@6 SERİSİ ÜRÜN KURULUMU
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•

@6 serisi ürünlerin kurulum işlemleri sadece on-line internet bağlantısı ile
yapılabilmektedir. Off-line işlemler, yeni ürünlerimizde desteklenmemektedir.

•

@6 serisi ürünler, Microsoft SQL Server 2005 ve Oracle 10g veri tabanlarını
desteklemektedir. Bu veritabanlarının bir alt sürümleri üzerinde çalışmaz.

•

Veri tabanı kurulumunun, @6 serisi program kurulumu öncesinde
tamamlanmış olması gerekir. Bknz: Microsoft SQL Server 2000 Æ 2005’e
Upgrade.

•

Kurulum CD'si ya da @6 serisi programların yüklü olduğu bölgeden,
...\Kurulum\Forerunner40.exe programı çalıştırılarak kurulum işlemi
başlatılabilir.

•

Tek kurulum programı (Forerunner40.exe), birbirinden bağımsız, yeni sunucu
kurulumu, istemci kurulumu ve mevcut sunucu kurulum güncellemesi işlemleri
için kullanılır.

1.1

YENİ SUNUCU KURULUMU

Mevcut sunucuda kurulu herhangi bir @6 serisi ürün yoksa, sıfırdan kurulum

yapabilmek için kullanılan bölümdür. Yeni sunucu kurulumu öncesinde, Netsis'e
kurulacak ürünle ilgili sipariş bilginin verilmiş olması gerekmektedir.

1.1.1 Lisans anlaşması

İlk olarak açılacak ekrandır. Lisans anlaşmasının baştan sona dikkatlice okunması ve
en sonunda yer alan, "Bu maddelerin hepsini okudum ve kabul ediyorum" seçeneğinin
işaretlenerek devam edilmesi gerekmektedir. Aksi halde kuruluma devam
edilemeyecektir.

Sağ alt köşede aktif hale gelen

1.1.2 Paket seçimi

butonu yardımıyla bir sonraki adıma geçilebilir.

Kurulacak paketin seçileceği ekrandır. Paket seçimi, Netsis'e bildirilmiş olan sipariş ile
tutarlı olmaldır.
Sağ alt köşededeki

butonu yardımıyla bir sonraki adıma geçilebilir.

1.1.3 Db seçimi

@6 serisi ürünün üzerinde çalışacağı ve daha önceden sunucuya kurulmuş olan veri
tabanı yönetim sistemi seçimidir.
@6 serisi ürünler, Microsoft SQL Server 2005 ve Oracle 10g veri tabanlarını
desteklemektedir. Bu veritabanlarının bir alt sürümleri üzerinde çalışmaz.
Entegre@6 ürünü, sadece Microsoft SQL Server 2005 üzerinde çalışabilmektedir.
Fusion Standard@6 ile Fusion@6 ürünleri, hem Microsoft SQL Server 2005, hem de
Oracle 10g üzerinde çalışabilmektedir.
Sağ alt köşedeki

butonu yardımıyla bir sonraki adıma geçilebilir.

1.1.4 Kurulum bilgileri

Bu ekranda, kurulumun yapılacağı dizin bilgisi ile, kullanıcı sayısı, Entegre@6 için
paket tipi, Fusion Standard@6 için dil seçimi, Oracle veri tabanı için platform
belirlenecektir.
Kurulum Dizini; Kurulum sırasında yüklenecek olan programların sunucunun hangi
dizininde yer alması istendiğidir. Varsayılan değer, istendiği gibi değiştirilebilir.
Kurulum Yapılacak Ağ İşletim Sistemi (Tek Makine / Çoklu Makine); @6 ürünü
tek kullanıcı için kuruluyorsa, tek makine seçeneği, en az iki veya daha fazla kullanıcı
için kuruluyorsa, çoklu makine seçeneği kullanılmalıdır. Çoklu makine seçeneğinde,
kullanıcı sayısı 1 olarak belirtilemez.
Entegre Paketi İçin Temelset Program Tipi; Netsis'e verilen siparişle tutarlı olmak
kaydıyla, Netsis II, Netsis III, Muhasebeci Paketi, GT1 ve Genel Muhasebe
paketlerinden biri seçilebilir.

Fusion Standard@6 Dil Seçimi; Fusion Standard@6 ve Fusion@6 ürünlerinde
Türkçe dışında dil desteği mevcuttur.
Fusion Standard@6, aynı anda sadece iki adet dil desteklemektedir. Fusion@6
ürününde ise, Netsis tarafından desteklenmiş tüm diller aynı anda
kullanılabilmektedir. Entegre@6 ürünlerinde ise, Türkçe dışında dil desteği yoktur.

Dolayısıyla bu soru, Entegre@6 ve Fusion@6 ürünleri için sorulmayacaktır.
Fusion Standard@6 ürününde kullanılacak iki adet dilin hangileri olduğu kurulum
sırasında bu seçenekte belirlenir. Dikkat; Sonradan farklı iki dil desteklenmesi için
paketin tekrar kurulması gerekmektedir.
Kullanılacak iki dil, mouse ile sol yanlarındaki kutucukların işaretlenmesi ile belirlenir.
Veri Tabanı İçin Sunucu Tipi; Oracle veri tabanı için, veri tabanı sunucu platformu
olarak Microsoft ve Unix/Linux platformları desteklenmektedir. Platform seçimi bu
sahada yapılabilir.
Sağ alt köşedeki

butonu yardımıyla bir sonraki adıma geçilebilir.

