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Bevezető 
Ez a dokumentum végigvezet egy Effector alkalmazás telepítésének lépésein. Először ellenőrizzük, hogy minden 
feltétel adott-e egy Effector működéséhez. 

● Telepítve van-e és működik-e Microsoft SQL Server a számítógépen 
● Telepítve van-e Microsoft SQL Server Configuration Manager 
● Telepítve van-e IIS URL Rewrite Modul 2* 
● A Windows-szolgáltatások között be van kapcsolva az Internet Information Services (továbbiakban 

IIS)* 
● Telepítve van-e ASP.NET és .NET Framework (Erre lehetőség a Windows-szolgáltatások be- és 

kikapcsolása opciónál van. A framework bekapcsolása a “4.5-ös .NET Keretrendszer” bekapcsolásával 
lehetséges. Az ASP.NET funkciót azonban ez nem aktiválja, ehhez az “Internet Information Services 
/ Webszolgáltatások / Alkalmazásfejlesztési lehetőségek” menün belül kell a “.NET-kiterjeszthetőség 
4.5” és a “ASP.NET 4.5” lehetőségeket kiválasztani.) 
 

*Ezek ellenőrzéséhez és telepítéséhez a dokumentum elején, az "Effector telepítés előtti egyéb lépések" résznél 
találhatunk segítséget. 

Effector telepítés előtti egyéb lépések 
A Windows-szolgáltatások között be van kapcsolva az Internet Information Services(IIS): 

Lépjünk be a Windows Server Manager alkalmazásba, majd az Manage menü Add roles and feature gombja 
segítségével adjuk hozzá a Webserver (IIS) szerepkört. (Windows gomb megnyomása kezdjük el gépelni, hogy: 
"Server manager", így a kereső megjeleníti az alkalmazást.) 

 

Windows Server 2019 esetén 

 

 

Roles: 
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Features: 
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Web Server Role (IIS) / Role Services 

 

 



      

ORIANA INTERNATIONAL ZRT. 

1037 Budapest Montevideo u 6. Tel.: +36 1 398 0530 Fax: +36 1 398 053, E-mail: info@orianaworld.com        

8 

 

 



      

ORIANA INTERNATIONAL ZRT. 

1037 Budapest Montevideo u 6. Tel.: +36 1 398 0530 Fax: +36 1 398 053, E-mail: info@orianaworld.com        

9 

URL rewrite telepítés: 
64 vagy 32 bites verzió: 
rewrite_2.0_rtw_x64.msi vagy rewrite_2.0_rtw_x86.msi 
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Effector alkalmazás 
 

A példában az EffectorOktatas alkalmazást fogjuk telepíteni, értelemszerűen ahol EffectorOktatas-t írunk, oda a 
saját alkalmazás nevünket helyettesítsük be. Az telepítéshez szükségünk lesz arra a zip csomagra, amit kaptunk. 
Ennek tartalmaznia kell egy <alkalmazásnév> mappát és egy <alkalmazásnév>.bak fájlt. 
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Mappák létrehozása, fájlok másolása és szerkesztése, 
jogosultságok 
Másoljuk be az EffectorTraining mappát a “c:\inetpub\wwwroot\” mappába. 
A c:\inetpub\wwwroot\EffectorTraining\ mappa tartalma körülbelül így kell kinézzen: 

 

 

Ha az app-pool dedikált service userrel fut, akkor az a dedikált user kerüljön be a IIS_User csoportba is. 
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Adjunk teljes hozzáférési jogot az App_Data és _temp  könyvtárakra az IIS_User-nek. Jobb klikk könyvtáron, 
tulajdonságok, biztonság fül, szerkesztés gomb: 
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SQL Server belépés és adatbázis létrehozása 
Nyissuk meg az SQL Server Management Studio-t (továbbiakban SSMS). 

