
 

PeyKant1 
KANTAR PROGRAMI 

PROGRAM KULLANIM KILAVUZU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Peykan Yazılım Otomasyon Elektronik 

San.Tic. Ltd. Şti 

 
Ver: 1.1.2.3 

 
 
 DİKKAT: EĞER DEMO PROGRAM KULLANIYORSANIZ PROGRAMIN ORJİNAL VERSİYONU 

İÇİN BİZE AŞAĞIDAKİ ADRES, TELEFON YA DA WEB SİTEMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. 
AYRICA WEB SİTEMİZDE PROGRAMIN YENİ SÜRÜMÜ KULLANIM KLAVUZLARI ve DİĞER 

YAZILIMLARIMIZ HAKKINDA GENİŞ BİLGİYE ULAŞABİLİRSİNİZ.



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

Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 

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

 

 

 
 

İçindekiler 

I PeyKant1 - Yardım 5 

1 Programın Genel Özellikleri ................................................................................................. 5 

II Giriş Ekranı 6 

III Ana Ekran 7 

1 Üst Menü .............................................................................................................................. 7 

2 Sağ Menü ........................................................................................................................... 10 

3 Durum Çubuğu ............................................................................................................................. 11 

IV Genel Ayar 11 

1 Windows Ayarları ......................................................................................................................... 12 

2 Sistem Ayarları ............................................................................................................................. 13 

3  Ayar (1) ......................................................................................................................................................... 14 

4  Ayar (2) ......................................................................................................................................................... 17 

SAP Ayarları .......................................................................................................................................................... 19 

Mysql Ayarları....................................................................................................................................................... 21 

5  Fiş Ayarları .................................................................................................................................... 23 

V Haberleşme Ayarı 24 

VI Rapor Ayarı 27 

VII Fiş Ayarlama 28 

VIII Araç Giriş Formu 35 

IX Araç Çıkış Formu 38 

X Araç Takip Formu 40 

XI Sabit Daralı Araçlar 42 

XII Sabit Daralı Araçlar (2) 43 

XIII Sabit Daralı Araçlar (3) 46 

XIV Beklemedeki Araçlar 48 

XV Beklemedeki Araçlar (2) 49 

İçindekiler  



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

Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 

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

 

 

XVI Sevk Raporu 50 

1 Tekrar Fiş Yazdır .......................................................................................................................... 53 

2 QRP Yazdırma .............................................................................................................................. 55 

XVII Stok Rapor 57 

XVIII Genel Tanım 59 

XIX Müşteri Tanımı 60 

XX Ürün Tanımı 63 

XXI Kullanıcı İşlemleri 66 

1 Kullanıcı Tanımı ................................................................................................................. 67 

2 Kullanıcı Sil ........................................................................................................................ 68 

3 Kullanıcı Listesi ......................................................................................................................................... 68 

4 Kullanıcı Değiştir .......................................................................................................................... 69 

XXII Kamera 69 

XXIII Aks Tartım 70 

XXIV Giriş Yapan Araçlar 71 

XXV Stok Giriş 72 

XXVI Comport Bilgisi 73 

0 

  



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

Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 

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

 

 
 
 
 

 

1.1 Programın Genel Özellikleri 

1. PEYKANT1 NEDIR? 

Araç tartım işlemlerinin yapılması ve araç giriş çıkışlarında fiş çıkarılması, 

tartım raporlarının tutulması için geliştirilmiş bir programdır. 

Kantara giris yapilan her araç tartimi kaydedilir ve çikis esnasinda ilk tartim ile son 
tartim arasindaki deger hesaplanarak NET tartim degeri elde edilir. 

 

Raporlama isleminde tartim sirasinda girisi yapilan su bilgileri görebilirsiniz. "Irsaliye 
no", "Kantar Memuru", "Araç Plaka No", "Soför adi", "Geldigi Yer", "Çikis Yeri", "Giris 
Tarihi ve Saati", "Çikis Tarihi ve Saati", "Malin Cinsi", "Müsteri Adi", "Ilk Tartim", "Son 
Tartim", "Net ve Toplam Net Tartim". 

 

Yukaridaki Süzme (Filtreleme) bölümü altindaki kriterlere göre raporlarinizi kendi 

istediginiz sekilde olusturabilir ve yazicidan çikti alabilirsiniz. 

2. PROGRAM NERELERDE KULLANILABILIR? 

Sabit tartimi yapilan tüm sektörlerde kullanilabilir. 
Odun depolarinda, Insaat malzemeleri satisinda yani tüm araç tartim kantarlarinda 

kullanilabilecek bir programdir. 
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2 Giriş Ekranı 

Programda karşılaşacağımız ilk ekrandir. 
Programi kullanabilmek için giris sifresi gereklidir, olusturulmus olan kullanicinin 

sifresi ile giris yapabiliriz. 
 

 

Kutucuga sifrenizi yazdiktan sonra "Tamam" butonuna tiklarsaniz giris yaparsiniz. 
Vazgeçe tiklarsaniz programdan çikis yaparsiniz. 

 

Giris yaptiktan sonra kullanici degistirmek için Ana Ekran -> Üst Menü -> Tanimlar -> 

Kullanici Degistir yolunu izleyebilirsiniz. 
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3 Ana Ekran 
 

Giris yaptiktan sonra karsilasilan ekrandir. Program içerisindeki tüm sayfalara erisim 
bu alan üzerinden yapilmaktadir. 

 

Bu ekran üst menü, sag menü ve durum çubugu olarak 3'e ayriliyor. 

 
 

3.1 Üst Menü 

Programdaki ana ekrana ait olan üst menü asagidaki gibidir. 

 
 
 

 

 

 

Bu sayfada Peykan Yazilim firmasi 
hakkinda bilgi almanizi saglayacak iletisim 
penceresi açilir. 

  

1. Dosya 

Peykan Yazilim ve Otomasyon 
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Bu sayfada programin lisans durumu 
hakkinda bilgi endinilebilir. 

 
 

 

 
Update butonuna tiklandiginda programin 

güncelligini kontrol eder. Yeni bir versiyon 
bulursa otomatik olarak indirir. 

 

 

 

 
Bu alanda programın dilini değiştirebilirsiniz. 

İngilizce ve Türkçe olmak üzere 2 dil 
seçeneği bulunmaktadır. 

 
 
 

 
 

Setup'a tıkladığımızda Tartının haberleşme 
ayarlarını yapabileceğimiz bir pencere açılır. 
Haberlesme Ayar'ina gitmek için buraya 
tiklayiniz. 

 

 
Rapor Baslik: 
Rapor ayarlarina buradan ulasabilirsiniz. 

Fis Ayari: 

Fis Ayar'ina burdan ulasabilirsiniz. 

Windows Ayari: 

Windows Ayarlarina burdan ulasabilirsiniz. 

1. Beklemedeki Araçlar: 
Beklemedeki araçlar formunun yardim kismina buradan ulasabilirsiniz. 

 

  

Lisans 

Program Güncelle (Update) 

2. Ayar 

Program Dili (Language) 

Tarti Portu 



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

Tel.: +90.224 256 07 39 – 256 07 40 

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

 

 

 

2. Araç Takip [F1]: 
Araç Takip Formu'nun yardim kismina buradan ulasabilirsiniz. 

3. Araç Giris [F2]: 

Araç Giris Formu'nun yardim kismina buradan ulasabilirsiniz. 

4. Araç Çikis [F3]: 
Araç Çikis Formu'nun yardim kismina buradan ulasabilirsiniz. 

5. Rapor: 
Sevk Raporu'nun yardim kismina buradan ulasabilirsiniz. 

6. Sabit Darali Araçlar: 
Sabit Darali Araçlarin yardim kismina buradan ulasabilirsiniz. 

 
 

Stok Rapor: 

Stok Rapor Formunun yardim kismina buradan ulasabilirsiniz. 
 

Stok Girisi: 
Stok Giris Formunun yardim kismina buradan ulasabilirsiniz. 

10. Kamera: 

Kamera Formu'nun yardim kismina buradan ulasabilirsiniz. 
 

 

 

Genel Tanimlar: 

Genel Tanimlar Formu'nun yardim kismina buradan ulasabilirsiniz. 

 

Müsteri Tanimi: 

Müsteri Tanimi'nin yardim kismina buradan ulasabilirsiniz. 

 

Ürün Tanimi: 

Ürün Tanimi'nin yardim kismina buradan ulasabilirsiniz. 
 

Kullanici Islemleri için buradan yardim alabilirsiniz. 

  

9. Stok 

11. Tanimlar: 
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3.2 Sağ Menü 

 

1. Araç Takip [F1]: 
Buraya tiklayarak araç takip formunun yardim penceresine gidebilirsin. 

 

2. Araç Giris [F2]: 

Buraya tiklayarak araç giris formunun yardim penceresine ulasabilirsin. 
 

3. Araç Çikis [F3]: 
Buraya tiklayarak araç çikis formunun yardim penceresine ulasabilirsin. 

 

4. Sabit Darali: 

Buraya tiklayarak sabit darali araçlar formunun yardim penceresine ulasabilirsin. 
 

5. Sevk Rapor: 

Buraya tiklayarak sevk rapor formunun yardim penceresine ulasabilirsin. 

6. Genel Ayar: 

Buraya tiklayarak ayarlar penceresini açabilirsiniz. 

7. Tanimlar: 

7.1. Genel Tanim: Buraya tiklayarak genel tanim formunun yardim penceresine 

ulasabilirsin. 

7.2. Ürün Tanimi: Buraya tiklayarak ürün tanimi formunun yardim penceresine 

ulasabilirsin. 

7.3. Müsteri Tanimi: Buraya tiklayarak müsteri tanimi formunun yardim 

penceresine ulasabilirsin. 
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3.3 Durum Çubuğu 
 

Durum Çubugunda program hakkinda bazi bilgiler yer almaktadir. 
 

