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Makine bakım modülü ile makine bakım planlarının yapılabilmesi, gerçekleşen bakım
kayıtlarının girilmesi, makinelerin bakım durumlarının izlenebilmesi, makine bakım
takvimine göre planlama takviminin etkilenmesi gibi işlemlerin takibi yapılabilmektedir.
Makine Bakım Modülü’nün kullanılabilmesi için Üretim Akış kontrol ve MRP modüllerinin
yüklü olması gerekmektedir. MRP Modülü’nden makine ve personel tanımları, Üretim Akış
Kontrol Modülü’nden ise tanımlanan arıza kodları gelmektedir.

1. Bakım Şablonları
Firmaların sahip oldukları makinelerin periyodik ya da arıza bakım tanımlarının
kayıtlarının girildiği bölümdür. Bu bölümden, kullanılan makinenin bakımı için standart
prosedürler belirlenebilmektedir. Örneğin; üretim için kullanılan makinenin bakımının kaç
ayda bir yapıldığı, bakım işleminin kaç saat sürdüğü ve bakımda makinenin hangi
kısımlarına bakıldığı gibi prosedürlerin kaydı bu bölümden yapılabilmektedir. Bakım
Şablonları; Bakım Bilgileri, Detaylar ve Makineler olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

1.1

Bakım Bilgileri

Bakım Kodu
Tanımlaması yapılan bakım şablonuna ait bakım kodunun girildiği alandır. Bu alanda

girilen bakım kodu başka bir bakım için kullanılamaz tekrarsız olmalıdır.
Bakım Tipi
Yapılan bakımın hangi tip bakım olduğunun seçildiği alandır.
1:Duruşlu Periyodik Bakım
Bu bakım tipinde, bakım yapılırken makine çalışmıyor demektir. Ve bu yapılan bakım,
düzenli aralıklarla yapılan periyodik bir bakım türüdür.
2:Duruşsuz Periyodik Bakım
Bu bakım tipinde, bakım yapılırken makine durdurulmamış çalışıyor anlamına
gelmektedir. Ve bu yapılan bakım, düzenli aralıklarla yapılan periyodik bir bakım türüdür.
3:Duruşlu Arıza Bakım
Bu bakım tipinde ilgili makine arızalı olduğu için bakıma alınmıştır ve bakım yapılırken
makine çalışmıyor anlamına gelmektedir.
4:Duruşsuz Arıza Bakım
Bu bakım tipinde ilgili makine arızalı olduğu için bakıma alınmıştır ve bakım yapılırken
makine çalışıyor anlamına gelmektedir.
Grup Kodu
Hazırlanan bakım şablonlarını gruplandırmak amacıyla rapor amaçlı bilgi girişi
yapılabilecek alandır.
Arıza Kodu
Bu alan, Bakım Tipi “3:Duruşlu Arıza Bakımı” veya “4:Duruşsuz Arıza Bakımı” seçildiği
zaman aktif gelmektedir. Oluşan arızanın ne tür bir arıza olduğunun belirtildiği bölümdür.
Örneğin oluşan arıza motordan kaynaklanan bir arızamı ya da yedek parçanın hasar
görmesinden dolayı oluşan bir arızamı olduğu rapor amaçlı bu alanda belirtilmelidir. Arıza
kodları Üretim Akış Modülü\Kayıt\Arıza bölümünden tanımlanmalıdır, burada kaydedilen
arıza kodları Makine Bakım Modülü’nde Arıza Kodu alanı rehberine otomatik gelmektedir.
Arıza Kodu rehberinden ilgili arıza kodu seçilmelidir.
Arıza kodlarının tanımlanması için detay bilgi için Bakınız Üretim Akış Kontrol\Kayıt\Arıza.
Aktif
Tanımlaması yapılmış bir bakım şablonunun diğer bölümlerle bağlantısı kurulduktan sonra
ilgili şablon iptal edilemez. Eğer bakım şablonu ile oluşturulan prosedür artık kullanılmak
istenmiyorsa bu alan işaretlenmemelidir. Aktif alanının işareti kaldırıldığı zaman ilgili
bakım şablonu rehberlerde ve raporlarda görülmeyecektir. Hazırlanan şablon eğer
kullanılıyor, raporlarda ve rehberde çıkması isteniyorsa bu alan işaretlenmelidir.
Dışarıdan Hizmet
Bakım hizmeti dışarıdan alınacaksa yani makinenin bakımı başka bir firma tarafından
yapılacaksa işaretlenmesi gereken alandır. Bu alan işaretlendiği zaman, bakım hizmeti
alınacak firma ile yapılan sözleşme kaydı, Bakım Sözleşmeleri bölümünden
yapılabilmektedir.
Bakım sözleşmelerinin tanımlanması ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine
Bakım\Kayıt\Bakım Sözleşmeleri.
Planlanacak
Yapılan bakımın, bakım planına dahil edilmesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken alandır.
Bakım Şablonu, planlamaya dahil edilmeyecekse bu alan işaretlenmemelidir.
“Planlanacak” alanı işaretli olan bakımlar için bakım planlama bölümünde bakım planı
oluşturulmaktadır.
Bakım Planı oluşturma ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım
Planlama.
İşletmelerde Ortak
Hazırlanan bakım şablonunun hangi işletmelerde görülmesi istendiğinin belirtildiği alandır.
Eğer ilgili bakım şablonu tanımlı tüm işletmelerde görülmek isteniyorsa bu alana “-1”
değeri girilmelidir.
Şubelerde Ortak
Hazırlanan bakım şablonunun hangi şubelerde görülmesi istendiğinin belirtildiği alandır.

Eğer ilgili bakım şablonu tanımlı tüm şubelerde görülmek isteniyorsa bu alana “-1” değeri
girilmelidir.
Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları
Şubelerde ortak alanına “-1” değeri girildiği zaman aktif olan bu alanda, hazırlanan bakım
şablonunun hangi şubelerde hariç tutulacağı belirtilmektedir.
Ekranın sağ tarafındaki alandan hazırlanan bakım şablonuna resim ya da dosya
eklenebilmektedir.
Detay bilgi için bakınız Giriş/Kayıt Ekranları Kullanımı/Resim, Dosya Ekleme.

1.2

Detaylar

Şablonu tanımlanacak bakım ile ilgili genel bilgilerin girildiği bölümdür. Prosedürler,
Stoklar ve Personeller olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

1.2.1 Prosedürler

Şablonu tanımlanacak bakımın ne tür bir bakım olduğu ile ilgili genel prosedürlerin
tanımlandığı bölümdür.
Sıra No
Girilen kayda program tarafından otomatik atanan sıra numarasıdır.
Bakım Tip Kodu
Şablonu hazırlanacak bakımın ne türde bir bakım olduğunun belirtildiği alandır. Örneğin
yapılan bakım, yağ değişimi ya da kablo değişimi gibi sınıflandırılabilmektedir. Bakım Tip
Kodu, Bakım Tipleri bölümünden tanımlanmalıdır.
Bakım tiplerinin tanımlanması ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Genel
Tanımlamalar\Bakım Tipleri.
Açıklama
Prosedürü tanımlanan bakıma ait açıklamanın girileceği alandır.

1.2.2 Stoklar
Makinelerin bakımı sırasında sarf edilen stokların tanımlamasının yapıldığı bölümdür.
Bakımda kullanılan stokların bu bölüme eklenebilmesi için, Stok modülünde, Stok Kartı
Kayıtlarında tanımlamasının yapılmış olması gerekmektedir.
Stok kartlarının tanımlanması ile ilgili detay bilgi için bakınız Stok\Kayıt\Stok Kartı
Kayıtları.

Sıra No
Girilen kayda program tarafından atanan otomatik sıra numarasıdır.
Stok Kodu
Bakım sırasında kullanılan stokların kodlarının girildiği bölümdür.
Miktar
Stok kodu alanında belirtilen kaç adet stoğun bakım sırasında kullanıldığının belirtildiği
bölümdür.
Birim Fiyat
Bu alanın sol tarafındaki kutucuk işaretlenirse Birim Fiyat alanına müdahale edilebilmekte
o stok için belirlenen birim fiyat elle yazılabilmektedir. Kutucuk işaretlenmezse; stok ile
ilgili fiyat stok kartından gelmektedir.
Hareket Tipi
Bakım sırasında sarf edilen stok ile ilgili stok hareket kayıtlarında nasıl bir kaydın
oluşacağının belirlendiği bölümdür. Bakım şablonunda belirtilen ve sarf edilen stoklar için,
bu alanda belirtilen hareket tipine göre daha sonra Stok Hareket Oluşturma bölümünden
stok hareket kayıtlarında hareket kaydı oluşturulabilmektedir.
Stok hareket oluşturma ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\İşlemler\Stok
Hareket Oluşturma.
0:Bilgi Amaçlı
İlgili stoğun stok hareket kayıtlarına kayıt atması istenmediği durumlarda seçilmelidir.
1:Hizmet Kaydı
Bakımda sarf edilen stok ile ilgili olarak, bakım işlemi başka bir firma tarafından
yapılıyorsa işaretlenmesi gereken seçenektir. Hareket tipi, Hizmet Kaydı seçildiği zaman
Satın Alma Talebi oluşturulmaktadır.
2:Üretim Sarf
Bakımda kullanılan stoklar, ambar çıkış fişi ile bir masraf merkezine sarf edilmek
istendiğinde seçilmesi gereken alandır. Ambar Çıkış Fişi oluşturma Stok Hareket
Oluşturma işlemi ile gerçekleşmekte ve bu işlem sonucunda “C” tipli stok hareketi
oluşmaktadır. Örneğin bir firma toplu olarak bir mal alışı yaptığı zaman o malın özelliğine
göre bazı durumlarda o mal alınır alınmaz maliyete dahil edilmesi istenmiyor, o mal
harcandıkça maliyete yazılması isteniyorsa hareket tipi Üretim Sarf seçilmelidir.
Stok hareket oluşturma ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\İşlemler\Stok
Hareket Oluşturma.
Hareket Tipi alanında “Üretim Sarf” seçildiği zaman, oluşacak ambar çıkış fişi için masraf
merkezine, MRP Modülünde Makine Tanımlama’da tanımlanan “Masraf Kodu” atanacaktır.

