NETSİS PAKETLERİNİ ORTAK UYGULAMA İLE
ÇALIŞTIRMA
Amaç ve
Fayda

Yayın

Bu uygulama ile,
•

Netsis paketlerinin (temelset, personel ve demirbaş) ortak bir uygulamadan
tek isim ve şifre ile çalıştırılabilmesi,

•

Muhasebeci paketleri için, paketlerdeki şirket bilgilerinin
eşleştirilebilmesi,

•

Çok sık kullanılan sayfa kısa yollarının eklenebilmesi sağlanmıştır.

07/02/2006

Tarihi
Kategori
Ürün
Grubu

[X] Yeni Fonksiyon
[X] Fusion
[X] Fusion Standart
[X] Entegre W3
[X] Muhasebeci Paketi

Modül
Versiyon
Önkoşulu

Yükleme
ve
Gereken
Dosyalar

[X] Yardımcı Programlar
[X] MSSQL Veri Tabanı
[X] 3.0.12
[X] Yardimci.dll
[X] NetOpenx.dll
[X] Connectp.dll
[X] Ephesus.exe
[X] NetPer.exe
[X] NetDemir.exe
[X] NetsisPK.exe

Yükleme
Sonrası
İşlemler
Uygulama

[X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması
[X] İlgili Program Seçeneklerine Hak Tanımlanması
Netsis temelset, personel ve demirbaş paketlerinin kullanıldığı durumlarda, bu
paketlere giriş için farklı uygulama dosyaları (Ephesus.exe, Netper.exe ve
NetDemir.exe) kullanılmaktadır. Ayrıca, bu paketlerden herhangi birine giriş
yapıldığında mutlaka şirket seçimi, kullanıcı adı ve şifre girişi yapılması
zorunluluğu bulunmaktadır.
Programda yapılan düzenlemeler sonucunda, temelset, personel ve demirbaş
paketlerine ve bu paketlerde tanımlı şirketlere tek bir uygulama dosyası ile

girilebilmesi ve kullanılacak olan temelset, personel ve demirbaş şirketlerinin
birbirileri ile eşleştirilmeleri sağlanmıştır. Yapılan eşleştirme sonucunda,
birbiriyle ilişkili temelset, personel ve demirbaş paketlerindeki şirket ve
şubeler aynı satırda gösterilecektir. Bu uygulama kullanılarak şirketlere giriş
esnasında kullanıcı adı ve şifresi sorgulanmayacaktır. Ayrıca, yapılan
tanımlamalar sonucunda, sık kullanılan sayfalar ve dokümanlar için, bu uygulama
üzerinde, kısa yollar oluşturulabilecektir.
Bu uygulama, program dizi altındaki Ortak klasöründe bulunan NetsisPK.Exe ile
çalıştırılmaktadır. Uygulamada, öncelikle kullanıcı adı ve şifre sorgulanmakta,
geçerli bilgiler girildikten sonra paketlerin ortak kullanımına ilişkin menü
açılmaktadır. Bu menünün görünümü aşağıdaki ekrana benzer olacaktır.

Menünün sol tarafında, kullanıcı tarafından tanımlanan sık kullanılan sayfalar,
sağ tarafında ise, yine kullanıcı tarafından yapılan şirket eşleştirmeleri ile
oluşan şirket bilgileri bulunmaktadır. Böylece kullanıcılar bu uygulama ile,
eşleştirilmesi yapılmış tüm şirketlere ve sık kullanılan sayfalara bu ekrandan
ulaşabilecektir.
Uygulamanın desteklenmesi amacıyla, temelset paketinde bulunan Yardımcı
Programlar modülüne Ortak Paket Çalıştırma Tanımlamaları menüsü eklenmiştir.
Dikkat! Bu menüye sadece Kullanıcı İşlemleri/Kullanıcı Kayıtları bölümünde
“Admin Mi” seçeneği işaretlenerek tanımlanan kullanıcılar girebilmektedir.

