KAMPÜS DIŞI ERİŞİM AYARLARI PLUGİN KURULUMU
ADIM 1) İnternet Tarayıcınızdan https://zigana.sdu.edu.tr adresine bağlanınız.
ADIM 2) Yönlendirildiğiniz kullanıcı giriş sayfasında, kullanıcı adı kısmında sdu e-posta adresinizi ve
parola kısmına da e-posta parolanızı yazarak giriş butonuna tıklayınız. (Şekil 1)
(personeller için …………………..@sdu.edu.tr , öğrenciler için …………..@stud.sdu.edu.tr)

-Şekil 1ADIM 3) Proxy sayfasında giriş yaptıktan sonra karşınıza Şekil 2 de gösterilen sayfa gelicektir. Bu
sayfadan “Click here to download and install the plugin “ seçeneğini tıklayarak eklentiyi ( Plugini)
yükleyiniz.

-Şekil 2-

ADIM 4) “Click here to download and install the plugin “ linkine tıkladığınızda karşınıza indirme
penceresi gelecektir. Dosyayı kaydet butonuna tıklayınız. Dosyayı bilgisayarınıza kaydediniz. (Şekil 3)

-Şekil 3ADIM 5) İndirdiğiniz SSLvpnClient.exe dosyasını çalıştır butonuna tıklayarak, kurulumu başlatınız.
(Şekil 4)

-Şekil 4NOT : Kurulum aşamasından itibaren İnternet tarayıcınızı kapatınız. Bundan sonraki kurulum
aşamaları plugin üzerinden devam edecektir.
ADIM 6) Açılan pencerede Run as Administrator butonuna tıklayınız. (Şekil 5)

-Şekil 5-

ADIM 7) Install butonuna tıklayarak kuruluma devam ediniz. (Şekil 6)

-Şekil 6ADIM 8) Kurulum tamamlandıktan sonra Close butonuna tıklayınız. (Şekil 7)

-Şekil 7ADIM 9 ) Windows Başlangıç sayfasında Arama Çubuğuna kurulan plugin ismini ( FortiClient SSLVPN)
yazarak aratabilirsiniz. (Şekil 8)

-Şekil 8-

ADIM 10) Açılan FortiClient SSLVPN plugininde Settings butonuna tıklanır. (Şekil 9)

-Şekil 9ADIM 11) Tıkladığımız Setting butonu ile açılan pencereden New Connection Butonuna tıklanır ve
burada Connection ayarları yapılır. ( Şekil 10)

-Şekil 10-

-Şekil 11Conection Name: Sdu_vpn (istediğiniz bir bağlantı ismi verebilirsiniz)
Description: İsteğe bağlı açıklama belirtebilirsiniz.
Server Address: https://zigana.sdu.edu.tr:443
User Name: Sdu uzantılı mail adresiniz.
(personeller için …………………..@sdu.edu.tr , öğrenciler için …………..@stud.sdu.edu.tr)
Password: Mail adresinizin şifresi
Client Certificate: Bu kısmı boş bırakınız.
Ok butonuna tıklayarak yaptığımız ayarları kayıt edelim.
ADIM 12) FortiClient SSLVPN Settings penceresini kapatmadan önce Global Settings Kısmından Keep
Connection alive until manually stopped seçeneği işaretlenir ve Ok butonuna basılarak ayarlar kayıt
edilir. (Şekil 12)

-Şekil 12-

ADIM 13) Ayarları kayıt ettikten sonra açılan FortiClient SSLVPN penceresinde Connect butonuna
tıklayarak bağlantıyı gerçekleştirebiliriz. ( Şekil 13)

-Şekil 13ADIM 14 ) Connect Butonuna tıkladıktan sonra yapılan tüm ayarlarımız doğru ise Connection Status
kısmı Connected olarak gözükecektir. ( Şekil 14)

-Şekil 14-

ADIM 15) Connection status kısmı Connected olduktan sonra istediğiniz herhangi bir internet
tarayıcınızdan http://kutuphane.sdu.edu.tr/ adresine bağlanarak kampüs dışından kütüphane veri
tabanlarına bağlanabilirsiniz.

BAĞLANTIYI SONLANDIRMA


Bağlantıyı sonlandırmak için Plugin üzerinde Disconnect butonuna tıklayarak bağlantıyı
sonlandırabiliriz. (Şekil 15)

-Şekli 15-



Connection status kısmı Disconnected olduktan sonra bağlantınız sonlanmış demektir.
(Şekil16)

-Şekil 16-

