R J F M Programlarında Kurulumda dikkat edilmesi gereken alanlar
SQL Server’daki yetkilerin tam olarak verilmesi gereklidir.


Security altında bulunan, Logins > NT AUTHORITY\SYSTEM ; Bu alanda sadece Public ve SysAdmin
yetkileri verilmelidir.



User Mapping sekmesinde ise, MikroDB_v16 ve MikroDB_v16 altında açılmış olan database’lere
sadece ‘’ db_owner ve public’’ yetkileri verilmelidir, model için ise vereceğiniz yetkiler, bundan
sonra açacağınız veri tabanlarında aynı yetkilerin geçerli olmasını sağlamaktadır. (Görsel)



Mikro Kullanıcı Servisi hizmeti ‘’ Local service ‘’ üzerinden çalıştırılıyor ise, ilgili Local Service’e de
SQL tarafından üstte bahsedilen yetkilendirme işlemlerinin yapılması gereklidir. (Görsel)

Programın kurulu olduğu dizin altındaki (örneğin C:\Mikro\v16xx altındaki klasör içerisinde bulunan
“database.ini” dosyasının doğruluğu kontrol edilmelidir. Aynı klasör içerisinde ayrıca ‘’CLIENT ‘’ klasörünün
içindeki database dosyası da düzeltilmelidir. Database dosyalarında, veri dizini yazılı alanda, program
nereye kurulu ise o yol yazılı olmalıdır. (Görsel)

Server Makine üzerinde Client setup da kurulu ise C:\ yerel diski içerisinde, Görünüm sekmesinden gizli
dosyaları göster aktif edilmelidir.
C:\ diski içerisindeki > Program data > Mikro > v16xx altındaki database.ini dosyası, servisin çalıştığı
database.ini dosyası ile aynı olmalıdır,
Yukarıda belirtilen ayarlamalar bire bir uygulandığında hiçbir hata vermeden programa giriş işlemleri
gerçekleşmektedir.

Sürüm Güncelleme sonrası alınan hatalarda kontrol edilmesi gereken alanlar
Eski bir tarihten güncel sürüme geçiyorsanız, FLY için güncelleme yaptığınızı varsayalım, FLY_server_setup ,
FLY_Client_Setup ve Service_setup’ı indirip kurmanız gerekmektedir,
Her sürüm güncelleme yaptığınızda Service_setup’ın da güncellenmesi gerekmektedir,

Program tarafında Lisanslama yapıldığı halde Kısıtlı Kullanım kopyası gözükmesi
Program tarafında lisanslama sonrası Ürün Lisans tablosuna yazıyor, Program tarafında Kısıtlı Kullanım
Kopyası görüyor iseniz, Mikro Kullanıcı Servis hizmetinin eskide kalmasından kaynaklanmaktadır,

CMD üzerinden ‘’ sc delete MikroClientWService ‘’ komutu ile mikro kullanıcı servisini silinip makine
restart edilmeli, exe tarihi ile aynı olan Service setup’ın tekrar kurulması gerekmektedir,

Müşavir lisanslamasında ise, ilgili veritabanında Firma tanıtım kartı > Firma temsilcileri alanında yeni bir
temsilci tanımlanmalı, temsilcinin tipi SMMM seçilmeli, lisanslama yapılan VKN, SMMM temsilci kartına
yazılmalıdır,

Client Makinede ‘’ Mikro Kullanıcı Servisine erişim sağlanamadı ‘’ hatası ile
karşılaşıldığında ise
Öncelikle Mikro Kullanıcı servisi :8080 portu üzerinden çıkış sağlamaktadır, İlk kontrol edilmesi gereken
alan Mikro Kullanıcı Servis hizmetinin kurulu olduğu makine üzerinden (http:/ servisin kurulu olduğu
makine adı :8080 ) url’sine erişip / erişmediği olmalıdır, 8080 portuna erişilmiyor ise, Firewall üzerinden
8080 portuna giriş / çıkış için izin verilmeli, izin verilmek istenmiyorsa ise 8080 portu dışında başka bir port
kullanımı da sağlanabilmektedir.


Database.ini dosyasında hangi port ile çalışmak istiyorsa “ClientServicePort” bilgisini eklemelidir.



Sonrasında Mikro kullanıcı servisini restart ederek programa giriş sağlayabilir. (Örneğin :
ClientServicePort=8091)

8080 ya da kendi vermiş olduğunuz porta erişim var, ama hala daha kullanıcı servisine erişim
sağlanamaması durumunda ise, DATABASE.ini’ye yazılan ağ bilgileri ile ana makineye ulaşıp / ulaşılmadığı
kontrol edilmeli,

Sürekli Lisans Kaybı Yaşanması
Lisanslama işlemlerinde, ethernet ile internete bağlıysa, wi-fi’ye geçildiğinde lisans kaybı yaşanmaktaydı,
Son yapılan düzenleme ile birlikte, güncel sürüme geçmeniz Lisans alınan makinada internet bağlantısını
değiştirmeniz lisans kaybına yol açmayacaktır.

MikroCLR Hatası ;

Yukarıda örnek göreceğiniz hatanın çözümü; Aşağıda iletilen sorguyu SQL’de master’da çalıştırmak,
**Sorgu:
EXEC sys.sp_configure N'clr strict security', N'0';RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
EXEC sys.sp_configure N'show advanced options', N'1';RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO

Sistem Domain Bilgisi Eşleştirilemedi Hatası

Yukarıda görmüş olduğunuz hatanın sebebi Ana makinenin domain yapısı içerisinde olup, terminal
makinenin work group’da kalmasından kaynaklanmaktadır,
Ana makine ve Client makine aynı domain yapısı içerisinde olmak zorundadır.

Sistem Aynı veritabanı sunucu üzerinde çalışmalıdır hatası
Sistem Aynı veritabanı sunucu üzerinde çalışmalıdır hatası, ana makine üzerindeki Program files altına
kurulu olan Mikro setup’larının yanında DATABASE.ini dosyasını görememesinden kaynaklanmaktadır.
Program data altında çalışan database.ini dosyasını Program files altına kopyalayarak uyarıyı aşabilirsiniz.