Makine ve Masraf Kodu tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız MRP\Kayıt\Makine
Tanımlama.
3:Stok Çıkışı
İlgili mal sarf edildikçe değil Satın Alma Faturası ile stoklara girdiği an maliyete yansıması
istendiğinde seçilmesi gereken alandır. Bu hareket tipinde yapılan bakım ile ilgili olarak
ne kadar stok çıkışı olduğu takip edilebilmekte ve hareketlerde “A” tipli Ambar Çıkış Fişi
oluşturulmaktadır.
Hareket Tipi alanında “Stok Çıkışı” seçildiği zaman, oluşacak ambar çıkış fişi için masraf
merkezine, MRP Modülünde Makine Tanımlama’da tanımlanan “Masraf Kodu” atanacaktır.
Makine ve Masraf Kodu tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız MRP\Kayıt\Makine
Tanımlama.

1.2.3 Personeller
Bakım işlemini yapan personellerin tanımlamasının yapıldığı bölümdür. Böylece hangi
personelin hangi stoğun bakım işlemi ile ne kadar süre ilgilendiğinin takibi
yapılabilmektedir.
Bu bölüme personellerin eklenebilmesi için, MRP Modülünde personellerin Personel
Tanımlama’dan tanımlanmış olması gerekmektedir.
Personel tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız MRP\Kayıt\Personel Tanımlama.

Sıra No
Girilen kayda program tarafından atanan otomatik sıra numarasıdır.
Per.Kodu
Tanımlı olan ilgili personele ait sicil numarasının girildiği alandır.
Birim Ücr.
Bu alanın sol tarafındaki kutucuk işaretlenirse “Birim Ücr” alanına müdahale edilebilmekte
ve bu alana ilgili personel için ortalama bir ücret girilebilmektedir. Bu alanın sol
tarafındaki kutucuk işaretlenmezse ücret personel paketinden otomatik olarak
getirtilmekte ve bu alana müdahale edilememektedir. Personelin ücret türü personel
paketinde aylık veya günlük olarak tanımlı bile olsa bu alana değer, saatlik ücrete
çevrilerek getirtilmektedir. Bu nedenle manuel olarak ücret girişi yapıldığı zamanda ücret
değeri saat cinsinden girilmelidir.
Ücretin personel paketinden otomatik getirtilebilmesi için Yardımcı Programlar modülünde
diğer paketlerle bağlantı bölümünden tanımlama yapılması gerekmektedir.
Personel Paketi bağlantısı ile ilgili detay bilgi için bakınız Yardımcı Programlar\Kayıt\Diğer
Paketlerle Bağlantı.

Süre Tipi
Personelin, makinenin bakımı ile ne kadar süre ile ilgilendiğinin tanımlandığı alandır. Süre
Tipi bölümde takip edilecek sürenin Gün, Saat veya Dakika olarak zaman birimi
belirtilmelidir.
Süresi
Süre tipi alanında belirtilen zaman birimine göre bakım işleminin ne kadar sürdüğünün
rakamsal olarak belirtildiği alandır.
Alternatif
Bir makinenin bakımını birden fazla personel yapabilmektedir. Bu alanda aynı makinenin
bakımını yapabilecek yani birbirinin alternatifi olabilecek personeller
gruplandırılabilmektedir. Örneğin; Kablo değişimi ile ilgili bakım işlemini yapacak olan
personeller Veli, Ahmet ve Mehmet olsun. Bu personeller birbirinin alternatifidir çünkü bu
üç personelde aynı makinenin bakımını yapabilmekte, yani biri olmadığında diğer
personel makinenin bakımına devam edebilmektedir. Bu nedenle bu üç personelin
alternatif alanına kullanıcının belirleyeceği aynı değer girilmelidir. Örneğin bu üç
personelin birbirinin alternatifi olduğunu belirtmek için, bu personellerin alternatif alanına
“1” değeri girilmelidir. Aynı şekilde motor bakım işlemi ile ilgilenen personeller, Mete ve
Mustafa olsun, bu iki personel birbirinin alternatifi olduğu için alternatif alanına kullanıcı
tarafından belirlenen örneğin “2” değeri girilmelidir. Eğer personellerin alternatif alanına
bir değer girilmez sıfır olarak (“0”) bırakılırsa bu ekrandaki personeller birbirinin
alternatifi olmayacak, tanımlı tüm personeller makinenin bakımı ile aynı anda ilgileniyor
anlaşılacaktır.

1.3

Makineler

Bu bölümde bakım ile ilgili prosedürün hangi makine için uygulanacağı tanımlanmaktadır.
MRP modülünden tanımlanan makineler bu bölümde Makine Kodu rehberinde
izlenebilmektedir.
Makine tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız MRP/Kayıt/Makine Tanımlama.

Makine Kodu
Bakımı yapılacak makinenin kodunun girildiği alandır. Makine Kodu rehberine Makine
Kodları, MRP/Makine Tanımlama bölümündeki tanımlamalardan gelmektedir.
Makine tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız MRP/Kayıt/Makine Tanımlama.
Baş. Tar
Makine kodu alanında belirtilen makinenin ilgili bakım prosedürüne uygulamasının
başlandığı tarihin belirtildiği alandır.

Aktif
İlgili makinenin, raporlarda görülmesi isteniyorsa bu alan işaretlenmeli, raporlarda
görülmesi istenmiyorsa bu alan işaretlenmemelidir.
Bakım
Bu bölümde belirtilen makine ile ilgili olarak yapılan bakım işleminin ne kadar süreceğinin
tanımlandığı bölümdür.
Süre Tipi
Bakım süresinin Gün veya Saat olarak hangi zaman birimi cinsinden verileceğinin
belirtildiği bölümdür.
Süresi
Süre Tipi alanında belirtilen zaman birimine göre bakım işleminin ne kadar sürdüğünün
tanımlandığı alandır.
Sıklık
Bu bölümde yapılan bakımın kaç Gün ya da kaç Ay sıklıkla yapılacağının periyodu
belirlenmektedir.
Süre tipi
Periyodik olarak yapılan bakımın, Gün ya da Ay olarak hangi zaman birimi cinsinden
tanımlamasının yapılacağı belirtilmektedir.
Süresi
Süre Tipi alanında belirtilen zaman birimine göre bakımın ne kadar süre sıklıkla
yapıldığının belirtildiği alandır.

2. Bakım Sözleşmeleri
Eğer bakım işlemi başka bir firmaya yaptırılacaksa bu bölümden, bakım hizmeti alınacak
firma ile yapılan sözleşme kayıtları girilmektedir.
Bakım Sözleşmeleri, Sözleşme Bilgileri ve Makineler olmak üzere iki bölümden
oluşmaktadır.

2.1

Sözleşme Bilgileri

Bu bölümde, hem bakım hizmeti alınacak firma ile yapılan sözleşme bilgileri girilmekte
hem de daha önce tanımlanan Bakım Şablonu ile bakım hizmeti alınacak firmaya ait cari
hesap kodu eşleştirilmektedir. Bakım işlemi dışarıdan başka bir firma tarafından
yapılacakta olsa o bakım ile ilgili olarak mutlaka bir bakım şablonu, Kayıt/Bakım
Şablonları bölümünden tanımlanmalıdır. Çünkü Bakım Şablonları bölümünde yapılacak
bakımın hangi makineler için, ne kadar süre ile, ne kadar sıklıkta yapılacağı gibi bakım ile
ilgili bilgiler girilmektedir.
Bakım Şablonu tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım
Şablonları.

Sözleşme No
Tanımlaması yapılacak sözleşmenin program tarafından otomatik olarak atanan
numarasıdır.
Söz. Tip Kodu
Tanımlaması yapılacak sözleşmenin kodunun belirtildiği alandır. Sözleşme Tip Kodları
öncelikle Bakım Sözleşme Tipleri bölümünden tanımlanmalıdır. Tip Kodları ile sözleşmeler
gruplandırılabilmektedir.
Bakım sözleşme tiplerinin tanımlanması ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine
Bakım\Kayıt\Genel Tanımlamalar\Bakım Sözleşme Tipleri.
Cari Kodu
Bakım hizmeti alınacak firmanın, Cari modülde Cari Hesap Kayıtları ekranında tanımlanan
cari kodunun girildiği alandır.
Cari hesap kartı tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız Cari\Kayıt\Cari Hesap Kayıtları.
Başlangıç Tar.
Bakım hizmetinin başlayacağı başlangıç tarihinin belirtildiği alandır.
Bitiş Tar.
Bakım hizmetinin sona ereceği bitiş tarihinin belirtildiği alandır.
Aktif
Tanımlanan sözleşme kaydının raporlarda görülmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken
seçenektir. Eğer ilgili sözleşme artık geçerli değilse ve raporlarda listelenmesi
istenmiyorsa bu alan işaretlenmemelidir.
Açıklama
Bakım hizmeti alınacak firma ile yapılan sözleşme ile ilgili açıklamaların girildiği alandır.
Ek
Bu bölümde kaydı yapılan sözleşmeye resim ya da dosya eklenebilmektedir.
Resim-dosya ekleme ile ilgili detay bilgi için bakınız Giriş/Kayıt Ekranları Kullanımı/Resim,
Dosya Ekleme.

