
 

 

 

 

APP_ DMZ Kurulum Dokümanı 

FileOrbis Ön Kurulum 

Ön kurulum MS SQL ve .net 4.8 framework’ün kurulumunu denetleyen öncül bir aşamadır. 

Güncellenmiş işletim sistemlerinde büyük oranda .net 4.8 framework yüklü bulunmaktadır. .net 

4.8 framework zaten yüklüyse veya merkezi bir SQL kurulacaksa bu bölümdeki bileşenlerin 

seçili olmadan kuruluma devam edilmesi gerekmektedir. 

• FileOrbis tarafından gönderilen kurulum dosyası “run as administrator” komutuyla 

çalıştırılır. 

 

   



 

 

 

 

 

• Prerequisites bölümünde kurulum dosyası size internetteki MSSQL 2017 Express 

sürümünü indirerek kurulumu başlatma konusunda yardımcı olur. Bu bölümde dilerseniz 

kurulumun sizin için internetten veri tabanı kurulumunu başlatabilirsiniz. İnternet 

bağlantınız yoksa başka bir bilgisayar üzerinden aynı veri tabanı sürümünün tam 

indirilmiş versiyonunu sunucuya yükleyerek kurmanız gerekmektedir. MSSQL 2017 

Express kurulumunda bazı özelleştirmeler gerekeceği için FileOrbis ekibinden veya iş 

ortağından ayrıca doküman talep etmenizde büyük yarar vardır. FileOrbis veri tabanı 

bağlantısı için "Service Authentication" gerekmektedir, bu ihtiyacı karşılayacak bir 

kurulum yapılmalıdır. 

Merkezi SQL kullanılacaksa veya farklı bir SQL sürümü sunucuda yüklü ise aşağıdaki 

düğme işaretlemeden devam etmelisiniz. Zaten ilgili sürüm yüklüyse kutucuk seçili 

olmadan gelecektir. 

 

 

• FileOrbis lisans bölümünde, FileOrbis tarafından cihaz “device id” bilgisi ile özel olarak 

üretilen lisans dosyası eklenir. Sunucunuza ait “current device id” bilgisi 

tr.support@fileorbis.com mail adresine yollayarak lisans dosyanızı talep etmelisiniz. 
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• FileOrbis sistem dosyalarının kurulacağı yer seçilerek ilerleyebilirsiniz. 

 

 

• SQL ilgili giriş bilgileri girilir. Girilen bilgiler ardından mutlaka "Test SQL Connection" 

butonuna basarak test ediniz. Test sonrası başarılı ise ilerlenir. Test başarılı olmadan 



 

 

 

ilerlemek kurulumun tamamlanmamasına yol açacaktır. Bu kısımda aşağıdaki 

konulara dikkat edilmelidir. 

*Dış SQL kullanıyorsanız ilgili network bağlantınızın açık olması gerekmektedir. Default SQL 

Port 1433'dür. 

*Veri tabanı için kullanılacak kullanıcının server authentication ile bağlana bilmelidir. 

*Veri tabanı kullanıcısının ilgili veri tabanında tablo üretebilme ve veri girişi yapabilme 

yetkileri gerekmektedir. Bu adamda ilgili kullanıcının ilgili veritabanında de "owner" yetkili 

olması tavsiye edilir. 

 

Test edilmeden geçilmeyecek ve bilgileri var olmak zorunda olan ayar bu kısımdır. Diğer 

ayarların kurulum ile beraber test edilerek girilmesi tavsiye edilir ancak hazır olmayan 

entegrasyon bilgileri varsa, kurulum sonrası admin ekranından diğer bilgiler düzenlenebilir. 

 

 

 

• "Select database" bölümünde birinci seçenek ilgili veritabanı kullanıcısının veri tabanı 

üretme yetkisi varsa veya localde express kurulu ise seçilmesi gerekmektedir. 

İlgili veri tabanı bağlantısı için kullanılacak kullanıcının veri tabanı üretme yetkisi yoksa 

ikinci seçenek seçilmelidir.Bu işlem öncesi tr.support@fileorbis.com adresinden mevcut 
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versiyona ait veri tabanı üretim script'i istenmelidir. Gönderilen script bir 

veritabanı manager ürünü ile önce veri tabanına basılmalıdır. 

