
ROTEIRO DE CONFIGURAÇÃO DO IIS 

 

1 – O IIS não vem instalado por padrão no WINDOS, para instalar é preciso ir em Painel de 

Controle -> Ativar ou desativar recursos do Windows. 

 

 

 

2 - Na Janela seguinte Habilitar a caixa “SERVICOS DE INFORMAÇÕES DA INTERNET” 

 

 

3 – Expandir a Guia: SERVICOS DE INFORMAÇÕES DA INTERNET -> Recursos de 

Desenvolvimento de Aplicativos e habilitar as opções de ASP.Net para que uma página feita 

no Visual Studio possa rodar.  

OBS: Os arquivos de hospedagem do site ficam na pasta C:/inetpub/wwwroot 



4 – Ir no Firewall do Windows para configurar o IIS(liberar aplicativo e porta) 

 

 

Em Permitir um aplicativo ou recurso através do Firewall do Windows , clicar em Alterar 

Configurações e habilitar Serviços da World Web (Privado e Publico). 

 

 

 



Depois tem também de habilitar a porta 80 ou outra usada. Para isto deve-se escolher 

configurações avançadas do Firewall. 

 

Clicar com o botão direito do Mouse em Regras de Entrada e depois em Nova Regra. 

 

 

Escolher a opção porta e com seguir o botão AVANÇAR. 

 

 



5 – Para configurar o site no IIS deve-se acessar FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS -> 

Gerenciador de Serviços de Informação da Internet 

 

 

 

Deve ser configurar um site:  

 Definir nome 

 Escolher o pool de aplicativos : .net V.45  

 Definir o caminho físico: InetPub -> wwwroot (Pasta do IIS onde os arquivos do site 

ficam hospedados) 

Depois disso criar uma página simples .HTML e .ASPX para testar no navegador. Salvar este 

arquivo na pasta raiz onde ficam os arquivos do site. 

Abrir o browser e digitar: localhost 

 



 

 

Para criar um aplicativo WEB e hospedar no site, pode-se clicar com o botão direito do mouse 

na opção CRIAR APLICATIVO e definir um Alias para o site (/aplicativo) e definir o caminho 

físico dos arquivos. 

 

 



 

 

6 – Para publicar um site no Visual Studio no servidor IIS basta clicar com o botão direito no 

projeto e escolher a opção PUBLISH WEB APP 

 

 

 

Em seguida na próxima janela escolher a opção CUSTOM para definir como a aplicação será 

publicada (File Local, FTP, etc) 

 



 

 

7 – Para rodar um webservice deve-se converter o diretório para aplicativo. 

 

OBS: Podemos usar a seguinte nomenclatura para site: 

 

Localhost/webservices 

 

Para isto deve ser criado um diretório webservice no wwwroot(InetPub) com o nome que você 

quer usar no endereço URL. Para rodar um webservice deve-se converter o diretório criado 

no IIS par aplicativo. 

 

 


