SİSTEM MODÜLÜ

Fayda

Bu doküman ile, Netsis İnsan Kaynakları Paketinin temel modülü olan Sistem
modülünün kullanımı hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
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Amaç ve

Tarihi
Kategori
Ürün
Grubu

Modül
Versiyon

[X] Yeni Modül
[X] Fusion
[X] Fusion Standart
[X] Sistem
[X] Ürün Kategorisi Önkoşulu

Önkoşulu
Yükleme
ve
Gereken

[X] HrSistem.dll
[X] HRRes.dll

Dosyalar

[X] HRSISTRK.dll

Yükleme

[X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması

Sonrası
İşlemler
Uygulama

[X] İlgili Program Seçeneklerine Hak Tanımlanması
Personel Özlük Bilgileri ile İnsan Kaynakları modüllerinin genel yönetiminin
yapıldığı temel modüldür. İnsan Kaynakları paketinde, veri giriş bölümleri ve
raporlar, kullanıcı tarafından düzenlenebilir. Uyarlama sırasında isteğe göre
kayıtlara yeni sahalar eklemek ya da kullanılmayacak sahaları çıkarmak
mümkündür.

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ
(NCD- Netsis Customizable Database System)
Nesne Tabanlı Tasarım
Bu altyapıda, bilgi parçacıkları nesne olarak adlandırılır. Tanımlı küçük
nesneler bir araya gelerek ana bilgi nesnelerini oluştururlar. Personel Özlük
Bilgileri nesnesi, içinde birçok bilgi parçacıkları barındıran ana nesnelerden
biridir. Personel Özlük Bilgileri içinde, kişinin adı, soyadı, SSK numarası,
giriş tarihi, ev adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri, eğitim durumu, iş
tecrübesi vb. birçok bilgi alanı mevcuttur. İnsan Kaynakları paketinin mevcut
altyapısında, personel özlük bilgileri nesnesini, yeni bilgi sahaları/nesneleri
ekleyerek, istenmeyen mevcut bilgi sahaları/nesneleri çıkararak ihtiyaca göre
düzenlemek mümkündür. Benzer şekilde paket içinde mevcut olan tüm ana ve alt
nesneleri düzenlemek, sıfırdan yeni nesneler tanımlayarak bunlara ait menü
seçenekleri oluşturmak kaydıyla kayıt girişi ve raporlama sağlamak mümkündür.

Nesne tabanlı tasarımın sağladığı bir başka avantaj, kalıplaşmış alt nesneler
tanımlayarak, bunları her seferinde tüm içerdiği tüm sahaları tanımlamaya gerek
kalmaksızın, olduğu gibi ana nesneler için kullanabilmektir. Örneğin Adres
nesnesi, standart olarak her zaman, sokak/cadde numarası, kapı numarası, semt,
ilçe, il, posta kodu ve ülke bilgilerinden oluşacaktır. Adres nesnesi bir kez
tanımlandıktan sonra, personel özlük bilgilerinde ev adresi, iş adresi vb.,
özgeçmişte irtibat adresi, eğitim ve etkinliklerde salonun adresi ya da eğitim
veren şirketin adresi gibi birçok yerde kullanılabilir. Üstelik her seferinde
adres tanımlanacağı zaman, tek tek sokak/cadde, kapı numarası vb. sahaları
tanımlamaya gerek kalmadan, tek adres nesnesini kullanarak, içindeki tüm
sahaların bir kerede ana nesneye eklenmesini sağlayabiliriz.
Nesne içinde nesne kullanarak, tekrarlı tanımlardan kaçınabiliriz. Nesne içinde
nesne kullanımına bir örnek, adres nesnesi içindeki il nesnesidir. İnsan
Kaynakları paketi yüklendiğinde, Tadres nesnesi, hazır tanımlı nesnelerden biri
olarak gelir. Bu nesnede, Adres satırı (sokak/cadde, kapı numarası vb.
bilgilerin serbest girişi için), ilçe, il
ve posta kodu sahaları bulunmaktadır.
TAdres içindeki il sahası ise, TIl adlı
başka bir nesneden oluşmaktadır. Bu nesne
de hazır tanımlı olarak gelen nesnelerden
biridir. İl plaka kodu, ilin adı, telefon
kodu ve ülkesi sahalarından oluşur. TIl
nesnesindeki
ülke
sahası
yine
hazır
tanımlı TUlke nesnesinden türemiştir. Bu
nesne ise, ülke plaka kodu, ülke adı ve
telefon kodu sahalarından oluşur. Adres
içinde il nesnesinin kullanımı, illerin
standart
olarak
bir
menü
seçeneğinde
tanımlanmasını ve adreslerde sadece kodu
verilerek kullanılabilmesini sağlar. Her seferinde ilin adı yazılması yerine,
kod kullanımı, raporlama açısından standardizasyonu sağlar.
Paketin kullanımına geçmeden önce, nesne tabanlı tasarım altyapısı ile insan
kaynakları paketinde nesne tanımlamalarını anlatacağız. Nesneler tanımlanmış ve
kullanıma hazırlanmış ise, bu bölümü atlayıp, dokümanın kullanım ile ilgili
ileri bölümlerine geçebilirsiniz. Nesne tanımları, nesneler ve veri giriş
ekranları ile ilgili tanımlamalar Kayıt/Sistem Tanımlamaları bölümünde yer
almaktadır.
Not: Tüm paket içindeki nesneler tasarlanabilir olduğundan dolayı, veri giriş
ekranları da program tarafından hazırlanır ve standart kullanıma sahiptir. Veri
giriş ekranlarının kullanımı için bkz: Veri Giriş Ekranları.

SİSTEM TANIMLAMALARI
NESNE TANIMLARI
Mevcut nesneleri saha/nesne ekleme/çıkarma amacıyla düzenlemek ve yeni nesneler
tanımlamak amacıyla kullanılan bölümdür.

Nesne Üst Bilgileri
Nesne No: Tanımlanacak nesnenin numarasının girileceği alandır. Yeni bir nesne
tanımlamak için son kalınan numaradan artırılarak program tarafından yeni numara
verilebilmesi için 0 girildikten sonra “Tab” tuşuna basılabilir. 0 ile 1000
arasındaki nesneler Netsis tarafından ayrılmış olup bu numaralar arasına yeni
kayıt girmek mümkün değildir. Yani kullanıcılar tarafından tanımlanan nesnelerin
numaralarının 1000’den büyük olma zorunluluğu vardır. Hazır tanımlı nesnelerden
bir tanesini değiştirmek üzere seçebilmek için, nesne numarası girilmelidir.
Rehberden faydalanarak nesne numarası belirlenebilir. Numarası 1000’den küçük
olan nesneler değiştirilebilir ancak silinemez.
Nesne Adı: Tanımlanan nesnenin veri tabanındaki isminin girileceği alandır. Bu
nesne veritabanında bir tablo olarak kullanılacağından ismi girilirken boşluk ve
Türkçe karakter kullanılmamalıdır. Yeni bir nesne tanımlanıyor ise, kullanıcı
tarafından belirlenen ismin başına program tarafından 'TK_' getirilecektir.
Örnek: TK_NESNEADI. Netsis tarafından hazırlanan nesnelerin başında 'T'
bulunmaktadır.
Nesne Açıklaması: Tanımlanan nesneye ait açıklamanın girilebileceği alandır.
Nesneler rehberde burada girilen açıklama ile listelenecektir. Kullanım amacına
yönelik hatırlatıcı açıklama yazmakta fayda var.
Veri Girişine İzin Verilsin: Tanımlanan nesnenin bir menü seçeneği aracılığı ile
veri girişi yapılıp yapılmayacağı anlamına gelir. Bunu bir örnekle açıklayalım.
İl bilgilerini içeren bir nesnemiz olsun. Bu nesne içindeki sahalar, il plaka
kodu, ilin adı, bölgesi, ülkesi vb. sahalar yer alsın. Bu durumda il nesnesine
ait bilgilerin bir menü seçeneği vasıtasıyla veri girişi yapılmalıdır. Yani
Türkiye'deki iller bir menü seçeneğinden girilerek, plaka kodları, ilin adı ve
diğer bilgileriyle tanımlanacaktır. İller tanımlandıktan sonra, il nesnesinin
geçtiği yerlerde, örneğin personel özlük bilgilerinde doğum ili sahasında,

sadece plaka kodu verilerek il belirlenecektir. Bu durumda il nesnesi için veri
girişine izin verilsin işaretli olması gerekir. Diğer tarafta adres nesnesini
ele alacak olursak, adres nesnesi için bir menü seçeneğinden giriş yapılması
anlamsızdır. Adres, bir kodla tanımlanabilecek standart bir bilgi değildir.
Ancak içinde geçtiği nesnede anlam kazanır, personelin ev adresi gibi. Yani
sadece ana nesnelerin içinde kullanımı anlamlı olan bir nesnedir ve veri
girişine izin verilsin işaretlenmemelidir.
Veri girişine izin verilsin işaretlenmesi halinde, tanımlanan nesne, veri girişi
yapılabilmesi için, araç çubuğunda bulunan Özelleştir bölümü kullanılarak menüye
eklenebilir. Özelleştir işlemi dokümanın ilerleyen bölümlerinde anlatılacaktır.
Veri girişine izin verilen nesneler, diğer nesnelerin içinde de kullanılabilir.
Veri girişine izin verilen bir nesnenin, diğer bir nesne içinde kullanımı için,
kod
sahası
önem
kazanacaktır,
sadece
kod
bilgisinin
girilmesine
izin
verilecektir. Personel özlük bilgilerindeki doğum ili örneğinde olduğu gibi.
Yani doğum ili olarak il plaka kodu verilmesi gerekecektir. İl plaka kodu
verildiğinde tekrar ilin adı ve diğer bilgilerin verilmesine gerek yoktur, bu
bilgiler ayrı bir yerde girilmiş ve saklanmıştır. İl bilgisi gibi sahalar
rehberlerle desteklenebilecektir. Veri girişine izin verilmeyen nesneler için
ise, diğer bir nesne içinde kullanımı sırasında, tüm sahaları veri girişine açık
olacaktır. Personel özlük bilgilerindeki ev adresi örneğinde olduğu gibi. Yani
ev adresi olarak, sokak/cadde, kapı no, semt, ilçe, il, posta kodu gibi
bilgilerin tamamı girilebilecektir.
Veri girişine izin verilsin seçeneğinin işaretlenmesi halinde Otomatik
Oluştur, Bağlı Olduğu Nesne ve Evrak Var sahaları aktif hale gelecektir.

Kod

Otomatik Kod Oluştur: Veri girişine izin verilsin seçeneğinde anlatıldığı
şekilde, veri girişi yapılacak olan tüm nesneler için bir kod sahası tanımlamak
gerekir. Kodlama sahası, kayıtları belirleyici tekrarsız bilgi anlamına
gelmektedir. Personel özlük bilgilerindeki personel kodu, il bilgilerindeki il
plaka kodu vb. Tanımlanmakta olan nesnenin kod sahasının program tarafından
otomatik
oluşturulması
isteniyorsa
bu
seçenek
işaretlenebilir.
Seçenek
işaretlendiği durumda, program otomatik olarak EXTCODE isimli sahayı nesneye
ekler. Program tarafından oluşturulacak kodun saha tipi bir sonraki seçenekte
belirlenir. Seçenek işaretlenmediği durumda, kod sahasının kullanıcı tarafından
tanımlanması beklenir. Nesnenin ilk saha(lar)ı kodlama sahası olarak tanımlanmak
zorundadır.
Program
tarafından
oluşturulan
kodlama
sahası,
tek
saha
olabilmektedir. Tanımlanan nesne için kayıtları tanımlayan tekrarsız bilgi,
birden fazla saha ile oluşturulabiliyorsa, bu durumda kullanıcı kodlama
sahalarını kendi tanımlamalıdır. Örnek, Personel kodu + İzin Tipi + İzin Tarihi
gibi üç tane bilgi ile tekrarsız kayıt bilgisi oluşuyorsa, her üç saha kodlama
sahası olarak arka arkaya tanımlanmalıdır. Kullanıcı tarafından kod sahası
tanımlama şekli için bkz: Saha Tanımları / İndeksleme İçin Kullan.
Kod Saha Tipi: Otomatik kod oluştur seçeneğinin işaretlenesi halinde aktif hale
gelen sahadır. Program tarafından otomatik oluşturulacak olan kod sahasının
tipini belirlemek için kullanılır. Sahanın sağ tarafındaki aşağı ok tuşu ile
açılacak olan desteklenen saha tipi listesinden seçilebilir.
Bağlı Olduğu Nesne: Ana nesnelerden birine bağlı bir hareket nesnesi
tasarlanıyorsa işaretlenmesi gereken sahadır. Örneğin, personellerin aldıkları
avanslara ait bir nesne tasarladığımızı düşünelim. Avans bilgileri personele
bağlı olduğu için, bu seçenek işaretlenmeli ve hemen yanındaki kutucuktan
TPERSONEL nesnesi seçilerek, bağlı olduğu nesne belirlenmelidir. Program,
personel kodlarına bağlı avans bilgileri nesnesini oluşturacaktır. Bir personele
ait birden fazla avans hareketi girileceği düşünülecektir. Avans hareketlerinin
içereceği bilgi sahaları ise, saha tanımlama bölümünde tanımlanacak olup
ilerleyen
bölümlerde
anlatılacaktır.

