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B2B Tanımı
B2B, Netsis Temelset 5.0 ve üzeri kullanan müşterilerin plasiyerlerinin ve/veya bayilerinin sipariş
süreçlerini yönetebilecekleri web tabanlı uygulamadır. Enterprise ve Standard ürün ailesinde
desteklenir.
Kurulum Adımları
Kurulum adımları öncelik sırasına göre aşağıdaki gibidir :
1. Netsis Merkezi Kimlik Yönetimi (SSO) ve Web Bileşenlerinin kurulumu
2. B2B Lisansının SSO üzerine indirilmesi ve veritabanı bilgilerinin girilmesi (Netsis 7.0
kullanılıyor ise NetOpenX Lisansı da SSO üzerine indirilmelidir)
3. Netsis Merkezi Kimlik Yönetimi’nden B2B’de yetkili olacak bir kullanıcı oluşturulması ve
kullanıcıya B2B yetkisinin verilmesi
4. Aynı kullanıcı için yoksa ilgili şirket için Temelset ve NetOpenX, ayrıca Temelsette Fatura,
Cari, Stok, Dekont yetkilerinin bulunması
5. Netsis B2B v2.0 kurulumu
Netsis Merkezi Kimlik Yönetimi (SSO) ve Temelset 7.0 Kurulumu
Merkezi Kimlik Yönetimi Servisinin Kurulumu için 7.0 setinin içerisindeki kurulum klasörü altındaki
NetsisSSOSetup.exe “Yönetici olarak çalıştır(Run As Administrator)” denilerek çalıştırılmalıdır.
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B2B uygulamasının kurulabilmesi için bu adımda Netsis Web uygulamasının mutlaka yüklenmesi
gerekmektedir.
! Netsis Web uygulamasının kurulacağı sunucunun Windows Server 2003 ve üzeri olması gereklidir,
ancak Windows Server 2008 ve üzeri olması önerilir.
! Netsis Web uygulaması ile SSO uygulamasının aynı sunucuda olması zorunlu değildir. SSO farklı bir
sunucuya kurulup, B2B’nin kurulacağı sunucuya sadece Netsis Web uygulaması kurulabilir.
Netsis Merkezi Kimlik Yönetimi ve Temelset 7.0 Kurulumu ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz.
http://www.netsis.com.tr/wp-content/uploads/2012/05/Netsis_70_Kurulum_-islemleri.pdf
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Netsis B2B v2.0 Kurulumu
B2B güncel dosyalarının bulunduğu set bölgesinden NetsisB2BSetup_v2_0.exe dosyası indirilir.
Set Bölgesi :





Giriş Linki : http://webftp.netsis.com.tr
Domain : NetsisYAZILIM
User Name : b2buser
Password : b2bb2b

! B2B uygulamasına giriş için NetOpenX dosyası kullanıldığından, uygulama mutlaka Netsis
dosyalarının bulunduğu sunucuya kurulmalıdır. Eğer kurulum sunucuya değil de istemciye yapılacak
ise, istemcinin lokaline Netsis dosyaları kopyalanmalı ve registry lokaldeki dosyaları görecek şekilde
ayarlanmalıdır.
1. Kurulum Dosyası
Set bölgesinden indirilen NetsisB2BSetup_v2_0.exe dosyası “Yönetici olarak çalıştır (Run as
Administrator)” seçeneği ile çalıştırılır.

2. Kurulum Dili
Kurulum dili Türkçe ya da İngilizce olarak belirlenir.
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3. Kuruluma Geçiş
Açılan kurulum ekranından “İleri” butonuna basılarak, ön koşulların kontrol edildiği sayfaya
geçilir.

6

Netsis B2B_v2.0 Kurulum Dokümanı

4. Koşulların Kontrolü

Bu ekrandaki kontrollerin tamamı “Başarılı” ise “İleri” butonu ile devam edebilir, aksi durumda ilgili
maddeyi aşağıda belirtilen açıklamalara göre kurabilirsiniz:



Gerekli olan minimum Microsoft .Net Framework Versiyonu:

Microsoft.NET Framework Version 4.0
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17851 linkinden uygulamanın kurulacağı
sunucuya yüklenebilir.


