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1 PEYKUPON1

Metre Makina :  Kumas sarim, tartim ve etiketleme islemleri bu alanda yapilir.
Sarim yapilan kumaslar stoklara eklenmektedir.

      Planlama :  Müsteri kayit islemleri ve müsterilere özel desen tanimlama
islemleri bu sayfada yapilmaktadir.

       Sevkiyat :  Sarim ve etiketlemesi yapilip stoklara eklenen kumaslarin
sevk islemlerinin yapildigi bölümdür.

   Raporlama : Sevk, stok ve cari raporlarina ulasilabilir ve dokümanlar alinabilir.

            Admin : Elektronik cihazlarla haberleşme ayarlari ve programin
kullanimini özellestiren ayarlamalarin yapildigi bölümdür.

1.1 Programın Genel Özellikleri

Ürünün üretiminden, müşteriye sevk edilmesine kadar denetler. Müşteri ve üreticiye,
üretim ve sevk ile ilgili dataları raporlayıp çıktı veya mail olarak bildirir. 

Program sayesinde kumasin metraj ve agirlik bilgilerinin oldugu barkotlu etiket
hazirlanmaktadir. Barkod içerisinde yer alan bilgilere göre ürünün hangi firma için
üretildigi, stokta ne kadar ürün oldugu, o ürünün hangi tarih ve saatte üretildigi ve kim
tarafindan üretildigi takip edilebilmektedir. 

Ürünün sevk edilme islemi de ayni barkodlar üzerinden gerçeklestirilmektedir. Sevk
isleminde de hangi firmaya sevk edildigi, kaç top ürün sevk edildigi, sevk edilen
ürünlerin toplam kupon sayisi, hangi tarih ve saatte sevk edildigi ve kim tarafindan
sevk edildigi görülebilmektedir. 
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4 Peykupon

1.2 Admin

Bu bölümde programdaki "Kullanıcı", "Haberleşme", "Sayaç", "Genel", "Etiket" 
ve "Mail" ile ilgili ayarlamalar yapılır. 

1.2.1 Kullanıcı

Kullanici ekraninda  "Yeni kullanici ekleme", "Kullanici silme" ve "Yetkileri
Degistirme", "Sifre degistirme" islemleri yapilabilmektedir.
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5PEYKUPON1

 
Yeni Kullanici Ekleme

 

Yeni kullanici eklemek için; "Kullanici Adi" ve "Sifre" kisimlari doldurulup 
"Makina", "Planlama", "Sevkiyat", "Raporlama" ve "Admin" kisimlarinin

hangilerine erisebilecegi seçilir, ardindan  butonuna basilir.

Programi kullanacak kisi ana ekrandan sifresiyle giris yaptiginda, tanimli kullanici adi
otomatik olarak ekranda yazar ve "Makina", "Planlama", "Sevkiyat",
"Raporlama" ve "Admin" kisimlarindan hangilerine giris izni verildiyse o kisimlar
aktif duruma geçer. 

Yetkiler:

Makina : Kumasin metraj ve agirlik ölçümlerini yapabilir. Alinan ölçümlere
göre belirlenmis olan etiketi yazdirabilir.

Planlama : Yeni müsteri veya desen kodu ekleyebilir, var olan müsterileri
veya desen kodunu silebilir.

Sevkiyat : Var olan müsteri adlari ile sevk islemlerini gerçeklestirebilir. 

Raporlama : "Stok Rapor", "Sevk Rapor" ve "Cari Hesap" kisimlarina
ulasabilir, Raporlari görüntüleyebilir, Excel, PDF veya HTML formatinda
kaydedebilir, var olan raporu silebilir. Müsterilerle olan cari hesaplara
erisebilir, borç veya alacak islemlerini yapabilir. 

Admin : Kullanici ekleyip silebilir, haberlesme, sayaç, barkod sesleri, kupon
metrajlari, etiket ve mail ayarlarina müdahale edebilir.
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6 Peykupon

 Kullanici Silme

Var olan kullaniciyi silmek için, listeden silinmek istenilen kullanici seçilir(Bu
örnekte "Veli" isimli kullanici silinmektedir.). Kullanici seçildiginde ekranin sol alt

tarafinda kullanici  adi  olarak  görülmektedir.

Seçim isleminden sonra ekranin sag alt tarafina  butonu gelmektedir. 

"Sil" butonuna tıklatıldığında yukaridaki uyari ekrani gelmektedir. Buradan

 butonuna basildiginda kullanici silinmis olur. Bu islem yapildiktan sonra
geri alinamaz. 
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7PEYKUPON1

Kullanici Düzenleme

Sifre Degistirme

Sisteme tanitilan bir kullanicinin sifresi degistirilmek istendiginde; 

Listeden islem yapilmak istenen kullanici seçilir.  butonuna
tiklandiginda açilan sayfada "Yeni Sifre" alanina atanmak istenen yeni sifre

girilir,  butonuna tiklayip sifre degistirme islemini tamamlayabilir.

Yetki Degistirme

Kullanici yetkisi degistirilmek istendiginde ;

Var olan bir kullanicinin yetkilerini degistirmek için listede düzenleme
yapilacak kisinin üstüne tiklanir. Sol alt kisimda seçilen kisinin kullanici adi
görünmektedir.
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8 Peykupon

  butonuna tiklandiginda yukaridaki yetki degistirme ekrani
karsimiza gelmektedir.

Bu sayfada eklenecek ya da kaldirilacak yetkiler tek tiklayip 
butonuna degisiklikler kaydedebilir.

İşlem yapmadan çıkılmak istendiğinde de  butonu ile çıkılabilir. 

1.2.2 Haberleşme

Haberlesme ekraninda "Barkod Okuyucu Portu", "Metre Sayaç Portu" , "Barkod
Yazici Portu", "Yazici Dili" seçimi islemleri yapilabilmektedir.