Ortak Paket Çalıştırma Tanımlamaları
Ortak paket çalışma tanımlamaları ekranı iki ayrı sayfadan oluşmaktadır. Bu
sayfalarda bulunan sahaların kullanımları aşağıda açıklanmaktadır.

Güvenlik ve paket eşleştirme
Güvenlik ve paket eşleştirme sayfasında, ilk bölüm güvenlik kontrolü
yapılacak olan şirketin belirlenmesi, iknci bölüm ise ortak girişlerin
yapılacağı şirketlerin eşleştirilmesi için kullanılmaktadır.

Bu sayfada bulunan sahaların kullanımları şu şekildedir:
Güvenlik kontrolünün yapılacağı Temelset şirket ve şube bilgisi: Ortak paket
çalıştırma uygulamasında, temelset, personel ve demirbaş paketlerine giriş için
tek bir uygulama dosyası kullanılmakta ve seçilen şirketlere bağlantı yapmak
için kullanıcı şifresinin girilmesi gerekmemektedir. Ancak, Ortak paket
çalıştırma ile ilgili uygulama dosyası çalıştırıldığında sadece bir kez
kullanıcı adı ve şifre sorgulanacaktadır. Bu sahada ise, ortak paket çalıştırma
uygulamasına girişte sorgulanan kullanıcı adı ve şifre bilgisinin hangi şirketin
hangi şubesinde tanımlı olduğu belirlenmektedir. Böylece, ortak paket çalıştırma
uygulamasına bağlanmak için girilen kullanıcı adı ve şifre bilgisinin, bu sahada
seçilen şirketteki şubede geçerli olup olmadığı kontrol edilecektir.
Dikkat; Ortak paket kullanımında sadece bir kez isim/şifre sorgulanır. Farklı
şirketlere geçişte bir daha isim/şifre sorgulanmayacaktır. Burada belirlenen
şirketteki kullanıcıların, ortak paketle girilebilecek tüm şirketlerde geçerli
hakları olduğu varsayılır.
Paket eşleştirme bilgileri
Ortak paket çalıştırma tanımlamaları menüsüne ilk kez girildiğinde, bu bölüm boş
olarak gelecektir. Burada, ortak uygulama ile girilmesi istenen şirket bilgileri
tanımlanmalıdır. Tanımlamalar aşağıda anlatılan şekilde yapılabilir.
Şirket ekle: Temelset, personel ve demirbaş paketlerinin eşleştirmelerinin
yapılacağı boş bir satır eklemek için kullanılan butondur.
Şirket sil: Eklenen satırın silinmesi için kullanılan butondur. Silinmesi
istenen satır fare ile seçildikten sonra bu butona basıldığında, daha önceden
eklenen satır silinecektir.
Sakla: Paket eşleştirme bilgileri bölümünde bulunan satırlarda yapılan tanımlama
ve değişikliklerin kaydedilmesi için kullanılan butondur.
Açıklama: Satırda yapılan eşleştirmelere ait açıklamanın girileceği alandır.

