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[X] Yeni Ürün
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[X] E-Netsis.Net
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[X] Kullanıcı İşlemleri

Versiyon

3.0.8

Önkoşulu
Yükleme
ve
Gereken
Dosyalar

[X] E-Netsis.Net Kurulumu
[X] Yardimci.dll
[X] Nettrk.dll
[X] Kultrk.dll
[X] NetOpenX.dll

Yükleme
Sonrası
İşlemler
Uygulama

[X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması
[X] İlgili Program Seçeneklerine Hak Tanımlanması
E-Netsis.Net uygulaması, herhangi bir internet gezgini (browser, ör: Internet
Explorer) ile çalıştırılabilir. Internet gezgini adres çubuğuna uygulamanın
adresi yazılarak, E-Netsis.Net uygulamasına ulaşılabilir. Uygulama, arka
ofiste yüklü olan Netsis programlarına entegre olarak çalışabilmektedir.
Netsis Fusion ya da Netsis Fusion Standard paketinin yüklü ve şirket(ler)in
tanımlı ve çalışıyor olması beklenmektedir. Internet ortamından, mevcut
tanımlı şirketlere müşteri siparişi girişi yapılabilecek ve rapor
alınabilecektir. Uygulama giriş ekranı aşağıda gösterilen resimdekine benzer
olacaktır.

1. E-Netsis.Net Uygulaması İçin Yapılması Gereken Tanımlamalar
Enetsis.Net uygulamasının kullanılabilmesi için öncelikle kurulum yapılması
gerekmektedir. Kurulum ile ilgili detaylı bilgi dökümanın sonunda
verilmektedir.
E-Netsis uygulaması yüklendikten sonra, mevcut Netsis paketinin bazı
bölümlerinde, bu uygulamaya yönelik tanımlamaların yapılacağı ve
parametrelerin belirleneceği menüler gelecektir. Yapılan tanımlamalar
sonucunda da açılacak internet sayfasının şeklinde ve kullanımında
değişiklikler yapılabilmektedir.
Uygulamaya başlamadan önce parametrelerin belirlenmesi ve kullanıcılara ait
tanımlamaların yapılması gerekmektedir.
E-Netsis.Net uygulaması için pakete eklenen menüler aşağıda açıklanmıştır.

2. E-Netsis Parametre Tanımları
E-Netsis uygulamasına ait parametrelerin tanımlanabilmesi için Yardımcı
Programlar/ Kayıt/ E-Netsis.Net/ E-Netsis Parametre Tanımları alt menüsü
eklenmiştir.

2.1. Genel Parametreler
Parametre Tanımları 4 ayrı sayfadan oluşmaktadır. Bunlardan ilki Genel

Parametreler sayfasıdır.

Bu sayfada bulunan parametreler ile E-Netsis.Net uygulamalarında,
sorgulanması istenen sahalar, sayfaya getirilecek bilgiler ya da bilgi ve
resimlerin gösterimi gibi genel kullanım belirlenmektedir. Burada bulunan
parametrelerin kullanımları şöyledir:
Stok
Bakiyesi Varsa Getir: Sipariş girişi esnasında siparişe eklenebilecek stoklar
listelenirken, sadece bakiyesi olan stokların listeye getirilmesi isteniyorsa
işaretlenmesi gereken parametredir.
Bakiyesini Göster: Sipariş girişi esnasında siparişe eklenebilecek stokların
listelendiği bölümde, herhangi bir stoğun fare ile üzerine gelindiğinde,
stoğa ait bakiye bilgisinin gösterilmesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken
parametredir.
Resimlerin Genişliği/Yüksekliği: Sipariş girişi esnasında seçilebilecek
stoklara ait resimlerin gösterimi için, genişlik ve yükseklik değerlerinin
piksel cinsinden belirlendiği alanlardır.
Arama Kriterleri: Internet üzerinden sipariş girişi sırasında, kullanıcıların
siparişe ekleyebilecekleri stokları belirlemesinde kolaylık amacıyla,
stokların belli başlı raporlama sahalarından arama yapmaları sağlanmıştır.
Sipariş girişi sırasında kullanıcıların yapabilecekleri arama işleminde
stokların, arama yapılması istenen raporlama sahaları işaretlenmelidir.
Örneğin, bu bölümde Grup Kodu işaretlenmesi durumunda, E-Netsis uygulamasında

sipariş girerken kullanıcılar, stokların grup kodlarını liste halinde
görebilecek ve belli gruplardaki stoklar içinden arama/seçim yapabilecek.
Stok kartlarında, arama kriteri olarak seçilen rapor kodu sahalarından
birinin boş olması durumunda, ilgili stok, siparişe eklenebilecek stoklar
listesinde gelmeyecektir.
Depo Kullanılsın: E-Netsis.Net uygulamasında sipariş girişi esnasında lokal
depo sorgulamasının olması isteniyorsa, işaretlenmesi gereken parametredir.
Lokal depo uygulamasının kullanılabilmesi için bu parametrenin yanı sıra,
Stok Parametre Kayıtlarında bulunan “Lokal depo uygulaması” parametresinin de
işaretlenmiş olması gerekmektedir.
Referans Kodu Kullanılsın: Muhasebe Parametrelerinde “Fişlerde Referans Kodu
Sorulsun” parametresi işaretli olduğu ve fatura belgelerinde satır bazı
referans kodunun sorgulandığı durumlarda, referans uygulamasının E-Netsis’te
de kullanılması isteniyor ise, işaretlenmesi gereken parametredir. Böylece
sipariş kaydı sırasında satır bazında referans kodu girilebilecektir.
Siparişlere Atanacak Proje Kodu: Poje uygulamasının kullanıldığı durumlarda,
E-Netsis’ten girilen siparişlere program tarafından otomatik atanacak proje
kodunun girildiği sahadır.
İzlenecek Son Sipariş Sayısı: E-Netsis.Net uygulama sayfasına bağlantı
yapıldığında, açılan ana sayfada daha önce daha önceden girilen siparişler
izlenebilmektedir. Bu parametre ile ana sayfada gösterilecek sipariş sayısı
belirlenmektedir.
E-Netsis Sipariş Serisi: E-Netsis.Net uygulaması kullanılarak oluşturulan
siparişlerin numaraları için kullanılacak seri karekterinin belirlendiği
sahadır. Sipariş numaralarının, burada verilen seri ile başlatılabilmesi için
ayrıca Satış Fatura Parametrelerinde de “Fatura/İrsaliye/Siparişte Seri
takibi var” parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir. Seri takibi
yapılmadığı durumda son kalınan numaradan artırılarak numara verilecektir.
Kullanılacak Dizayn: Sipariş girişi yapılıp kayıt işlemi gerçekleştikten
sonra, kaydı giren kullanıcı tarafından sipariş basımı yapılabilmesi için, bu
sahada dizayn seçilmiş olmalıdır. Burada sadece E-Netsis.Net uygulaması için
hazırlanan dizaylardan biri seçilebilecektir. Bu uygulamaya yönelik
dizaynların nasıl hazırlanacağı, dökümanın ilerleyen bölümlerinde
anlatılmaktadır.
Uygulama Başlığı: E-Netsis.Net uygulaması için açılan internet gezgini
sayfasının başlığının girileceği alandır.
Rehber Kayıt Sayısı: Uygulama esnasında kullanılan rehberlerde kaç adet
kaydın getirileceğinin belirlendiği sahadır.
İçerik Gösterim Tipi: Daha önceden girilmiş siparişlerin ana sayfada
gösteriminin nasıl olacağının belirlendiği bölümdür. Burada bulunan
seçenekler, “Zengin İçerik” ve “Temel İçerik” şeklindedir. Ana sayfada
bulunan ve daha önceden girilen siparişlere ait liste, Temel İçerik
seçeneğinin işaretlenmesi halinde, temel ekran elemanları ile, Zengin İçerik
seçeneğinin işaretlenmesi halinde ise renkli ve zengin görünümlü ekran
elemanları ile gösterilecektir. Temel içerik seçeneği ile, sayfanın
görüntülenmesi daha kısa sürmektedir.

