Netsis Konumsal Teknolojileri Yenilikleri
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Netsis paketlerinde bulunan Netsis Konumsal Teknolojileri (Geocode) uygulaması ile,
cari hesap kayıtları gibi programın herhangi bir bölümünde iken istenen bir adresin
harita ve uydu görüntüsüne ulaşmak mümkündür. Böylece, örneğin, ilk defa
gidecekleri müşteriler için bastırılarak verilen krokiler, satış elemanlarına hız
kazandıracaktır. Yine uzaktan el terminali ile sisteme bağlanan bir satış temsilcisinin
bulmak istediği yerin krokisini el terminalinden alıp incelemesi mümkün olacaktır.
Bu uygulamaların yanı sıra Netsis Konumsal Teknolojilerine yeni fonksiyonlar
eklenmiştir. Yapılan yenilikler sonucunda, cari hesap adres girişlerinin konumsal
teknolojiler ile yapılabilmesi ve bu teknoloji kullanılarak girilen adreslerin
doğrulanabilmesi mümkün hale gelmiştir. Ayrıca alış/satış işlemlerine ait sonuçları
Türkiye haritası üzerinde gösteren Türkiye için Bölgesel Alış/Satış Raporunun
Infotech’e ait hareta üzerinde bölge, il ya da ilçe detayında alınabilmesi sağlanmıştır.

1. Cari Hersap Kayıtları “Adres” Đşlemleri
Cari hesap Kayıtlarında iken cariye ait yeni adres girişi ve girilen adreslerin
doğrulanması fonksiyonları desteklenmiştir. Buna göre cari hesap kayıtları gibi
programdaki adres girişlerinin bulunduğu bölümlerde kullanıcılar tarafından Netsis
Konumsal Teknolojileri kullanılarak adres girişi yapılması ya da girilen adreslerin
konumsal teknolojiler aracılığıyla doğrulanması mümkündür. Konumsal teknolojiler ile
uyumsuz adres bilgisinin olması halinde ise kullanıcıların girilen adres ile ilgili
uyarılması ve adresin program tarafından düzeltilmesi sağlanmaktadır. Cari Hesap
Kayıtlarında bulunan adres sahasına bazı fonksiyonlar eklenmiştir. Bu fonksiyonlar
aşağıda detaylı olarak anlatılmaktadır.

1.1

Yeni Adres Girişi

Tanımlı bir cari hesaba ait yeni adres girişi yapmak için kullanılan seçenektir. Bu
seçenek, bir adres bilgisinin konumsal teknolojiler aracılığıyla en doğru şekilde
oluşturulmasını, adres verisinin yanısıra koordinat ve istenirse harita ve uydu
görüntüsüyle birlikte saklanmasını sağlar. Yeni Adres Girişi Seçeneği üzerinde
tıklandığında Netsis Konumsal Teknolojiler sihirbazı açılmaktadır. Bu sihirbazın
kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/KONUMSAL_TEKNOLOJI.pdf.

Bu sihirbaz ile sokak/cadde ayrıntısına kadar inilebilir. Cari hesabın bulunduğu
sokak/cadde seçildikten sonra Tamam butonuna basıldığında, seçilen adresin cari
hesap kartına aktarılıp aktarılmayacağını sorgulayan Onaylama penceresi gelecektir.

“Cari adres bilgileri güncellensin mi?” sorgusuna evet yanıtı verildiğinde, sihirbazda
seçilen adres cari hesap kartına aktarılacaktır. Bunun hemen ardından, adrese ait
koordinat bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği de sorgulanmaktadır.

Evet butonuna basıldığındai cari hesaba ait adres bilgisi karta eklenmiş ve adres
koordinatları saklanmış olacaktır. Koorrdinat bilgilerinin saklanması, ilgili adrese ait
uydu görüntüsünün daha hızlı getirilmesini sağlamaktadır.
Konumsal teknolojiler ile girilen adreslerde, örneğin bina numarası gibi detaylar
olmayacağından, bu bilgilerin kullanıcılar tarafından elle girilmesi gerekmektedir.
Cari hesap kartlarında yeni adres girişi 1 kontör ile ücretlendirilmektedir.