Bağlı olduğu nesne sahasında nesne belirlendiği durumda ve Otomatik Kod Oluştur
seçeneği işaretlenmiş ise, program bu kez, IDXVARCODE isimli sahayı otomatik
oluşturacaktır. Örneğin, avansların personel kodu + tarih bazında girileceğini
düşünelim. Otomatik Kod Oluştur seçeneğini işaretleyip, Kod Saha Tipi olarak
"Tarih" seçeneğini belirlersek, program IDXVARCODE adında ve tarih tipinde bir
anahtar saha oluşturur. Personel Kodu için ayrıca bir saha tanımlanmasına gerek
yoktur. Nesne bağlantısı belirtildiği için, program otomatik olarak bu nesneyi
personel koduna bağlayacaktır. Kod sahası olarak sadece Tarih sahası yeterli
olacaktır. Kod sahası, Otomatik Kod Oluştur seçeneğiyle, program tarafından
oluşturulabileceği
gibi,
kullanıcı
tarafından
sahalar
tanımlanarak
da
oluşturulabilir. Kod sahalarının oluşturulması ile ilgili detay için bkz: Saha
Tanımları / İndeksleme İçin Kullan.

Tek Kayıtlık: Nesne bağlantılı olup, hareketler şeklinde değil de tek kayıtlık
bağlantı yapabilmek içindir. Örneğin, personel bilgilerine bağlı özel bir
açıklama girilmesi isteniyor olsun. Ancak bu özel açıklamayı, personel özlük
bilgilerine ekleyerek gösterilmesini belli sebeplerden istemiyor olalım. Bu
durumda personel özlük bilgilerine bağlı, özel açıklama sahaları içeren tek
kayıtlık bir nesne tanımlayıp, menü seçeneği olarak ekleyip, belli kişilere bu
menü seçeneğinde hak tanımlayabiliriz. Program her bir personel kodu için bir
adet özel açıklama kaydı oluşmasına izin verecektir.

Evrak
Var:
Tanımlanan
nesnede
evrak
girişinin
yapılması
isteniyorsa
işaretlenmesi gereken sahadır. Bu durumda, nesneye ait elektronik resim ya da
doküman gibi belgeler bu ekrandan veritabanına eklenebilir. Mesela, TPersonel
nesnesi tanımlanırken bu saha işaretlenmiştir. Böylece Personel Bilgileri
ekranında personele ait resim veya evrak girişinin yapılabileceği ekran
oluşmuştur.

En Üstte: Evrak Var seçeneğinin işaretlenmesi halinde aktif olan sahadır. En
Üstte seçeneği işaretlediğinde nesnede bulunan evrak girişi alanı ekranın en
üstünde ve nesnede bulunan diğer sahalardan önce oluşacaktır. İşaretlenmediğinde
ise evrak girişi nesne sahalarının en altında yer alacaktır.

Saha Tanımlamaları
Saha No: Nesnede var olan bir sahayı güncellemek ya da yeni bir saha eklemek
için kullanılan bölümdür. Ayrıca var olan nesneye farklı bir saha ya da nesne
eklemek için kullanılmaktadır. Yeni bir saha eklemek için bu saha boş veya sıfır
olarak
geçilebilir.
Bu
durumda
kalınan
son
numara
program
tarafından
getirilecektir. Mevcut sahalardan seçmek için kutucuğun yanındaki rehberden
yardım alınabilir.
Nesneye ekleyeceğimiz saha, mevcut bir nesne, dış veri kaynağından veri, nitelik
ya da basit saha olabilmektedir. İstenen saha tipi hangisi ise, aşağıda
anlatılan seçeneklerden ilişkili seçenek tanımlanmalıdır. Nesne, dış veri ve
nitelik kavramları, aşağıda ilişkili seçeneklerde anlatılacaktır. Basit saha
ise, tipini kullanıcının belirleyeceği ve tipine göre herhangi bir bilginin
girilebileceği sahadır.
Bağlı Olduğu Nesne: Tanımlanan saha, bir nesne ise, kutucuğun sağında bulunan
aşağı ok tuşuyla mevcut nesneler içinden seçilebilir.
Dış Veri Kodu: Tanımlanan nesneye ait, başka bir nesnede ya da Netsis'in diğer
paketlerinde bulunan bir tabloda bulunan bir bilgiyi, salt okunabilir olarak
görüntülemek amacıyla eklemek için kullanılır. Dış veriye örnek olarak, Netsis
bordro paketinde bulunan ücret ve giriş/çıkış tarihleri gibi, personel özlük
bilgilerinde tekrar etmemek ancak ekranda görüntülemek istediğimiz bilgileri
verebiliriz. Dış verileri tanımladığımız nesne içinde gösterebilmek için
öncelikle nesne ile dış veri kaynağı arasında bağlantı yapılması gerekmektedir.
Dış
veri
bağlantıları
için
bkz:
Nesne
Æ Tablo/Görüntü Bağlantıları.
Örneğimizde, dış veri bağlantıları bölümünde, TPERSONEL nesnesi ile SICIL
(bordro
paketindeki
personel
bilgileri)
arasında
bağlantıyı
tanımlamış
olduğumuzu düşünelim. Bu bağlantıya, diğer tüm bağlantılara olduğu gibi bir kod
verilecektir. Bu kod, bu sahada dış veri kodu olarak verilmelidir.

Dış Veri Sahası: Dış veri bağlantısı yapılmış ve bir önceki seçenekte dış veri
kodu belirlenmiş olan bağlantı için, dış veri kaynağından gösterilmesi istenen
bilginin saha adı, bu bölümde belirtilmelidir. Dış veri bağlantısı sağlıklı
yapıldıysa, dış veri kaynağının sahaları, kutucuğun sağındaki aşağı ok tuşuna
basıldığında listelenecek ve içinden seçilebilecektir. Örneğimizde TPERSONEL ile
SICIL arasında bağlantı sağlandığında, SICIL tablosunun sahaları listelenir.
Saha Niteliği: Tanımlanan saha nitelik tipindeyse, tanımlı niteliklerden
hangisinin bu saha için kullanılacağı burada belirtilir. Nitelik kullanımını bir
örnekle anlatalım. Örneğin İngilizce bilgisi sahası için, YBDILING niteliği
tanımlanabilir. Nitelik kullanımındaki amaç, YBDILING (yabancı dil İngilizce)
bilgisi için bir skala tanımlayabilmektir. Skalayı, (Y)ok, (A)z, (O)rta, (I)yi,
(P)ekiyi gibi ya da (1)yok, (2)az, (3)orta, (4)iyi, (5)pekiyi şeklinde,
raporlamak
istediğimiz
biçimde
tanımlayabilmekteyiz.
YBDILING
niteliğini
personel özlük bilgileri ana nesnesine eklediğimizde program, belirlenen skala
değerlerinden birinin girişine izin verecektir. Böylelikle personellerin
İngilizce bilgilerini her biri için aynı standartta bir skala ile belirlenmiş
olabilecek ve kolaylıkla İngilizce bilgisi iyi veya çok iyi düzeyde olan
personel listesi alınabilecektir. Nitelik tipinde sahalara örnek olarak,
Cinsiyeti : (K)adın, (E)rkek; Ehliyet sınıfı : (A), (B), (Y)ok; Medeni hali :
(E)vli, (B)ekar, (D)ul; Kan grubu : (A+), (AB+), (0+), (A-), (AB-), (0-)
verilebilir, ihtiyaca göre örnekler çoğaltılabilir. Belli değerler kümesinden
bir değer seçilerek saha bilgisi belirlenme ihtiyacı olduğunda nitelik kullanımı

tavsiye edilmektedir. Bkz: Nitelik Tanımlamaları.
Saha Tipi: Tanımlanan saha, nesne, dış veri ya da nitelik değilse, uygun tipin
belirleneceği
alandır.
Örneğin,
tanımlanan
saha
tarih
bilgisi
için
kullanılacaksa kutucuğun sağındaki aşağı ok tuşuyla açılan desteklenen saha
tipleri listesinden Tarih seçilmelidir.
Ekran Kontrolü: Seçilen sahanın nesne, dış veri, nitelik ya da basit saha
oluşuna ve belirlenen saha tipine göre, ekranda bilgi girişi sırasında nasıl bir
ekran bileşeniyle gösterilmesi gerektiği, program tarafından atanacaktır.
Tanımlanan saha, basit saha ise, belirlenen saha tipine göre, kendi tipinin
gerektirdiği özellikleri taşıyan bileşenlerden seçim yapılabilir. Her saha
tipinin kendi özelliklerine göre okuma yapılabilecek görsel bileşenleri
NetEdit(saha tipi) olarak belirlenmiştir. Örneğin NetEdit(String). Bunların
dışında Distinct Combobox seçeneği mevcuttur. Bu tip bileşen ile veri girişi
sırasında herhangi bir bilgi girilebileceği gibi, bileşenin sağında yer alan
aşağı ok yardımıyla açılan listeden veri tabanında o sahaya ait daha önce
girilmiş tüm farklı veriler içinden seçim de yapılabilmektedir. Aynı standartta
veri girişi sağlanması için kullanılabilir. Örneğin, 'İSTANBUL' şeklinde veri
girilecekse, veri tabanında 'istanbul', İst.', 'İstanbul', 'Istanbul' şeklinde
birden fazla aynı bilgi olup da bilgisayarın ayrı ayrı değerlendireceği bilgiler
bulunmasındansa, bu bileşen yardımıyla önceden girilmiş değer seçilerek aynı her
kayıtta aynı değeri alması sağlanabilir.
Saha Adı: Sahanın/ nesnenin adıdır. Dikkat; Bu bölümde eklenen nesneler,
eklendiği nesnenin içinde bir saha olarak yer alır. Burada verilen isim,
esasında tablodaki bu sahanın ismidir. Örneğin Tadres nesnesi eklenmiş ise
OBJ_ADRES1 şeklinde bir isim oluşturulur. Aynı şekilde eklenen nitelik sahası
için
SCL_YBDILING1,
dış
veri
ise,
VIR_SSK_NO1
gibi
isimler
otomatik
oluşturulacaktır. Bir tabloda aynı isimli iki saha olamayacağından ve aynı tip
sahaların
ayrıştırılabilmesi
amacıyla
buradaki
isme
müdahale
edilmesi
gerekebilir. Örneğin; ilk Tadres OBJ_ADRES1 olarak gelse de OBJ_EVADRESI, ikinci
Tadres eklenmek istendiğinde sistemin önereceği OBJ_ADRES2 ismi, mesela,
OBJ_ISADRESI olarak değiştirilmelidir. Nesnelerin saha isimleri mutlaka OBJ_,
niteliklerin saha isimleri mutlaka SCL_, dış verilerin saha isimleri mutlaka
VIR_ ile başlamalıdır. Saha isimleri, sahaların veri tabanındaki isimleri
olduğundan Türkçe karakterler ve geçersiz işaretler kullanılmamalıdır.
Ön Değer: Tanımlanan saha için, yeni kayıtta bir öndeğer atanması isteniyorsa ön
değer burada tanımlanmalıdır. Sistemden otomatik getirilebilecek ön değerler,
kutucuğun sağındaki aşağı ok tuşu yardımıyla listelenerek seçilebilir. Sistemden
TARIH (veri girişi sırasındaki sistem tarihi), GUN, AY, YIL (veri girişi
sırasındaki gün, ay, yıl değerleri), SAAT:DAKIKA (veri girişi sırasındaki sistem
saati) ve SIRALI ARTAN (ilgili sahada veri girişi sırasında son kalınan
numaradan bir fazlası) ön değerleri getirilebilir.
Saha Açıklama: Sahanın ekranlarda görünecek olan isimdir. İlgili nesnenin yer
aldığı tüm ekranlarda bu isimle görünecektir. Bu nedenle isim verirken tek
ekrana
özel
düşünülmemelidir.
Burada
Türkçe
karakterler
ve
işaretler
kullanılabileceği gibi, başka bir dilde başlıklar da tanımlanabilir.
Grup No: Ekranda sahaları veri girişi sırasında gruplayarak görüntülemek
mümkündür. İstenirse bir nesnenin içindeki sahalar grup no verilerek; örneğin;
1. grup sahalar, 2. grup sahalar şeklinde gruplandırılabilir. Bir nesnedeki grup
no sahalarının hepsi sıfır bırakılırsa herhangi bir gruplama yapılmayacaktır.
Saha Sırası: Tanımlanan sahanın ekranda (grup içinde) görüntülenme sırasıdır.
Verilen numaraların birbirini takip etme zorunluluğu yoktur. Bir nesnedeki sıra
no sahalarının hepsi sıfır bırakılırsa, sahalar tanımlandığı sırada ekrana
gelecektir. Saha sıra numaraları ve grup numaraları verilirken belli bir sıra
takip etmesine ve numaraların aralıklı verilmesine dikkat edilmelidir. Bunun
sonucu,
ileride
yeni
tanımlamalar
yapılırken
sahaların
araya
girmesi
gerektiğinde, mevcut sahaları yeniden numaralandırmaya gerek kalmayacaktır.