Gerekli olan minimum ASP.NET MVC Versiyonu:

Mvc 3.0 - http://www.asp.net/mvc/mvc3 linkinden uygulamanın kurulacağı sunucuya yüklenebilir.
 IIS 6:
Denetim Masası (Control Panel)  Programlar ve Özellikleri (Programs and Features)  Windows
özelliklerini aç veya kapat (Turn Windows features on or off) menüsüne girerek IIS 6 kurulumu olup
olmadığı ve IIS 6 uyumluluğu bulunup bulunmadığı kontrol edilebilir.
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Ayrıca Windows özelliklerinden ASP.NET 3.5 ve ASP.NET 4.5 özelliklerinin de açılması gerekmektedir.



Gerekli olan minimum Microsoft Report Viewer Redistributable versiyonu:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=6576 linkinden uygulamanın kurulacağı
sunucuya yüklenebilir.


Gerekli olan minimum Netsis Temelset Versiyonu:

Versiyonun 5.0 ve üzeri olması gerekmektedir.
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5. Özellik Seçimi
B2B uygulamasının kurulması için “Netsis B2B Uygulaması” ve “B2B Portal Web” sağ tık  Diske
Yükle seçeneği ile seçilerek “İleri” butonuna basılmalıdır.

6. Netsis Merkezi Kimlik Denetimi Servis Konfigürasyonu
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Veritabanı Tipi: Uygulamanın kullanacağı veritabanının tipi seçilir. Bu sürüm için sadece MSSQL
Server desteklenmektedir.
Veritabanı: Veritabanı bağlantı bilgilerinin girildiği ekrandır.

butonuna tıklanarak açılabilir.

Server Name: Veritabanının bulunduğu sunucu ismi yazılır.
Log on to the server : SQL Server Authentication ile veri tabanı sunucusunun kullanıcı adı ve şifre
bilgileri yazılır. Bu ekrandaki bağlantıyı yapan veri tabanı kullanıcısının admin yetkisine sahip olması
gerekmektedir.
Connect to a database : Kullanılan TEMELSET ilgili şirket veritabanı seçilir. Eğer henüz kullanılan bir
şirket datası yoksa kurulumla birlikte oluşturulan ENTERPRISE7 ya da STANDARD7 datası seçilebilir. Ya
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da “Attach a database file” seçeneği ile bilgisayarda herhangi bir dizinde bulunan veritabanı dosyası
seçilebilir.
Bu ekranda bulunan “Test Connection” butonu ile bağlantı bilgilerinin doğruluğu kontrol edilebilir.

SSO Service Adresi: SSO kurulumundan sonra oluşan servisin ismi yazılır. “Bul” butonuna
basıldığında ağdaki tüm SSO servisleri listelenir. Arasından kurulum yapılan sunucunun servis bilgisi
seçilebilir ya da “sunucu adı:2023/NetsisSsoService” formatında elle de yazılabilir.
SSO STS URL: SSO’nun erişim adresidir. http://SunucuAdı/NetsisSTS formatında bir bağlantı verilmesi
gerekir. “Dene” butonuna basıldığında eğer SSO kurulumu sırasında Netsis WEB uygulamaları
seçildiyse, “Servis test işlemi başarılı” bilgi ekranının ardından ekrana SSO STS URL bilgisi gelir.
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Sanal Dizin : B2B kurulumu sonrasında IIS Manager’da oluşturulacak olan web sitesi ismidir. Örneğin;
B2B olarak yazılırsa, B2B erişim adresi http://SunucuAdı/B2B ya da http://localhost/B2B olacaktır.
Statik Domain Adı: B2B uygulamasının dış erişim adresidir. Örneğin; B2B uygulamasına
b2b.firmaadi.com.tr gibi bir domain adı atanacaksa bu alana b2b.firmaadi.com.tr yazılmalıdır. Bu
şekilde kurulum yapıldığında B2B erişim adresi http://b2b.firmaadi.com.tr/b2b olacaktır. Bu alan
kurulum sırasında boş bırakılıp, internet sitesinin dışa erişimi sağlandıktan sonra web.config
içerisinden de girilebilir.