2.2. Ekran Dizayn Parametreleri

E-Netis.Net uygulamasında, ilk olarak bağlantı için kullanıcı adı ve şifre
girişi yapılabilecek olan sayfa açılmaktadır. Bu sayfada, firma logosunun
veya reklam amaçlı resimlerin gösterilmesi mümkündür. Ayrıca sayfada tanıtım
ya da bilgilendirme yazıları bulunabilir. Ekran Dizayn Parametrelerinde bu
yazı ve resimlerin neler olacağı ve ekranın neresinde gösterileceği
belirlenmektedir.

Resim Ekleme
E-Netsis.Net uygulaması bağlantı sayfasında 3 adet görsel
gösterilebilmektedir. Ekranın sol üst (firma logosu), orta üst (reklam) ve
orta alt (resim) bölümlerinde görseller gösterilebilir. Bu bölüm(ler)de
görsel gösterilmesi için bölüm başlığının işaretlenmesi ve bölüm başlığının
altındaki bilgi sahasında görselin bulunduğu dizin ve görsel isminin
belirlenmesi gerekmektedir. Her bir bölüm başlığının sağında bulunan
şeklindeki butona basılarak, ekrana getirilecek görsele ait dizin
seçilebilir. Resim dosyalarının okunacağı dizinler belirlenirken, lokal dizin
yerine, E-Netsis dosyalarının bulunduğu dizin ya da internet adresi
verilmelidir (http://www.netsis.com.tr/images/mn/logo.gif gibi). Görsel
seçildikten sonra, dosyanın tipi renk ve boyutları izlenebilecektir.
şeklindeki buton ise, verilen görsel dosya bilgisinin iptali için
kullanılmaktadır.
Firma Logosu ve Reklam alanlarına eklenen görseller, sadece bağlantı
sayfasında değil, diğer tüm uygulama sayfalarında da gösterilecektir.

Kuruma Özel Alanlar
E-Netsis.Net uygulamasında bağlantı sayfasının sağında ve solunda olmak üzere
2 adet bilgi sahası bulunmaktadır. Bu alanlara metin girişleri
parametrelerdeki Kuruma Özel Alanlar bölümünden yapılmaktadır. Bu bölümde 4
ayrı bilgi sorgulanmaktadır. Bunların 2’si sağda ve solda gelecek başlık
bilgileri, 2’si de bu başlıkların altında verilecek açıklama bilgilerdir.
Bu sayfada belirlenen değerlerin sayfanın neresinde yer alacağı, parametre
ekranınında gösterilmektedir.

2.3. Stok Kısıtları
E-Netsis.Net uygulamasında tüm stoklar için sipariş verilmesi istenmiyor ise,
uygulamada kullanılacak geçerli stokların belirlenmesi için Stok Kısıtları
sayfasında gerekli tanımlamaların yapılması gerekmektedir.

Bu sayfada, stoklara ait sabit tanımlamalardan yola çıkılarak, E-Netsis.Net
uygulamasında kullanılacak stoklar belirlenmektedir. Örneğin bu sayfada
“KOD_5 eşittir ‘100’” tanımlamasının yapılması halinde, sadece Kod-5 değeri
100 olan stoklar için sipariş verilebileceği anlaşılacaktır.

2.4. Cari-Koşul Kısıtları
Bu bölüm, koşul uygulamasının kullanıldığı durumlarda, E-Netsis.Net
uygulamasında sipariş girişi esnasında sorgulanan Koşul Kodu sahasında

seçilebilecek geçerli koşul kodlarının belirlenmesi amacıyla
kullanılmaktadır.

E-Netsis.Net uygulamasında, uygulamaya isim ve şifre sağlayarak giren
kullanıcı, aynı zamanda bir iş ortağı/müşteridir. Bu kullanıcı kendisinin
firmadan talep ettiği ürünleri sipariş olarak kaydedecektir. Ancak belli
kullanıcılar (Kullanıcı Kayıtlarında “Limitsiz İnternet Kullanıcısı” seçeneği
işaretlenerek tanımlanan kullanıcılar), tüm cari hesaplara ait sipariş
girebilir. Normal koşullar altında, sipariş girişinde, bağlanan iş
ortağı/müşteriye ait cari bilgileri program tarafından getirilecektir. Ancak
burada kullanıcı isterse farklı bir koşul da seçebilecektir. Cari-Koşul
Kısıtlarındaki amaç ise, internet uygulamasında kullanıcıların seçebileceği
geçerli koşulları belirlemektir. Bunun için, cari ve koşul tanımlamalarında
bulunan sahalarda kısıt verilmelidir.
Örneğin kısıt olarak “(GRUP_KODU eşittir ‘100’ Ve KOSTIPI esittir ‘1’) Veya
(GRUP_KODU esittir ‘200’ Ve KOSTIPI esittir ‘2’)” şeklinde bir tanımlama
yapıldığında, Grup Kodu 100 olan müşteriler, sadece, Koşul Sabit Kayıtlarında
Koşul Tipi 1 olan koşul kodlarını seçebileceklerdir. Ayrıca Grup Kodu 200
olan müşteriler ise sadece, Koşul Sabit Kayıtlarında Koşul Tipi 2 olan koşul
kodlarını seçebileceklerdir.
Bu bölümde verilen kısıtlar, Kullanıcı Kayıtlarında “Limitsiz İnternet
Kullanıcısı” seçeneği işaretlenerek tanımlanan kullanıcılar için geçerli
olmayacaktır. Bu şekilde tanımlanan kullanıcılar, sipariş girişi esnasında
tüm koşul kodlarını görebilecek ve kullanabilecektir. “Limitsiz İnternet
Kullanıcısı” seçeneği ile ilgili detaylı bilgiye, dökümanın Kullanıcı
Kayıtları bölümünde bulabilirsiniz.

Dikkat! E-Netsis.Net uygulamasına başlandıktan sonra E-Netsis Parametre
Tanımlarında herhangi bir değişiklik yapılması halinde, IIS servisinin
yeniden başlatılması gerekmektedir.

3.

E-Netsis Kullanıcı Kayıtları

E-Netsis Parametreleri girildikten sonra, bu uygulamayı kullanacak olan
kişiler için Kullanıcı İşlemleri modülünden kullanıcı tanımlaması yapılmalı
ve modül ve program yetkilerinin verilmesi gerekmektedir.

3.1

Kullanıcı Kayıtları

E-Netsis.Net kurulumu ile, Kullanıcı Kayıtları bölümünde ENETSIS kullanıcısı
program tarafından oluşturulmaktadır. Bu kullanıcı, E-Netsis.Net
uygulamasının kullanılabilmesi için gerekli olup, silinmemelidir.
E-Netis.Net uygulaması ile işlem yapacak tüm müşteri, iş ortakları ve
plasiyerler için hem cari hesap hem de kullanıcı kaydı oluşturulmalıdır. Bu
kayıtlar esnasında dikkat edilmesi gereken unsurlar aşağıda belirtilmiştir.