 Bağlanan cihazların bağlantı türleri, seri port üzerinden ise, seri port bağlantı
noktalarının ayarlamaları, barkod yazıcının programlama dilinin seçimi ve yazıcının
Windows veya Dos ile çalışmasını seçebilirsiniz. Cihazlardan herhangi birisi
çalışmadığı zaman gerekli haberleşme bağlantıları kontrol edilip doğru bağlantı
noktası seçilmelidir. 
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9PEYKUPON1

 Barkod Okuyucu Portu

  Barkod okuyucusu seri port üzerinden bağlıysa, hangi porta bağlı olduğu
bulunur(Port numarasını bulmak için "Port Ayarı" sayfasına bakabilirsiniz.) ve
ilgili com'un olduğu kutucuk işaretlenir. Barkod okuyucunun seri port haberlesme
hizi da barkod okuyucunun alindigi firmadan ögrenilir ve "Barkod Okuyucu
Haberlesme Hizi" kismindan ilgili kutucuk isaretlenir. 

  Barkod okuyucusu seri port üzerinden çalışıyor ve haberleşme ile ilgili
sıkıntı yaşandığı zaman yapılması gerekenler:

1) Gerekli haberleşme bağlantı kablosu kontrol edilmelidir. Kablo bağlı değil ise
kablo bağlantısı yapılmalıdır. Kabloda kırılma, ezilme, kopma varsa "Teknik
Destek" ile iletişime geçilmelidir.
2) Cihazın bağlı olduğu port numarası bulunup, seçeneklerden ilgili port(COM)
seçilmelidir. 
3) Barkod okuyucunun hangi hızda çalıştığını öğrenip(Barkod okuyucunun satın
alındığı yerden öğrenilmesi gerekmektedir.), "Barkod Okuyucu Haberleşme Hızı"
alanından o hız seçilmelidir.

Barkod okuyucusu USB üzerinden çalışıyor ve haberleşme ile ilgili
sıkıntı yaşandığı zaman yapılması gerekenler:

1) Gerekli haberleşme bağlantı kablosu kontrol edilmelidir. Kablo bağlı değil ise
kablo bağlantısı yapılmalıdır. Kabloda kırılma, ezilme, kopma varsa "Teknik
Destek" ile iletişime geçilmelidir.
2) "Barkod Okuyucu Portu" bölümünden "USB" seçeneği seçilmelidir.
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10 Peykupon

  Metre Sayaç Portu

Devamli Port Kontrol : Buton "Evet" konumunda ise, Metre Makinesi ile olan
baglantisini belirli araliklarla kontrol ederek olasi baglanti kopukluklarinin önüne
geçilebilmektedir. "Hayir" konumunda kaydedilir ise sadece sayfa açilisinda bir
kere kontrol yapilir.

Öncelikli olarak metre sayacının hangi porta bağlı olduğu bulur(Port numarasını
bulmak için "Port Ayarı" sayfasına bakabilirsiniz.) ve ilgili com'un olduğu
kutucuk işaretlenir.

Sayaç modelini seçmek için, üstteki resimde kirmizi ile isaretlenmis butona
tıklatılır ve sayaç listesi açilir.  Program üzerinde tanımlı olan sayaçlar "PEY402",
"PEY405", "BRL-305", "EZM-9930", "BRL-404", "EZM7730", "HITECH" ve
"BEIJER" olmak üzere toplamda 8 adettir. İlgili sayaç modelinin üzerine gelip
tıklandığında sayaç seçilmiş olur. Programla en uygun çalışan sayaç modeli
"Pey402" adlı sayaçtır. "Pey402" sayaç modelinde anlık olarak bilgisayar
programında metraj görülebilmektir, fakat diğer sayaç modellerinde, sayacın
print butonuna basıldığında metraj bilgisayar programına aktarılmaktadır. 

Metre sayacında haberleşme ile ilgili sıkıntı yaşandığı zaman yapılması
gerekenler:

1) Gerekli haberleşme bağlantı kablosu kontrol edilmelidir. Kablo bağlı değil ise
kablo bağlantısı yapılmalıdır. Kabloda kırılma, ezilme, kopma varsa "Teknik
Destek" ile iletişime geçilmelidir.
2) Cihazın bağlı olduğu port numarası bulunup, seçeneklerden ilgili port(COM)
seçilmelidir. 
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11PEYKUPON1

 Barkod Yazici Portu

Barkod yazıcısı seri port üzerinden bağlıysa, hangi porta bağlı olduğu
bulunur(Port numarasını bulmak için "Port Ayarı" sayfasına bakabilirsiniz.) ve o
com'un olduğu kutucuk işaretlenir. Barkod yazici seri port üzerinden çalisiyorsa
com port'u seçmek yeterlidir, üst tarafta yer alan "Kullanilmak Istenilen Yazici"
kismindan herhangi bir ayar yapmaya gerek yoktur.

Yaziciyi seçmek için üstteki resimde "yesil" ile isaretlenmis butona basilir ve
yazici seçilir. Yazici seçimi yapildiktan sonra "kirmizi" ile isaretlenmis buton
araciligiyla yazici varsayilan yazici olarak bilgisayara tanimlanir. Windows
üzerinden yaziciyi ayarlamak için "Yazici Ayari" sayfasini inceleyebilirsiniz. 

Program "Zebra" ve "Argox" marka ürünlerle uyumlu çalışmaktadır.

Barkod yazıcı seri port üzerinden çalışıyor ve haberleşme ile ilgili sıkıntı
yaşandığı zaman yapılması gerekenler:

1) Gerekli haberleşme bağlantı kablosu kontrol edilmelidir. Kablo bağlı değil ise
kablo bağlantısı yapılmalıdır. Kabloda kırılma, ezilme, kopma varsa "Teknik
Destek" ile iletişime geçilmelidir.
2) Cihazın bağlı olduğu port numarası bulunup, seçeneklerden ilgili port(COM)
seçilmelidir.

Barkod yazıcı USB üzerinden çalışıyor ve haberleşme ile ilgili sıkıntı
yaşandığı zaman yapılması gerekenler:

1) Gerekli haberleşme bağlantı kablosu kontrol edilmelidir. Kablo bağlı değil ise
kablo bağlantısı yapılmalıdır. Kabloda kırılma, ezilme, kopma varsa "Teknik
Destek" ile iletişime geçilmelidir.
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12 Peykupon

2) Yazıcı varsayılan yazıcı olarak atanmamış ise ya üst tarafta anlatıldığı gibi yada
"Yazıcı Ayarı" kısmından ayarları yapılmalıdır.