7. Kurulum Sonu
Girilen bu bilgiler sonrasında “İleri” butonuna basılarak kurulum tamamlanır.
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Kurulum Sonrası Genel Bilgiler
1. Internet Information Services (IIS) Manager
Kurulum bittikten sonra IIS Manager / Sites / Default Web Site altında B2B ve NetsisSTS isminde iki
adet sanal dizin açılmış; IIS Manager / Application Pools altında ise B2BApplicationPool ve
NetsisSTSPool oluşturulmuş olur. B2B, B2BApplicationPool’u; NetsisSTS ise NetsisSTSPool’u kullanır.

2. Kurulum Dizini
Kurulum dizini varsayılan olarak B2B için C:\inetpub\wwwroot\B2B ; NetsisSTS için ise
C:\inetpub\wwwroot\NetsisSTS olarak belirlenmiştir.
Eğer istenirse dosyalar başka dizine taşınabilir, ancak Default Web Site altında oluşturulan B2B ve
NetsisSTS isimli sanal dizinlerinin de dosya yolunun ona göre düzenlenmesi gerekir.

3. Web.config
Web.config dosyası kurulum ile ilgili bilgilerin tutulduğu dosyadır.
C:\inetpub\wwwroot\B2B\web.config dizininden açılabilir. Sonradan kurulumda girilen bilgilerle ilgili
herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde bu dosyadan düzeltilebilir ya da yeni bilgilerle kurulum
tekrar yapılabilir.

14

Netsis B2B_v2.0 Kurulum Dokümanı

15

Netsis B2B_v2.0 Kurulum Dokümanı

ProductName: Kurulumda yazılan sanal dizini gösterir.
StaticDomainName: Kurulumda yazılan Statik Domain adını gösterir.
DefaultBranchId: Kurulumda yazılan şube kodunu gösterir.
SsoServiceAddr: Kurulumda yazılan SSO servis adresini gösterir.
SsoLoginAdress: Kurulumda yazılan SSO STS URL’yi gösterir.
Bağlantı Bilgileri: web.config dosyasında “connections” kısmında bulunur. Kurulum sırasında girilen
bağlantı bilgilerini gösterir.






Data source: Veritabanı sunucusunu gösterir.
Initial catalog: TEMELSET şirketini gösterir.
User id: Veritabanı kullanıcı ismini gösterir.
Password: Veritabanı kullanıcı şifresini gösterir.
Application name: Uygulama adını gösterir. Uygulama ile ilgili profiler kaydı alınırken
Application name kısmına kısıt olarak NETSISWEB yazılabilir.

B2B Uyarlama
Tarayıcı Bilgisi
B2B uygulamasında Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer güncel sürümleri desteklenmektedir.
Internet Explorer için sürümün 8.0 ve üzeri olması gerekmektedir.
! Java uygulamasının mutlaka yüklü olması gerekmektedir.
Java uygulamasını http://www.java.com/tr/download/ linkinden indirebilirsiniz.

Sisteme Giriş
Kurulum yapıldıktan sonra herhangi bir tarayıcıdan http://SunucuAdı/b2b ya da http://localhost/b2b
adresine girildiğinde Merkezi kimlik yönetimi giriş ekranı açılır.
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İstenirse Merkezi Kimlik Yönetimi ekranındaki logo değiştirilebilir. Sayfaya konulmak istenen logo,
“logo.png” isim ve uzantısıyla oluşturulması gerekmektedir. Bu şekilde düzenlenen resim
C:\inetpub\wwwroot\NetsisSts\Css\images dizinine konulur ve oradaki aynı isimli dosya ile
değiştirilir. Logo değişiminden sonra NetsisSTSPool’un geri dönüştürülmesi gerekmektedir.