Üçüncü seçenek birden fazla yapıda uygulama sunucusu varsa ve ilk kurulum yapıldıysa 

diğer uygulama sunucularının kurulumu için kullanılmalıdır. 

 

Seçim harici dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir. 

*Veri tabanı ismi özel olarak yazılabilir. 

*ikinci seçenek ile ilerlediğinizde var olan veri tabanları bu ekranda sıralanır. İlgili veri tabanını 

seçtiğinizden emin olunuz.  

 

 

 

• FileOrbis sistem dosyalarının kurulacağı yer seçilerek ilerleyebilirsiniz. 

 



 

 

 

 

 

• "LDAP configuration" bölümünde istenilen bilgiler girilerek test LDAP connection 

imgesi ile test edilip ilerlenmelidir. 

Hostname Active directory IP adresi veya dns kaydı girilmelidir. 

Base DN 

Sunucunun dahil olduğu domain ismi yazılmalıdır. ornek.local veya 

DC=ornek,DC=local olarak yazılabilir ayrıca OU kullanılarak sorgu alanı 

daraltılabilir.  

Username AD sorgusu için oluşturulan kullanıcı adı girilmelidir. 

Password Oluşturulan kullanıcının şifresi girilmelidir. (Şifre never expired olmalıdır.) 

Logon Name 

Prefix 

Birden domain entegrasyonunda kullanılır. İkincil AD yi tanımlayan bir ön ad 

girilmelidir. 

AD/LDAP 

aut. Login 

AD bulunan kullanıcıların otomatik olarak sisteme dahil olması için eklenen bir 

ayardır. Aksi bir tercih söz konusu ise bu düğme işaretlenmeden devam 

edilmeli ve sonradan admin panelinden giriş yetkileri tanımlanmalıdır. 



 

 

 

 

• "Select file System root directory" bölümünde kullanıcı dosyalarının oluşturulacağı yer 

seçilir ve ilerleme işlemi yapılır. 

*CIFS, UNC Path gibi network disk alanları kullanılacaksa kurulum esnasında local disk 

seçilip sonradan taşıma işlemi gerçekleştirilmelidir. Management panel File System 

bölümünden ayarlar değiştirilebilir. 

 



 

 

 

• "File System admin credentials" bölümünde "user not required" düğmesi 

seçilerek ilerlenmesi tavsiye edilir. Local bir disk tercihi olmayacaksa ilgili path 

için yetkili bir kullanıcı bilgileri eklenmelidir. 

 

• Default ayarlar ile devam edilmesi tavsiye edilir. 

 

• System Informatıon bölümünde smtp bilgileri girilir. Relay yetkisi tanımlanmış ise relay 

düğmesi işaretlenmelidir. Test Smtp connection düğmesi seçilerek ile test edilmelidir. 

Test maili geldiğinde devam edilir. 



 

 

 

  

 

Hostname smtp sunucu ismi ya da IP adresi girilebilir. 

Relay Enabled Relay verilmiş ise seçilmelidir. 

Port Özel port verilmemiş ise 587 veya 25 test edilebilir. 

SSL Required Bağlantınız SSL ile gerçekleştirilecek ise seçilebilir. 



 

 

 

Sender mail information Posta hesabı oluşturulmuş ise bilgiler girilir. 

• "SSL Configuration" bölümü işlem yapılmadan geçilebilir. SSL daha sonra IIS üzerinden 

yüklenebilir. Aşağıda ilgili sertifika işlemlerine ait bilgileri bulabilirsiniz. 

 

•  "System URLs" bölümünde sistemin web üzerinden erişimi için oluşturulan dns kaydı 

girilebilir. SSL ile kullanılacak ise https seçilip işlem yapılmalıdır. External, Internal Url 

aynı olabilir. DNS kaydı oluşturulmamış ise "use defaults" imgesi seçilir ve ilerlenir.  



 

 

 

 

 

Tüm bu ayarlar kurulum sonrası management panelden değiştirilebilir. 

 

 

• Install düğmesi seçilerek kurulum başlatılır. 

