ZORUNLU SAHA TANIMLARI
Versiyon : 3.6.6.x
Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler
Tarih : 07.01.2009
Doküman Seviyesi (1 – 2) : 2 (Yeni Kullanıcı)

GĐRĐŞ
Derece Yazılım PARALOG® Ticari Paketleri tüm giriş ve sorgu ekranlarında, sonuca bir an önce
ulaşılması ve eksik bilgilerin sonradan tamamlanmasına izin verilmesi amacıyla minimum bilgi
girişine izin verilmektedir. Đster yeni bir kayıt oluşturulsun, ister bir rapor alınsın veya form
doldurulsun; tüm iletişim pencerelerinde programın işleyişini aksatmayacak ölçüde bilgi girişi
yapılarak çalışmaya devam edilebilir.

Bu durum özellikle farklı bir programdan topluca veri aktarımı yapıldığı durumlar için oldukça
kullanışlıdır. Kullanıcı, mevcut bilgilerden hangilerine ihtiyaç duyuyor veya güveniyor ise sadece bu
kadarını içeri alarak daha sonra eksik kalan bölümlerini tamamlayabilir.

Minimum bilgi girişi özelliği ile pek çok rapor tek tuşla çalışabilmekte ve yeni bir stok kartı veya cari
hesap tanımlanırken sadece kod ve açıklama yazılması yeterli olabilmektedir. Đlk tanımlama sırasında
boş bırakılan ya da geçici olarak doldurulan sahalar sonradan düzenlenerek bilgi girişi
tamamlanabilmektedir.

Yukarıda bahsedilen kullanım kolaylığı bazı durumlarda dezavantaj oluşturabilmektedir. Zaman
zaman giriş yapan kullanıcı tarafından unutulan ya da dikkat edilmediği için boş bırakılan sahalar
nedeniyle (örneğin bazı cari hesapların vergi dairesi ve nosu yazılmadığı için B Formu
çıkarılamaması) aksamalar ve zaman kayıpları meydana gelir. Bu durumda ya hiç devam edilemez ya
da geçici olarak ilgili saha doldurulur. Đlgisi olmayan girişler nedeniyle ileride düzeltilmesi gereken
yığınla kayıt ortaya çıkar.

Halbuki bazı sahalara bilgi girişi tanımlama sırasında zorunlu kılınarak bu sorunun üstesinden
gelinebilir. PARALOG® Ticari paketlerinde stok ve cari hesap tanımlama ekranlarındaki belli sahalar
zorunlu sahalar arasına alındığında tanımlama yapan kullanıcı bu sahaları boş geçemez.
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ÖN BĐLGĐLER
STOK KOD TANIMLAMA EKRANI ĐÇĐN ZORUNLU SAHALARI BELĐRLEME

Stok
Parametreler
Stok Zorunlu Sahaları

Bu penceredeki satırlar işaretlenerek veya işareti
kaldırılarak hangi sahaların zorunlu olacağı belirlenir.

Normalde herhangi bir saha için zorunlu
tanımlaması yapılmamıştır. Bu nedenle de sadece
kod girilerek stok kod tanımlaması yapılabilmektedir.
Ancak, tanımlama sırasında kullanıcılar stok adını ve
alım fiyatını da mutlaka girsin denirse “Stok Adı
yazılmalı” ve “Alım Fiyatı yazılmalı” kutucukları
işaretlenmelidir.

CARĐ KOD TANIMLAMA EKRANI ĐÇĐN ZORUNLU SAHALARI BELĐRLEME
Cari
Parametreler
Cari Hesap Zorunlu Sahaları

Cari hesap tanımlamaları sırasında
zorunlu olması istenen sahalar bu
bölümden işaretlenerek belirlenir.
Risk Limiti (En az – En çok)=Bu sahalara
değerler
girildiğinde
cari
hesap
tanımlarındaki risk limiti girişi zorunlu hale
getirilebilir.
Her iki değerin de sıfır olması risk limitinin
isteğe bağlı olduğu durumu temsil eder.
Kullanıcı isterse bazı cari hesaplar için risk
limiti girebilir. Bazılarını ise boş bırakabilir.
Cari hesap tanımlamalarındaki risk limiti
sahasına değer girilmediğinde (sıfır olarak
bırakıldığında) ilgili cari hesabın risk
limitinin sınırsız olduğu kabul edilecektir.
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STOK TANIMLAMA EKRANI ZORUNLU SAHALAR DAĞILIMI
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CARĐ HESAP TANIMLAMA EKRANI ZORUNLU SAHALAR DAĞILIMI
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ÖRNEK
Stok Kod Tanımlama Ekranını kullanarak sadece 003 kodunu vererek stok tanımlanabilir.