E-Netsis.Net uygulaması için kullanıcı kaydı yapılırken Kullanıcı Adı,
Adı/Soyadı, Elektronik Posta Adresi ve Limitsiz Internet Kullanıcısı sahaları
önem taşımaktadır.
Kullanıcı Adı: E-Netsis uygulaması için kullanıcı isminin girileceği sahadır.
Ancak E-Netsis.Net bağlantı sayfasında burada verilen kullanıcı ismi
kullanılmamaktadır.
Adı/Soyadı: Bu sahada E-Netsis.Net uygulamasını kullanacak olan müşteri, iş
ortağı, plasiyer vb. kişi belirlenecektir. Bu sahada, kullanıcı adı
(uygulamaya bağlantı yapacak olan isim) ve cari kodu belirtilmelidir. Bu
bilgi KULLANICIADI@CARIKODU formatında tanımlanmalıdır. Örneğin bir müşteri
için verilen kullanıcı adı BUHRA olsun. Bu müşteriye ait cari kod 001 ise,
Adı Soyadı sahasına BUHRA@001 girilmelidir. Bu müşteri, E-Netsis uygulamasına
girişte, Kullanıcı Adı olarak BUHRA@001’i kullanılacaktır.

Elektronik Posta Adresi: Tanımlı bir kulanıcının şifresini unuttuğu
durumlarda, E-Netsis.Net uygulamasında yapacağı bazı işlemler sonucunda şifre
bilgisi, burada girilen e-posta adresine gönderilecektir. Bu nedenle
kullanıcılara geçerli e-posta adresleri girilmesi gerekmektedir. Uygulamada
tüm E-posta gönderimleri sırasında, gönderen kişi, kurulum sırasında program
tarafından oluşturulan ENETSIS kullanıcısı olacaktır. Bu nedenle ENETSIS
kullanıcısı için de bu sahada geçerli bir e-posta adresi tanımlanmalıdır.
Burada girilen e-posta adresine gönderim yapılabilmesi için ayrıca Yardımcı
Programlar modülünde bulunan Şirket/Şube Parametre Tanımlarındaki “E-Posta
Uygulaması Var Mı” parametresinin işaretlenmesi ve SMTP tanımlamalarının
yapılması gerekmektedir.
Limitsiz İnternet Kullanıcısı: Bu seçeneğin işaretlenmesi halinde, tanımlanan
kullanıcı, E-Netsis uygulamalarında sadece kendi hesabı için değil, diğer tüm
cari hesaplar için işlem yapabilecektir. Ancak bu seçenek işaretlenmezse,
kullanıcı sadece Adı/Soyadı sahasında belirlenen cari hesap için işlem
yapabilecektir. Uygulamada bulunan bazı yönetim raporları ise sadece
“Limitsiz İnternet Kullanıcısı” seçeneği işaretlenerek tanımlanan
kullanıcılar görebilecektir. Ayrıca Cari-Koşul Kısıtlarında yapılan
tanımlamalar limitsiz internet kullanıcıları için geçerli olmayacaktır.
Internet üzerinden işlem yapacak tüm müşteriler için aynı şekilde
tanımlamalar yapılmalıdır.
Kullanıcı tanımlamaları yapıldıktan sonra kullanıcılar için modül ve program
yetkilerinin tanımlanması gerekmektedir.

3.2

Kullanıcı Modül Yetkileri Tanımlama

E-Netsis uygulaması için tanımlanan kullanıcılara öncelikle E-Netsis için hak
verilmelidir. Bu da Kullanıcı Modül Yetkileri Tanımlama menüsünden
yapılmaktadır.

3.3

Kullanıcı Program Yetkileri Tanımlama

E-Netsis için yetki tanımlandıktan sonra da bu uygulamada bulunan programlar
için hak verilmelidir. Bunun için Kullanıcı Program Yetkileri Tanımlama
kullanılmaktadır.

E-Netsis uygulaması için program yetkileri tanımlanırken dikkat edilmesi
gereken nokta Yeni Sipariş Girişi için Kayıt, raporlar için de İzleme
hakkının verilmiş olması gerektiğidir. Aksi takdirde kullanıcı, E-Netsis
uygulaması ile sipariş girişi yapamayacak ya da bu uygulamada rapor
alamayacaktır.

4. E-Netsis Kullanıcı Rapor Hakları
E-Netsis uygulamasında alınabilecek raporlar, uygulamanın standart menüsünde
bulunanlar ile sınırlı değildir. Rapor modülü/Serbest Rapor bölümünden
hazırlanarak kaydedilen raporlar da, E-Netsis uygulamasında
kullanılabilirler. Bunun için ilgili raporu saklayıp, rapor dosyasının,
program dosyalarının bulunduğu Temelset klasörü altındaki Enetsis.Net
klasöründeki Kullanıcı Raporları klasörüne kopyalanması gerekmektedir.
Kopyalama işleminden sonra kullanıcıların bu raporlara ulaşıp
kullanabilmeleri için, bu raporlara ait kullanıcı yetki tanımlamasının
yapılması gerekir. E-Netsis standart raporlarında olmayıp, ayrıca hazırlanan
raporlara ait yetki tanımlamaları Yardımcı Programlar/ E-Netsis.Net/ E-Netsis
Kullanıcı Rapor Hakları alt menüsünden yapılmaktadır.

Bu bölümde bulunan sahaların açıklamaları şöyledir:
Kullanıcı Adı: Rapor hak tanımlaması yapılacak olan kullanıcıya ait numaranın
girileceği sahadır.
Dosya Adı: Hak tanımlaması yapılacak olan raporun adının girileceği sahadır.
Buraya, Enetsis.Net klasörü altındaki Kullanıcı Raporları klasörüne
kaydedilen rapor dosyasının ismi girilmelidir.
Erişim: Belirlenen dosyaya kullanıcının erişimi için işaretlenmesi gereken
sahadır. Bu seçeneğin işaretlenmemesi halinde, saklanan raporlar, E-Netsis
uygulamasında, ilgili kullanıcı tarafından görülemeyecektir.
Burada yapılan tanımlamalar sonucunda, erişim hakkı verilen raporlar ENetsis.Net uygulamasında Netsis Rapor Çalıştır menüsünden çalıştırılabilir.

5. E-Netsis.Net Uygulaması Dizayn Kaydı
E-Netsis.Net uygulaması ile sipariş girişi yapıldıktan sonra, müşterilerin
girdikleri sipariş ile ilgili basım yapabilmeleri için, bu uygulamada
kullanılacak dizaynın hazırlanması gerekmektedir. E-Netsis.Net dizaynı,
Dizayn modülünde oluşturulmaktadır.

E-Netsis.Net uygulaması için oluşturulan sipariş dizaynı ile, Netsis içinden
girilen siparişlerde kullanılan dizaynlar, Printer Port ve Yazıcı Kodu
sahalarında yapılan seçime göre farklılaşmaktadır. E-Netsis.Net uygulamasında
sipariş basımı için hazırlanan dizaynda Printer Port olarak mutlaka E-Netsis,
Yazıcı kodu olarak da S4 seçilmelidir. Bu şekilde hazırlanmayan müşteri
siparişi tipli dizaynlar, E-Netsis Parametre Tanımlarında seçilemeyecektir.

6. E-Netsis.Net Uygulamasında Rehber Kullanımı
E-Netsis.Net uygulamasında Sipariş Girişi ve rapor menülerinde çıkan
rehberlerin kullanım şekli ile Netsis paketleri içinde olan rehber kullanımı
arasında bazı farklılıklar olmakla beraber, çalışma mantığı aynı şekildedir.
Bu uygulamada rehberler, Netsis hızlı rehber kullanımında olduğu gibi,
çağrıldıklarında boş olarak gelmektedirler. Herhangi bir arama kısıtı
verilmeden Ara butonuna basıldığında, tüm değerler getirilecektir.