1. Çikis Fis No: 
Çikis yapildiginda kullanilacak siradaki fis numarasidir. 

 

2. Giris Fis No: 
Giris yapildiginda kullanilacak siradaki fis numarasidir. 

 

3. Veri Tabani: 

Programda kullanilan veri tabananini gösterir. 
 

4. Istasyon Tipi: 

Programin kullanildigi bölümde Yükleme /Bosaltma islemlerinden hangisinin 

yapildigini gösterir. 

5. Tarti Portu: 

Hangi Com portuna bagli oldugunu gösterir. 
 

Bu kisimda ise PeyKant1 projesinin suanda kullanilan versiyonu 
yaziyor. 

 
 

4 Genel Ayar 

Genel Ayar sayfasinda 5 sekmeden olusan ve programin kullanimini etkileyen ayar 
islemleri yapilmaktadir. Hepsi detayli bir sekilde anlatilacaktir. 
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4.1 Windows Ayarları 

Windows ile ilgili ayarlar bu kisimda bulunmaktadir. 
 

Yukaridaki resimde Windows Ayarlari sayfasi görüntülenmektedir. Bu sayfa üzerinde 
windows üzerinde yapmak istedigmiz kisitlamari yapabiliriz. 

 

1.) Masaüstü yok : Masaüstü görüntüsünü kaldiriir. 

2.) Program Çubugu Yok : Bilgisayar ekraninin en alt 

kisiminda konumlu olan görev çubugunu gizler. 

3.)Start Tusu yok : Windows baslat tusunu gizler. 

4.)Tab Tusu iptal : Tab tusunun çalismasini durdurur. 

5.)Açilisda Çalis : Bilgisayar açildignda program 

otomatik olarak baslar. 

6.)Program Kapandiginda Bilgisayari Kapat : 
Program görevi sonlandirildiginda bilgisaarinda otomatik 
olarak kapatilmasini saglamaktadir. 
7.) Saat Yok : Ekranin sag altinda görüntülenen saat 

imgesini gizler. 

Bu alanda, bilgisayar üzerinde çalisan bütün programlarin ram 
kullanim oranini göstermektedir. 

 

Kontrol Panel Butonu : Denetim Masasini açar. 
 

Windows Butonu : Windows hakkinda bilgi verici pencere açar. 
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"VAR" seçenegi yapildiginda Günlük olarak verilerin her gün 
program açilisinda yedek dosyasi altinda günlük tarihli 
yedeklenmesi saglanir. 

Windows'un anlik olarak kullandigi tarih ve float(ondalik deger) 

formatini gösterir. 

Istenilen degisiklikleri sisteme tanitmak için sayfayi kapatmadan önce  

butonu ile kaydetmeniz gerekmektedir. 

 
4.2 Sistem Ayarları 

Bu alanda "Tartim Sistemi" belirlenir ve "Istasyon Seçim" islemi yapilabilir. 
 

 

Sistemde "Baskül Tartim" ve "Aks Tartim" olmak üzere 2 farkli tartim 

seçenegi sunulmaktadir. 
 

Baskül Tartim Sistemi kullaniliyorsa, aracin tamami 
kantar üzerine çikarilir. Aracin tüm agirligi Indikatörden 
alinip, Araç Giris- Araç Çikis sayfalarindaki agirlik 
alanina gönderilir. 

  

Tartim Sistemi 

Baskül Tartim 
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Araçlarin bulunduklari yüzeye uyguladiklari agirlik ve basinci ölçmek için teke 
aks kantarina çikartilip ölçüm yapilir. Aks birimi üzerinden yapilan ölçümler 
Araç Giris- Araç Çikis sayfalarindaki agirlik alanina gönderilir. 

 

AKS (Dingil) Sayisi : Araçta tartidan geçecek olan tekerlek sayisidir. 

Min Deger : Min tartim degeri alacak sayidir. 

Oto. Tartim : Sistemin otomatik olarak tartim degerinin alinmasidir. 

Oto Kapat : Islem bittikten sonra sistemin otomatik olarak kapatilmasidir. 
 

Sistemde araçlarin "Yükleme Istasyonu" veya "Bosaltma Istasyonu" 

oldugunu belirtmemiz gerekir. 
 

Bos gelen sabit darali araçlarin dolu gitmesidir. Stok kaydi 
giriste olur. 

 

Dolu gelen aracin bos olarak gitmesidir. Sabit dara yoktur. 
Sisteme kaydi çikista olur. 

 

Istenilen degisiklikleri sisteme tanitmak için sayfayi kapatmadan önce  
butonu ile kaydetmeniz gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AKS Tartim 

Istasyon Seçimi 
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4.3 Ayar (1) 
Manuel Agirlik Girisi, Agirlik Gösterim Stili, Ekran-Arkaplan Ayarlari gibi bazi ayarlar bu 
kisimda bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 
 
 

Araç Giris - Araç Çikis sayfalarindaki agirlik 

bilgisinin elle girilip girilmeyecegi belirlenir. Manuel 
agirlik girisi yapilabilmesi için buton "Var" 
konumunda olmalidir. 

 

Tarti hesaplarindaki çikan degerlerin ton ve ya kg 
olarak gösterimini saglar ve hesaplanir. 

 

Tarti hesaplarindaki çikan degerlerin ondalikli sayi 
olup olmamasi saglanmaktadir. 

 

"Tam Ekran" ve "Normal" olarak 2 ekran boyutu 

seçenegi bulunmaktadir. Kullanilmak istenen ekran 

 boyutunun üzerine tiklanmalidir. 

"Sabit" ve "Resimli" seçimi yapildiginda ana 

ekrandaki bos alandaki görünüm degismektedir. 

 

  

Manuel Agirlik Girisi 

Agirlik Gösterim Seçenekleri' 

Ekran Ayarlari 
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"Var" seçildiginde Araç islemleri(Giris, Çikis) 

yapilacagi zaman sagdaki menü küçülür. 

 

"Var" seçildiginde Araç çikisi formundaki en alttaki 

detay bölümü küçülür. 
 

"Evet " seçildiginde araç çikis formuna sube 

 seçim bölümü eklenir. "Hayir" seçili oldugunda 
sube seçimi gizlenir ve kullanilamaz. 

 

 
 
 
 

Bu alanda, programin veritabaninda istenilen 
tablolari temizleme islemleri yapilmaktadir. 
Temizleme islemi yapilmak istenen tabloya ait 
butona tiklatilir. 

 
 
 
 
 
 
 

Karsimiza gelen uyari panelinde " Yes" butonuna 

tiklanirsa istenilen tabloyu temizler. 

 

 
Not : Demo versiyonda kullanilamamaktadir. 

 

Istenilen degisiklikleri sisteme tanitmak için sayfayi kapatmadan önce  
butonu ile kaydetmeniz gerekmektedir. 

  

Sube Kullanimi 

Datalari temizle 
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4.4 Ayar (2) 

Plaka okuma, SAP kullanimi, Mysql kullanimi, Rapor ayarlari ve Versiyon 

kontrol ayarlari bu kisimda bulunmaktadir. 
 

 

Kantara gelen aracin plakasini kamera ile tespit ederek otomatik olarak 

Araç Giris/Araç Çikis formlarinda plaka alanina aktarmaktadir. 

Mevcut ise Kamera sisteminin kullanilip kullanilmayacagini 

 belirlenir. "Var" seçili olurdugunda, Araç Giris- Araç Çikis 
sayfalarinda kamera okuma sistemi aktif olaacaktir. 

 

Kamera sisteminde kamera tipinin" Webcam" ya da" IP 
Kamera" oldugunu seçilir. Ip kamera seçilirse, ip adresi 
belirtilmeli, kullanici adi ve sifre bilgilerinin doldurulmasi 
gerekmektedir. 

 

IP Kamera'nin seçilmesi halinde baglanti için Ip adresi, Giris 
 Adi(Login Name) ve Sifre(Password) alanlarinin doldurulmasi 
gerekmektedir. 

 

   Kamera sistemi mevcut ise bu özellik görünür olmaktadir. 

  

Plaka Okuma Sistemi 
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Sisteme kaydedilen veriler SAP veri tabaninda depolanir. 
 

SAP veri tabanina veri akisi saglanmasi isteniyor ise 
butonun "Var" konumuna getirilmesi gerekmektedir. 

 

SAP Veri tabani ayarlari yapilmaktadir. Detayli bilgi için 

tiklayiniz. 
 

Sisteme girilen verilerin MySql veri tabaninda tutulmasi saglanir. 
 

MySql veri tabanina veri akisi saglanmasi isteniyor ise 
butonun "Var" konumuna getirilmesi gerekmektedir. 

 

MySql Veri tabani ayarlari yapilmaktadir. Detayli bilgi için 
tiklayiniz. 

 

Raporlarda gösterilecek islem tarihi "Çikis Tarihi" olmasi 

isteniyorsa buton ilk resimdeki konuma getirilmelidir. "Giris 

Tarihi" gösterilmesi istendiginde butonun  

konumuna getirilmesi gerekmektedir. 

Rapor yazicisinin türü bu alanda belirlenebilmektedir. 

Nokta Vuruslu bir yazici kullaniliyorsa buton ilk resimdeki 
 konuma, "Normal" kagit baskili yazici kullaniliyorsa buton 

 konumuna getirilmelidir. 
 

"Açilista Denetle" olarak ayarlanildiginda program her 

açildiginda versiyon kontrolu yapar, yeni bir versiyon 
buldugunda otomatik olarak programi günceller. 
"Manuel" olarak ayarlanildiginda programin versiyon 

kontrolünü  butonu ile manuel olarak 

yapmaniz gerekmetedir. Manuel güncellemeyi Üst Menü deki 
program güncelle butonundanda yapabilirsiniz. 

