
IBS Sürüm İçerikleri 
 

➢ Tanım : Üretim Hareket Formu (MFG) Toplu Giriş Özelliği 

 

Açıklama: Üretim Hareket Formuna Manuel Giriş butonu eklendi. Toplu olarak İşlem Başlatma – Bitir , İşlem devralma gibi 

özelliklerin yapılabilmesi sağlandı. Kullanıcı kendi yetkisi dahilindeki işlerin listesini toplu olarak listeyip, aktarark işlemlerin 

bildirimlerini yapabilmektedir. 

 
 

 
 

 

 



➢ Tanım : Menü içerisine genel arama butonu eklendi. 

 

 
 

➢ Tanım : Baskı Desen formunda yeni alanlar eklendi. 

Açıklama: Baskı Desen formuna TanımlayanPersonelSablonTalepEdenPersonel ve KapalıDesen alanları eklendi. 

 

➢ Tanım: Üretim Planlama Parti Kaydırma Özelliğinin eklenmesi 

Açıklama: Üretim Planlama ve Programlama ekranında Partilenmiş, refakat kartı oluşmuş, belli işlem adımları (stok ambar 

kayıtları olmamak şartıyla) gerçekleşmiş partiye ait üretilen miktarın belli bir kısmını başka bir partiye aktarılması içeriğini 

kapsamaktadır. 

 
➢ Tanım: Üretim Planlama Parti Bölme Özelliğinin eklenmesi 

Açıklama: Üretim Planlama formunda Parti Bölme özelliği eklenerek, Bulunduğu partideki başlamamış işlemden itibaren 

olan adımlar için yeni bir parti açılması sağlandı. Bu sırada açılan formda miktar girişi ve stok seçimi ile yeni partinin 

özelliklerinin seçimi yapılabilmektedir. 

 

➢ Tanım: SevkIsEmri formuna özel alan tanımlaması yapılabilmesi sağlandı. 

 
 

➢ Tanım: Malzeme Talep Formunda kullanılan ambarlar için KullanıcıMalzemeTalepAmbar Yetkisi oluşturuldu 

Açıklama: Kullanıcı Yetki formunda Ambar tabında MalzemeTalepYetki alanı eklendi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Tanım: Program sqllerinin daha hızlı yüklenmesi için düzenleme yapıldı 

Açıklama: Program sqllerinde sql alanlarına Birincil Alan seçeneği eklenerek, grid index oluşturulması sağlandı, böylece 

verilerin daha hızlı yüklenmesi elde edildi. 

 
 

➢ Tanım: Kullanıcının kendi doküman oluşturabilmesi için Help menüsü eklendi 

Açıklama: Genel Menüsü- Help seçeneğine kullanıcının kendi dokümanını oluşturabileceği bir word doküman oluşturma 

sihirbazı eklendi. 

 
 

➢ Tanım:Malzeme Talep Formunda seri nolu atama yapılacak şekilde  genel süreçte düzenleme yapıldı. Malzeme 

Talep formunda ambara göre verilerin listelendiği alana seri nolu çalışmalar için yeni program sqli eklendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Tanım: Üretim Planlama Programlama formunda sipariş partileme sırasında kullanılmak üzere SiparişParti 

ÖzelAlanları eklendi 

 

Açıklama: Üretim Planlama Programlama formunda partileme yapıldığı sırada, özel alan tanımlarında oluşturulan 

SiparişParti özel alanları ile partiye ait özel alanların kaydedilebilmesi sağlandı 

 
 

➢ Tanım: Rapor & SQLAnaliz Bağlı Filtre Alanı eklenmesi 

Açıklama: Raporlara eklenen bağlı filtre alanı ile Aralık Filtre Türü kullanıldığında seçilen verilere göre bir alt kırılımdaki 

verilerin gelebilmesi sağlandı. MakineTürü seçimi yapıldığında, Makine Türüne ait Makinelerin filtrelenerek gelmesi gibi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Tanım: SatınalmaSipariş formuna ödeme planı eklendi 

Açıklama: Satınalma Sipariş girişi formunda butona basılarak açılan formda ödeme planı girişinin yapılabilmesi sağlandı. 

 
 

➢ Tanım: Kalite Kontrol formuna resim alanı eklendi. sp_FISRefakatNoKontrol @Resim değişkeni ile yapılan işleme ait 

istenilen resmin forma yerleşebilmesi sağlandı. 

 
 

 

 



➢ Tanım: Form Yönetim & Mail fonksiyonları eklendi 

Açıklama: Sipariş Formu, Satınalma Sipariş Formu, Satınalma İstek Formu, Satınalma Sözleşmeleri Formu, Stok Hareket 

Formu, Giriş Kalite Kontrol Formu, Top Bölme formlarında Form yönetim ve mail atabilme sihirbazları dizayn edildi. 