Bu rehberlerde arama yapılabilmesi için, arama kriteri girilmeden önce
rehberin üst kısmında bulunan sahalardan, arama yapılacak sahanın seçilmesi
gerekmektedir. Örneğin stok kodu rehberinde, stok adına göre arama yapılacak
ise, Stok Adı seçilmeli ve arama kriteri daha sonra girilmelidir. Aratılacak
değerler girilirken _ (alt çizgi) ve % (yüzde) işaretleri ile maskeleme
yapmak mümkümdür. Maskeleme mantığı Netsis içindeki rehberlerde olduğu
gibidir. Rehberde getirilen değerlerde sıralama yapmak için ise, sıralama
yapılacak sütun başlığı üzerinde tıklamak yeterli olacaktır.

7. E-Netsis.Net Uygulaması Kullanımı
E-Netsis uygulaması ile internet üzerinden online işlem yapılabilmesi için
internet gezgini adres çubuğuna, E-Netsis’in yüklü olduğu makinenin adı ve
kurulumda verilen IIS sanal dizini girilmelidir. Örneğin, uygulama IZMNB23
isimli makinaya yüklenmiş ve kurulum sırasında IIS sanal dizini olarak
ENETSIS verilmiş ise adres çubuğuna http://IZMNB23/ENETSIS yazıldığında ENetsis uygulama sayfası açılacaktır. Bu sayfada ilk olarak Netsis paketine
bağlantı için gerekli olan kullanıcı adı ve şifre sorgulanacaktır. Bu
sorgulama haricindeki bölümler (ekrana gelen görseller, bağlantı bölümünün
sağında ve solunda bulunan metinler gibi) tamamen dinamik bir yapıya sahip
olup, E-Netsis Parametreleri bölümünden değiştirilebilir.

7.1

Giriş

Uygulama sayfasına geçilebilmesi için öncelikle kullanıcı adı ve şifre
girilmelidir. Burada girilecek olan kullanıcı adı, daha önceden Kullanıcı
İşlemleri modülünde bulunan Kullanıcı Kayıtları bölümünde tanımlanmalıdır.
Kullanıcı tanımlanırken dikkat edilmesi gereken noktaların neler olduğunu, bu
dökümanın E-Netsis Kullanıcı Kayıtları bölümünde anlatılmaktadır.

Tanımlı kullanıcıya ait isim ve şifre girildikten sonra Giriş butonuna
basıldığında, uygulama sayfasına geçilecektir. Ancak ilgili kullanıcı ilk kez
bağlantı yapıyorsa, şifre değiştirme ekranı gelecektir.

Bu bölümde öncelikle eski şifre girilmelidir. Daha sonra, istenen yeni şifre
Yeni Şifre ve Tekrar Yeni Şifre sahalarına doğru olarak girilmelidir. Burada
ayrıca, alınan şifrenin unutulması halinde kullanıcıya sorulacak gizli soru
ve bu soruya verilmesi gereken Gizli Cevap sahaları da bulunmaktadır. Bu
sahalar, alınan şifrenin unutulması aşamasında önem kazanacaktır. Şöyle ki;
şifrenin unutulduğu durumlarda, giriş ekranında bulunan Şifremi Unuttum
butonu seçildiğinde açılacak olan ekranda, ilk olarak kullanıcı adı
sorgulanacaktır.

Kullanıcı adı girildikten sonra Bul butonuna basıldığında ise, bu
kullanıcının belirlediği Gizli Soru sorulacak ve sorunun cevabı
istenecektir.

Gizli Cevap yazıldıktan sonra Gönder butonuna basıldığında kullanıcının şifre
bilgisi Kullanıcı Kayıtlarında girilen e-mail adresine gönderilecektir.
Kullanıcı adı ve şifre doğru şekilde girildiğinde, ana menüde, E-Netsis
uygulaması ile yapılabilecek işlemlerin ve son sipariş bilgilerinin
listelendiği ekran gelmektedir.

Ekranın üst bölümünde, bağlı olan kullanıcının adı ve yapılabilecek
işlemlerin listesi, sağ bölümünde de son sipariş bilgileri izlenebilir.
Sayfanın sağ tarafında bulunan sipariş bilgileri, sadece izleme amaçlı olup
üzerinde değişiklik yapılamaz. Listelenen siparişlerin sayısı ise, Yardımcı
Programlar menüsünde bulunan E-Netsis Parametre Tanımlarında
belirlenmektedir.

7.2. Sipariş İşlemleri
7.2.1. Yeni Sipariş
Online olarak müşteri siparişi girişi yapmak için kullanılan menüdür.

7.2.1.1. Sipariş Girişi

Netsis paketlerinde olduğu gibi, E-Netsis.Net uygulamasında da sipariş
bilgileri birkaç sayfadan oluşmaktadır. Yeni Sipariş menüsü seçildiğinde,
ekrana Sipariş Girişi başlıklı bölüm gelecektir. Burada bulunan sahaların
kullanımları aşağıda açıklanmıştır.
Cari Kod: Sipariş veren müşteriye ait kod bilgisinin girileceği sahadır. ENetsis.Net uygulamasına giriş yapan kullanıcıya ait kod bilgisi bu sahaya
program tarafından getirilecektir. Sipariş girişi yapan kullanıcı için,
Kullanıcı Kayıtlarında “Limitsiz İnternet Kullanıcısı” seçeneğinin
işaretlenmesi halinde, farklı cari hesaplar seçilebilecektir. Ancak bu
seçenek işaretlenmemiş ise, Cari Kod sahası pasif olaracak ve sadece bağlantı
yapan kullanıcı için Kullanıcı Kayıtlarında Adı/Soyadı sahasında belirtilen
cari koda ait giriş yapılabilecektir.
Sahanın sağ tarafında bulunan rehber yardımıyla, sistemde tanımlı carilere
ulaşılabilir. E-Netsis.Net uygulamasında rehber kullanımı, dökümanda daha
önce anlatıldığından tekrarlanmayacaktır.
Sipariş Tarihi: Siparişin girildiği tarihin program tarafından getirildiği
sahadır. Getirilen tarih bilgisi değiştirilemez.
Teslim Tarihi: Sipariş kalemlerinin ne zaman teslim edilmesi isteniyorsa,
ilgili tarihin girileceği sahadır.
Eposta Adresi: Sipariş kaydedildikten sonra, sipariş bilgilerinin e-posta
yoluyla gönderilmesi isteniyorsa, siparişi giren kullanıcının e-posta
adresinin girileceği sahadır. Burada girilen e-posta adresine gönderim
yapılabilmesi için ayrıca Yardımcı Programlar modülünde bulunan Şirket/Şube
Parametre Tanımlarındaki “E-Posta Uygulaması Var Mı” parametresinin
işaretlenmesi, SMTP tanımlamalarının yapılması ve Kullanıcı Kayıtlarında
program tarafından oluşturulan ENETSIS kullanıcısına e-posta adresi girilmesi
gerekmektedir. Sipariş bilgileri, E-Netsis Parametrelerinde belirlenen
dizayna göre gönderilecektir. Bu yüzden E-Netsis uygulaması için müşteri
siparişi dizaynı hazırlanmalı ve E-Netsis Parametrelerinde ilgili dizayn
seçilmelidir.
Koşul Kodu: Koşul uygulamasının kullanıldığı durumlarda, koşul kodunun

girileceği sahadır. Bu saha, Satış Fatura Parametrelerinde,
Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul uygulaması var mı?” parametresinin işaretli
olduğu durumlarda sorgulanacaktır. Bu sahaya, müşteriye ait cari kartta
girilen koşul kodu program tarafından getirilecektir. Sahanın sağında bulunan
aşağı ok işaretine basıldığında ise, E-Netsis Parametre Tanımlarının CariKoşul Kısıtları bölümünde yapılan tanımlamalara uygun koşul kodları gelecek
ve kullanıcı tarafından bu koşullardan biri seçilebilecektir. Eğer giriş
yapan kullanıcı için, Kullanıcı İşlemleri modülündeki Kullanıcı Kayıtlarında
“Limitsiz İnternet Kullanıcısı” seçeneği işaretlenmiş ise, ilgili kullanıcı
sistemde tanımlı tüm koşul kodlarını burada görebilecektir. Dolayısıyla,
Cari-Koşul Kısıtlarında yapılan tanımlamalar, sadece limitli kullanıcılar
için geçerlidir.
Burada bulunan sahalara gerekli bilgiler girildikten sonra İleri butonuna
basılarak siparişin diğer sayfalarına geçilebilir.