1.2

Adres Doğrulama

Cari hesap adresleri gibi programın herhangi bir bölümünde girilen herhangi bir adres
bilgisinin, konumsal teknolojiler aracılığıyla doğrulanmasını ve eksik/yanlış adres
bilgisinin düzeltilmesini sağlar.
Adres doğrulama işleminde, adres sahasına girilen bilginin sonuna, cari hesapta
bulunan ilçe ve il de eklenerek elde edilen adres, Geocode servisine gönderilir. Bu
servis, adres ile ilgili doğrulamayı kendi sunucusundaki kayıtlarla yaptıktan sonra
tamamen eşleşen adres bulunursa, Netsis’te girilen adres bilgisi üzerinde değişiklik
yapılmayacaktır. Ancak yapılan eşleştirme sonucunda farklılıklar bulunması halinde,
Netsis’te girilen adres, Geocode servisinden gelen adresle uyuşacak şekilde
güncellenir. Yani, servise gönderilen adres ile servise ait sunucuda bulunan adres
bilgileri arasında bir eşleştirme yapılabiliyorsa, fakat adres bilgilerinde birtakım
uyumsuzluklar varsa, servise ait sunucudan gelen adres bilgisine göre cari hesap
kartındaki adres düzeltilir. Kartta girilen adres sunucuda bulunmuyorsa, yani
sunucudaki adres bilgileri ile uyuşmuyorsa, herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Adres
doğrulama işlemi 1 kontör ile ücretlendirilmektedir.

1.3

Haritadan Resim Göster

Seçilen cari hesabın adresinin harita üzerinde gösterilmesi için kullanılan seçenektir.
Resim gösterimi için açılan pencerede bulunan seçenekler ile ilgili detaylı bilgi için

bakınız http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/KONUMSAL_TEKNOLOJI.pdf. Adreslerin
haritada gösterimi 1 kontör ile ücretlendirilmektedir. Herhangi bir cari hesabın adresi
daha önceden harita ile gösterilmiş ise, bu cari hesabın adresinin harita görüntüsü
ücretsiz olarak izlenebilir.

1.4

Uydudan Resim Göster

Seçilen cari hesabın adresinin uydu resmi olarak gösterilmesi için kullanılan
seçenektir. Uydudan resim gösterimi için açılan pencerede bulunan seçenekler ile ilgili
detalı bilgi için bakınız
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/KONUMSAL_TEKNOLOJI.pdf. Adreslerin uydu
resimlerinin gösterimi 1 kontör ile ücretlendirilmektedir. Herhangi bir cari hesabın
adresinin uydu görüntüsü daha önceden alınmış ise, bu cari hesabın adresinin uydu
görüntüsü ücretsiz olarak izlenebilir.

1.5

Adres Bilgilerini Yazdır

Cari hesaba ait adresin harita/uydu resminin basımı için kullanılan seçenektir.

2. Türkiye
Đçin
Bölgesel
Alış/Satış
Konumsal Teknolojiler Desteği

Raporunda

Türkiye için Bölgesel Alış/Satış Raporuna konumsal teknolojiler desteği getirilmiştir.
Böylece, Alış/Satış Miktar/Tutar gibi değerlerin Türkiye haritası üzerinde bölgesel
dağılımını gösteren bu raporda, müşterilerin içinde bulundukları bölge, il ya da ilçe,
konumsal teknolojilerle tespit edilebilmekte ve bu teknoloji sayesinde rapor, bölge ve
il bazında alınabildiği gibi ilçe bazına kadar indirgenebilmektedir.
Raporun konumsal teknolojiler ile alınması 2 kontör ile ücretlendirilmektedir.
Raporun yukarıda bahsedilen şekilde alınabilmesi için Konumsal Teknolojiler başlıklı
sayfa eklenmiştir.

