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Portal, kullanıcının kendine özel, sık kullandığı ve bir arada bulunmasını istediği, rapor,
döküman, bilgi giriş formu, web sayfası adresi vb. içerikleri linkler aracılığı ile
yerleştirebildiği bir web sayfasıdır. Amaç, kullanıcının her zaman yaptığı işlemlerini,
kendine göre tasarladığı bu sayfadan yapabilmesidir. Portalların işlevselliği, özellikle
birden fazla rapora her an bakması gereken yönetici düzeyinde ortaya çıkmaktadır.
Portala yerleştirilen içerikler, birer portlet olup, her bir portletin kendi içerisinde işlerliği
bulunmaktadır. Dolayısıyla kullanıcı, kendi işine yarayacak ve sıklıkla kullandığı
içerikleri (portletleri), portalına yerleştirecek ve kendi portalından, bu portletlerin
sağladığı içeriklere ulaşacaktır.
E-Netsis uygulaması içinde Netsis Portal isimli yeni bölümde, Netsis ve entegre çalışan iş
ortakları ürünleri için hazırlanmış olan portletler yerleştirilerek kullanılabilmektedir.
Portlet hakkında kısa bir bilgi verecek olursak;
a. Portlet sözcüğü, bir Web sayfasında çoğunlukla bir küçük kutu olarak gösterilen,
küçük bir portal uygulamacığı anlamına gelmektedir.
b. Portletler, uygulamalara, Web tabanli içeriklere ve diğer kaynaklara erişimi
sağlayan, tekrardan kullanılabilen bileşenlerdir.
c. Portletler tarafindan Web sayfalari, Web servisleri, uygulamalar ve içerik
sağlayıcılara erişilebilinir.
d. Programda bulunan portletler dışında firma yeni portletler yaratabilmektedir.
e. Portlet diğer portletlerden bağımsız olarak geliştirilir, yerleştirilir, yönetilir ve
görüntülenir.

Portal Düzenlenmesi
E-Netsis.net uygulaması kullanıcılarına yönelik portal düzenlemeleri, Yardımcı
Programlar/E-Netsis.Net/E-Netsis Portal Tanımları bölümünden yapılacak olan
tanımlamalar ile gerçekleşir.
Bu tanımlamalarda, portletlerin, E-Netsis/Netsis Portal bölümüne eklenmesi, hangi portlet
dosyalarının kullanılacağı, bu dosyalarda bulunan portletlerin uygulamaya bağlanan
kişilerden kimler için geçerli olacağı belirlenmektedir.

1.1.1 Yeni Portal Tanımlama (Üst Blgiler)
Portal Kodu
Portalın kodunun belirtileceği sahadır. Bu kod yardımı ile farklı portlet dosyaları
uygulamada kullanılabilmektedir. Uygulamada, Netsis'in ve iş ortaklarının hazırladığı
portlet dosyaları ve her bir portlet dosyasında (dll), birden fazla portlet
bulunmaktadır. Portlet dosyalarının içerdiği portletleri kullanabilmek için, her bir
portlet dosyası için yeni bir portal kodu tanımlanmalıdır.
Dosya Yolu
Portala ait dll’in dizininin belirtildiği sahadır. Netsis tarafından hazırlanmış olan
NETPORTLET.DLL, Enetsis.Net dosyasının altında bulunan Portlets klasöründe
bulunmaktadır. Netsis çözüm ortakları tarafından hazırlanan portletler de bu bölüm
kullanılarak uygulamaya eklenebilmektedir. Bir portal kodu için, sadece bir dll dosya
tanımlanabilmektedir.

1.1.2 Portlet Listesi
Dosya dizini verilerek TAB tuşu ile sahadan geçildiği takdirde, belirtilen dosyalarda
bulunan portletlerin başlıkları ekranın sol tarafında, ilgili portlet kodu altında
listelenecektir. Birden fazla portal kodu vererek farklı dosyaların belirtilmiş olması
halinde, dosyalarda bulunan portletler listede portal kodu bazında gösterilecektir.
Portal kodunun solunda bulunan artı (+) işaretine basılarak ilgili portletlere erişilebilir.
Netsis tarafından oluşturulan dosyada, İş Akış Kayıtları, Kurumsal Karne Göstergesi,
Şikayet Özet Bilgisi, Proje Kümüle Raporu, Son Siparişlerin Listesi ve Stok Sabit
Raporu portletleri yer almaktadır.
Bu portletlerden, E-Netsis sayfasında gösterilmek istenenlerin solunda bulunan kutular
işaretlenmelidir. Bu portletlerin işaretlenmesi, uygulamada getirilmeleri için yeterli
değildir. Daha sonra Portlet Tanımlamaları bölümünde, işaretlenen portletlere ait hak
tanımlaması yapılmalıdır.