  

   

SAP Veri Akisi 

MySQL Veri Akisi 

Rapor Ayarlari 

Versiyon Yükseltme 
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4.4.1 SAP Ayarları 

SAP Veri tabani ayarlamalari bu kisimda yapilmaktadir. 
 

 

Veri tabanina kaydedilecek datalarin siralama ayarlari bu alanda yapilmaktadir. 
Kutucuklarin yaninda bulunan oklarla istenilen siralama belirlenir. 

 

Ekranda bulunan 14 kutucuktan maximum 9 tanesi seçilebilir. Seçilen 

datalarin numaralari arasinda atlamalar yapilamaz. (1,2, seçilip 4 e 

atlanamaz.) 

Örnek: 

                                       

  

Siralama Düzeni 
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Siralama yapilan datalar arasina ayrim için konulacak isaret türü seçilir. 

Siralama yapildiktan sonra Kontrol Et butonuna tiklandiginda açilan formun üst 

bölümündeki yesil alanda yapilan seçimler görüntülenir. 
 

 

Yapilan ayarlamalarin tutulacagi txt uzantili dosya seçilir. 

 

Dosya Kayit : Eger sistemde SAP ayar dosyasi bulunmuyorsa, dosya kayit 

butonuna tiklanarak olusturulacak dosya yolu seçilir ve programa eklenir. 
 

Istenilen degisiklikleri sisteme tanitmak için sayfayi kapatmadan önce  
butonu ile kaydetmeniz gerekmektedir. 

 
 

  

Datalar Arasinda Isaret 

Dosya seç 
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4.4.2 Mysql Ayarları 

Mysql veri tabani baglanti ayarlamalari yapilmaktadir. 
 

 
 

 

Yesil alan içerisinde veri tabani baglanti ayarlari yapilmaktadir. Baglantinin 
kurulabilmesi için girilen verilerin dogrulugunu teyit ediniz. 

 

Password: Veri tabanina baglanacak olan yetkilinin sifresi girilir. 

UserName: Veri tabanina baglanacak olan yetkilinin kullanici adi girilir. 

DatabaseName: Verilerin saklanacagi database adi girilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Baglanti Ayarlari 
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Üst resimde bulunan kutucuklara, verilerin saklanacagi tablo adlari girilmektedir. 
Veri tabaninda bulunan ve hangi tablo altina kaydedilmek isteniyor ise, tablo 
adlari veri tabanindaki ile ayni sekilde girilmelidir. Istek dogrultusunda bütün 
basliklar doldurulabilir. 

 

Kontrol Et butonuna tiklandiktan sonra sinama islemi yapilir. 
 

Istenilen degisiklikleri sisteme tanitmak için sayfayi kapatmadan önce  
butonu ile kaydetmeniz gerekmektedir. 

4.5 Fiş Ayarları 

Fis ve Irsaliye ile ilgili bazi ayarlar bu kisimda bulunmaktadir. 
 

Araç Giris-Araç Çikis sayfalarinda yapilan yazdirma 

  islemlerinde, fis ve irsaliye üzerinde bulunacak firma adi 
bu alandan belirlenmektedir. 

 
Araç Giris-Araç Çikis sayfalarinda, yazdirma islemi 

  olarak "Yalniz Fis" mi yoksa "Fis ile Irsaliye" mi 

çikarilacaginin tercihi bu kisimda belirler. 
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  Eger Giris Irsaliye "Göster"e ayarlanmis ise; 

Araç girisi yapilirken kayit formunda irsaliyede belirtilecek "Irsaliye No"'yu 
gösterir ve her kayit yapildiginda arttirir. 

 

Eger Giris Irsaliye "Gösterme"ye ayarlanmis ise; Giris yapinca Irsaliye No 

gösterilmez ve Giris Irsaliye No'da artis olmaz. 

Resimlerde görünen "Irsaliye No" ve "Fis No", araç 
giris sayfasinda yazdirma isleminde kullanilacak 
numaralardir. Bu alanda "Irsaliye No" ve "Fis No"yu 
degistirip istenilen numaradan baslatabilirsiniz. 

 

 

Eger Çikis Irsaliye "Göster"e ayarlanmis ise; 

 

Araç çikisi yapilirken kayit formunda irsaliyede belirtilecek "Irsaliye No"'yu 
gösterir ve her kayit yapildiginda arttirir. 

 

Eger Çikis Irsaliye "Gösterme"ye ayarlanmis ise; Çikis yapinca Irsaliye No 

gösterilmez ve Çikis Irsaliye No'da artis olmaz. 

Resimlerde görünen "Irsaliye No" ve "Fis No", araç 
çikis sayfasinda yazdirma isleminde kullanilacak 
numaralardir. Bu alanda "Irsaliye No" ve "Fis No"yu 
degistirip istenilen numaradan baslatabilirsiniz. 

 

Istenilen degisiklikleri sisteme tanitmak için sayfayi kapatmadan önce  
butonu ile kaydetmeniz gerekmektedir. 

 

  

Giris 

Çikis 
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5 Haberleşme Ayarı 

Tartim yapildiktan sonra programa tartim degerini aktarabilmek için program ile 
tartim cihazini haberlesmesi gerekmektedir. 
Asagidaki pencereden ise bu ayarlari görebiliyoruz. Üst kisimdan Ayar >> Tarti Ayari 
>> Setup seçimi yapildiginda asagidaki sayfa ekrana gelecektir. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Tartim aletinden gelen datalardan agirlik bilgisine ulasmak için 5 farkli 
parçalama yöntemini kullabiliriz. 

  

Agirlik Bulma Yöntemleri 
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Gelen datalarin içerisinden agirlik datasinin bilindigi 
sayisal indexin baslangiç ve bitis degerileri girilir, 

butonuna tiklanarak kaydedilir. Girilen 

aralik içerisindeki veriler sayda üzerindeki 

siyah alanda görüntlenir. Bu özellgin aktif olmasi 

için butonu "Evet" durumuna getiriniz. 
 

Bu özellik yardimci bir özelliktir. Ard Arda gelen 
datalarin yan yana yazilmasini önler, bir alt satira 
geçerek yazdirilmasini saglar. Bu özellgin aktif 

olmasi için butonu "Evet" durumuna getirip  

butonuna tiklamaniz gerekmektedir. 
 

Gelen datalarin içerisinden agirlik datasini içerdigi 
bilinen baslangiç ve bitis karakteri belirlenir. 
Belirlenen iki karakter arasindaki veriler siyah 

alanda görüntülenir. Bu özellgin aktif olmasi için 

butonu "Evet" durumuna getiriniz ve  

butonuna basiniz. 
 

 

Bu özelligin aktif olmasi için butonu "Evet" durumuna 

getirip  butonuna tiklanmasi gerekmektedir. 
Bu özellik aktif oldugunda gelen veriler içerisinden 
"kg" yazisina ulasarak belirlenen sayi kadar, gelen 

veri üzerinde geriye dogru giderek agirlik verisine 
ulasilir. 

 

 
  

1-) Genel Verilere Sayisal Sinir Koyma 

2-) CRLF Kontrolu 

3-) Genel Verilere Karakter Sinir Koyma 

4-) Kg yakalama 
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Bu özelligin aktif olmasi için butonu "Evet" durumuna 

getirip  butonuna tiklanmasi gerekmektedir. 
Program Modbus üzerinden haberlesecekse 

bu seçim yapilmalidir. Gelen datanin içerisinden 
belirlenen araliktaki veriler siyah alanda 
görüntülenir. 

 

Uyari : Yukarida belirtilen özelliklerden 1, 3, 4 ve 5. agirlik bulma yöntemleri 
beraber çalistirildiklarinda yanlis sonuçlar verirler. Agirlik yakalama 
yöntemlerinden yalniz birini kullaniniz. 

 
 

Dijital indikatörün, bilgisayarin hangi portuna bagli oldugunu programa 
bildirilmesi gerekmektedir. (Denetim Masasi-> Aygit Yöneticisi ->Baglanti 
noktalarindan hangi comlarin kullanildigini ögrenebilirsiniz). 

 

Com Port: Tartim cihazinin bilgisayara bagli oldugu port adi. 

Bant Hizi: Baudrate olarak da geçen bu deger, haberlesme 

hizini belirler. 
Data Bit:Verinin tasindigi kisimdir. Varsayilan deger ise 8 bittir. 

Parity(esitlik): 

Even: Parity dahil toplam 9 bitin "1" olan bitlerinin toplam sayisi 

çift olmali. 

Odd: Parity dahil toplam 9 bitin "1" olan bitlerinin toplam sayisi 

tek olmali. 
Mark: Sürekli olarak parity : 1 
Space: Sürekli olarak parity : 0 

 

Bilgisayara bagli olan tartim aletinden agirlik bilgilerini alabilmek 
için, bagli oldugu Port bilgisi, kullanmis oldugu bant hizi ,parity ve 
data bit sayisi girilir. Baglantinin dogru olup olmadigini test etmek 

için  butonuna tiklanmalidir. Baglanti kuruldugunda 
cihazdan gelen veriler siyah alanda görüntülenecektir. Baglantinin 

sonlandirilmasi için  butonuna tiklanmalidir. 
 

Yapilan bütün ayarlamalari sistemde tutmak için butonuna tiklamayi 
 

unutmayiniz. diyerek yapilan ayarlamari belirlenen 
konuma text dosyasi olarak kaydetebilirsiniz. 

  

5-)  'RTU Haberlesme 

Haberlesme Ayarlari 
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6 Rapor Ayarı 

Rapor Ayari Formu'na Ana Ekran -> Üst Menü -> Ayar -> Rapor Baslik yolunu 

izleyerek ulasabilirsiniz. 