Lépjünk be az SQL szerverünkre 

 

Server name: számítógépnév/sqlszerver vagy ip-cím(pl ORN12345/SQLEXPRESS vagy 192.168.1.11) 

Windows Authentikációval vagy SQL azonosítással (sysadmin rolelal rendelkező felhasználóval) lépjünk be a 
szerverre, amin az adatbázist létre akarjuk hozni.  
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Adatbázis létrehozása backup-ból 
Az SMSS-ben, Object Explorerben jobb klikk a Databases-en -> Restore Database: 

 

Majd a Source-ok közül kiválasztjuk a Device-t, a “...” gombot megnyomva, előjön a “Select backup devices” 
ablak, ahol az “Add” gombbal tallózuk a .bak fájlunkat. Ezután leokézzuk a “Select backup devices” ablakot és 
utána a “Restore Database ablakot is”. Így létrejön az adatbázisunk. 
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Adatbázis login és felhasználó létrehozása 
Amennyiben SQL auth. móddal csatlakozik az alkalmazás adatbázishoz: Először létrehozunk 
egy Logint az Effectornak. Ezt az Object Explorer/Szerver/Security/Logins ← jobb klikk New 
Login… gombbal tehetjük meg. Ha már létezik, akkor jobb klikk EffectorUseren/Properties és 
ellenőrizzük a beállításokat. 
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A General fülön névnek állítsuk be “EffectorUser”-t, jelszónak “oriana”-t és az Enforce 
password policy-t pipáljuk ki(ne legyen bepipálva) 
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A service user jogosultságának beállítása: 
Futtatni: 
Create a db_executor role 
 
CREATE ROLE db_executor 
 
Grant execute rights to the new role 
 
GRANT EXECUTE TO db_executor 
 
grant view server state to [serviceuserneve] 
 
Service felhasználó user mapping beállításoknál: 
db_datareader 
db_datawriter 
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db_ddladmin 
db_executor 
 
 
 

 
 

Alkalmazás beállításai (FSYS_ApplicationSetup) 
Ebben a táblában lehet megadni az alkalmazás egyedi beállításait: 

• DocBasePath: Feltöltött dokumentumok elérési útja 
• OwnCompanyID: A cég saját azonosítója 
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IIS beállítása 
Nyissuk meg a IIS kezelőjét (vezérlőpult/rendszer és biztonság/felügyeleti eszközök 
Vagy egyszerűbb elérés: Windows gomb megnyomása után gépeljük be hogy "IIS" majd enter 

 

Ha ez nem működne akkor, ellenőrizzük, hogy be van e kapcsolva az IIS Szolgáltatás ("Egyéb lépések" 
dokumentum végén ) 

Az IIS-ben baloldalt keressük ki az alkalmazásunkat (lásd kép). 

 

Jobb klikk az EffectorTraining-en, majd konvertálás alkalmazássá. 
Alkalmazáskészeltnek válasszuk az EffectorAppPool-t. 
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Amennyiben ez még nincs létrehozva az EffectorAppPool akkor: 
Alkalmazáskészletekre kattintsunk jobb gombbal 
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Névnek adjuk meg az „EffectorAppPool”-t 

.Net CLR verziót állítsuk be: v4.0.30319-re 

 

Mentsük el az OK gombbal 

 

Jobb klikk az Alkalmazáskészletek/EffectorAppPoolon -> Speciális beállítások 
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Ha nem szeretnénk, ha az ApplicationPool a beépített user nevében fusson,hanem egy domain-ben lévő user 
nevében, akkor az ApplicationPoolIdentity –t módosítsuk a service user-re. 
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Effector web.config ellenőrzése 
Az ASP.NET alapú alkalmazás esetében az alkalmazás konfigurációs állományaiban a szenzitív adatokat titkosítva 
kell tárolni, az alkalmazás által használt szenzitív információk védelme érdekében. 

Az ebben a fejezetben tárgyalt konfigurációs állományoknál a titkosítást a telepítő csomag mellett található ESTS 
mappában található EncryptForOnline.exe titkosító programmal lehet megvalósítani. A program leírása az 
EncryptForOnline alfejezetben található. 

A c:\inetpub\wwwroot\EffectorTraining\web.config fájlt nyissuk meg szerkesztésre. Ellenőrizzük az alábbi sorokat: 

<add key="XmlPath" value="C:\inetpub\wwwroot\EffectorTraining\"  /> 
<add key="LicenseServerAddress" value="http://localhost/EffectorTraining/LicenseHandlerService.asmx" /> 
<add key="ErrorLogPath" value="C:\inetpub\wwwroot\EffectorTraining\_temp\errorlog" /> 

● Ellenőrizzük, hogy az XmlPath értéke arra a helyre mutat ahol megtalálható DBConnections mappa  

● Ellenőrizzük, hogy az ErrorLogPath értéke az alkalmazás mappáján belüli _temp mappában található 

errorlog könytvárra mutat 

● Ellenőrizzük, hogy a LicenseServerAddress értéke az IIS alkalmazás böngészőben való elérési útjára 
legyen állítva. 