2.2

Makineler

Bu bölümde, bakım hizmeti alınacak Firma ile yapılan sözleşmenin hangi makineler için
geçerli olduğunun tanımlaması yapılmaktadır.

Bakım Kodu
Bakım Şablonları bölümünden tanımlanan şablonun kodunun girildiği alandır. Bakım
Şablonları bölümünde hangi makineler için bakım yapılacağı tanımlanmış bile olsa bu
bölümde, bakım sözleşmesinin hangi makineler için yapılacağı belirtilmelidir çünkü bakım
şablonunda tanımlanmış bazı makineler için sözleşme yapılmamış olabilir. Ya da bakım
şablonunda tanımlanan makinelerin bir kısmı için örneğin A firması, makinelerin bir kısmı
içinde B firması ile sözleşme yapılmış olabilir. Bu durumda sözleşme yapılan firma ile
bakımı yapılacak makinelerin bu bölümde eşleştirilmesi gerekmektedir
İlgili bakım şablonunun kodu direkt yazılabileceği gibi rehber yardımıyla da
seçilebilmektedir.
Bakım kodu girildikten sonra “Herhangi bir makine bulunamadı. Şablondan getir?”
sorgusu “Evet” olarak onaylanırsa Bakım Kodu alanında seçilen şablona ait olan
makineler ekrana otomatik getirtilecektir. Bu sorgu “Hayır” olarak seçilirse ekrana
makineler getirtilmeyecek, sözleşmeye dahil olan makinelerin kullanıcı tarafından bu
ekranda tanımlanması gerekecektir.

Makine Kodu
Bu alan ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım Şablonları\Makineler.
Baş. Tar
Bu alan ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım Şablonları\Makineler.
Aktif
Bu alan ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım Şablonları\Makineler.
Bakım

Bu alan ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım Şablonları\Makineler.
Süre Tipi
Bu alan ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım Şablonları\Makineler.
Süresi
Bu alan ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım Şablonları\Makineler.
Sıklık
Bu alan ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım Şablonları\Makineler.
Süre tipi
Bu alan ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım Şablonları\Makineler.
Süresi
Bu alan ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım Şablonları\Makineler.

3. Bakım Planlama
Tanımlanan Bakım Şablonlarına göre Günlük, Haftalık ya da Aylık Bakım Planlarının
yapılabildiği bölümdür.
Bakım Şablonunun tanımlanması ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine
Bakım\Kayıt\Bakım Şablonları.
Bakım Şablonunda, “Planlanacak” kutucuğu işaretli olan bakım şablonları bakım
planlamasına dahil edilmektedir.
Bakım Planlama bölümü ile hangi makinenin, ne zaman bakımının yapılacağı önceden
planlanabilecek ve bakım takibi bu plana göre yapılabilecektir. Bakım Planlama, Kısıt Ve
Detaylar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

3.1

Kısıt

Hazırlanacak Bakım Planı ile ilgili genel tanımlamaların yapıldığı bölümdür.

Bakım Planlama ekranının sol tarafına tanımlı makineler, sağ tarafına ise bakımı yapılacak
makineler için tanımlanmış bakım şablonları gelmektedir. Makineler bölümü, Şube kodu,
Departman Kodu, İstasyon ve onun altında da makineler gelecek şekilde sıralanmaktadır.
Detayı izlenmek istenen şube kodu, departman kodu, istasyon ve makinenin sol
tarafındaki “+” kutucuğu tıklatılmalıdır.
Departman kodu, İstasyon ve Makine Kodları MRP modülünden tanımlanmaktadır.
Ayrıca, Makineler bölümünde, ilgili makinenin üzerine gelinip çift tıklatıldığında, sağ
taraftaki bakımlar bölümünde seçilen makineye ait bakım şablonları koyu bir renk ile
izlenebilir hale gelmektedir.

Tamamını Aç
Bakım Planlama ekranının Kısıt bölümündeki araç çubuğunda bulunan bu tuş ile; kısıt
ekranda ağaç yapısındaki makineler ve bakımlar bölümünde, sol tarafındaki kutucuk
işaretli olan ve işaretli olmayan tüm gruplar açılacaktır.

Sadece Seçilenler
Bakım planlama ekranının Kısıt bölümündeki araç çubuğunda bulunan bu tuş ile; kısıt
ekranda ağaç yapısındaki makineler ve bakımlar bölümünde, sadece sol tarafındaki
kutucuk işaretli olan gruplar açılacaktır.

Tamamını Kapat
Bakım planlama ekranının Kısıt bölümündeki araç çubuğunda bulunan bu tuş ile; kısıt
ekranda ağaç yapısındaki makineler ve bakımlar bölümünde bulunan tüm gruplar
kapanacaktır.

Tarih Aralığı
Hangi tarih aralığı için plan yapılacağının belirtildiği alandır. Verilen tarih aralığındaki

kayıtlar için bakım planı oluşturulacaktır.
Başlangıç
Planın yapılacağı başlangıç tarihinin belirtildiği alandır.
Bitiş
Planın yapılacağı bitiş tarihinin belirtildiği alandır.
Gös.Süre Tipi
Planın Günlük, Haftalık ve Aylık olarak hangi tarih dilimi için hazırlanacağının seçildiği
alandır.
Operasyon
Bakım planının oluşturulma şeklinin belirtildiği bölümdür.
Ekle
Bu seçenek seçildiği zaman, verilen tarih aralığında daha önceden yapılmış bir plan varsa
bu mevcut plana yeni bir plan daha eklenebilmektedir. Bu durumda daha önceden
yapılmış olan plan silinmeyecek sadece yeni oluşturulan planın eklemesi yapılabilecektir.
Örneğin; Nisan ayı için yağ bakımı ile ilgili bir plan yapılmış olsun, “Ekle” seçeneği
kullanılarak daha önce yapılmış olan plan silinmeden yine Nisan ayı için kablo bakımı
planı yapılarak mevcut plana eklenebilmektedir. Ekle seçeneği işaretlenerek bakım planı
oluşturulmak istendiğinde eğer yeni plan, mevcut olan eski plan ile çakışırsa bir uyarı
ekranı gelmekte ve çakışan bakım planları listelenmektedir. Eğer bu gelen ekran
“Tamam” tuşuna basılarak onaylanırsa çakışma olsa bile yeni oluşturulan plan, eski plana
eklenerek oluşturulacaktır.

Yeniden Oluştur
Bu seçenek seçildiği zaman eğer verilen tarih aralığında oluşturulmuş plan varsa bu
mevcut plan iptal edilecek ve yeniden bakım planı oluşturulacaktır.
İzle
Mevcut plan üzerinde bir değişiklik yapmadan, oluşturulan planın izlenebildiği, detaylar
ekranına geçilmek istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.
Planla
Planla tuşunun tıklatılması ile yapılan tanımlamalara göre bakım planının oluşturulması
işlemi gerçekleştirilmektedir.

3.2

Detaylar

“Kısıt” ekranından oluşturulan bakım planının izlenebildiği bölümdür.
Bakım planının sol tarafındaki “Makineler” bölümünde kayıtlar; Şube Kodu, Departman
Kodu, İstasyon ve onun altında da makineler gelecek şekilde dallanarak ağaç yapısı
şeklinde izlenebilmekte ve bu bölümün sağ tarafında da aynı ağaç yapısı ile bakım planı
izlenebilmektedir. Yani sol taraftaki makineler bölümünün en üst satırı şubeleri ifade
ettiğine göre sağ taraftaki bakım planında da şube bazındaki tanımlamalar yine en üst
satırda izlenebilmektedir. Bakım planı istenilen detaya göre şube, departman, istasyon ve

makine bazında görüntülenebilmektedir. Detayı izlenmek istenen Şube Kodu, Departman
Kodu, İstasyon ve Makinenin sol tarafındaki “+” kutucuğu tıklatılmalıdır.