Bu form'da, çikti alinacak raporlarin konumlandirilmasi, sabit verilerin 

belirlenmesi, kagit yönünün ayarlanmasi gibi ayarlar yapilabilmektedir. 
 

 

Bu kisimda Baslik ve Sayfa sonu yazilarini düzenleriz. Belrilenen sabit yazilar, 

çikarilacak tüm raporlarda sabit bulunur. 

Baslik : Raporun üst kisminda bulunan sabit baslik 

yazisidir. 

Sayfa Sonu: Sayfanin en alt açiklama kisminda 

bulunan sabit yazidir. 

Rapor üzerinde kantarcinin adinin sabit olarak 
gösterilip gösterilmeyecegi belirlenmektedir. 

 

 
  

Sabit Yazilar  
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Çikti alinacak raporun kagit üzerindeki konumlandirma ayarlari, kagit türü, 

kagit yönü gibi ayarlar ayarlar yapilabilmektedir. 
 

(Üst)Top : Kagidin üst kismindan verilecek bosluk 

mesafesidir. 

(Alt)Bottom : Kagidin alt kismindan verilecek bosluk 

mesafesidir. 

(Sol)Left: Kagidin sol kismindan verilecek bosluk 

mesafesidir. 

(Sag)Right: Sagdan verilecek bosluk miktari. 

(Baslik)Header: Baslik için verilecek bosluk 

mesafesidir. 

(Altbilgi)Footer: Footer için verilecek bosluk 

mesafesidir. 
A4/A5: Kagit türü. 

  Raporlari Dikey veya Yatay yazdirabilirsiniz. 

  Listenin en sade biçiminde raporlanmasini saglar. 

Listenin, alt ve üst basliklarinda görünür. Rapor 
tablosunun renkli görüntüsü olusur. 

 
"Direkt Yazdir" seçenegi aktif edildiginde bir raporu 
yazdirirken, raporun önizlemesi gösterilmeden direkt 
yazicidan çiktisi alinacaktir. 
"Göster" seçenegi aktif oldugunda bir raporu 

yazdirirken, raporun ön izleme bölümü açilacaktir. 

Istenilen degisiklikleri sisteme tanitmak için sayfayi kapatmadan önce  
butonu ile kaydetmeniz gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rapor Sayfasi Konumlandirmasi 
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7 Fiş Ayarlama 

Üst menüden Ayar >> Fis Ayari adimlari izlendiginde asagidaki sayfa ekrana 

gelmektedir. 

Fis Ayarlama ekraninda, Araç Giris - Araç Çikis sayfalarinda çikarilacak fis ve 

irsaliyenin taslaktari hazirlanmaktadir. 
 

 
 

 
 

Giris ve Çikis fisleri için iki farkli tasarim yapilabilmektedir. Üst kisimdaki 
sekme alanindan istenilen fis tasarimi seçilerek gerekli düzenlemeler 
yapilabilmektedir. 

 

Fis tasarim sayfasi bos ise fikir vermesi amaçli olarak  butonuna 
basarak sayfaya örnek bir fis taslagi yansitmaktadir. 

  

Giris - Çikis Fisi Tasarlama 
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Üstteki örnek resimde cikis fisinin taslagi görünmektedir. Kirmizi kutu ile isaretli 
alana etikette görüntülenecek veri basligi yazimistir. 
Basligin hemen karsisina veya alt kisminda verinin gösterilmek istenen 
konumuna tiklanir ve sag tarafta mavi kutu ile isaretlenen verilerden gösterilmek 
istenen seçilir. 

Araç Giris-Araç Çikis sayfalarindan fis çikarilacagi zaman, fis üzerinde 

belirlenen yerlere, veriler otomatik olarak yerlesecektir. 
 

Gerekli ayarlamalar yapildiktan sonra     butonuna tiklamayi unutmayiniz. 
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Üstteki örnek resimde irsaliyeli cikis fisinin taslagi görünmektedir. Basligin 
hemen karsisina veya alt kisminda verinin gösterilmek istenen konumuna tiklanir 
ve sag tarafta mavi kutu ile isaretlenen verilerden gösterilmek istenen seçilir. 

 

Araç Giris-Araç Çikis sayfalarindan fis çikarilacagi zaman, fis üzerinde 
belirlenen yerlere, veriler otomatik olarak yerlesecektir. 

 

Gerekli ayarlamalar yapildiktan sonra     butonuna tiklamayi unutmayiniz. 
 

 

Tasarim üzerindeki satirlarin sol taraftan baslangiç konumu, belirlenen 

bölgeler arasindaki mesafe ayarlari, ayni satir üzerindeki 2. sütun 

konumunun belirlenmesi gibi ayarlamalar bu alanda yapilmaktadir. 
 

  
 

  

IRSALIYELI ÇIKIS FORMU 

Satir Konumlandirmalari 
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Bu ekran üzerinde sag tik yaptigimizda yukarida ok ile gösterilen 1 numarali 
tablo ekrana gelecektir. Bu tablo üzerinde seçim yapilarak tiklanan konuma 
plaka no, irsaliye no, giris tarihi, ... devaminda bulunan datalar eklenebilir. 
Ayni islem ekranda en sag kisimda 2 numarali tabloda da yapilabilir. 1 
numarali tabloda ilave olarak Hepsini Seç ve Ikinci Sütun Yap fonksiyonu da 
bulunmaktadir. 

 

Ikinci Sütun Yap seçimi yapildiginda tikladigimiz konuma "$" isareti gelecektir 
ve bu isaret baz alinarak formun 2. bölümü hizalanabilir. Yani asagidaki 
sekilde düzenleme yapildiginda form çiktisinda da bu datalar alt alta, nizami 
olarak görünecektir. "$" isareti dikkate alinarak düzenleme yapilabilir. 

$ SOFÖR ADI 
$ MALZEME ADI 
$ MÜSTERI ADI 
$ ADRES 
$ IRSALIYE NO 
$ TARTIM 1 
$ TARTIM 2 
$ NET 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Ikinci Sütun Yap 
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Sol alt kisimda ise; 

 

 

Aralik: Alt alta iki satir arasindaki bosluk mesafesi bu alanda 

belirlenmektedir. 

Üst Bosluk: Sayfanin üst bölümünden baslangiç konumunu ayarlamak için 

kullanilir. 

Font Size 1: Normal yazi fontunun degeri bu alandan belirlenmektedir. 
 

Font Size 2: Kalin yazi fontunun degeri bu alandan belirlenmektedir. 
 

Bu ekran üzerinde degisiklik yaptiktan sonra  test amaçli yazdirabilmek için 

   butonu kullanilabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus;   

değişiklik sonrasi  bilgilerin      butonu ile kaydedilmesi 
gerekmektedir. 

 

 

Dos LPT1: Dos tipinde yazdirir. 

WinPrint: Windows tipinde yazdirir. 
 

1. Sabit Yazi Yazdirma: 

Fis üzerinde sabit yazilar yazdirmak için direkt yaziyi yazmak yeterli olacaktır. 
(Örnek: MALZEME ADI) 

 

2. Degisken Yazi Yazdirma: 

Degisken yazi yazdirma için sag taraftaki butonlardan istenilen degiskeni fise 
dahil edebiliriz. 

 

Örnek olarak: 

MALZEME ADI'ni yazildi ama onun karsisina gelecek yazisinin, giris veya çikis 
yaparken girilen malzeme adini alinmasi isteniyorsa bunun için MALZEME ADI 
yazilan yerin en sagina gelip sag taraftaki butonlardan MALIN CINSI adli butona 
tiklanilirsa bu islem gerçeklesmis olur. 
Sonuç: "MALZEME ADI : [MALCINSI]" 

  

Aralık ve Font Ayarlari 

Yazici Tipi Seçimi 

FIS TASARIMI NASIL HAZIRLANIR? 
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Fis tasarimi hazirlanirken öncelikle degiskenleri manuel olarak girmeden, 
sagdaki butonlar yardimiyla hata yapma oranini düsürebiliriz. 

 

Degisken listesi giris çikis formlarinda girilen degerlere göre yerlestirilmistir. 

1. PLAKA NO: Yapilan kayittaki aracin plaka numarasini yazdirir. 

2. IRSALIYE NO: Yapilan kaydin irsaliye numarasini yazdirir. 

3. GIRIS TARIHI: Yapilan giris kaydinin tarihini yazdirir. 

4. GIRIS SAATI: Yapilan giris kaydinin saatini yazdirir. 

5. GELDIGI YER: Yapilan kayittaki aracin geldigi yeri yazdirir. 

6. KANTAR MEMURU: Yapilan kayittaki kantar memurunun adini 

yazdirir. 
7. SOFÖR ADI: Yapilan kayittaki soför adini yazdirir. 

8. MALIN CINSI: Yapilan kayittaki malin cinsini yazdirir. 

9. MALIN KODU: Yapilan kayittaki malin kodunu yazdirir. 

10.MÜSTERI ADI: Yapilan kayittaki müsteri adini yazdirir. 

11.MÜSTERI KODU: Yapilan kayittaki müsteri kodunu yazdirir. 

12.MÜSTERI ADRES: Yapilan kayittaki müsteri adresini yazdirir. 

13.MÜSTERI VD: Yapilan kayittaki müsteri vergi dairesini yazdirir. 

14.MÜSTERI VD NO: Yapilan kayittaki müsteri vergi numarasini 

yazdirir. 
15.GIDECEGI YER: Yapilan kayittaki gidecegi yeri yazdirir. 

16.ÇIKIS TARIHI: Yapilan çikis kaydinin tarihini yazdirir. 

17.ÇIKIS SAATI: Yapilan çikis kaydinin saatini yazdirir. 

18.TARTIM 1 (Ilk Tartim): Yapilan kayittaki ilk tartim degerini 
yazdirir. 

