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1.

Temelset Paketinde Proje Takibi

Proje bazında iş yapan firmaların, aldıkları projelerin programda takibi
için her bir projeye ait tanımlamaları yapabildikleri bölümdür. Proje
Takibi uygulamasına başlanabilmesi için öncelikle, Yardımcı Programlar/
Şirket/Şube
Parametre
Kayıtları
bölümündeki
“Proje
Uygulaması
Var”
parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu parametre işaretlendikten ve
takip edilecek her bir proje koduna ait tanımlamalar yapıldıktan sonra, tüm
modüllerde proje kodu sorgulaması yapılmaktadır. Böylece Proje takibi
uygulaması ile program bazında, hangi kaydın (fatura, çek, senet, dekont
vb) hangi projeye ait olduğu raporlanabilmektedir.

1.1 Proje Sabit Tanımları
Proje kodu takibinde kullanılacak proje kodlarının tanımlamasının yapıldığı
bölümdür.
Proje Kodu Girişi, Proje Bilgileri ve Veritabanı Bilgileri bölümlerinden
oluşmaktadır.

1.1.1

Proje Bilgileri

Yeni tanımlanacak proje koduna ait sabit bilgilerin kaydedildiği bölümdür.
Proje Kodu
Tanımlanacak projenin kodunun girildiği alandır. Proje kodu alanı her bir
proje için tekrarsız olmalıdır.
Sorumlu
İlgili projeden sorumlu olan kişinin rapor amaçlı girilebildiği alandır.
Rapor Kodu 1-2
İlgili proje için rapor amaçlı bilgi girişinin yapılabildiği sahalardır. Bu
alanlarda yapılan tanımlamalara göre daha sonra rapor alınabilmektedir.
Referans Kodu
Referans Kodu uygulaması olan firmaların her proje için kullanılacak
referans
kodunun
girildiği
alandır.
Referans
kodları,
Muhasebe/Kayıt/Referans
Kodu
Kayıtları
bölümünden
tanımlanmaktadır.
Referans
kodu
uygulaması
ile
ilgili
detay
bilgi
için
bakınız
Muhasebe\Kayıt\Referans Kodu Kayıtları.
Proje Açıklama
Tanımlanan proje koduna ait açıklamanın girildiği alandır.
Durumu
İlgili projenin durumunun rapor amaçlı girildiği alandır. Bu alana Kapandı,
Devam Ediyor veya Durduruldu gibi açıklamalar girilerek, daha sonra bu
girilen açıklamalara göre rapor alınabilmektedir.
Başlangıç Tarihi
İlgili projeye başlama tarihinin girildiği alandır.
Bitiş Tarihi
İlgili projenin sonuçlandığı, bitiş tarihinin girildiği alandır.
Proje Türü (Ana, Muavin)
Projelerin
kendi
içlerinde
detaylandırılabilmesini
ve
bölümlere
ayrılabilmesini sağlayan sahadır. Örneğin; yapılan projelerin belli
aşamaları ayrı ayrı raporlanmak istenebilir. Bu durumda proje için bir ana
kod açılıp, aşamaları için muavin kodlaması yapılabilir. Bu durumda tüm
modüllerde sorgulanan proje kodu sorgulamalarında, muavin proje kodlarının
girilmesi gerekecektir. Her bir muavin proje kodu ayrıca raporlanabileceği

gibi, ana proje kodu bazında toplam raporlar da alınabilmektedir.
Ekranın sağ tarafındaki Dosya-Resim ekleme bölümü ile, ilgili projeye ait
resim ya da dosya ilişkilendirilebilmektedir.
Kullanıcı Tanımlı Sahalar
Proje bilgileri bölümüne, rapor amaçlı ek sahalar eklenebilmektedir.
Muhasebe\Kayıt\Proje Kodu Girişi\Kullanıcı Tanımlı Sahalar bölümünden
eklenen sahalar, bu alanda izlenebilmektedir.

1.1.2

Veri Tabanı Bilgileri

Eğer
projenin
içinde
bulunulan
veritabanından
başka
yıllara
ait
veritabanlarında da bilgileri var ise ilgili veritabanlarının belirtildiği
bölümdür. Örneğin bir inşaat firmasında bir proje başlayıp birkaç yıl devam
edebilmektedir. Böyle bir durumda o projeye ait kayıtlar farklı yıllara ait
veritabanlarında tutulmaktadır. Bu bölümde projenin geçmiş yıllarda
kullanıldığı veritabanları belirtilmektedir. Böylece ilgili proje ile
ilgili
hem
bulunulan
yıla
hem
de
geçmiş
yıllara
ait
raporlar
alınabilmektedir.

Veri Tabanı Adı (Temelset, Personel, Demirbaş)
Proje ile ilgili rapor alınacak geçmiş yıla ait veritabanı isminin ve
tipinin tanımlandığı alandır. Eğer ilgili veritabanı ticari pakete ait bir
veritabanı ise bu alanda ismi belirtildikten sonra tipi Temelset olarak
seçilmelidir.
Eğer Proje Takibi Personel ve Demirbaş veritabanlarında da yapılıyor ve
projeye ait demirbaş ve personel ile ilişkili raporlar alınmak isteniyorsa,
ilgili projenin Personel ve Demirbaş paketleri ile bağlantısı, Yardımcı
Programlar\Kayıt\Diğer Paketlerle Bağlantı bölümünden yapılmalıdır.
Yıl Bilgisi
“Veritabanı Adı” alanında tanımlanan veritabanında,
kayıtların raporunun alınacağının belirtildiği alandır.

hangi

yıla

ait

1.2 Detay Rapor Şablon Tanımlama
Proje Takibi Uygulaması ile program bazında proje kodu sorgulanmakta ve her
modülde yapılan kayda ait ilgili proje kodu girilebilmektedir. Böylece,
Proje Detay Raporu ile farklı modüllerden yapılan kayıtlar proje kodu
bazında toplu olarak tek bir rapordan alınabilmektedir. Örneğin Proje Detay
Raporu ile proje kodu bazında fatura ve çek-senetlere ait rapor bir arada
alınabilmektedir.

