
Hoe stel ik IIS 6.0 in voor gebruik met PHPnuke 
 
 
In deze handleiding wordt er vanuitgegaan dat alle voorbereidingen gedaan zijn v.w.b. 
het installeren van: 

- Installatie PHP 
- Installatie MySQL 
- Installatie PHPnuke 
- Installatie PHPmyadmin 

TIP! Neem in iedergeval uit bovenstaande handleidingen de gegevens voor de PHP.INI 
over (zowel de rechten als de aanpassingen hierin) 
Indien de bovenstaande 3 installaties niet zijn uitgevoerd, lees dan deze handleidingen en 
voer ze uit (deze zijn te vinden op http://installeren.thaskullman.nl) 
 

 
Open Internet Information Services Manager 
 

 
Zorg dat de structuur zichtbaar is als hierboven aangegeven, en klik rechts op: Web Sites 
Selecteer New en vervolgens voor Web Site, de Web Site Creation Wizard zal 
verschijnen 



 
Klik op next 
 

 
Vul een logische naam in b.v. PHPnuke (deze kom in IIS te staan), en klik op next 



 
Selecteer het eventueel het IPadres (in ons geval 10.0.0.1) is niet strikt noodzakelijk 
Laat de poort op 80 staan 
Indien je gebruik maakt van hostheaders (deze moet wel in DNS bekend zijn als A-
record), geef hier dan de naam in die je wilt gebruiken, en klik op next 
 

  
Geef de locatie op waar de website zich bevindt en klik op next (let op dat het pad 1 map 
dieper zit dan tijdens de installatie, omdat de website vanuit de html-dir functioneerd) 



 
Klik op next 
 

 
Klik op Finish 



 
Je ziet de naam PHPnuke staan als nieuw toegevoegde site (met de naam zoals je die in 
de Web Site Creation Wizard hebt ingegeven) 
Klik rechts op PHPnuke, en kies properties, klik op het tabblad: Documents, en klik op de 
Add knop 

 
Vul bovenstaande in en klik op ok, klik daarna een aantal keren op de knop Move up, om 
index.php bovenin de lijst te krijgen, zodoende hoeft men alleen de URL in te geven: 
http://phpnuke.knuddesoft2000.local en niet 
http://phpnuke.knuddesoft2000.local/index.php 
Sluit alle nog openstaande vensters bevestigend af. 
 
Open de internet explorer, en geef de volgende URL in: 
http://phpnuke.knuddesoft2000.local/admin.php 
Je moet nu eenmalig een administrator account aanmaken, deze is nodig om je website te 
beheren, voor meer info hoe je dit moet doen kan je een kijkje nemen op: 
http://phpnuke.org/ of op de Nederlandse site: 
http://phpnuke-dutch.org/ 
 



 
Dit is het uiteindelijke eindresultaat 
 