<customErrors mode="On" defaultRedirect="error.html" /> 

 
 
A web.config fájlban még ellenőrizni kell a configuration/elFinder tag-et is: 
    <elFinder apiVersion="2.0"  localFSRootDirectoryPath="~\_temp\ckfinder\" 
localFSThumbsDirectoryPath="~\_temp\ckfinder\.thumbs" rootDirectoryName="\" uploadMaxSize="20M" 
defaultVolumeName="LocalFileSystem" baseUrl="http://localhost:51822/_temp/ckfinder/" 
baseThumbsUrl="http://localhost:51822/_temp/ckfinder/.thumbs/"  duplicateFilePattern="Copy of {0}" 
duplicateDirectoryPattern="Copy of {0}" thumbsSize="48,48" allowedMIMETypes="application/vnd.ms-
excel;application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet;application/msword;application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document;application/pdf" /> 

Itt tudjuk állítani a szövegszerkesztő felületek kép feltöltőjének paramétereit. A következőket ellenőrízzük, illetve 
állítsuk be a megfelelő értékekre: 

• uploadMaxSize: Ez a beállítás adja meg, hogy maximum mekkora képet tudunk feltölteni szerverre. 
• baseUrl: Itt meg kell adnunk, hogy hogyan fogjuk elérni a képfájlokat. A /_temp/ckfinder/ részt hagyjuk 

meg és csak előtte írjuk be a megfelelő elérését az Effectornak. 
• baseThumbsUrl: Itt meg kell adnunk, hogy hogyan fogjuk elérni a képfájlokat. A /_temp/ckfinder/ 

.thumbs/ részt hagyjuk meg és csak előtte írjuk be a megfelelő elérését az Effectornak. 
• duplicateFilePattern: Itt adhatjuk meg, hogy milyen névvel hozza létre a duplikált fájlokat. 
• duplicateDirectoryPattern: Itt adhatjuk meg, hogy milyen névvel hozza létre a duplikált mappákat. 

  

http://localhost/EffectorOktatas/LicenseHandlerService.asmx
http://localhost:51822/_temp/ckfinder/
http://localhost:51822/_temp/ckfinder/.thumbs/
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DBConnentions mappa ellenőrzése 

A c:\inetpub\wwwroot\EffectorTraining\DBConnections mappa tartalma: 

ConnectionDB.xml Az alkalmazásnak az XML csomagját és csatlakozási paramétereit 
tartalmazza 

ConnectionLicenceHandlerServer.xml LHS szerverhez való csatlakozás paramétereit tartalmazza 

Connections.xml Felsorolja az adott mappában lévő connection fájlokat, kivéve a 
ConnectionLicenseHandlerServer.xml-t 

A ConnectionLicenseHandlerServer xml tartalma 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Connection xmlns="http://effector.hu/schema/ns/dbconnection"> 

  <Caption>LHS</Caption> 

  <IsEncrypted>false</IsEncrypted> 

  <Server>......</Server><!--Ide jön az sql szerver címe (ip/dns)--> 

  <Database>.....</Database><!--Ide jön az adatbázis neve--> 

  <User_ID>....</User_ID><!--Adatbázis felhasználó név--> 

  <Password>.....</Password><!--jelszó--> 

  <Persist_Security_Info>false</Persist_Security_Info> 

  <Integrated_Security>SSPI</Integrated_Security> 

  <Trusted_Connection>false</Trusted_Connection> 

  <ResourcePath>.......</ResourcePath><!--XML mappa helye--> 

  <Profile>ProfileDefault</Profile><!--Profile xml neve--> 

</Connection> 

Az <IsEncrypted>true</IsEncrypted> érték beállításával lehet a titkosítást megvalósítani. 

ezek után a  

  <Server></Server><!--Ide jön az sql szerver címe (ip/dns)--> 

  <User_ID></User_ID><!--Adatbázis felhasználó név--> 

  <Password></Password><!--jelszó--> 

bejegyzéseknél az információt tikosítottan kell megadni, a fentebb leírt módon. 

A következő sorokat az alkalmazásnak megfelelően kell módosítani. 