Ekranın alt kısmında, hangi bakımın ve bakım emrinin planda hangi rengi ifade ettiği
görülebilmektedir. Hangi bakımın hangi renk ile gösterileceği Parametreler/Bakım Tipleri
bölümünden tanımlanabilmektedir.
Bakım Tiplerinin bakım planındaki renklerinin tanımlanması ile ilgili detay bilgi için bakınız
Makine Bakım\Kayıt\Parametreler.
Bakım planında, satırda bulunan üstteki yatay çubuk yapılan bakımı ifade etmekte, eğer
ilgili bakım için bakım emri verildi ise ilgili bakım emri aynı satırda bulunan alttaki çubuk
ile gösterilmektedir. Yatay çubukların uzunluğu yapılan bakımın süresinin uzunluğuna
göre büyümekte ya da küçülmektedir. Bakım Emirleri, Kayıt\Bakım Emirleri bölümünden
tanımlanabilmektedir fakat bu bölümden tanımlanan bakım emirleri bakım planına dahil
edilmemektedir.
Bakım emirlerinin tanımlanması ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım
Emirleri.
Bir bakım emrinin bakım planında görülebilmesi yani plana dahil edilebilmesi için bakım
planlama ekranında ilgili bakım kaydı üzerinde iken sağ tuşa basılarak “Bakım Emri
Oluşturma” bölümünden bakım emri oluşturulmalıdır.
Gösterim Şekli
Gösterim şekli alanında yapılan seçime göre bakım planı ekranın sağ tarafında günlük,
haftalık ya da aylık olarak görülebilmektedir.
Yakınlaş/Uzaklaş
Bu alanda yapılan seçime göre bakım planı ekranda istenilen ölçüde büyültülüp
küçültülebilmektedir.
Kullanılacak Özel Tuşlar
Sağ tuşa basıldığı zaman gelen ekranda bakım ile ilgili genel bilgilere ulaşılabilmekte ve
birtakım ek işlemler yapılabilmektedir. Ayrıca bu kısa yol tuşlarına araç çubuğundaki ilgili
kısa yollara ait simgeler tıklatılarak da ulaşılabilmektedir.

Bakım Bilgileri
Bakım planında, ilgili satırdaki bakım şablonu üzerinde iken sağ tuşa basılıp bakım
bilgileri alanı tıklandığında, üzerinde bulunulan bakım şablonuna ait tanımlamalar
izlenebilmektedir.
Sözleşme Bilgileri
Bu tuşa basıldığı zaman üzerinde bulunulan şablon ile ilgili sözleşme bilgilerine
ulaşılabilmektedir.
Emir Bilgileri
Bu tuşa basıldığı zaman üzerinde bulunulan şablona ait tanımlı bakım emirlerine
ulaşılabilmektedir.
Bakım Emri Oluşturma
Bu tuş ile üzerinde bulunulan şablona ait otomatik bakım emri plan ekranından
oluşturulabilmekte ve oluşturulan emir kaydı “Bakım Emirleri” bölümünde
izlenebilmektedir. Sadece bu tuş yardımı ile oluşturulan bakım emirleri bakım planına
dahil edilmektedir. Bakım emirleri bölümünden oluşturulan bakım emirleri bakım planında
görülmemektedir.
Bakım emirlerinin diğer tanımlama şekli ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine
Bakım\Kayıt\Bakım Emirleri.
Tarih Değiştirme
Bakım planı ekranında üzerinde bulunulan hücredeki plan kaydının Başlangıç/ Bitiş, Tarih
ve Saatinin değiştirilebileceği seçenektir.

Plan Oluştur
Bakım planı ekranına yeni bir plan kaydı eklenmesini sağlayan tuştur. Bu tuşun
tıklanması ile planın oluşturulması için makine, şablon ve süre bilgileri sorgulanacaktır.
Örneğin bakım planı oluşturulduktan sonra mevcut plana, sonradan oluşan bir arıza kaydı
“Plan Oluştur” tuşu ile eklenebilmektedir.

Plan Sil
Bakım planında, üzerinde bulunulan hücredeki plan kaydı iptal edilmek istendiğinde
kullanılması gereken tuştur.
Baskı Önizleme
İstenirse bakım planının yazıcıdan da çıktısı alınabilmektedir. Yazıcı çıktısı alınmadan

önce, Baskı Önizleme seçeneği ile planın yazıcıdan nasıl bir formatta alınacağı ekrandan
izlenebilmektedir.
Yazdır
Yazdır seçeneği ile ekrandaki bakım planının yazıcıdan çıktısı alınabilmektedir.
Açıklamayı Göster
Bu seçeneğin işaretlenmesi ile Bakım Planlama ekranının alt kısmında hangi bakım
türünün ve hangi bakım emri türünün, hangi renk ile ifade edildiğini gösteren açıklama
bilgisi ekrana gelecektir. Bu açıklama bilgisi görülmek istenmediğinde bu alan
işaretlenmemelidir.
Gösterim Şekli
Bakım Planlama\Kısıt ekranında Gös.Süre.Tipi alanında Günlük, Haftalık ya da Aylık
olarak yapılan seçime göre plan ekrana geldikten sonra, istenirse Gösterim Şekli seçeneği
ile planın Günlük, Haftalık ya da Aylık olarak gösterim tipi değiştirilebilmektedir.

4. Bakım Emirleri
Bakım Şablonları bölümünden tanımlamalar yapıldıktan sonra, bakım işleminin
başlatılacağına dair talimat verilmesi için ya da fiilen gerçekleştirilen bakım işleminin her
aşamasının detaylı olarak izlenebilmesi için Bakım Emirleri bölümünden ilgili bakım için
bakım emri kaydı girilmelidir. Bakım şablonları bölümünde bakım ile ilgili prosedürler
belirlenmekte, Bakım Emirleri bölümünde ise;bakıma fiilen ne zaman başlandığı, bakım
işleminin halen devam eden bir bakım olup olmadığı ya da bakımın tamamlandığı gibi
bakımın detaylı takibi yapılabilmektedir.
Bakım Emirleri; Emirler Ve Bakım Kayıtları olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

4.1

Emirler

Oluşturulacak Bakım Emri ile ilgili genel tanımlamaların yapıldığı bölümdür.

Makine Kodu
Hangi makineye ait bakım emri verilecekse ilgili makinenin kodunun girildiği alandır.
Personel Kodu
Kaydı yapılacak bakım emri ile ilgili olarak bakımı yapacak personelin kodunun girildiği
alandır. Bu alanın rehberine personel kodları MRP Modülündeki Personel Tanımlama

ekranından getirtilmektedir.
Personel Tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız MRP\Kayıt\Personel Tanımlama.
Durumu
İlk Emir
Bakım Emri ilk olarak tanımlanacağı zaman, Durumu bölümündeki “İlk Emir” alanı aktif
gelmekte diğer “Devam Ediyor” ve “Kapandı” alanlarına müdahale edilememektedir.
Bakım şablonu tanımlandıktan sonra bakım işlemine başlanacağının planlandığını
belirtmek amacı ile Durumu “İlk Emir” olan bir kayıt açılmalıdır.
Devam Ediyor
Bakıma başlandığı tarihte, günlük olarak yapılan bakım bilgileri girilirken, bakım
tamamlanmadıysa, Durumu “Devam Ediyor” olan bakım emirleri oluşturulabilmektedir.
Bakım Emri ilk defa girildikten sonra durumu “İlk Emir” olan emir kaydının üzerine gelinip
alttaki gridden çift tıklatılıp ilgili emre ait detay kayıtları girildiği zaman (emrin açıldığı
tarihten sonra bakımın hangi tarih ve saatte tekrar başlatılarak aynı bakım işlemine
devam edildiği gibi) ilgili bakım emrinin durumu program tarafından “Devam Ediyor”
olarak değişmektedir.
Kapandı
Bakım Emri açılmış olan bakım işlemi ile ilgili olarak bakımın tamamlandığı ya da geçici
olarak bakım işlemine ara verildiği zaman, Durumu “Kapandı” olan bakım emirleri
tanımlanabilmektedir.
Emir
Tarih
Bakım Emirleri kaydı yapılıp daha sonraki bir tarihte de bakım işlemine
başlanabilmektedir. Bu alana ilk olarak tanımlanan bakım emrinin hangi tarihte açıldığı
belirtilmelidir.
Saat
Bu alana ilk olarak tanımlanan bakım emrinin hangi saatte başlayacağı belirtilmelidir.
Bak.Baş
Tarih
İlgili makinenin bakım işlemine hangi tarihte başlandı ise bu alanda ilgili tarih
belirtilmelidir.
Saat
İlgili makinenin bakım işlemine hangi saatte başlandı ise bu alanda ilgili saat
belirtilmelidir.
Kapanış
Tarih
Bakım işlemi tamamlandığı zaman hangi tarihte bakım işleminin sona erdiği
belirtilmelidir.
Saat
Bakım işlemi tamamlandığı zaman hangi saatte bakım işleminin sona erdiği belirtilmelidir.
Durum Kodu
Bakım Emri kaydedilmiş olan bakım işleminin hangi durumda olduğunun belirtildiği
alandır. Örneğin bakımı devam eden işlemin hangi aşamada olduğu ile ilgili olarak; kablo
kontrolü, motor kontrolü gibi ya da bakım işlemi geçici olarak durdurulmuş bir bakım
işlemi için durdurulma sebebi; elektrik kesintisi, personel yetersizliği gibi durum kodları
verilebilmektedir. Durum Kodları öncelikle, Bakım Durumları ekranından tanımlanmalı
daha sonra bu alanda ilgili durum kodu seçilmelidir.
Bakım durum kodlarının tanımlanması ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine
Bakım\Kayıt\Genel Tanımlamalar\Bakım Durumları.