Raporlar/Proje Takip Raporları/Proje Detay Rapor’un alınabilmesi için
öncelikle Detay Rapor Şablon Tanımlama bölümünden hangi alanlara ve
kısıtlamalara göre rapor alınacağının tanımlaması yapılmalıdır. Bu bölümde
şablon
tanımlandıktan
sonra
Proje
Detay
Rapor’da
ilgili
şablon
sorgulanmakta ve rapor hazırlanan şablona göre dökülmektedir.
Detay Rapor Şablon Tanımlama Rapor Bilgileri, Rapor Grup Tanımlamalar ve
Rapor Kolonları bölümlerinden oluşmaktadır.

1.2.1

Rapor Bilgileri

Rapor Kodu
Hazırlanacak şablonun kodunun girileceği alandır. Proje Detay Raporda bu
alandaki kod sorgulanmaktadır.
Rapor Açıklaması
Hazırlanacak şablon için açıklama bilgisinin girileceği alandır. Bu alanda
girilecek olan açıklama Proje Detay Raporda başlık olarak izlenebilecektir.
Detaylar Kümüle Edilsin
Raporda listelenecek kolonların proje kodu
istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

bazında

kümüle

edilmesi

Çoklu Yıl Desteği
Eğer raporu alınacak proje eskiden beri devam eden bir proje ise yani
ilgili projeye ait geçmiş yıl veritabanlarında kayıt var ise bu
bilgilerinde raporlanabilmesi için işaretlenmesi gereken alandır. Eğer bu
alan işaretlenmezse projeye ait kayıtlar sadece içerisinde bulunulan
şirketten getirtilecektir. Projenin eski yıllara ait bilgilerinin bulunduğu
veritabanları, Proje Kodu Girişi/Proje Sabit Tanımları/Veritabanı Bilgileri
bölümünden tanımlanmalıdır.
Proje Kısıtı Ekle
Bu alanın seçilmesi ile Kısıt Girişi ekranı gelmektedir. Bu ekranda raporu
alınmak istenilen proje koduna ait kısıt verilebilecek ve istenilen alana
göre sıralama yapılabilecektir.
Hazırlanacak rapora ait kısıt bu ekrandan verilmektedir.
İşletmelerde Ortak
Tanımlanacak
rapor
şablonunun
hangi
işletmede
geçerli
olacağının
belirtildiği alandır. Eğer rapor şablonu tüm işletmelerde görülmek
isteniyorsa bu alana -1 değeri girilmelidir.
Şubelerde Ortak
Tanımlanacak
rapor
şablonunun
hangi
şubelerde
geçerli
olacağının
belirtildiği alandır.
Eğer rapor şablonu tüm şubelerde görülmek isteniyorsa bu alana -1 değeri
girilmelidir
Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları
Şubelerde ortak alanına -1 değeri girildiği zaman aktif olan bu bölümde

şablonun görülmesi
tutulabilmektedir.

1.2.2

istenmediği

şubeler

belirtilerek,

bu

şubeler

hariç

Rapor Grup Tanımlamalar

Proje
Detay
Rapor
hazırlanırken
farklı
view’lerden
bilgi
getirtilebilmektedir. Farklı view’lerden rapor getirtilirken her bir farklı
view
değişiminde
konuya
göre
gruplama
yapılarak
farklı
başlık
tanımlanabilmektedir.
Rapor grup tanımlamalar bölümünde gruplara ait başlıkların tanımlaması
yapılabilmektedir.

Grup Açıklaması
Raporda gruplama yapılacak alan
açıklamasının girileceği alandır.

için

gruba

ait

üst

ana

başlığın

Açıklama
Grup Açıklaması alanından sonra gruplama yapılacak alan için gruba ait alt
başlığın girileceği alandır.
Örneğin Grup Açıklaması alanına Proje Siparişleri şeklinde bir başlık
tanımlanırsa Açıklama alanına, Verilen siparişler ve Alınan Siparişler
şeklinde
başlık
verilebilmektedir.
Bu
durumda
önce
raporda,
Proje
Siparişleri şeklinde bir ana başlık olacak, bu başlıktan sonra Alınan
Siparişler şeklinde bir alt başlık izlenecektir.
Görüntü Adı
Raporun hangi view’den alınacağının
bilgilerin
nereden
getirtileceğinin
Hareketleri, Stok Sabit Kayıtları gibi.

seçildiği alandır. Yani rapora
belirtildiği
alandır.
Sipariş

Kısıtlama
Bu alanın tıklanması ile Görüntü Adı alanında seçilen view ile ilgili
kısıtın verileceği ekran açılmakta ve bu ekrandan ilgili view ile ilgili
kısıt verilebilmektedir. Örneğin view adı kısmında “Stok Hareketleri”
seçildi ise bu alanda kısıt; stok hareket türü giriş olanlar raporda
listelensin şeklinde verilebilir.
Satır Ekle
Rapor Grup Tanımlamalar bölümüne yeni satır eklenmesini sağlayan sahadır.
Satır Sil
Rapor Grup Tanımlamalar bölümüne eklenmiş satırın iptal edilmesini sağlayan
sahadır.