  <Database>......</Database><!--Ide jön az adatbázis neve--> 

  <ResourcePath>......</ResourcePath><!--XML mappa helye--> 

 

A Connections.xml fájl tartalma 
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 

<Connections xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="Connections.xsd"> 

 <ConnectionFile>ConnectionDB.xml</ConnectionFile> 

 </Connections> 

Itt a  <ConnectionFile>ConnectionDB.xml</ConnectionFile> sorban szereplő ConnectionDB.xml értéknek 
meg kell egyeznie a DBConnections mappában szereplő ConnectionDB.xml fájl nevével kiterjesztéssel együtt. 

 

A ConnectionDB.xml fájl tartalma 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Connection xmlns="http://effector.hu/schema/ns/dbconnection"> 

  <Caption>Database connection</Caption> 

  <IsEncrypted>false</IsEncrypted> 

  <Server>.......</Server><!--Ide jön az sql szerver címe (ip/dns)--> 

  <Database>.......</Database><!--Ide jön az adatbázis neve--> 

  <User_ID>........</User_ID><!--Adatbázis felhasználó név--> 

  <Password>........</Password><!--jelszó--> 

  <Persist_Security_Info>false</Persist_Security_Info> 

  <Integrated_Security>SSPI</Integrated_Security> 

  <Trusted_Connection>false</Trusted_Connection> 

  <ResourcePath>......</ResourcePath><!--XML mappa helye--> 

  <Profile>ProfileDefault</Profile><!--Profile xml neve--> 

  <Languages><!--Nyelvek--> 

    <Language code="hu-HU">magyar</Language> 

    <!-- <Language code="en-US">english</Language> --> 

  </Languages> 

</Connection> 

 

Ugyanazokat a beállításokat kell elvégezni, mint a ConnectionLicenseHandlerServer.xml esetében. 

Az <IsEncrypted>true</IsEncrypted> érték beállításával lehet a titkosítást megvalósítani. 

ezek után a  

  <Server></Server><!--Ide jön az sql szerver címe (ip/dns)--> 

  <User_ID></User_ID><!--Adatbázis felhasználó név--> 

  <Password></Password><!--jelszó--> 

bejegyzéseknél az információt tikosítottan kell megadni, a fentebb leírt módon. 
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A következő sorokat az alkalmazásnak megfelelően kell módosítani. 

  <Database>......</Database><!--Ide jön az adatbázis neve--> 

  <ResourcePath>......</ResourcePath><!--XML mappa helye--> 

 

Konfigurálást igényelhetnek (Caption, Server, Database, ResourcePath, Profile tag-ek) 

Ellenőrizzük a Connection<kapcsolatleíró neve> xml-ben a Server legyen az SQL szerverünk elérése, a Database 
az adatbázis neve, a ResourcePath az XML csomag elérési útja 

Windows alapú hitelesítés esetében a Trusted_Connection tag értékét állítsuk true-ra 
(<Trusted_Connection>true</Trusted_Connection>), és a User_ID mezőben adjuk meg a windows felhasználó 
nevét, aki futtatja: DOMAIN\UserName formában. A Password mező ez esetben tetszőleges, de kötelező javasolt 
értéke „Password”, hiszen az Active Directory fogja végezni a hitelesítés. Az itt szereplő értéket ebben az esetben 
az alkalmazás nem veszi figyelembe. 
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Alkalmazás első indítása 
Böngészőben írjuk be az alkalmazásunk címét: 

http://localhost/effectotraining 

Lépjünk be a megadott felhasználónév jelszó párossal: 

 

Első lépésként (kötelezően) kattintsuk végig az összes fület a Licence kezelőben, hogy betöltődjenek az adatok. 

Alkalmazás beállítás ellenőrzése/módosításai: 
Az Effectoros felületen az alkalmazás példányok közül válasszuk ki az alkalmazás példányt (LICENCE KEZELŐ 
menü/ Alkalmazás példányok képernyő/ Alkalmazás példányok fül kártyái közül) 

 

http://localhost/effectotraining
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Ellenőrizzük és ha szükséges írjuk át az IsMultipleLoginAllowed beállítást „false”-ról „true” értékre. Ha ezt nem 
tesszük meg, akkor nem tud ugyanaz a felhasználó többször bejelentkezni párhuzamosan, ha mégis frissítjük az 
oldalt, az Effector kilépteti a felhasználót és 1 percet várnia kell míg újra be tud jelentkezni! 