Veri Grubu: Tanımlanan nesnede aynı veri grubuna ait sahalardan sadece birine
kayıt
girilmesi
için
kullanılan
sahadır.
Örneğin
TKATILIMCI
(Etkinlik
Katılımcıları) nesnesinde İç Katılımcı (OBJ_PERSONEL) ve Dış Katılımcı
(OBJ_DISKISI) sahaları tanımlanırken, her ikisinde de Veri Grubu sahasına 1
girilerek bu sahaların aynı veri grubuna ait olduğu belirtilmiştir. Bu durumda
Etkinlik Katılımcılarına kayıt girilirken ya İç Katılımcı ya da Dış Katılımcı
sahasına veri girişi yapılabilecektir.
İndeksleme İçin Kullan: Veri girişine izin verilen ve otomatik kod oluştur
seçeneği işaretlenmemiş olan nesneler için, kayıtları belirleyen tekrarsız
anahtar oluşturan saha(lar)nın tanımlanması sırasında işaretlenmesi gereken
seçenektir. Nesne Üst Bilgileri / Veri Girişine İzin Verilsin ve Otomatik Kod
Oluştur bölümlerinde detayı bulunabilir. Saha tanımlarında, otomatik kod oluştur
seçeneği işaretlenmediği durumda, ilk tanımlanan saha mutlaka indeksleme için
kullanılacaktır. Buna dikkat edilerek, kayıtları belirleyen tekrarsız anahtar
saha bilgilerini, ilk saha olarak vermek gerekir. Eğer, tekrarsız anahtar
bilgisi birden fazla sahadan oluşuyorsa, ilk saha sonrasında art arda bu
sahaların da tanımlanması ve her biri için bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.
Anahtar sahaların tanımlanması bittikten sonrasında tanımlanan sahalar için bu
seçeneğin işaretlenmesine gerek yoktur. İndeks olmayan ilk saha tanımında
program anahtar saha(lar)nın tanımlanmasının bittiğini anlayacak ve bundan
sonraki sahalar için bu seçeneğe müdahale ettirmeyecektir.
Boş Değer: Tanımlanan sahanın, program içinde kullanımı sırasında boş
geçilebilmesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken parametredir. Aksi halde,
program bu sahanın boş geçilmesine izin vermeyecektir. Bazı sahaların (örneğin
anahtar – indeks sahaları) boş geçilmesine izin verilmeyecektir.
E-posta Alanı: Saha Tipi olarak karakter dizisi seçilmesi halinde aktif hale
gelecektir. E-posta seçeneğinin işaretlenmesi, veri girişi sırasında ilgili
sahaya e-posta adresleri girileceği anlamına gelmektedir. Bir nesne için birden
fazla e-posta adresi tanımlanabilir. Örneğin ev e-posta, iş e-posta gibi. Eposta adresleri uygulama kullanım sırasında otomatik ve toplu e-posta
gönderimlerinde kullanılacaktır.
Binlik Ayraç: Nümerik sahalar için ekranda Binlik Ayraç özelliğinin kullanılıp
kullanılmayacağını sorgular. Örneğin; Yıl bilgisi tutulan bir nümerik sahada
binlik ayraç kullanımı istenmez, fakat ücret bilgisi tutulan bir nümerik sahada
binlik ayraç gerekir.
Sahayı Gösterme: Tanımlanan sahanın görüntülenmesi istenmiyorsa bu parametre
işaretlenmelidir. Nesnelerden sahaların silinmesi de mümkündür. Ancak belli
dönemlerde kullanımdan kaldırılmak istenen bazı sahalarda, mevcut bilgileri
kaybetmemek için veya daha sonra tekrar kullanılabilir düşüncesiyle veri
tabanından
silmemek
için,
saha
silmek
yerine
görüntülememek
seçeneği
kullanılabilir.
Hizalama: Sahanın hizalaması bu seçenekle belirlenebilir. Genellikle
nümerik sahalar sola, nümerik sahalar ise sağa dayalı olarak kullanılır.

alfa

MODÜL MENÜLERİ / ÖZELLEŞTİR
İnsan Kaynakları paketlerinin modül ana menüleri kullanımı, Temelset modülleri
ile aynıdır. Bkz: Genel Kullanım / Modül Ana Menü Kullanımı. İnsan Kaynakları
Modülleri ana menülerinde, diğerlerinden farklı olarak, Özelleştir seçeneği
bulunmaktadır. Özelleştir, modül menülerinin istenilen yerine, veri girişi
yapılacak nesnelerin veri giriş ekranlarının ya da raporlarının eklenmesini
sağlar. (bkz: Nesne Tanımları / Nesne Üst Bilgileri Veri Girişine İzin Verilsin)

Menü İçeriği, Menü Nesneleri
Özelleştir ekranında, soldaki Menü İçeriği isimli pencerede, modülün menüsünün
ağaç yapısında gösterimi bulunmaktadır. Bu penceredeki menü seçeneklerinin
üzerine gelindiğinde, sağ taraftaki Menü Nesneleri isimli pencerede, seçili
menünün
alt
başlıkları
görüntülenecektir.
Menü
seçenekleri
ya
da
alt
başlıklardan biri seçili olması durumunda, ekranın sol altında yer alan araç
çubuğundaki geçerli butonlar kullanılır / aktif hale gelir.

Araç Çubuğu
Ara
: Menü başlığı arama işlevi içindir. Ara butonuna basıldığında gelen
pencerede,

insan kaynakları paketi genelinde tanımlı tüm nesneler alfabetik sırayla
görünmektedir. İçinde bulunulan modülün bir menü seçeneğine atanmış olan
nesneler beyaz fon üzerinde koyu siyah harflerle; Başka bir modülün seçeneği
olan ya da herhangi bir menü seçeneğine atanmamış nesneler ise, mavi fon
üzerinde
görünür.
Menü
seçeneğine
atanmış
nesnenin
üzerine
mouse
ile

gelindiğinde, pencerenin alt kısmındaki Bağlı Olduğu Başlık bölümünde, nesnenin
atanmış olduğu menü seçeneği izlenebilir. Aranmak istenen nesnenin başlangıç
harfleri klavye kullanılarak arka arkaya yazıldığında, imleç, bu harflerle
başlayan nesne üzerine giderek nesneyi bulur. Nesne seçili iken, Tamam butonu
ile pencereden çıkıldığında, program Özelleştir ekranına dönerek seçilen
nesnenin menü sistemindeki yerini belirler ve üzerinde durur. Modül menüsüne
atanmamış bir nesne seçili iken çıkıldığında ise, nesne, Özelleştir ekranındaki
atanmamış nesneler içinde bulunarak üzerinde durulacaktır. Böylelikle, aranan
nesne kolayca bulunmuş ve yeri belirlenmiş olur.
Alt Menü Ekle
: Menü İçeriği penceresindeki menü başlıklarından biri seçili
olduğu durumda aktif olur. Seçili menü seçeneğine bir alt menü başlığı eklemek
için kullanılır. Tıklandığında açılan pencerede alt menü başlığı istenildiği
gibi girilebilir.
Alt Menü Başlık Değiştir: Eklenen alt menü başlığı üzerindeyken aktif olur.
Başlık değiştirmek için kullanılır. Tıklandığında açılan pencerede alt menü
başlığı istenildiği gibi değiştirilebilir.
Menü/Ayıraç Sil
: Menü Nesneleri penceresinde, kullanıcı tarafından
tanımlanmış olan bir menü seçeneği ya da ayıraç üzerindeyken aktif olur. Seçili
menü seçeneğini ya da ayıracı iptal etmeye yarar.
Ayıraç Ekle
: Menü Nesneleri penceresinde, bir menü seçeneği üzerindeyken
aktif olur. Seçili menü seçeneğinin altına ayıraç eklemeye yarar.
Yukarı/Aşağı Kaydırma
(Ctrl+A, Ctrl+Y): Menü Nesneleri penceresinde, bir
menü seçeneği üzerindeyken aktif olur. Seçili menü seçeneğinin menü içinde
yukarı/aşağı kaydırılmasına yarar.

Atanmayan Nesneler

Menü içeriği penceresinde, modül menüsünün ağaç yapısında gösterildiğini
belirtmiştik. Aynı pencerede kırmızı gösterilen Atanmayan Nesneler ve Atanmayan
Raporlar seçenekleri bulunmaktadır. Atanmayan Nesneler üzerine gelindiğinde,
Menü Nesneleri penceresinde, İnsan Kaynakları paketinde bulunan ve içinde
bulunulan modül menüsüne atanmamış olan tüm nesneler görüntülenir. Modül
menüsüne eklenmek istenen nesne, listeden seçilerek, mouse ile, Menü İçeriği

penceresindeki ağaç yapısında ekleneceği yere sürükle bırak yöntemiyle
eklenebilir. Böylece modül menüsünde, eklendiği yerde, nesne için veri giriş
ekranı açılacaktır.

Atanmayan Raporlar
İnsan Kaynakları paketinin bir özelliği olarak, Rapor Modülünde tanımlanan
raporları, modül menülerine ekleyerek, modül raporuymuş gibi kullanmak
mümkündür. Rapor Modülü kullanımı ve rapor modülünden rapor saklama işlemi için
bkz: Genel Kullanım / Rapor Modülü. İnsan Kaynakları paketinde tanımlı
nesnelerin raporlarını alabilmek için öncelikle nesnelerin görüntülerini (view)
tanımlamak zorunludur. Görüntü (view) tanımlama işlemi için bkz: Görüntü
Oluşturma. Görüntü oluşturulup, ilgili görüntüye ait rapor modülünden bir kez
rapor
tanımlanıp
saklandıktan
sonra,
saklanan
rapor,
modül
menülerine
eklenebilecektir.
Atanmayan Raporlar bölümünde İnsan Kaynakları paketinde tanımlanmış ve içinde
bulunulan modül menüsüne atanmamış olan görüntü (view) isimleri görünecektir.
Görüntü ismi seçilip, mouse ile, Menü İçeriği penceresindeki ağaç yapısında
ekleneceği yere sürükle bırak yöntemiyle eklenebilir. Daha sonra, Menü İçeriği
penceresinden görüntünün eklendiği menü seçilip, Menü Nesneleri penceresinde de
eklenen görüntü seçilip, bağlantılı rapor dosya ismi belirlenmelidir. Menü
yapısında eklenen görüntü ismi üzerine mouse ile gelindiğinde, Özelleştir
penceresinin sağ alt köşesinde bulunan dosya ismi seçeneği aktif hale
gelecektir.