1.1.3 Portlet Tanımları

Portlet listesinde işaretli portletlere ait başlık ve tip bilgilerinin bulunduğu, ayrıca hak
tanımlamalarının yapılacağı bölümdür.
Uygulamaya eklenmek üzere işaretlenen her bir portlet için ayrı ayrı hak tanımlaması
yapılmalıdır. Bunun için ekranın solunda bulunan portlet listesinden hak tanımlaması
yapılacak olanın başlığı bir kez tıklanmalıdır. Daha sonra Portlet Tanımlarında bulunan
sahalar kullanılabilir.
Başlık: Seçilen portletin, dolayısıyla hak tanımlaması yapılacak portletin isminin
program tarafından getirildiği sahadır.
Tipi: Seçilen portlete ait tip bilgisinin program tarafından getirildiği sahadır. Bu
sahada tip bilgisi olarak Sabit HTML, Dinamik HTML, Sabit Grafik, Dinamik Grafik,
NRP, Belirtilmemiş yazabilir. Netsis tarafından hazırlanan portletlerin tipi Dinamik
HTML’dir. Çözüm ortakları tarafından geliştirilen portletlerin tipi de bunlardan biri
olabilir.
Hak Tanımlamaları: Seçilen portlete ait hak tanımlamasının hangi bilgiye göre
yapılacağının belirlendiği alandır. Hak tanımlamaları, e-netsis uygulamasına
bağlanabilen Cari hesaplar ve Kullanıcılar için yapılabilir.
Örneğin, e-netsis.net uygulamasına bağlanan bayilere yönelik olarak, Netsis
portalinin, "Son Siparişlerin Listesi" ve "Stok Sabit Raporu" portletlerini içermesi,
uygulamaya bağlanan üst düzey yöneticilere yönelik olarak ise portalin, "Kurumsal
Karne Göstergesi" portletini içermesi sağlanabilir.
Cari: Cari Hesap Kayıtları ile ilişkili olan CARIANA view’unda bulunan sahalar
kullanılarak hak tanımlaması yapılacak ise işaretlenmesi gereken seçenektir.
Kullanıcı: Kullanıcı Kayıtları ile ilişkili olan TBLKULLANP tablosunda bulunan sahalar
kullanılarak hak tanımlaması yapılacak ise işaretlenmesi gereken sahadır.
Kısıt: Seçilen portletin kimler tarafından kullanılacağının belirlendiği alandır. Burada
belirtilen kriterlere uyan kullanıcılar E-Netsis.Net uygulamasında ilgili portlete
ulaşılabilecektir. Örneğin, yukarıda bulunan ekranda, İş Akış Kayıtları portletini sadece
Kod-1 sahası 01 ve Kod-2 sahası 02 olan cari hesaplar kullanabilecektir.
Aşağıdaki tanımlama ise, portlet listesinde Kurumsal Karne Göstergesi seçili iken
yapılmış ve Hak Tanımlamalarında Kullanıcı seçeneği işaretlenmiştir. Kısıt sahasında
TBLKULLANP tablosunda bulunan sahalar listelenmektedir. Yapılan tanımlamaya göre,
Kurumsal Karne Göstergesi portletini uygulamada, sadece Admin olan kullanıcılar
görebilecektir.

Kısıt bölümü kullanımı için bknz: NNR / Filtreleme.
Bir kullanıcının birden fazla portlet için yapılan tanımlamaya dahil olması halinde
kullanıcı, ilgili tüm portletlere uygulama sırasında ulaşabilecektir.

E-Netsis.net / Netsis Portal

Tanımlamalar yapıldıktan sonra, E-Netsis sayfasındaki Kullanıcı İşlemlerinin altında
bulunan Netsis Portal sekmesine tıklanıldığında ekranda Portal tanımlamalarında
seçilmiş olan portletler ve bunlara bağlı kayıtlar program tarafından getirilecektir.

Yukarıdaki örneğe göre, Netsis kullanıcısı, Kullanıcı İşlemleri altında bulunan Netsis
Portal seçeneğini işaretlemiş ve yetkisi olan portletlerin sağında listelenmesini
sağlamıştır. Bu

