MOBiNET DAĞITIM UYGULAMALARI
Fayda

Bu döküman ile, Netsis tarafından geliştirilen MobiNet uygulaması için Dağıtım
modülünde yapılan değişiklikliklerin anlatılması ve MobiNet uygulamasının
kurulumu hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
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Amaç ve

Tarihi
Kategori
Ürün
Grubu

Modül
Versiyon
Önkoşulu

Yükleme
ve
Gereken

[X] Yeni Modül
[X] Fusion
[X] Fusion Standard
[X] Dağıtım
[X] Ürün Kategorisi Önkoşulu
[X] Modül Önkoşulu
[X] Mobinet Kurulumu
[X] Dagitim.dll

Dosyalar

[X] Dagtrk.dll

Yükleme

[X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması

Sonrası
İşlemler

Uygulama

[X] Kullanıcı Yetki Düzenleme İşleminin Çalıştırılması
Bilindiği gibi, Netsis Dağıtım Modülü, dağıtım sektöründe satış ekibinin mobil
olarak sipariş toplama, satış, tahsilat vb. işlemlerinin, el terminalleri ve
arka ofisteki otomasyonunu sağlamaktadır.
Dağıtım Modülü amaç ve içeriği ile ilgili detaylı bilgiye
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/Dagitim.mht dökümanından ulaşabilirsiniz.
MobiNet uygulaması ise, el terminallerinde çalışan uygulama ile arka ofiste
bilgi alışverişini düzenleyen yeni bir üründür. MobiNet uygulaması
çalıştırılıyorsa, Dağıtım kitabında anlatılan, bilgi aktarımı ve el terminalleri
ile ilgili bölümler geçersiz olacaktır.
Bu dökümanda, MobiNet uygulamasının, Netsis Dağıtım Modülü ile birlikte
çalışabilmesi için yapılması gerekenleri, uygulamanın getirdiği artıları,
programa eklenen tanımlama ekranları, sahalar, rapolar ve uygulamasının kurulumu
hakkında bilgiyi bulabilirsiniz.
Mobinet uygulamasına yönelik olarak, parametrelerde yapılacak seçime göre,
sadece MobiNet uygulaması için kullanılan menüler, ekranlar gelecek ve Netsis
Dağıtım modülünde olup da MobiNet uygulamasında kullanılmayacak olan menü
seçenekleri kaldırılacaktır.

PARAMETRELER

Dağıtım modülü parametrelerine Yazılım Seçimi başlıklı sayfa eklenmiştir. Bu
sayfada yapılan seçime göre hangi yazılımın kullanılacağı belirlenmektedir.

El Terminalinde kullanılan Yazılım: El terminallerinde kullanılan yazılımın
belirlendiği alandır. Bugün için el terminallerinde Netsis Dağıtım Uygulamaları
veya MobiNet kullanılabilir. Netsis dağıtım uygulaması ve MobiNet uygulaması
arasında farklılıklar bulunduğundan, burada yapılan seçime göre Dağıtım
modülünde bulunan menülerde değişiklik olacaktır. Örneğin Netsis Dağıtım
Uygulamalarında aktarım öncesinde hazırlık çalıştırılması, El terminalinden
Sisteme Aktarım gibi menüler bulunmaktadır. Ancak bu uygulamalar MobiNet’te
bulunmamaktadır. Dolayısıyla el terminalinde kullanılan yazılım olarak MobiNet
seçildiğinde bu menüler gelmeyecektir. Ancak MobiNet ve Netsis Dağıtım
uygulamalarının ortak kullanımında olan menüler, her iki uygulamada da
gelecektir. Bu dökümanda MobiNet uygulamaları için programa eklenen tanımlama
ekranları ve işlemler anlatılacaktır. Her iki uygulamada da ortak olarak
kullanılan kayıt ekranları ve işlemleri ise
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/Dagitim.mht dökümanında bulabilirsiniz.
Web Servisi Adresi: Mobinet uygulaması için kullanılan web servisi adının
girildiği alandır. Netsis ve El terminallerindeki uygulamalar arasında bilgi
alışverişi bu Web servisi aracılığıyla sağlanmaktadır. Veri alışverişinin
işleyişi ilerideki bölümlerde anlatılacaktır.
Örneğin bu sahaya http://IZMNB23/NSWS/NetsisService.asmx adresi girildiğinde,
IZMNB23 isimli bilgisayarda IIS ve MobiNet uygulamasının yüklü olduğu ve
bilgisayarın veri alışverişinin yapılacağı web servisi olarak kullanılacağı
anlaşılacaktır. Adresin bundan sonraki kısmı ise standarttır. Yani tüm MobiNet
uygulamalarında web servisi adresine, web servisi olarak kullanılacak
bilgisayarın adı girildikten sonra NSWS/NetsisService.asmx yazılmalıdır.
Firma Kodu: Birden fazla şirket ya da şubenin aynı web servisine bağlanarak
işlem yapması mümkündür. Bu gibi durumlarda, MobiNet veri tabanı tarafında,
bilgilerin hangi şirket/şubeden geldiğinin anlaşılabilmesi için firma koduna
ihtiyaç duyulmaktadır. Firma kodu sahasına ilgili web servisine bağlanan
şirketler ve şubeler bazında tekrar etmeyen ve maksimum 10 karakterden oluşan