Dosya ismi olarak, görüntü ile ilgili, rapor
modülünden tanımlanan ve saklanan rapor dosyasının ismi verilmelidir. Kutucuğun
sağındaki buton yardımıyla, rapor dosyasının yeri belirlenebilir. Böylece modül
menüsünde, görüntünün eklendiği yerden, rapor alınabilir. Rapor kullanımı, aynı
rapor modülünde olduğu şekildedir.

GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA

Nesnelerin ekran girişlerinde görsel bütünlüğü sağlamak açısından grid veya saha
rehberleri tanımlamalarında, ya da rapor amaçlı olarak kullanılacak görüntülerin
(view) tanımlandığı bölümdür. Nesne tanımlama bölümünde tanımlanan nesneleri
tablo olarak raporlamak mümkün değildir. Mutlaka bu bölüm aracılığıyla görüntü
(view)
oluşturulması
gerekmektedir.
Görüntüler,
amacına
yönelik
olarak
nesnelerden raporlanmak/görüntülenmek istenen sahaların seçilmesi ve görüntüye
eklenerek bir isimle saklanması yöntemiyle oluşturulur.
Araç Çubuğu

Yeni Görüntü
: Yeni görüntü tanımına geçileceği zaman seçilmesi
gereken butondur. Dikkat; Mevcut çalışılan görüntü için yapılan değişiklikler
saklanmadan yeni görüntü seçilirse, yapılan değişiklikler saklanmadan yeni
görüntü oluşturmaya geçilir.

Görüntü Sakla
: Mevcut üzerinde çalışılan görüntü için yapılan
değişikliklerin saklanmasını sağlayan butondur.
Görüntü Sil
kullanılan butondur.

: Mevcut üzerinde çalışılan görüntünün silinmesi için

Görüntü Tanımları
Nesne Adı: Görüntüsü tanımlanacak nesne adı, aşağı ok tuşuna basıldığında açılan
listeden seçilmelidir.
Görüntü Adı: Tanımlanmış view adı, aşağı doğru açılabilen listeden seçilerek
belirtilebilir. Ancak seçilen nesne için daha önceden bir görüntü tanımlaması
yapılmadıysa, bu liste boş gelecektir. Bu durumda ya da nesneyle ilgili yeni bir
görüntü tanımlanmak istendiğinde, sahaya görüntünün adı girilmelidir. Görüntü
adı, veri tabanındaki ismi olacağından, Türkçe karakterler ve geçersiz
işaretleyiciler kullanılmamalı, ileride kullanırken kolaylık olması açısından
hatırlatıcı/bilgilendirici
isimler
verilmelidir.
Bu
sahaya
görüntü
adı
girildiğinde, ismin başına program tarafından “V_” öndeğeri atılacaktır. Bu

değerin değiştirilmemesi gerekmektedir.
Açıklama:
alandır.

Tanımlanan

view’un

ekranda

görüntülenecek

açıklamasının

girileceği

Görüntü Tipi: Tanımlanan görüntünün tipinin belirlendiği alandır. Eğer görüntü
rapor
amaçlı
olarak
tanımlanıyorsa
“Raporlama”,
Grid
veya
rehber
tanımlamalarında
kullanmak
üzere
tanımlanıyorsa
“Grid/
Rehber”
seçeneği
işaretlenmelidir.
Ekle/Çıkar: Görüntüsü tanımlanacak olan nesnenin sahaları, ekranın sol alt
kısmındaki pencerede bulunur. Sağ alt köşede ise, görüntünün içerdiği sahalar
yer alır. Nesne sahalarından, görüntüde yer alması istenilenler mouse ile
seçilerek, Ekle butonu ile ya da çift tıklanarak, sağdaki görüntü sahalarına
eklenir. Görüntü sahalarından vazgeçilenler, mouse ile seçilerek, Çıkar butonu
ile ya da çift tıklanarak görüntüden çıkarılabilir. Yapılan değişiklikler
"Görüntü Sakla" butonu ile saklanmalıdır.

NESNE GÖRÜNTÜ GİRİŞİ
Veri giriş ekranları olan nesnelerin (bkz: Nesne Tanımları / Nesne Üst Bilgileri
Veri Girişine İzin Verilsin, Özelleştir), ekranlarının alt kısımlarında, veri
girişine yardımcı grid’lerin görünmesi isteniyorsa, ilgili nesneye ait bir grid
tanımlaması yapılmalıdır. Grid tanımlaması yapılmayan nesnelerin veri giriş
ekranlarında grid bulunmaz.

Grid tanımlaması yapabilmek için öncelikle, ilgili nesneyi tanımlı bir görüntü
ile eşleştirmek gerekmektedir. Görüntü tanımlama için bkz: Görüntü Oluşturma.
Eşleştirme sebebi, grid üzerindeki bilgilerin, bir view aracılığı ile
sorgulanarak grid’e getirilmesidir. Grid için oluşturulacak görüntü, nesnenin
kendisine ait ve ilişkili diğer nesnelerden veri getirilebilecek şekilde
tasarlanabilir. Grid için tanımlanan görüntü, ilgili grid’de bilgi olarak yer
alması istenilen sahaları içermelidir.
Nesne No: Bu sahada, veri giriş ekranında grid yer alması istenilen ve grid için
tanımlanmış olan görüntü ile bağlantısı yapılması istenen nesnenin numarası
belirtilmelidir. Rehber aracılığıyla nesne numarası belirlenebilir.
Görüntü Adı: Grid için tanımlanmış görüntü adı, aşağı doğru açılan listeden
seçilerek belirtilebilir.
Bağlı

Görüntü

Adı:

Bu

saha

ileri

kullanım

için

konmuştur.

Mevcut

yapıda

kullanılmamaktadır.

REHBER TANIMLAMALARI
Rehber tanımı, ekran girişlerinde, kodu olan nesnelerin, belli bilgilerini
sağlayarak kodunu tespit etme ve veri giriş ekranına döndürme amacıyla
hazırlanmaktadır. Örneğin, personel rehberi, personel kodunun girilmesi gereken
her yerde kullanılabilir. Rehber açıldığında, personelle ilgili bilinen
bilgiler, örneğin, adı, soyadı gibi, girilerek kayıtlar içinde arama yapılır ve
kodu bulunur. Bulunan kod, ekrana döndürülerek, istenen personel kaydı
belirlenmiş olur. Rehber Kullanımı için bkz: Giriş / Rehber Kullanımı. İnsan
Kaynakları paketinde de benzer mantıkla rehberler oluşturulmaktadır. Rehberi
tanımlanacak olan nesnenin veri girişi yapılan bir nesne olması gerekir. Bkz:
Nesne Tanımlama / Veri Girişine İzin Verilsin. Yani kod sahası mevcut olmalıdır.
Tanımlanan rehber, ilgili nesnenin koduna ihtiyaç duyulan her yerde geçerli
olacaktır.
Zaten
personel
kodu
sahası
için
sadece
bir
tane
rehber
tanımlanabilecektir. O nedenle genel amaçlı, nesnenin içinde yer aldığı tüm
ekranları düşünerek rehber tanımlamakta fayda olacaktır.

Rehber Kodu: Tanımlan rehbere, kullanıcının ileride kullanmak üzere vereceği
kodun girileceği alandır. Boş geçilemez.
Rehber Adı: Rehberin hangi bilgiye ait olduğunu
amacıyla, adının/ açıklamasının girileceği alandır.

kullanıcıya

hatırlatması

Başlık Dil No: Saha başlığının ekranda birden fazla dilde görüntülenmesi ve
hangi dil seçildi ise ona göre başlık getirmesi için, dil numarası seçilebilecek
sahadır. Birden fazla dil için girişler ve uygulama, ileride desteklenecektir.

Rehber Başlık: İlgili sahanın rehberi alındığında kullanıcının karşısına gelecek
olan rehberin başlığının girileceği alandır.
Tablo/ View Adı: Rehberler istenirse doğrudan ilgili bilginin bulunduğu tablodan
yapılabildiği gibi, gerektiğinde birden fazla nesneden bilgi alınabilen
görüntüler (view) için de tasarlanabilmektedir. Örneğin, TPersonel gibi bir
nesnenin, insan kaynakları sisteminin alt yapısından dolayıdır ki, Adı, Soyadı
gibi bilgileri bile fiziksel olarak farklı tablolarda yer almaktadır. Personel
rehberinin gerektiği yerlerde kullanılmak üzere bir rehber tasarlıyorsak,
öncelikle Görüntü Oluşturma bölümünden view tanımını yapmak gerekecektir. Bkz:
Görüntü Oluşturma. Bu sahada rehberin hangi tablo/view aracılığı ile alınacağı
belirtilmelidir.
G.Reh Saha İç ve G.Reh Saha Dış: G.Reh. Saha Dış alanında, rehber tanımlanan
nesnenin kod sahası (EXTCODE), G.Reh. Saha İç alanında ise, aynı nesnenin
sisteme özel kod sahası (INTCODE) belirlenmelidir. Kullanıcı tarafından
oluşturulan nesnelerde, nesne tanımlama sırasında otomatik kod oluşturuldu ise,
kod sahası EXTCODE ya da IDXVARCODE olacaktır. Otomatik kod oluşturulmadı ise,
kod sahasının adı, nesne tanımlamada belirlendiği şekilde verilmelidir. İç kod,
yani sisteme özel kod her zaman INTCODE'dur. Bkz: Nesne Tanımlama / Otomatik Kod
Oluştur. Örneğin TPersonel nesnesi için rehber tanımlıyorsak, nesnenin INTCODE
sahası olan 72 ve EXTCODE sahası olan 73 numaralarını belirtmeliyiz. Bu
seçeneklerde kod sahası belirlendikten sonra, başka bir rehber tanımında aynı
kod
sahasının
kullanılmasına
izin
verilmeyecektir.
Bu
seçeneklerdeki
rehberlerde, insan kaynakları paketinde tanımlı tüm nesnelere ait sahalar
mevcuttur. Rehberden ilgili nesnenin iç ve dış kod sahaları belirlenebilir.

Tuş

No:

Rehber

için

kullanılacak

tuşun

tanımlanacağı

sahadır.

Bu

saha

tek

karakterlik olduğu için maksimum 9 tuş için rehber tanımlanabilir. Tanımlanan
tuş daha sonra Ctrl tuşuyla beraber kullanılarak tanımlanan rehber paketin
herhangi bir yerinden çağırılabilir.
Tuş Sıra: Rehber tanımlanırken, bir tuş birden fazla kez kullanılabilir.
Örneğin, İl Bilgileri ve Personel Kodu için 1 numaralı tuş kullanılmış olsun.
Ctrl-1 tuşlarına basıldığında, her iki rehberin tuş numarası aynı olduğundan,
hangisinin seçileceğini sorgulayan bir ekran çıkar. Bu ekranda rehberler,
tanımlanırken kendilerine atanan sıra numarasına göre sıralanırlar.
Saha 1 – 5: Bir rehberde en çok 5 adet saha bilgisi görüntülenebilir. Rehberde
sahalar, burada tanımladıkları sırada ekrana gelir.
Saha Adı: Rehberde görülmesi istenen sahalar bu bölümde girilir. Belirtilen
tablo/ view sahaları, aşağı doğru açılan listeden seçilir.
Dil No: Saha başlıklarının ekrana birden fazla dilde görüntülenmesi ve hangi dil
seçildiyse o dile göre başlık getirilebilmesi için, dil numarası seçilebilecek
sahadır. Birden fazla dil için girişler ve uygulama, ileride desteklenecektir.
Saha Başlıkları: Rehberde yer alan sahaların ekrandaki başlıklarıdır.
Sıralama Sahası: Rehberin hangi sahanın içerdiği verilere göre sıralı olarak
gelmesi istendiğidir. Rehber ilk çağrıldığında bu sahanın verisine göre sıralı
gelecektir. Rehber açıldıktan sonra, normal rehber kullanımındaki gibi, herhangi
bir sahaya göre sıralama yapılabilir.
Geriye Dönen Değerler:

Bilgi girişinde
tasarlandığında,
getirilmelidir.

yukarıdaki şekilde il bilgisi okunması istenen bir saha
ilin kodu okutulmalı ve yanına bilgi olarak da ilin adı

Saha: Kod sahasına dönecek değerin, tanımlanan sahalardan hangisinde yer
aldığıdır. Örneğin TIL rehberinde, İl Plaka kodu (EXTCODE), kod sahasına dönmesi
istenen değerdir. EXTCODE sahasını, rehber sahalarından 1. saha olarak
tanımladığımızı
varsayarsak,
burada
aşağı
açılan
listeden,
1.SAHA’yı
belirleyebiliriz.
Açıklama: Ekranda kod sahasının yanında bulunan ve kodun açıklamasını içeren
sahanın hangi saha olacağının belirleneceği alandır. Burada rehberde yer almayan
bir saha da belirtilebileceğinden dolayı, sağdaki ok tuşuyla açılan listede
tablo/view’un tüm sahaları görünecek olup bir tanesi belirlenebilir.
Dikkat! Geriye dönen sahalar mutlaka tanımlanmalıdır. Aksi halde rehber alınıp,
geriye değer döndürülmek istendiğinde hata alınır.
Kısıt: İlgili rehberde tanımlanması istenen bir kısıt varsa burada girilebilir.
Herhangi bir kısıt verilmesi istenmiyorsa bu saha boş bırakılmalıdır. Kısıt
tanımlaması SQL cümlesi yazılır gibi düşünülüp, WHERE sözcüğünden sonra gelen
kısım, aynı cümlede yazılacağı şekliyle burada tanımlanmalıdır.