Ortak paket çalıştırma uygulamasında, eşleştirmelerde seçilen şirket bilgileri
yerine girilen açıklama gösterilmektedir. Bu yüzden açıklamanın, eşleştirmede
seçilen şirketlere ait bilgi verecek şekilde girilmesinde fayda vardır. Temelset
paketindeki bir şirketin birden fazla şubesinin olduğunu ve personel ile
demirbaş paketlerinde de şube bazında takip edildiğini varsayalım. Bu durumda,
örneğin, temelset paketindeki İzmir şubesi ile personel ve demirbaş
paketlerindeki İzmir şirketleri eşleştirilecek olsun. Bu durumda açıklamada, bu
satırda eşleştirilen paket bilgilerinin İzmir şubesine ait olduğunu belirten bir
ibare olması, kullanım sırasında kolaylık sağlayacaktır.
Bu saha üzerinde iken farenin sol tuşunu iki kez tıklanması ya da klavyede
boşluk tuşuna basılması halinde, saha aktif olacaktır. Böylece açıklama girişi
yapılabilecektir. Açıklama girildikten sonra klavyede <Enter> tuşuna basarak
diğer sahalara geçmek mümkündür.
Temelset: Eşleştirmesi yapılacak temelset paketindeki şirketin belirlendiği
alandır. Bu saha üzerinde iken farenin sol tuşunu iki kez tıklanması ya da
klavyede boşluk tuşuna basılması halinde, temelset paketinde tanımlı tüm
şirketlere ait şubelerin listesi gelecektir. Sahanın sağ tarafında bulunan aşağı
ok tuşuna basarak tüm şirketlere ulaşmak mümkündür. Eşleştirilmesi yapılacak
şirket şubesi seçildikten sonra klavyede <Enter> tuşuna basarak diğer sahalara
geçilebilir.
Temelset Kul.: Temelset sahasında seçilen şubeye giriş sırasında kullanılacak
kullanıcı adının belirlendiği sahadır. Buraya girilecek kullanıcı bilgisinin,
seçilen şubedeki Kullanıcı İşlemleri/Kullanıcı Kayıtları menüsünden tanımlanmış
olmalıdır.
Personel: Eşleştirmesi yapılacak personel paketindeki şirketin belirlendiği
alandır. Bu saha üzerinde iken farenin sol tuşunu iki kez tıklanması ya da
klavyede boşluk tuşuna basılması halinde, personel paketinde tanımlı tüm
şirketlerin listesi gelecektir. Sahanın sağ tarafında bulunan aşağı ok tuşuna
basarak tüm şirketlere ulaşmak mümkündür. Eşleştirilmesi yapılacak şirket
seçildikten sonra klavyede <Enter> tuşuna basarak diğer sahalara geçilebilir.
Personel Kul.: Personel sahasında seçilen şirkete giriş sırasında kullanılacak
kullanıcı adının belirlendiği sahadır. Buraya girilecek kullanıcı bilgisinin,
seçilen şirketteki Kullanıcı İşlemleri/Kullanıcı Kayıtları menüsünden
tanımlanmış olmalıdır.
Demirbaş: Eşleştirmesi yapılacak demirbaş paketindeki şirketin belirlendiği
alandır. Bu saha üzerinde iken farenin sol tuşunu iki kez tıklanması ya da
klavyede boşluk tuşuna basılması halinde, demirbaş paketinde tanımlı tüm
şirketlerin listesi gelecektir. Sahanın sağ tarafında bulunan aşağı ok tuşuna
basarak tüm şirketlere ulaşmak mümkündür. Eşleştirilmesi yapılacak şirket
seçildikten sonra klavyede <Enter> tuşuna basarak diğer sahalara geçilebilir.
Demirbaş Kul.: Demirbaş sahasında seçilen şirkete giriş sırasında kullanılacak
kullanıcı adının belirlendiği sahadır. Buraya girilecek kullanıcı bilgisinin,
seçilen şirketteki Kullanıcı İşlemleri/Kullanıcı Kayıtları menüsünden
tanımlanmış olmalıdır.

Sayfa adresleri
Sık kullanılan sayfa ve dokümanlara ait adres bilgilerinin tanımlandığı
sayfadır.

