminizi iyileştirecek tasarım kararları vermek 
amacıyla geniş bir müşteri tabanı üzerinde istatistiksel öngörü kazanmak için kullanır.  

Anonim veri paylaşımını devre dışı bırakma   

1. Control Panel (Denetim Masası) -> All Control Panel Items (Tüm Denetim Masası 
Öğeleri) seçeneğini ve ardından View by (Görünüm) small icons (Küçük simgeler) 
seçeneğini belirleyin. 

2. Veri toplamayı devre dışı bırakmak için (CCSDK) seçeneğini belirleyin ve Lenovo 
Customer Engagement Service (Lenovo Müşteri Katılım Hizmeti) denetimi olarak 
ayarlayın.  

Lenovo Experience Improvement (yalnızca Windows 8 bulunan 
aygıtlardadır)  
Bu yardımcı program, müşterinin önceden kurulmuş Lenovo uygulamalarını ilk 90 gün 
içinde kaldırması durumunda anonim olarak rapor oluşturur. 90 gün sonra yardımcı 
program otomatik olarak kendini kaldırır.   

Lenovo ile paylaşılan bilgiler  

Anonim bilgiler, örneğin: 

• Aygıt tipi ve modeli 
• İşletim sistemi sürümü ve dili 
• Aygıtın kullanıldığı ülke 
• Önceden kurulmuş belirli uygulamaların kurulum durumu  

Ek olarak, Windows Kurulumu esnasında aktif olarak Lenovo sayfasında sağladığınız 
bilgiler işleme için Lenovo ile paylaşılır. 



Lenovo ile bilgi paylaşmada müşterinin değeri 

Belirli uygulamaları kullanımınız veya bu uygulamaları kurulu olarak tutmak istemeniz, 
uygulamalara verdiğiniz değeri göstermektedir. Lenovo bu bilgileri; yükseltme ve 
iyileştirme yapılacak uygulamaların yanı sıra kaldırılacak uygulamaları belirlemek 
amacıyla geniş bir müşteri tabanı üzerinde istatistiksel öngörü kazanmak için kullanır.  

Anonim veri paylaşımını devre dışı bırakma  

Bu uygulamanın veri paylaşım özelliğinin devre dışı bırakılabilmesi için uygulamanın 
kaldırılması gerekir. Kaldırma talimatları şu şekildedir: 

1. Control Panel'i (Denetim Masası) açın. 
2. Programs and Features (Programlar ve Özellikler) seçeneğini açın. 
3. Lenovo Experience Improvement uygulamasını kaldırın. 

Lenovo Registration Data (yalnızca Windows 8 bulunan aygıtlardadır) 
Bu yardımcı program, İlk Çalıştırma Deneyimi sırasında ayarlanan Lenovo onay kutusu 
değerlerini okur ve ilk İnternet bağlantısı sırasında bu anonim verileri otomatik olarak 
Lenovo'ya raporlar. Veriler raporlandıktan sonra program otomatik olarak kendini 
kaldırır. Bu uygulama raporlamayı tamamlamak ve otomatik olarak kaldırma işlemini 
gerçekleştirmek üzere bir İnternet bağlantısı algılayamıyorsa, Programs and Features 
(Programlar ve Özellikler) seçeneği kullanılarak Control Panel (Denetim Masası) 
bölümünde el ile kaldırılabilir. 

Lenovo ile paylaşılan bilgiler  

Anonim bilgiler, örneğin:  

• Aygıt tipi ve modeli 
• İşletim sistemi sürümü ve dili 
• Aygıtın kayıtlı olduğu ülke 

Ek olarak, Windows Kurulumu esnasında aktif olarak Lenovo sayfasında sağladığınız 
bilgiler toplanır ve işleme için Lenovo'ya gönderilir; bu bilgiler, sağladığınız kişisel bilgileri 
de içerir. 

Lenovo ile bilgi paylaşmada müşterinin değeri  

Lenovo bu bilgileri; ürünlerimizi ve deneyiminizi iyileştirecek tasarım kararları vermek 
amacıyla geniş bir müşteri tabanı üzerinde istatistiksel öngörü kazanmak için kullanır.  



Anonim veri paylaşımını devre dışı bırakma   

Lenovo Registration Data İnternete ilk bağlandığında kendini kaldırır. Bilgileri 
göndermeden bu uygulamayı kaldırmak için aygıtınız ilk önyükleme işlemini 
gerçekleştirdikten sonra ancak İnternete bağlanmadan önce aşağıdakileri yapın:  

1. Control Panel'ı (Denetim Masası) açın ve Programs and Features (Programlar ve 
Özellikler) seçeneğine gidin. 

2. Lenovo Registration Data uygulamasını kaldırın. 

Lenovo Settings  
Bu uygulama tüm önemli donanım özelliklerine ve ek olarak enerji yönetimi, ekran, 
kamera, ses, kablosuz ağlar, klavye, fare ve kalem gibi denetimlere merkezi erişim 
sağlar.  

Lenovo ile paylaşılan bilgiler  

Anonim bilgiler, örneğin: 

• Aygıt tipi, modeli ve markası 
• İşletim sistemi sürümü ve dili 
• Aygıtın kullanıldığı ülke 
• Kullanıcı tıklama bilgileri  

Lenovo ile bilgi paylaşmada müşterinin değeri  

Toplanan veriler sonucunda, tasarım ve özelliklerle ilgili olarak müşteri deneyimini 
geliştirmek amacıyla verilen kararlar üzerinde doğrudan bir etki söz konusudur. 

Anonim veri paylaşımını devre dışı bırakma   

1. Aygıtınızda Lenovo Settings uygulamasını açın. 
2. Application Usage (Uygulama Kullanımı) bölümüne gidin. 
3. Usage Statistics (Kullanım İstatistikleri) denetimini Off (Kapalı) duruma getirin.  