GRİD TANIMLARI
Veri giriş ekranlarında grid bulunabilmesi için, bu bölümden grid tanımı
yapılmalıdır. Grid tanımını bu bölümde yapmadan önce, gridde bulunması istenen
bilgi sahalarını sorgulayabilecek bir görüntü (view) yaratılması (bkz: Görüntü
Oluşturma), daha sonra da bu view ile, ilgili nesneyi ilişkilendirmeniz
gerektiğini (bkz: Nesne Görüntü Girişi) görmüştük. Şimdi grid üzerinde yer
alacak sahaları tek tek ekrandaki görüntü şekli açısından tanımlayacağız.

Nesne No: Veri giriş ekranında grid yer alması istenilen nesnenin numarası
belirtilmelidir. Rehber aracılığıyla nesne numarası belirlenebilir.
Sıra: Grid’deki kolonlar için verilecek sıra numarasıdır.
Saha Adı: Daha önce tanımlanmış ve Nesne Görüntü Girişi bölümünde, ilgili nesne
ile ilişkilendirilmiş olan view’un sahaları, aşağı doğru açılan liste yardımıyla
seçilebilir. Böylece, Sıra seçeneğinde verilen sırada yer alması istenen saha
belirtilmiş olur.
Başlık: Grid’ deki kolonun ekranda görünen başlığıdır.
Başlık Dil No: Kolon başlığının ekrana birden fazla dilde görüntülenmesi ve
hangi dil seçildiyse o dile göre başlık getirilebilmesi için, dil numarası
seçilebilecek sahadır. Birden fazla dil için girişler ve uygulama, ileride
desteklenecektir.
Hizalama: Bu sahada yer alan verilerin grid’deki kolonda görüntüsünün sağa/sola
dayalı ya da ortalanmış olacağı belirtilir. Genelde alfa nümerik sahalar sola,
nümerik sahalar sağa dayalı olarak daha düzgün görünür.
Ondalık Adedi: Nümerik sahalar için ekranda görünmesi istenilen ondalık basamak
sayısıdır.
Otomatik Genişlik: Grid’deki ilgili kolonda yer alan verilerin en uzun olanının
görünebileceği şekilde grid kolon genişliğinin otomatik olarak ayarlanması
isteniyorsa işaretlenmelidir. Eğer veri çok uzun ve belli bir uzunluktan sonraki
karakterlerin grid’de görüntülenmesi önemsizse bu saha işaretlenmemeli ve
genişlik tanımlaması yapılmamalıdır.
Genişlik: Grid’deki kolonun pixel cinsinden ekranda görüleceği genişliğidir.

NESNE Æ TABLO/GÖRÜNTÜ BAĞLANTILARI
Nesne tanımlarında, tanımlanan nesneye ait, başka bir nesnede ya da Netsis'in
diğer paketlerinde yer alan bir tablodaki bir bilginin, salt okunabilir olarak
görüntülemek
amacıyla
nesneye
eklenebileceği
anlatılmıştı.
Bkz:
Nesne
Tanımlama/Dış Veri Kodu. Dış veriye örnek olarak, Netsis bordro paketinde
bulunan ücret ve giriş/çıkış tarihleri gibi, personel özlük bilgilerinde tekrar
etmemek
ancak
ekranda
görüntülemek
istediğimiz
bilgileri
verebiliriz.

Organizasyon şemasında yer alan kişinin pozisyon ve departman bilgisi de yine
özlük bilgilerinde tekrar edilmemesi için, dış veri olarak özlük bilgilerine
bağlanmış örneklerden biridir. Nesne tanımında dış veri eklenmeden öncesinde,
nesne ile dış veri kaynağının ilişkilendirilmesi işleminin bu bölümde yapılması
gerekir.

Kodu: Her bir dış veri bağlantısına bir kod verilmelidir. Sıfır ya da boş olarak
geçildiğinde, program otomatik olarak son kalınan numaradan arttırarak yeni bir
dış veri bağlantı kodu getirecektir. Mevcut bağlantı seçimi için rehberden
faydalanılabilir.
Nesneler: Dış veri bağlantısı yapılacak olan nesne, kutucuğun sağındaki ok tuşu
ile açılacak olan listeden seçilebilir.
Tablo / Görüntü: Dış verinin getirileceği tablo ya da görüntü adı, kutucuğun
sağındaki ok tuşu ile açılacak olan listeden seçilebilir.
Kriter: Nesne ile tablonun bağlantısının SQL cümlesi ile yapılacağı düşünülerek,
WHERE sözcüğünden sonra yazılacak olan kriteri aynı SQL yazıyormuş gibi yazmak
gerekir.
Veri Tabanı Komutları: Kriter yazılırken kullanılacak veri tabanı komutlarının
MSSQL, Oracle gibi veritabanlarında farklı kullanım şekillerini yazmak yerine,
bu listeden komut seçilerek, veri tabanının formatına otomatik dönüştürülmesi
sağlanabilir. Listeden tarih/saat seçildiğinde, kriter bölümüne {$NETDATE$}
ifadesi aktarılacaktır. Kriter cümlesi çalışırken, bu ifade, üzerinde çalışılan
veri tabanının istediği formata otomatik dönüştürülerek çalıştırılacaktır.
Listeden veritabanı sahibi seçildiğinde, kriter bölümüne {$NETDBO$} ifadesi
aktarılacaktır. Bu ifade stored procedure/function gibi sahibi belirtilmesi
gereken nesnelerin kriter bölümünde kullanılması sırasında sahibi ifadesinin
otomatik getirilmesi içindir ve kriter cümlesi çalışırken, üzerinde çalışılan
veri tabanının istediği formata otomatik dönüştürülerek çalıştırılacaktır.
Bu bölümde, nesne ile dış veri kaynağı arasında bağlantı sağlandıktan sonra, dış
veri kaynağından istenen verilerin nesneye, Nesne Tanımlama bölümünden eklenmesi
gerekir. Bkz: Nesne Tanımlama/Dış Veri Kodu.

E-POSTA ŞABLON TANIMLAMA
İnsan Kaynakları paketinde, e-posta adresi içeren nesnelerin veri girişi
sırasında ve Sistem Modülü/İşlemler/Toplu E-Posta Gönderimi işleminden e-posta

göndermek mümkündür (bkz: Veri Giriş Ekranları, Toplu E-Posta Gönderimi).
Gönderilecek e-postalar, öncelikle şablon halinde tanımlanır. Hazır şablonlar
aracılığıyla istenilen e-posta adreslerine gönderilir. Örneğin, tüm personele
veya belli grup personellere veya tek tek personele belli zamanlarda gönderilen
bir duyuru şablonu hazırlanarak, gönderilmek istenen personel, personel özlük
bilgilerinden
çağırılarak
ya
da
toplu
e-posta
işlemlerinden
e-posta
gönderilebilir.

E-Posta Şablon Ekranı Yapısı
E-Posta şablon tanımlama ekranında, üst bilgiler, araç çubuğu, alt kısımda ise,
sol tarafta nesne sahalarını içeren, nesne bilgileri penceresi, sağ tarafta ise
metin penceresi bulunur.

E-Posta Şablon Üst Bilgileri
Nesne Kodu: Hangi nesne için e-posta şablonu hazırlandığını belirtmek için nesne
kodu girilmelidir. Rehber yardımıyla nesne belirlenebilir. E-Posta gönderilmesi
istenen nesnelere örnek, TPersonel (personel özlük bilgileri) ve TCV (özgeçmiş
bilgileri) olabilir.
Şablon Kodu: Hazırlanan her e-posta şablonuna tekrarsız alfa nümerik bir kod
verilmelidir. Kendi bileceğiniz sistematiğinize göre şablonlarınızı kodlamanızda
fayda var. Mevcut şablon kodlarından seçmek için rehberden yardım alınabilir.
Şablon Adı: Tanımlanan şablonu açıklayan ismidir. Şablonun kullanım amacını
anlatan açıklayıcı ve hatırlatıcı bilgi girmekte fayda var.

Araç Çubuğu

: Nesne penceresini kapatarak metin alanının tam ekran görünmesini, ya
da nesne penceresi kapalıyken açılmasını sağlayan butonlardır.
: Metin penceresindeki metin için geçerli olmak üzere, Kes, Kopyala,
Yapıştır işlemlerini yapan butonlardır.
: Metin penceresindeki metin için geçerli olmak üzere, Tümünü Seç işlevini
yapan butondur.
: Metin penceresinde yapılan bir yazım işlemini Geri Al işlevini gören
butondur.
: Metin penceresinde seçili metni silmeye yarayan butondur.
: Metin penceresinde yazılı metin için biçimlendirme
seçenekleridir. Sırayla, Koyu Yaz, İtalik Yaz, Altını Çiz, Üstü Çizili, Madde,
Sola Hizala, Ortala, Sağa Hizala işlevlerini yapan butonlardır.
: Metin penceresinde yazılı ve seçili metin için yazı
tipi ve boyutu belirlemeye yarayan butonlardır.

Nesne Bilgileri
Ekranın sol tarafında yer alan nesne bilgileri penceresinde yer alan sahalardan
istenilen sahaları, çift tıklayarak metin penceresine, saha seçili iken, kime,
kopya ve konu kutucuklarının solundaki ok tuşları ile bu kutucuklara aktarmak
mümkündür. Örneğin, personel özlük bilgileri nesnesindeki adı ve soyadı
sahalarını metin bölümüne aktararak, kişinin adına hitaben bir e-posta
hazırlamak mümkündür. Bunun gibi, kişinin e-postada yer alması istenen bilgileri
metin penceresine aktarılabilir. E-Posta gönderimi sırasında, bu bilgiler,
personel özlük bilgilerinin e-posta gönderilen her bir kaydından alınarak metin
içine yerleştirilecektir. Yine personel özlük bilgilerindeki ev e-posta, iş eposta gibi e-posta sahaları (bkz: Nesne Tanımları/E-Posta Alanı), metin
penceresinin üst kısmında yer alan Kime, Kopya kutularına aktarılırsa, epostalar, personel özlük bilgilerindeki her bir kayıt için bu adreslere
gönderilecektir. Kime, Kopya ve Konu kutucuklarına nesne sahası aktarmak için,
saha seçili iken, bu kutucukların solunda bulunan ok işaretlerini tıklamak
yeterlidir.

Metin Penceresi
Kime: E-Posta gönderilecek adres(ler)in belirtileceği alandır. Nesnedeki
herhangi bir e-posta alanı (bkz: Nesne Tanımları/E-Posta Alanı) seçili iken,
Kime kutucuğunun solunda bulunan ok işareti tıklanarak, sahanın kime kutucuğuna
aktarılması sağlanabilir. Kime kutucuğunda birden fazla e-posta adresi ";" ile
ayrılarak belirtilebilir.
Kopya: E-Posta gönderilecek ana adres dışında aynı e-postanın kopyalanarak
gönderilmesi istenen adres(ler)in belirtileceği alandır. Nesnedeki herhangi bir
e-posta alanı (bkz: Nesne Tanımları/E-Posta Alanı) seçili iken, Kopya
kutucuğunun solunda bulunan ok işareti tıklanarak, sahanın kopya kutucuğuna
aktarılması sağlanabilir. Kopya kutucuğunda birden fazla e-posta adresi ";" ile
ayrılarak belirtilebilir.
Konu: E-Posta konu başlığı istenildiği gibi belirtilebilir.
Metin: İstenen e-posta metninin yazılabileceği alandır. Nesne sahaları, nesne
bilgileri penceresinden seçilip çift tıklanarak, metin bölümüne aktarılabilir.