1.2.3

Rapor Kolonları

Rapor Grup Tanımlamalar bölümünde tanımlaması yapılmış olan view’lere ait
hangi kolonların raporda listelenmesi istendiğinin belirtildiği bölümdür.

Grup.Detay Seçimi
Hangi view’e ait kolonların listeleneceğinin seçildiği alandır. Rapor Grup
Tanımlamalar bölümünde yapılan tanımlamalar bu alana otomatik getirtilmekte
ve kullanıcı bu alandan kolonlarını tanımlayacağı view’i seçebilmektedir.
Alan İsim
Grup Detay Seçimi alanında seçilen view’e ait hangi kolonların raporda
listelenmesi istendiğinin belirtildiği alandır.
Alan Açıklama
“Alan İsim” bölümünde tanımlanan view’e ait kolonun raporda hangi isim ile
listelenmesi istendiğinin belirtildiği alandır. Örneğin kolonunun adı
stok_kodu
olduğu
halde
raporda
STOK
KODLARI
şeklinde
kullanıcının
tanımladığı açıklama ile izlenebilmektedir.
Ondalık Tipi
Bu alan, “Alan İsim” bölümünde sayısal bir kolon seçildiği zaman aktif
gelmektedir. Seçilen sayısal alanın raporda listelenirken kaç ondalık
değeri alması istendiği belirtilmelidir. Bu bölümde ilgili şirket için
tanımlanan Yardımcı Programlar/Netsis Ondalık Sistemi bölümündeki alanlar
getirtilmekte (miktar, fiyat, oran, tutar vb...) ve hangi kolona ait
ondalık değeri isteniyorsa o alan seçilmelidir.
Toplam Al
Bu alan, “Alan İsim” bölümünde sayısal bir kolon seçildiği zaman aktif
gelmektedir. Seçilen sayısal alan için toplam alınması istendiğinde
işaretlenmesi gereken bölümdür.
Satır Ekle
Raporda listelenmesi istenilen kolonlara yeni bir kolon ilave edilmesini
sağlayan alandır. Bu tuşa basılması ile yeni bir satır ekrana gelmekte ve
bu yeni satırda yeni kolon tanımlaması yapılabilmektedir.
Satır Sil
Raporu alınacak şablona eklenen kolonun silinebildiği alandır. Hangi kolona
ait satırın silinmesi isteniyorsa o satırın üzerine gelinmeli ve “Satır
Sil” tuşuna basılmalıdır.
Değişiklikleri Sakla
Rapor şablonuna eklenen kolonlarda değişiklik yapıldığı zaman yapılan son
değişikliklerin kaydedilebilmesi için kullanılan alandır.
Alan Bilgilerini Sakla
Raporda hangi kolonların ve ne şekilde izlenmesi istendiği belirtildikten
sonra kolonlara ait tanımlamaların şablon içerisinde saklanması için
kullanılan alandır.

1.3 Kümüle Rapor Şablon Tanımlama
Raporlar/Proje Takip Raporları/Proje Kümüle Rapor’un alınabilmesi için
öncelikle Kümüle Rapor Şablon Tanımlama bölümünden hangi alanlara ve

kısıtlamalara göre rapor alınacağının tanımlaması yapılmalıdır. Bu bölümde
şablon
tanımlandıktan
sonra
Proje
Kümüle
Rapor’da
ilgili
şablon
sorgulanmakta ve rapor hazırlanan şablona göre dökülmektedir.
Kümüle Rapor Şablon Tanımlama, Genel tanımlamalar ve Detay tanımlamalar
olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

1.3.1

Genel Tanımlamalar

Rapor Kodu
Hazırlanacak şablonun kodunun girileceği alandır. Proje Kümüle Raporda bu
alandaki kod sorgulanmaktadır.
Açıklama
Hazırlanacak şablon için açıklama bilgisinin girileceği alandır. Bu alanda
girilecek
olan
açıklama
Proje
Kümüle
Rapor’da
başlık
olarak
izlenebilecektir.
İşletmelerde Ortak
Tanımlanacak
rapor
şablonunun
hangi
işletmede
geçerli
olacağının
belirtildiği alandır. Eğer rapor şablonu tüm işletmelerde görülmek
isteniyorsa bu alana -1 değeri girilmelidir.
Şubelerde Ortak
Tanımlanacak
rapor
şablonunun
hangi
şubelerde
geçerli
olacağının
belirtildiği alandır.
Eğer rapor şablonu tüm şubelerde görülmek isteniyorsa bu alana -1 değeri
girilmelidir.
Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları
Şubelerde ortak alanına -1 değeri girildiği zaman aktif olan bu bölümde
şablonun
görülmesi
istenmediği
şubeler
belirtilerek,
hariç
tutulabilmektedir.
Hazırlık Çalıştır
Hazırlanan şablona göre raporun güncel değerler ile alınması için hazırlık
çalıştırılması gerekmektedir. En son ne zaman hazırlık çalıştırıldı ise
rapor o değerlere göre alınacaktır.
Çoklu Yıl Desteği
Eğer raporu alınacak proje eskiden beri devam eden bir proje ise yani
ilgili projeye ait geçmiş yıl veritabanlarında kayıt var ise bu

