
Installatie PHP op IIS6.0 (Windows2003) 
 
Maak in de root van de C:-schijf de map: PHP aan, voeg de IUSR_servername 
toe en geef deze EXECUTE rechten 
 
Dubbelklik op de php-5.0.2-Win32.zip file, en pak deze uit naar c:\php, als je 
geen uitpak programma zoals winrar o.i.d. hebt geïnstalleerd (zie onderstaande 
afbeelding) 
 

 
Selecteer dan alle bestanden (zoals in het onderste deel van het bovenstaande 
scherm) en klik op je rechtermuisknop, sleep (nog steeds met ingedrukte 
muisknop) de muiscursor naar het bovenste venster (van bovenstaande 
afbeelding) en laat de muisknop los, kies voor copy here 
 



 
de bestanden worden gekopieerd 
Voeg PHP toe aan het path, ga naar Start – Control panel – System – tabblad: 
Advanced – knop: Environment Variables 
 

 
Selecteer path (in het onderste vak) en klik op edit 
 



 
Ga naar het einde van de Variable value: en type: ;C:\PHP 
Klik 3x op OK 
 
Kopieer php.ini-recommended uit de map C:\PHP naar C:\Windows, en hernoem 
deze naar php.ini (check de NTFS rechten op deze file, indien nodig voer de 
IUSR_servername toe en zorg dat deze READ rechten heeft) 
 

 
Open IIS Manager (onderstaande beschrijving geldt voor elke site waar je iets 
met PHP wilt doen) 
Selecteer de bestreffende website, en klik rechts om de properties te openen 
Selecteer het tabblad: Home Directory en klik op de knop: Configuration 
 



 
Klik op Add 
 

 
Neem bovenstaande gegevens over (let op de . bij php) 
In principe is dit voldoende, doch er zijn meer extensies, zoals .phtml + .php3 
Herhaal bovenstaande indien je ook .phtml + .php3 wilt gebruiken, klik 3x op OK 



(indien nodig open nogmaals IIS Manager) 
Selecteer:  
Klik op:  
 

 
Neem bovenstaande settings over (eventueel ook voor 
.phtml + .php3), sluit de IIS Manager 
 
Troubleshooting 
I.v.m. een aantal problemen, zoals het niet opstarten van een php-bestand via 
internet en een aantal meldingen die je liever niet ziet 
 
Modificeer de PHP.INI 
 
Wijzig de regel:  

 
In: 

 
 
 
Wijzig de regel: 

 
In: 

 
 