Konumsal Tenolojiler başlıklı sayfada bulunan seçenekler ile, raporun nasıl getirileceği
belirlenmektedir. Burada bulunan sahaların açıklamaları şöyledir:
Netsis Konumsal Teknolojileri Kullanılsın: Rapor sonucunun Infotech haritası
üzerinde gösterilmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu sayfada bulunan diğer
seçenekler, bu seçeneğe bağlı olarak kullanılabilmektedir. Bu seçenek
işaretlenmediğinde rapor, Netsis standardında bulunan il bazında Türkiye haritası
üzerinde gösterilmektedir.
Analiz Tipi
Pasta Dilimli: Raporda seçilen bilgi sahalarının (satış miktarı, alış miktarı
gibi)konumsal teknolojiler ile bölge, il ya da ilçe bazıda pasta dilimleri üzerinde
gösterilmesi için kullanılan seçenektir. Pasta Dilimli seçeneği işaretlendiğinde, en az iki
raporlama sahası belirlenmelidir.

Örneğin yukarıdaki rapor için “Pasta Dilimli” seçeneği işaretlenmiş ve raporlanacak
alan olarak alış miktarı ile satış miktarı seçilmiştir. Buna göre bölge bazında alış
miktarları ve satış miktarlarını pasta grafikleri içinde gösterecektir.
Özel Dağılımlı: Raporda seçilen bilgi sahasına göre belirli değer aralıkları
oluşmaktadır. Her bir değer aralıkları için de ayrı bir renk atanmaktadır. Özel dağılımlı
konum tipine göre rapor alındığında, bölge, il veya ilçe sonölarının içinde bulunduğu
aralığa göre, konumun renklendirilmesi sözkonusudur. Özel Dağılımlı seçeneği ile
sadece bir tek sahaya göre (örneğin satış miktarıi alış tutarı gibi) rapor alınabilir.

Yukarıdaki ekranda, Ege Bölgesinin sahip olduğu aralıki, raporun sarı ile gösterilen
skalasında bulunduğundan, Ege Bölgesi sarı ile gösterilmektedir. Ancak Đç Anadolu
Bölgesi farklı bir skaladadır ve bu bölge mavi renk ile gösterilmiştir.
Analiz Konum Tipi
Bölge: Raporun bölgeler bazında gösterilmesi için kullanılan seçenektir.
Đl: Raporun iller bazında gösterilmesi için kllanılan seçenektir.
Đlçe: Raporun ilçeler bazında gösterilmesi için kllanılan seçenektir.
Rapor bölge seçeneği işaretlenerek alındıktan sonra, il veya ilçe detaylı gösterimi için
detaylı gösterilmesi istenen bölge üzerinde çigt tıklanması yeterli olacaktır. Böylece
rapor bölgesel alındığında il detayı ile, il bazında alındığında ise ilçe detayında
gösterilecektir.

Detaylı gösterilmesi istenen alan üzerinde çift tıklandığında yukarıdaki bilgilendirme
ekranı açılacaktır.

Yukarıdaki ekran, raporun il bazında alınmış halidir.

Yukarıdaki ekran ise, raporun ilçe detayında alınmış halidir.
Gösterge Basılsın: Rapor analiz tipi olarak “Pasta Dilimli” seçildiğinde, raporun
alındığı bilgi alanı için oluşturulan skalanın ekranda gösterilmesi için işaretlenesi
gereken seçenektir. Böylece, her aralığın başlangış bitiş değerleri izlenebilecektir.
Rapor “Pasta Dilimli” seçeneği ile alındığı ise, bölge, il ya da ilçe bazında gösterilecek
pasta grafiklerindeki bilgi alanlarının hangi renk ile ifade edildiğinin izlenebileceği
göstergeler, bu seçenek ile rapora eklenebilir.