Etiket  yazıcı "Windows" tabanlı çalıştırılmak isteniliyorsa "Windows İle", "Dos"
tabanlı çalıştırılmak isteniliyorsa "Dos İle" seçeneği işaretlenmelidir. 

Yazıcı dili kısmında, kullanılan yazıcı "Zebra" marka ise "ZPL" veya "EPL"
seçenekleri seçilmelidir, yazıcının "Argox" olması durumunda "EPL" veya
"PPL" seçenekleri ile barkod çıktısı alınabilmektedir. 

Bu sayfadaki ayar işlemi bitirilip çıkılmak istenildiğinde  butonuna
basmanız gerekmektedir. 

İşlem yapmadan çıkılmak istendiğinde de  butonu ile çıkılabilir.

1.2.3 Sayac

Sistemde, siradaki çikarilacak  "Sevk No", "Top No" bilgilerine ulasilabilir. "Makina
No" degistirilebilir. "Tarti Portu" ve "Kupon Ayarlari"  yapilmaktadir. 
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13PEYKUPON1

 Makine No Degistirme

Makine Numarasini degistirmek istenirse
ilk olarak "kirmizi" ile isaretlenmis "Kilit
Aç" butonuna basilmalidir. "Kilit Aç"
butonuna basildiginda  bir uyariyla
karsilasilmaktadir.  Gelen uyari dikkate

alinip,  butonuna basilmalidir.

 "OK" butonuna basildiktan sonra Makine numarasinda degisiklik yapmak
mümkün olacaktir. Burada;

Makina No: Yazilimla birlikte çalisan makinanin kodudur. Ayni zamanda
çikacak olan etiketin ilk hanesidir.

Tarti Portu

Tartının hangi porta bağlı olduğu bulunur(Port numarasını bulmak için "Port
Ayarı" sayfasına bakabilirsiniz.) ve ilgili com'un olduğu kutucuk işaretlenir.

Kutucuk işaretlenmeden önce   şeklinde görülmektedir, işaretlendikten

sonra  halini alir. 

Tartı haberleşmesi ile ilgili sıkıntı yaşandığı zaman yapılması gerekenler:

1) Gerekli haberleşme bağlantı kablosu kontrol edilmelidir. Kablo bağlı değil ise
kablo bağlantısı yapılmalıdır. Kabloda kırılma, ezilme, kopma varsa "Teknik
Destek" ile iletişime geçilmelidir.
2) Cihazın bağlı olduğu port numarası bulunup, seçeneklerden ilgili port(COM)
seçilmelidir. 
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14 Peykupon

 Kupon Ayarlari

Kuponlarin metraj ayarlari da bu sayfa üzerinden yapilmaktadir. 1. kuponun 
baslangiç ve bitis metrajlari girilir. Giris için klavye kullanilabilecegi gibi yan

tarafta yer alan butonlarda kullanilabilir.  butonu ile yazan sayi bir eksiltilir, 

  butonu ile yazan sayi bir arttirilir. 1. kuponun bitis metraji 2. kuponun
baslangiç metraji olarak otomatik olarak gelmektedir. 2. kuponun bitis metraji
girildiginde 3. kuponun baslangiç metraji otomatik olarak gelir. 3. kuponun bitis

metraji da girilip  butonuna tıklanıp kaydedilir.

Bu sayfadaki ayar işlemleri bitirilip çıkılmak istenildiğinde  butonuna
tıklanması gerekmektedir. 

İşlem yapmadan çıkılmak istendiğinde de  butonu ile çıkılabilir.  

1.2.4 Genel

"Barkod Okuyucu Sesleri", "Etiket Dosya Yollari","Fason - Sevkiyat
Seçimi","Sevkiyat Listesi " ve "Versiyon Kontrolü" ayarlari yapilabilmektedir.
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15PEYKUPON1

Seslendirme Ayarlari

Bu sekmede okutulan barkodun doğru, hatalı veya yanlış olduğunda gerekli
uyarıları yapması için uyarı seslerini ayarlayabilirsiniz. Seslendirme

fonksiyonunun aktif olması için butonun  konumunda olmasi
gerekmektedir.

Bilgisayardan olan bir ses dosyasi seçilmek isteniliyorsa  butonuna tıklatılır
ve üst tarafta yer alan ekran karsiniza gelir. Listede yer alan seslerden birisi

seçilir ve sag üstte yer alan  tusuna basilir. Ayar bitirilmeden ses dinlenilmek
istenirse,  butonu ile sesi dinlemek mümkündür.

  Bilgisayarda yer alan seslerden birisi kullanilmayip
mikrofon üzerinden bir ses kaydi yapilmak isteniliyorsa

 butonuna basilir ve üst tarafta yer

alan ekranda  butonuna tıklatılır, eger ki ses

kaydetmekten vazgeçildiyse  butonu ile çikis
yapilabilir. 
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16 Peykupon

Ses kaydetmeye "Yes" diyerek onay verildiyse üstteki ekran karsiniza
gelecektir. Kaydedilecek sese verilecek isim "Isim Verme Alani" kismina girilir
ve "Kaydet" butonuna basilir. 

Gelen ekranda  butonuna basilarak ses
kaydina baslanilir.

Ses kaydi durdurulmak istenildiginde "DUR" butonuna
basilir. Kaydedilen ses "Ses Dosyasi Seç" butonu ile
sisteme tanitilir.


Etiket Seçimi

"ZPL", "EPL" ve "PPL" formatındaki
etiketlerin, etiket dosyalarını belirlemek için
bu kısım kullanılmaktadır. Sağ tarafta yer alan
Dosya Seç butonuna tıklatılır ve gelen
ekrandan ilgili dosya seçilip "Aç" butonuna
tıklatılır. Paket Barkodu ve Ürün barkodu için
ayrı etiketler tanıtılmalıdır. Haberleşme
Ayarlarında belirlenen yazıcı formatına göre
seçili etiketler kullanılacaktır.
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17PEYKUPON1

Sevk Rapor Ayari

Sevkiyat listesinin görüntülenip, görüntülenmeyeceğine karar verebilirsiniz.

Sevkiyat listesi kısmında  seçeneği seçilirse liste

görüntülenmeden direkt olarak yazıcıya gönderilir,  seçeneği
ile çalışıldığı zaman ise liste ilk olarak ekranda gösterilir ve ardından verilecek
olan yazdır komutu ile yazıcıya gönderilir. 