Lenovo Solution Center  
Bu uygulama bilgisayarınızda tanılama programını çalıştırmanızı sağlar ve bu sayede 
donanım arızalarını hızlı şekilde yalıtmanız için Lenovo Support'a yardım eder.  

Lenovo ile paylaşılan bilgiler  

Anonim bilgiler, örneğin:  

• Aygıt tipi ve modeli 



• İşletim sistemi sürümü ve dili 
• Aygıtın kullanıldığı ülke 
• Kullanılan uygulama özellikleri 

Lenovo ile bilgi paylaşmada müşterinin değeri  

Toplanan veriler sonucunda, müşteri deneyimini iyileştirmek ve aynı zamanda size daha 
iyi bir destek deneyimi sunulmasını sağlamak amacıyla verilen kararlar üzerinde 
doğrudan bir etki söz konusudur. 

Anonim veri paylaşımını devre dışı bırakma   

1. Lenovo Solution Center'ı açın. 
2. Araç çubuğundaki Settings (Ayarlar) seçeneğini belirleyin. 
3. Lenovo'ya anonim kullanım istatistiklerini Göndermek için onay kutusunu temizleyin. 
4. Save (Kaydet) seçeneğini tıklayın. 

Lenovo System Update (yalnızca Windows 7 ve Windows 8 bulunan 
aygıtlardadır) 
Bu bağımsız uygulama güncellemelerin durumunu raporlar ve bilgisayarınızda kurulu 
olan uygulamalar ve BIOS için yazılım güncellemelerini otomatik olarak yükleyip kurarak 
sisteminizdeki yazılımı güncel tutabilmenize yardımcı olur. 

Lenovo ile paylaşılan bilgiler  

Anonim veriler, örneğin: 

• Aygıt tipi ve modeli 
• İşletim sistemi sürümü ve dili 
• Aygıtın kullanıldığı ülke 
• Ürün adı  
• Daha önce kurulan güncellemeler  
• Otomatik güncelleme ayarı durumu 
• Başlatma/yükseltme/özel durum, güncellemeleri denetleme/kurma gibi uygulama 

etkinlikleri  
 
Lenovo ile bilgi paylaşmada müşterinin değeri  
Toplanan veriler sonucunda, performans ve kullanılabilirlik güncellemeleri dahil olmak 
üzere belirli donanım ve yazılım yapılandırmanız için ilgili güncellemeler sağlanır. 

Anonim veri paylaşımını devre dışı bırakma  

1. Lenovo System Update uygulamasını açın. 



2. Yardım (Soru İşareti) simgesini açın. 
3. Settings (Ayarlar) seçeneğini açın.  
4. Lenovo'ya anonim kullanım istatistiklerini Göndermek için onay kutusunu 

temizleyin. 

Lenovo Companion 3.0 uygulamasındaki Lenovo System Update özelliği  
Companion 3.0 uygulamasındaki Lenovo System Update özelliği güncelleme durumunu 
raporlar ve kurulu olduğu bilgisayara özgü güncellemeleri yükler.  

Lenovo ile paylaşılan bilgiler  

Anonim veriler, örneğin: 

• Aygıt tipi, modeli ve markası 
• İşletim sistemi sürümü ve dili 
• Aygıtın kullanıldığı ülke 
• Ürün adı  
• Daha önce kurulan güncellemeler  
• Otomatik güncelleme ayarı durumu 

Lenovo ile bilgi paylaşmada müşterinin değeri 

Toplanan veriler sonucunda, belirli donanım ve yazılım yapılandırmanız için ilgili 
güncellemeler sağlanır. 

Anonim veri paylaşımını devre dışı bırakma  

Anonim istatistiklerin Lenovo ile paylaşımını, aygıtınızdaki Lenovo Settings uygulaması 
veya Lenovo Companion 3.0 uygulaması aracılığıyla devre dışı bırakabilirsiniz. 

Lenovo Settings Uygulamasını kullanma  

1. Lenovo Settings uygulamasını açın. 
2. Application Usage (Uygulama Kullanımı) bölümüne gidin. 
3. Usage Statistics (Kullanım İstatistikleri) denetimini Off (Kapalı) duruma getirin.  

Lenovo Companion 3.0 uygulamasından 

1. Lenovo Companion 3.0 uygulamasını açın. 
2. Applications Settings (Uygulama Ayarları) özelliğine gidin. 
3. Usage Statistics (Kullanım İstatistikleri) denetimini Off (Kapalı) duruma getirin.  

  



WRITEit  
Bu uygulama, kalemle giriş için tasarlanıp tasarlanmadığına bakılmaksızın, kalemin 
etkinleştirildiği aygıtların kullanıcılarına neredeyse her metin alanı veya uygulamaya 
yazabilme olanağı sağlar. 

Lenovo ile paylaşılan bilgiler  

Anonim bilgiler, örneğin: 

• Bu uygulamada kullanılan özellikler (örneğin; metni mürekkep ya da görsel olarak 
yerleştirme)  

• Aygıt tipi ve modeli 
• İşletim sistemi sürümü ve dili 
• Kalem donanım tipi 

Lenovo ile bilgi paylaşmada müşterinin değeri 

Toplanan veriler sonucunda, uygulamada sunulan özellikleri iyileştirmek veya kaldırmak 
amacıyla verilen kararlar üzerinde doğrudan bir etki söz konusudur. 

Anonim veri paylaşımını devre dışı bırakma  

1. Lenovo Settings uygulamasını açın. 
2. Application Usage (Uygulama Kullanımı) bölümüne gidin. 
3. Usage Statistics (Kullanım İstatistikleri) denetimini Off (Kapalı) duruma getirin.  
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