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E-Netsis.Net parametrelerinin başka şubeden okunması
Bu uygulama, proje ve plasiyer kodu gibi giriş yapılması zorunlu olan sahalarda enetsis kullanıcıları için kolaylık sağlamak amacı ile yapılmıştır. Bilindiği gibi, proje
kodu, plasiyer kodu kullanımında, uygulama geneli tüm belgelerde bu kodların
belirtilme zorunluluğu vardır. Ancak e-netsis uygulamasında, proje ve plasiyer kodları
girdirilmesi istenmiyorsa, parametrelerin başka bir şubeden okunması ve bu şubede
plasiyer, proje uygulaması parametrelerinin kaldırılmasıyla, kullanıcıların bu bilgileri
girmek zorunda kalmadan kayıtlarını hızlı bir şekilde tamamlamaları sağlanabilir.
Plasiyer ve proje için, öndeğer olarak birer kod değeri tanımlanıp, otomatik olarak enetsis uygulaması ile girilen tüm kayıtlara bu kodun atanması sağlanabilir.
Uygulamanın bu şekilde çalışabilmesi için web.config dosyasında aşağıdaki gibi bir
düzenleme yapılması gerekmektedir.

Yukarıdaki web.config dosyasına göre e-netsis.net uygulaması 0 nolu şubeye kayıt
yapacak fakat parametrelerini 100 nolu şubeden okuyacaktır.
Parametrelerin başka şubeden okunması proje kodu, plasiyer kodu gibi sahalara boş
değer girilebileceği anlamına gelmez. Parametrelerin başka şubeden okunması
sağlandıktan sonra bu sahalara hangi değerlerin atanacağı da yardımcı programlar, enetsis.net programının E-Netsis Sipariş Saha Değer Tanımlamaları alt programından
yapılacaktır.

Bu ekrandan Visual Basic Script’ler yazılarak sahalara otomatik değerler atanması
sağlanabilir. Örneğin; siparişi kaydeden carinin il sahasında İzmir yazıyor ise proje
koduna 01, İstanbul yazıyor ise 02 değeri atılması gibi.

E-Netsis.Net modülü’nde dil desteği
E-netsis.net uygulaması Netsis Dil Düzenleyicisine 80 nolu modül olarak eklenmiştir.
Bu sayede e-netsis portalındaki saha başlıkları değiştirilebilecektir.

Örneğin siparişte seçilen Koşul Kodu başlığı, Kampanya Kodu olarak değiştirilebilir.

E-netsis Bilgilendirme Servisi
E-netsis Bilgilendirme Servisi E-Netsis.Net programının alt programı olarak
görülecektir.

Tanımlamalar Netsis Bilgilendirme Servisindeki gibi yapılacaktır. E-netsis Bilgilendirme
Servisinde Sql scriptlerinin yanı sıra VBScript’ler de yazılabilmektedir. Bu uygulamalar
için Bilgi Tipi kısmında E-Netsis.NetVBS ya da E-Netsis.NetSQL seçilebilecektir.

Yukarıdaki ekranda yazılı olan VBScript ile sistem saati E-netsis ekranına
getirilebilmektedir. E-netsis ekranındaki görüntüsü de aşağıdaki gibi olacaktır.

Hak Tanımlama
butonu yardımı ile açılan ekranda, tanımlanan bilgilendirmenin hangi
kullanıcılar ya da cariler tarafından görülebileceği ya da görülemeyeceği gibi kısıtlar
verilebilecektir.

Sipariş şablon tanımlama
E-netsis kullanıcıları aynı ya da benzer siparişleri sık aralıklarla giriyorlar ise
kullanımlarını kolaylaştırmak için girdikleri siparişlerin şablon olarak saklanabilmesi
sağlandı. Girilen bir siparişin toplam sayfasında Siparişi Şablon Olarak Saklama
bölümü görülecektir.

Yeni Şablon sahasına yeni bir kod verilerek girilen siparişin bir şablonunun oluşması
sağlanacaktır.
Saklanan bu şablon kodları, yeni sipariş girişi ekranında sorgulanacaktır.

Şablon seçildikten sonra , sipariş üzerindeki bilgilerde değişiklik yapılabilecektir.
Tanımlan bir şablon, E-netsis ekranının sol tarafındaki Şablon Silme işlemi yardımı ile
silinebilmektedir.

Şablon silme yazısı tıklandığında aşağıdaki gibi şablon silme ekranı açılacaktır.

Listeden seçilen bir şablon Sil butonu yardımı ile silinebilecektir.

Parametreleri yükle
Önceki versiyonlarda E-Netsis.Net parametrelerindeki değişikliklerde IIS’in yeniden
başlatılması gerekmekteydi. Parametreleri Yükle işlemi ile e-netsis parametrelerinde
yapılan değişikliklerin e-netsis uygulamasından çıkılmadan, e-netsis uygulamasına
yansıtılabilmesi sağlanmıştır.

İşlem, Kullanıcı işlemlerinin altındaki Parametreleri Yükle yazısı tıklanarak
yapılabilecektir. Bu işlem sadece limitsiz internet kullanıcıları tarafından görülebilecek
ve yapılabilecektir.

Açık Veri Kaynakları

Yukarıdaki ekranda da görüldüğü gibi E-netsis uygulamasının kullanıldığı şirkete ait
kur ve sipariş/irsaliye/fatura bilgilerinin XML dosya olarak kaydedilebilmesi
sağlanmıştır. E-netsis kullanıcıları oluşturdukları XML dosyaları kendi uygulamalarında
kullanabileceklerdir.
Kur Bilgileri tıklandığında aşağıdaki gibi bir ekran açılacaktır.

