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CTN Server Kurulum
1. Programın Cd’si varsa program cd’si takılır. Yoksa eğer www.bemabilgisayar.com ‘da
program yükle bölümünden Demo indir kliklenerek masaüstüne kaydedilir. Zipli dosya açılarak
CTNKURULUM.exe çalıştırılır.
2. Eğer Uygulama düzgün başlayamadı (0x0000135) şeklinde bir hata alırsak. KurulumCD
içindeki dotnetfx2.exe dosyası çalıştırılarak kurulur.
3. CTNKURULUM.exe tekrar çalıştırılır. Açılan kurulum ekranındaki 2 – CTN Kur a basılarak
kurulum yapılır.
4. Kurulum ekranındaki 3 – Raporları Kur a basılarak raporların kopyalanması sağlanır. Eğer
kopyalanmazsa CD deki Raporlar klasörü C:Program FilesCTN3 dizinine manuel kopyalanabilir.
5. Kurulum ekranındaki 4 – Veritabanı Kur a basılarak mssql server desktop engine in
kurulması sağlanır. Bu işlemden sonra bilgisayar kapatıp açılır.
6. Kurulum ekranındaki 5 – Veritabanı oluştur seçeneği kliklenir. Eğer program ilk defa
kuruluyorsa açılan pencerede tekrar oluştur denilerek default datanın oluşturulması sağlanır. İlk
defa kurulmuyorsa Backup yolu bölümündeki düğmeye basılarak yedek dosyası seçilerek
oluştur düğmesine basılır. Windows 7 işletimi ise windows authentication kliği kaldırılarak
veritabanı oluştur denilir. 64 Bit işletim sistemi ise CD’deki SQLServer2005_SSMSEE_x64
kurulup restore database seçeneğiyle veritabanı oluşturmak gerekir.
7. Kurulum ekranındaki 6 – Süpervisör Kur seçeneği kliklenerek süpervisör kurulur.
8. Eğer bilgisayarda 64 bit işletim sistemi varsa C:Program FilesCTN3 klasöründe sağ klikleyip
güvenlik ayarlarından kullanıcıya yazma değiştirme izni verilmesi gerekir. Aksi taktirde
lisanslama gerçekleşemeyecektir.
9. Eğer bilgisayarda 64 bit işletim sistemi varsa kurulum cd’deki cr64.exe çalıştırılır. Cd yoksa
www.bemabilgisayar.com
‘da program yükle bölümünden Cristal Report 64 Bit dosyası indirilerek kurulur.
10. Telefonla Bema Bilgisayardan lisans alınır.

CTN Terminal Kurulum
1. Programın Cd’si varsa program cd’si takılır. Yoksa eğer www.bemabilgisayar.com ‘da
program yükle bölümünden Demo indir kliklenerek masaüstüne kaydedilir. Zipli dosya açılarak
CTNKURULUM.exe çalıştırılır.
2. Eğer Uygulama düzgün başlayamadı (0x0000135) şeklinde bir hata alırsak. KurulumCD
içindeki dotnetfx2.exe dosyası çalıştırılarak kurulur.
3. CTNKURULUM.exe tekrar çalıştırılır. Açılan kurulum ekranındaki 2 – CTN Kur a basılarak
kurulum yapılır.
4. Kurulum ekranındaki 3 – Raporları Kur a basılarak raporların kopyalanması sağlanır. Eğer
kopyalanmazsa CD deki Raporlar klasörü C:Program FilesCTN3 dizinine manuel kopyalanabilir.
5. Kurulum ekranındaki 6 – Süpervisör Kur seçeneği kliklenerek süpervisör kurulur.
6. Eğer bilgisayarda 64 bit işletim sistemi varsa kurulum cd’deki cr64.exe çalıştırılır. Cd yoksa
www.bemabilgisayar.com
‘da program yükle bölümünden Cristal Report 64 Bit dosyası indirilerek kurulur.
7. Program çalıştırılır. Kullanıcı giriş ekranında bağlantı alanı kısmına ana makine adı yazılarak
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girilir. Ana makinenin adına ana makjinedeki sql service managerin üzerine tıkladığımız zaman
görünen isimden ulaşabiliriz. Ana makinaya bağlanılabilmesi için ana makinenin ağ üzerinden
görüntülenebilmesi gerekir.
8. Telefonla Bema Bilgisayardan lisans alınır.

Server Bilgisayar Formatlanacağı zaman yapılacak işlemler
1. Programın yedeği alınır. Programın sol üst köşesinde dosya menüsünde yedek al denir.
Oluşacak yedek dosyasına bir isim verilir. Kaydet’e basılarak yedek dosyasının oluşması
sağlanır. Yedek dosyası bilgisayar dışında bir ortama kopyalanır.
2. Versiyon 2 ise C:Program FilesARAS2, Versiyon3 kullanılıyorsa C:Program FilesCTN3
klasörü bilgisayar dışındaki bir ortama kopyalanır.

Terminal Bilgisayar Formatlanacağı zaman yapılacak işlemler
1. Versiyon 2 ise C:Program FilesARAS2, Versiyon3 kullanılıyorsa C:Program FilesCTN3
klasörü bilgisayar dışındaki bir ortama kopyalanır.
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