
 

 
 

 

 

 
2 Aralık 2022 

Yeni CASSLink Uygulama Tarihi 
 

Sayın CASSLink müşterileri, 

Yeni CASSLink platformunun kullanıma sunulmasına ilişkin göndermiş olduğumuz mesaja 

istinaden, sizinle yeni CASSLink Platformunun uygulanmasına ilişkin daha fazla bilgi 

paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. 

 

Uygulama Zaman Çizelgesi 

Yeni CASSLink platformunun uygulanması, her CASS pazarı/ülkesi için belirli dalgalar halinde 

gerçekleşecektir. 

 

Pazarınıza ilişkin aşağıdaki tarihleri bulabileceğiniz CASSLink yol haritamıza başvurabilirsiniz: 

1. Kullanıcı kurulumu için yeni CASSLink’in açılması - Şirket dahilindeki kullanıcılar için 

erişim haklarını ayarlamak üzere şirket yeni CASLink’in yöneticisine/yöneticilerine 

açılması. 

2. Mevcut CASSLink’in kapatılması - Mevcut CASSLink’e erişimin kapatılması.  

3. Yeni CASSLink’in hayata geçirilmesi - Yeni CASSLink’e erişimin açılması.   

 

Geçiş Kontrol Listesi  

Ayrıca yeni CASSLink’e geçişe hazırlanmanıza yardımcı olmak için aşağıdakileri içeren bir geçiş 

kontrol listesi hazırladık: Eğitim, Kullanıcıların/yöneticilerin taşınması/Kullanıcı ayrıcalıkları ve 

iiNet bağlanabilirliği.   

 

Eğitim Oturumları 

Ocak ve Şubat 2023’te düzenlenecek bir dizi eğitim web semineri hazırlıyoruz. 

 

Bu web seminerlerine katılım, Aralık 2022’de açılacak ve size uygun saatleri seçebilmeniz için 

birçok seçenek sunulacaktır. 

 

Aralık ayının ikinci haftasında sizinle tekrar iletişime geçerek çeşitli web seminerleri için kayıt 

bilgilerini paylaşacağız. 

Daha fazla bilgi almak için lütfen www.iata.org/newcasslink sayfasını ziyaret edin. 
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