
Nova Dental 2008-3D – Ana Makine Kurulum
(Windows Server 2003- XP Home/Pro)

Bu yazıda bir NovaSoft Dental yazılımının ana makinaya kurulumunu göreceğiz.
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1.Adım : NovaSoft Dental Kurulum CD/DVD'sinin içeriğine ulaşmak
NovaSoft Dental yazılım cd/dvd sini cd-rom'a koyduktan sonra;

şu seçeneği “Dosyaları görüntülemek için klasörü aç Windows Gezgini kullanarak” seçip “Tamam” 
düğmesine tıklarız.Karşımıza cd/dvd'nin içeriği gelir.

2.Adım : NovaSoft Dental Yazılım'ın kur dosyasını çalıştırmak
Gelen ekrandan “Nova20083D” ile başlayan dosyaya farenin sol tuşu ile çift tıklayarak 

dosyayı çalıştırırız.



Bu aşamadan sonra kurulum için yapılandırma işlemleri başlar.

3.Adım : NovaSoft Dental Yazılım kurulum işlemini başlatmak
Yapılandırma işlemi bittikten sonra gelen ekranda NovaSoft Dental yazılımının 

kurulum ekranı gelir. Eğer bilgisayarımızda “FireBird” veritabanı yöneticisi yüklü değilse 
varsayılan olarak bu yazılımı da NovaSoft Dental yazılım kurulumu yükler.”Başlat” düğmesine 
tıklayarak kurulum işlemi başlatılmış olur.



4.Adım : FireBird veritabanı yöneticisini kurmak
NovaSoft Dental Yazılımı kurulduktan sonra “FireBird” kurulum ekranı gelir. Bu 

ekranda FireBird varsayılan yükleme dil seçeneği “İngilizce/English” gelir. Yükleme dilini 

degiştirmeden “OK” düğmesine tıklarız.
Eğer bilgisayarımızda FireBird yüklü ve çalışıyor ise aşağıdaki ekrandaki uyarı gelir.



O zaman kurulum işleminin bittiğini belirten uyarı ekrana gelir.”OK” düğmesine tıklarız ve “Çıkış” 
düğmesine tıklayarak kurulum işlemi sonlandırılır. “FireBird”ü kurmak için sonraki adıma geçin.



5.Adım : FireBird veritabanı yöneticisini kurmak devam
Bu adımda “Next” düğmesine tıklayarak kuruluma devam edilir.

“FireBird” yükleyebilmek için lisan anlaşmasını kabul etmeniz gerekiyor. Bunun içinde 
“I accept the agreement” Türçkesi “Sözleşmeyi kabul ediyorum” seçeneğini seçtikten sonra “Next” 
düğmesi aktif hale gelir ve yüklemeye devam etmek için bu düğmeye tıklmanız gerekiyor.



“FireBird” ile ilgi önemli bilgilerin bulunduğu ekran burayı da “Next” düğmesine 
yıklayarak kuruluma devam ediyoruz.



“FireBird” ün kurulacağı yerin adresin “C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_0” 
bilgisini veriyor. “Browse” dümesine tıklayarak kurulumu başka bir yere yapabiliriz ama varsayılan 
bu kurulum yerini öneririz. Kurulumun yapılacağı yeri belirledikten sonra “Next” dümesine 
tıklayarak bir sonraki adıma geçeriz.

“FireBird” ün yükleme seçenekleri ekranı gelir burada hiç bir değişiklik yapmadan 
“Next” düğmesine tıklayarak bir sonraki adıma geçebiliriz.



Bu adımda “FireBird” ün “Başlat\Programlar ya da Başlat\Tüm Programlar” daki 
oluşturacağı klasörün ismini gösteriyor, istersek değiştirebiliriz ama değiştirmeden “Next” 
düğmesine tıklayarak bir sonraki adıma geçeriz.

“FireBird” ün kurulduktan sonra nasıl çalışması gerektiğiyle ilgili ayarların yapıldığı 
ekran. Bu ekranda hiç bir değişiklik yapmadan “Next” düğmesine tıklayarak sonraki adıma geçeriz.



Bütün ayarlamalar bittiğini ve yükleme işlemine başlaya bileceğimiz bu bilgilendirme 
ekranı gelir. “Install” düğmesine tıklayarak “FireBird”ün kurulumu başlatılır.

Yüklemenin ilelerlemesi.



Kurulum bittiğinde bu ekran gelir ve “Next” dümesine tıklarız.

“FireBird”ün kurulumunun tamamlandığını bildiren ekran ve “FireBird Hizmet”inin 
çalıştırılmasını sağlayan seçenek var. “Finish” dümesine tıklayarak hem FireBird Hizmet”i 
başlatmış oluruz hem de “FireBird” kurulumunu tamamlamış olarak ekranında çıkarız.



Kurulumun bittiğine dair uyarı gelir ve “OK” düğmesine tıkladıktan sonra “Çıkış” 
düğmesine tıklarız. Artık NovaSoft ve Firebird yazılımı bilgisayarımıza yüklenmiş durumdadır.
Sonraki adımlar için lütfen “Kullanım Klavuzu”unu okuyun.

Not : “Client” ve/veya “Terminal” bilgisayarlarda “FireBird” kurulumu yapılmaz.