19. TARTIM 2 (Son Tartim): Yapilan kayittaki son tartim degerini 

yazdirir. 

20. NET TARTIM: Yapilan kayittan hesaplanan net degeri yazdirir. 

21.FIS NO: Kayit yapildiginda fise ait olan fis numarasini yazdirir. 

22.FIRMA ADI: Yapilan kayittaki firma adini yazdirir. 

23. Kalin Yazi Basla: Kalin yazdirmak istenilen alanin baslangicini 

belirler. 

24. Kalin Yazi Bitir: Kalin yazdirmak istenilen alanin sonlanacagi 

yeri belirler. 

  

FIS TASARIMI HAZIRLARKEN DIKKAT EDILMESI GEREKENLER 

Degisken Listesi 
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8 Araç Giriş Formu 

Aracin ilk tartiminin yapildigi ve gerekli bilgilerin sisteme girildigi alandir. 

 

1. Plaka No: Giris yapilan aracin plaka numarasinin seçildigi yerdir. 
2. Mal Cinsi: Girisi yapilan Ürünün adi/cinsinin girildigi yerdir. 

3. K.Memuru: Tartim islemini yapan kantar memurunu seçilir. 

4. Soför Adi: Girisi yapilan aracin soförün adi girilir. 

5. Geldigi Yer: Aracin geldigi konum. 

6. Fis No: Yapilan giris islemi için olusturulan fis numarasidir. Her islem sonrasi 

otomatik olarak artmaktadir. 

Genel Ayar ->Ayar(1) sayfasindan sube seçimi özelligi aktif edildiginde sube 

seçimide bu ekranda gözükecektir. 
 

Kantar üzerinde araç tartim islemi yapildiktan sonra dijital indikadör den verinin 
programa aktarilmasi için port ayarlarinin program içerisinden yapilmasi 
gerekmektedir. Üst kisimdan Ayar >> Tarti Ayari >> Setup sayfasindan dijital 
indikatörün baglantisi yapilabilir. Baglanti kurulduktan sonra agirlik bilgileri 
otomatik olarak ilk tartim kismina aktarilacaktir. 

 

 

Dijital indikatörden agirlik bilgisi alinamadiginda manuel olarak agirlik girisi 

yapilabilmektedir. Genel Ayar ->Ayar(1) sayfasindan Manuel Agirlik girisinin 
yapilip yapilmayacagi belirlenebilir. 

Manuel Agirlik 
girisi aktif ise 

agirlik sayisin üzerine mouse ile çift tiklanir. 

 
 
 

Açilan pencereden, tespit edilen agirlik bilgisi girilir. 
Tamam butonuna tiklanir. 

 
 

  

Agirlik Girisi 

Manuel Agirlik Girisi 
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Genel Ayar ->Sistem Ayarlari sayfasindan, yükleme istasyonu seçildiginde, 
araç giris sayfasinda aracin bos halde tartimi yapildiktan sonra 

 seçenegi isaretlenirse araç plakasi ve bos agirligi 
sabit darali araçlar arasina kaydedilir. Araç daha sonra tekrar geldiginde tekrar 
tartim yapilmasina gerek kalmaz. 

 

Buraya tiklayarak sabit darali araçlar formunun yardim penceresine 
ulasabilirsiniz. 

 
 

Genel Ayar ->Ayar(2) sayfasindan, kamera kullanimi aktif edilip baglanti 

ayarlari yapildiysa; 

Araç Giris sayfasi açildiginda plaka okuma sistemi otomatik olarak devreye 
girecektir. Okunan plaka programa aktarilmaktadir. 

 

Kamera ekranini kapatip  butonu ile tekrar açabilirsiniz. 
 

  

Sabit Dara Kaydi 

Kamera Sistemi ile Plaka Okuma 
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Araç giris islemi yapilip, çikis islemi henüz yapilmayan araçlar ekranin alt 
bölümündeki tabloda görüntülenmektedir. 

 

Girilen "Plaka No", "Mal Cinsi", "K.Memuru", "Soför Adi", "Geldigi Yer", "Ilk 
Tartim" gibi degerlerin tutuldugu bir tablodur. 

 

Kayit: Gerekli alanlar doldurulup kayit butonuna 

tiklandiginda fis ve irsaliye çikarmadan sadece kayit 
islemini yapmaktadir. 

 

Fis ve Kaydet: Gerekli alanlar doldurulup kayit butonuna 

tiklandiginda bilgiler sisteme kaydedilir ve Fis-Irsaliye 

yazdirilir. 

  

Beklemedeki Araçlar 
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9 Araç Çıkış Formu 

Aracin son tartiminin yapildigi, stoklara ürün giris-çikisinin yapilip, çikis fili 

çikarildigi formdur. 

 

1. Plaka No: Çikisi yapilan aracin plaka numarasi girilir. 

2. Giris Tarihi: Araç giris kaydinin olusturuldugu tarih bilgisi sistemden çekilir. 

3. Müsteri Adi : Çikisi yapilan ürünün gidecegi firmanin adi girilir. 

4. Mal Cinsi: Çikisi yapilmak istenen ürünün adi/cinsi belirtilir. 

5. Soför Adi :Çikisi yapilan araci kullanan soförün adi girilir. 

6. Sevk Adresi : Ürünlerin gönderilecegi firmanin adresi girilir. 

7. Ara Bul : Seçilen plaka yada müsteri adina göre sistemde veriler var ise 

otomatik olarak doldurur. 
 

Üstteki butona tiklayarak kayitli giris yapan araçlarin listesini görebileceginiz sayfaya 
gidebilirsiniz. 

 

Kantar üzerinde araç tartim islemi yapildiktan sonra dijital indikadör den verinin 
programa aktarilmasi için port ayarlarinin program içerisinden yapilmasi 
gerekmektedir. Üst kisimdan Ayar >> Tarti Ayari >> Setup sayfasindan dijital 
indikatörün baglantisi yapilabilir. Baglanti kurulduktan sonra agirlik bilgileri 
otomatik olarak son tartim kismina aktarilacaktir. 

 

 

 

 

 

  

Agirlik Girisi 
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Dijital indikatörden agirlik bilgisi alinamadiginda manuel olarak agirlik girisi 
yapilabilmektedir. Genel Ayar ->Ayar(1) sayfasindan Manuel Agirlik girisinin 
yapilip yapilmayacagi belirlenebilir. 

 

Manuel Agirlik 
girisi aktif ise 

agirlik sayisin üzerine mouse ile çift tiklanir. 

 
 
 

Açilan pencereden, tespit edilen agirlik bilgisi girilir. 
Tamam butonuna tiklanir. 

 

 
1. Ilk Tartim: Araç girisinin yapildigindaki ilk tartim sonucudur. 

2. Net Tartim: 

Eger araç bos geldiyse: net = son - ilk islemi uygulanir. 
Eger araç dolu geldiyse: net = ilk - son islemi uygulanir. 

 

Genel Ayar ->Ayar(2) sayfasindan, kamera kullanimi aktif edilip baglanti 

ayarlari yapildiysa; 

Araç Çikis sayfasi açildiginda plaka okuma sistemi otomatik olarak devreye 
girecektir. Okunan plaka programa aktarilmaktadir. 

 

Kamera ekranini kapatip  butonu ile tekrar açabilirsiniz. 
 

  

Manuel Agirlik Girisi 

Kamera Sistemi ile Plaka Okuma 
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Bu kisim seçilen Plaka'ya ait detayli bilgiler verir. 

 

1. Müsteri Kodu: Müsteri kaydi olusturulurken verilen özel olan kod. 

2. Müs V.D.: Müsteri koduna ait vergi dairesi numarasi. 

3. K.Memuru: Kantar memurunu seçiniz. 

4. Giris Fis No: Giris yaptiktan sonra alinan fis no. 

5. Yetkili: Müsteri kaydi olusturulurken kaydedilen yetkili kisi. 

6. Giris Saati: Giris kaydi olusturulan saat. 
 

   En son çikarilan fisin tekrardan çiktisini almak için kullanilmaktadir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. KAYIT: 

Veri girisleri tamamlandiktan sonra sisteme kayit eder. 
 

2. FIS YAZ: 

Fis yazdirmak için tiklayiniz. 
 

3. Giris Yapan Araçlar: 

Giris Yapan Araçlar hakkindaki yardim penceresine 
gitmek için tiklayiniz. 

4. Sabit Darali Araçlar: 

Sabit Darali Araçlar hakkindaki yardim penceresine 
gitmek için tiklayiniz. 

DETAY BÖLÜMÜ 
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10 Araç Takip Formu 

Araç Takip Formuna Ana Ekran -> Üst Menü yoluyla veya Ana Ekran -> Sag 

Menü yoluyla ulasabilirsiniz. 
 

1. Tartim: Tartim sonucunu belirtmek içindir. 
(Deger girmek için üstüne 2 kez art ardina 
tiklayiniz.) 

2. Plaka No: Aracin plaka numarasi. 

3. Araç Butonu: Bu butona basilarak sabit darali 

araçlari görüp aktarma yapilir. 
4. K.Memuru: Kantar Memuru. 

5. Soför Adi : Arac kullanan kisi. 

6. Geldigi Yer: Aracin nerden geldigini belirtir. 

7. Irsaliye No: Sevk irsaliyesine ait irsaliye 

numarasi. 

8. Ilk Tartim: Giris yapmis olan aracin ilk tartim 

degeri. 
9. Net Tartim: 

Eger araç bos geldiyse: (net = son - ilk) islemi 
uygulanir. 
Eger araç dolu geldiyse: (net = ilk - son) islemi 
uygulanir. 

10. Mal Cinsi: Ürünün adi/cinsi. 

11. Gittigi Yer: Aracin sevkiyat için çiktigi yerin adi. 
12.Kayit Butonu: Tüm kutucuklari doldurulduktan 

sonra yapilan kaydin tamamlanmasi için 
basilmasi gereklidir. 