Sistem Kullanim Seçimi

1-) Fasoncu seçili ise ; 
 - Metre Makine sayfasinda sarim ve etiketleme islemlerini yapabilir.
 - Sevkiyat sayfasinda sevk islemi yapamaz.
 - Sarim islemi tamamlanmis olan ürünlerin kayitlarini excel dosyasina aktarip
sevkiyatçi kisiye verileri gönderebilir.
 - Excel dosyasindan stoklara ürün aktaramaz.

2-) Sevkiyatçi seçili ise ;
 - Metre Makine sayfasinda sarim ve etiketleme islemlerini yapamaz.
 - Fason firmada sarilan ürünlerin bilgilerini excelden sisteme aktarabilir.
 - Sevkiyat islemi yapabilir.

3-) Seçim yapilmazsa ;
 - Metre Makine ve Sevkiyat sayfalarinda islemler ayni bilgisayarda yapilabilir.
 - Excelden stoklara dosya aktaramaz.

Barkod Sistemi 

Bagli ise ;
 - Metre Makine sayfasinda kullanilan basliklardan biri seçilmelidir.
 - Seçilen basligin oldugu kisim yesil çerçeveli olarak görüntülenir.
 - Etiket çikarmak istediginde seçilen basliga ait olan alan bos birakilamaz.
 - Bagli seçilen baslik, çikarilacak etiketin bas kismina eklenmektedir.

 Bagli  degil ise ;
 - Standart barkotlama sistemi kullanilir (makine numarasi + tarih-saat).
 - Zorunlu doldurulacak alan bulunmamaktadir.
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18 Peykupon


Versiyon Yükseltme

"Versiyon Yükseltme" seçeneği  konumunda olduğunda
program açıldığı zaman güncellemeleri denetler ve eğer yeni versiyon mevcut
ise otomatik olarak indirilip, programın yeni versiyonu yüklenir. "Versiyon

Yükseltme" seçeneği  konumunda ise 
butonuna basıldığı zaman programın  yeni versiyonu varsa güncel halini indirir ve
otomatik olarak kurar. "Manuel" ve "Açılışta Denetle" seçeneklerini
değiştirmek için "kırmızı" kutu içine alınmış butonu mouse ile sağa-sola
kaydırmanız gerekmektedir.


Program Hakkinda

Programin sürümü, programin kullanici adi,
programi kullanmaya baslama tarihi ve lisans

bilgilerine ulasilmak istenilirse 
 butonuna basilmalidir. Bu butona basildiginda
takdirde alt tarafta yer alan ekran karsina gelir
ve bu bilgilere ulasabilirsiniz.

İhtiyaç duyduğunuz takdirde  butonu ile teknik servisin konumuna ve
iletişim bilgilerine erişebilirsiniz.

Bu sayfadaki ayar işlemi bitirilip çıkılmak istenildiğinde  butonuna
basmanız gerekmektedir. 

İşlem yapmadan çıkılmak istendiğinde de  butonu ile çıkılabilir. 

1.2.5 Veri Turu

Veri Tabani Seçimi, Veritabani tablo temizlemeleri, Iki Veri Tabani arasinda
veri aktarimi islemleri yapilabilmektedir.
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 Veri Tabani Seçimi

Program "SQL SERVER" ve "SQLITE" veri
tabanlarini desteklemektedir. Kullanilmak
istenen veri tabaninin yaninda bulunan kutucuga

tiklanmalidir. Seçim yapilip  butonuna
tiklandiginda veri tabani baglantisi otomatik
yapilir.

 SqLite

 SqLite veri tabanı dosya konumunu seçmek için kullanılır. Veri tabanıyla,

programın olduğu bilgisayar aynı bilgisayar ise  kutucuğu
işaretlenir. Veri tabanının olduğu yer, programın çalıştığı bilgisayardan farklı

ise, kutucuğundaki işaret kaldırılır ve  butonu ile
serverın olduğu dizin seçilir.  Bu sayede kullanılacak olan program servera
client olarak bağlanmış olur.
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SQL SERVER

  Veri tabani olarak SQL SERVER seçili ise,
PeyKupon1.exe 'nin dosya yoluna giderek
"PeyKupon1.udl " dosyasina giderek veri
tabani baglanti ayarlarini yapmaniz
gerekmektedir.

 Programi daha önceden SqLite veri tabaninda kullanmis ve datalari Sql
Server'a aktarilmak istenir ise alt resimdeki Sqllite==> Ms Sql butonu ile
datalari aktarmaniz mümkün olacaktir. 

 - Download DB Editor butonu ile program için gerekli olan sqlite.dll
dosyasini kolaylikla indirebilirsiniz. 
 - Stok Datalar altindaki butonlardan, Fason stok çikisi ve Sevkiyat stok
girisi sayfalarina ulasilabilmektedir.

  SqLite veri tabani seçiliyken kullanilmaktadir.Veri
tabanindaki tek bir tabloyu yada tüm databaseyi
temizleme islemi yapilabilmektedir.

Bu sayfadaki ayar işlemi bitirilip çıkılmak istenildiğinde  butonuna
tıklamanız gerekmektedir. 

İşlem yapmadan çıkılmak istendiğinde de  butonu ile çıkılabilir. 
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1.2.6 Mail

Bu sayfa üzerinde "Mail Baglanti Ayarlari", "Sevkiyat Basligi Ayarlama","Excel
Doküman Format Ayarlari" yapilabilmektedir.

 Mail Baglanti Ayarlari

  Yapılan üretim veya sevk raporunun müşteri veya başka bir firmaya
gönderilebilmesi için mail ayarları yapılmaktadır. Gerek duyulması halinde
mailde yapılacak açıklama da buradan yapılabilmektedir. 

  SMTP server kismina kullandiginiz mail server
adresi(HOST) bilgisi girilir, kimlik ve sifre
kisimlarina oturum açmak için gerekli olan kullanici
adiyla sifre girilir.

 Mailin hangi adres üzerinden gönderilecegi "Bizim
Mail Adres" kismina girilir.

  Mailin konu basligi "Konu Basligi" kismina yazilir,
bu baslik sayesinde karsi taraf sizden gelen mailin
içerigi hakkinda bilgi sahibi olacaktir.