sayısal bir değer girilmelidir. Böylece aktarılan verilerin hangi şube ya da
şirketten geldiği anlaşılabilecek ve ayrıştırılabilecektir. Netsis’e geri
aktarım, ilgili şirket/şube içinden yapılacaktır. Alınan bilgi burada yazan
firma koduna ait bilgi olmakla beraber, Netsis tarafında herhangi bir yere
kaydedilmeyecektir.
Örneğin birden fazla şubenin aynı web servisine bağlanması durumunda, her
şubede, bu sahaya ayrı birer kod girilmelidir. Şube kodlarının Firma Kodu
sahasına girilmesi, uygulama açısından kolaylık sağlayacaktır. Ancak bunun
dışında, tekrarlanmaması şartı ile, istenen değer girilebilir. Bu sahaya öndeğer
olarak 0 gelecektir. Firma Kodu sahası boş geçilemez.
Route Gün Sayısı: El terminallerine kaç günlük verinin aktarılacağının
belirlendiği alandır. Örneğin, satış temsilcilerinin route’ta bulundukları gün
sayısı olarak bu sahaya 10 girilmesi halinde, el terminallerine sadece 10 günlük
ziyaret bilgisi aktarılacaktır. 10 gün sonunda el teminalinde oluşan bilgilerin
MobiNet veri tabanına aktarımı ve buradaki güncel bilgilerin el terminaline
aktarımı gerçekleştirilmelidir. İstenirse daha kısa sürede aktarım yapılabilir,
ancak burada yazan gün sayısını geçmemelidir.
Mobinet uygulamasında kullanılmak üzere, Dağıtım modülü parametrelerine 2 yeni
parametre eklenmiştir.

Özel Hesap Bilgileri Aktarılsın: El terminallerinde tahsilat girildiğinde, eğer
müşteri özel hesap kapatma ile çalışıyorsa, ödemenin hangi faturaya istinaden
yapıldığı belirlenmektedir. Bu parametre işaretlendiğinde, tahsilat ile birlikte
yapılan kapatma bilgileri Netsis’e aktarılacaktır. İşaretlenmediğinde ise,
kapatma hareketleri aktarılmayacaktır.
Sıfır Vade Günlü Siparişler Kapalı Olarak Aktarılsın: Bu parametrenin
işaretlendiği durumlarda, el terminalinde vade günü sıfır geçilerek girilen
siparişlerin faturalaştırılması halinde, tipleri kapalı olacaktır.

İŞLEYİŞ
MobiNet uygulamasında, bilgi alışverişi sağlayan bir Web servisi ile, MobiNet

datasının durduğu ayrı bir veritabanı bulunmaktadır. El terminalleri ile bilgi
alışverişi MobiNet veritabanı üzerinden yapılır. Netsis gelen/giden bilgiyi ise
web servisi aracılığıyla alır ya da aktarır. Bilgi aktarımı için ileride
anlatılacak olan gönder/al bölümü çalıştırılmalıdır. Web servisi ile Netsis
arasındaki bilgi alışverişi XML paketleri ile gerçekleştirilir. Yani Netsis’ten
gönder işlemi yapıldığında bilgi, program tarafından XML haline dönüştürülerek
web servisine aktarılır. Al işlemi yapıldığında ise, web servisi, Netsis’in
talep etmiş olduğu bilgiyi MobiNet veritabanından alır, XML haline dönüştürür ve
Netsis’e gönderir. Gelen XML bilgisi dağıtım modülü tarafından Netsis
veritabanına işlenir.
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FONKSİYON TANIMLAMA
Dağıtım modülünde, Netsis’ten gönderilecek ve Netsis’e alınacak her bir bilgi
topluluğu için bir fonksiyon tanımlanmıştır. Her bir fonksiyonda da
gönderilen/alınan bilginin sql cümle ve xml şema olarak içeriği bulunmaktadır.
Fonksiyon içeriklerinin izlenebilmesi ve izin verilen ölçüde değişikliklerin
yapılabilmesi için kullanılacak bölümdür.

Bu bölüme ilk girildiğinde herhangi bir tanımlama görülemeyecektir. Ancak
aktarımlarda kullanılacak fonksiyonlar, program dizininde kurulum ile birlikte
oluşturulmaktadır. Bu fonksiyonların kullanılması için ekranın sağ üst köşesinde
bulunan Dosyadan Yükle butonu kullanılabilir. Bu butona basıldığında hangi
dosyanın yüklenmesi istendiği sorgulanmaktadır. Bu aşamada Temelset klasörü
altından MobiNet_Ver*.xml dosyası seçilmelidir. Böylece el terminallerinde
desteklenen bilgileri içeren fonksiyonlar grid alanda izlenebilecek, fonksiyon
için hazırlanan sql cümleleri üzerinde değişiklik yapılabilecektir.
El terminalinde kullanımı desteklenen yeni sahalar olduğunda, bu sahaların
ilgili fonksiyonlarda yer almasını sağlamak için, dbupdate işlemini çalıştırmak
yerine xml dosyanın yüklenmesi gerekmektedir. Şöyle ki, 3.0.8 seti için
kullanılacak xml dosyasının adı MobiNet_Ver308.xml şeklindedir.
Dağıtım PDA Sağlayıcısı: Dağıtımı yapacak olan PDA sağlayıcısı adının seçileceği
alandır. Şu an için sadece MobiNet uygulaması desteklenmektedir.
Fonksiyon Kodu: Fonksiyonlara ait kodun girileceği sahadır.
Fonksiyon Sırası: Fonksiyonların ekrana gelme sırasının belirlendiği alandır. Bu
saha ile ayrıca aktarılacak bilgilerin sırası da belirlenmektedir. Örneğin,
sipariş kalem bilgilerinin aktarımı için ORDDET fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu
fonksiyonun sıra numarası 250’dir. Sipariş kalemlerinin aktarımından önce stok
bilgilerinin aktarılması gerekmektedir. Bu yüzden stok bilgilerinin aktarımında
kullanılan STOCK fonksiyonun sıra numarasına 90, yani ORDDET fonksiyonunun sıra
numarasından daha küçük bir değer verilmiştir.
Fonksiyon Adı: Netsis tarafından belirlenen fonksiyon adıdır ve değiştirilemez.
Açıklama: İlgili fonksiyona ait açıklamanın bulunduğu sahadır. Kullanıcı bu