Kullanıcı Eşleştirmeleri
Sisteme giriş yapabilmek için Merkezi Kimlik Yönetim(SSO) ekranından B2B için yeni kullanıcı açılmalı
ya da var olan kullanıcılar için kullanıcı eşleştirmeleri yapılmalıdır.
İşlem adımları, B2B’nin önceden kullanılıp kullanılmadığına göre aşağıda detaylı bir şekilde
belirtilmiştir:

1. B2B ilk kez kullanılmaya başlanacak ise
Önce SSO ekranından B2B Lisansının yüklenmesi gerekmektedir. Lisans yüklendikten sonra
paketler içerisinde B2B görünüyor olacaktır ve kullanıcı oluşturma, kullanıcı eşleme, yetki
verme işlemleri gerçekleştirilebilecektir.
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Yeni kullanıcı oluşturma, SSO yönetim panelinden yapılır. SSO kullanıcı işlemleri menüsünden
B2B için yeni kullanıcı bilgileri yazılır, “Kaydet” butonu ile kaydedildikten sonra B2B
uygulamasına erişim için Yetkili Uygulamalar kısmından B2B’ye yetki verilmesi gerekir.
B2B uygulamasına, SSO yönetim panelinden verilen şifre ile giriş yapılmaktadır. İstenirse
daha sonra bu şifre B2B giriş ekranından değiştirilebilmektedir.
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Kullanıcılar oluşturulduktan sonra Yetkili Uygulamalar kısmından B2B yetkisinin verilmesi
gerekmektedir. “Yetki Ver” butonuna basıldığında şirket şube seçim ekranı gelecektir. B2B
uygulaması hangi şubede kullanılacak ise o şubenin seçilmesi gerekmektedir.
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Ayrıca B2B’ye giriş yapan kullanıcıya NetOpenX ve Temelset – Müşteri Siparişi, Dekont Kayıt
yetkilerinin de verilmesi gerekmektedir.

2. B2B önceden kullanılıyor ve eski kullanıcılar yeni B2B’yi kullanmaya devam edecek ise
B2B uygulaması kullanılıyor ve zaten mevcut kullanıcılar önceden oluşturulmuş ise, SSO’dan
yeniden kullanıcı oluşturulması gerekmemektedir. Kullanıcı eşleme menüsünün B2B
sekmesinden mevcut kullanıcılar seçilir ve “Kullanıcı Yarat ve Eşle” butonu ile SSO kullanıcısı
yaratılarak, Netsis’teki kullanıcı ile eşleştirilmiş olur.
Bu şekilde kullanıcı oluşturulduğunda SSO, şifreyi kullanıcının mevcut şifresi olacak şekilde
oluşturur ve kullanıcı yetkileri otomatik taşınır.

“Kullanıcı Yarat ve Eşle” butonu ile kullanıcı oluşturulduğunda, B2B uygulama yetkisi de
otomatik verilmiş olur.
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Ayrıca B2B’ye giriş yapan kullanıcıya NetOpenX ve Temelset – Müşteri Siparişi, Dekont Kayıt
yetkilerinin de verilmesi gerekmektedir.
Bu işlemlerden sonra var olan B2B kullanıcıları aynı şifreler ile sisteme yeniden giriş
yapabilirler.

Tüm B2B kullanıcılarına mutlaka NetOpenX yetkisinin verilmesi gerekmektedir. NetOpenX yetkisi
olmayan kullanıcı B2B’de işlem yapamamaktadır.
! B2B’de oluşturulan siparişlerin Netsis’e aktarılması NetOpenX dosyası ile yapıldığı için, B2B
kullanıcılarının Netsis’te Müşteri siparişi ve dekont kayıt yetkisine sahip olmaları gerekmektedir.
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Kullanıcı oluşturma ve kullanıcı eşleme ile ilgili detay bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz :
http://www.netsis.com.tr/wpcontent/uploads/2012/05/Netsis_Merkezi_Kimlik_Denetim_Sistemi_SSO_ve_Hizmet-Programlari.pdf
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Kurulum Güncelleme
Kurulum dosyalarının güncellenmesi için set bölgesinden güncel NetsisB2BSetup_v2_0.exe dosyası
indirilir. Exe yönetici olarak çalıştırıldığında, önceden kurulum yapıldığı için kurulum sihirbazında
sadece “Kaldır” seçeneği gelir. Daha ilerideki sürümlerde 2.0 sürümünden yükseltme seçeneği
sağlanacaktır. Dosya güncellemesi için önce kurulumun kaldırılması, sonra da güncel dosyalar ile
yeniden kurulum yapılması gerekmektedir.