7.2.1.2. Sipariş Ek Açıklama

Fatura modülündeki Satış Fatura Parametrelerinde bulunan
“Sipariş/İrsaliye/Faturada Ek Sorgular Var Mı” parametresinin işaretlenmesi
halinde, sipariş girişi esnasında kalem bilgilerine geçilmeden önce ek
açıklama girişinin yapılabileceği Sipariş Ek Açıklama sayfası gelecektir.
Sipariş Ek Açıklama sayfasında İleri butonuna basıldığında sipariş
kalemlerinin seçileceği Sipariş Kalem Seçimi sayfasına geçilecektir.

7.2.1.3. Sipariş Kalem Seçimi

Bu sayfa, siparişte bulunması istenen stok kalemlerinin seçilmesi için
kullanılmaktadır. Burada sadece stok seçimi yapılacak olup, bu stoklara ait
miktar bilgileri daha sonra girilecektir.
Sipariş Kalem Seçimi sayfasında Seçebileceğiniz Ürünler ve Arama Kriterleri
olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır.
Arama Kriterleri, Seçebileceğiniz Ürünler listesine getirilen stokları
filtreleyerek azaltmak amacıyla kullanılmaktadır.

Arama Kriterleri bölümü ile, stoklara ait rapor kodlarına ya da ürün adı/kodu
bilgisine göre filtreleme yaptırılması mümkündür. Burada bulunması istenen
rapor kodları ve rapor kodlarına ait başlık bilgileri E-Netsis Parametre
Tanımlarında bulunan Arama Kriterlerinde belirlenmektedir. Bu sahaların sağ
tarafında bulunan aşağı ok işaretine basıldığında, ilgili rapor kodu için
girilmiş olan tüm kodlara ait açıklamalar listelenecektir. Listelenen
açıklamalardan biri seçilerek Ara butonuna basıldığında, seçebileceğiniz
ürünler sahasında sadece ilgili rapor koduna sahip ürünler olacaktır. Burada
dikkat edilmesi gereken unsur, rapor kodlarına ait tanımlamaların Stok
modülünde bulunan Stok Kod Kayıtlarından yapılmış olması ve açıklama/isim
bilgilerinin girilmiş olması gerektiğidir. Aksi takdirde, aşağı ok tuşuna
basıldığında ilgili rapor kodu burada gösterilmeyeceğinden, seçilemeyecektir.
Ürün Adı ve Ürün Kodu sahaları ise, stok kodu veya adına göre arama yapmak
için kullanılmaktadır. Bu sahalara herhangi bir değer girilip Ara butonuna
basıldığında, girilen değerin Stok Adı/Kodu içinde geçtiği stoklar
listelenecektir. Örneğin Ürün Kodu sahasına “6” girilerek arama
yaptırıldığında, Seçebileceğiniz Ürünler bölümünde sadece kod bilgisi içinde

6 geçen stoklar listelenecektir.
Seçebileceğiniz Ürünler başlığı altında, sipariş kalemlerine eklenebilecek
stoklar bulunmaktadır. Bu stoklar listelenirken, Arama Kriterleri bölümünde
belirlenen rapor kodları ve E-Netsis Parametrelerinde belirlenen Stok
Kısıtları baz alınmaktadır. Arama Kriterlerinde herhangi bir kod
belirlenmemiş olsa dahi, E-Netsis Parametreleri/Arama Kriterlerinde
belirlenen rapor kodları dolu olan stoklar listelenmektedir. Örneğin, ENetsis parametrelerinde, arama kriteri olarak Grup Kodu, Kod 1 ve Kod 2
seçilmesi ve bu ekranda Grup Kodu, Kod 1 ve Kod 2 için herhangi bir filtre
tanımlanmaması halinde, stok kartında Grup Kodu, Kod 1 veya Kod 2 sahasında
değer olmayan stoklar bu listede gelmeyecektir. Ayrıca parametrelerde
tanımlanan stok kısıtlarına dahil olmayan stoklar da bu listede
gelmeyecektir. Seçebileceğiniz Ürünler bölümünde çok fazla stok olması
halinde, siparişi girilecek stoğun daha kolay bulunabilmesi için Arama
Kriterleri bölümü kullanılarak kısıt vermek suretiyle listelenen stok sayısı
azaltılabilir.
E-Netsis Parametre Kayıtlarında bulunan “Bakiyesi Varsa Getir” parametresi
işaretlenmiş ise, burada sadece bakiyesi olan stoklar listelenecektir. Ayrıca
“Bakiye Göster” parametresi de işaretlenmiş ise, listede bulunan herhangi bir
stoğun üzerine fare ile gelidiğinde stoğa ait bakiye bilgisi
izlenebilecektir.
Listelenen stokların kartlarında resim bulunması halinde, ilgili stoğun
satırında bulunan Resim butonuna basılarak resmi izlenebilmektedir.
Bu bölümde siparişe kalem eklemek için, siparişte bulunması istenen stoğun
koduna fare ile bir kez tıklamak yeterli olacaktır. Böylece, seçilen stok,
ekranın Seçtiğiniz Ürünler bölümüne eklenecektir. Seçtiğiniz Ürünler bölümüne
eklenen ancak sipariş verilmesinden vazgeçilen stoğun siparişten çıkarılması
için, Seçtiğiniz Ürünler bölümünde stok üzerinde bir kez tıklamak yeterlidir.
Böylece stok siparişten çıkarılmış olur.
Sipariş kalemleri seçildikten sonra, İleri tuşuna basılarak kalemler ile
ilgili detay bilgi girişinin yapılacağı Sipariş Kalem Değer Girişi sayfasına
geçilecektir.

7.2.1.4. Sipariş Kalem Değer Girişi

Bu sayfada, seçilen stoğa ait fiyat bilgisi program tarafından
getirilecektir. Kullanıcı tarafından stoklara ait sipariş miktarı, parametrik
olarak da ölçü birimi, lokal depo kodu, plasiyer kodu, referans kodu ve de
teslim tarihi girilmektedir.
Kalem değerleri girilirken;
•

Ölçü biriminin sorgulanması için, Satış Fatura Parametrelerinde bulunan
“Farklı birimlerden mal çıkışı yapılsın mı” parametresinin
işaretlenmesi gerekmektedir.

•

Depo kodunun sorgulanması için, Stok Parametre Kayıtlarında bulunan
“Lokal Depo Uygulaması” parametresi ile E-Netsis Parametre
Tanımlarındaki “Depo Kullanılsın” parametresinin işaretlenmesi
gerekmektedir.

•

Plasiyer kodunun sorgulanması için, Yardımcı Programlarda bulunan
Şirket/Şube Parametre Tanımlamalarında “Plasiyer Uygulaması”
parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir.