Arıza Kodu
Kaydedilen bakım emri makinenin genel bakımı değil de gerçekleşen bir arıza ve o
arızanın tamiri için tanımlanmış ise bu alana ilgili arıza kodu girilmelidir. Arıza kayıtları,
Üretim Akış Kontrol Modülünde, Kayıt\Arıza ekranından tanımlanmalıdır.
Arıza tanımlaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Üretim Akış Kontrol\Kayıt\Arıza.
Emir Açıklama
Tanımlanan bakım emrine ait açıklamanın girildiği alandır. Bu açıklama alanı durumu
alanında ilk emir, devam ediyor ve kapandı seçimine göre ayrı ayrı tanımlanabilmektedir.
Bakım Açıklama
Yapılan bakım işlemi ile ilgili olarak açıklama bilgisinin girilebildiği alandır. Bu açıklama
alanı durumu alanında İlk Emir, Devam Ediyor ve Kapandı seçimine göre ayrı ayrı
tanımlanabilmektedir.
Gösterilecek Kayıtlar
Bakım Emirleri ekranında Durumu alanında İlk Emir, Devam Ediyor ya da Kapandı
seçenekleri ile oluşturulan kayıtlar ekranın alt bölümündeki gride atılmakta ve bu
bölümden izlenebilmektedir. Gösterilecek kayıtlar bölümünde İlk Emir, Devam Ediyor ya
da Kapandı seçeneklerinden hangisi işaretlenirse grid ekrana o seçeneğe ait kayıtlar
gelmektedir. Örneğin sadece durumu “Kapandı” olarak kaydedilmiş kayıtlar gridde
görülmek isteniyorsa gösterilecek kayıtlarda sadece “Kapandı” seçeneği işaretlenmelidir,
böylece ekranın alt bölümündeki gridde sadece durumu Kapandı seçilmiş kayıtlar
görülecektir. Gösterilecek kayıtlar bölümünde gridde “İlk Emir” kayıtları; kırmızı, “Devam
Ediyor” kayıtları; mavi ve “Kapandı” kayıtları ise yeşil renk ile ifade edilmektedir.

4.2

Bakım Kayıtları

Bakım Emrine ait genel tanımlamalar Emirler bölümünde yapıldıktan sonra, Bakım
Kayıtları bölümünde yapılan bakım işlemine ait detay bilgiler tanımlanabilmektedir.
Bakım kayıtları, Emre Ait Bakım Kayıtları ve Detaylar olmak üzere iki bölümden
oluşmaktadır.

4.2.1 Emre Ait Bakım Kayıtları
Bakım Emrine ait hangi bakım işleminin yapıldığı ile ilgili bilgilerin tanımlandığı bölümdür.
Bakım kayıtları bölümüne ilk emri verilmiş bir bakım ile ilgili tanımlamalar yapılabileceği
gibi bakım işlemine başlanılan bir bakımın gerçekleşen her aşamasında kayıt olarak
girilebilmektedir. Örneğin bir bakım işlemi 05/05/2006 tarihinde başlamış olsun ve bu
bakım işlemi ertesi günde devam ediyor olsun bu durumda 06/05/2006 tarihi için aynı
bakım emrine ait yeni bir belge numarası ile yeni bir kayıt açılmalı ve bu kayıtta o gün
bakımın ne kadar sürdüğü ve bakımda hangi bölümlerin kontrol edildiği gibi tanımlamalar
yapılabilmektedir.

Belge No
Bakım emri açılmış bir bakıma ait tanımlamaların yapılacağı kayda verilecek belge
numarasıdır.
Bakım Başlama Tarih\Saat
Bakım işlemine filen başlanılan tarih ve saatin belirtildiği alandır. Eğer ilgili Bakım Emri,
Durumu “İlk Emir” seçilerek ilk defa tanımlanmış ise bu alanda verilen Bakım Başlama
Tarihi, program tarafından Emirler bölümündeki “Bak.Baş” alanına atanacaktır.
Bakım Bitiş Tarih\Saat
Bakım işleminin sona erdiği tarih ve saatin belirtildiği alandır.
Bakım Kodu
Bakım Şablonları bölümünde tanımlanan, hangi şablona ait bakımın yapıldığının
belirtildiği alandır.
Açıklama
Bakım Kodu alanında şablonu seçilen bakım ile ilgili olarak açıklama bilgisinin girildiği
alandır. Örneğin bu alana o gün yapılan bakım ile ilgili bilgiler girilebilmektedir. Yağ
değişimi yapıldı veya kablo değiştirildi gibi.

4.2.2 Detaylar
Emre Ait Bakım kayıtları bölümünde belirtilen şablona ait detay bilgiler tanımlanmaktadır.
Detaylar; Prosedürler, Stoklar ve Personeller olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

4.2.2.1 Prosedürler
Yapılan bakımın ne tür bir bakım olduğu ile ilgili genel prosedürlerin tanımlandığı
bölümdür.
Sıra No
Girilen kayda program tarafından otomatik atanan sıra numarasıdır.
Bakım Tip Kodu
Bakımın ne türde bir bakım olduğunun belirtildiği alandır. Örneğin yapılan bakım yağ
değişimi ya da kablo değişimi gibi sınıflandırılabilmektedir. Bakım Tip Kodu, Kayıt/Genel
Tanımlamalar/Bakım Tipleri bölümünden tanımlamalıdır.
Açıklama
Prosedürü tanımlanan bakıma ait açıklamanın girileceği alandır.

4.2.2.2 Stoklar
Makinelerin bakımı sırasında fiilen sarf edilen stokların tanımlamasının yapıldığı bölümdür.
Bakım emri verilip ilgili bakım şablonuna ait bakım emri fiilen başlatıldığı zaman, o an
gerçekleştirilen bakım işleminde kullanılan stoklar ile ilgili tanımlamalar bu bölümden
yapılmalıdır. Çünkü bakım şablonu hazırlanırken kullanılacağı düşünülen stoklar ile
gerçekleştirilen bakım işleminde gerçekte sarf edilen stoklar farklı olabilmektedir.

Sıra No
Bu alanın kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım
Şablonları\Detaylar\Stoklar.
Stok Kodu
Bu alanın kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım
Şablonları\Detaylar\Stoklar.
Miktar
Bu alanın kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım
Şablonları\Detaylar\Stoklar.
Birim Fiyat
Bu alanın kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım
Şablonları\Detaylar\Stoklar.
Hareket Tipi
Bu alanın kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım
Şablonları\Detaylar\Stoklar.
0:Bilgi Amaçlı
Bu alanın kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım
Şablonları\Detaylar\Stoklar.
1:Hizmet Kaydı
Bu alanın kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım
Şablonları\Detaylar\Stoklar.
2:Üretim Sarf
Bu alanın kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım
Şablonları\Detaylar\Stoklar.
3:Stok Çıkışı
Bu alanın kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım

Şablonları\Detaylar\Stoklar.

4.2.2.3 Personeller
Bakım işlemini fiilen yapan personel ya da personellerin tanımlamasının yapıldığı
bölümdür. Böylece hangi personelin bakım işlemi ile ne kadar süre ilgilendiğinin takibi
yapılabilmektedir.Bakım şablonu hazırlanırken bakımı yapacağı düşünülen personeller ile
gerçekleştirilen bakım işleminde gerçekte bakımı yapan personeller farklı olabilmektedir.
Bu bölümde gerçekleşen bakım işleminde bakımı yapan personeller tanımlanmalıdır.
Personellerin bu bölüme eklenebilmesi için, MRP Modülünde personellerin Personel
Tanımlama’dan tanımlanmış olması gerekmektedir.
Personel tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız MRP\Kayıt\Personel Tanımlama.

Sıra No
Bu alanın kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım
Şablonları\Detaylar\Personeller.
Per.Kodu
Bu alanın kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım
Şablonları\Detaylar\Personeller.
Birim Ücr.
Bu alanın kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım
Şablonları\Detaylar\Personeller.
Süre Tipi
Bu alanın kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım
Şablonları\Detaylar\Personeller.
Süresi
Bu alanın kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım
Şablonları\Detaylar\Personeller.
Alternatif
Bu alanın kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Bakım
Şablonları\Detaylar\Personeller.
Kullanılan Özel Tuşlar
Sağ tuş tıklandığı zaman gelen dizayn basım ekranından, Dizayn modülünde bakım emri
için oluşturulan dizaynın basımı yapılabilmektedir.
Dizayn tanımlaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Dizayn\Kayıt\Dizayn.

5. Maliyet Tanımları
Bu bölümde, bakım işlemi sırasında ne kadar masraf oluştuğu yani bakımın maliyeti
hesaplatılabilmektedir. Böylece, yapılan maliyet hesaplamalarına göre hangi makinenin
bakımı için, ne çeşit ve ne kadar gider oluştuğu bilgisi raporlanabilmektedir. Örneğin bir
makinenin bakımı sırasında ne kadar işçilik masrafı olduğu ya da ne kadar elektrik
harcandığı gibi makinenin bakımı ile ilgili yapılan giderler takip edilebilmektedir.
Ayrıca bu bölümden, bakım sırasında sarf edilen stokların sarf miktarı ve fiyatına göre de
maliyet hesaplattırılabilmektedir. Stokların sarf miktar ve fiyatlarının hesaplatılmasında
Bakım Şablonu kayıtlarında ya da tanımlandı ise Bakım Emirleri kayıtlarında
Detaylar\Stoklar bölümünde sarf edilen stoklar ile ilgili tanımlamalar baz alınmaktadır.
Bakım sırasında sarf edilen stokların tanımlamaları ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine
Bakım\Kayıt\Bakım Şablonları\Detaylar\Stoklar.
Maliyet Tanımları; Masraf Bilgilerini Düzenle, Makine Sarf Kayıtları, Makine Masraf
Kodları, Makine Masraf Katsayıları olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

5.1

Masraf Bilgilerini Düzenle

Maliyet hesaplatılabilmesi için gerekli tanımlamalar yapıldıktan ve İşlemler\Maliyet
Hesaplatma bölümünden maliyet hesaplatıldıktan sonra her bir makine için oluşan masraf
çeşidine ait tutarın izlenebildiği bölümdür.
Maliyet Hesaplatma İle İlgili Detay Bilgi İçin Bakınız Makine Bakım\İşlemler\Maliyet
Hesaplatma.