açıklamayı değiştirebilir.
İşlem Tipi: İlgili fonksiyon ile hangi işlemin yapılacağının belirlendiği
alandır. Burada bulunan seçenekler Gönder, Al, Gönder/Al ve Sistem şeklindedir.
İşlem tipi olarak “Gönder” seçilmesi halinde, fonksiyondaki sahalar ile ilgili
bilgiler, web servisine sadece gönderilebilecektir. Örneğin STOCK fonksiyonunun
tip bilgisi olarak “Gönder” seçilmiştir. Dolayısıyla stok bilgileri web
servisine gönderilebilecektir. Fonksiyonda bu işlem tipinin seçilmesinin sebebi,
web servisinden stokların sabit bilgilerinin alınmasına gerek olmamasıdır.
Çünkü, el terminalinde yeni stok tanımlaması yapılamaz. İşlem tipi olarak “Al”
seçilmesi halinde ise, fonksiyon sadece web servisinden bilgi almak için
kullanılacaktır. Örneğin VIS (Ziyaret Bilgileri) fonksiyonu Netsis’ten web
servisine bilgi aktarımı için değil, el terminallerinden web servisine aktarılan
gerçekleşen ziyaret bilgilerin Netsis’e alınması için kullanılmaktadır.
“Gönder/Al” işlem tipi ile, ilgili fonksiyon ile hem Netsis’ten web servisine
hem de web servisinden Netsis’e veri aktarımı mümkün olacaktır. Buna örnek
olarak ORD (Sipariş Başlık Bilgileri) fonksiyonunu verebiliriz. Müşterilerin
bakiye siparişlerinin bilgi için el terminaline aktarılması isteniyorsa, gönder
ve toplanan siparişlerin alınması için al işlem tipi geçerli olur. “Sistem”
işlem tipi ise, Netsis tarafından geliştirilmiş fonksiyonlar için olup, bugün
için sadece NETOLCUBR fonksiyonunda kullanılmaktadır. Bu fonksiyon, çoklu ölçü
birimi uygulaması için geliştirilmiştir. Sistem tipli fonksiyonlar üzerinde
değişiklik yapılmamalıdır.
Fonksiyon için XML: Fonksiyon kullanıldığında gelen/giden bilginin XML şemasının
izlenebildiği bölümdür. Xml’ler üzerinde değişiklik yapılmaması gerekmektedir.
Fonksiyon için SQL: Fonksiyon kullanıldığında gelen/giden bilgi sahalarının veri
tabanından nereden okunacağının belirlendiği bölümdür. Fonksiyon Sql’leri ilk
olarak “Dosya Yükle” ile, kurulumdaki (ya da daha sonra güncellenmiş) şekliyle
yüklenmelidir. SQL’lerde saha sayısı ve tipleri değişmemek kaydıyla, saha
isimleri ile FROM ve WHERE yancümleleri değiştirilebilir. Örneğin STOCK isimli
fonksiyon için oluşturulan XML’de 4 adet satış fiyatı bulunmaktadır. Kurulum ile
birlikte yüklenen SQL cümlesinde stok fiyat bilgileri, STSABIT view’undan
alınmakta ise, bu cümle üzerinde yapılacak değişiklik ile, fiyat bilgilerinin
tarihsel fiyat listelerinden alınması sağlanabilir. Bunun için SQL cümlesinde
stok fiyatlarının STSABIT yerine STOKFIAT view’undan alınacağı belirtilmelidir.

FONKSİYON ALAN ÖNDEĞER TANIMLAMA

Web servisinden gelen bilgiler içeri alınırken tabloda bulunan bir sahaya
program tarafından belli bir değerin atılması istenmesi halinde, bu bölümde VB
Script kullanılarak ön değer tanımlamalarının yapılması mümkün olacaktır.
Örneğin, el terminallerinde yeni tanımlanan cari hesaplar için, hesap tutma
şekli (yaşlandırma / özel hesap kapatma) belirlenmemektedir. Aktarım sırasında
yeni açılmış cari hesapların hesap tutma şeklinin özel hesap kapatma yöntemi
olarak kaydedilmesi, ön değer tanımlaması ile mümkün olacaktır.

CARİ STOK FİLTRELEME
Dağıtım uygulamasında, plasiyerlerin belli stokları satmaları, Plasiyer/ Stok
Grubu Bağlantısı ile, belli bölgelerde faaliyet göstermeleri ise, cari hesaplara
plasiyer atamaları ile sağlanmaktadır. Dağıtım yapan firmalar, özellike ana
satıcı firma ile yaptıkları anlaşma gereği, bazı stokları bazı bölgelere
satamamaktadırlar. Bu kısıtlamalar, Plasiyer/ Stok Grubu Bağlantısı ile
sağlanamamaktadır.
Cari Stok Filtreleme ile, belirli müşterilere satılamayacak stokların
tanımlanması gerekmektedir. Böylece bazı stoklar, el terminaline yüklenmiş
olmalarına karşın, bazı müşterilerde görülemeyecektir.

Filtreleme ile hangi cari hesaplara hangi stokların satılamayacağı
belirlenmektedir. Burada yapılan filtreleme sadece el terminaline gönderilecek
bilgileri etkilemektedir. Netsis’te mevcut diğer uygulamalar ile ilişkisi
yoktur.
İşletme kodu: Yapılan tanımlamanın hangi işletmelerde geçerli olacağının
belirlendiği bölümdür.
Şube Kodu: Yapılan tanımlamanın hangi şubelerde geçerli olacağının belirlendiği
alandır.
Cari Kod Tipi: Filtreleme işlemi tek bir cari kod ya da cari grupları bazında
yapılabilmektedir. Bu sahada, filtreleme sırasında cari hesaplara ait kodlardan
hangisinin kullanılacağı belirlenmektedir. Seçilebilecek kod tipleri Cari Kodu,
Grup Kodu, Kod1-5, ve Dağıtım Grup Kodu şeklindedir. Örneğin müşterilerin
bölgeleri bazında filtreleme yapılması isteniyorsa, bölge bazında gruplama için
kullanılan kod sahası burada belirtilmelidir.