Burada bulunan sahaların açıklamaları şöyledir:
Sayfa ekle: Tanımlama alanına satır eklemek için kullanılan butondur. Sık
kullanılan sayfa ya da belgeler için adres verilebilmesi için öncelikle bu buton
kullanılarak, tanımlama alanında boş bir satır oluşturulması gerekmektedir.
Sayfa Sil: Tanımlama alanına eklenen satırların silinmesi için kullanılan
butondur.
Sayfa Aç: Tanımlama alanında adresi bilgisi girilen sayfanın açılması için
kullanılan butondur. Bunun için açılması istenen sayfaya ait adresin bulunduğu
satırdaki hücrelerden herhangi biri seçildikten sonra Sayfa aç butonuna
basılması yeterlidir.
Grup başlığı: Tanımlanan sayfaların ortak paket çalıştırma uygulamasında belli
gruplar halinde listelenmesi amacıyla kullanılan sahadır. Örneğin, Netsis ile
ilişkili sayfaların Netsis başlığı altında listelenmesi için, bu sayfalara ait
tanımlamalarda grup başlığı olarak Netsis girilmesi yeterli olacaktır.
Tanımlanan sayfa adresinin herhangi bir grup altında listelenmesi istenmiyor ise
bu saha boş geçilmelidir.
Başlık: Ortak paket çalıştırma uygulamasında, bu bölümde belirlenen sayfa
adresleri yerine, başlık bilgisi görüntülenecektir. Dolayısıyla, herhangi bir
sayfa ya da belgenin, bu uygulamada görüntülenebilmesi ve açılabilmesi için
mutlaka başlık bilgisi girilmelidir.
Sayfa adresi: Ortak paket çalıştırma uygulamasına eklenen sayfa ve doküman
adresinin girileceği sahadır. Uygulama ile dokümanların açılabilmesi için,
doküman isimlerinde boşluk karakterinin olmaması gerekmektedir.

Ortak Paket Çalıştırma
Temelset, personel ve demirbaş paketlerine yukarıda anlatılan şekilde tek bir
uygulama ile girilebilmesi için program dizi altındaki Ortak klasöründe bulunan
NetsisPK.Exe çalıştırılmalıdır.

NetsisPK.exe çalıştırıldığında, uygulamaya giriş için isim ve şifre
sorgulanacaktır.
İsim: Yardımcı Programlar/Ortak paket çalıştırma tanımlamaları menüsünde bulunan
“Güvenlik kontrolünün yapılacağı temelset şirket ve şube bilgisi” sahasında
seçilen şubede geçerli kullanıcı adının girileceği sahadır. Burada girilen
kullanıcının ilgili şirket/şubede tanımlı olması gerekmektedir.
Şifre: İsim sahasına girilen kullanıcıya ait şifre bilgisinin girileceği
sahadır.
Bu bilgiler girildikten sonra Tamam butonuna basıldığında Netsis Paketlerinin
Ortak Kullanımı başlıklı sayfa açılacaktır.

Bu ekranın sol tarafında, Yardımcı Programlar/ Ortak paket çalıştırma
tanımlamaları/Sayfa adresleri bölümünden eklenen sayfa bilgileri bulunmaktadır.
Sayfa bilgileri, tanımlama sırasında belirlenen Grup Başlığı bilgisine göre
gruplandırılarak getirilmektedir.
Ekranın sağında ise şirket bilgileri ve paket seçimleri bulunmaktadır. Şirket
adı sütununda, Yardımcı Programlar/ Ortak paket çalıştırma tanımlamaları
bölümünde belirlenen açıklama bilgisi bulunmaktadır. Bu açıklamalardan yola
çıkılarak hangi şirkete girileceği belirlenebilmektedir. Çalışılacak şirketin
sağında bulunan sağ ok tuşları ile girilecek paket bilgisi seçilebilir. Örneğin,
ABC şirketinin İzmir şubelerine ait 2006 personel bilgilerinin tutulduğu şirkete
giriş yapılması isteniyorsa, Şirket adı sütununda bulunan açıklamadan yola
çıkarak, ilgili şirket için eşleştirilmenin yapıldığı satırda ve Per. Başlıklı
sütunda bulunan sağ ok tuşuna basılması yeterli olacaktır. Bu bölümden paketlere
giriş esnasında tekrar bir kullanıcı adı ve şifre bilgisi sorgulanmayacaktır.
Fiyat

[X] Versiyon Yenileme