  Mailde; gönderdiginiz kisi hariç, bilgi vermek
istediginiz kisilerde varsa, bu kisilerin mail
adreslerini "CC" kismina eklemeniz gerekmektedir.
Burada, maili alan kisinin/firmanin "CC" kismina
eklenenleri görecegi unutulmamalidir. 
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  Mail gönderme butonuna basildiginda ek otomatik
olarak yüklenir. 

  Alt kisimda yer alan bos bölümede gerek
duyulmasi halinde açiklama yazmak içindir. 

Sevkiyat Basligi:

"Sevkiyat Basligi" alani ile üretilip çikarilacak olan
sevkiyat evragina baslik vermis olursunuz. 

Excel Doküman Format Ayarlari

"Sevkiyat Raporunu" Excel formatina aktarmak için gerekli ayarlar da bu
ekrandan yapilmaktadir.  

  - Metraj bilgisini Excel'e aktarirken ondalikli kismi  veya

 ile ayirabilirsiniz. Bu ayari yapmak için "kirmizi" ile
isaretlenmis butonu saga-sola kaydirmaniz gerekmektedir.

 - Agirlik bilgisini Excel'e aktarmak istiyorsaniz  "Agirlik Bilgisini" kisminda

 seçenegini seçmelisiniz, aktarmak istemiyorsaniz

 seçenegini seçmeniz gerekmektedir. Bu ayari yapmak için
"mavi" ile isaretlenmis butonu saga-sola kaydirmaniz gerekmektedir. 

 - Metraj ve agirlik bilgileriyle Excel üzerinde islem yapilacaksa

 seçenegi isaretlenmelidir, herhangi bir islem

yapilmayacaksa  seçilip sadece yazi olarak
aktarilmalidir.  Bu ayari yapmak için "sari" ile isaretlenmis butonu saga-sola
kaydirmaniz gerekmektedir.

Bu sayfadaki ayar işlemi bitirilip çıkılmak istenildiğinde  butonuna
tıklamanız gerekmektedir. 

İşlem yapmadan çıkılmak istendiğinde de  butonu ile çıkılabilir. 
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1.3 XML Data Kayıt

Admin -> Genel Ayarlar sayfasinda, fasoncu seçenegi aktifken bu sayfaya giris
yapilabilmektedir. Stoktan seçilen ürünleri toplu sekilde "XML" dosyasina
aktarmaktadir.

 1-) Metre makina formunda sarilip stoklara kaydedilen kumaslar bu alanda
görüntülenmektedir. Fasoncudan satis magazasina gidecek olan ürünler seçilir.
Seçim islemini yesil alan içerisindeki kutulara tiklayarak tek tek seçilebilir.

2-) Sevk yapilacak müsterinin herhangi bir ürününü seçip mouse'den sag tik yaparak,
firma adi yada desen numarasina göre toplu sekilde seçebilmektedir.

3-) Üstteki kirmizi alanda ise müsteri adina göre hepsi seçilebilir. Seçilen güne ait
tüm kayitlar seçilebilir.

4-) Seçim islemi tamamlandiktan
sonra xml dosyasina aktarmak
için 

butonuna tiklanmalidir. 

5-)   

Olusturulan xml dosyasinin kaydedilecek konumu
seçilebilmektedir. Seçim islemi yapilmazsa da, programin kurulu
oldugu konumdaki "Data" klasörüne otomatik kayit yapacaktir.
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1.4 XML DATA AL

 Admin -> Genel Ayarlar sayfasinda, Sevkiyatçi seçenegi aktifken bu sayfaya giris
yapilabilmektedir. 

1-) Fasoncu firmadan gelen ürünleri, xml dosyasindan stoklara aktarmak için
kullanilan bir sayfadir. Sayfanin açilisinda aktarim yapilan tüm ürünler
görüntülenmektedir.

2-) Yeni bir xml aktarimi yapılacaksa  butonuna tiklanmasi gerekmektedir. 

  3-) Butona tikladiktan sonra aktarim
yapilacak 'stok.xml' dosyasi seçilir.

4-) 
Seçilen dosya içerisindeki ürünler ayri bir
tabloda ekranin sag tarafinda listelenir.
Ürünleri stoklara aktarma islemini 

tamamlamak için  butonuna
tiklanmalidir.
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5-)

  Aktarilan ürünler listede yesil olarak
isaretlenir. Ayni dosya tekrar aktarilirsa,
ürünler zaten stokta bulundugu için kirmizi
isaretlenecektir.

1.5 Metre Makina

"Metre Makina" sayfasinda kumas sarim, tartim, etiketleme ve stok kayit islemleri
yapilmaktadir. 

Ayar
Etikete yazilacak ürün bilgilerinin basliklari degistirilebilmektedir. Düzenleme yapmak

için  butonuna tiklanmasi gerekmektedir. Baslik ayarlari ile ilgili detayli bilgi
almak için tiklayiniz.
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 Müsteri Islemleri

  Öncelikli olarak "Müsteri" seçimi yapilmalidir.
Müsteri seçebilmek için resimdeki "kirmizi" ile
isaretlenmis kisima tiklanmalidir. 

Butona tiklandiktan sonra kayitli olan firmalar
karsiniza gelecektir. Ürün hangi firma için
yapiliyorsa o firma seçilir, eger firma kayitli
degilse "Müsteri Kaydi" kismindan yeni kayit
açilir.

  "Desen Kodunu" seçmek için resimde "kirmizi"
ile isaretlenmis kisma tiklanmalidir. Müsteriye
tanimlanan desen kodlari listelenecektir.
Müsteriye yeni desen tanimlamak için Desen
Islemleri sayfasini inceleyiniz.

 "Müsteri Kaydi" kismindan yeni kayit açilir.

 Manuel Metre Girisi 

Metre makinesiyle haberleşilemediği durumlarda manuel olarak metre bilgisi
girilebilmektedir. 

"Top Metraj" alanına çift tıklayarak metraj bilgisi giriş paneli
açılacaktır.

 "Kirmizi" ile isaretli alana manuel olarak metraj klavye ile
girilir. "Mavi" ile isaretlenmis butona basildiginda zaman
girilen metraj "Top Metraj" kismina aktarilir.