Önce kurulum dizinindeki dosyalar silinir, sonrasında indirilen güncel dosyalar, kurulum dizinine
kopyalanır. Dosya silme ve kopyalama işlemlerinde web.config dosyası silinmemeli ve
değiştirilmemelidir.

! Güncelleme öncesinde özelleştirilmiş veritabanı nesnelerinin ve B2B dosyalarının yedeğini mutlaka
alınız. Güncelleme ile tüm veritabanı nesneleri ve B2B dosyaları varsayılan şekline dönecektir. Yapılan
özelleştirmeleri kaybetmemek için yedek almalı, güncelleme sonrası yeni yaratılan veritabanı
nesneleri üzerinden yeniden uyarlamalısınız.
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Kurulum Sonrası Kontrol Listesi
 SSO’nun kurulumu sırasında Netsis Web özelliğinin de kuruluma dahil edilmesi
 Netsis Merkezi Kimlik Yönetimi’nden B2B’de yetkili olacak bir kullanıcı oluşturulması ve
kullanıcıya B2B yetkisinin verilmesi
 Kurulumun dokümanda açıklandığı şekliyle eksiksiz tamamlanması
 SSO Yönetim Paneli’nden B2B kullanıcı tiplerine göre kullanıcı eşleştirmelerinin
tamamlanması
 B2B kullanıcılarına NetOpenX yetkisinin verilmesi
 B2B kullanıcılarına Temelset müşteri siparişi ve dekont kayıt yetkisinin verilmesi
 Kurulumda belirtilen yetkili B2B kullanıcısı ile sisteme girilip Admin Panel’den yetki
gruplarının tanımlanması
 Yetki gruplarına kullanıcıların atanması
 Sihirbaz, ya da daha sonra Ayarlar menüsü kullanılarak B2B parametrelerinin Netsis’teki
sipariş sürecine göre ayarlanması ve site içerisindeki logoların değiştirilmesi
 Giriş ekranındaki logonun isteniyorsa değiştirilmesi

Kurulum Sihirbazı
Kurulum işlemi başarı ile tamamlandıysa, herhangi bir tarayıcıdan http://SunucuAdı/b2b ya da
http://localhost/b2b uygulamaya giriş yapıldığında karşımıza ‘Kurulum Sihirbazı’ bölümü çıkar.
Kurulum Sihirbazı uygulamanın ‘Ayarlar’ bölümünde yer alan ekranların karşımıza sırayla getirildiği
bölümdür. Uygulamanın çalışmasını etkileyecek bölümler zorunlu kılınmıştır. Bu bölümlerdeki
tanımlamaların unutulması durumunda uyarı ve bildirimler çıkarak programa giriş engellenir.
Aşağıda Kurulum Sihirbaz Adımlarını, Ayarlar ekranlarında girişi zorunlu bölümleri ve birbirleri
arasındaki ilişkiyi bulabilirsiniz (Bu ekranlardaki ayarların yapılandırılması hakkında detaylı bilgiye
‘YARDIM’ dokümanından ulaşabilirsiniz) :
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1) Şirket Bilgileri
Şirket bilgilerinin tutulduğu ekrandır. Buraya girilen bilgiler başka herhangi bir yeri etkilememektedir.
Ayrıca B2B uygulamasının sol üst köşesinde yer alan logo, istenirse bu ekrandan değiştirilebilir.
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2) Genel Ayarlar
Bu ekranda uygulamada yer alan genel ayarlar yer alır. Ekran ilk alt sekme olan ‘Menü Öğeleri’ ile
açılır. Diğer alt sekmeler kullanıma uygun olarak yapılandırılabilir. Zorunlu bir alan yoktur.