Cari Değer: Filtrelemenin hangi cari hesaplar için geçerli olacağının
belirlendiği sahadır. Burada Cari Kod Tipinde yapılan seçime göre değer
girilebilir. Şöyle ki, kod tipi olarak Grup Kodu seçilmesi halinde, cari değer
olarak, tanımlı grup kodlarından biri kullanılabilir. Filtrelemenin carilerin
bölgelerine göre yapılacağını ve Grup kodu sahasının bölge bilgisi için
kullanıldığını düşünelim. Grup Kodlarında “D01” Ege bölgesi, “D02” Akdeniz
bölgesi olsun. Cari Kod Tipi sahasında Grup Kodu seçildiğinde, Cari Değer
rehberinde grup kodları gelecektir. Ege bölgesi “D01”, seçilmesi halinde bir
sonraki seçenekte belirlenen stoklar bu bölgede satılmayacaktır.
Stok Kod Tipi: Filtreleme işlemi tek bir stok ya da stok grupları bazında
yapılabilmektedir. Bu sahada, filtreleme sırasında stoklara ait kodlardan
hangisinin kullanılacağı belirlenmektedir. Seçilebilecek tipler Stok Kodu, Grup
Kodu, Kod1-5 ve Dağıtım Grup Kodu şeklindedir. Burada Grup Kodu seçilmesi ile,
verilecek Grup Koduna sahip stokların satılmayacağı anlaşılacaktır. Örneğin
içecek olan stoklar için filtreleme yapılacak ise ve stokların içecek oldukları
bilgisi Grup Kodu sahasında tutuluyor ise, bu alanda Grup Kodu seçilmelidir.
Stok Değer: Filtrelemenin hangi stoklar için geçerli olduğunun belirlendiği
sahadır. Buraya Stok Kod Tipinde yapılan seçime göre değer girilebilir.
El terminallerine bilgi gönderimi sırasında burada yapılan filtrelemeler dikkate
alınacaktır. Yukarıda verilen örneğe göre grup kodu “D01” olan bir müşteri
seçildiğinde, sipariş kalemleri girişi esnasında grup kodu içecek olan stoklar
gelmeyecektir. Ancak diğer carilerden içecek siparişi almak mümkün olacaktır.

CARİ ZİYARET TANIMLAMALARI
Netsis Dağıtım Uygulamalarında da bulunan Cari Ziyaret Tanımlamaları bölümünde
MobiNet uygulaması için bazı değişiklikler yapılmıştır.
Netsis Dağıtım Uygulamalarında, plasiyerlerin müşterilere yapacağı ziyaretlerin
günleri, ziyaret sıraları ve dağıtım bilgileri bağımsız tanımlamalar olduğundan,
gün bazında değişen ziyaret ve dağıtım sırası tanımlanamamaktadır. Ancak MobiNet
uygulaması ile ziyaret günleri ve ziyeret/dağıtım sıraları ilişkilendirilmiştir.
Böylece ziyaret ve dağıtım sıralarının gün bazında tanımlanabilmesi mümkün
olmuştur.

MobiNet uygulamasında, Cari Ziyaret Tanımları 3 sayfadan oluşmaktadır.
Ziyaret Frekansları sayfasında, müşterinin hangi haftanın hangi gününde ziyaret
edileceği, ziyeret ve dağıtım sırası ile birlikte tanımlanmaktadır. Bu sayfada
ilk olarak hangi müşterinin hangi plasiyer tarafından ziyaret edileceği
belirlenmektedir. Bir müşterinin birden fazla plasiyer tarafından ziyaret
edilmesi mümkündür.
Daha sonra ise müşterinin hangi haftalarda ve hangi günlerde ziyeret edileceği
belirlenir. Buraya kadar olan tanımlamalar Netsis Dağıtım Uygulamaları ile aynı
şekilde yapılmaktadır.
Müşterinin ziyaret edileceği hafta ve günler belirlendikten sonra, alt tarafta
gün bazında sorgulanan ziyaret ve dağıtım sıraları girilmelidir. Müşteri
Pazartesi ve Salı günleri ziyaret edilecek olsun. Pazartesi günü 1. sırada, Salı
günü de 2. sırada ziyaret edilecekse, Pazartesi gününün altında bulunan ziyaret
sırasına 1, Salı gününün altında bulunan ziyaret sırasına da 2 girilmelidir.
Müşterinin ziyaret sırası girildikten sonra dağıtım sıraları aynı yöntemle
belirlenmelidir. Dağıtım sıraları da gün bazında ve ziyaret sıralarından farklı
olarak tanımlanabilmektedir.
Diğer sayfalarda, bu bölümde yapılan tanımlamalara göre, plasiyerler için gün
bazında belirlenen ziyaret ve dağıtım sıraları izlenebilmektedir.
Ziyaret Sıraları sayfasında, plasiyerlerin gün bazında hangi müşterileri hangi
sırada ziyaret edecekleri izlenmektedir.

Plasiyer ve gün bilgisi seçildikten sonra, ilgili gün için plasiyere atanan
ziyeretler sırası ile ekranın sağ tarafında listelenir. İlgili günde plasiyer
için birden fazla bölgeye ziyaret tanımlanmış ise, ziyaret bilgileri bölge
bazında kırılımlı olarak dökülecektir.
Bu ekranda iken ziyaret sıraları değiştirilebilir. Bunun için, ilgili müşteri
fare ile seçildikten sonra, ekranın sağ tarafında bulunan “Yukarı” ve “Aşağı”
butonları ya da fare yardımıyla istenen sıraya sürüklenerek yeri
değiştirilebilir. Bu sayfada değiştirilen sıralamaların geçerli olması için
“Kaydet” butonu kullanılmaktadır. Böylece Ziyaret Frekansları sayfasındaki
tanımlamalar, yapılan değişikliklere göre program tarafından güncellenecektir.
Dağıtım Sıraları sayfasında müşteriye yapılacak dağıtım sıralarının izlenmesi
mümkündür.