Formdaki istenilen alanlara default veri getirme, zorunlu alan yapabilme gibi özellikler eklendi. Insert, Delete ve Update 

fonkisyonlarında çalışan bir sql yazılarak kullanıcıya uyarı verilmesi sağlandı. 

Mail gönderiminde, Admin-Sistem Parametrelerin posta sunucu bilgileri girildikten sonra. Form Yönetim Mail SQL 

sekmesinde, gönderilecek maile ait bilgilerle ilgili sql dizayn edilerek istenilen bilgilerin (rapor ve yazı gibi) istenilen adreslere 

yine insert,delete ve update işlemleri sonrasında mail gönderilebilmesi sağlandı. 

 

  



 
➢ Tanım: SQL Analizden ön değerli olarak formların açılabilmesi sağlandı 

Açıklama: SQL Analizde bulunduğu satırdaki veriye ait formların açılabilmesi sağlandı, ulaşılabilen formlar aşağıdaki 

gibidir. 

 
 

FormTanımı AlanAdi Açıklama 

frmGCari CariNo Cari Formu 

frmGIslemBaslatmaBitirmeIptal RefakatKartNo İşlem Başlat Bitirme Formu 

frmGMalzemeTalep MalzemeTalepNo Malzeme Talep Formu 

frmGSatinalmaSiparisAna SatinalmaSiparisNo SatınalmaSiparişi 

frmGSevkiyatPlani SevkiyatPlanNo SevkiyatPlani 

frmGSiparisListe SiparisNo Sipariş Formu 

frmGStokHareket FisNo Stok Hareket Formu 

frmGStokListe StokKodu Stok Kartı 

frmGGKKAna KontrolNo GKK Formu 

frmGUretimTestRapor RaporNo İPK Formu 

frmRGirenCikanKalan Stok Kodu Stok Ekstresi Formu 

 

 



➢ Tanım: Rapor ve SQL Analizlerde çift tıklamanın çalışmaması için Sistem Parametreleri Genel tabına parametre 

eklendi. 

Açıklama: Parametre işaretlendiğinde rapor ve sql analizlere çift tıklandığında açılmıyor, rapor açarken rapor, sql analiz 

açarken analiz butonlarına basılması gerekecektir. 

 

 
 

➢ Tanım: Üretim Hareket formunda İşlem Parametre girişin yapılan düzenlemeler 

Açıklama: Üretim Hareket formunda İşlem Parametre girişinde bir kere girilen değerlerin tekrar girişlerde değiştirilebilmesi 

sağlandı. Bitirilen işlemin, İşlem Başlatma Bitirme formunda bitiş iptal ile geri alındığında bitişte girilen değerlerin geri 

alınması sağlandı. 

 
 

➢ Tanım: Form Yönetim Mail Kullanıcı Kopyalama 

 

Açıklama: Form Yönetim Mail özelliğinin diğer Kullanıcılarada kopyalanabilmesi sağlandı. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Tanım: Üretim Planlama- Kapalı Siparişler tarih filtre aralığı eklenmesi 

Açıklama: Üretim Planlama Programlama ekranında, Kapalı Siparişler tabında filtreli tarih aralığında verilerin 

listelenebilmesi sağlandı. Form ilk açıldığında herhangi bir veri listelenmemektedir. Tarih aralığı seçimi yapılıp, listele 

butonuna basıldığında veriler listelenmektedir. 

 

 
 

➢  Tanım : Satınalma Sözleşmeleri formunda yapılan güncellemeler 

Açıklama: Satınalma sözleşme formu layout özelliği kazandırıldı, liste ve form içerisine program sqli düzenlemesi eklendi. 

 

 
 



 
 

➢ Tanım : Pat (Yardım Malzeme Oluşturma) Stok Listesinden seçilen bir stok kartına ait hızlı sipariş girişi, refakat kartı 

oluşturma ve oluşturulan işlem adımına ait başlat bitir işlemlerinin yapılarak, malzeme sarfiyatının yapılmasının 

kapsayan çalışmadır. 