 

Asagida görünen formun ortasinda bulunan tablodan giris yapmis beklemede olan 

araçlari ve bilgilerini görebilirsiniz. 

 

 
Asagida görünen formun altinda bulunan tablodan ise çikis yapmis araçlari ve 

bilgilerini görebilirsiniz. 
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11 Sabit Daralı Araçlar 

Sabit Darali Araçlar Formuna Ana Ekran -> Üst Menü yoluyla veya Ana Ekran 

-> Sag Menü yoluyla ulasabilirsiniz. 
 

Sabit darali araçlar, tartilmasina gerek duyulmayan araçlardir. Bu form, sabit darali 
araçlarin kayitlarini tutup, silme islemi ve düzenleme islemi yapilmasini sagliyor. 

 
 

 

Tabloda listelenen sabit darali araçlarin arasindan 
görüntülenmek istenen plaka bu alana girilir ve 
bilgilerine kolaylikla ulasilir. 

 

Sabit dara tanimlanan araçlardan silinmek istenen 
araç listeden seçilir. 

 
Sil butonuna tiklanir ve uyari ekrani açilir. 

 
 
 
 

Uyari ekraninda "Yes" butonuna tiklandiginda sabit 

dara kaydi silmesi tamamlanir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Plaka Ara 

Sabit Dara Silme 
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Eger bir kayitta düzenleme yapilmak isteniyorsa, listeden düzenleme yapilacak 
plaka seçilir ve formun alt kismindaki "DEGISTIR" butonuna tiklatilir. 

 
 

 
 

Butona tikladigimizda açilan sayfadan istenilen degisiklikler yapilir ve 

 butonu ile sistemde güncellenir. 
 

Örnegin: Soför adini veya Kantarci seçiminde hata yaptiysak bunu buradan 

düzeltip Kayit butonuna tikladigimizda kutucuklarimiz güncellenmis olur. 

 

 

 
 

Sabit Dara Düzenleme 
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Tabloda listelenen sabit darali araçlarin arasindan 
görüntülenmek istenen plaka bu alana girilir ve 
bilgilerine kolaylikla ulasilir. ARAMA IPTAL butonu ile 
yapilan arama islemi iptal edilebilir. 

 

Sabit dara tanimlanan araçlardan silinmek istenen 
araç listeden seçilir. 

 
Sil butonuna tiklanir ve uyari ekrani açilir. 

 
 
 
 

Uyari ekraninda "Yes" butonuna tiklandiginda sabit 

dara kaydi silmesi tamamlanir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Plaka Ara 

Sabit Dara Silme 
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Eger bir kayitta düzenleme yapilmak isteniyorsa, listeden düzenleme yapilacak 
plaka seçilir ve formun alt kismindaki "DEGISTIR" butonuna tiklatilir. 

 
 

 
 

Butona tikladigimizda açilan sayfadan 
istenilen degisiklikler yapilir ve 

butonu ile sistemde güncellenir. 

 

 
 

Örnegin: Soför adini veya Kantarci seçiminde hata yaptiysak bunu buradan 

düzeltip Kayit butonuna tikladigimizda kutucuklarimiz güncellenmis olur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabit darali aracin bilgilerini Araç Çikis sayfasina göndermek için, listeden istenilen 

plaka no seçilir ve alt paneldeki "Aktar" butonuna tiklatilir. 

 

 
  

Sabit Dara Düzenleme 

Dara Aktar 
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Plaka seçilip aktar butonuna tiklandiginda araç bilgileri 
Araç Çikis sayfasindaki gerekli yerlere aktarilir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12 Sabit Daralı Araçlar (3) 

Bu forma Araç 

Takip Formundan 

 

butonuna tiklayarak bu forma ulasabilirsiniz. 
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Sabit darali araçlar, tartilmasina gerek duyulmayan 
araçlardir. Bu sayfada, kayitli sabit darali araç bilgileri 
listelenir ve araç bilgilerini çikis formuna aktarma 
islemi yapilabilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sabit darali aracin bilgilerini Araç Takip sayfasina 
göndermek için, listeden istenilen plaka no seçilir ve alt 
paneldeki "Aktar" butonuna tiklatilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plaka seçilip aktar butonuna tiklandiginda araç bilgileri 
Araç Takip sayfasindaki gerekli yerlere aktarilir. 

 

 
  

Dara Aktar 
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13 Beklemedeki Araçlar 

Bu forma ulasmak için Ana Ekran -> Üst Menü yolunu izleyerek ulasabilirsiniz. 
 

Bu formda giris yapmis beklemede olan araçlarin kayitlari gösterilir, araç kaydi 

silinebilir ve doküman olarak çiktisi alinabilir. 
 

 

Silme islemi yapilmak istenen araç giris islemini listeden seçilir ve üst panelde 
bulunan "Sil" butonuna tiklanir. 

 

 
Ekrana gelen uyari sayfasindan "Yes" butonu tiklandiginda 

silme islemi tamamlanir. 
 

Sayfanin açildiginda, beklemeden olan araçlarin tümü tabloda listelenmektedir. 

Listelenen araç bilgilerini Excel,HTML,PDF ile çikti alabiliriz ve direk yazicidan 

yazdirma yapabiliriz. 

En üst paneldeki doküman seçeneklerinden çikti alinmak istenen stil seçilerek 
dokuman çiktisi alinabilir. 

 

  

Bekleyen Araç Silme 

Rapor Alma 
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14 Beklemedeki Araçlar (2) 

Bu forma Araç 

Çikis Formundan 

 
butonuna tiklayarak bu forma ulasabilirsiniz. 

 

Sabit darali araçlar, tartilmasina gerek duyulmayan araçlardir. Bu sayfada, kayitli 

sabit darali araç bilgileri listelenir ve araç bilgilerini çikis formuna aktarma 

islemi yapilabilmektedir. 
 

 

Tabloda listelenen sabit darali araçlarin arasindan 
görüntülenmek istenen plaka bu alana girilir ve 
bilgilerine kolaylikla ulasilir. ARAMA IPTAL butonu ile 
yapilan arama islemi iptal edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Plaka Ara 
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Sabit darali aracin bilgilerini Araç Çikis sayfasina göndermek için, listeden istenilen 

plaka no seçilir ve alt paneldeki "Aktar" butonuna tiklatilir. 
 

 

 
 

 

Plaka seçilip aktar butonuna tiklandiginda araç bilgileri 
Araç Çikis sayfasindaki gerekli yerlere aktarilir. 

 

 

  

Dara Aktar 
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15 Sevk Raporu 

Sevk Raporu Formuna Ana Ekran -> Üst Menü yoluyla veya Ana Ekran -> 

Sag Menü yoluyla ulasabilirsiniz. 
 

Sevk Raporu formunda, yapilan sevk islemlerini görüntüleme, çesitli süzme 

islemleri yapabilme, doküman alma ve sevk silme islemleri yapilabilmektedir. 
 
 

 
 

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. 

 

Arama yapilmak istenen tarih araligindan 
baslangici, "1. Tarih" alanina girilmelidir. 
Belirlenen son tarih ise "2. Tarih" alanina 

girilmelidir. Daha sonra  butonuna 

tiklandiginda belirlenen araliktaki yapilan sevk 
islemleri, sayfada bulunan tabloya aktarilacaktir. 
Tartim yapilan araç sayisi ve yapilan toplam tartim 
miktarida görüntülenmektedir. 

 

  

  

Tarihler Arasi Filtreleme 
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Gruplandirma yapilmak istenen baslik resimde 
gösterilen basliklardan biri ise üzerine 
tiklanmasi yeterlidir. Tabloda görüntülenen 
datalar seçilen basliga göre otomatik gruplanir. 

 

Gruplandirma yaptirmak istedigimiz baslik üst resimdeki alanda yoksa, 
tablo üzerinde istenilen basligin üstüne bir kez tiklayip basili tutup, hemen üst 
bölümündeki siyah alana sürükleyerek gruplama islemini yapabiliriz. 

 

örnek olarak: 

 
Yukarida gördügünüzü gibi Müsteriyi gruplandirdigimda datalari müsteriye 
göre ayarlayacak. (Birden fazla gruplandirma yapilabilir.) 

 
 

 

 

Silinmek istenen sevk islemi tablodan seçilir. Seçilen islemin kayit numarasi 
yesil isaretli alanda görüntülenir. Dogru kayit seçildiginden emin olunup 

 butonuna tiklandiginda uyari ekrani ile karsilasilir. 

Gelen uyari ekraninda "Yes" butonuna tiklandiginda silme 

islemi bitirirlir. 

  

Sevk Silme 

Gruplama 
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YAZDIR: Kayit tablosundan seçilen raporun QRP programi ile çiktisini almayi ve 

verilerin saklanmasini saglar. 

EXCEL: Kayit tablosunu excel olarak çiktisini verir. 

HTML: Kayit tablosunu HTML çiktisi olarak verir. 

PDF: Kayit tablosunu PDF çiktisi olarak verir. 

Tekrar Fis Yazdir : Buraya tiklayarak tekrar fis yazdir formunun yardim 

penceresine ulasabilirsin. 

 
 

15.1 Tekrar Fiş Yazdır 

Tekrar çiktisi almak istedigimiz ya da ilk çikarilan fiste olusan bir hatayi 

düzeltmek için tekrar fis çikar butonuna tiklanir. 
 

 

Rapor Çiktisi 
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Üst resimde kirmiziyla işaretlenen bilgi bölümlerine müdahele edilememektedir. 
Onun disindaki verilere, çikti alinmadan önce düzenlemeler yapilabilmektedir. 

 

yapilan düzenlemenin ardindan   butonuna tiklayarak güncel halini 
yazdirilabilir. 