Mentsük a beállítást. 

Frissítsük az Effector-t a böngészőben (F5-tel) 

Az Effector kilépteti a felhasználót, most már LongSession azonosítót is fog kapni a felhasználó az újabb 
bejelentkezést követően. 
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Licenc igénylése 
Telepítés után az alkalmazásban „Liszensz kezelő (Szerver)” főmenüben a „Licencek” képernyőn a Kulcs igénylése 
gombra kattintva felugrik egy beviteli mező ahová azt a kódot kell beírni, amelyet az Oriana ad a telepítési 
csomaggal. 

 

Ezután megjelenik a válaszkulcs mezőben egy hosszú kulcs, amit el kell küldeni az Orianának, amely alapján az 
Oriana kiállítja a szükséges Licenszeket, majd küld két fájlt (egy lic és egy key kiterjesztésű fájlt). 

A kapott két fájlt importálni kell egyenként a „Licence kezelő (szerver)” főmenüben az „Import/Export” képernyőn. 
Ezután az IIS-t újra kell indítani. 

 

Kiegészítő szolgáltatások beállításai 
Effector Server Tool Service (ESTS) 
Az ESTS egy Effector tool, mellyel adatbázis tárolt eljárásokat, Effector DLL eljárásokat lehet ütemezetten hívni. 

Szükséges állományok 

ESTS mappa 
szolgáltatást tartalmazó állományok 

ESTS/EncryptForOnline.exe 
titkosító alkalmazás 
 

 

Használata 
A legördülő listában három lehetőség közül választhatunk: 
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• HASH (pl. jelszó ellenőrzés): Tipikusan a felhasználók jelszavai vannak HASH-elve, így 
érve el azt, hogy ne lehessen őket dekódolni, olyan helyen használatos, ahol az elmentett 
adat nincs felhasználva csak ahhoz történik egyezőség-vizsgálat. 

• CRYPT (pl. titkosítás): Minden olyan helyen ilyet használunk, melyen dekódolni kell az 
adatokat. Ilyenek tipikusan a DBConnection fájlokban található titkosított értékek, vagy a 
web.config-ban megadott titkosított értékek, továbbá EffectorServerToolService titkosított 
értékei is ilyenek. 

• - LEGACY - (régi, nem biztonságos): Régi titkosítási algoritmus, használata nem 
ajánlott. 

A „Titkosított jelszó” értéke automatikusan vágólapra másolódik. 

Telepítési és beállítási útmutató 

ESTS mappa másolása 
egy tetszőleges helyre, ahonnan majd a szolgáltatás futni fog: (pl. C:\EffectorServerToolService) 

EffectorServerToolService.exe.config beállítása 
Az így kicsomagolt mappában található EffectorServerToolService.exe.config  fájlt a következők szerint 
kell beállítani: 
az <applicationSettings> és az <appSettings> elemeknél a következő azonos neveknél: 
db_host: Az adatbázisszerver elérhetősége hashelt értékként; a hash-elt értéket a 
EncryptForOnline.zip-ben található alkalmazás segítségével kaphajtuk meg. Kicsomagolás után futtatni 
kell az EncryptForOnline.exe fájlt. majd a megjelenő ablakban a felső “Jelszó” mezőbe, be írjuk az 
adatbázisszerver adatait, majd az alsó “Titkosított jelszó” mezőből kimásoljuk a hash-elt értéket. 
db_username: az adatbázisba belépő service user. Ezt az értéket is titkosítani kell! 
db_password: az adatbázisba belépő service user jelszava. Ezt az értéket is titkosítani kell! 
db_dbname: Az Effector alkalmazáshoz tartozó adatbázis neve. Ezt a mezőt nem kell titkosítani! 
LogFileName : a szolgáltatás log fájljának neve az abszolút elérési útjával (pl. 
C:\EffectorServerToolService\EffectorServerToolService.log) 
systemTag : a szolgálgatás típusa, a napló állományokban megjelenik, lehet üres értéke is! 
serviceName: a szolgáltatás neve (pl. EffectorServerToolService) 
db_authtype: Amennyiben a service user windows authentikációval lép be az sql serverbe akkor 
„Windows”. Ha pedig SQL authentication-t használ, akkor „SQL” 
A fent végrehajtott változtatások mentése és fájl bezárása. 