3) Yetkilendirme Ayarları
Kullanıcılara uygulama içerisinde hak Bu ekranda. Kullanıcı grupları alt sekmesinde, ‘YÖNETİM’ isimli
tam yetkili bir kullanıcı grubu otomatik tanımlı olarak gelir. En az 1 kullanıcı, bu grup (ya da yeni
oluşturulacak fakat içinde en az Kullanıcıları Görüntüleme ve Kullanıcı Grupları Tanımlama Hakkı
bulunan bir grup) ile eşleştirilmelidir.
Bu eşleme; kullanıcıya bir kullanıcı grubu atama şeklinde olabileceği gibi, kullanıcı grupları alt
sekmesindeki grid üzerinden kullanıcı grubuna bir kullanıcı ataması şeklinde de yapılabilir. Sihirbazın
bu adımı, bu eşleme gerçekleştirilmeden geçilemez.
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Kullanıcılar alt sekmesi:

Kullanıcı Grupları alt sekmesi:
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4) Ödeme Ayarları
Ödeme Seçenekleri bu ekranda tanımlanır. Ekran ilk alt sekme olan ‘Sanal POS Tanımları’ ile açılır.
Kredi Kartı kullanımı yapılacaksa bu ekranda ‘Yeni POS Tanımı Oluştur’ ile tanımlama yapılır.
Kullanılmayacaksa boş geçilebilir.

Kredi kartı kullanılıyor ise, tanımlamayı yaptıktan sonra ‘Taksitler’ bölümü içerisinde ‘Yeni Taksit
Oluştur’ denilerek taksit tanımlaması da yapılmalıdır.
Taksit tanımlaması yaparken ‘oran’ yerine ‘Vade Farkı Çarpanı’ ve ‘Vade Farkı Böleni’ kavramları
kullanılmıştır. Çarpan, bölenden büyük olacak şekilde değer verilir. Çarpan’ın Bölen’e bölünmesi
işlemi ile oran bulunur. Örneğin VF Çarpanı 1005, VF Böleni 1000 verilmesi durumunda VF oranı
binde 5 olarak tanımlanmış olur. İki değere de 1 verilmesi; vade farkı uygulanmayacağını belirtmiş
olur.

28

Netsis B2B_v2.0 Kurulum Dokümanı

Taksitler oluşturulduktan sonra liste görünümü:
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Açık hesap kullanılacaksa ‘Özel Ödeme Seçenekleri’ alt sekmesi kullanılarak ise bu tanımlamalar
gerçekleştirilir.

Örnek bir tanımlama için aşağıdaki ekran görüntüsünü inceleyebilirsiniz. Buradaki bilgiler ürünler
sepete eklendikten sonra Ödeme Ekranında bilgi amaçlı gösterilir; varsa vade farkı ödeme tutarına
yansıtılır.
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Bu iki ödeme seçeneğinden(Sanal POS ya da Özel Ödeme) en az biri tanımlanıp ‘Aktif’ durumuna
getirilmeden Ödeme Ayarları adımı geçilemez.
5) ERP Ayarları
Netsis Temelset ile kullanılacak ayarların yapıldığı ekrandır.
Temelset tarafında Fatura parametrelerinde “İrsaliye/Faturalarda seri no takibi var mı” parametresi
işaretli ise, oluşturulan siparişlerin numarası ‘Sipariş Serisi’ alanına girilen maksimum 2 karakterli kod
ile başlatılmış olur.
Temelset 5.0 kullanılıyor ise NetOpenX Kullanıcı Adı ve Şifresi girilmelidir.
NOT: Bu form üzerinde varsa bilgilerin girişi yapıldıktan sonra ‘İleri’ butonuna basılmadan önce
bilgilerin kaydedilebilmesi için ‘Kaydet’ butonuna da basılması gerekmektedir. Aksi halde bilgiler
kaydedilmemiş olacaktır.