 

 

 

Plaka no kismina aranan aracin plakasi girilerek 
 

butonuna tiklandiginda o plakaya ait 
sevkiyatlar listelenmektedir. 

 

Listelenen sevk islemlerinden aranan sevkiyata 

tiklayip  butonuna tiklandiginda, 
istenilen veriler tekrar fis yazdir sayfasina 
aktarilir. 

 

 

Aranan fis numarasi açilir listeden seçilir daha 

sonra  butonuna tiklandiginda o fis ile 
alakali bilgileri tekrar fis yazdir sayfasina aktarilir. 

 

 

Aranan irsaliye numarasi açilir listeden seçilir daha 

sonra  butonuna tiklandiginda o irsaliye ile 
alakali bilgileri tekrar fis yazdir sayfasina aktarilir. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arama Yapma Seçenekleri 

1)Plaka Aramasi 

')2Fis Numarasi 

3)Irsaliye No 

Düzenleme 
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butonuna tiklandiginda, yapilan tüm sevk islemlerinin 

listelendigi bir sayfa görüntülenmektedir. 
 

 

 

Listlenen sevkiyatlardan aranilan islem seçilir ve 
 

butonuna tiklandiginda, seçilen sevk 
isleminin verileri tekrar fis yazdir sayfasina 
aktarilir. 

 
 
 

15.2 QRP Yazdırma 

Sevk rapor sayfasinda "Yazdir" butonuna tiklandiginda çalismaya baslar. 
 

Bu program Peykant1 ile beraber sisteme kurulmaktadir. 
Programin amaci raporlarin çiktisini almak ve kaydedilen 
raporlarin güvenligini saglamaktir. 

 

Raporlarin farkli ellere geçmesi durumunda açilmasini 
engellemektedir. 

 

Sevk rapor kisminda  butonuna tiklandiginda aktif olur. Seçilen raporlar 
asagidaki sayfada görüntülenir. 

 

  

4)Listele 
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1) Sayfa çiktisinin nasil olacagi görüntülenir. Tam sayfa, tam genislik ve % 100 

görünümü gösterilir. 
 

2) Çikti sayisinin fazla oldugu durumlarda sayfalar oklar yardimiyla da 

görüntülenebilir. 
 

 
 

3 butonuna tiklandiginda açilan pencereden, çoklu raporlarin içinden aranan 
) bir kelimenin bulunmasini saglar. 

 

 

4 butonuna tiklandiginda çoklu rapor sayfalarindan görüntülenmek istenen 
) sayfa seçilir. 

 
 
 

  

5 butonuna tiklandiginda yazici ayarlari sayfasi açilmaktadir. 
) 

  

ÜST MENÜ 
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6 butonuna tiklandiginda bilgisayara kaydedilen qrp uzantili raporun 
) görüntülenmesi saglanir.. 

 
 

 

Açilan sayfadan görüntülenmek istenen raporun dosya yolu 
girilip seçilir. 

 
 
 

 

7 butonuna tiklandiginda raporun qrp uzantlili olarak sisteme kayit islemi 
) yapilir... 

 
 
 
 
 

 

16 Stok Rapor 

Stok Rapor sayfasinda, sisteme tanimli ürünlerin güncel stok durumunu ve ürünün 
stok giris-çikis hareketlerini görüntülenebilir. Incelenen ürün hareketlerinin rapor 
dokümanlari alinabilmektedir. 
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Sisteme tanimlanan ürünlerin istenen minimum 
kilogrami bilgileri, güncel stok agirliklari tabloda 
görüntülenmektedir. 

 

Ürünün stokdaki miktari, belirlenen minimum agirligin 
altina düstügünde tabloda o satirin rengi kirmizi olacaktir. 

 

Listenin en altinda tüm ürünlerin toplam miktari 
görüntülenebilmektedir. 

 

 

 

Üst resimde, sisteme tanimli ürünler sayfanin sol tarafinda yesil alan ile isaretli 
kisimda görüntülenir. Listeden seçilen ürünün stok giris-çikis hareketleri sag 
taraftaki kirmizi alanla isaretli tabloda detali sekilde gösterilir. 

 
 

  

Stok Bilgisi 
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Tablolarda listelenen verilerin excel, html, pdf ya da direkt yazici çiktisi 

alinabilmektedir. Doküman alinmak istenen format belirlendikten sonra o 

formata ait butona tiklatilir. 
 

 

Bu pencereden "Stok Hareket"e tiklarsak formun 
ortasinda duran seçilen ürünün stok hareketinin çiktisini 
verir. 

Bu pencereden "Tüm Stok"a tiklarsak sol taraftaki stok 

penceresinin çiktisini verir. 
 

Gruplandirma yaptirmak istedigimiz basligin üstüne bir kez tiklayip basili tutup, 
hemen üst bölümündeki siyah alana sürükleyerek gruplama islemini yapabiliriz. 

 

 
17 Genel Tanım 

Bu alanda yapilan tanimlamalar Araç Giris-Araç Çikis sayfalarinda kayit islemleri 

sirasinda kullanilmaktadir. 

 

Bu kisimda sistem içerisinde hazir olarak gelen veri 
paketleri vardir. Bu paketler içerisine yapilan tanimlamalar, 
kayit islemi yapilan sayfalarda ait oldugu basligin yaninda 
açilir listede görüntülenir. 

  

Gruplama ' 
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Sayfada üst bölümde bulunan listeden içerisine data kaydi 
yapilmak istenen Alan adi seçilir. 

 

Seçilen Alan adinina ait datalar doldurulur ve  
butonuna tiklanarak kaydedilir. 

 
 
 
 

 

Yanlis kaydedilen ve silinmek istenen satira tikanlip 
butonuna tiklanarak silme islemi yapilabilmektedir. 

 
 
 

18 Müşteri Tanımı 

Bu bölüme ana ekrandaki üst menüden veya sag menüden erisilebilir. 
 

Bu form üzerinden, yeni firma kaydi, firma bilgilerinin degistirlmesi ve firma 

silme islemleri yapilabilmekdir. Bunlarin disinda excelden firma kaydi da 

yapilabilmektedir. 
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Müsteri adi, adresi, vergi numarasi gibi firma hakkinda bilinen önemli veriler 
doldurulmalidir. Girlen firma bilgileri, araç giris - araç çikis sayfalarinda islem 
yapilirken fis üzerine yazilabilmektedir. 

 

Önemli bilgiler 
doldurulduktan 

sonra 
butonu ile firma tanimi yapilmis olur. 

 

Kayit islemi tamamlanan firmalar, sayfanin orta panelindeki tabloda 
listelenmektedir. 

 

 

Kayit islemi yapilmis bir firma üzerindeki bilgilerde herhangi bir degisiklik 
yapilmak istenirse ; 

 

Öncelikle kayitli firmalarin oldugu listeden, degisiklik yapilacak firma seçilir. 
Seçilen firma bilgileri, üst resimde yesil isaretli alandaki yerlerinde görüntülenir. 

Firma bilgilerinde istenilen degisiklikler yapildiktan sonra  butonu 

ile sisteme kaydi yapilir. 
 
 
 

 

 

Sayfanin en alt kisminda bulunmaktadir. "Kayit Sil" yazisinin bulundugu mavi 

alana çift tiklandiginda otomatik açilmaktadir. 

  

  

Firma Silme Islemleri 
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Silinmek istenen firmanin, firma adi veya firma kodu açilir listeden seçilir. 
Alternatif olarak, kayitli firma kayitlarinin oldugu tablodan, silinmek istenen firma 
seçilir. Seçilen firma adi ve firma kodu, firma silme alanina otomatik 

gelmektedir. Daha sonra  butonu ile silme islemi baslatilir. 

Ekrana gelen uyari penceresinde "Yes" 
butonuna tiklandiginda silme islemi 
tamamlanmis olur. 

 

En sagda bulunan sari butona tiklandiginda yada koyu alana çift tiklandiginda, 
Excel dosyasindan veri aktarimi yapilacak kisim açilir. 

 

Sisteme kaydedilmesi istenen Excel dosyasinin konumu Excel Dosya Yolu 

alanina girilir    butonu ile alt kisimda bulunan tabloya aktarilir. 
 

  

Excel'den Aktarma 
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19 Ürün Tanımı 

Tabloya aktarilan datalardan kullanilmak 
istenen verilerin sütun numaralari, hemen 
tablonun sag tarafinda bulunan baslik adlari ile 
eslestirilir. Aktar butonuna tiklanarak sisteme 
kaydedilir. 

 

Ürün tanimi formu'na Ana Ekran -> Üst Menü -> Tanimlar yolunu veya Ana Ekran -> 

Sag Menü -> Tanimlar yolunu izleyerek ulasabiliriz. 
 

Bu sayfada ürün tanimi, ürün bilgilerini düzenleme, ürün silme ve excelden 

ürün kaydi islemleri yapilmaktadir. 
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resimdeki alana ürüne ait teknik bilgiler 
doldurulmalidir. Tanimli ürün adi tekrar kaydedilemez. 

 

 Ürün için belirlenen minimum stok bilgisi girilir. Stok 
durumu belirlenen rakamin altina düstügünde, stok 
raporda kirmizi renkte gösterilecektir. 

 
 Kayit yapilacak ürünün stoktlardaki ilk miktari sisteme 
girilir. Girilen miktar stoklara eklenir. 

 

Ürüne ait bilgilier 
doldurulduktan sonra sisteme 

kaydetilmesi için 
butonuna tiklanmasi gerekmektedir. 

 

 

Kayit islemi yapilmis bir ürün üzerindeki bilgilerde herhangi bir degisiklik 
yapilmak istenirse ; 

 

Sisteme kayit islemi tamamlanan ürünler sayfanin sol 
tarafindaki listede görüntülenmektedir. Düzenleme 

yapilacak ürün listeden seçilip  butonuna 
tiklanmalidir. 