E-Posta gönderimi sırasında, bu bilgiler, e-posta gönderimi yapılan nesnenin her
bir kaydı için alınarak metin içine yerleştirilecektir. Metin bölümündeki yazılı
alan kısımları seçilerek, araç çubuğundaki biçimlendirme seçenekleri ile
biçimlenebilir.

ŞABLON TANIMLAMA
E-Posta şablon tanımlama bölümü ile kullanımı aynı olup, hazırlanan şablonlar,
nesnelerin veri girişi sırasında ve Sistem Modülü/İşlemler/Toplu Form Basımı
işleminden form basmaya yarar (bkz: Veri Giriş Ekranları, Toplu Form Basımı).
Şablon tanımlama kullanımı için bkz: E-Posta Şablon Tanımlama.
Form Basımı, aynı e-posta işlemlerinde olduğu gibi, basım sırasında, nesne
kayıtlarında yer alan bilgileri, şablonda belirlenen sahalara yerleştirerek
basacaktır. Örneğin, kişilere ait özlük bilgi formları hazırlamak istiyorsak,
kişi kişi istediğimiz bilgileri sayfa üzerine (bir kişiyi bir veya birden fazla
sayfaya basacak şekilde, dikey tasarlanmış formlar halinde) basacak şekilde
hazırlayabiliriz. Şekilde örneğe ilişkin taslak bir form şablonu görülmektedir.

LOG SAHA TANIMLARI
İnsan Kaynakları paketinde tanımlanan nesnelerin ve bu nesnelerle ilgili yapılan
veri giriş, kayıt, düzeltme, silme işlemlerinin log edilebilmesi için kullanılan
bölümdür. Mevcut yapıda nesnelerin log edilmesi işlevi desteklenmemekte olup,
ileriki versiyonlarda pakete konacaktır. Dolayısıyla mevcut yapıda bu bölüm
kullanılmamaktadır.

VERİ GİRİŞ EKRANLARI
Netsis İnsan Kaynakları paketinde tüm bilgiler
oluştuğundan dolayı, veri giriş ekranları, nesne
içerecek şekilde program tarafından hazırlanır.
standart kullanıma sahiptir.

tasarlanabilir nesnelerden
içinde yer alan bilgileri
Tüm veri giriş ekranları

Veri Giriş Ekranı Araç Çubuğu
Hepsini Aç/Kapa: Ekrandaki bütün nesnelerin, veri girişine uygun tüm
sahalarının en son seviyeye kadar açılmasını veya tüm nesnelerin kapanarak ilk
seviye başlıklarının görünmesini sağlar.
İlk/Son Saha: Nesnedeki ilk ya da son sahaya hızlı gidişi sağlar.
Önceki/Sonraki Saha: Üzerinde bulunulan sahadan önceki/sonraki sahaya
hızlı gidişi sağlar.
E-Posta Gönder: Üzerinde bulunulan nesnenin tanımlı e-posta adres(ler)ine,
tanımlı e-posta şablonlarına göre, e-posta gönderimi sağlar.

E-Posta gönderilebilmesi için nesnenin mutlaka e-posta adresi içeriyor olması
(bkz: Nesne Tanımlama/E-Posta Alanı) ve bu nesne için en az bir tane e-posta
şablonu tanımlanmış olması (bkz: E-Posta Şablon Tanımlama) gerekir. E-Posta
gönder butonuna basıldığında nesnedeki e-posta alanlarını ve bu alanlardaki
adreslere gönderilmek üzere hazırlanmış e-posta şablonlarını içeren pencere
açılacaktır. Gönderilmek istenen şablon seçilip Tamam butonuna basıldığında,
şablon tanımına ve üzerinde bulunulan kaydın içerdiği bilgilere göre e-posta
içeriği düzenlenerek gönderilecektir. E-Posta gönderilebilmesi için SMTP
ayarları
yapılmış
olması
gereklidir.
Bkz:
Yardımcı
Programlar/İşyeri
Parametreleri/E-Posta Uygulaması.
Form Basımı: Üzerinde bulunulan nesnenin tanımlı şablonlarına göre form
basımı yapılmasını sağlar.

İşlevin çalışabilmesi için, nesne için mutlaka en az bir tane form şablonu
hazırlanmış olması gerekir. Bkz: Şablon Tanımlama. Butona basıldığında,
basılacak şablon seçim penceresi açılacaktır. Şablonlar sahasında, sağdaki aşağı
ok tuşu yardımıyla, tanımlı şablonlardan bir tanesi seçilebilir. Şablon
seçildiğinde, tanımlı şablona ve üzerinde bulunulan kaydın bilgilerine göre
içerik oluşturulup pencerede görüntülenecektir. Yazdır butonu ile form basımı
yapılabilir. Bu pencerede, araç çubuğundaki butonlar ile, Tamamını Yazdır butonu
geçersizdir. Bu butonlar, Toplu Form Basımı işleminde gelecek olan aynı
pencerede, birden fazla kayıt için geçerlidir.
Hızlı Gidiş: Veri girişi yapılabilecek sahaların aşağı açılan listeden kolayca
seçilip, ilgili sahaya doğrudan gidilmesini sağlar.

Veri Giriş Bölümü Kullanımı
Kod Sahası (EXTCODE): Nesnenin ilk ve tek başına okunan bilgisi kodlama bilgisi
olacaktır. Veri girişine izin verilen nesnelerde mutlaka bir kod sahası olması
gerektiğini görmüştük. Bkz: Nesne Tanımlama/Veri Girişine İzin Verilsin,
Otomatik Kod Oluştur/İndeksleme İçin Kullan. Kod sahasının ekranda görünen saha
başlığı (ör: Personel Kodu), nesne tanımlama bölümünde saha için tanımlanan
başlıktır (bkz: Nesne Tanımlama/Saha Açıklama). Kod sahasında, önceden kayıt
edilmiş mevcut bir kod yazıldığında, mevcut kayıt ekrana gelecek, üzerinde
düzeltme yapılabilecektir. Önceden kayıt edilmemiş yeni bir kod yazıldığında
ise, diğer sahalara da girilecek olan bilgileri içeren yeni bir kayıt
yapılabilecektir. Eğer tanımlanmışsa kod sahasına ait olan rehber sahanın
yanında yer alacaktır. Rehber, mevcut kayıtlar içinden bir tanesini bulup
çağırmaya faydalı olacaktır. Bkz: Rehber Tanımlama, Giriş/Rehber Kullanımı.
Nesneler:

Veri giriş bölümündeki nesneler, nesne başlığı ve kendi içerdikleri bilgi grubu
şeklinde alt alta görünecektir. Nesne başlığına mouse ile tıklandığında nesne
kapalı/açık konumuna geçecektir. Nesneleri kapalı konuma getirmek, ekranda daha
fazla bilgi görebilmek ve istenen nesneye mouse ile gidebilmek için faydalıdır.
Evrak ve Bilgi Sahaları: Bilgi sahaları ve nesnede varsa evrak sahası kullanımı
tüm paketlerde olduğu şekilde standarttır. Bkz: Giriş/Kayıt Ekranları Kullanımı.
Grid: Nesne için tanımlanmış grid varsa, ekranın alt kısmında yer alacaktır.
Bkz: Grid Tanımlamaları. Grid kullanımı, tüm paketlerde standarttır. Bkz:
Giriş/Grid.

NİTELİK TANIMLAMALARI
Nesnelerin içinde, bir sahanın sadece istenen belli değerleri alabilmesi için
kullanılan veri tipidir. Nitelik, belli değer kümesinden seçim yapılabileceği
gibi bir skala belirlenmek istenen sahalarda da kullanılabilir. Örneğin
İngilizce bilgisi sahası için, YBDILING niteliği tanımlanabilir. YBDILING
(yabancı dil İngilizce) bilgisi için (Y)ok, (A)z, (O)rta, (I)yi, (P)ekiyi gibi
ya da (1)yok, (2)az, (3)orta, (4)iyi, (5)pekiyi şeklinde skala tanımlamak mümkün
olabilmektedir. YBDILING niteliğini personel özlük bilgileri ana nesnesine
eklediğimizde program, belirlenen skala değerlerinden birinin girişine izin
verecektir. Böylelikle personellerin İngilizce bilgilerini her biri için aynı
standartta bir skala ile belirlenmiş olabilecek ve kolaylıkla İngilizce bilgisi
iyi veya çok iyi düzeyde olan personel listesi alınabilecektir. Nitelik tipinde
sahalara örnek olarak, Cinsiyeti : (K)adın, (E)rkek; Ehliyet sınıfı : (A), (B),
(Y)ok; Medeni hali : (E)vli, (B)ekar, (D)ul; Kan grubu : (A+), (AB+), (0+), (A), (AB-), (0-) verilebilir, ihtiyaca göre örnekler çoğaltılabilir.

NİTELİK TANIMLARI
Öncelikle Nitelik tanımı bu bölümde yapılmalı, sonrasında niteliğe ait değer
kümesi tanımlanmalıdır.

Nitelik Kodu: Tanımlanacak niteliğin kodu olup, tekrarsız alfa nümerik bir kod
verilmelidir.
Nitelik Açıklama: Tanımlanan niteliğin açıklamasını, açıklayıcı ve hatırlatıcı
detayda belirtmekte fayda var.
Boş Değer Kullanımına İzin Ver: Nitelik kullanımında belli değerler kümesinden
bir
değer
seçilebileceğini
belirtmiştik.
Belirlenen
değerler
dışında
kullanıcının bu nitelikle ilgili sahayı boş bırakıp bırakamayacağını belirleyen
seçenektir.

NİTELİK DEĞER TANIMLARI
Tanımlanan nitelik için geçerli değerlerin tanımlanacağı bölümdür.

Nitelik Kodu: Hangi nitelik için değer tanımlanacağını
Tanımlı nitelik kodlarından rehber yardımıyla seçilebilir.

belirleyen

koddur.

Sıra: Tanımlanan değerlerin sıralamasıdır. Özellikle tanımlanan değerler bir
skalayı belirliyorsa sıralama önem kazanacaktır. Örneğin YBDILING niteliği için
tanımlanacak olan (Y)ok, (A)z, (O)rta, (I)yi, (P)ek iyi değerlerinin 1, 2, 3, 4,
5 şeklinde sıra takip etmesi gerekir.

Nitelik Değeri: Nitelik için geçerli değerler sırasıyla yazılmalıdır. Örneğin
YBDILING niteliği için tanımlanacak olan (Y)ok, (A)z, (O)rta, (I)yi, (P)ek iyi
değerleri, 'Y', 'A', 'O', 'I', 'P' şeklinde girilmelidir. Raporlama amacıyla
kullanılacak saha olup kısa kod şeklinde düşünülmelidir.
Nitelik Açıklama: Verilen nitelik değerinin açıklamasıdır. Örneğin YBDILING
niteliği için tanımlanan 'Y' değeri açıklaması: 'Yok', 'A' değeri açıklaması:
'Az', 'I' değeri açıklaması: 'İyi' şeklinde girilebilir. Değer açıklamalarını
hatırlatıcı ve açıklayıcı şekilde belirtmekte fayda var.

KAYITLAR
PERSONEL BİLGİLERİ

İşyerinde çalışan personellerin özlük bilgilerinin tutulduğu bölümdür. İnsan
Kaynakları paketinin diğer modüllerindeki kayıtların girilebilmesi için (örneğin
Nitelik modülünde personel yetkinliklerinin tanımlanabilmesi, organizasyon
yönetimi gibi) ilk olarak, bu bölüm kullanılarak personellerin girilmiş olması
ya da sicilden buraya aktarılmış olması gerekmektedir (bkz: İşlemler/Sistem Ù
Bordro Aktarımları). Personel Bilgileri TPersonel nesnesinde oluşmaktadır. Bu
nesne bünyesinde birçok küçük nesneyi kapsamaktadır. Firmalar, kendi isteklerine
göre Personel Bilgilerinde gelen alanlarda değişiklik yapabilirler. Bkz: Nesne
Tanımlama. O nedenle personel bilgilerindeki alanlar, burada detaylı olarak

anlatılmayacaktır. Bilgi giriş ekranı kullanımı için bkz: Veri Giriş Ekranları.

