E-NETSIS.NET ESNEK YAPILANDIRMA
DESTEĞİ
Amaç ve
Fayda

Yayın

E-Netsis.Net uygulamasının esnek yapılandırma kullanılan şirketler ile
bağlantılı kullanıldığı durumlarda, E-Netsis.Net’ten girilen siparişlerde
yapılandırma kodu girişi desteklendi. Ayrıca, detaylı ve icmal olarak alınan
Sipariş Raporunda, yapılandırma kodlarının da listelenmesi sağlandı.
07/02/2006

Tarihi
Kategori
Ürün
Grubu

Modül

[X] İyileştirme
[X] Fusion
[X] Fusion Standart
[X] E-Netsis.Net
[X] Esnek Yapılandırma

Versiyon

[X] Yok

Önkoşulu
Yükleme

[X] Tüm E-Netsis.Net dosyaları

ve
Gereken
Dosyalar
Uygulama

E-Netsis.Net uygulaması ile sipariş girişinin yapıldığı şubelerde esnek
yapılandırma uygulamasının kullanılması ve sipariş girişinde seçilen stokların
yapılandırılacak stok olarak tanımlanmış olması halinde, stoğa ait yapılandırma
kodunun sorgulanması sağlanmıştır. Ayrıca, E-Netsis.Net uygulamasında bulunan
Sipariş Raporunda, stok kalemlerinin yapılandırma kodları bazında listelenmesi
desteklenmiştir.

Sipariş Girişinde Yapılandırma Kodu Seçimi
E-Netsis.Net uygulaması ile bağlanılan şirkette esnek yapılandırma uygulamasının
açık olması halinde, sipariş girişinde bulunan Sipariş Kalem Seçimi sayfasında,
yapılandırılacak stokların solunda
simgesi (sihirbaz) gelecektir.

Sipariş kalem seçimi sırasında, stok kodunun sol tarafında sihirbaz simgesinin
olması, ilgili stoğun yapılandırılacak stok olduğu anlamına gelmektedir. Bu
stokların, seçilerek sipariş kalemlerine eklenmesi aşamasında, stoğa ait
yapılandırma kodunun belirleneceği Yapılandırma Kodu Seçimi başlıklı ekran
gelecektir.

Bu ekranda, stok için daha önceden tanımlanmış yapılandırma kodlarında bulunan
özellikler ve bu özelliklere ait değerler gösterilecektir. Burada listelenen
değerlerden istenenler seçilerek, değerlere uyan yapılandırma kodları için arama
yapılabilir. Herhangi bir değer seçilmeden veya değerlerin tümü seçilerek Ara
butonuna basılması halinde, listelenen değerlerden birini ya da birden fazlasını
içeren tüm yapılandırma kodları bulunacaktır. Gömlek ürününün renk ve beden
özelliği olduğunu ve bu özelikler için medium, small, kırmızı ve mavi
değerlerinin tanımlandığını düşünelim. Yapılandırma Kodu Seçimi sayfasında
medium, kırmızı ve mavi değerlerinin seçilerek Ara butonuna basılması halinde,

bu özelliklerden biri ya da birkaçına sahip yapılandırma kodları
listelenecektir. Listelenen yapılandırma kodlarının sahip oldukları değerler,
özellikler sütununda gösterilecektir.
Arama sonucunda bulunan yapılandırma kodlarının listelendiği bölümde, farenin
herhangi bir yapılandırma kodu üzerinde bekletilmesi halinde, ilgili
yapılandırma koduna ait bakiye bilgisi izlenebilecektir. Kalem bilgilerine
eklenecek stoğa ait yapılandırma kodunun seçimi için, yapılandırma kodunun
solunda bulunan kutuyu işaretlemek ve ardından Tamam butonuna basmak yeterlidir.
Bu durumda, sipariş kalemleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Sipariş kalemlerine ait miktar, depo kodu gibi değerlerin de girilmesinin
ardından geçilen Sipariş Bilgileri sayfasında, siparişe eklenen stok kalemleri
ilk önce yapılandırma kodu detaysız olarak listelenmektedir. Burada listelenen
stok satırları üzerinde tıklandığında gelen açıklama satırında, stok için
belirlenen yapılandırma kodu bilgisi izlenebilmektedir.

Sipariş Raporunda Yapılandırma Kodu
E-Netsis.Net uygulamasında bulunan sipariş raporunda, kalem bazında girilen
yapılandırma kodlarının da izlenebilmesi sağlanmıştır. Yapılandırma kodları,
raporun hem detaylı hem de icmal olarak alındığı durumlarda listelenecektir.