Tarih aralığı verilip tamam butonun basıldığında, verilen tarih aralığındaki kur bilgileri
aşağıdaki gibi raporlanacaktır.

Raporlanan bilgiler dosya>farklı kaydet seçeneği ile XML formatında
kaydedilebilecektir.
Kaydedilen XML uzantılı dosyanın açılabilmesi için dovizdenXML.xsl ve fatura.xsl
dosyalarına ihtiyaç vardır. Oluşturulan XML dosyalar ile bu dosyaların aynı klasörde
bulunmaları gerekmektedir. Bu dosyalara E-netsis.net klasöründeki B2B klasöründen
ulaşılabilir.
Sipariş/irsaliye/fatura Bilgileri tıklandığında da aşağıdaki gibi bir sorgulama ekranı
açılacaktır.

Belge tipi, belge numarası ve cari kodu kısıtları verilerek rapor alınabilecek ve rapor
XML dosya olarak saklanabilecektir.

CRM

Şikayet Kayıt
E-netsis ekranından şikayet kayıtlarının girilebilmesi için kullanılacak bölümdür.
Şikayet kayıt yazısına tıklandığında kaydın girilebileceği ekran açılacaktır.

Açılan ekranda cari kodu sahası pasif olarak görülecektir. Sadece limitsiz internet
kullanıcıları cari kod seçimi yapabilir. Şikayet konusu ve açıklaması girildikten sonra
Kaydet butonu yardımı ile bilgiler CRM modülüne gönderilecektir.
Şikayet Listesi
Şikayet listesi tıklandığında da aşağıdaki gibi bir sorgulama ekranı açılır.

Cari kod sahası kullanıcının bayi koduna göre otomatik olarak getirilecektir. Her bayi
sadece kendi cari kodu ile girilen şikayetleri raporlayabilecektir.
Anket Giriş
CRM modülü anket kayıtlarında Web Uygulamasında Kullanılacak parametresi
işaretlenen anketler, E-netsis ekranında görülebilecek ve cevaplanabilecektir.
Anket yazısı tıklandığında bu anketler listelenecektir.

Listelenen anketler arasında daha önceden cevaplananlar var ise, bu anketler üzerleri
çizilmiş olarak görülecektir. Cevaplanmak istenen anketin üzerine tıklandığıda anket
görüntülenecektir.

Anket cevaplanıp Kaydet butonuna basıldığında, cevaplar CRM modülüne
kaydedilecektir.

İş Akış Desteği
İş akış kayıtlarında, sipariş için tanımlanan kademeli onay sisteminin E-netsis
uygulamasında da çalışabilmesi sağlandı. Bunun için ilgili şirkette müşteri siparişleri
için iş akış kaydı ve iş akış yolu kayıtlarının yapılmış olması yeterlidir.

Örneğin, bayinin bir kullanıcısının girdiği sipariş yine bayiden başka bir kullanıcı
tarafından, daha sonra da şirket merkezinden bir kullanıcı tarafından
onaylanabilecektir. Bütün bu işlemler E-netsis ekranından yapılacaktır. Uygulamanın
e-netsis ekranında görülebilmesi için netsis portala eklenmiş olması gerekmektedir.
Detay bilgi için, bakınız E-Netsis.Net Portal Tanımlamaları.
İş akış kayıtları, yetkili kullanıcılar ile bağlanıldığında e-netsis uygulamasında
aşağıdaki şekilde görülecektir. Kullanıcı ekranda görülen siparişlerin durumları
üzerinde gerekli düzenlemeleri yapabilecektir.

Özel Durum Tanımlama
E-netsis.net uygulamasından girilen sipariş kaydı sırasında, standart uygulamaların
dışında fazladan bazı kontrollerin de yapılması istendiğinde kullanılması gereken
bölümdür. Bu bölümde VBScript kodu yazılabilmektedir. Bu bölüm yardımcı
programlarda E-Netsis.Net programının alt programı olarak görülecektir.

Özel durum tanımlama seçildiğinde aşağıdaki gibi bir kayıt ekranı açılacaktır.

Tipi
Tipi kısmındaki combo box’ta bilgi,onaylama ve düzenleme seçenekleri listelenecektir.
Bilgi ya da onaylama seçildiğinde tanımlanan uygulama siparişin toplamlar sayfasında
ayrı bir ekran olarak açılacaktır. Bilgi ya da onaylama seçilen kayıtların farkı açılan
formların başlıklarındaki işaretlerin farklı olmasıdır. Düzenleme seçildiğinde ise
herhangi bir ekran açılmayacak tanımlanan kontrol arka planda yapılacaktır.
Adı
Yapılacak kontrole ait başlığın girileceği sahadır
Gösterim Sırası
Birden fazla kontrol tanımlanması durumda bu kontrollerin hangi sıralama ile
çalışacaklarının belirtildiği sahadır.

Tipi,adı ve gösterim sırası sahalarını hemen altında bulunan boş ekran VBScript’in
yazılması gereken bölümdür.
Durum Tanımlama
Üst kısımda yazılan VBScript haricinde extra başka tanımlamaların yapılabileceği
alandır.

Netsis Portal
E-Netsis.Net uygulamasına getirilen bir diğer yenilik, Netsis Portal uygulamasıdır.
Detay bilgi için bknz: E-Netsis.Net Portal.