•

Referans kodunun sorgulanması için, Muhasebe Parametrelerinde bulunan
“Fişlerde Referans Kodu Sorulsun”, Satış Fatura Parametrelerinde
“Sipariş/İrsaliye/Faturada Referans kodu sorulsun” ve E-Netsis
Parametre Tanımlamalarındaki “Referans Kodu Kullanılsın”
parametrelerinin işaretlenmesi gerekmektedir.

•

Teslim tarihinin sorgulanması için Satış Fatura Parametrelerinde
“Sipariş kaydında her satırda teslim tarihi sorulsun mu” parametresinin
işaretlenmesi gerekmektedir.

Sipariş Kalem Değer Girişi sayfasında sorgulanan sahalar için gerekli
bilgiler girildikten sonra, Yeniden Hesapla butonuna basıldığında, girilen
miktara göre Toplam Bilgileri bölümü güncellenecektir. İleri butonuna
basıldığında sipariş kaydında girilen tüm değerlerin izlenebileceği Sipariş
Bilgileri sayfası gelecektir. Seçilen stoklarla ilgili bir düzeltme yapılması
isteniyorsa intenet gezgini/geri (back) işlevi kullanılabilir.

7.2.1.5. Sipariş Bilgileri

Bu sayfa, sipariş ile ilgili detayların izlenmesi ve siparişin kaydedilmesi
amacıyla kullanılmaktadır. Siparişte seçilen kalemler öncelikle detaysız
olarak listelenecektir. Herhangi bir stoğun üzerinde fare ile tıkladığınızda,
kalem kaydı ile ilgili detay bilgiler izlenebilecektir.
Burada gerekli kontroller yapıldıktan sonra Bitir butonuna basılarak sipariş
kaydedilir.
Sipariş kaydı sırasında sistem tarafından verilen sipariş numarası, açılacak
olan bilgilendirme ekranında kullanıcıya bildirilir.

7.2.1.6 Sipariş Basımı
E-Netsis Parametre Tanımlarında, Kullanılacak Dizayn sahasında dizayn
seçilmiş ise, kaydedilen siparişe ait bilgiler, seçilen dizayna uygun olarak
ekrana getirilir.

Burada bulunan Yazdır seçeneği ile yazıcı seçimi yapılarak basımı
yapılabilmektedir.

8. Sabit Raporlar
8.1. Stok Sabit Raporu
Netsis paketinde tanımlı olan tüm stoklara ait sabit bilgilerin izlenmesi
amacıyla kullanılan rapordur. Rapor öncesinde stoklara ait rapor kodlarına
göre kısıt verilebilir, bakiyesi olanlar, bakiyesi olmayanlar ya da tamamı
raporlanabilir.

Rapor döküldükten sonra, raporda bulunan herhangi bir sütundaki değerler için
sıralama yapılması mümkündür. Bunun için ilgili sütuna ait başlık bilgisinde
bir kez tıklanması yeterlidir. Böylece, ilgili sütundaki değerler artan
şekilde sıralanmış olacaktır. Azalan şekilde sıralama için ise, ilgili sütun
üzerinde ikinci kez tıklamak gerekmektedir.
Raporda bulunan sütunların sırasını değiştirmek için fare ile sürükle bırak
yöntemi kullanılmaktadır. Bunun için sırasında değişiklik yapılması istenen
sütuna ait başlığın fare ile seçilip, istenen sıraya süreklenerek bırakılması
yeterlidir.
Raporda getirilen bilgilerden herhangi biri için gruplama yapılması
isteniyorsa, ilgili sütuna ait başlık bilgisi fare ile seçilerek ekranda
“Gruplama yapmak istediğiniz kolonu buraya sürükleyiniz” yazan bölüme
sürüklenmelidir.
Burada anlatılan sıralama, sütun sıralarında değişiklik ve gruplama mantığı
diğer tüm E-Netsis.Net raporlarında geçerlidir.

8.2. Cari Sabit Raporu
Programda tanımlı cari hesaplara ait sabit bilgilerin izlenmesi amacıyla
kullanılan rapordur. Rapor öncesinde, cari hesaplara ait rapor kodlarına göre

kısıt verilebilir veya sadece alıcılar, sadece satıcılar ya da hepsi
raporlanabilir.

8.3. Alım Satım Raporu
Rapor kısıtlarında verilen tarih aralığında gerçekleşen alış ve/veya satış
hareketlerinin, cari hesap ve stok bazında izlenebilmesi için kullanılan
rapordur. Raporu alan kullanıcı için Kullanıcı Kayıtlarında “Limitsiz
İnternet Kullanıcısı” seçeneğinin işaretlenmesi halinde, kullanıcı tüm cari
hesaplar için bu raporu alabilecektir. Ancak bu seçeneğin işaretlenmediği
durumlarda, kullanıcı sadece kendisine ait alış ve/veya satış hareketlerini
raporlayabilecektir.

8.4. Sipariş Raporu
Rapor kısıtlarında verilen tarih aralığında girilen müşteri veya satıcı
siparişlerinin stok bazında, teslim miktarları ve kalan bakiyeleri ile
birlikte detaylı ya da icmal olarak izlenebilmesi için kullanılan rapordur.
Raporun Detaylı seçeneği ile işaretlenerek alınması halinde, sipariş tarihi
ve teslim tarihi bilgileri de listelenecektir. Raporu alan kullanıcı için
Kullanıcı Kayıtlarında “Limitsiz İnternet Kullanıcısı” seçeneğinin
işaretlenmesi halinde, kullanıcı tüm cari hesaplar için bu raporu
alabilecektir. Ancak bu seçeneğin işaretlenmediği durumlarda, kullanıcı
sadece kendisine ait sipariş bilgilerini raporlayabilecektir.

8.5. Çek Senet Raporu
Rapor kısıtlarında verilen tarih aralığında kaydı yapılmış bütün çek ve
senetlerin dökümünün alınabilmesi için kullanılan rapordur. Cari hesaba ciro
edilen, portföyde bulunan, bankanın tahsil veya teminat hesabına cirolanan ya
da karşılıksız/protestolu olan tüm çek ve senetlerin listesini verir. Raporu
alan kullanıcı için Kullanıcı Kayıtlarında “Limitsiz İnternet Kullanıcısı”
seçeneğinin işaretlenmesi halinde, kullanıcı tüm cari hesaplar için bu raporu
alabilecektir. Ancak bu seçeneğin işaretlenmediği durumlarda, kullanıcı
sadece kendisine ait çek/senet bilgilerini raporlayabilecektir.

9. Netsis Rapor Çalıştır
Rapor modülü/Serbest Rapor bölümünden hazırlanarak E-Netsis dosyalarının
bulunduğu dizindeki Kullanıcı Raporları klasörüne kopyalanan Netsis rapor
dosyalarına göre raporlama yapılması için kullanılan menüdür. Kullanıcı
Raporları klasörüne kopyalanmış ve E-Netsis uygulamasına giriş yapan
kullanıcı için, saklanan dosyaya E-Netsis Kullanıcı Rapor Hakları alt
menüsünden hak tanımlaması yapılmış ise, kullanıcı, Netsis Rapor Çalıştır
menüsünde saklanan rapor dosyalarına ulaşabilecektir.

