E-Posta Dizaynı

Ürün
Grubu

[X] Fusion@6
[X] Fusion@6 Standard
[X] Entegre@6

Kategori

[X] Yeni Fonksiyon

Versiyon

4.0.4 Onaylı Sürüm

Önkoşulu
Uygulama

E-posta uygulaması ile gönderilen olay bazlı e-postaların dizayn edilebilmesi sağlandı.
Ekranlarda ve uygulamada yapılan değişiklikler aşağıda anlatılacaktır.
Dizayn Modülündeki Yenilikler

Dizayn kayıtları ekranına Modül/Eposta seçeneği eklenmiştir. Eposta için yapılan
dizaynlarda Eposta seçeneği işaretlenmelidir. Diğer dizaynların tamamında Modül
seçeneği işaretlenmelidir. Var olan dizaynlarda da bu bölüm “Modül” seçili olarak
gelecektir.
Eposta dizaynı yapılırken dizayn genel bilgiler bölümünde, Printer Port sahasında
sadece E-Netsis ve Word seçenekleri kullanılacaktır. Diğer sahaların seçilmesine izin
verilmemektedir.

Eposta dizaynı kalem bilgilerinin tanımlaması, modül dizaynlarının kalem
tanımlamaları ile tamamen aynıdır.
Ayrıca kullanılmakta olan modül dizaynları kopyalanıp, kopya üzerinde, yukarıda
verilen bilgiler doğrultusunda değişiklik yapılarak eposta gönderiminde kullanılabilir.
Eposta dizaynlarının içinde resim kullanılamamaktadır. Daha sonraki versiyonlarda bu
özellik de desteklenecektir.
Cari E-Posta Tanımlamalarındaki Yenilikler
Cari e-posta tanımlama ekranına “Dizayn” başlıklı üçüncü bir sekme eklenmiştir.
Dizayna göre eposta gönderilmek istenen işlemler bu bölümde belirlenecektir. Eposta
gönderimi yapıldığı halde bu bölümde dizayn seçilmemiş olan işlemler, eskiden olduğu
gibi, Netsis’in standart formatlarına göre gönderilecektir.

Đşlem Tipi
Bu bölümde e-posta gönderiminde dizayn kullanılabilecek işlemlerin listesi
bulunmaktadır. Şuan için listede görülen işlemlerden, Sipariş, Đrsaliye, Fatura, Genel
Dekont Kaydı, Kasa Tahsil/Tediye, Müşteri/Satıcı Havale/Eft, Talep ve Teklif ‘in eposta
olarak dizayn edilebilmesi desteklenmiştir. 4.0.06 versiyonu süresince diğer işlemlerin
de desteklenmesi hedeflenmektedir.
Eposta/Dizayn
Eposta/Dizayn kolonunda bulunan
ikonları çift tıklandığında
ikonuna
dönüşecek ve ilgili satırda bulunan işlem için e-posta gönderimi sırasında dizayn
kullanılacağı anlaşılacaktır.
Dizayn
Eposta gönderimi sırasında hangi dizaynın kullanılacağı bu bölümde seçilebilmektedir.
Örn: faturanın e-posta olarak gönderilmesi sırasında hep aynı dizayn kullanılacak ise
ilgili dizayn rehberden seçilerek kaydedilmelidir. Bir işlem için birden fazla dizayn
kullanılacak ise bu bölüm boş bırakılabilir.
Sorulsun
Bu saha işaretlendiğinde, ilgili işlem yapılırken hangi dizayna göre eposta
gönderileceği program tarafından sorgulanacaktır. Eğer dizayn bölümünde bir dizayn
belirlenmiş ise dizayn adı sahasına bu bilgi öndeğer olarak gelecektir.

Bu saha işaretlenmediğinde ise dizayn bölümünde seçilen dizayna göre eposta
gönderilecek, gönderim sırasında herhangi bir sorgulama yapılmayacaktır.

Cari E-Posta Tanımlamaları/Dizayn sekmesinde yapılan düzenlemelerin
kaydedilebilmesi için “Değişiklikleri Kaydet” butonuna basılmasılmalıdır.
Dizayn yapılarak gönderilmiş e-posta örneği;

Word seçeneği işaretlenerek dizayn yapıldığında, şablon belgenin içerisinde bulunan
tablo ve kenarlıkların basımı için Grup Kodu: DIZAYN, Anahtar: WITHBORDER, Değer:
0 olan özel parametre tanımlanması gerekmektedir.