Agirlik Islemleri ve Manuel Agirlik Girisi

Tartım makinesiyle haberleşilemediği durumlarda manuel olarak ağırlık bilgisi
girilebilmektedir. 

"Ağırlık" alanına çift tıklayarak ağırlık bilgisi giriş paneli
açılacaktır.
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Bu bölümde "kirmizi" ile isaretli alana manuel olarak agirlik
klavye ile girilir. "Mavi" ile isaretlenmis butona basildiginda
zaman girilen agirlik bilgisi "Agirlik" kismina aktarilir. 

  Makineye bagli bir tarti sistemi varsa ve etiket üzerinde agirlik bilgisinin de

görülmesi isteniliyorsa; olarak ayarlanir, sistemde tarti
sistemi yoksa veya etiket üzerinde agirlik olmasin isteniliyorsa

 olarak ayarlanir. Seçim islemini gri butonu saga-sola
sürükleyerek yapabilirsiniz.

Ürün Bilgisi Girisi

Stok kayitta ve etikette kullanilacak basliklar belirlendikten sonra ürün bilgileri ait
oldugu basligin yanindaki alana girilmelidir. Baslik Ayarlari sayfasindan bu alanla
alakali ayarlamalar yapılabilmektedir. detayli bilgi için tiklayiniz

Etiket yazicisi USB üzerinden kullaniliyorsa yazici varsayilan olarak ayarlanmalidir. Bu
islem sayfa sonunda "Yazici Ayari"  basligi altinda anlatilmistir.

Son olarak resimdeki  butonuna basılarak etiket yazdırılır ve kumaş stoklara
eklenir. 

1.5.1 Etiket Ayarı

"Etiket Ayari" sayfasinda, etiket üzerinde görüntülenecek basliklar belirlenebilir.
Basliklarin etiket üzerindeki sirasi ayarlanabilmektedir. Metre makina sayfasi ile
alakali ayarlamalar yapilabilir.
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 Baslik ve Siralama Ayarlari

 Sabit Basliklar
 

 b, x, y alanlarindaki basliklar sabit olup,
kullanici tarafindan degisiklik yapilamaz. Fakat
etiket üzerinde gösterimi ve sirasi
belirlenebilir.

 
 Degisen Baslik Ayarlari

Bu alanda, etikette kullanilacak basliklar
degistirilebilir ve siralamalari ayarlanabilir.
Yesil renkle isaretli alanlar Sevikyat listesinde
de görüntülenecek alanlardır.

Basliklarin sira numarasi "0" oldugunda etiket üzerinde
gösterilmeyecektir. Sifirdan büyük olup belirlenen sira numaralari birbirinden
farkli olmalidir.

Yazilarin yaninda yer alan   kisimlari ile yazinin sirasini belirleyebilirsiniz.
Siralari degistirmek için klavyeyi veya -  butonlarini kullanabilirsiniz. 

Sabit Etiket Basligi

Sabit Baslik seçenegi ile çikacak olan etikete baslik eklemek mümkündür.

"Baslik Yazim Alanina" istenilen yazi klavyeden girilip  seçenegi

isaretlendiginde bu alanda yazilacak olan yazi düzenlenebilir. 
seçenegi isaretlenmezse etiket üzerindeki bu alanda "Müsteri Adi"
yazmaktadir.

 Özel Ayarlar

 1-)Barkod Çikti Sayisi

"Barkod Çıktı Sayısı" ile kaç adet etiket çıkacağı bilgisi
programa tanımlanır. Barkod çıktı sayısını ayarlamak için,

 görülen alana klavyeden sayi girilebilir veya  -
butonlarini kullanabilirsiniz. 
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 2-)Tablo Yenileme Seçimi

"Metre Makine" ekranında yapılan sarım işlemleri sonrası etiket
çıkarıldıktan sonra, yapılan işlemin tabloda gösterilmesi için tablonun

güncellenip güncellenmeyeceği seçilir. Bu  kısımda
seçeneği aktif ise yapılan işlemler direkt olarak "Metre Makine" sayfasında

tabloda görülür.  seçeneği aktif olduğunda ise "Metre
Makine" sayfasında görülemez fakat database'e kaydetmeye devam eder.
 Seçeneği değiştirmek için "kırmızı" kutu içine alınmış butonu mouse ile
sağa-sola kaydırmanız gerekmektedir.

 3-) Kutulara Kayit 

Metre Makine ekranında kumaşa ait özellikler, daha sonradan tekrar
yazmak yerine seçim listeden seçim yapılmak istenirse  

 buton "Yap" konumuna getirilmelidir.
"Yapma" konumunda birakilirsa, her kayitta kumas özelliklerini tekrar elle
doldurmak gerekmektedir.

Bu sayfadaki ayar işlemi bitirilip çıkılmak istenildiğinde  butonuna
basmanız gerekmektedir. 

İşlem yapmadan çıkılmak istendiğinde de  butonu ile çıkılabilir. 

1.6 Planlama

Müsteriler tanimlari ve müsteriye özel desen tanimla islemleri bu bölümde yer
almaktadir.
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1.6.1 Müşteri Kaydı

Yeni müsteri kaydetme, müsterinin kaydini silme ve kayitli müsterilerin
görüntüleme islemleri bu bölüm içerisinde yapilmaktadir.

 Yeni Müsteri Ekleme

 "Müşteri Adı", "Müşteri Adresi", "Mail Adresi", "Kupon Birim Fiyat",
"Telefon", ve "Yetkili" bilgileri girilmelidir.Girilen bilgileri Sarım yapılırken,
sevkiyata ve cari işlemler sırasında kullanılacaktır.

Gerekli veriler
girildikten sonra   butonu ile yeni müşteri ve müşteri bilgileri tanımlanır. 

Kayit islemi tamamlanan firmalar, sayfanin orta panelindeki tabloda
listelenmektedir. 
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 Müsteri Silme

 Açılan sayfada sol alt tarafta yer alan "Müşteri Adı" kısmına, silinmek istenen
müşterinin adı yazılır veya listeden direkt müşterinin üzerine tıklanarak sol alt
tarafta yer alan "Müşteri Adı" kısmına müşterinin adı gelmesi sağlanır ve 
resmin sağ alt tarafındaki “Sil” butonuna tıklandığında müşteri ve bilgileri silinir. 