10. Yönetim Raporları
10.1. Harita Raporu
Netsis ticari paketinde Stok modülünde bulunan Türkiye için Bölgesel
Alış/Satış Raporunun E-Netsis.Net’teki halidir. Bu rapor menüsünü, kullanıcı
Kayıtları bölümünde “Limitsiz İnternet Kullanıcısı” seçeneği işaretlerek
kaydedilen kullanıcılar görebilecek ve kullanabilecektir. Bu rapor ile ilgili
detaylı bilgi için:
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/BOLGESEL_ALIS_SATIS_RAPORU.pdf

10.2. Çek Senet
Rapor kısıtlarında verilen tarih aralığına göre çeklerin veya senetlerin yer
kodlarına göre miktarsal ve tutarsal olarak dağılımlarını grafik üzerinde
gösteren rapordur.

Raporun üst kısmında ay bazında çek ve senet sayıları ile tutarları
gösterilmektedir. Alt kısımda ise bu çek/senet sayıları ve tutarlarının,
çek/senet yer kodları bazında dağılımı verilir. Bu rapor menüsünü, kullanıcı
Kayıtları bölümünde “Limitsiz İnternet Kullanıcısı” seçeneği işaretlenerek
kaydedilen kullanıcılar görebilecek ve kullanabilecektir.

10.3. Ürün Satış Raporu
Rapor kısıtlarında verilen tarih aralığında gerçekleşen satışları, rapor
kısıtlarında belirlenen kısıtlar ve gösterim kriteri (Ürün Kodu, Grup Kodu,
Kod 1-5) bazında aylık olarak grafik üzerinde miktarsal ve tutarsal olarak
gösteren rapordur.

Raporun üst kısmında ay bazında gerçekleşen satış miktar ve tutarları
gösterilmektedir. Alt kısımda ise bu miktar ve tutarların Gösterim kriterinde
belirlenen stok sahasına göre dağılımı miktarsal ve tutarsal olarak verilir.

Bu rapor menüsünü, kullanıcı Kayıtları bölümünde “Limitsiz İnternet
Kullanıcısı” seçeneği işaretlerek kaydedilen kullanıcılar görebilecek ve
kullanabilecektir.

10.4. Cari Satış Raporu
Rapor kısıtlarında verilen tarih aralığında gerçekleşen satışları, rapor
öncesinde belirlenen kısıtlar ve gösterim kriteri (Cari Kodu, Grup Kodu, Kod
1-5) bazında aylık olarak grafik üzerinde miktarsal ve tutarsal olarak
gösteren rapordur.

Raporun üst kısmında ay bazında gerçekleşen satış miktar ve tutarları
gösterilmektedir. Alt kısımda ise bu miktar ve tutarların Gösterim kriterinde
belirlenen cari sahasına göre dağılımı miktarsal ve tutarsal olarak verilir.
Raporu alan kullanıcı için, kullanıcı Kayıtları bölümünde “Limitsiz İnternet
Kullanıcısı” seçeneği işaretlenerek tanımlama yapılmış olması halide, tüm
cari hesaplar rapora dahil edilebilecektir. Bu seçeneğin işaretlenmemiş
olduğu durumlarda ise, sadece giriş yapan kullanıcı için belirlenen cari koda
ait satış miktarları ve tutarları raporlanabilir.

10.5. Açık Hesap Raporu
Rapor kısıtlarında verilen tarih aralığında cari hareketlere göre oluşan borç
ve alacak tutarlarının, rapor öncesinde cari hesaplara ait belirlenen
kısıtlar ve gösterim kriteri (Cari Kodu, Grup Kodu, Kod 1-5) bazında son
borç/alacak durumunu grafik üzerinde gösteren rapordur.

Raporda Kırmızı renkte gösterilen değerler borç, yeşil renkte gösterilen
değerler ise alacak tutarlarını ifade etmektedir. Raporu alan kullanıcı için,
kullanıcı Kayıtları bölümünde “Limitsiz İnternet Kullanıcısı” seçeneği
işaretlenerek tanımlama yapılmış olması halide, tüm cari hesaplar rapora
dahil edilebilecektir. Bu seçeneğin işaretlenmemiş olduğu durumlarda ise,
sadece giriş yapan kullanıcı için belirlenen cari koda ait borç/alacak
tutarları raporlanabilir.

11. Kullanıcı İşlemleri
11.1. Ana Sayfa
E-Netsis.Net uygulamasında herhangi bir menü seçeneğinde iken ana sayfaya
dönmek için kullanılan menüdür.

11.2. Program Bilgileri
Veri tabanı oturum numarası, İş Mantığı Uygulaması Sürümü, Onaylı Sürüm ve ENetsis Sürüm bilgilerin izlenebilmesi için kullanılan menü seçeneğidir.

11.3. Şifre Değiştirme
Giriş şifresinde değişiklik yapılabilmesi için kullanılan menüdür. Bu menünün
seçilmesi halinde, Eski Şifre, Yeni Şifre, Tekrar Yeni Şifre, Gizli Soru ve
Gizli Cevap bilgileri sorgulanacaktır.

11.4. Çıkış
Bağlı olan kullanıcıya ait oturumun kapatılması amacıyla kullanılan menüdür.
Çıkış butonuna basıldığında, E-Netsis.Net uygulamasına ilk girişte gelen
bağlantı ekranı açılacaktır.

12. E-NETSİS.NET KURULUMU
E-Netsis.Net uygulamasının kurulumu için kurulum yapılacak makinada aranan
özellikler aşağıdaki gibidir:
♦

Netsis’in yüklü olması,

♦

Microsoft.Net Framework uygulamasının yüklü olması(Uygulama yüklü
değilse E-Netsis.Net kurulumu sırasında yüklenecektir),

♦

IIS’in yüklü olması,

♦

Netsis’in yüklü olduğu dizindeki Temelset klasöründe bulunan
NetOpenX.dll dosyasının güncel olması,

♦

E-Netsis.Net lisansının alınmış olması (E-Netsis.Net modülü satın
alındıktan sonra kurulumunun yapılabilmesi için öncelikle lisans
bilgilerinin oluşturulması gerekmektedir. Lisans bilgilerinin
oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız 12.1. ENetsis Lisans bilgilerinin oluşturulması. E-Netsis.Net kurulumu
ise daha sonra ayrıca yapılmalıdır. Kurulumun yapılması ile
ilgili detaylı bilgi için bakınız 12.2. E-Netsis.Net kurulumu).

Bunlardan birinin geçerli olmaması halinde, kurulum yapılamayacaktır. Ayrıca
kurulum işleminin sunucu üzerinde admin yetkisi olan kullanıcı tarafından
yapılması gerekmektedir.

12.1. E-Netsis.Net Lisans Bilgilerinin Oluşturulması
E-Netsis.Net kurulumuna geçilmeden önce bu uygulamanın lisansının alınması
gerekmektedir. Lisansın alınması için Netsis kurulum uygulaması olan
Inst30.exe kullanılmaktadır.
Kurulum CD’sinde bulunan Inst30.exe uygulaması çalıştırıldığında ek modül
olarak E-Netsis.Net sorgulanacaktır.

E-Netsis.Net uygulamasının kullanıcı sayısı, Temelset kullanıcı sayısından
farklı olabileceği için bağımsız olarak belirlenmektedir. Bunun için ENetsis.Net seçeneği işaretlendikten sonra üzerinde çift click yapıldığında
kullanıcı sayısı sorgulanmaktadır.