Bu sayfaya gelen sıralamanın değiştirilmesi ve kaydedilmesi Ziyaret Sıralarında
olduğu gibidir.
Cari Ziyaret Tanımları yapıldıktan sonra Ziyaret İşlemleri altındaki Ziyaret

Bilgiler Oluşturma işlemi ile el terminallerine aktarılacak olan rotalar
hazırlanmalıdır. Oluşan ziyaret rota bilgileri yine aynı bölümdeki Ziyaret
Bilgileri Giriş/İzlemeden izlenebilir.
Ziyaret İşlemleri altındaki bu bölümlerin kullanımı ile ilgili detaylı bilgiyi
Dağıtım kitabından (http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/Dagitim.mht)
bulabilirsiniz.

VERİ GÖNDER/AL
Netsis’te bulunan verilerin web servisine gönderilmesi ya da el terminallerinden
MobiNet veritabanına aktarılan bilgilerin web servisi aracılığıyla Netsis’e
alınması için kullanılan bölümdür.

Fonksiyon Tanımlama bölümündeki fonksiyonlar, son gönderilme ve/veya alınma
tarihleri ile birlikte ekranda listelenecektir. Bu fonksiyonlardan
gönderimi/alımı istenenler seçilmelidir. Ekranda bulunan “Tümünü Seç” ve “Tümünü
Kaldır” butonları ile fonksiyonların hepsinin birden seçilmesi ya da seçili olan
tüm fonksiyonun seçimlerinin kaldırılması mümkündür.
İşlemde Plasiyer Kodu sahasında aralık verilerek sadece istenen plasiyerlere ait
bilgiler aktarılabilir.
Fonksiyon bazında, bir sonraki gönder/al işleminde, aktarım yapılması için
yapılmaması için ise
belirlenmelidir. Bu iki
diğerine dönüşecektir.
yapılamayacağı anlamına
ile web servisine bilgi

işareti, gönderme ve alma işlemleri için ayrı ayrı
işaretten biri, üzerinde çift click yapılması sonucu
işareti ise, ilgili fonkisyon için aktarım işlemi
gelir. Örneğin firma bilgisi için tanımlanan fonksiyon
gönderilebilir ancak servisten bilgi alınamaz.

,

Gönder ve Al işlemlerinin her ikisinin de yapılabildiği fonksiyonlarda (ORD,
CUSTEQ gibi), öncelikle web servisinden veri alınmalı, gönderme işlemi daha
sonra yapılmalıdır. Çünkü veri gönderimi yapıldığında, MobiNet veri tabanında
bulunan, fonksiyon ile ilgili veriler silinecektir. Dolayısıyla öncelikle
biriken verilerin alınması gerekmektedir. Bu yüzden hem veri gönderiminin hem de
alımının yapılabileceği fonksiyonlarda, kullanıcı sadece gönderme işlemini seçse
bile program alma işlemini de seçili hale getirecektir. Yani bu fonksiyonlarda
sadece gönderme işlemi yapılamayıp, sadece alma işlemi yapılabilmektedir.
Gönderimi ya da alımı yapılacak olan paketler seçildikten sonra Tamam butonuna
basıldığında işlem başlayacaktır. Bu aşamada program işlem ekranının alt
kısmında sırası ile yapılanları gösterecektir.
Web servisinden paket alma sırasında, işlemde belirlenen fonksiyonlarının
içerdiği bilgiler paketler halinde Netsis’te bulunan TBLDAGFUNCHIST tablosuna
aktarılmaktadır. Paketlerdeki veriler daha sonra Netsis’in ilgili tablolarına
işlenir.
Gönder/Al işlemi ile, sadece seçilen fonksiyona ait veriler değil, daha önceden
TBLDAGFUNCHIST tablosunda işlenmiş, ancak Netsis tablolarına işlenememiş tüm
fonksiyonlara ait verilerin Netsis’e aktarımı gerçekleşir. Örneğin, işlemde
sadece web servisinden alınabilecek paketlerden biri olan ORD(Sipariş Başlık
Bilgileri) seçilmiş olsun. İşlem çalıştırıldığında bu fonksiyonun içerdiği
verilerin bulunduğu xml paketi öncelikle TBLDAGFUNCHIST tablosuna işlenir. Daha
sonra da ORD fonksiyonunun içerdiği veriler, ilgili Netsis tablolarına
aktarılır. Ancak işlem sırasında oluşabilecek problemlerden dolayı, xml
paketlerindeki bilgiler Netsis tablolarına işlenemeyebilir. Bu durumda,
TBLDAGFUNCHIST tablosunda, Veri Gönder/Al işlemi ile alınmış ancak işlenememiş
kayıtlar bulunabilir. Veri Gönder/Al işlemi tekrar çalıştırıldığında, işlem
sırasında seçilmemiş olan, ancak TBLDAGFUNCHIST tablosunda bulunan kayıtlar da
ilgili Netsis tablolarına aktarılır.
TBLDAGFUNCHIST tablosunda ORD fonksiyonuna ait işlenmemiş paket mevcutken, Veri
Gönder/Al işlemi, ORD fonksiyonu seçilerek ikinci kez çalıştırıldığında ise, ORD
fonksiyonuna ait, Netsis’e gönderilmemiş yeni veriler, TBLDAGFUNCHIST tablosuna
aktarılır. Dolayısıyla, TBLDAGFUNCHIST tablosunda ORD fonksiyonuna ait 2 xml
paketi olacaktır. Ve program bu paketlerdeki bilgileri Netsis tablolarına
işleyecektir.
Gönderilen ve alınan verilerin logu tutulmaktadır. Böylece yapılan tüm veri
transferlerinin detayı, Dağıtım modülündeki Fonksiyon İzle raporu ile
listelenebilir.
Alma işlemi aşamasında xml’lerin orjinal halleri TBLDAGFUNCHISTXML tablosunda
saklanır. Böylelikle el terminallerindeki verilerin yedeği alınmaktadır. Web
servisinden alınan verinin boyutunun büyük olduğu durumlarda, gelen xml birkaç
parçaya bölünmektedir. Daha sonra bu parçalar birleştirilerek Netsis’e
aktarılır.
Veri gönderimi veya alımı sırasında hata oluşması halinde, işlem kesilecektir.
Hatalar, ekranın alt kısmında bulunan siyah bölümde ya da açılacak ayrı bir hata
ekranından izlenebilir.
İşlem sırasında oluşan hataların olası bazı sebepleri ise şunlardır;
•

Teknik hatalar;

-

Web servisi ile bağlantının kopması,

-

Login olunamaması,

-

Alt yapı sorunları.

