Berqnet VPN Uygulaması Kurulum Kılavuzları
Hızlı Ulaşım
(İlgili sayfaya ulaşmak için seçtiğiniz başlığa tıklamanız yeterli olacaktır.)

Berqnet VPN Windows Uygulaması Kurulumu
Berqnet VPN Android Uygulaması Kurulumu
Berqnet VPN IOS Uygulaması Kurulumu

Berqnet VPN Windows Uygulaması Kurulumu
•

Berqnet VPN Windows uygulamasının kurulum dosyası aşağıdaki linkten indirilir ve kurulum
adımları tamamlanır. https://berqnet.com/destek/bilgi-bankasi/berqnet-vpn-uygulamasi

•

Berqnet firewall cihazı üzerinde oluşturulup dışarıya çıkarılmış olan, VPN sertifika ve
konfigürasyon dosyalarını içeren .zip dosyası silinme veya değiştirilme durumunun
yaşanmayacağı bir klasöre yerleştirilmelidir. Sıkıştırılmış haldeki bu dosyanın açılarak klasör
haline dönüştürülmesi sağlanır. Oluşan yeni klasörde “.crt” ve “.ovpn” uzantılı dosyaların
görülmesi gereklidir.

•

Uygulama açılır ve kullanıcı lisans sözleşmesi okunup onaylanır.

•

VPN bağlantısı yapabilmek için öncelikle ilgili ayarları içeren bir profili oluşturulması gerekir.

•

Profiller sayfasındaki “artı” butonuna basarak profil ekleme ekranına girilir.

•

Profil ekleme ve düzenleme ekranında aşağıdaki bilgiler girilir ve kaydedilir.
o Profil Adı alanına profil için herhangi bir isim girilir.

o

o

Konfigürasyon Dizini alanında, yukarıda belirtildiği gibi VPN sertifika ve konfigürasyon
dosyalarını içeren “.crt” ve “.ovpn” uzantılı dosyaların yer aldığı klasörün seçilmesi
gereklidir.
Kullanıcı Adı ve Şifre alanlarına Berqnet firewall üzerinde bu kullanıcı için
oluşturulmuş olan hesabın kullanıcı adı ve şifresi girilir. Bu bilgilerin profilin içine
kaydedilmesi zorunlu değildir, profil içine kaydedilmezlerse VPN hesabına her bağlantı
denemesinde açılacak ekranda bu bilgilerin girilmesi gerekecektir.

•

Profil kaydedildikten sonra Profiller sayfasında görünmeye başlayacaktır.

•

Eklenen profil ile VPN bağlantısı sağlamak için profil isminin yer aldığı satır seçilerek sağ
kenardaki butonların en altında bulunan bağlanma butonuna tıklanır. Bağlantı kurulma
aşamasına geçildiğinde Durum ekranı açılır ve bağlantının detayları görüntülenir.

•

VPN bağlantısı kurulduktan sonra bağlantıyı sonlandırmak için Durum sayfasındaki Bağlantıyı
Kes butonuna basılır.

•

Uygulama çalıştırıldığında bilgisayarın görev çubuğundaki bildirim alanında Berqnet VPN
uygulamasının ikonu yer alacaktır. Bu ikonun üzerine gelerek sağ tuşa basıldığında açılan
menüden
o VPN bağlantısı başlatılabilir ve sonlandırılabilir.
o Uygulamanın ana penceresi gizlenebilir.
o Uygulama tamamen kapatılarak çıkış yapılabilir.

•

Hız ekranında varsa mevcut VPN bağlantısındaki veri yükleme ve indirme hızları izlenebilir.

•

Detaylar ekranında varsa mevcut VPN bağlantısına ait detaylı bilgiler görülebilir.

•

Ayarlar ekranında uygulamanın dil seçimi yapılabilir. Uygulamanın bilgisayar açılışında
otomatik olarak başlaması ayarlanabilir.