GENEL TANIMLAMALAR
İnsan Kaynakları paketi genelinde geçerli bir takım bilgilerin tek yerden
girilmesi amacıyla hazırlanmış olan bölümdür. İller, ülkeler, üniversiteler,
bölümleri, iş alanları, sektörler, tedarikçiler, bu bölümde tanımlanarak paketin
diğer bölümlerinde kullanılabilir.

İL BİLGİLERİ

İllerin plaka kodları, isimleri vb. bilgileri bu bölümde tanımlanıp, tanımlı
iller herhangi bir nesnede il bilgisi gerektiğinde plaka kodu verilerek
kullanılabilir. Türkiye'deki iller hazır tanımlı olarak insan kaynakları paketi
ile birlikte yüklenir.

ÜLKE BİLGİLERİ

Ülkelerin plaka kodları, isimleri vb. bilgileri bu bölümde tanımlanıp, tanımlı
ülkeler herhangi bir nesnede ülke bilgisi gerektiğinde plaka kodu verilerek

kullanılabilir. Dünyadaki çoğu ülke hazır tanımlı olarak insan kaynakları paketi
ile birlikte yüklenir.

ÜNİVERSİTE TANIMLARI/ BÖLÜMLER

Üniversiteler ile bölümleri bu bölümde tanımlanıp, tanımlı bilgiler herhangi bir
nesnede üniversite/bölüm bilgisi gerektiğinde kodu verilerek kullanılabilir.
Türkiye'deki çoğu üniversite ve bölüm hazır kodlanmış ve tanımlanmış olarak
insan kaynakları paketi ile birlikte yüklenmektedir.

İŞ ALANI TANIMLARI

İş alanları bu bölümde tanımlanıp, tanımlı bilgiler herhangi bir nesnede iş
alanı bilgisi gerektiğinde kullanılabilir. Çoğu iş alanı hazır kodlanmış ve
tanımlanmış olarak insan kaynakları paketi ile birlikte yüklenmektedir.

SEKTÖR TANIMLARI

Sektörler bu bölümde tanımlanıp, tanımlı bilgiler herhangi bir nesnede sektör
bilgisi gerektiğinde kullanılabilir. Sektörler hazır kodlanmış ve tanımlanmış
olarak insan kaynakları paketi ile birlikte yüklenmektedir.

TEDARİKÇİLER

İnsan Kaynakları paketinde, eğitim tedarikçileri, işe alma ilanları için mecra
ve işe alma tedarikçileri vb. nesnelerde tedarikçi firma bilgisi gerekebilir.
İnsan Kaynakları konusunda bu şekilde çalışılan dış firmalar ile ilgili bilgiler
bu
bölümden
girilip,
gerekli
yerlerde
sadece
firma
kodu
verilerek
kullanılabilir.

İŞLEMLER
YENİDEN YAPILANDIRMA

Program dosyalarının güncellenmesi ile, mevcut nesneleri bozmadan, Netsis
tarafından oluşturulan yeni hazır nesnelerin programa eklenmesi için, ya da bir
insan kaynakları paketinde tanımlanmış olan nesnelerin diğer bir insan
kaynakları paketi kurulumuna aktarılabilmesi için çalıştırılması gereken
işlemdir. Yeniden yapılandırma işlemleri çalıştırılma ihtiyacı olduğuna mutlaka
kanaat getiriliyorsa yapılmalı, gerekmedikçe çalıştırılmamalıdır. Mümkünse,
işlemlerin çalıştırılma gereksinimine Netsis İnsan Kaynakları konusunda servis
veren firmalardan bir uzmanla birlikte karar verilmeli ve yine uzman nezaretinde
çalıştırılmalıdır.

NETSİS YAPILANDIRMASI

NESNE İŞLEMLERİ/NESNELERİ İÇERİ/DIŞARI
AL
İnsan kaynakları paketinde, mevcut nesne tanımlarının XML formatında dış ortama
aktarılması, aktarılmış XML formatındaki nesne tanımlarının pakete yüklenmesini
sağlar. Açılan ekran Genel Yapılandırma ekranı ile aynıdır. Bu bölümde dosya

seçeneklerinden sadece XML Dosya seçeneği ile işlem yapılabilir. Kaynak/Hedef
dosya ismi tercihe göre belirlenmelidir. Sadece kullanıcı tanımlı nesneler,
nesne penceresinde görüntülenir. İstenen nesneler mouse ile seçilir ya da seçimi
kaldırılır. Hazır nesneler seçime tabi olmayıp tamamı aktarılacaktır. Başlat
butonu ile işlem başlatılır. İşlem sonucu hata günlüğü belirtilen klasörde
oluşur.

KAYIT İŞLEMLERİ/KAYITLARI İÇERİ/DIŞARI
AL
İnsan kaynakları paketinde, girilmiş bilgilerin XML formatında dış ortama
aktarılması, aktarılmış XML formatındaki bilgilerin pakete yüklenmesini sağlar.
Açılan ekran Genel Yapılandırma ekranı ile aynıdır. Bu bölümde dosya
seçeneklerinden sadece XML Dosya seçeneği ile işlem yapılabilir. Kaynak/Hedef
dosya ismi tercihe göre belirlenmelidir. Kullanıcı tanımlı nesneler, nesne
penceresinde görüntülenir. İstenen nesneler mouse ile seçilir ya da seçimi
kaldırılır. Hazır nesneler seçime tabi olmayıp tamamı aktarılacaktır. Başlat
butonu ile işlem başlatılır. İşlem sonucu hata günlüğü belirtilen klasörde
oluşur. Bilgi içeri alma işleminde, gelen bilginin aktarım yapılan paketteki
nesnelerle tutarlı olması beklenmektedir. Önceden nesne aktarımı yapmakla bu
sağlanabilir.

KAYIT İŞLEMLERİ/EXCEL DOSYADAN İÇERİ
Excel dosyalarında mevcut verilerin insan kaynakları paketinde tanımlı nesnelere
kayıt olarak aktarılmasına yarayan bölümdür.

Kaynak Seçimi ve İşlem Özellikleri

İşlemde ilk olarak gelen ekranda dosya/nesne seçimleri ile birtakım seçeneklerin

tanımları yapılır.
Dosya Adı; Verilerin aktarılacağı Excel dosyasının ismidir. Dosyanın tam klasör
ve isim bilgisini bulabilmek için sahanın sağındaki üç nokta tuşundan
faydalanılabilir.
Dosyanın
mevcut
ve
düzenli
bilgiler
içeriyor
olması
gerekmektedir.
Kaynak Sayfa; Excel dosyasındaki sayfalardan hangisinin aktarılacak veriyi
içerdiğidir. Sahanın sağındaki aşağı ok tuşu yardımıyla dosyada mevcut sayfa
isimleri listelenerek içinden seçim yapılabilir.
Başlık Satırı Yok; Excel dosyada verilerin ilk satırında başlıklar varsa bu
seçenek işaretlenmemelidir. Program otomatik olarak ilk satırdaki bilgileri
başlık olarak algılayacak ve aktarmayacaktır. Aktarılacak olan sahaların
eşleştirmeleri sırasında kolaylık olması açısından Excel'deki kolonlara başlık
atmakta fayda var. Başlık satırı yoksa seçenek işaretlenmelidir. Bu durumda
program satır atlamaksızın tüm veriyi aktaracaktır.
Başlıkta İlk Satır Gösterilsin; Excel dosyada başlık satırı yoksa, bir sonraki
adımda yapılacak olan saha eşleştirmelerinde, Excel dosyanın kolon başlıkları
olarak,
ilk
satır
bilgilerinin
gösterilmesi
için
işaretlenmelidir.
İşaretlenmediği durumda kolon başlıkları görünmeyecektir. Eşleştirme ekranında
Excel dosyadaki kolonların içeriği, bu seçeneklerden bağımsız olarak her durumda
görüntülenecektir.
Karışık Yapılı Kolonları Metin Kabul Et; Excel dosyada bir kolonda birden fazla
farklı yapıda bilgi (örneğin, tarihler ve nümerik değerlerin aynı kolonda
bulunması) bulunuyorsa, bu bilgilerin tamamının metin kabul edilmesi için
seçilmelidir. Metin kabul edilmediği durumda ve kolondaki bilgi sahanın tipi ile
uyumsuz ise, hatalı oluşabileceğine dikkat etmek gerekir.
Aktarım
Yapılacak
Nesne;
Excel
dosyadaki
verilerin
hangi
nesneye
aktarılacağıdır. Sahanın sağındaki aşağı ok tuşu yardımıyla, mevcut tanımlı
nesneler içinden seçim yapılabilir. Sadece veri girişine izin verilen nesnelere
aktarım yapılabilmektedir. Veri girişi yapılmayan nesneler, zaten veri girişi
yapılanların içinde bulunacağından bu nesneler için genel bir aktarım
tanımlanamaz, veri girişi yapılan nesneye aktarım sırasında, nesnenin içindeki
veri girişi yapılmayan nesnelerin sahalarına aktarım yapılabilecektir. Bkz:
Nesne Tanımlama, Nesne Tanımlama/Veri Girişine İzin Verilsin.
Bulunan Kayıtlarda (Atla/Hata Ver); Excel dosyadaki verilerin nesneye aktarımı
için, nesnenin tekrarsız anahtar (kod, EXTCODE) bilgisinin dosyadaki bir sütunda
bulunması gerekmektedir. Bkz: Nesne Tanımlama/Veri Girişine İzin Verilsin,
Otomatik Kod Oluştur, İndeksleme İçin Kullan. Bu seçenekte, aktarım sırasında,
bu tekrarsız anahtar değeri yani kod bilgisi, sistemde kayıtlı olarak
bulunuyorsa, programın nasıl davranması gerektiği belirtilmektedir. Tekrarsız
kodun kaydı bulunduğunda, Atla seçeneği, kaydı atlatıp diğer kayda geçmeyi, Hata
Ver seçeneği ise, hata verip aktarımı durdurmayı sağlar.
Bu ekrandaki
geçilebilir.

işlemlerin

Saha Eşleştirme

bitiminde

İleri

butonu

ile

bir

sonraki

adıma

Excel dosyadaki bilgilerin,
eşleştirilme işlemidir.
Nesne
Sahaları;
bulunmaktadır.

Sol

aktarılacak

pencerede

nesnedeki

nesnenin

aktarım

aktarılacak

sahalarıyla

yapılabilecek

sahaları

Sahanın yerinin belirlenmesi sırasında kolaylık olması açısından, saha listesi
sağındaki ve alt tarafındaki kaydırma çubukları yardımıyla kaydırılabilir
(scroll).
Nesnelerin
solundaki
ve
işaretleri
ile
nesne
kapatılıp/açılabilir.
Aktarım yapılacak saha listeden çift tıklanarak seçilmelidir. Seçilen saha, koyu
bordo renk alacaktır.
Excel Dosya İçeriği; Sağ üst kısımda ise Excel dosyada bulunan aktarılacak
veriler görüntülenmektedir. Seçilen sahaya hangi sütundaki verinin aktarılacağı,
sütun bilgilerinin üzerine çift tıklanarak seçilmelidir. Sütun bilgileri
seçildiğinde, koyu bordo renk alacaktır. Excel dosya içeriğinin bulunduğu bu
alanda, sütunlar sağındaki ve alt tarafındaki kaydırma çubukları yardımıyla
kaydırılabilir (scroll). Sütun başlıklarının üzerine tıklandığında, içerik, bu
sütunda yer alan bilgilere göre azalan/artan sırada sıralanır. Dikkat sütun
başlığı hücrelerine tıklamak sıralama yapmaya yaradığından, sütunu seçmek için
başlık hücresine değil, içerik hücrelerine çift tıklamak gerekmektedir.
Eşleşme;
Nesne sahası ile, aktarılacak sütun bilgisi her ikisi de seçili durumda iken
(her ikisi de koyu bordo renginde olmalı) ekle
butonu ile eşleşme
onaylanır. Onaylanan eşleşmeler sağ alttaki pencerede izlenebilir. İptal edilmek
istenen eşleşme aynı pencerede seçilerek çıkar

butonu ile iptal edilebilir.

Başlat; butonu ile aktarım başlatılabilir.
Aktarım sırasında aktarılan kayıtlarla ilgili bilgi ekranda izlenebilir.