 

 

Açilan düzenleme sayfasinda 
istenilen degisiklikler yapildiktan 

sonra 

butonu ile yapilan degisklikler sisteme 
kaydetilir. 
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Kayit islemi yapilmis ürünlerden biri silinmek istenirse ; 

 
Sisteme kayit islemi tamamlanan ürünler yan listede 
görüntülenmektedir. Silinmek istenen ürün listeden seçilir. 

 
 

Sag kisimda bulunan silme butonu 
üzerinde seçilen ürün kodu gösterilir. 

 
butonuna tiklatilir. 

 
 
 

Gelen uyari sayfasindan "Yes" butonuna tiklandiginda 

ürün kaydi silinmektedir. 
 
 
 
 

En sagda bulunan sari butona tiklandiginda ya da koyu alana çift tiklandiginda. 
Excel dosyasindan veri aktarimi yapilacak kisim açilir. 

 

Sisteme kaydedilmesi istenen Excel dosyasinin konumu Excel Dosya Yolu 

alanina girilir    butonu ile alt kisimda bulunan tabloya aktarilir. 
 

 

   

 

Excel'den Ürün Aktarma 
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Tabloya aktarilan datalardan kullanilmak 
istenen verilerin sütun numaralari, hemen 
tablonun sag tarafinda bulunan baslik adlari ile 
eslestirilir. Aktar butonuna tiklanarak sisteme 
kaydedilir. 

 
 
 
 
 
 

 

En asagida bulunan bu bar ise: 
 

Sol taraftan seçilen kaydin; ürün kodunu, ürün adini, kaydin olusturulma tarihini, 
açiklamasini, birimini, minimum miktarini ve stok miktarini belirtir. 

 

 

20 Kullanıcı İşlemleri 

Programa giris yapmak için ilk olarak bir kullanici hesabina ihtiyacimiz vardir. 
 

Kullanici islemlerine ise Ana Ekran -> Üst Menü -> Tanimlar yolunu izleyerek 

ulasabiliriz. 

 
 

Kullanici Tanimi Formu hakkinda yardim almak için buraya tiklayiniz. 

Kullanici Listesi Formu hakkinda yardim almak için buraya tiklayiniz. 

Kullanici Degistir Formu hakkinda yardim almak için buraya tiklayiniz. 
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20.1 Kullanıcı Tanımı 

Bu sayfada kullanici tanimi ve yetkilendirme islemleri yapilmaktadir. 
 

 

 

Operatörler yekisi bazi kisitlamaya maruzdur. 

Bu kisitlamalar sunlardir: 

• Genel ayarlara giremezler. 

• Fis ayarlarina giremezler. 

• Fis no ayarlarina giremezler. 

• Kullanici tanimlama yapamazlar. 

• Kullanici listesini göremezler. 

• "Sabit Darali Araçlar" kisminda degistirme yapamazlar. 

 

Yönetim yetkisine sahip kullanicilarinin herhangi bir kisitlamasi yoktur. 
Programdaki tüm isemleri yapabilirler. 

 

Yetki seçimi yapildiktan sonra kullanici adi ve sifre bilgileri 
girilmelidir. 

 
 

Gerekli alanlar doldurulduktan sonra butonu ile kullanici kayit 
islemi tamamlanmis olur. 

 

 
  

Kullanici Yetkisi 

Operatör 

Yönetim 

Kullanici Kaydi 
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20.2 Kullanıcı Sil 

Bu form'a Ana Ekran -> Üst Menü -> Tanimlar -> Kullanici Listesi -> Sil yolunu 

izleyerek ulasabiliriz. 

Bu form'da kullanici kaydi silebilirsiniz. 
 

Silinmek istenen kullanici hangi yetkiye sahipse 
belirlenir. Açilir listeden silinecek kullanici seçilir. 

Daha sonra  butonu ile silme islemi 
tamamlanir. 

 
 

20.3 Kullanıcı Listesi 

Bu kisimda tüm Yönetim veya Operatör kullanicilarini görüntülenebilmekte olup, 
kullanici ekleme ve silme sayfalarina yönlendirilebilmektedir. 
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1. Sil: Silme islemi yapmak için size baska bir pencere açar. 

Açilan pencerenin yardim kismina buraya tiklayarak ulasabilirsiniz. 

2. Ekle: Kullanici tanitma islemi yapmak için size baska bir pencere açar. 

Açilan pencerenin yardim kismina buraya tiklayarak ulasabilirsiniz. 

 
20.4 Kullanıcı Değiştir 

"Kullanici Degistir"e tikladigimizda: 

Önceki kullanici hesabimizdan çikariz ve tekrar giris yapmak için pencere 

açilir. 
 

Giris ekrani penceresinin yardim kismina buradan gidebilirsiniz. 
 

Ortadaki kutucuga olusturdugumuz kullanici sifresini yazmak ve giris yapmak için 

yeterli olacaktir. 

 

21 Kamera 

Kamera islemlerine ise Ana Ekran -> Üst Menü -> Kamera yolunu izleyerek 

ulasabiliriz. 

Programa entegre edilen bu kamera sistemi ile tartima gelen araçlarin plaka 

bilgileri okunarak otomatik olarak sistem içerisinde kullanilacaktir. 
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Bu forma geldiginizde eger Ayar (2)'deki Kamera, Webcam olarak ayarlanirsa, 
kamera görüntüsü altinda alt resimdeki gibi bir webcam seçme seçenegi 
bulunur. 
Belirlenen kamera seçildikten sonra kirmizi isaretli butona tiklandiginda görüntü 
almaya baslayacaktir. 

 

 
 

 
Resimdeki mavi butonu yukari asagi getirerek kamera yakinligi 
ayarlanabilmektedir. "Çek" butonu ile kameradan resim çekme 
islemi yapilmaktadir. 

 
 
 
 
 

 

Eger Ayar (2)'deki Kamera, IP Kamera olarak ayarlanirsa, kamre görüntüsünün 

yaninda baglantiyi baslatmak ve kesmek için iki buton bulunur. 

 

"Run" butonu ile ip kamera baglantisini kurulmaya çalisir. 

"Stop" butonu ile kurulan baglantiyi keser. 

 

22 Aks Tartım 
 

 

 

 
Eger sistem ayarlari kisminda tartim sistemi "Aks tartim" 

olarak seçiliyse; 
 

Araç Giris Formu, Araç Çikis Formu ve Araç Takip 

Formu'nun sol üstünde  butonu bulunur. 
 

Baslat butonuna tikladigimizda "Aks Tartim" penceresi açilir. 

 
Tartimi yapilan aks agirligi bu alanda görüntülenir. 

  

Webcam 

IP Kamera 
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Sistem ayarlarinda belirtilen dingil sayisi kadar tartim 
yapilacaktir. yapilan tartimlar tek tek bu alanda 
görüntülenebilmektedir. 

 
Belirlenen dingil sayisi kadar aks tartim islemi yapildiginda, 

 yapilan tartimlar hesaplanip ortalama sonuç ekrana 
yansitilir. 

 
 

23 Giriş Yapan Araçlar 

Araç Çikis 

Formunda  butonuna tiklayarak bu forma ulasabilirsiniz. 

 
Bu sayfada, araç girisi yapilmis olan ve bekleme durumundaki araçlarin 

raporlari alinabilmektedir. Listeden seçilen araç bilgilerini araç çikis sayfasina 

aktarimi yapilabilmektedir. 
 

 

Tablolarda listelenen verilerin excel, html, pdf ya da 

direkt yazici çiktisi alinabilmektedir. Doküman 
alinmak istenen format belirlendikten sonra o formata ait 
butona tiklatilir. 

 

Tabloda listelenen araçlardan, araç çikis sayfasina aktarilmak istenen araç 
seçilir ve "Aktar" butonuna tiklanitilir. 

 

Bekleme durumundaki araç kayitlarindan silinmek istenen araç bilgisi 
tablodan seçilir. "Sil" butonu ile yapilan giris islemi iptal edilebilir. 
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24 Stok Giriş 

Bu sayfada manuel olarak stoklara müdahale edebilir, giris/çikis islemi 

yapabiliriz. 
 

 
- Islem yapilmak istenen ürün açilir listeden 

seçilmelidir. 

- Stoktan düsülecek ya da stok girisi yapilacak 

miktar girilir. 

- Daha sonra yapilmak istenen isleme ait olan 

butona tiklandiginda islem tamamalanir. 
 

Ekranin en üstünde, tablodan seçilen ürünün 
depodaki kilogram(KG) miktari görüntülenir. 

 

 

Sisteme tanimi yapilan bütün ürünlerin net stok 
durumlari,sisteme tanimlandigi tarih ve stokta 
bulunamasi istenen minimum miktari bu alanda 
görüntülenebilir. 

Stokdaki ürünlerin dokümani almak ve yapilan 
islemlerin takibi yapilmak isteniyorsa Stok Rapor 
sayfasindan yapabilirsiniz. 
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25 Comport Bilgisi 
 
 

1-) Bilgisayar simgesinin üzerine mouse'un sag tusu ile tiklanir. 

 
 
 

 
2-) Açilan sayfada "Yönet" kismina tiklanilir. 

 
 
 
 
 
 
 

3-) Gelen ekranda sol tarafta yer alan "Aygit Yöneticisi" 

sekmesine tiklandiginda asagidaki sayfa gelmektedir. 

 
 

4-) Üstteki ekranin sag tarafinda yer alan "Baglanti 
noktalari(COM ve LPT)" sekmesine çift tiklandiginda veya 
yanindaki oka tek tiklama yapildigi zaman cihazda mevcut olan 
COM baglanti noktalari görülmektedir. 

  