E-Netsis.Net uygulaması için girilen kullanıcı sayısı maksimum sayıda
kullanıcı yerine eşzamanlı kullanımı ifade etmektedir. Şöyle ki;
• 5 kullanıcılık E-Netsis.Net alındığında, eşzamanlı olarak en fazla 5
kişi kullanabilir.
• 5 kişilik lisans sayısındaki uygulama için aynı anda birden fazla
erişim yapılırsa 5 kişi için sorun olmayacaktır. Ancak daha sonra
gelenler kuyruğa girecek ve kuyrukta 10.000 ms (10 saniye)
bekletilecektir. Eğer kuyruk halen dolu ise ekrana “Lisans kullanıcı
sayısı aşıldı ve tekrar deneyiniz” hatası gelecektir.
• 2 kişilik E-Netsis.Net uygulaması alındı ise ve farklı iki kişi uzun
süren bir işleme başladı ise (rapor alma gibi), üçüncü bir kişi 10
saniye bekleyecek ve işlemlerden biri tamamlandığında uygulamayı
kullanabilecektir. Ancak üçüncü kişi bağlandığında, gerideki iki işlem
bitmediyse yukarıda belirtilen hata mesajı gelecektir.
E-Netsis.Net kullanıcı sayısı girilerek kurulum uygulaması tamamlandığında
lisans bilgisi oluşturulacaktır. E-Netsis.Net için kaç kullanıcılık kurulum
yapıldığı, NetMonitor.exe çalıştırılarak izlenebilir. E-Netsis.Net kullanıcı
sayısı WEB1KULSAY satırında gösterilmektedir.

12.2. E-Netsis.Net Kurulumu
Kurulum CD’sinde bulunan Enetsis.Net/Kurulum klasöründeki EnetInstall.exe
çalıştırılmalıdır.

EnetInstall.exe çalıştırıldığında E-Netsis.Net Kurulum Sihirbazı açılacaktır.
Burada İleri tuşu ile kuruluma geçilecek, İptal tuşu ile de kurulum
sihirbazından çıkalacaktır.
İleri tuşuna basıldığında çıkan Bilgilendirme başlıklı ekranda, kurulum
sürecinde yapılacak olan işlemler hakkında bilgi verilecektir.

İleri tuşuna basıldığında kontrol işlemleri başlayacaktır. Yukarıda da
görüldüğü gibi, kurulumdan önce E—Netsis.Net kurulumu için gerekli
bileşenlerin kurulum yapılacak makinede olup olmadığı kontrol edilecektir.
Microsoft.Net Framework yüklü değilse, “Microsoft.Net Framework kurulu değil.
Devam etmek için Tamam tuşuna basınız” şeklinde bir bilgi ekranı gelecektir.
Bu ekranda Tamam tuşuna basıldığında ise, Microsoft.Net Framework 1.1
paketinin yüklemesinin istenip istenmediği sorgulanacaktır. Bu sorguda da

Evet butonuna basıldığında uygulama program tarafından yüklenecektir. Bu
şekilde Microsoft.Net kurulumu kurulum seti içinde bulunan Mobinet
klasöründeki dosyalar ile gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, kurulum
setinin içinde Mobinet klasörünün bulunması gerekmektedir.
Kurulum uygulamasından önce E-Netsis.Net lisans bilgileri yukarıda anlatılan
şekilde oluşturulmadığında ise “Kurulum yapabilmek için öncelikle ENetsis.Net
satın almalısınız” şeklinde bir uyarı verilecek ve kurulum kesilecektir. Bu
durumda, öncelikle Inst30.exe ile E-Netsis.Net ek modülüne ait lisans
alınması gerekmektedir.
Bunun dışında Netsis’in ya da IIS’in yüklü olmaması halinde kuruluma
geçilemeyecektir.

Kuruluma devam etmek için İleri, kurulumdan çıkmak için ise İptal tuşu
kullanılmaktadır.
Dosyaların kopyalanması adımına kadar kurulumun yapılıp yapılamayacağı
kontrol edilecektir. Kontrol edilen işlem adımlarında herhangi bir problem
çıkmaz ise, bu adımların sağında (Geçti) yazacaktır.
Dosyaların kopyalanması adımına gelindiğinde, kurulumun yapılacağı dizinin
belirlenebilmesi için hedef dizinin sorgulandığı sayfaya geçilecektir.

Burada verilen dizine, E-Netsis.Net uygulaması için gerekli dosyalar
kopyalanacaktır. Kurulum programı tarafından, hedef dizini olarak
c:\Netsis\Fusion\TEMELSET\Enetsis.Net dizini getirilir.

Enetsis.Net klasörü Temelset içinde bulunamaz ise, program tarafından
açılacaktır. Ancak kurulum ikinci kez yapılıyor ve hedef dizin olarak aynı
dizin belirtilmiş ise, klasör açılmayacak, sadece uygulama dosyaları
değiştirlecektir.
Dosyaların kopyalanma aşaması geçildikten sonra, IIS sanal dizini
oluşturulacaktır.

Burada IIS sanal dizini için isim verilmelidir. Burada verilen isim, internet
uygulamasına erişim için kullanılacaktır.
E-Netsis.Net uygulamasında Internet Explorer’da adres çubuğuna, uygulamanın
yüklü olduğu makinenin adı ve kurulum sırasında verilen IIS sanal dizini
girilecektir. Kurulum yapılan makinenin adı IZMNB23, IIS sanal dizini de
ENETSIS ise, adres çubuğunua http://IZMNB23/ENETSIS yazıldığında, E-Netsis
uygulamalarına erişilebilir.
IIS sanal dizini belirlendikten sonra kuruluma devam etmek için İleri,
kurulumdan çıkmak için İptal, önceki aşamaya dönmek için de Geri butonu
kullanılmaktadır.
İleri butonuna basıldığında açılacak olan sayfada, E-Netsis uygulaması için
geçerli olacak bağlantı bilgileri sorgulanacaktır.

Bağlantı bilgilerinde bulunan sahalar şunlardır:
Bağlantı Tipi: E-Netsis.Net uygulamasına ne şekilde bağlanılacağının
belirlendiği alandır. Tip olarak Internet ya da Intranet seçilebilir.
Uygulamaya sadece lokal sistemde tanımlı kullanıcıların erişebilmesi ve
uygulamayı kullanabilmesi isteniyor ise Intranet, lokal sistem veya dışarıdan
bağlanan herkesin uygulamayı kullanabilmesi isteniyor ise Internet seçeneği
işaretlenmelidir. Internet seçeneği işaretlenerek yapılan kurulumu sırasında,
dışarıdan bağlanan kullanıcılar için sistem üzerinde genel bir kullanıcı
oluşturulacaktır.
Şirket Adı: E-Netsis uygulamasında hangi şirkete bağlanarak çalışılacağının
belirlendiği alandır. Burada tanımlı tüm şirketler gelecektir.
Şube Kodu: Şirket Adı sahasında seçilen şirketin hangi şubesine
bağlanılacağının belirlendiği alandır.
E-Netsis kurulumu ile sadece tek bir şirketin tek bir şubesine bağlantı
sağlanabilir. Eğer birden fazla şirkete/şubeye bağlanarak çalışılabilmesi
isteniyor ise, IIS Sanal dizinine farklı isimler verilerek birden fazla
kurulum yapmak mümkündür.
Kuruluma devam etmek için İleri butonuna basıldıktan sonra, yapılan
seçimlerin listelendiği ekran gelecektir.

Burada, kurulum aşamalarında kullanıcı tarafından belirlenen değerler
listelenir. Bunlardan herhangi birinde değişiklik yapılması isteniyorsa, Geri
butonu kullanılarak ilgili kurulum sayfasına gidilmesi ve istenen
değişikliklerin yapılması mümkündür. Başlat butonuna basıldığında ise kurulum
işlemi başlayacaktır.

Kurulum sırasında yapılanlar İşlemi Başlat başlıklı ekranda gösterilmektedir.
Kurulum tamamlandığında ise ekranda “İşlem Tamamlandı” yazacaktır. Bu
aşamadan sonra Kapat butonu ile kurulum uygulamasından çıkılabilir.
Fiyat

[X] Ücretli