•

Kayıtlar ekranında VPN bağlantı logları detaylı olarak görülebilir, dosya olarak indirilebilir ve
silinebilir.

•

Hakkında ekranında uygulamanın versiyonu görülebilir. Bilgisayar ve işletim sisteminin
bilgilerinin özeti Sistem Raporu butonuna tıklanarak alınabilir

Berqnet VPN Android Uygulaması Kurulumu
•

Berqnet VPN Android uygulaması Google Play Store veya Huawei AppGallery üzerinden
ücretsiz olarak indirilir.

•

Berqnet firewall cihazı üzerinde oluşturulup dışarıya çıkarılmış olan, VPN sertifika ve
konfigürasyon dosyalarını içeren .zip dosyasının uygulamanın çalıştığı cihazdaki Dosyalar veya
İndirilenler klasörüne aktarılması gereklidir. Sıkıştırılmış haldeki bu dosyanın açılarak klasör
haline dönüştürülmesi sağlanır. Oluşturulan klasörde aşağıdaki gibi “.crt” ve “.ovpn” uzantılı
dosyaların görülmesi gereklidir.

•

Uygulama açılır ve kullanıcı lisans sözleşmesi okunup onaylanır.

•

VPN bağlantısı yapabilmek için öncelikle ilgili ayarları içeren bir profili oluşturulması gerekir.

•

Profiller sayfasındaki “artı” butonuna basarak profil ekleme ekranına girilir.

•

Profil ekleme ekranında aşağıdaki bilgiler girilir ve kaydedilir.

o
o

o
o

Profil Adı alanına profil için herhangi bir isim girilir.
Kullanıcı Adı ve Şifre alanlarına Berqnet firewall üzerinde bu kullanıcı için
oluşturulmuş olan hesabın kullanıcı adı ve şifresi girilir. Bu bilgilerin profilin içine
kaydedilmesi zorunlu değildir, profil içine kaydedilmezlerse VPN hesabına her bağlantı
denemesinde açılacak ekranda bu bilgilerin girilmesi gerekecektir.
Sertifika Dosyası alanında Berqnet firewall üzerinde oluşturulan ve uygulamanın
çalıştığı cihaza indirilmiş olması gereken “.crt” uzantılı dosyanın seçilmesi gerekir.
Profil Dosyası alanında ve Berqnet firewall üzerinde oluşturulan ve uygulamanın
çalıştığı cihaza indirilmiş olması gereken “.ovpn” uzantılı dosyanın seçilmesi gerekir.

•

Profil kaydedildikten sonra Profiller sayfasında görünmeye başlayacaktır. Burada profil isminin
yer aldığı satırda profil ayarlarında değişiklik yapma ve profili silme butonları yer almaktadır.
Bu butonlar VPN bağlantısı kurulmuş durumdayken pasif duruma geçerler.

•

Profiller sayfasında profil isminin solunda bulunan açma/kapama butonuna basılarak VPN
bağlantısı başlatılabilir.

•

Bağlantı başlatıldığında ekrana gelecek olan işletim sistemi onayları kabul edildikten sonra
bağlantı kurma işlemi başlayacak ve bağlantı hakkındaki bilgileri gösteren Bağlantı Durumu
ekranı açılacaktır.

•

VPN bağlantısı kurulduktan sonra bağlantıyı sonlandırmak için Bağlantı Durumu sayfasındaki
Bağlantıyı Sonlandır butonuna basılabilir. Profiller sayfasında profil isminin solunda bulunan
açma/kapama butonuna basılarak da VPN bağlantısı sonlandırılabilir.

•

Berqnet VPN uygulamasının menüsünden Profiller, Bağlantı Durumu, Kayıtlar, Ayarlar ve
Hakkında ekranlarına ulaşılabilir.

•

Uygulamaya ait loglar Kayıtlar bölümü altından görüntülenmektedir ve gerektiğinde dosya
olarak dışarıya alınabilir veya silinebilir.