bilgilerinde raporlanabilmesi için işaretlenmesi gereken alandır. Eğer bu
alan işaretlenmezse projeye ait kayıtlar sadece içerisinde bulunulan
şirketten getirtilecektir.
Grafik Seçim
Kümüle Rapor Şablon Tanımlama ekranında şablon hazırlandıktan sonra
Muhasebe\Rapor\Proje Takip Raporları’ndan rapor alınabileceği gibi şablon
hazırlama ekranından da rapor grafik olarak izlenebilmektedir.
Pasta Grafiği
Kümüle Rapor Şablon Tanımlama ekranından izlenecek raporun, Pasta Grafiği
şeklinde görüntülenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.
Çubuk Grafiği
Kümüle Rapor Şablon Tanımlama ekranından izlenecek raporun, Çubuk Grafiği
şeklinde görüntülenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.
Proje Kısıtı Ekle
Bu alanın seçilmesi ile Kısıt Girişi ekranı gelecek ve bu ekranda raporu
alınmak istenilen proje koduna ait kısıt verilebilecek ve istenilen alana
göre sıralama yapılabilecektir.
Hazırlanacak rapora ait kısıt bu ekrandan verilmektedir.

1.3.2

Detay Tanımlamalar

Şablonu hazırlanacak raporda çıkması istenilen kolonların seçildiği
bölümdür. Bu ekranda raporda hangi alanlar ile ilgili rapor alınmak
isteniyorsa alanın ait olduğu tablo şablona eklenmelidir.

Sıra No
Raporda listelenmesi istenilen
olarak atanan sıra numarasıdır.

kolon

için

program

tarafından

otomatik

Giriş/Çıkış
Raporu alınacak proje kodu ile ilgili olarak giriş hareketlerinin mi yoksa
çıkış hareketlerinin mi listeleneceğinin seçildiği alandır.
Detay Açıklama
“View Adı” alanında seçilen view’in raporda listelenirken hangi başlık ile
çıkması isteniyorsa ilgili başlık bu alanda tanımlanmalıdır.
Tip
Raporu alınacak alanların nereden getirtilmesi istendiğinin seçildiği
alandır. Örneğin raporda Ticari Paket ile ilgili alanlar listelenmek
isteniyorsa bu alanda Temelset, Personel paketi ile ilgili alanlar
listelenmek isteniyorsa Personel, Demirbaş ile ilgili alanlar listelenmek
isteniyorsa tip alanında Demirbaş seçilmelidir.
Tip alanında Personel ve Demirbaş seçildiği zaman View Adı, Miktar, Tutar
alanları aktif olarak gelmemektedir. Bilgiler Program tarafından özel
olarak hazırlanmış view’den getirtilmektedir.
View Adı
Bu bölümde içerisinde bulunulan veri tabanına ait proje kodu ile ilgili tüm
view’ler listelenmektedir. Hangi view’ler ile ilgili rapor alınacağı bu
ekrandan seçilebilmektedir. Bu bölümde ilgili veritabanına ait tüm view’ler
listelendiği için kullanıcıların kendi hazırladıkları özel view’lerden de
rapor alınabilmektedir. Kullanıcı özel hazırladığı view’e proje ile ilgili
bilgileri getirtebilmesi için, “Proje_Kodu” şeklinde proje kodunun kolonunu
da ilave etmelidir.
Proje Kısıtı Ekle
Bu
ekranda,
View
Adı
alanında
seçilen
view
ile
ilgili
kısıt
verilebilmektedir. Örneğin view adı alanında SIPATRA seçildi ise sipariş
hareketleri ile ilgili bir rapor alınacağı anlamına gelmektedir ve proje
kısıtı ekle alanında sipariş giriş hareketleri listelensin şeklinde bir
kısıt verilebilmektedir.

Miktar
Seçilen view ile ilgili olarak miktarsal hangi alanın raporda listelenmesi
istendiğinin belirtildiği alandır.
Miktar Tahmin
Bu alanda raporlanacak miktar değeri için gerçekleşmesi düşünülen tahmini
değer girilebilmektedir. Burada girilen tahmini miktar daha sonra rapordaki
gerçekleşen miktar alanı ile karşılaştırılacak ve iki alanın farkı raporda
izlenebilecektir. Örneğin bir firma rapor alırken ilgili projede tahmini ne
kadar sipariş vereceğini bu alana yazabilmektedir, daha sonra bu alanda
yazdığı değeri raporda gerçekleşen rakam ile karşılaştırabilmektedir.
Birim
Raporda
listelenecek
miktar
alanının
hangi
ölçü
listeleneceğinin rapor amaçlı belirtildiği alandır.

birimi

cinsinden

Tutar
Seçilen view ile ilgili olarak tutarsal hangi alanın raporda listelenmesi
istendiğinin belirtildiği alandır.
Tutar Tahmin
Bu alanda raporlanacak tutar değeri için gerçekleşmesi düşünülen tahmini
değer girilebilmektedir. Burada girilen tahmini tutar daha sonra rapordaki
gerçekleşen tutar alanı ile karşılaştırılacak ve iki alanın farkı raporda
izlenebilecektir. Örneğin bir firma rapor alırken ilgili projede tahmini ne
kadar tutarda sipariş vereceğini bu alana yazabilmektedir, daha sonra bu
alanda
yazdığı
değeri
raporda
gerçekleşen
rakam
ile
karşılaştırabilmektedir.
Firma Döviz Tutarı
Seçilen view ile ilgili olarak raporda hangi
listelenmesi istendiğinin belirtildiği alandır.

döviz

tutarı

alanının

Döviz Tutar Tahmin
Bu alanda raporlanacak dövizli tutar değeri için gerçekleşmesi düşünülen
tahmini değer girilebilmektedir. Burada girilen tahmini dövizli tutar daha
sonra rapordaki gerçekleşen tutar alanı ile karşılaştırılacak ve iki alanın
farkı raporda izlenebilecektir. Örneğin bir firma rapor alırken ilgili
projede tahmini ne kadar döviz tutarında sipariş vereceğini bu alana
yazabilmektedir, daha sonra bu alanda yazdığı değeri raporda gerçekleşen
değer ile karşılaştırabilmektedir.