Paraméterezése 
két adatbázis táblára van szükség: 
ServerTool_Job: Ebben a táblában kell rögzíteni az egyes Job-okat (mit, mikor) 
ServerTool_Log: Ebben van tárolva, hogy mikor futott a Job, milyen eredménnyel. 
 
A ServerTool_Job tábla oszlopai: 
id: A Job egyedi azonosítója, ez szerepel a ServerTool_Log táblában. 
name: A Job egyedi neve vagy leírása. (arra lehet használni, hogy elmondja, miről szól a Job) 
dll_name: Ha dll-ben van megírva a Job, akkor a dll fájl neve teljes elérési úttal. 
class_name: A dll-ben levő osztály neve, amely megvalósítja az IEVIServerTool interfészt. 



      

ORIANA INTERNATIONAL ZRT. 

1037 Budapest Montevideo u 6. Tel.: +36 1 398 0530 Fax: +36 1 398 053, E-mail: info@orianaworld.com        

34 

SQL: Ha a dll_name oszlopban üres érték van, akkor ebben az oszlopban leírt SQL kifejezést fogja 
futtatni a szolgáltatás. A kifejezés eredményének első sor első oszlopából veszi ki a futás eredményét. 
Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun: Mely napokon fusson a Job 
minsec_from: Mikortól fusson a Job 0:00 formátumban. 
minsec_to: Mikortól ne fusson a Job 0:00 formátumban (amikortól már ne vegye fel az ütemező). 
period: Milyen időközönkét fusson a Job (perc) 
last_run: Mikor futott utoljára. 
running: Éppen fut-e a Job. Az ütemező addig nem veszi fel újból a Job-ot, amíg az futás alatt 
állapotban van. 
status_message: Az utolsó futás üzenete. 
 

SSO alapú hitelesítés beállítása 
Ennek beállításához szükséges a kiszolgáló IIS szerveren engedélyezni, illetve ha még nincs telepítve, akkor 
engedélyezés előtt telepíteni kell a Windows alapú hitelesítés szolgáltatást. 
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Ahhoz, hogy egy felhasználó a sikeres beállításokat követően be tudjon jelentkezni, szükséges hogy az LHS-ben 
lévő felhasználó neve az Active Directory-beli felhasználó nevével megegyező legyen. 
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Effector LHS-én történő beállítás: 

Először állítsuk be az LHS szerver felületén a következőeket az adott alkalmazás példányra: 

Ahhoz, hogy a beállítás után be tudjunk lépni az alap ’admin’ felhasználóval, meg kell változtatni a felhasználó 
nevét, ami az Active Directory (későbbiekben AD) szerinti domain\felhasználónév pár. 

Ehhez a telepíteni kívánt Effector alkalmazáspéldányban a ’Liszensz kezelő (Szerver)’ munkamódszerénél az 
’Alkalmazás példányok’ képernyőt kell kiválasztani.  

 

Itt a baloldali ’Alkalmazás példányok’ panelen a megfelelő alkalmazás példány kártyáját kell kiválasztani. Ekkor a 
jobb oldali két panelen megjelennek a beállítási lehetőségek. Első körben a jobb felső panel ’Alkalmazás példány’ 
’Belépétetés módja’ legördülő mezőjében válasszuk ki az ’SSO’ értéket, majd leljebb gördítve a panelt feltűnik a 
’Mentés’ gomb, amivel érvénybe tudjuk léptetni a módosítást.  



      

ORIANA INTERNATIONAL ZRT. 

1037 Budapest Montevideo u 6. Tel.: +36 1 398 0530 Fax: +36 1 398 053, E-mail: info@orianaworld.com        

37 

 

Ha az ’admin’ usernek a felhasználó neve nincs beállítva az AD-belire, akkor ezen a panelen a ’Felhasználók’ nevű 
fülre kattintva elérhető a módosítás lehetősége. A megjelenő listából keressük meg az adott felhasználót, aminek 
módosítani szeretnénk a felhasználó nevét. Ha megjelent a ’Név’ mezőjére kattintva felugrik az űrlap, ahol a 
módosításokat végre lehet hajtani, majd a ’Mentés’ gombbal bezárható az űrlap. (A példában DOMAIN\Username) 
felhasználó lesz az admin.) 
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Ezek után a jobb alsó „Alkalmazás példánybeállítások” panelen ellenőrizni kell, hogy szerepel-e az alábbi kulcs 
(key): „SSO_DBConnectionName”.  