İşlem yapmadan çıkılmak istendiğinde de  butonu ile çıkılabilir. 

1.6.2 Desen İşlemleri

Müsterilere özel yeni desen kaydetme veya desen kaydinin silinmesi islemleri bu
bölüm içerisinde yapilmaktadir.

 Yeni Desen Ekleme

Yeni desen kaydi için ilk olarak müsteri seçimi yapilmalidir.
 

Bunun için "Müsteri" bölümünün yaninda
yer alan "kirmizi" ile isaretli alana tıklatılır
 ve kayitli müsteri listesi açilir.
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Açilan listeden desen tanimi yapilacak
firma seçilir.

Ilgili müsteri seçildikten sonra ,"Müsteri Desen Kodu", "Desen Adi" ve

"Varyant" kisimlari doldurulup ekranin sag üst tarafinda yer alan  butonu ile
yeni desen kayit edilir.  Metre Makine sayfasinda, firma ve desen kodu
girildiginde, desen koduna tanimlanan özellikler otomatik olarak seçilecektir.

 Desen Kodu Silme

Silinecek olan desen kodu hangi
müşteriye aitse, "Müşteri" kısmında ki
açılır listeden ilgili müşteri seçilir. 

 Sol alt tarafta yer alan "Desen Kodu"
kısmına gidilir. "Kırmızı" ile işaretlenmiş
olan oka basılır ve kayıtlı desen kodları
görüntülenir. 

 Silinmek istenilen desen kodu seçilir ve

 butonu ile silme işle tamamlanır.

İşlem yapmadan çıkılmak istendiğinde de  butonu ile çıkılabilir. 
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1.7 Sevkiyat

Metre makina kisminda sarim yapilan kumaslarin üzerlerinde bulunan barkodlar, bu
sayfada okutularak ait olduklari firmalara sevk islemleri yapilir ve çeki listesi çikarilir.

Sevkiyat bölümüne girildiğinde öncelikle müşteri
seçilmelidir. Müşteri seçimi için resimde kırmızı ile
işaretlenmiş oka tıklatılır. Sonra açılır listeden, kayıtlı
olan müşterilerin olduğu liste ekrana gelmektedir. 

Ürünlerin sevk edilecegi firma seçildiginde,
"Müsteri Adresi" ve "Mail Adresi" kisimlari
otomatik olarak gelir. Eger sevk isleminin
yapilacagi müsteri sistemde kayitli degilse "Müsteri
Kaydi" kisminda anlatildigi gibi yeni müsteri kaydi
yapilir. 

Müsteri seçimi yapildiktan sonra barkod alaninin
sari kismina mouse ile tıklatılır ve barkod okuyucu
ile sevk edilecek ürünlerin barkodlari okutulur.

Barkodlar okutuldukça resimde gösterildiği gibi
ürünler tabloda listelenecektir. 
Sevk edilecek ürünlerin tamamı okutulduktan sonra 

 butonuna tıklanmalıdır. 
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   butonuna tıklandığında okutulan tüm
ürünler bir tabloda aktarılır. Resimde de görüldüğü
üzere, listeyi "Excel" yada "Html" olarak kayıt
edilip görüntülenebilmektedir. 

Daha sonra  “Yazdır” butonuna ile sevkiyat listesini PDF formatında görüntülenip
çıktısı alınabilir. Yine PDF uzantılı olarak da istenilen yere kayıt edilebilir. 

Son olarak sevk edilecek ürünlerin listesi görüntülendikten sonra    butonu ile
barkodu okutulan ürünler listelenip sevk işlemi tamamlanacaktır. 
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1.8 Raporlama

"Sevk Rapor", "Stok Rapor " ve "Cari Hesap" Raporlarının ayarları ve
görüntülenmesi bu bölümün altından yapılır.

1.8.1 Sevk Rapor

Sevk edilen ürünlerin; hangi firmaya sevk edildiğini, hangi sevk numarası ile ürünün
gönderildiğini, sevk edilen top sayısını, kupon sayısını, metrajı, kilogramı, sevk tarihini,
sevk saatini ve sevki gerçekleştiren kişi bu ekran üzerinden görüntülenebilir. Seçilen
sevklerin detaylarına bakılabilir , istenilirse mail olarak ilgili kişilere gönderilebilir,
excel  veya Html  kaydedilebilir.
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Filtreleme Islemleri

Sevk raporlari sayfasinda yapilan sevk islemlerini görüntülemek için birden
fazla süzme islemleri yapilabilmektedir.

 butonu ile bulunulan güne ait sevk islemleri listede
görüntülenmektedir.

 butonu ile programda yapilan tüm sevk islemleri
görüntülenebilmektedir.

Tarihler Arasi Listeleme

Sevk raporunda belirli tarih araliklariyla islem
yapilmak isteniliyorsa; "Baslangiç Tarihi" ve
"Bitis Tarihi" tarihleri "kirmizi" ile isaretlenmis
alanlar üzerinden seçilir. Açilan pencereden,
görüntülenmek istenen tarih araligi belirtilir.

"Baslangiç Tarihi" ve "Bitis Tarihi" seçimleri yapildiktan sonra

 butonu ile o tarih araliginda yapilmis olan sevkiyatlar
görülebilmektedir. 

 Gruplama

Tabloda gruplandirma yapmak istedigimiz basligin üstüne bir kez tiklayip
basili tutup, hemen üst bölümündeki siyah alana sürükleyerek gruplama
islemini yapabiliriz.

örnek olarak:

Yukarida gördügünüzü gibi Firma Adini gruplandirdigimizda datalari firmaya
göre ayarlayacak. (Birden fazla gruplandirma yapilabilir.) 
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 Sevk 
Detay

 butonuna tıkladığınızda, listeden seçili olan sevkiyatın detaylarını
görüntüleyebilirsiniz.

 
Raporlama

Tabloda görüntülenen verilerin çiktisi alinmak istendiginde üst panelde

bulunan  butonlarina tiklayarak doküman çiktisi alinilabilir.

 
Istenilen formattaki dokuman alma butona tiklandiktan sonra dosya kayit
yolu belirtilerek istenilen konuma kayit islemi yapilabilmektedir.