Tarih
Program tarafından atanmış tarihin izlenebildiği alandır. Bu tarih maliyet oluşturulan ayın
son günü olarak atanmaktadır.
Makine Kodu
Maliyeti hesaplattırılmış olan makinenin kodunun izlenebildiği alandır.
Masraf Kodu
Makinenin hangi masraf koduna ait maliyeti hesaplattırıldı ise ilgili masraf kodunun
izlenebildiği alandır.
Maliyet hesaplatmada kullanılacak masraf kodlarının tanımlanması ile ilgili detay bilgi için
bakınız Makine Bakım\Kayıt\Maliyet Tanımları\Makine Masraf Kodları.
Tutar
İlgili makine ve masraf koduna ait hesaplanan masraf tutarının izlenebildiği alandır.

5.2

Makine Sarf Kayıtları

Makinenin bakımı sırasında, ilgili ay boyunca kullanılan stokların sarf edilen toplam
tutarlarının izlenebildiği bölümdür. Bu bölümde kayıtlar, İşlemler\Maliyet Hesaplatma
işlemi çalıştırıldığı zaman program tarafından otomatik atanmaktadır.

Maliyet Hesaplatma İle İlgili Detay Bilgi İçin Bakınız Makine Bakım\İşlemler\Maliyet
Hesaplatma.

Tarih
Program tarafından atanmış tarihin izlenebildiği alandır. Bu tarih maliyet oluşturulan ayın
son günü olarak atanmaktadır.
Makine Kodu
Maliyeti hesaplattırılmış olan makinenin kodunun izlenebildiği alandır.
Stok Kodu
Makinenin bakımı sırasında kullanılan stoğun kodunun izlenebildiği alandır.
Tutar
Makinenin bakımı sırasında sarf edilen stoklar için, hesaplanan maliyet tutarının izlendiği
alandır.

6. Makine Masraf Kodları
Makinelerin bakımı sırasında yapılan masrafların kaydedildiği bölümdür. Bakım işlemi
sonucunda oluşan ne kadar gider görülmek isteniyorsa, bu ekrandan tanımlama
yapılması gerekmektedir. Örneğin; makinenin bakımından ne kadar işçilik gideri
gerçekleşti ya da ne kadar elektrik sarfiyatı yapıldığı takip edilmek isteniyorsa her bir
gider çeşidi burada tanımlanmalıdır.

Kodu
Tanımlanacak masrafın kodunun belirtildiği alandır. Masraf kodu her bir kayıt için tek
olmalı tekrarlanmamalıdır.
Adı
Tanımlanacak masrafın adının belirtildiği alandır. Bu alanda Elektrik Gideri, İşçilik Gideri
gibi masrafın adı tanımlanmalıdır.
İşletmelerde Ortak
Tanımlanacak olan masrafın hangi işletmelerde görülmesi istendiğinin belirtildiği alandır.
Eğer ilgili masraf tanımlı tüm işletmelerde görülmek isteniyorsa bu alana -1 değeri

girilmelidir.
Şubelerde Ortak
Tanımlanacak olan masrafın hangi şubelerde görülmesi istendiğinin belirtildiği alandır.
Eğer ilgili masraf tanımlı tüm şubelerde görülmek isteniyorsa bu alana -1 değeri
girilmektedir.
Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları
Şubelerde Ortak alanı, -1 olarak tanımlandığı zaman aktif gelecek alandır. İlgili masraf
kodu hangi şubelerde hariç tutulmak isteniyorsa, bu alanın tıklatılması ile gelen ekrandan
tanımlama yapılmalıdır.

7. Makine Masraf Katsayıları
Hangi makineye, hangi giderin, yüzdesel olarak hangi oranda dağıtılması istendiğinin
belirtildiği bölümdür. Örneğin, bu bölümden makinenin bakımı sırasında elektrik gideri
olarak 770 gider hesabının %12’si bu makineye aittir şeklinde bir tanımlama
yapılabilmektedir. Makine Masraf Katsayıları; Masraf Kodları, Masraf Kısıt ve Katsayı
Belirle olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

7.1

Masraf Kodları

Bakımı yapılan makineye ilgili giderin % kaç oranında dağıtılacağının belirtildiği
bölümdür.

Makine Kodu
Maliyeti hesaplattırılacak makinenin kodunun tanımlandığı alandır.
Masraf Kodu
İlgili makineye dağıtılacak masraf kodunun tanımlandığı alandır.
Yüzde
Dağıtılacak giderin yüzde kaçının ilgili makineye yansıtılacağının tanımlandığı alandır.

7.2

Masraf Kısıt

Bu bölümde, makinenin bakımı sırasında oluşan giderlerin, muhasebe modülündeki hangi
tutardan alınacağının kısıtları tanımlanabilmektedir.

Bu bölümde kısıt, muhasebe fiş kayıtlarındaki alanlardan verilebilmektedir. Örneğin;
makinenin bakımı sırasında oluşan masrafın baz alınacağı tutar belirlenirken, muhasebe
modülünde muhasebe Hesap İsmi “İşçilik” ile biten hesap kodlarının toplam tutarı baz
alınsın şeklinde bir kısıt verilebilmektedir. Bakımı yapılan makineye yansıtılacak masraf
tutarının nereden alınacağı “Masraf Kısıt” bölümünden belirlenirken, bu tutarın yüzde
kaçının ilgili makineye yansıtılacağı “Masraf Kodları” bölümünden tanımlanmaktadır.

7.3

Katsayı Belirle

Eğer masraf tutarlarının makinelere dağıtılacak oranı, tam olarak sabit bir yüzdesel
rakam olarak ifade edilemiyorsa, bu bölümde SQL cümlesi yazılarak hesaplatma
yapılabilir. Bu durumda “Masraf Kodları” alanındaki yüzde oran değeri için SQL
cümlesindeki hesaplama sonucu baz alınmaktadır.

8. Genel Tanımlamalar
Bakım şablonları ve bakım emirleri bölümlerinde kullanılacak bakım ile ilgili sabit
tanımlamaların yapıldığı bölümdür. Genel Tanımlamalar; Bakım Durumları, Bakım Tipleri
ve Bakım Sözleşme Tipleri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

8.1

Bakım Durumları

Bakım Emirleri bölümünde, yapılan bakımın ne aşamada olduğu “Durum Kodu” alanında
rapor amaçlı izlenebilmektedir. Bakım Durumu bölümünde bu durum kodlarının neler
olduğu tanımlanabilmektedir. Örneğin bakım emirlerinde bakımı devam eden bir bakım
geçici olarak durduruldu ise durum koduna durdurulma nedeni (Elektrik kesintisi,
personel yetersizliği vb) yazılabilmektedir.

Kodu
Bakım emirlerinde kullanılacak bakım kodunun belirtildiği alandır. Bu alanda belirtilecek
bakım kodu tekrarsız olmalıdır.
Açıklama
Bakım koduna ait açıklamanın belirtildiği bölümdür. Bu bölümde bakımın durumu ile ilgili
açıklama bilgisi girilebilmektedir. Bakım bekletiliyor, ikinci bakım vb.
Varsayılan Durum
Üretim Akış Kontrol veya Bakım Planlama bölümünden Bakım emri oluşturulduğunda
Bakım koduna bu alanı işaretli olan bakım durumu atanacaktır.
Aktif
Tanımlanan durum kodunun rehberde ve raporlarda görülmemesi istendiğinde bu alan
işaretlenmemeli, rehber ve raporlarda görülmesi istediğinde bu alan işaretlenmelidir.
İşletmelerde Ortak
Tanımlanan durum kodunun hangi işletmelerde görülmesi istendiğinin belirtildiği alandır.
Eğer ilgili durum kodu tanımlı tüm işletmelerde görülmek isteniyorsa bu alana “-1” değeri
girilmelidir.
Şubelerde Ortak
Tanımlanan durum kodunun hangi şubelerde görülmesi istendiğinin belirtildiği alandır.
Eğer ilgili durum kodu tanımlı tüm şubelerde görülmek isteniyorsa bu alana “-1” değeri
girilmelidir.
Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları
Şubelerde ortak alanına “-1” değeri girildiği zaman aktif olan bu alanda ilgili durum
kodunun hangi şubelerde hariç tutulmak istendiği belirtilmelidir.

8.2

Bakım Tipleri

Bakım Şablonları\Detaylar\Prosedürler bölümünde sorgulanan ve rapor amaçlı yapılan
bakımın ne tür bir bakım olduğunun tanımlamasının yapıldığı bölümdür. Örneğin bu
bölümde yapılan bakım ile ilgili olarak yağ bakımı, kablo bakımı gibi bakım tipleri
tanımlanabilmektedir.