1.3.3

../../.... Tarihli Rapor

Hazırlık çalıştırıldıktan sonra “Detay Tanımlamalar” bölümünün yanına bir
bölüm daha açılmakta bu bölümün açıklamasına da hazırlığın yapıldığı tarih
atanmaktadır. Hazırlık çalıştırıldıktan sonra gelen bu ekranda “Genel
Tanımlamalar” bölümünde “Grafik Seçim” alanındaki seçime göre şablonu
hazırlanan rapor, Tutar, Miktar ya da Firma Döviz Tutar alanlarına göre
Çubuk Grafiği yada Pasta Grafiği şeklinde görüntülenebilmektedir.

1.4 Şablon Sakla/Yükle
Kümüle ya da Detay Rapor Şablon Tanımlama ekranlarında hazırlanan
şablonların başka şirketlere gönderilmesi ve gönderilen şirketlerde tekrar
hazırlanmasına
gerek
olmadan
ilgili
şirkete
aktarılmasını
sağlayan
bölümdür.

Kümüle/Detay
Hangi rapor şablonu için saklama ya da yükleme işleminin yapılacağının
belirtildiği alandır.
Kümüle seçeneği seçildiği zaman işlem Kümüle Rapor Şablonu için, Detay
seçeneği seçildiği zaman ise Detay Rapor Şablonu için işlem yapılacaktır.
Sakla/Yükle
Bu bölümde, Sakla seçeneği seçilir ise Şablon hazırlamadan hazırlanan
paketin verilen dosya adıyla saklanması sağlanır. Yükle seçildiğinde ise
daha önceden saklanan bir şablonun, şablon tanımlamalarına eklenmesi
sağlanır. Örneğin; Bir firma hazırladığı şablonu başka bir firmaya
gönderecek ise önce sakla seçeneği ile şablonu bir dosyaya saklar. Diğer
firma bu dosyayı aldığında yükle seçeneği ile şablon kayıtlarına ekler.
Dosya Adı
Saklanacak veya yüklenecek dosyanın bulunduğu dizinin belirtildiği
(\rapor.xml vb).

sahadır

Şablon Adı
Saklarken, saklanacak şablonun adı, yüklerken ise hangi isimle kaydedilmek

isteniyor ise ilgili ismin girileceği sahadır. Yüklerken
bırakılır ise saklarken kullanılan isimle kaydedilir.

bu

saha

boş

1.5 Kullanıcı Tanımlı Sahalar
Proje Sabit Tanımları ekranında bulunan sahaların dışında ek bilgi
sahalarına
ihtiyaç
duyulması
halinde
rapor
amaçlı
yeni
sahaların
eklenebildiği bölümdür. Bu bölümden eklenen sahalar Proje Sabit Tanımları
ekranında Kullanıcı Tanımlı Sahalar alanında izlenebilmektedir.
Kullanıcı Tanımlı Sahalar, Saha Tanımlama ve Saha Tablo Eşleştirme olmak
üzere iki bölümden oluşmaktadır.

1.5.1

Saha Tanımlama

Saha
Tanımlama;
oluşmaktadır.

1.5.1.1

Saha

Tanımlama

ve

Öndeğer

Tanımlama

bölümlerinden

Saha Tanımlama

Eklenecek olan saha ile ilgili genel tanımlamaların yapıldığı bölümdür.
Alan Adı
Bu bölümde tanımlanan yeni alanlar, eklendiği tabloda yeni bir saha olarak
yer alır. Burada verilen isim, aslında tablodaki bu sahanın ismidir. Buraya
girilen
alan
adının
başına
program
tarafından
“KT_”
öndeğeri
getirtilmektedir.
Bunun
sebebi,
alanının
kullanıcı
tarafından
tanımlandığının belirlenebilmesidir. Tanımlanan öndeğer değiştirilemez ya
da kaldırılamaz. Bu sahalar “Saha Tablo Eşleştirme” bölümünde Alan Adı
sahasında görülebilecektir. Alan Adı verilirken boşluk ve Türkçe karakter
kullanılmamalıdır.
Alan Tipi
Tanımlanan sahaya uygun tipin girileceği alandır. Karakter, Karakter
Dizesi,
Tamsayı,
Ondalık
Sayı,
Bayt
ve
Tarih
tiplerinden
biri
seçilebilmektedir.
Örneğin,
tanımlanan
saha
tarih
bilgisi
için
kullanılacaksa burada “Tarih” seçilmelidir.
Başlık
Tanımlanan sahanın ekranda görülecek olan başlığının girileceği alandır.
Burada belirlenen başlık daha sonra değiştirilebilmektedir.
Bileşen Tipi
Ekranda
sahaların
görüntülenmesi
sırasında
bazı
ekran
bileşenleri
kullanılmaktadır. Ekranda görünen her bir saha, kendi tipinin gerektirdiği
özellikleri taşıyan bir bileşenle eşleştirilir. Burada da tanımlanan
sahanın
ekran
bileşenlerinden
hangisiyle
eşleştirilmek
istendiği
belirlenmektedir. Seçilebilecek ekran bileşenleri; Combo Seçim Alanı, Yazı
Alanı, Onay Kutusu, Çoklu Onay Grubu ve Metin Alanıdır.
Ön Değer

Tanımlanan saha için, yeni kayıtta bir öndeğer atanması isteniyorsa burada
belirtilmelidir.
Uzunluk
Tanımlanan sahaya kaç karakterlik bilgi girişi yapılması isteniyorsa burada
belirtilmelidir.