➢  

Açıklama Stok listesi sağ tıkla pat oluştur seçildiğinde, Pat Oluşturma formu ekrana gelir, seçilen stok  kartındaki ürün 

ağacında yer alan stoklar default olarak forma yerleşir. Sarf edilmesi istenilen malzemeler için İlave Malzeme Girişi, Malzeme 

Sil, Malzeme Kopyalama seçenekleri kullanılarak seçimler yapılır. Girişi yapılan miktara göre kaydet butonuna basıldığında 

…. Seçilen cari için sipariş oluşturulur, onaylanır. Stok Kartındaki rota seçimine göre rotası oluşturularak, rotadaki sarf 

ambarından düşümler yapılarak, yine rotadaki üretim giriş ambarına ilgili stok koduna ait giriş yapılmaktadır. (Not: Rotadaki 

ilk işleme ait başlat-bitir işlemi yapılmaktadır) 

 

 
 



 
 

 

➢ Tanım: Reçete formundan reçete düşümü 

Açıklama: Reçete formunda, reçete dökümü butonuna basıldığında, refakatkartı seçimi yapılarak, reçete tür hesap sqlindeki 

parametrelere bağlı olarak stok bilgileri yüklenmektedir, burada istenilen bilgilerde düzenleme yapılarak. Reçeteye ait 

stokların düşümünün yapılabilmesi sağlandı. 

 

 
 

 



➢ Tanım: Gösterge modülü devre alındı. 

Açıklama: Gösterge modülü aktif edilerek, oluşturulan sqllerden tablo, pivot, chart, card gibi özelliklere sahip grafikler 

oluşturularak buradaki verilerin renklendirilebilmesi de sağlandı. 

 

 
➢ Tanım: Eliar Boyama Yazılımı ile entegrasyon sağlanması 

Açıklama: Eliar Boya programı ile entegrasyon sağlandı. IBS te reçete atanmış işlemlere ait verilerin Eliar programına 

gönderilmesi ve işlemler bittiğinde verilerin IBS’e aktarılması gerçekleştirilmiştir. 

 

➢ Tanım: Üretim Hareket ekranında kg aldırma fonkisyonu eklendi 

Açıklama: Üretim Hareket ekranında miktar2 alanında, pc bir teraziye bağlıyda, kg bilgisinin alınabilmesi sağlandı. 

 
 

➢ Tanım: Yazılım içerisindeki tüm program sqllerine kullanıcı bazında istenilen where koşullarının eklenerek liste 

filtrelemesinin yapılması sağlandı. 

Açıklama: Program sqli olan yerlerde, listelenen verilerin filtrelere bağlı olarak gelmesi sağlandı. Program sqlinde ekstra 

şartler eklenerek bu özellik sağlanabilmiştir. Listelerin altında yeni eklenen filtreler eklenmektedir. Default program sqline 



ek olarak ekstra bir şart eklenerek filtre oluşturulacağı gibi yeni bir where koşulu yazılarak ta filtre oluşturulmaktadır. Sipariş 

Girişinde, Numune siparişler, satış siparişleri gibi ayrı filtreleri ekranlar oluşturulabilmektedir. 

 

 

 



➢ 10.23.1.1 Sürüm İçeriği 
 

➢ Tanım: Mobil Stok Hareket android ve windows uygulanmasında düzenlemeler yapıldı. 

Açıklama: Uygulamanın raporlama exesinin çalıştırıldığı pc ye bağlı olarak farklı yazıcılardan seçim yapılabilmesi 

sağlandı. 

Windows uygulama responsive özelliği eklendi. Cihaza bağlı olarak son giriş yapan kullanıcı bilgisi tutularak, uygulama 

açıldığında cihazda son giriş yapan kullanıcı bilgilerinin gelmesi sağlandı. 

 
➢ Tanım: SQL Analiz, Rapor ve Formları görüntüleyen kullanıcıların veritabanında bilgilerinin yer alması için 

düzenleme yapıldı. 

Açıklama: Admin-Sistem Parametreleri Genel tabanına görselde eklenen parametreler eklendi, bu parametreler 

işaretlendiğinde “[KullaniciSQLAnalizGoruntuleme]”, ”[KullaniciFormGoruntuleme]” , ”[ KullaniciRaporGoruntuleme]” 

tablolarına hangi sqlanaliz/rapor/formun hangi kullanıcı tarafından kaç defa görüntülendiğine dair bilgilere 

erişilebilmektedir.  (Mevcutta eski raporlara ait bilgileri kaydeden yapı değiştirilmiştir, yeni raporlara ait kayıtlar 

veritabanında tutulacaktır) 

 

 
 

➢ Tanım: Parti Birleştirme yapılarak, Üretim Harekette İşlem Parametre girişi yapılan kayıtlar için düzenleme yapıldı. 

Açıklama: Parti Birleştirme yapılmış Refakat Kartlarına dair işlemler başlatılıp, bitirildiğinde, İşlem Parametre girişi yapıldığı 

takdirde, sadece başlatılan yada bitirilen iş emrine dair kayıt atılıyordu. Düzeltme yapılarak tüm iş emirlerine dair işlem 

parametre bilgilerinin [RefakatKartiParametre] tablosuna kaydedilmesi sağlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ Tanım: Üretim Planlama-Programlama formunda, Sipariş Parti Rezerv formunda miktar kontrolü yapılması için 

hesap sqli eklendi. 