      

ORIANA INTERNATIONAL ZRT. 

1037 Budapest Montevideo u 6. Tel.: +36 1 398 0530 Fax: +36 1 398 053, E-mail: info@orianaworld.com        

39 

 



      

ORIANA INTERNATIONAL ZRT. 

1037 Budapest Montevideo u 6. Tel.: +36 1 398 0530 Fax: +36 1 398 053, E-mail: info@orianaworld.com        

40 

 

Ha nem szerepel az ’Új’ gombra kattintva felvehető. A ’Kulcs’ mező az „SSO_DBConnectionName” legyen, az 
értéke pedig az alkalmazás által használt adatbázis leíró neve. (A példánkban ez „ConnectionSSO”). Majd a 
’Mentés’ gombra kattintva mentjük el az új kulcsot. 

Ha szerepel a kulcs a listában ellenőrizzük az értékét, hogy valóban az alkalmazás által használd adatbázis neve 
szerepel ott. Ha nem, akkor jobbról az első oszlopban található ceruza ikonra kattintva módosíthatjuk az értéket. 

Web.config fájlban történő módosítás: 

Módosítsuk a <configuration>.<system.serviceModel>.<bindings>.<basicHttpBinding> ’ 
LicenseHandlerServiceSoap’ binding névnél szereplő <security> elemet az alábbira, majd mentsük el a fájlt: 

<security mode="TransportCredentialOnly"> 

<transport clientCredentialType="Windows" /> 

</security> 

IIS Managerben történő módosítások: 

Ezek után nyissuk meg az IIS Manager-t és keressük meg a telepíteni kívánt alkalmazásunkat a baloldalon a 
Kapcsolatok (Connections) ablakban. 

Válasszuk ki a Hitelesítés (Authentication) ikont és kattintsunk rá duplán. 
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A megjelenő ablakban az alábbiakat kell beállítani: 

A Windows-hitelesítés (Windows Authentication) kivételével minden más hitelesítési típus állapota ’Letiltva’ 
(Disabled) kell legyen. Ha nem így van, akkor az engedélyezetteket le kell tiltani. Ha a Windows autentikáció tiltva 
van, engedélyezni kell. 

 

Ezek után A Windows hitelesítést kiválasztva, a jobb oldali Műveletek (Actions) panelen megjelenik a ’Speciális 
beállítások…’ (Advanced settings…) és a ’Szolgáltatók…’ (Providers…) nevű műveletek. 

Https kapcsolat beállítása 
A Certificate importálása után az IIS Managerben válasszuk ki a Default Web Site –ot, és a jobb oldali panelen 
kattintsunk a Bindings… -ra. Az Add… gombbal adjuk hozzá a https-es Site Binding-ot a kép alapján: 
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A http kapcsolat esetében pedig adjuk meg Host névnek a „localhost” –ot: 
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Eredmény: 
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Email küldés beállítása 
Az SQL szerveren állítsuk be a levélküldést a Management / Database Mail / Configure Database Mail funkció 
alatt. 

 

 

 

A New Profile ablakban töltük ki az alábbi mezőket: 

- Profile Name: DBMAIL 
- Descriprton: DBMAIL 

 

Majd az Add… gombbal adjuk hozzá az SMTP account-ot, lásd alábbi képeken:  



      

ORIANA INTERNATIONAL ZRT. 

1037 Budapest Montevideo u 6. Tel.: +36 1 398 0530 Fax: +36 1 398 053, E-mail: info@orianaworld.com        

45 

 



      

ORIANA INTERNATIONAL ZRT. 

1037 Budapest Montevideo u 6. Tel.: +36 1 398 0530 Fax: +36 1 398 053, E-mail: info@orianaworld.com        

46 

 

 

OK-t követően a Manage Profile Security ablakban álltsuk a DBMAIL-t publikussá, és a Default Profile-t ’Yes’-re: 
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Next, Finish. 

 

Ha az SQL szerveren be van állítva a postafiók és engedélyezve van a felhasználónak, amit használunk, akkor 
csak annyi a teendő, hogy az [dbo].[FSYS_ApplicationSetup] táblában ahol a Code=Profile_Name, a CodeValue 
mező értéke legyen a beállított profil neve profil neve. 
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