1.1.5 Ürün Listesi

Hangi ürün kuruluyor olursa olsun, ürünle birlikte, Netsis E-İmza, GeoCode, Ses
Teknolojileri ve Netsis Süreç Yöneticisi özellikleri yüklenecektir. Bu özelliklerin ayrıca
seçilmesine gerek yoktur.
Temelset seçeneği, her ürün için belli modülleri kapsamaktadır ve içerdiği modüller
Temelset başlığı altında izlenebilir. Temelset seçeneği işaretlendiğinde bu modüller
yüklenmiş olacaktır.

Temelset dışında, birden fazla modülü kapsayan gruplar için, grup başlığı turuncu,
kapsadığı modüller, açık gri renkle gösterilmiş olup, grup başlığı işaretlendiğinde,
kapsanan modüllerin tümü yüklenmiş olacaktır.
Gruplar altında toplanmış olup da ayrı ayrı alımı yapılabilen modüller, yine turuncu
grup başlığı ve koyu gri renk ile gösterilmiş olup, ayrı ayrı işaretlenmelidir.

Herhangi bir gruba dahil olmayıp tek tek alımı yapılabilen modüller, açık turuncu
renkle gösterilmiş olup ayrı ayrı işaretlenmelidir.
İşaretlenen modüllerin, Netsis'e önceden bildirilmiş olan sipariş ile tutarlı olması
gerekmektedir.
Sağ alt köşedeki

butonu yardımıyla bir sonraki adıma geçilebilir.

1.1.6 Ürün ek bilgileri

Ürünün kurulumu sırasında, seçilen modüllere göre, yaratılacak olan veri tabanı
isimleri ve her bir paket için kullanıcı sayılarının, düzenlenip onaylanması gereken
ekrandır. Kullanıcı sayıları, önceden Netsis'e geçilen siparişle tutarlı olmalıdır. Veri
tabanı isimleri, istendiği gibi düzenlenebilir.
"Yukarıda yer alan bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum" seçeneği işaretlendikten

sonra, sağ alt köşede aktif hale gelen
geçilebilir.

butonu yardımıyla bir sonraki adıma

1.1.7 Veri tabanı parametreleri

Kurulum sırasında veri tabanına bağlantı yapılabilmesi için, veri tabanı admin
haklarına sahip kullanıcı isim ve şifresi, veri tabanı sunucu adı (SQL 2005 instance
kurulu ise, sunucu adı\instance adı şeklinde belirtilmeldir) ve veri tabanı fiziksel
dosyalarının yaratılması istenen dizin adı bilgileri verilmeldir.

1.1.8 Netsis Bayi bilgileri

Önceden Netsis'e bildirilmiş olan siparişin numarası, yükleyen iş ortağının Netsis'teki
cari kodu, iş ortağı şifresi, yükleyen kişi ve varsa açıklama bilgisi girilmeldir. Bu
bilgiler doğru sağlanmaz ise kurulum gerçekleşmeyecektir.

1.1.9 Kurulum Bilgileri Kontrolü

Kurulum işlemine geçmeden önce, bu aşamaya kadar yapılan tüm tanımlamaların
kontrol edilebilmesi için özetlendiği ekrandır. Bilgileri kontrol ederek, problemli bir
durum varsa,
butonu ile ilgili aşamaya kadar geri dönülüp düzeltme yapılabilir.
Kontrol sonucu tüm bilgiler dıoğru ise,
butonu ile devam edilebilir.
Bu aşamadan sonra geri dönüp bilgiler düzeltilemez. Bu son bir uyarı ile ekrana
gelecek ve kurulum için on-line kontrollerin yapılmasına başlanacaktır.

1.1.10

Kurulum Onayı

Bu aşama, kurulum bilgilerinin on-line olarak Netsis tarafından kontrol edilerek
onaylanacağı aşamadır. En altta bulunan "Kurulum Bilgilerinin On-Line Kontrol
Edilmesi" butonuna basınız ve bekleyiniz.
Sırasıyla, Netsis İş Ortağı kodu ve şifresi, sipariş bilgileri ve müşteri lisans bilgileri
onaylanması kontrolleri sırasıyla yapılacak. Gerekli uyarılar, "Netsis Kurulum Merkezi
Tarafından Gönderilen Mesaj" penceresinde izlenebilecektir.
Tüm kontroller tamamlanıp kurulum merkezi onayından sonra, sağ alt kşede aktif hale
gelen
butonu ile kuruluma geçilebilir.

1.1.11

Kurulum Süreci

Son ekran olup sağ alt köşesindeki
butonu ile kurulum başlatılabilir. Tüm süreç,
aynı ekranda, aşama aşama izlenebilir. Kurulumun bu aşaması sonrasında on-line
bağlantı gerekmemektedir. Programlar, kurulumun yapıldığı ortamdan (CD veya diğer
medya) alınarak sunucuya aktarılacaktır.

1.2

İSTEMCİ KURULUMU

Sunucu kurulumu sonrasında, sunucuya bağlı olarak @6 ürünleri ile çalışacak
istemcilerde yapılması gereken kurulum işlemidir.

Sunucuda @6 serisi ürünün kurulu olduğu dizin belirtilmelidir. Bu dizin doğru olarak
verildiğinde, kurulum programı, Sunucu Adı ve Paket Sürümü bilgilerini sunucudan
alacak ve "Kurulumu Başlat" butonu aktif hale gelecektir. Bu buton yardımıyla istemci
kurulumu yapılabilir. Kurulum aşamaları ve uyarıları, ekranın alt kısmındaki pencerede
izlenebilir.

1.3

SUNUCU KURULUMU GÜNCELLE

Mevcut kurulu bir @6 serisi ürünün, yeni sürüme güncellenmesi için kullanılacak
seçenektir. Kullanımı ile ilgili bilgi, pek yakında verilecektir.

