TÜRKİYE İÇİN BÖLGESEL ALIŞ/SATIŞ RAPORU
Fayda

Programa eklenen Türkiye İçin Bölgesel Alış/Satış Raporu ile, gerçekleşen
alış veya satış hareketlerinin bölgelere veya şehirlere göre dağılımının,
Türkiye haritası üzerinden görsel olarak izlenebilmesi amaçlanmıştır.

Yayın

27/09/2005

Amaç ve

Tarihi
Kategori
Ürün
Grubu

[X] Yeni Fonksiyon
[X] Fusion
[X] Fusion Standard
[X] EntegreW3

Modül
Versiyon

[X] Stok
[X] 3.0.8

Önkoşulu
Yükleme
ve
Gereken

Stok.dll ,
Stoktrk.dll,

Dosyalar

Nettrk.dll

Yükleme

[X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması

Sonrası
İşlemler
Uygulama

[X] İlgili Program Seçeneklerine Hak Tanımlanması
Stokların bölgelere veya illere göre alış ve satışları sadece rapor dökümü
olarak alınabiliyordu. Ancak Stok modülüne eklenen Türkiye İçin Bölgesel
Alış/Satış Raporu ile fatura ve irsaliye bilgilerinin harita üzerinde
görsel olarak izlenebilmesi sağlanmıştır.

Stok modülü Raporlar menüsünde bulunan Türkiye İçin Bölgesel Alış/Satış
Raporu seçildiğinde ilk olarak rapor için kısıt ekranları gerelecktir.
Burada Stok, Cari ve Hareket bilgilerinden, raporun getirilmesinde baz
alılacak kısıtlar verilebilir.
Stok Kısıtları sayfasında sahalar, STOKANATOPLAM view’undan
getirilmektedir. Bu view’da bulunan tüm sahalar için kısıt verilebilir.
Cari Kısıtları sayfasına geçildiğinde cari için kısıt verilebilecek
sahalar ise CARIANA view’unda bulunan sahalardır. Bu 2 bölüm, stok ve
carilere ait sabit tanımlamalarda girilen bilgiler için kısıt
verilmesinde kullanılabilir. Hareket Kısıtlarında ise kullanılan view
STOKCARIANALIZ’dir. Bu view’da hem stokların hem de carilerin hareket
bilgileri bulunmaktadır. Dolayısıyla hareket bazında kısıt verilmesi
isteniyorsa, bu bölüm kullanılmaldır. Örneğin sadece Ocak ayına ait satış
bilgilerinin raporlanması isteniyorsa, Hareket Kısıtlarından Tarih sahası
için aralık verilmelidir.

Rapor Sahaları ise hangi bilginin raporlanacağının seçileceği sayfadır.
Raporda alış ya da satış bilgileri seçilebilir. Örneğin satış bilgileri
seçildiğinde, raporda illere göre dağılımın hangi sahaya göre yapılacağı
Bölgesel Dağılımın Yapılacağı Saha’da belirlenmelidir. Burada Miktar
seçilmesi halinde, illere yapılan satışların tutarları değil, sadece
miktar bilgileri baz alınacak ve buna göre dağılım yapılacaktır.

Raporun üst bölümünde bulunan Yazıcı Ayarları butonu kullanılarak,
raporun hangi yazıcıya ne şekilde gönderileceği belirlenmektedir. Daha
sonra Yazdır butonu ile basımını yapmak mümkün olacaktır. Kopyala butonu
ise ekrana alınan raporun kopyalanarak farklı ortamlara yapıştırılması
için kullanılmaktadır.
Bu seçeneklerin hemen altında bulunan ve sağ tarafında aşağı ok işareti
olan saha ise, raporda hangi bölgelerin alış ya da satış bilgilerinin
getirileceğinin belirlenmesi için kullanılmakatdır. Bu bölümden herhangi
bir bölge seçildiğinde sadece o bölgeye ait bilgiler gelecektir.
Renk Dağılımı aralığı en büyük değerin %20’lik bölümlere ayrılması ile
elde edilmektedir. Yukarıdaki raporda, en fazla satış Ege bölgesindedir.
Bu bölgeye yapılan satış miktarının %20’si, renk dağılımı aralığını
olşturmaktadır. Bölgesel Veriler sahası ise, rapor seçeneklerinde
sorgulanan Bölgesel Dağılımın Yapılacağı Sahada belirlenen bilginin
izlendiği bölümdür. Yukarıdaki rapor Miktar bilgisi baz alındığından,
Bölgesel Veriler bölümünde, her bölgeye yapılan satış miktarı ayrı ayrı
izlenebilmektedir.
Tüm Bölgeler değil de herhangi bir bölge seçilerek alınması halinde ise,
rapor aşağıdaki gibi olacaktır.

Bu durumda, diğer bölgelere de satış yapılmış olmasına karşın, sadece
seçilen bölgeye ait bilgiler izlenebilir. Harita üzerindeki renk
dağılımında değişikliklik olmayacaktır. Ancak Bölgesel Veriler bölümünde
bu kez, ilgili bölgede bulunan iller, ayrı ayrı gösterilecektir.
Rapor hangi şekilde alınmış olursa olsun, harita üzerinde herhangi bir il
üzerinde fareniz ile bir kez tıklandığında, bu ilin ismi, bulunduğu bölge
ve bu ildeki alış ya da satış bilgisi izlenebilecektir.

Herhangi Bir il üzerinde iki kez tıklandığında, bu ilde bulunan hangi
cariye hangi stoktan ne kadar satış ya da alış yapıldığını gösteren rapor

gelecektir. Bu raporda bulunan sahalar aşağıda gösterilmiştir.

Raporu almadan önce yapılması gerekenler;
Raporda sağlıklı veriler alınabilmesi için öncelikle Cari Kartta bulunan
İl ve Ülke sahalarının doğru şekilde girilmesi gerekmektedir. Bu rapor
Türkiye için hazırlandığından Ülke Kodu TR olmayan cariler rapora dahil
edilmeyecektir. İl sahasına mutlaka rehberde olan bilgiler girilmelidir.

Bu bilgiler Yardımcı Programlar modülünde bulunan Şehir Kayıtlarından
gelmektedir. Programın kurulumu sırasında, Türkiye’deki iller Netsis
tarafından buraya kaydedilmektedir ve bu kayıtlar üzerinde değişiklik
yapılmaması gerekmektedir. Aksi halde, cari kartta il tanımlı olsa da
harita ile eşleştirilemeyecektir. Şehir Kayıtlarında bulunan herhangi bir

il için değişiklik yapılması halinde bu ile ait raporlama sırasında
program uyarı verecektir.
Örneğin cari il bilgileri girildikten sonra Şehir Kayıtlarından Adana
iline ait kayıtta değişiklik yapıldığını varsayalım. Rapor alındığında
cari kartlardaki il bilgileri bir şekilde şehir kayıtlarındaki il
bilgileri ile eşleştirilemiyorsa, aşağıdaki uyarı ekranı gelecektir.

Uyari ekranında da belirtildiği gibi, uyuşmazlık yaşanan cariler,
Geçersiz Cariler sayfasında listelenmektedir.

Böyle bir durum sonucunda, Şehir kayıtlarından il bilgisi, set
yüklendiğindeki default şekli gibi düzenlenmelidir.