 
Mail Gönderme

Sevk islemi yapilan firma bilgileri arasinda mail adresi de kayitliysa, yapilan

sevk islemine ait ürün bilgilerini      butonuyla mail olarak
gönderilebilmektedir. Mail gönderme işleminin doğru çalışması için Admin-
> Mail Ayarları sayfasından mail bağlantı ayarlarının yapılması
gerekmektedir.
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 Raporlama

Tabloda görüntülenen verilerin  butonlari ile html ve excel dokümanlari
alinabilmektedir. 

 

Istenilen formattaki dokuman alma butona tiklandiktan sonra dosya kayit yolu
belirtilerek istenilen konuma kayit islemi yapilabilmektedir.

 Sevk 
Raporu Silme

Silinmek istenen sevk islemi tablodan seçilir. Dogru kayit seçildiginden emin

olunup  butonuna tiklandiginda uyari ekrani ile karsilasilir.

Gelen uyari ekraninda "Sil" butonuna tiklandiginda silme
islemi tamamlanir.
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1.8.2 Stok Rapor

Sarim makinesinden geçip üzerlerine barkod yapistirilan ürünler stoklara
eklenmektedir. Bu sayfada stoktaki ürünler görüntülenebilir ve rapor dokümanlari
alinabilmektedir.

Gruplama

Tabloda gruplandirma yapmak istedigimiz basligin üstüne bir kez tiklayip basili
tutup, hemen üst bölümündeki siyah alana sürükleyerek gruplama islemini
yapabiliriz.

örnek olarak:

Yukarida gördügünüzü gibi "Tarih" basligi gruplama alanina sürüklenmis ve
datalari tarihe göre ayarlayacaktır. (Birden fazla gruplandirma yapilabilir.) 



Aladdinbey Mah. İzmiryolu Cd. 297/A Blok  No.46  Nilüfer / BURSA




Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 

URL: www.peykan.com.tr   e-mail: info@peykan.com.tr 

40 Peykupon

 
Ürün Silme

Silinmek istenen ürün tablodan seçilir. Dogru kayit seçildiginden emin olunup

 butonuna tiklandiginda uyari ekrani ile karsilasilir.

Gelen uyari ekraninda "Sil" butonuna tiklandiginda silme
islemi tamamlanir.


Raporlama

Tabloda görüntülenen ürünleri,  butonlari ile html ve excel
formatlarinda dokümanlari alinabilmektedir. 

 

Istenilen formattaki dokuman alma butona tiklandiktan sonra dosya kayit yolu
belirtilerek istenilen konuma kayit islemi yapilabilmektedir.
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1.8.3 Cari Hesap

Bu sekmedemüşteri ile olan cari hesaplar görülenebilmektedir. 

 
Ödeme Islemleri

Karşı firmadan para alınması durumunda, ilk olarak firma adı seçilir ve
"Ödeme" butonuna tıklatılır. 

Firmanin adini seçmek için üst taraftaki resimde
"kirmizi" ile isaretlenmis butona tiklatilir ve
müsteri listesi açilir. Listeden ilgili müsteri
seçilir.

 

 butonuna tiklandiginda resimdeki
ekran ile karsilasilacaktir.

Eger karsi firmadan para alindiysa  kismi seçilir, para  verildiyse 

 kismi seçilir. Paranin miktari ve gerek duyulmasi halinde açiklama

girilip   butonuna tiklatilir. Eger herhangi bir cari hareket olmayacaksa  
butonu ile çikis yapilir. 

Yapilan ödeme islemlerinin hepsi sayfadaki tabloda listelenmekte olup alacakli-
borçlu durumu hesaplanmaktadir.

Tüm firmalarla olan cari hesaplara bakmak için ekranin sag tarafinda yer alan 
butonuna basilir ve tüm cari hesaplar incelenebilir.
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1.9 Port Ayarı

Bilgisayar simgesinin üzerine mouse'un sag tusu ile tiklanir. 

Açilan sayfada "Yönet" kismina tıklatılır.

Gelen ekranda sol tarafta yer alan "Aygit Yöneticisi" sekmesine
tiklandiginda asagidaki sayfa gelmektedir. 

 Ekranin sag tarafinda yer alan "Baglanti noktalari(COM ve
LPT)" sekmesine çift tiklandiginda veya yanindaki oka tek
tiklama yapilmalidir.

 Isaretlenen kisimda bilgisayara bagli olan cihazlarin mevcut
olan COM baglanti noktalari görünmektedir. 
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1.10 Yazıcı Ayarı

Yaziciyi Varsayilan Olarak Ata

Bu islemi 2 sekilde yapmak mümkündür.

1) 
Sevkiyat, Sevk Detay, Metre Makina, Yazici
Ayarlari sayfalarinda alt resimdeki açilir listeden
kullanilmak istenen yazici seçilir.  Sag tarafta

bulunan  butonuna basilip kayit yapilir.
2) 

Bilgisayarın "Denetim Masasi" kismina girilir.
Denetim masasinda "Aygitlar ve Yazicilar" kismi
seçilir.

Açilan sayfada bagli olan yazicilar asagidaki gibi
daha parlak görünmektedir. 

Kullanilmak istenilen ve uygun olan yazicinin üzerine
gelinip sag tiklanip "Varsayilan yazici olarak ata"
butonuyla varsayilan yazici olarak atanir.
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1.11 Teknik Destek

YAZILIM ADI: PeyKupon

DİKKAT: EĞER DEMO PROGRAM KULLANIYORSANIZ PROGRAMIN ORJİNAL VERSİYONU İÇİN
BİZE AŞAĞIDAKİ ADRES, TELEFON YADA WEB SİTEMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. AYRICA WEB
SİTEMİZDE PROGRAMIN YENİ SÜRÜMÜ KULLANIM KLAVUZLARI ve DİĞER YAZILIMLARIMIZ
HAKKINDA GENİŞ BİLGİYE ULAŞABİLİRSİNİZ. 

PEYKAN YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. 

Alaadinbey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
Kat : 2 No : 46 

NİLÜFER / BURSA 
Tel : 0 224 256 07 39 - 40 

URL : www.peykan.com.tr 
e-mail : info@peykan.com.tr 
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