Birden fazla şube kullanılacaksa ‘Şubeler’ alt sekmesi ekranından kullanılacak şubeler aktifleştirilir.
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‘Sanal POS Ayarları’ alt sekmesi, ‘Ödeme Ayarları’ ekranında tanımlanmış bir Sanal POS bilgisi varsa;
ilgili bankanın temelset tarafındaki Banka Kodu ile eşleşmesinin yapıldığı ekrandır.

‘Özel Ödeme Ayarları’ alt sekmesi ise, ‘Ödeme Ayarları’ ekranında tanımlanmış bir Özel Ödeme
Seçeneği bilgisi varsa; ilgili seçenek için varsa yapılmak istenilen Genel İskontoların tanımlanabildiği
ekrandır.
NOT: Genel İskonto 1 değeri %0.00 olarak tanımlandığı durumlarda, B2B’de sipariş verilen müşteri
için, temelset tarafında cari kartında tanımlı bir iskonto oranı varsa bu iskonto ödeme tutarına
yansıtılır. Genel iskonto 1 alanına tanımlı bir değer varsa; bu değer cari karttaki değeri ezer ve ödeme
tutarına da bu oran yansıtılır.
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Tüm işlemler bitince, son aşama olan ‘Tamamla’ butonuna basılarak işlem sonlanır ve ‘Kurulum
Sihirbazı’ndan çıkarak uygulamaya yönlendirilir ve giriş sağlanır. Burada yapılan ayarlara; ekranın sağ
üst bölümünde bulunan ‘Ayarlar’ ekranından ulaşabilir ya da aynı şekilde ‘Sihirbaz’ butonu ile
Kurulum Sihirbazı’na tekrar giriş sağlayabilirsiniz.
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Kurulumdan Sonra Karşılaşılabilecek Hatalar ve Çözümleri
1. MsIdentity Error

Çözüm: Kontrol Panel, Program ekle – Kaldır’da MsIdentityModelInstaller kaldırıldıktan sonra
kurulum şilemi tekrarlanmalıdır.
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2. Range Check Error

Çözüm: B2B set bölgesindeki Netbridge/7.0 klasörü içerisindeki Netbridge.dll’i C:\Program
Files\Netsis\com klasörü altındaki dosya ile değiştiriniz. Sonrasında B2BApplicationPool'u recycle
ediniz.
3. Catastrophic failure

Çözüm: Netopenx'in register edilmesi gerekir. Regkontrol.exe yönetici olarak çalıştırılarak hata
giderilebilir.
4. Ortak\NetDBXC.DLL dosyası okunamadı
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Çözüm: B2B set bölgesindeki Netbridge/7.0 klasörü içerisindeki Netbridge.dll’i C:\Program
Files\Netsis\com klasörü altındaki dosya ile değiştiriniz. Sonrasında B2BApplicationPool'u recycle
ediniz.
5. Hata kodu:700 SsoAppAccessError

Çözüm: Bu hata B2B’ye giriş yapan kullanıcıya NetOpenX yetkisi verilmemesinden kaynaklanır. Netsis
Merkezi Kimlik Yönetimi(SSO) ekranından kullanıcıya NetOpenX yetkisi verilerek sorun giderilebilir.
6. The virtual path … maps to another app
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Çözüm: Web.config dosyasında <add key="ProductStage" value="Development"/> değerinin
<addkey="ProductStage"value="DevelopmentX"/> olarak değiştirilmesi gerekiyor.
7. ReportingServicesLibrary

Çözüm: B2BAplicationPool advanced settings ayarları kontrol edilmelidir.
8. Could not load type 'System.ServiceModel.Activation.HttpModule’
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Çözüm: Aşağıdaki komutun çalıştırılması gerekir:

9. B2B uygulamasına giriş yapıldığında direkt çıkış sayfasına yönlendirmesi
Çözüm:
-

SSO admin paneldeki kullanıcı eşlemelerinin doğruluğu kontrol edilmelidir.

10. Siparişi kaydet butonuna basıldığında “Beklenmeyen bir hata” uyarısı
Çözüm:
-

B2B uygulamasına giriş yapan kullanıcının Netsis’te müşteri siparişi ve dekont kayıt
yetkisinin olup olmadığı kontrol edilmelidir.
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