Kodu
Yapılacak bakımın türünün belirtileceği, bakım tipine ait kodun tanımlandığı alandır.
Bakım kodu her bir tip için tekrarsız olmalıdır.
Adı
Tanımlanan bakım tipinin adının yani bakımın ne tür bir bakım olduğunun açıklamasının
girilebileceği alandır.
Aktif
Tanımlı olan bakım tipinin rehberde ve raporlarda görülmemesi istendiğinde bu alan
işaretlenmemeli, rehberde ve raporlarda görülmesi istendiğinde bu alan işaretlenmelidir.
İşletmelerde Ortak
Tanımlanan bakım tipinin tanımlı hangi işletmelerde görülmesi istendiğinin belirtildiği
alandır. Eğer bakım tipi tüm işletmelerde görülmek isteniyorsa bu alana “-1” değeri
girilmelidir.
Şubelerde Ortak
Tanımlanan bakım tipinin hangi şubelerde görülmesi istendiğinin belirtildiği alandır. Eğer
bakım tipi tanımlı tüm şubelerde görülmek isteniyorsa bu alana “-1” değeri girilmelidir.
Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları
Şubelerde ortak alanına “-1” değeri girildiği zaman aktif gelen bu alanda ilgili bakım
tipinin tanımlı hangi şubelerde hariç tutulması, görülmemesi istendiği belirtilmelidir.

8.3

Bakım Sözleşme Tipleri

Bakım Sözleşmeleri bölümünde sorgulanan Sözleşme Tip Kodunun tanımlandığı
bölümdür.
Bu bölümde bakım hizmeti alınacak firma ile yapılan sözleşmenin ne tür bir sözleşme
olduğu tanımlanmaktadır.

Sözleşme Kodu
Tanımlanacak Sözleşme Tipinin kodunun belirtildiği alandır. Sözleşme kodu her bir

sözleşme kaydı için tekrarsız olmalıdır.
Açıklama
Tanımlanacak sözleşme tipine ait açıklamanın tanımlanacağı alandır. Örneğin bu alana
sözleşmenin ne tür bir sözleşme olduğu ile ilgili olarak Genel Yağ Bakımı gibi bir açıklama
verilebilmektedir.
Garanti Mi
Bu alan işaretlendiği zaman yapılan bakımın garanti kapsamında bir bakım olduğu
anlaşılacaktır. Garanti kapsamında olan bakım kayıtları için talep kaydı
oluşturulmamaktadır.
İşletmelerde Ortak
Tanımlanan sözleşme tipinin hangi işletmelerde görülmesi istendiğinin belirtildiği alandır.
Eğer sözleşme tipinin tanımlı tüm işletmelerde görülmesi isteniyorsa bu alana “-1” değeri
girilmelidir.
Şubelerde Ortak
Tanımlanan sözleşme tipinin hangi şubelerde görülmesi istendiğinin belirtildiği alandır.
Eğer sözleşme tipinin tanımlı tüm şubelerde görülmesi isteniyorsa bu alana “-1” değeri
girilmelidir.
Hariç Tutulacak Şube Tanımları
Şubelerde ortak alanına “-1” değeri girildiği zaman aktif gelen bu alanda ilgili sözleşme
tipinin hangi şubelerde hariç tutulması istendiği belirtilmelidir.

9. Parametreler
Makine Bakım modülü ile ilgili genel parametre tanımlamalarının yapıldığı bölümdür.

Talep Seri No
Makinenin bakımı sırasında sarf edilen stoklar için, bakım şablonunda eğer hareket tipi
“Hizmet Kaydı” ise ilgili stok için “Satın Alma Talep” kaydı oluşturulabilmektedir. Bu işlem
İşlemler\Stok Hareket Oluşturma bölümünden gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde otomatik
oluşturulacak talep fişinin numarasının hangi seri ile başlaması istendiğinin belirtildiği
alandır. Örneğin bu alana “A” değeri yazıldığı zaman oluşturulacak talep fiş numaralarının
başlangıcı “A” ile başlayacaktır.( “A00000000000001, A00000000000002....vb)
Talep Tarihi Sorulsun
Bu alanın işaretlenmesi ile İşlemler\Stok Hareket Oluşturma ekranında “Talep Tarihi”
alanı aktif hale gelecek ve otomatik oluşturulacak talep fişine bu alanda tanımlanan tarih
atanacaktır.

Ambar Fişi Seri No
Makinenin bakımı sırasında sarf edilen stoklar için, bakım şablonunda eğer hareket tipi
“Üretim Sarf” ya da “Stok Çıkışı” seçildi ise Ambar Çıkış Fişi oluşturulabilmektedir. Bu
işlem, İşlemler\Stok Hareket Oluşturma bölümünden gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde
otomatik oluşturulacak ambar çıkış fişinin hangi seri ile başlaması istendiğinin belirtildiği
alandır. Örneğin bu alana “C” değeri yazıldığı zaman oluşturulacak talep fiş numaralarının
başlangıcı “C” ile başlayacaktır. (C00000000000001, C00000000000002.... vb)
Ambar Fişi Sorulsun
Bu alanın işaretlenmesi ile İşlemler\Stok Hareket Oluşturma ekranında “Amb.Fiş.Tar”
alanı aktif hale gelecek ve otomatik oluşturulacak ambar çıkış fişine bu alanda tanımlanan
tarih atanacaktır.
Plasiyer Kodu
Eğer Plasiyer Kodu Uygulaması kullanılıyorsa; İşlemler\Stok Hareket Oluşturma
bölümünden otomatik olarak oluşturulan Talep Fişi ya da Ambar Çıkış Fişinin plasiyer
kodu alanına burada yazılan değer atanacaktır.
Proje Kodu
Eğer Proje Kodu Uygulaması kullanılıyorsa; İşlemler\Stok Hareket Oluşturma bölümünden
otomatik olarak oluşturulan Talep Fişi ya da Ambar Çıkış Fişinin, proje kodu alanına
burada yazılan değer atanacaktır.
Talep Açıklama
İşlemler\Stok Hareket Oluşturma bölümünden otomatik olarak oluşturulan Talep Fişinin
açıklama alanına burada yazılan açıklama atanacaktır.
Ambar Fişi Açıklama
İşlemler\Stok Hareket Oluşturma bölümünden otomatik olarak oluşturulan Ambar Çıkış
Fişinin açıklama alanına burada yazılan açıklama atanacaktır.
Talep Kod1
İşlemler\Stok Hareket Oluşturma bölümünden otomatik olarak oluşturulan Talep Fişinin
Özel Kod1 alanına burada yazılan açıklama atanacaktır.
Ambar Fişi Kod1
İşlemler\Stok hareket Oluşturma bölümünden otomatik olarak oluşturulan Ambar Çıkış
Fişinin Özel Kod1 alanına burada yazılan açıklama atanacaktır.
Depo Kodu
Eğer Lokal Depo Uygulaması kullanılıyorsa, otomatik olarak oluşturulan talep fişi ya da
ambar çıkış fişinin depo kodu alanına burada yazılan değer atanacaktır.
Talep Kod2
İşlemler\Stok Hareket Oluşturma bölümünden otomatik olarak oluşturulan Talep Fişinin
Özel Kod 2 alanına burada yazılan açıklama atanacaktır.
Ambar Fişi Kod2
İşlemler\Stok hareket Oluşturma bölümünden otomatik olarak oluşturulan Ambar Çıkış
Fişinin Özel Kod 2 alanına burada yazılan açıklama atanacaktır.
Bakım Tipleri
Bu alandan, Bakım Planlama bölümünde hangi bakım tipinin hangi renk ile gösterileceği
tanımlanmaktadır.
Emir Durumu
Bu alandan, Bakım Planlama bölümünde hangi emir durumunun hangi renk ile
gösterileceği tanımlanmaktadır.
Tatil Günleri Kontrol Edilsin
Firma Takvimi uygulaması kullanılıyorsa bu alanın işaretlenmesi ile bakım planı
oluşturulurken Firma Takviminde belirtilen tatil günleri dikkate alınacak, bakım planında
tatil gününe denk gelen tarihler tanımlamalara göre ileri veya geri tarihe atanacaktır.
Resmi\Dini\Özel\Hafta Sonu
Firma takviminde tanımlanan hangi tatil gününün bakım planında dikkate alınacağı bu
alanda seçilmelidir.

Firma Takvimi uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Yardımcı
Programlar\Kayıt\Firma Takvimi.
UAK Modülüne Girilen Arıza Kayıtlarından, Bakım Emri Otomatik Oluşsun
Bu parametre işaretlendiği zaman, Üretim Akış Kontrol modülünde girilen arıza kayıtları,
Makine Bakım Modülünde otomatik olarak Bakım Emri olarak oluşmaktadır.

10. İşlemler
10.1 Maliyet Hesaplatma
Makinelerin bakımı sırasında oluşan masrafların ilgili makinelere dağıtılmasını ve bakım
sırasında kullanılan stoklardan kaynaklanan maliyetin hesaplatılmasını sağlayan
bölümdür. Maliyet hesaplatma işlemine başlamadan önce Kayıt\Maliyet Tanımları\Makine
Masraf Kodları ve Makine Masraf Katsayıları bölümlerinde gerekli tanımlamalar
yapılmalıdır.
Maliyet hesaplatma ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Maliyet Tanımları.