•

Koddan kaynaklanan hatalar;

-

Fonksiyon için hazırlanan xml’in yapısındaki uyuşmazlıklar (tekrarlı
kayıt, null geçilmesi gibi),

-

Fonksiyon için hazırlanan Sql’in yapısındaki uyuşmazlıklar (Xml’de bulunan
sahalardan eksik ya da fazla saha içermesi gibi).

VERİ GÖNDER/AL KAYIT DURUM DEĞİŞTİRME

Birden fazla xml paketinin aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, xml
paketleri, Fonksiyon Tanımlamada belirlenen sıra ile aktarılmaktadır. Bu aşamada
sıra numarası daha küçük fonksiyonlar için aktarım yapılırken hata oluşması
halinde işlemin kesilmesinden dolayı diğer fonksiyonlara geçilemeyecektir.
Örneğin, web servisinden alınacak olan sipariş ve tahsilat paketleri olduğunu
düşünelim. Sipariş paketinde sorun çıkması halinde işlem kesilecektir. Sipariş
paketi için kullanılan sıra numarası tahsilat paketinden küçük ise, önce sipariş
bilgilerini aktarmaya çalışacağından, tahsilat bilgileri de aktarılamayacaktır.
Bu durumda, sipariş paketinin durumunun değiştirilmesi ve tahsilat paketinin
aktarılabilmesi gerekmektedir.
Bu işlemde aktarım bilgileri ekrana tarih sıralı olarak gelmektedir. Aktarımında
problem olan paketlerde durum bilgisi sahası “İşlenmemiş” olarak gösterilir. Bu
paketlerin durumunun “Geçersiz” olarak değiştirilmesi halinde, aktarım işlemi
sırasında bu paket geçilecek, kendisinden sonra gelen paketler aktarılacaktır.
Paketle ilgili problem düzeltildikten sonra ise, durum bilgisi tekrar
“İşlenmemiş” olarak değiştirilmelidir. Böylece daha önce problemli olmasından
dolayı aktarılamayan, ancak problemi giderilmiş paketin aktarımı
yapılabilecektir.

FONKSİYON İZLEME
MobiNet uygulaması için kullanılmak üzere Dağıtım modülünde bulunan bu rapor,
Veri Gönder/Al işlemiyle yapılan aktarımlar ile ilgili bilgilerin listelenmesi
için kullanılmaktadır.

Fonksiyon İzleme Kısıt sayfası raporlanacak bilgiler için kısıt verilmesi
amacıyla kullanılmaktadır. Burada bulunan sahalar ve açıklamaları şöyledir;
Tarih Aralığı: Yapılan aktarımlar için tarih aralığı verilebilecek sahadır.
Raporda burada verilen tarih aralığındaki aktarım bilgileri listelenecektir.
Fonksiyon Aralığı: Raporda listelenmesi istenen fonksiyonlar için aralık
verilebilecek sahadır. Rahber yardımıyla, mevcut fonksiyonların isimleri ve
numaralarına ulaşılabilir.
PaketNo Aralığı: Netsis ile web servisi arasındaki bilgi alışverişinin xml
paketleri ile yapılmaktadır. Bu sahada paket numaraları için kısıt verilerek
sadece bunlara ait aktarım bilgileri izlenebilir.
İşlem Tipi: Burada yapılan seçime göre, raporda sadece web servisine gönderilen
ya da web servisinden alınan fonksiyon bilgilerinin listenmesi mümkün olacaktır.
Hepsi seçeneği ile hem gönderilen hem de alınan paketler listelenecektir.
Paket Durumu: Web servisinden alınan bilgilerin Netsis tablolarına işlenip
işlenmediği paket durumu ile raporlanmaktadır. Bu bölümde yapılacak seçime göre
sadece işlenen veya işlenmeyen paketlerin ya da tamamının raporlanması
mümkündür. Sadece gönderilen paketlerde ise bu saha her zaman İşlenmemiş olarak
izlenecektir.

MobiNet Kurulumu
MobiNet uygulamasının kullanılabilmesi için Netsis kurulumundan ayrı bir kurulum
yapılması gerekmektedir. Bu bölümde, kurulumdan önce yapılması gereken işlemler,
kurulum ve sonrasında yapılması gereken kontroller hakkında bilgi verilecektir.
Kurulum için minimum gereksinimler:
¾

İşletim Sistemi : Windows 2000 / 2003 Server Ailesi

¾

SQL Server : MSSQL 2000 Server

¾

Service Pack Versiyonu : SP4

¾

DC : Bilgisayar domain controller olmamalıdır.

¾

IIS : Üzerinde çalışır bir IIS 5 veya 6 olmalıdır.

Kurulum için gerekli dosyalar, Netsis kurulum CD’sinde bulunan MobiNet klasörü
içindedir. Kurulum için bu klasörde bulunan MobiNetSetup.exe dosyası
kullanılmaktadır.
Kurulum işlemi aşamaları aşağıda anlatılmaktadır.
MobiNetSetup.exe
Kurulum işlemi için çalıştırılması gereken programdır.

1- Kurulum Bilgileri
Exe çalıştırıldığında ilk olarak kurulumdan önce ve sonra yapılması gerekenler
bilgi olarak görüntülenecektir.

Bu ekran sadece bilgilendirme amaçlı olup, kurulum öncesi yapılması gereken
işlemlerin, kuruluma başlamadan önce tamamlanmış olması gerekmektedir.
Bu ekrandan çıkmak için “Kapat” butonuna basılmalıdır.