1.5.1.2

Öndeğer Tanımlama

Bileşen Tipi sahasında Combo Seçim Alanı ya da Çoklu Onay Grubu seçilmesi
halinde
Kullanıcının içinden seçim yapacağı seçeneklerin combo ya da radio içine
program tarafından yerleştirilebilmesi için tanımlama yapılacak bölümdür.
Gösterim Sırası
Tanımlanan öndeğerin
alandır.

ekrana

kaçıncı

sırada

getirileceğinin

belirlendiği

Değer
Tanımlanan sahanın alabileceği değerlerin tanımlandığı bölümdür.

1.5.2

Saha Tablo Eşleştirme

Saha Tanımlama bölümünden eklenen sahaların Proje Sabit Tanımları ekranında
görüntülenmesinin sağlandığı bölümdür.
Alan Adı
Saha Tanımlama bölümünde önceden tanımlanmış ve tabloya eklenecek sahanın
seçildiği alandır.
Aktif
Eklenen
sahanın
ekranda
görüntülenebilmesi
için
Aktif
seçeneğinin
işaretlenmesi gerekmektedir. Aksi halde bu saha tabloya eklense bile giriş

ekranlarında kullanılamayacaktır. Bu saha, daha önceden eklenen ancak artık
kullanılması istenmeyen sahalar silinemediğinden sadece pasif hale getirmek
için kullanılabilmektedir.
Zorunlu
Tabloya eklenen sahanın, kayıt girişi esnasında boş geçilmemesi isteniyorsa
işaretlenmesi gereken alandır.
Altına Çizgi Çekilsin
Eklenen sahanın ekranda görüntülenirken, saha adı altına çizgi çekilmesi
istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.
Gösterim Sırası
Eklenen
sahanın
proje
sabit
tanımları
ekranında
kullanıcı
tanımlı
sahalarının içinde kaçıncı sırada gösterileceğinin belirtildiği alandır.
Tanımlı saha tabloya eklendikten sonra silinemeyecektir. Eşleştirme kaydı
yapılırken ilgili sahanın tabloya eklenip eklenmeyeceği sorgulanmaktadır.

Bu onaylama ekranında “Evet” seçilmesi durumunda saha eşleştirildiği
tabloya eklenecektir. Onaylama ekranında “Hayır” seçilmesi halinde ilgili
saha tabloya eklenmeyecektir. Ancak daha sonra bu kaydın tabloya eklenmesi
isteniyorsa saha tablo eşleştirme bölümünde ilgili saha seçilip üzerinde
sağ klik yaptıktan sonra “Veritabanına Ekle” seçeneği kullanılabilir.

Gönder seçeneğinin
Calculator ve Writer
Gönder seçeneği ile
Kullanımı\Grid\Bilgi

kullanılması ile de griddeki bilgiler Excel, Word,
programlarına aktarılabilmektedir.
ilgili detay bilgi için bakınız Giriş\Kayıt Ekranları
Gönderimi.

1.6 Raporlar
1.6.1

Proje Takip Raporları

1.6.1.1

Proje Mizanı

Bu bölümde Proje Kodu Uygulaması olan firmalar, muhasebe hesap kodlarının
mizanını proje kodları bazında alabilmektedir.

1.6.1.1.1 Proje Uzunluğu

Ana Proje Uzunluğu
Proje kodu uzunluğu max bu alanda yazılan değer kadar olan proje kodları
ile ilgili rapor alınabilecektir.

1.6.1.1.2 Ön sorgulama

Hesap Türü (Ana/Grup/Muavin/Hepsi)
Hesap planında hangi hesap türüyle tanımlanmış hesaplar bazında mizan
alınmak istendiği bu sahada belirlenmektedir. Örneğin; Bu sahada ana
işaretlendiğinde, mizan ana hesaplar bazında listelenecek, diğer hesap
türleri görülmeyecektir.
Proje Türü (Ana/Muavin/Hepsi)
Proje Kodu Girişinde tanımlanan hangi tür projeler için mizan alınacağı bu
sahada belirlenecektir. Örneğin; Bu sahada Ana seçildiğinde, mizan ana
proje kodları bazında listelenecek, Muavin olarak tanımlanan proje kodları
raporda görülmeyecektir.
Hesap Kodu Aralığı
Belli
bir
hesap
kodu
aralığındaki
kayıtların
isteniyorsa, hesap aralığının başlangıç ve bitiş
sahalara girilmelidir.
Hesap Kodu Maskesi
Bu alan, hesap kodlarına

filtre

tanımlayarak

raporda
listelenmesi
hesap kodları ilgili

liste

alınmasını

sağlar.