Ay Kodu
Makinenin bakımı ile ilgili olarak oluşan giderlerin baz alınacağı tutar, Muhasebe
modülündeki muhasebe fiş kayıtlarından getirtilmektedir. Maliyet hesaplatma sırasında
hangi aya ait fiş kayıtlarının tutarı dikkate alınarak işlem yapılmak isteniyorsa ilgili ay
kodu bu alana girilmelidir. Sarf edilen stokların maliyetinin hesaplatılması istendiği
zamanda yine maliyeti hesaplatılmak istenilen “Ay Kodu” bu alanda belirtilmelidir.
Makine Kısıt
Maliyet hesaplatma ile ilgili olarak hangi makine için bakım masraflarının oluşturulması
İsteniyorsa ilgili makine kodu bu alana girilmelidir. Eğer makineler için kısıt verilmek
istenmiyor, maliyet hesaplatma işleminin tüm makineler için yapılması isteniyorsa bu
alan boş geçilmelidir.
İlgili ay için ve tanımlı makineler için maliyet hesaplatma işlemi çalıştırıldıktan sonra
hesaplanan tutarlar Kayıt\Maliyet Tanımları\Masraf Bilgilerini Düzenle ve Makine Sarf
Kayıtları bölümlerinden izlenebilmektedir.
Masraf bilgilerinizin izlenmesi ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine Bakım\Kayıt\Maliyet
Tanımları\Masraf Bilgilerini Düzenle.
Makine sarf bilgilerinin izlenebilmesi ile ilgili detay bilgi için bakınız Makine
Bakım\Kayıt\Maliyet Tanımları\Makine Sarf Kayıtları.

10.2 Stok Hareket Oluşturma
Kayıt\Bakım Şablonları\Detaylar\Stoklar bölümünde Hareket Tipi; Hizmet Kaydı, Üretim
Sarf veya Stok Çıkışı seçilen ve bakım sırasında sarf edilen stoklar ile ilgili olarak “Stok
Hareket Oluşturma” işlemi çalıştırıldığı zaman Satın Alma Talep Fişi Ve Ambar Çıkış Fişi
oluşturulmaktadır. Bu bölümden Ambar Çıkış Fişi oluşturulduğu zaman sarf edilen stoğun
stok hareket kayıtlarına kayıt atılmaktadır.

Genel Kısıtlar bölümünde, stok hareket oluşturma işlemine dahil edilecek kayıtlar ile ilgili
kısıt verilebilmektedir.
Bakım Tipi
Hangi bakım tipi aralığındaki kayıtlar için Stok Hareket Oluşturma işleminin yapılacağının
belirtildiği alandır. Eğer bakım tip kısıtı verilmeyecekse bu alan boş geçilmelidir.
Şube Kodu
Hangi Şube Kodu aralığındaki kayıtlar için Stok Hareket Oluşturma işleminin yapılacağının
belirtildiği alandır. Eğer şube kodu kısıtı verilmeyecekse bu alan boş geçilmelidir.
Departman
Hangi Departman Kodu aralığındaki kayıtlar için Stok Hareket Oluşturma işleminin
yapılacağının belirtildiği alandır. Eğer departman kodu kısıtı verilmeyecekse bu alan boş
geçilmelidir.
İstasyon
Hangi İstasyon Kodu aralığındaki kayıtlar için Stok Hareket Oluşturma işleminin
yapılacağının belirtildiği alandır. Eğer istasyon kodu kısıtı verilmeyecekse bu alan boş
geçilmelidir.
Makine
Hangi Makine Kodu aralığındaki kayıtlar için Stok Hareket Oluşturma işleminin
yapılacağının belirtildiği alandır. Eğer makine kodu kısıtı verilmeyecekse bu alan boş
geçilmelidir.
Belge No
Verilen bakım emrine ait bakım kayıtlarındaki hangi aralıktaki belge numarasına ait
hareketler için işlem yapılmak isteniyorsa ilgili belge numarası aralığı belirtilmelidir.
Baş.Tar/Bit.Tar
Stok hareket oluşturma işlemi için başlangıç/bitiş tarih aralığı verilmek istendiğinde
işaretlenmesi gereken seçenektir.
Talep Tarihi
Otomatik oluşturulacak Satın Alma Talep fişinin hangi tarih ile oluşturulmak istendiğinin
belirtildiği alandır. Bu alan, Kayıt\Parametreler bölümünde “Talep Tarihi Sorulsun”
seçeneği işaretlendiği zaman aktif gelmektedir.
Amb. Fiş.Tar
Otomatik oluşturulacak Ambar Çıkış Fişinin hangi tarih ile oluşturulmak istendiğinin
belirtildiği alandır. Bu alan, Kayıt\Parametreler bölümünde “Ambar Fişi Sorulsun”
seçeneği işaretlendiği zaman aktif gelmektedir.
“Başlat” tuşuna basılması ile Stok Hareket Oluşturma işlemi başlatılacaktır.
Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahaların kullanımı hakkında detaylı
bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.

10.3 Bakım Şablon Kopyalama
Kayıt\Bakım Şablonları bölümünden tanımlanmış olan bakım şablonunun başka bir isimle
kopyalanmasını sağlayan bölümdür.

Bakım Kodu
Bakım şablonları bölümünden tanımlanmış ve kopyalanacak olan bakım şablonu kodunun
girildiği alandır.
Yeni Belge No
Mevcut bakım şablonundan kopyalanarak oluşacak, yeni şablonun hangi kod ile
oluşturulması istendiğinin belirtildiği alandır.
Kopyala tuşuna basıldığı zaman “ Eski Şablon Aktif Kalsın?” şeklinde bir uyarı ekranı
gelecek, bu sorgu “Evet” olarak seçildiğinde kopyalama işleminde baz alınacak eski
şablonunun “Aktif” alanı işaretli kalacak, “Hayır” olarak seçildiği zaman ise eski şablonun
Aktif alanındaki işaret kaldırılacaktır. Aktif olmayan bir şablon rehberlerde ve raporlarda
görülmemektedir.

10.4 Numara Düzenleme
Makine Bakım modülündeki belgelerin hangi numaradan başlayarak otomatik
atanacağının belirtildiği bölümdür.

Bakım Kayıtları
Bakım emirleri bölümünde bakım kayıtlarındaki belge numarasının hangi numaradan
başlaması istendiğinin belirtildiği alandır.
Bakım Sözleşme Bilgileri
Bakım sözleşmeleri bölümündeki sözleşme numarasının hangi numaradan başlaması
istendiğinin belirtildiği alandır.
Bakım Emir
Bakım Emirleri bölümündeki emir numarasının hangi numaradan başlanması istendiğinin
belirtildiği alandır.

11. Raporlar
Raporlar bölümünden, kayıt bölümünden tanımlanan bakım şablonları, bakım ile ilgili
kayıtlar, girilen sözleşme bilgileri ve makineler ile ilgili raporlar alınabilmektedir.
Raporlar bölümünden, Bakım Şablonları Raporu, Bakım Kayıtları Raporu, Sözleşme
Bilgileri Raporu, Makine Son Durum Raporu alınabilmektedir.

11.1 Bakım Şablonları Raporu
Kayıt\Bakım Şablonları bölümünden tanımlanan şablonlara ait genel bilgilerin alınabildiği
rapordur. Rapor; Bakım Kodu, Bakım Adı, Grup Kodu, Bakım Tipi, Arıza Kodu, Hizmet Mi,

Arıza Açıklama gibi başlıklarla listelenebilmektedir.
Raporun kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Rapor\İlişkisel Serbest Rapor.

11.2 Bakım Kayıtları Raporu
Bakım şablonu ile oluşturulan bakım kayıtlarına ve verilen bakım emirlerine ait
tanımlamaların raporunun alınabildiği bölümdür.
Raporun kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Rapor\İlişkisel Serbest Rapor.

11.3 Sözleşme Bilgileri Raporu
Kayıt\Bakım Sözleşmeleri bölümünden tanımlanan ve bakım hizmeti alınacak firmayla
yapılan sözleşme bilgileri ile ilgili raporun alınabildiği bölümdür.
Raporun kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Rapor\İlişkisel Serbest Rapor.

11.4 Makine Son Durum Raporu
Bakımı yapılan makineler ile ilgili olarak verilen bakım emirlerinin izlenebildiği rapordur.
Rapor ekrana alındığı zaman her bir makine bir kutu ile ifade edilmekte, ilgili kutunun
üzerine gelindiği zaman makine ile ilgili Makine kodu, açıklaması ve durum kodu,
açıklaması gibi bilgiler izlenebilmektedir.

İlgili makine üzerinde iken sağ tuşa basıldığı zaman ise son bakımlar veya tüm
bakımlardan hangisinin izlenmek istendiğine dair ekran gelmektedir.

Son Bakımlar
Son Bakımlar seçildiği zaman, ilgili makine için verilmiş olan en son bakım emri ekrana
gelmektedir.

Tüm Bakımlar
Tüm Bakımlar seçildiği zaman, ilgili makineye ait yapılan tüm bakımların raporu
alınabilecektir.
Raporun kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Rapor\İlişkisel Serbest Rapor.

