berqNET Mobil Rapor Uygulaması Kurulumu
berqNET mobil rapor uygulaması sayesinde istenen sayıda berqNET cihazın temel web filtre ve trafik
raporları, kaynak kullanımı, ağ kullanımı, sistem bilgileri, lisansları, uyarıları kolayca görülebilmekte ve
cihazlar yeniden başlatılabilmektedir. Cihazlar üzerinde oluşan uyarılar eş zamanlı olarak mobil rapor
uygulamasında bildirim olarak görülmektedir.
berqNET mobil rapor uygulaması Apple App Store ve Google Play Store üzerinden “berqNET Rapor”
ismiyle bulunarak indirilebilir. Uygulama, mobil cihazın diline göre Türkçe ve İngilizce olarak
kullanılmaktadır.

1. berqNET Cihaz Üzerinde Gereken Ayarlar
berqNET rapor uygulamasının kullanılabilmesi için bağlanılacak berqNET cihazların berqos sürümünün
3.9.0 ve üzeri olması gerekmektedir. berqNET ayarlar bölümü altında Yöneticiler ekranında bulunan
Mobil seçeneğine basılarak mobil kullanıcı hesapları oluşturulmalıdır. Mobil kullanıcı sayısında bir
sınırlama yoktur.
Yönetici ve normal olarak iki farklı yetkide kullanıcı oluşturulabilmektedir.
Yönetici yetkisiyle uygulama üzerinden cihazın temel web filtre ve trafik raporları, kaynak kullanımı,
ağ kullanımı, sistem bilgileri, lisansları, uyarıları görülebilir ve cihaz yeniden başlatılabilir.
Normal yetkiyle uygulama üzerinden sadece temel web filtre ve trafik raporları görülebilir.

Cihaz üzerinde oluşan uyarıların mobil rapor uygulamasına bildirim olarak gönderilmesi için berqNET
üzerindeki Bilgilendirme ayarlarında yer alan E-posta Ayarları ekranında geçerli bir e-posta ayarı
yapılmalı ve aktif hale getirilmelidir.

2. Mobil Uygulama İçerisinde Hesap Ekleme
berqNET rapor uygulaması içerisinde Hesaplar ekranında sağ üst köşede bulunan hesap ekleme
butonuna basılarak istenen sayıda cihaz eklenebilir.
Hesap adı bölümünde eklenmek istenen berqNET cihaza herhangi bir isim verilebilir. Uygulamanın
Hesaplar ekranında cihaz bu isimle görülecektir.
IP/Host bölümüne berqNET cihaza erişim için gerekli WAN IP adresinin girilmesi gerekmektedir.
Port bölümüne cihaz üzerindeki web arayüz erişim port’unun yazılması gerekmektedir (varsayılan 443,
777 ya da 999). Mobil uygulama bu porttan berqNET cihaza bağlanacağı için berqNET tarafında bu
port’un internete açık olması gerekmektedir.
Kullanıcı adı ve şifre bölümüne berqNET üzerinde yöneticiler tabında oluşturulan mobil kullanıcı adı ve
şifresinin girilmesi gerekmektedir.

3.

Mobil Uygulamadaki Hesapların Dışarıya Aktarılması

Mobil rapor uygulamasına istenen sayıda cihaz eklenebilmektedir. Çok sayıda cihaz eklendiğinde,
sonradan mobil cihazın değiştirilmesi durumunda veya hesapların başka bir çalışana aktarımını
kolaylaştırmak için, hesapların dışarıya aktarılması/içeriye alınması özelliği eklenmiştir.
Hesaplar ekranında sağ üstte bulunan hesap aktarma butonuna basıldığında “bnf” uzantılı bir dosyayı
dışarıya aktarmak üzere bir pencere açılacaktır. Bu dosya dışarıya aktarıldıktan sonra aynı veya başka
bir mobil cihaza yüklenip berqNET rapor uygulaması kapalı durumdayken açılmalıdır. Dosya açılırken
hangi uygulamayla açılacağı sorulduğunda berqNET rapor uygulaması seçilmelidir. Bu işlemin ardından
berqNET rapor uygulaması açıldığında hesapların uygulamaya aktarıldığı görülecektir.