Örneğin; ana hesap kodu 1 rakamı ile başlayanların listesi alınmak
istendiğinde, bu sahaya 1% rakamını yazmak yeterlidir. Maskelemede “_” tek
bir
karakter
yerine
“%”
birden
fazla
bilinmeyen
karakter
yerine
kullanılmaktadır.
Tarih
Proje mizanının hangi tarih aralığındaki kayıtlar için listeleneceği bu
sahalardan tanımlanmalıdır.
Referans Kodu Aralığı
Muhasebe parametrelerinde “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresi
işaretlenerek referans kodu takibi yapılıyorsa ve raporda belli bir
referans kodu aralığındaki kayıtların dökülmesi isteniyorsa referans kodu
aralığının tanımlanacağı alandır.
Proje Kodu Aralığı
Belli proje kodları için mizan alınacak ise ilgili proje kodlarının bu
sahalara kaydedilmesi gereklidir. Tüm proje kodları için mizan alınacak ise
bu sahalar boş bırakılmalıdır.
Proje Kodu Maskesi
Proje
kodu
maskesi,
proje
kodlarına
filtreleme
tanımlayarak
liste
alınmasını sağlar. Örneğin; Proje kodu 100 ile başlayanların listesi
alınacak ise bu sahaya 100% girmek yeterlidir. Maskelemede “_” tek bir
karakter
yerine
“%”
birden
fazla
bilinmeyen
karakter
yerine
kullanılmaktadır.
Kullanıcı
Belli bir kullanıcının kaydettiği fişlerdeki projelere göre mizan alınmak
isteniyor ise ilgili kullanıcı numarası bu sahaya girilmelidir.
Hesap Kodları Görünsün
Proje Kodu Mizanında, proje
kodlarının
da
listelenmesi
parametredir.
Proje Kodları Görünsün
Raporda, proje kodlarının
gereken alandır.

da

kodlarının
isteniyor

listelenmesi

kullanıldığı muhasebe hesap
ise
işaretlenmesi
gereken

isteniyor

ise

işaretlenmesi

Referans Kodları Görünsün
Raporda, referans kodlarının da listelenmesi isteniyor ise işaretlenmesi
gereken alandır.
Sıfır Bakiyeliler Görünsün
Sıfır bakiyeli hesapların raporda listelenmesi isteniyor ise işaretlenmesi
gereken alandır.
Hesap Adı
Hesap planının Türkçe hariç diğer bir dilde girilen muavin başlıklarıyla
alınması
istendiğinde,
hesap
adı
sahasında
(D)iğer
seçeneği
kullanılmalıdır.

1.6.1.2

Proje Bazlı Rapor

Bu rapor ile muavin hesap bazında proje kodu kırılımlı Borç/Alacak
tutarları
listelenebilmektedir.
Ön
sorgulamada
verilecek
başlangıç
tarihinden önceki bilgiler devir olarak raporlanacaktır.

Proje kodu Aralığı
Verilen proje kodu aralığına giren kayıtlar raporda listelenecektir.
Hesap Kodu Aralığı
Verilen hesap kodu aralığına giren kayıtlar raporda listelenecektir.
Hesap Kodu Maskesi
Bu alan, hesap kodlarına filtre tanımlayarak liste alınmasını sağlar.
Örneğin; ana hesap kodu 1 rakamı ile başlayanların listesi alınmak
istendiğinde, bu sahaya 1% değerini yazmak yeterlidir. Maskelemede “_” tek
bir
karakter
yerine
“%”
birden
fazla
bilinmeyen
karakter
yerine
kullanılmaktadır.
Tarih Fiş Aralığı
“Tarih” alanında verilen tarih aralığının, fişlerdeki “Kayıt Tarihi” ya da
fişlerdeki “Evrak Tarihinden” hangisinin baz alınacağının belirtildiği
alandır.
Tarih
Hangi tarih aralığındaki kayıtların raporda listeleneceğinin belirtildiği
alandır.
Miktar Yazılsın
Raporda, fişlere ait miktar
işaretlenmesi gereken alandır.

bilgilerinin

de

Bakiye Kolonu Yazılsın
Raporda borç/ alacak farkını gösteren bakiye
istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

1.6.1.3

listelenmesi

istendiğinde

kolonunun

listelenmesi

da

Proje Detay Rapor

Muhasebe/Kayıt/Proje Kodu Girişi/Detay Rapor Şablon Tanımlama bölümünden
tanımlanan şablondaki alanlara ve kısıtlamalara göre Proje Detay Rapor’un
alınabildiği bölümdür.

Rapor Kodu
Detay Rapor Şablon Tanımlama bölümünden tanımlaması yapılan, hangi şablona
ait raporun alınacağının belirtildiği alandır. Bu alana ilgili şablonun
kodu girilmelidir.
Proje İçin Kırılsın
Raporun
proje
kodu
bazında
işaretlenmesi gereken alandır.

1.6.1.4

kırılımlı

olarak

alınması

istendiğinde

Proje Kümüle Rapor

Muhasebe/Kayıt/Proje Kodu Girişi/Kümüle Rapor Şablon Tanımlama bölümünden
tanımlanan şablondaki alanlara ve kısıtlamalara göre Proje Kümüle Rapor ‘un
alınabildiği bölümdür.

Kümüle Rapor Kodu
Kümüle rapor şablon tanımlama bölümünden tanımlaması yapılan, hangi şablona
ait raporun alınacağının belirtildiği alandır. Bu alana ilgili şablonun
kodu girilmelidir.
Tip (Hepsi/Giriş/Çıkış)
Giriş seçeneği seçildiği zaman, raporda sadece giriş hareketleri, Çıkış
seçeneği seçildiği zaman raporda sadece çıkış hareketleri, Hepsi seçeneği
seçildiği zaman ise raporda giriş ve çıkış hareketleri bir arada
listelenecektir.

