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Fusion@6 serisi ürünlerde ürün ana menüsü çeşitli temalarla görsel olarak ve yeni
kullanım kolaylıklarıyla zenginleştirilmiştir.
Tema seçimi ile menü ayarları, program açıldığında ekrana gelen ana menüde
Dosya/Menü Ayarlama seçeneği ile yapılmaktadır.

1.

MENÜ AYARLAMA

Bu bölümde yapılabilebilecek işlemler, tema seçimi, görsel bileşenler, sık kullanılan
menü seçenekleri ile belge, döküman, internet sayfalarına kısayol erişim ayarlarıdır.

1.1

Netsis Program Tanımları

Menü ayarlama bölümünün bu ilk sekmesinde, tema seçimi, görsel bileşenler ve sık
kullanılanlar ayarlanmaktadır.

1.1.1 Tema Parametreleri
Menü Tasarımlarında Resimler Gösterilsin; Ana menüde modül başlıklarının,
görsel ikonları ile birlikte gösterilmesi ya da ikonları olmaksızın sadece isimlerinin
gösterilmesi ile ilgili seçenektir.
Resimler gösterildiği ve gösterilmediği durumda, ana menüde modüllerin gösterimi
şekildedir.

Tema; Ana menünün Netsis tarafından hazırlanan yerleşik temaları yer almakta olup,
açılan listeden seçim yapılabilmektedir.

1.1.2 Modül Grupları
Bu bölümde bulunan ve süreç bazında gruplandırılmış
modül grupları, sol taraflarında bulunan
butonu
yardımıyla açılarak, içerdiği modüller ve her bir modül de
kendi sol tarafında bulunan
butonu ile açılarak, içerdiği
menü seçenekleri izlenebilir. Pencerenin araç çubuğunda
bulunan
tümünü aç/kapa butonları
yardımıyla, tüm modül gruplarının içerdiği tüm modüller,
tek seferde açılıp/kapatılabilmektedir.

Sık Kullanılanlara Ekleme; Modül menü seçeneklerinden sık kullanılan ve hızlı
erişilmesi istenenler, mouse ile çift tıklanarak ya da üzerinde iken boşluk tuşuna
basılarak işaretlenmelidir. İşaretlenen menü seçenekleri, parlak olarak görünecektir.

Sık kullanılanlara eklenen seçenekler, ana menüde Sık Kullanılan Programlar grubuna
eklenecek ve bu bölümden tıklandığında, seçenek doğrudan açılacaktır.

1.1.3 Tamam, İptal, Uygula Butonları

Tamam; Yapılan değişiklikleri saklayarak ana menüye dönüşü sağlar.
İptal; Yapılan değişiklikleri iptal ederek ana menüye dönüşü sağlar.
Uygula; Yapılan değişiklikleri, ekranda kısa bir süre için uygulayarak ana menüyü
yeni şekliyle kullanıcıya gösterir ve menü ayarlama penceresine döner. Kullanıcı

yaptığı değişiklikler ile ilgili gördüklerini kabul ediyorsa, Tamam butonu ile çıkış
yapabilir. Beğenmediği takdirde ise, menü ayarlama penceresinde işlemlerine devam
edebilir.

1.2

Kısayol Tanımlamaları

Sık kullanılan internet sayfaları, belgeler, dökümanlar vb. için ana menüden kısayol
erişimleri oluşturmak amacıyla kullanılır.

Sayfa Ekle; Araç Çubuğundaki bu seçenek ile, yeni bir kısayol tanımlanmak üzere
boş kayıt açma işlemi yapılabilir.
Sayfa Sil; Üzerinde bulunulan tanımlı kısayol satırını siler.
Sayfa Aç; Kısayol tanımında verilen belgenin ya da internet sayfasının, adresin
doğruluğunu tespit etmek amacıyla açılmasını sağlar.
Grid Kullanımı; Sık kullanılan belge ve sayfaların tanımı grid (ızgara) üzerinde
yapılmaktadır. Grid üzerinde, içine bilgi yazılmak istenen hücreye mouse ile gelip,
boşluk tuşuna basılarak, hücre içinde kayıt/değişiklik durumuna geçilebilir. İstene bilgi
yazıldıktan sonra, Enter tuşu ile onaylanarak hücreden çıkılır.
Grup Başlığı; Belge ve sayfaların istenildiği gibi gruplanması amacıyla verilen
başlıktır.
Başlık; İlgili grup içinde erişimi tanımlanacak olan belge veya sayfanın kullanıcı
tarafından kolay algılanabilmesi için verilen başlık bilgisidir.
Sayfa Adresi; Internet sayfası ya da belgenin tam ismidir. Tablolar, dökümalar, web
sayfa adresleri bu bölümde tanımlanabilir.
Bu bölümde tanımlanan sayfalar, ana menüdeki Kısayol Tanımlamaları grubuna
eklenecek ve bu bölümden tıklandığında, istenen belge doğrudan açılacaktır

2.

ANA MENÜ KULLANIMI

Ana menüdeki başlıkların, seçilen temaya göre ekrandaki yerleşimleri farklılık
göstermekle birlikte, işlevsellikleri aynıdır.

Modül grupları bölümü; Bu bölümde, süreçlere göre oluşturulmuş modül grupları
bulunur. Sürecin içerdiği modüllerin izlenebilmesi için mouse yardımıyla, ilgili süreç
seçilmelidir. Hepsi grubu, tüm modülleri görüntülemek için kullanılır. Sık Kullanılan
Programlar grubu, Menü Ayarlama bölümünden tanımlanan sık kullanılan menü
seçeneklerini içerir. Bknz: Menü Ayarlama/Modül Grupları. Kısayol Tanımlamaları
grubu ise, Menü Ayarlama bölümünde tanımlanan kısayol erişimlerini içermektedir.
Bknz: Menü Ayarlama/Kısayol Tanımlamaları.

Modüller Bölümü; Seçilen sürecin, tüm modüllerin, sık kullanılan menü
seçeneklerinin ya da kısayol erişimlerinin yer aldığı ana menünün en geniş bölümüdür.

İstenen modül ya da seçeneğe giriş için, seçeneğin üzerine bir kez mouse ile
tıklanmalıdır.
Şirket Bilgisi ve Menü Çubuğu

İçinde bulunulan program ve şirket bilgisi ile süreç ve modüllerin menü seçenekleri
halinde bulunduğu çubuklardır. Buradaki seçeneklerden de modüllere ulaşmak
mümkündür.
Bu çubuklar, ana menü ekranının tam ekran kaplaması amacıyla istenirse
kapatılabilir. Çubukların açılması/kapatılması için ana menüde bulunan
büyütme/küçültme butonu kullanılabilir.
Özel Programlar
Eğer Netsis ile entegre çalışan özel uygulamalar kullanılıyorsa, bu programların Netsis
ekranları içerisine eklenebilmesi için, öncelikle Temelset program dizini altına Ozelprg
isimli bir dizin açılmalı ve bu dizine özel uygulamanın program dosyası

kopyalanmalıdır. Bu kopyalama işleminden sonra özel uygulama, modül grupları,
menü çubuğu ve modüller bölümündeki Özel Programlar menüsüne eklenerek netsis
içerisinden görülebilmekte ve çalıştırılabilmektedir.