YEDEKLEME/TAMAMINI YEDEKLE/GERİ YÜKLE
İnsan kaynakları paketinde mevcut tüm nesne tanımlarının ve girilmiş bilgilerin
XML formatında dış ortama aktarılması, aktarılmış XML formatındaki bilgilerin
pakete yüklenmesini sağlar. Açılan ekran Genel Yapılandırma ekranı ile aynıdır.
Bu bölümde dosya seçeneklerinden sadece XML Dosya seçeneği ile işlem
yapılabilir.
Kaynak/Hedef
dosya
ismi
tercihe
göre
belirlenmelidir.
Yedeklenecek/Yüklenecek nesneler, nesne penceresinde görüntülenir. İstenen
nesneler mouse ile seçilir ya da seçimi kaldırılır. Başlat butonu ile işlem
başlatılır. İşlem sonucu hata günlüğü belirtilen klasörde oluşur.

KURULU NESNELERİ KALDIR

Program, önceki versiyonlarda yaratılmış geçersiz nesneleri şüpheli nesne olarak
saptar. Başlat butonu ile, şüpheli nesneler altında yer alan nesneler ile bu
nesnelerin girilmiş verileri silinecektir. Nesneler kullanılıyor ise, tekrar
geçerli olacak şekilde tanımlanmalıdır.

SİSTEM Ù BORDRO AKTARIMLARI
Netsis İnsan Kaynakları paketi içinde Bordro modülünü de kullanan firmalarda,
personel kayıtlarının, hem sistem modülünde hem de bordro modülünde tekrarlı
yapılmaması için, bu modüllerden birini kaynak olarak belirleyip, ilk personel
tanımını kaynak modülde yapıp, aktarım işlemiyle bilgileri diğer modüle aktarmak
mümkündür. Sabit bilgi aktarımları, Hem sistem Æ bordro, hem de bordro Æ
sistem arası yapılabilir. Bordro modülünü kullanan ve insan kaynakları paketine
geçiş yapacak olan firmalar için, başlangıçta bordro modülündeki sicil
bilgilerinin insan kaynakları paketine aktarımı için de kullanılabilir.
HRINTCODE Bağlantısı: Bordro modülündeki sicil kayıtlarında HRINTCODE isimli bir
sahada kişinin sistem modülü/personel özlük bilgilerindeki kayıt numarası
saklanmaktadır.
Aktarımlar,
bu
saha
üzerinden
işlem
yapar.
Sistem
modülü/personel özlük bilgilerini kaynak olarak saptayıp bordro modülü/sicil
bilgilerine aktarım yapılıyor ise, eğer personel özlük bilgilerindeki kişinin
kaydı, sicil kayıtlarında yoksa, bu kayıt sicil bilgilerinde oluşturulacak ve
HRINTCODE sahasına personel özlük bilgilerindeki kayıt numarası saklanacaktır.
Bir sonraki aktarımda, sicil bilgilerindeki kayıt, personel özlük bilgileri
kayıt numarası ile HRINTCODE eşitliğinden saptanacak ve bu kaydın yeni bir kayıt
olmadığı anlaşılacaktır. Bu durumda sicil bilgilerindeki mevcut kayıt, personel
özlük bilgilerinde meydana gelen değişiklikler ile güncellenecektir. Bordro
modülü/sicil bilgilerini kaynak olarak saptayıp sistem modülü/personel özlük
bilgilerine aktarım yapılıyor ise, sicil bilgilerinde bulunan kişinin kaydı,
personel özlük bilgilerinde yoksa, yeni kayıt olarak açılacak ve personel özlük
bilgilerinde oluşan kayıt numarası, HRINTCODE sahasına saklanacaktır. Bir
sonraki aktarımda, sicil bilgilerinde mevcut olan HRINTCODE, personel özlük
bilgilerinde bulunacağından personel özlük bilgileri, sicil bilgilerinde meydana
gelen değişiklikler ile güncellenecektir. HRINTCODE sahası dışında iki modüldeki
kayıtların eşleştirilmesi mümkün değildir. Örneğin, hem sistem modülünde, hem de
bordro modülünde aynı kişiler ayrı ayrı tanımlanmışsa, program aynı kişileri
eşleştiremez.
Bu
durumda
dışarıdan
müdahale
ile
HRINTCODE
değerleri
oluşturulmalıdır.
Aktarımlar sırasında, her iki modülde tekrar eden Adı, Soyadı, cinsiyeti, doğum

tarihi vb. tekrar eden bilgiler, kaynak veriden hedef veriye aktarılabilir.
Hangi verilerin aktarılacağı, Kayıt/Personel – Sicil Kartı Eşleştirme bölümünde
tanımlanır. Tanımlı sahalar, her aktarımda, yeni kayıtlar için oluşturulur,
mevcut kayıtlar için ise güncellenir.

PERSONEL-SİCİL KARTI EŞLEŞTİRME

Sistem modülü/Personel Özlük Bilgileri Ù Bordro Modülü/Sicil Bilgileri
aktarımları sırasında, hangi sahaların ne şekilde aktarılacağının belirlenmesi
için kullanılan bölümdür. Aktarım prensipleri için bkz: Sistem Ù Bordro
Aktarımları.
Personel Sahaları: Personel Özlük Bilgileri (TPersonel) nesnesinde yer alan
sahalar bu bölümde getirilmektedir.
Sicil Sahaları: Personel Özlük Bilgileri (TPersonel) nesnesinde yer alan her bir
saha için bordro modülü/sicil bilgilerinde varsa karşılığı belirtilmelidir.
Sicil sahaları kutucuklarında boşluk tuşuna basıldığında, kutucuğun sağında
aşağı ok tuşu belirecek ve bu tuş yardımıyla sicil sahaları içinden seçim
yapılabilecektir.

PERSONELDEN SİCİLE AKTARIM

Sistem modülü Personel Bilgileri ile Bordro modülü Personel Sabit Bilgilerinin
eşleştirilmiş olması halinde Personel Bilgilerinin Personel Sabit Bilgilerine
aktarımının yapılması için kullanılan işlemdir. Eşleştirmenin daha önceden
yapılmaması halinde aktarım gerçekleşmeyecektir. Aktarım sırasında, Personel
Bilgilerinden, Sicil Bilgileri ile eşleştirilmesi yapılmış sahalardan biri veya
birden fazlası için kısıt verilebilir. Bu durumda sadece verdiğiniz kısıtlara
uygun personeller aktarılacaktır. Aktarım için Rapor butonuna basmak gerekir.

TOPLU E-POSTA
Toplu olarak e-posta gönderilmesini sağlayan işlemdir. E-Posta gönderilebilecek
nesnelerin sahalarından bir veya birden fazla sahasında e-posta adresleri
bulunmalıdır. Bkz: Nesne Tanımlama/E-Posta Alanı. Toplu e-posta gönderimi, bir
seferde bir nesne için, nesnenin içerdiği kayıt topluluğunda yapılabilir.
Örneğin personel özlük bilgilerinin iş e-postalarına ya da Özgeçmiş bilgilerinin
ev e-postalarına gibi. E-Posta gönderimi yapılabilmesi için, nesneye ait en az
bir tane e-posta şablonu hazırlanmış olması gerekir. Bkz: E-Posta Şablon
Tanımlama. E-Posta gönderilebilmesi için, mail ve SMTP ayarlarının yapılmış
olması gerekir. Bkz: Yardımcı Programlar/İşyeri Tanımları/E-Posta Uygulaması.
Toplu E-Posta gönderimi işleminde ilk olarak e-posta şablonu tanımlanmış olan
nesnelerin seçilebileceği ekran açılacaktır.

Bu ekranda, e-posta gönderilmek istenen nesne, mouse ile
belirlenmelidir. İleri butonu ile sonraki ekrana geçilebilir.

işaretlenerek

Bu ekranda nesne sahaları için belli kriterler belirlenerek e-posta gönderilecek
kişiler kısıtlanabilir. Kısıt ekranı kullanımı için bkz: Rapor Modülü/İlişkisel
Serbest Rapor/Kısıt.
Kısıt tanımları bittiğinde Rapor butonu ile E-Posta gönderimine geçilebilir. Bu
aşamada nesnede tanımlı e-posta alanları ile bu alanlar için tanımlanmış e-posta
şablonları seçimi yapılmak üzere açılacaktır.

Bu ekranda e-posta alanı ve gönderilmek istenen şablon mouse ile işaretlenip
Tamam butonu ile e-postalar gönderilebilir. İptal butonu ile işlemden
vazgeçilebilir.

TOPLU FORM BASIMI
Toplu olarak form basılabilmesini sağlayan işlemdir. Toplu form basımı, bir
seferde bir nesne için, nesnenin içerdiği kayıt topluluğuna yapılabilir. Örneğin
personel özlük bilgileri için ya da Özgeçmiş bilgileri için gibi. Form basımı
yapılabilmesi için, nesneye ait en az bir tane şablon hazırlanmış olması
gerekir. Bkz: Şablon Tanımlama.
Toplu Form Basımı işleminde ilk
seçilebileceği ekran açılacaktır.

olarak

şablon

tanımlanmış

olan

nesnelerin

Bu ekranda, form basımı yapılmak istenen nesne, mouse ile
belirlenmelidir. İleri butonu ile sonraki ekrana geçilebilir.

işaretlenerek

Bu ekranda nesne sahaları için belli kriterler belirlenerek form basılacak
kayıtlar kısıtlanabilir. Kısıt ekranı kullanımı için bkz: Rapor Modülü/İlişkisel
Serbest Rapor/Kısıt.
Kısıt tanımları bittiğinde Rapor butonu ile basıma geçilebilir. Bu aşamada nesne
için tanımlı şablonların seçimi yapılmak üzere açılacaktır.

Tanımlı şablonlardan biri, şablonlar kutucuğunun sağındaki aşağı ok tuşuyla
açılan listeden seçilebilir. Şablon belirlendiğinde, nesnenin kriterlere uyan
kayıtları için hazırlanmış basımlar Önizleme penceresinde ekrana gelecektir.
Araç

çubuğundaki,

butonları

ile,

önceki/sonraki

kayıt

için

oluşan

basımlar önizleme penceresinde incelenebilir. Yine araç çubuğundaki
butonu
ile, oluşan basımlar, bir XML dosyaya saklanabilir. Tamamını Yazdır butonu ile,

oluşan tüm formlar, Yazdır butonu ile, üzerinde bulunulan form yazdırılabilir.

TOPLU DEĞİŞİKLİK
Herhangi bir nesne için girilmiş kayıtların belli sahalarındaki bilgileri belli
bir kural çerçevesinde topluca değiştirmeye yarayan bölümdür. Öncelikle hangi
nesne için toplu değişiklik yapılacağının belirlenmesi için tüm nesneleri içeren
pencere açılacaktır.

Toplu değişiklik yapılmak istenen nesne belirlendikten sonra, İleri butonu ile
bir sonraki adıma geçilebilir.
Hata olduğunda geri al; seçeneği ile değişiklik sırasında kayıtlardan birinde
hata oluştuğunda tüm değişikliklerin iptal edilmesi sağlanabilir. Bu seçenek
işaretli olmadığında hatalı kayıt dışında diğer kayıtların değişiklikleri
yapılacaktır.

Bu adımda, üzerinde toplu değişiklik yapılacak kayıtlar belli kriterler
belirtilerek
kısıtlanabilir.
Kısıt
ekranı
kullanımı
için
bkz:
Rapor
Modülü/İlişkisel Serbest Rapor/Kısıt. Kısıt tanımı bittiğinde İleri butonu ile
bir sonraki adıma geçilebilir.

Bu ekranda değişiklik
belirlenmelidir.

yapılmak

istenen

alan

ile

bu

alana

atanacak

değer

Alan; hücresinde boşluk tuşuna basılarak değişiklik yapılacak olan nesnenin
alanlarının listeleneceği sağ ok rehber tuşu aktif hale getirilebilir.
Sağ
alan belirlenebilir.

ok tuşu

tıklanarak

gelen

listeden

istenen

Hesaplama; hücresinde yine boşluk tuşu ile bilgi girişi durumuna geçilip alana
atanması istenen değer yazılmalıdır.
Rapor; Tuşu ile değişiklik işlemi başlatılabilir. Toplu değişiklik işleminin
ilerleyişi ekranda gösterilecektir ve işlem bitene kadar başka bir işlem
yapılmasına izin verilmeyecektir.

Fiyat

[X] Ücretli