•

Uygulamanın dil seçimi Ayarlar ekranında yapılmaktadır.

•

Uygulamanın versiyonu Hakkında ekranında görülebilir.

Berqnet VPN IOS Uygulaması Kurulumu
•

Berqnet VPN IOS uygulaması Apple App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilir.

•

Berqnet firewall cihazı üzerinde oluşturulup dışarıya çıkarılmış olan, VPN sertifika ve
konfigürasyon dosyalarını içeren .zip dosyasının uygulamanın çalıştığı cihazdaki Dosyalar
klasörüne aktarılması gereklidir. Sıkıştırılmış haldeki bu dosyanın açılarak klasör haline
dönüştürülmesi sağlanır. Oluşturulan klasörde aşağıdaki gibi “.crt” ve “.ovpn” uzantılı
dosyaların görülmesi gereklidir.

•

Uygulama açılır ve kullanıcı lisans sözleşmesi okunup onaylanır.

•

VPN bağlantısı yapabilmek için öncelikle ilgili ayarları içeren bir profili oluşturulması gerekir.

•

Profiller sayfasındaki “artı” butonuna basarak profil ekleme ekranına girilir.

•

Profil ekleme ekranında aşağıdaki bilgiler girilir ve kaydedilir.
o Profil Adı alanına profil için herhangi bir isim girilir.
o Kullanıcı Adı ve Şifre alanlarına Berqnet firewall üzerinde bu kullanıcı için
oluşturulmuş olan hesabın kullanıcı adı ve şifresi girilir. Bu bilgilerin profilin içine
kaydedilmesi zorunlu değildir, profil içine kaydedilmezlerse VPN hesabına her bağlantı
denemesinde açılacak ekranda bu bilgilerin girilmesi gerekecektir.
o Sertifika Dosyası alanında Berqnet firewall üzerinde oluşturulan ve uygulamanın
çalıştığı cihaza indirilmiş olması gereken “.crt” uzantılı dosyanın seçilmesi gerekir.
o Profil Dosyası alanında ve Berqnet firewall üzerinde oluşturulan ve uygulamanın
çalıştığı cihaza indirilmiş olması gereken “.ovpn” uzantılı dosyanın seçilmesi gerekir.

•

Profil kaydedildikten sonra Profiller sayfasında görünmeye başlayacaktır. Burada profil isminin
yer aldığı satırda profil ayarlarında değişiklik yapma ve profili silme butonları yer almaktadır.
Bu butonlar VPN bağlantısı kurulmuş durumdayken pasif duruma geçerler.

•

Profiller sayfasında profil isminin solunda bulunan açma/kapama butonuna basılarak VPN
bağlantısı başlatılabilir.

•

Bağlantı başlatıldığında ekrana gelecek olan işletim sistemi onayları kabul edildikten sonra
bağlantı kurma işlemi başlayacak ve bağlantı hakkındaki bilgileri gösteren Bağlantı Durumu
ekranı açılacaktır.

•

VPN bağlantısı kurulduktan sonra bağlantıyı sonlandırmak için Bağlantı Durumu sayfasındaki
Bağlantıyı Sonlandır butonuna basılabilir. Profiller sayfasında profil isminin solunda bulunan
açma/kapama butonuna basılarak da VPN bağlantısı sonlandırılabilir.

•

Berqnet VPN uygulamasının menüsünden Profiller, Bağlantı Durumu, Kayıtlar, Ayarlar ve
Hakkında ekranlarına ulaşılabilir.

•

Uygulamaya ait loglar Kayıtlar bölümü altından görüntülenmektedir ve gerektiğinde dosya
olarak dışarıya alınabilir veya silinebilir.

•

Uygulamanın dil seçimi Ayarlar ekranında yapılmaktadır.

•

Uygulamanın versiyonu Hakkında ekranında görülebilir.