 

 



 

 

 

 

Kurulum bitmiştir. IIS manager açılır ve varsa SSL işlemleri yapılır. 

IIS Manager 

• IIS manager bölümünden ssl sertifikası kullanılacak ise bindings ayarları 

değiştirilmelidir. Sertifika yok ise bu şekilde devam edilebilir. SSL kullanımlarında 

sertifikanın doğrulanması çok önemlidir. Geçerli olamayan bir sertifika ile işlem yapılırsa 

link servislerinde hatalar yaşanabilir. 

Kullanıcı ekranları için "website" bölümü, admin ekranları için "managment" bölümünün 

ayarları değiştirilmelidir. Kullanıcı ekranlarının default portu 80 olarak gelmektedir. 

Kullanıcı ekranlarının birden fazla portla çalışmasını sağlayabilirsiniz ve http -> https 

yönlendirmesini yapabilirsiniz. Bu yönlendirme için teknik destek isteyiniz. 



 

 

 

 

• Kullanılacak portlar ve bu portlara ait SSL tercihleri yapılır. Tek bir port kullanılacaksa 

ve bu var olan porttan farklı ise, port erişimini kaybetmemek için önce çalışmak 

istediğiniz portu eklemeniz sonra istemediğiniz portu silmeniz tavsiye edilir. 

  

 

• Admin ekranları içinde benzer SSL işlemi yapılabilir. Admin portı kullanıcı portundan 

farklı bir porta atanmalıdır. İlk kurulumda bu port 85 olarak gelir. Bu portu localhost 

dışında çalışmayacak şekilde de kurgulayabilirsiniz. 



 

 

 

 

 

• Kullanılacak portlar ve bu portlara ait SSL tercihleri yapılır. HTTPS seçeneği eklenirken 

Admin ekranlarındaki portu kaybetmemek için önce eski kaydı başka bir porta 

aktarmanız sonra yeni port eklemeniz tavsiye edilir. 

Adım 1:                                                                                                

                               

 

• Adım 2: 



 

 

 

                                          

 

• Adım 3: 

           

 

 



 

 

 

DMZ Kurulumu 

 

1. Dmz setup dosyası run administrator komutu ile çalıştırılır.  

 

     

        2. Domain dışındaki serverlarda IIS hatası alınabilir. Bu durumlarda kurulum sonlanır ve 

size bilgi verir. Bu durumu aşmak için sunucuya IIS kurulmalıdır. Aşağıdaki hata alınmıyorsa 4. 

Adımdan devam edilebilir. 



 

 

 

 

        3. Server manager bölümünden "add rule" diyerek standart bir IIS kurulumu yapabilirsiniz. 

IIS management console seçilmeden kurulmalıdır. Select ınstallation setup bölümünde default 

ayarlar ile ilerlenir. IIS kurulumu sonrası sunucu yeniden başlatılmalıdır.  

 

         4. Yazılımın kurulacağı alan seçilmelidir.  



 

 

 

 

       5. Base Url kısmında FileOrbis uygulama sunucusuna ait IP adresi girilmelidir. http veya 

https seçilir ve ilerlenir. Burada DNS veya IP girebilirsiniz. 

 

         6.Configure website setting bölümünde Dmz tarafında kullanılacak uygulamalar 

seçilmelidir. 



 

 

 

 

 

Application Kullanıcı ekranın dışarıdan erişilmesini sağlar. 

Api Mobil uygulama kullanılacak ise aktif edilir. 

Link Link servisinin çalışması aktif edilir. 

Tüm kurallar daha sonra aktif ve pasif yapılabilir. 

 

     7. SSL sertifika bölümü aktif edilmeden ilerlenebilir. IIS bindings ayarlarından 

değiştirilebilir. 



 

 

 

 

        8. Dmz kurulumu bu ayarlardan sonra başlatılır. 

 

• Kurulum sonrası IIS Manager üzerinden Proxy server enable imgesi ile aktif edilmelidir. 

Adım1:                                          



 

 

 

                                    

  Adım 2: 



 

 

 

     

 

     10.Bu adımdan sonra IIS manager üzerinden DMZ server SSL ayarlarınızı yukardaki bilgiler 

ile yapıp kurulumu tamamlayabilirsiniz.  

 

 