2- Veri tabanı ayarlarının yapılması
1. aşamadan sonra gelen ekranda veri tabanı ayarları sorgulanmaktadır. Mevcut
uygulamada, Netsis programlarının kullanmış olduğu kurulu MSSQL, MobiNet
uygulaması tarafından da kullanılmaktadır. MobiNet kurulumu MobiNet veri
tabanının yaratılması ve ayarlarının yapılması aşamalarını içermekedir. Bu
nedenle de mevcut MSSQL 2000 veri tabanı bağlantısı için gerekli bilgiler bu
bölümde girilmelidir.

Sunucu Adı: MSSQL 2000 sunucu adının girileceği alandır.
Kullanıcı Adı: MSSQL 2000 sunucusuna bağlantı yapabilmek için gerekli kullanıcı
adının girileceği alandır.
Şifre : MSSQL 2000 sunucu kullanıcısının şifresinin girileceği alandır.

Bu ekrandan çıkmak için veya kurulumu iptal etmek için “Kapat” butonu
kullanılmaktadır. “Test” butonu ise veri tabanı ile ilgili bilgilerin
doğruluğunu kontrol etmek için kullanılmaktadır. “İncele” butonu ile de kurulum
yapılacak bilgisayarın kuruluma uygun olup olmadığı tespit edilmektedir.
Kurulumu yapabilmek için “İncele” butonuna basılmalı ve kuruluma uygunluk
testinin yapılması beklenmelidir.

3- Kuruluma uygunluk testinin sonucunun kullanıcıya
görüntülenmesi
“Bilgiler” adlı bir ekranda bu sonuçlar görüntülenir.

Bu ekranın üst kısmında Bilgiler başlığı altında bilgisayar hakkında bilgiler
verilir. İşletim sistemi, MSSQL server versiyonu, service pack versiyonu, IIS ve
Domain Controller olup olmadığı bilgisi listelenir. Eğer bu bilgilerden işaretli
olmayan var ise kurulum gerçekleştirilemeyecektir. Çünkü kurulum yapılmaya
çalışılan bilgisayar kurulum için uygun değildir. Uygun olmama durumunda,
“Sonuç” başlıklı kısımda neden kurulumun yapılmayacağı bilgisi verilmektedir.
Kullanıcı bu kriterler çerçevesinde ya bilgisayarı uygun duruma getirmeli ya da
başka bir bilgisayara kurulum gerçekleştirmelidir.
Bu ekrandan “Kapat” butonu ile çıkılabilir. Kuruluma devam etmek için “Devam”
butonuna basılmalıdır.

4- Kurulum Ekranı
Bu ekranda kurulumun aşamaları görüntülenmektedir. Kurulum işlemi burada verilen
sırada yapılacaktır. “Kurulumu Başlat” butonu ile bu işlemler sırasıyla
yapılacaktır. Gerçekleştirilen her adımdan sonra bu adım kurulum tarafından
başarılı olarak işaretlenir. Eğer bir hata ile karşılaşılmış ise, ilgili adım
işaretlenmeyecektir. Hata durumunda hatanın nedeni kullanıcıya bildirilmektedir.
“Kapat” butonu ile kurulum işlemi herhangi bir zamanda durdurulabilir.

Kurulum sırasında o an hangi işlemin yapıldığı ise ekranın sol alt köşesinde
kullanıcıya görüntülenmektedir.

Kurulum aşamalarının hepsi gerçekleştiğinde kurulum tamamlanmış olmaktadır.

PDA’de Mobinet kurulumu ve çalıştırılması
Netsis kurulum cd’sinde bulunan Mobinet klasörü altındaki MobiNET V3.0.8.21.CAB
isimli dosya PDA’e kopyalanmalıdır. Bu dosya PDA’de çalıştırıldığında kurulum
gerçekleşmiş olacaktır.

Mobinet.exe PDA’de ilk kez çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir ekran
gelecektir.

Kullanıcı Adı: Plasiyer Kodunun girileceği alandır.
InternetUrl: MobiNet veri tabanı ile PDA senkronizasyonu için kullanılan ve
MobiNet uygulamasının yüklü olduğu bilgisayarda bulunan sscesa20.dll dosyasının
web adresinin girileceği sahadır. MobiNet uygulamasının yüklü olduğu makinenin
adının IZMNB25 olması halinde, buraya girilmesi gereken adres
http://izmnb25/sqlce/scesa20.dll şeklinde olacaktır. Adres girilirken sadece
küçük harf kullanılmalıdır.
Publisher: MobiNet uygulaması için kurulumda oluşturulan veri tabanının
(netsisentegrasyon) bulunduğu bilgisayarın adının büyük harfle yazılacağı
alandır.
PublisherDB: MobiNet uygulaması için kurulumda oluşturulan veri tabanının
(netsisentegrasyon) adının girileceği alandır.
Publication: MobiNet uygulaması için kurulumda oluşturulan veri tabanının
(netsisentegrasyon) adının girileceği alandır.
TimeOut: Bilgi haberleşmesi sırasında kopukluk olduğu durmuda, hata vermeden
önce bağlantının tekrar denenmesi istenen süre.

Diğer parametreler GPRS üzerinden senkronizasyon içindir.

Kurulum Öncesi Yapılması Gereken Kontroller
1- Microsoft .NET Framework kurulu olmalıdır.
Hem Web servisinin kurulacağı hem de Netsis’te Dağıtım modülü ile Gönder/Al
yapacak olan bilgisayarlarda .NET kurulu olmalıdır. Netsis kurulum cd’sinde
MobiNet klasörü altındaki .\SupportFiles\dotNet\v1.1\English\dotnetfx.exe
çalıştırılmalıdır.

