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Rehber ekranının sol tarafında arama yapılacak alanların isimleri
gelmektedir. Yeni versiyon ile birlikte rehberde arama yapılacak alan
sayıları arttırılmıştır. Rehberlerde grid ekranda izlenebilen kolonların
genişlikleri kullanıcılar tarafından değiştirilebilmekte ve en son ne
şekilde rehber kapatıldı ise rehber tekrar açıldığında aynı kolon
genişliği korunmaktadır. Örneğin Müşteri Sabit Bilgileri rehberinde Cari
Kodu kolonunun genişliği arttırıldığı zaman, rehber tekrar açıldığında
ekrana Cari Kodu kolonu genişletilmiş olarak gelecektir.

1.1

Rehberde Sıralama Tuşları

Rehberde sıralama tuşları ile aranmak istenen kayıtlar artan, azalan
sırada
ya
da
sıralama
yapılmadan
listelenebilmektedir.
Sıralama

tuşlarında, bir tuştan diğerine klavye ile geçmek için Alt tuşu ile
beraber aşağı veya yukarı ok tuşları kullanılmalıdır. Fare ile sıralama
tuşları
değiştirilmek
istendiğinde,
ilgili
tuş
fare
bir
kez
tıklatıldığında diğer sıralama seçeneğine geçilebilecektir. Her bir
farklı sıralama tuşuna basıldıkça sıralama yaptırılan kolonun rengi
değişmektedir.
Artan
Rehberde listelenecek bilgilerin artan sırada yani küçükten büyüğe doğru
sıralanmasını sağlayan tuştur.

Azalan
Rehberde listelenecek bilgilerin azalan
doğru sıralanmasını sağlayan tuştur.

sırada

yani

büyükten

küçüğe

Sıralama
Rehber ilk açıldığı zaman programın belirlemiş olduğu standart bir alana
göre sıralı olarak gelmektedir. Rehberdeki listelenecek alanların
belirtilen bir alana göre Artan ya da Azalan sırada değil, rehberin
standart sıralamasına göre ekrana ilk geldiği şekliyle izlenmesi
istendiğinde kullanılması gereken tuştur. Örneğin stok rehberi ilk
açıldığında stok adına göre sıralı gelmektedir. Rehberde stok koduna
göre azalan sıraya göre sıralama yapıldıktan sonra, sıralama yapılmak
istenmediğinde bu tuş tıklatılırsa rehberdeki veriler stok adına göre
sıralı gelecektir.
Ayrıca, rehberde bulunan birden fazla sahaya göre sıralatma yapmak
mümkündür.
Bunun
için
sıralatmada
kullanılacak
sahaların
seçimi

sırasında, klavyede bulunan shift tuşuna basılması yeterlidir.

1.2

Rehberde Kısıt Tuşları

Rehberde
kısıt
tuşları
ile
listelenecek
kayıtlar
için
kısıt
verilebilmekte, verilen kısıta uyan kayıtların rehberde listelenmesi
sağlanabilmektedir. Kısıt tuşlarında, bir tuştan diğerine klavye ile
geçmek için Alt tuşu ile beraber sağ ya da sol ok tuşları
kullanılmalıdır.
Fare ile kısıt tuşları değiştirilmek istendiğinde, seçilmek istenilen
tuşun üzerine gelinip fare bir kez tıklatılması gerekmektedir.
Eşit
Rehberde veri girişi yapılan alanda yazılan değere eşit olan kayıtların
listelenmesini sağlayan tuştur. Yani rehberdeki kayıtlar eğer bu alanda
verilen kısıtı birebir karşılıyorsa listelenecektir. Örneğin grup kodu
alanında ” Eşit” kısıtı seçilip değer olarak “01” yazıldığı zaman
rehbere sadece grup kodu 01 olan kayıtlar gelecektir.

İle Başlayan
Rehberde veri girişi yapılan alanda yazılan değer ile başlayan
kayıtların listelenmesini sağlayan tuştur. Örneğin stok kodu alanında
“İle Başlayan “ kısıtı seçilip değer olarak “01” yazıldığı zaman rehbere
stok kodu 01 ile başlayan kayıtlar gelecektir. 01204-AB, 01AC-200, 01
vb.

İle Başlayan Ve Sonrası
Bu seçenek seçildiği zaman, öncelikle rehberde veri girişi yapılan
alanda yazılan değer ile başlayan kayıtlar, daha sonra diğer kayıtların
tamamı listelenecektir. Örneğin stok kodu alanında “İle Başlayan Ve
Sonrası” kısıtı seçilip değer olarak “01” yazıldığı zaman öncelikle stok
kodu “01” ile başlayan stoklar, arkasından da diğer stokların tamamı
listelenecektir. 01,01204-AB, 01AC-200, 02, 03, 04,05 vb.

İçinde Geçen (F8)
İçinde rehberde veri girişi yapılan alanda yazılan değer geçen
kayıtların listelenmesini sağlayan tuştur. Örneğin stok kodu alanında
“İçinde Geçen ” kısıtı seçilip değer olarak “01 ” yazıldığı zaman, stok
kodunun herhangi bir yerinde başında, sonunda ya da ortasında “01” geçen
kayıtlar rehberde listelenecektir. T001, P101, 01204-AB, B01CM vb.
“İçinde
Geçen”
kısıtının
işlevi
“F8”
tuşu
kullanılarak
ta
uygulanabilmektedir.

Rehberde ekran kapatılmadan önce en son hangi sıralama ve kısıt tuşları
kullanıldı ise aynı rehber tekrar açıldığında ekrana yine aynı tuşlar
seçili olarak gelmektedir.
Rehberlerin boyutları kullanıcılar tarafından
çekilerek büyültülebilir ya da küçültülebilir.

rehberin

köşelerinden