Örnekte 003 kodlu stok
tanımlanmaktadır.
Görüldüğü gibi bu stok için
isim
dahi
girilmemiştir.
Kaydet
butonuna
basıldığında
PARALOG®
bu
tanımlamayı
kabul
eder.
NOT: Bazı sahaların boş
bırakılması
mümkün
olmayacaktır.
Açılır
liste
kutusu biçiminde tanımlanan
bu türden sahalar için Birimler
1, KDV ve Döviz sahaları
örnek verilebilir.

STOK ADI ZORUNLU HALE GELSĐN
ÖRNEK
Stok zorunlu sahalarından yapılacak tanımlama ile stok
isimlerinin yazılması zorunlu hale getirilir. Artık kullanıcılar
stok tanımlama ekranında yeni bir stok kartı tanımlarken
ya da mevcut bir kart üzerinde değişiklik yaparken stok
adı sahasını boş bırakamaz.

Eğer kullanıcı stok adı sahasını boş bırakarak devam etmek isterse aşağıdaki gibi bir uyarı alır.

Bu ve benzer uyarı mesajları stok zorunlu sahalarına bilgi girişi yapılmadığı ya da düzenleme
sırasında mevcut bilginin silinerek değiştirilmeye çalışıldığı durumlarda kaydet butonuna
basıldığında ekrana gelir.
Eğer uyarı almak istenmiyor ise parametrelerden ilgili seçenek kaldırılmalıdır.
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RĐSK LĐMĐTĐ ZORUNLU HALE GELSĐN
ÖRNEK
Bir işletmede yapılan satışlarla ilgili olarak müşterilere risk limiti uygulanılmasına karar verilmiş
olsun. Risk limiti her müşteri için en az 1.000 TL ve bazı müşterilerde ise 4.000 TL’ye kadar
çıkabiliyor olsun.
Bu durumda;
Cari/Parametreler/Cari Zorunlu Saha Tanımlamaları ekranında

Risk Limiti En az: 1000
En çok: 4000

değerleri girilir ve kaydedilerek çıkılır.

Kullanıcılar bu tanımlamadan sonra herhangi bir cari hesap tanımlaması yaparken risk limiti
sahasını boş bırakamayacakları gibi değer olarak 1000 TL’den küçük veya 4000 TL’den büyük
bir limit giremezler.

DÜZELTMELER
Risk limiti örneğinde de belirtildiği gibi zorunlu saha tanımlamaları ileri dönük bir uygulamadır.
Oluşturulan kurallar, parametre değişikliğinden itibaren oluşturulacak yeni kodlar ve mevcut
kayıtlarda değişiklik yapılmaya çalışıldığı durumlar için geçerlidir. Mevcut kayıtlar üzerinde
herhangi bir değişiklik oluşmaz.
Kayıtlarda eskiden girilmiş veriler yapılan son tanımlamaya uymuyor olabilir. Bu durumda söz
konusu eski kayıtların elden geçirilmesi ve kurala uymayanların düzenlenmesi gerekir.
Bu konu ile ilgili yararlanılabilecek raporlar ve toplu değişiklik adımları aşağıda verilmiştir.
Stoklar için;

-

Stok/Diğer Stok Raporları/Stok Sabit Bilgi Raporu
Stok/Stok Kod/Toplu Değişiklik

Cariler için;

-

Cari/Diğer Raporlar/Müşteri Sabit Bilgi Raporu
Cari/Cari Kod/Cari Toplu Değişiklik

Raporlarda gösterilecek sahalar

sekmesinde

butonu ile belirlenir.

Birden çok kayıt için aynı değer girilecekse toplu değişiklik ekranında

sekmesine

girilir ve örneğin seçilen carilerin ülke kodunu “052” (Türkiye) olarak değiştirmek için;
şeklinde işaretleme yapılır ve toplu değişiklik
çalıştırılır. Program bulduğu ilgili cari kodların tamamında ilgili sahanın boş olup olmadığına
bakmaksızın istenen değişikliği yapar.
Not: Toplu değişiklik işlemleri için yukarıda verilen yöntemlerden farklı alternatifler de bulunmaktadır.
Toplu değişiklik konusu ayrı bir dokümanda ele alınacaktır.

DERECE YAZILIM HĐZMETLERĐ TĐCARET A.Ş.
(Ocak 2009)
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