2- Internet Explorer versionu 5.5 ya da üzeri olmalıdır.
Web servisinin çalışacağı bilgisayarda sunucuda IE 5.5 ya da üzeri olmalıdır.
Eğer Netsis çalışıyorsa IE versiyonu zaten uygundur. Ama gerekli kurulum
dosyası, Netsis kurulum cd’sindeki Mobinet’in altından elde edilbilir
(.\SupportFiles\InternetExplorer\IE60SP1_English\ie6setup.exe).

3-

Web servisinin çalışacağı bilgisayarda IIS kurulu olmalıdır.

MobiNetSetup.exe ile kurulum yapılırken, kurulum uygunluk testi esnasında,
IIS’in yüklü olup olmadığı kontrol edilecektir. IIS kurulumu, işletim sisteminin
cd’sinden yapılabilir.

4- SQL Server içn SP4 yüklü olmalıdır.
Service Pack 4’ün yüklü olup olmadığı MobiNet kurulumu sırasında kontrol
edilecektir. Bu kontrol, MobiNetSetup.exe çalıştırılmadan, Query Analyser’da
SELECT SERVERPROPERTY('ProductLevel') komutu ile de yapılabilir. SP4’ün yüklü
olmaması halinde gerekli kurulum dosyalarına, Ftp’de set bölgesindeki Tools
klasörü altında bulunan SQL2KSP4 dosyasından ulaşılabilinir.

5- SQL Server Agent’in logon acccount’u local admin olmalıdır.
Bunun için Enterprise Manager/(Server)/Management/SQL Server Agent/Properties
kontrol edilmelidir.

Service startup Account bölümünde “This Account” seçilmeli ve local admin olan
kullanıcı adı girilmelidir.

6- Web servisinin çalışacağı bilgisayar Domain Controller olmamalıdır.
MobiNet kurulumunun yapılacağı bilgisayarın Domain Controller olup olmadığı
kontrol edilecek ve öyle ise kurulum yapılamayacaktır. Domain Controller olan
makinada kurulum yapılamayacağından başka bir makinaya kurulum yapılmalıdır ya
da teknik servis tarafından domain controller durumu kaldırılmalıdır.

Kurulum Sonrası Yapılması Gereken Kontroller
1- Machine.config dosyasının değiştirilmesi.
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CONFIG\machine.config dosyası
notepad ile açılır.
processModel model satırında userName = “machine”,
düzeltilir.

userName = “SYSTEM” olarak

2- Replication’da Snapshot Agent bir kereye mahsus çalıştırılır.
Snapshot Agent’ın çalıştırılması için, Enterprise Manager / (server) /
Replication Monitor / Publishers / (server) /
NetsisEntegrasyon:NetsisEntegrasyon altında bulunan Snapshot Agent üzerinde sağ
klik yapılarak Start Agent işlemi seçilir.

3- Dizinlerdeki haklarının verilmesi.
C:\Program Files\Microsoft SQL Server CE 2.0\Server dizininde hakların
düzeltilmesi gerekir. Öncelikle, bilgisayara login olan kullanıcı ismi
(aşağıdaki örnekteki “CEM” kullanıcısı), FieldUser ve System kullanıcıları
eklenmeli ve “Full Control” hak verilmelidir.

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\REPLDATA dizininde hakların
düzeltilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki kullanıclar eklenmeli ve “Full Control”
hak verilmelidir. Örnekteki “Cem” kullanıcısı, bilgisayara login olan
kullanıcıdır.

Kurulumun Kontrol Edilmesi
1- Web servisleri düzgün kurulmuş mu?
NSWS
Control Panel / Administrative Tools / Internet Information Services
çalıştırılır.
Aşağıdaki resimde gösterilmiş olan NetsisService.asmx dosyası üzerinde Sağ Click
/ Browse yapılır.

Açılan Internet Explorer’da sayfa aşağıdaki gibi olmalıdır.

SQLCE
Control Panel / Administrative Tools / Internet Information Services
çalıştırılır. Default Web Site altında bulunan Sqlce seçildiğinde sağ tarafa

gelen sscesa20.dll üzerinde sağ klik/Browse yapılır.

Açılan Internet Explorer aşağıdaki gibi olmalıdır.

2- NetsisEntegrasyon veri tabanı yaratılmış olmalıdır.
Enterprise Manager’dan NetsisEntegrasyon veri tabanının yaratıldığı kontrol
edilmelidir.

3- Replication kurulmuş mu?
Eğer yukarıda anlatılan Snap Shot’un çalıştırılması adımı
gerçekleştirilebildiyse replication kurulmuş demektir.

Netsis’te dikkat edilmesi gerekenler
1- MEWSUsing.dll’in

register edilmesi

MEWSUsing.dll’in Veri Göner / Al işlemini çalıştıracak tüm terminallerin lokal
disklerine kopyalanması gerekmektedir. Daha sonra da aşağıdaki komut ile her
terminalde register edilmelidir.
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\RegAsm.exe c:\netsis\ MEWSUsing.dll
/codebas

2- Cari modül ile ilgili kontrol edilmesi gerekenler
- Koşul uygulaması kullanılmaladır.
- El terminaliden kullanılacak olan cari kartlarda mutlaka koşul kodu
yazmalıdır.
- Cari Kartlarda adres tipleri mutlaka işaretlenmelidir.

3- Dağıtım modülü ile ilgili kontrol edilmesi gerekenler
- Dağıtım grup kodları mutlaka olmalıdır.
- PDA’e bilgi gönderilmede önce Ziyaret Bilgileri Oluşturma
çalıştırılmalıdır.

Mobinet uygulamasının kaldırılması
Mobinet uygulamasının

kaldırılması isteniyorsa aşağıdaki adımlar izlenmelidir;

1. Add Remove Programs’dan aşağıdaki programlar kaldırılmalıdır.
a. NSWS
b. Microsoft SQL Server CE 2.0 Tools
2. Replicaiton disable edilmeli.
a. Enterprise Manager / (server) / Replicaiton / (Sağ Click) / Disable
Replication
3. NetsisEntegrasyon veri tabanı silinmeli.
4. FieldUser SQL user’ı silinmeli.
5. FieldUser windows user’ı silinmeli.