2.

Demirbaş Paketinde Proje Takibi Uygulaması

Çalışılan firmada proje kodu uygulaması kullanılıyor ve demirbaş paketinde
de ilgili projede kullanılan demirbaşların takibi yapılmak isteniyorsa
öncelikle demirbaş şirketinin ilişkilendirileceği ticari pakette Yardımcı
Programlar/Kayıt/Şirket/Şube
Parametre
Tanımları/Parametreler
bölümünde
“Proje Kodu Uygulaması Var” parametresinin onaylanması gerekmektedir. Daha
sonra
demirbaş
paketi
ile
proje
takibi
yapılan
ticari
paket
ilişkilendirilmelidir. Bu ilişkilendirme işleminin yapılabilmesi için
demirbaş paketinde Kayıt/Parametre Girişi bölümünde “Entegrasyon Yapılacak”
alanı onaylanarak “Veritabanı Bilgileri” bölümünde ilgili ticari paket
şirketinin adı girilmelidir. Eğer Veritabanı Bilgilerinde tanımlanan ticari
şirkette “Proje Kodu Uygulaması Var” parametresi işaretli değil ise
Demirbaş Paketinde de Proje Kodu ile ilgili alanlar aktif gelmeyecek
dolayısıyla Proje Kodu Takibi yapılamayacaktır.
Demirbaş paketinde takip edilen projede kullanılan demirbaşların öncelikle
Kayıt/Demirbaş Bilgi Kartı bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.

Demirbaş hangi projede kullanılıyorsa Demirbaş Bilgi Kartı bölümünde Proje
Kodu alanına ilgili Proje Kodu girilmelidir. Bu alanda girilen Proje
Kodu’nun
Demirbaş
Paketi
ile
entegre
çalışan
Ticari
Pakette
Muhasebe\Kayıt\Proje
Kodu
Girişi\Proje
Sabit
Tanımları
bölümünden
tanımlaması yapılmalıdır. Demirbaş kartı ile proje kodunun ilişkilendirme
işlemi yapıldıktan sonra artık hangi demirbaşın hangi projede kullanıldığı
takip edilebilecektir.
Demirbaş bilgi kartında proje ile ilgili tanımlama işlemi bittikten sonra,
ilgili demirbaşın takip edildiği projede ne kadar süre ile kullanıldığının
tanımlandığı Demirbaş Proje Bilgileri ekranında tanımlamalar yapılmalıdır.

2.1 Demirbaş Proje Bilgileri

Proje Kodu
Takip edilen projenin kodunun girildiği alandır. Tanımlanan proje kodu
sadece tek bir proje için geçerli olup diğer projeler için kullanılamaz.
Demirbaş Kodu
Proje Kodu alanında
girildiği alandır.

belirtilen

projede

kullanılan

demirbaş

kodunun

Başlangıç tarihi
Proje kodu alanında belirtilen projede kullanılan demirbaşın hangi tarihte
kullanılmaya başlandığının belirtildiği alandır.
Bitiş Tarihi
Proje kodu alanında belirtilen projede kullanılan demirbaşın hangi tarihte
kullanımının sona erdiğinin belirtildiği alandır.
Başlangıç ve bitiş tarihlerinin tanımlanması ile ilgili projede hangi
demirbaşın hangi tarih aralığında kullanıldığının takibi yapılabilecektir.
Başlangıç Saati
Proje Kodu alanında belirtilen projede demirbaşın hangi saatten itibaren
kullanılmaya başlandığının belirtildiği alandır.
Bitiş Saati
Proje kodu alanında belirtilen projede demirbaşın hangi saatte kullanımının
sona erdiğinin belirtildiği alandır.
Başlangıç ve bitiş saatlerinin tanımlanması ile ilgili projede hangi
demirbaşın kaç saat kullanıldığının takibi yapılabilecektir.
Demirbaş Proje Bilgileri ekranında, takip edilen projelerde kullanılan
demirbaşların kullanıldıkları tarih ve süreleri tanımlandıktan sonra;
değerleme ve amortisman ayırma işlemi yapıldığında, ilgili demirbaşın o
projede kullanılan amortisman tutarı şu şekilde bulunmaktadır.
Demirbaşın aylık amortisman tutarı 200 olsun
Demirbaş 1 ayda ilgili proje için 10 gün kullanılmış olsun
İlgili projede kullanılan demirbaşın amortisman tutarı:
200*10/30 şeklinde hesaplanacaktır.
Bu şekilde demirbaş paketinde ilgili projede kullanılan demirbaşların
tanımlaması yapıldıktan sonra Ticari Pakette, Muhasebe/Raporlar/Proje Takip
Raporlarında Proje Detay Rapor yada Proje Kümüle Rapor alınabilmektedir.

3.

Personel Paketinde Proje Takibi Uygulaması

Personel paketinde Proje Kodu takibi yapılması isteniyorsa öncelikle,
Yardımcı
Programlar\Kayıt\İşletme\İşyeri
Tanımları
bölümünde
“Proje
Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir.
Personellerin
proje
takibi
ile
ilgili
tanımlamaları
Kayıt\Personel
Bilgileri\Personel Devam Bilgileri Girişi ekranından yapılabilmektedir.

Personel Devam Bilgileri Girişi ekranında, personelin ilgili projede kaç
ay, gün ya da saat çalıştığı tanımlanabilmektedir.