Açıklama: Sipariş Parti sağ tıkla ulaşılan Sipariş Parti Rezerv formunda Sipariş listesinden- Sipariş Parti Rezerv Plan listesine 

veri gönderilirken, sipariş miktarına göre kontrol yapılarak, istenilen uyarının verilerek, kullanıcının işlemlerini düzenlemek 

üzere 129 Nolu [Sipariş Parti Rezerv Plan- Miktar Kontrolü] eklendi. 

 
 

 

➢ Tanım: Gösterge formun yapılan düzenlemeler 

Açıklama:  

• Yapılan göstergelerin, ön menüye eklenebilmesi sağlandı. 

• Göstergelerin tam ekran olarak çift tıklandığında ekrana yerleşmesi sağlandı. 

• Gösterge formunda açılır yan menü özelliği eklendi.  

• Chart özelliğinde kullanılan grafikler için; 

Veri Kümeleri menüsünde Y ekseninde bulunan sayısal veriler için birden fazla seri seçilerek, verilerin sıralanması, 

gösterilmesi ve renklendirmesine dair özellikler eklendi. 

• Grafik ayarlarında renklendirme, veri etiketlerinin gösterimi, boyutlandırma özellikleri eklendi. 

• Grafikteki görselleri çoklu olarak seçim yapılarak filtrelenebilmesi sağlandı 

 



 
 

Veri Kümeleri 

 

 
 

 

Grafik Ayarları 

 

 



➢ Tanım: Rapor, SQL Analiz vb. listelerden excele aktarma yapılan düzenleme. 

Açıklama: Excele aktar özelliği kullanıdığında  xls formatında aktarım yapıldığında, satır sınırlaması olduğu için 65000 

kayıt üzerindeki listelerde bu satırdan itibaren veriler excele aktarılmıyordu. Yapılan düzenlemeyle kayıt sayısına göre 

kontrol edilip, 65000 kayıtı geçtiğinde  *.xlsx formatında excele aktarım yapılabilmesi sağlandı. 

 

➢ Tanım: Örme Rapor Şablon formuna [SonKulllanıcı] bilgisi eklendi. 

 

➢ Tanım: Üretim Hareket MFG sonucunda bir seri no oluşturulması sağlandı. 

Açıklama: 107 Nolu Hesap sqline [Üretim Hareket- Üretim Giriş Fişi Oluşturulurken Seri No Oluşturulması] düzenleme 

yapıldığında, MFG sonucunda seri no alınabilmesi sağlandı. 

 

➢ Tanım: Malzeme Talep Formuna bağlı stok hareket yaparken, MalzemeTalep tablosundaki lot ile eşleştirme 

yapmadan stok hareket yapılabilmesi sağlandı. 

Açıklama: Sistem Parametrelerinde- Stok tabına eklenen parametre ile MalzemeTalep formunda bulunan stoklara ait lot 

verisine bakmaksızın kapatma işleminin yapılması sağlandı. Lot no suz kullanım koşullunda; Paket No okutulduğu sırada 

sp_PaketNoKontrol prodecure çalıştığı için bu prosedürde malzeme talebe ait yer alan sqllerde lot no parametresinin de 

kaldırılması gerekmektedir. 

 
 

➢ Tanım: SatınalmaTeklif listesinde teklif raporuna SatinalmaTeklifNo yanında SiraNo da gönderildi. 

 

➢ Tanım: Ambardan kumaş top sevkiyatı yapılırken sevk onayı yapılmadığında sevk etme işlemi yapılabiliyordu, çalışan 

fonkisyonla ilgili düzeltme yapıldı. 

 

➢ Tanim: Üretim Hareket MFG formunda,Kullanılacak Malzemeler Girişinde Gelen bileşenlerin Ambar bilgisinin 

değiştirilebilmesi sağlandı. 

 

 
 

➢ Tanim: Sayaç-Terazi cihazlarına ait konfigürasyon yapılabilecek araç eklendi. 

Açıklama: Sayaç ve terazi gibi cihaz entegrasyonlarında yazılımda entegrasyonu olmayan yeni bir sayaç eklenmesi 

durumunda yazılımda kod geliştirmek yerine konfigürasyon aracılığıyla sayaç bağlantılarının eklenebilmesi sağlandı.  

Makine tanımında cihazın konfigürasyon sisteminden gelen bilgilerle çalışıp çalışmayacağının seçimi yapılarak, çalışma 

sistemi belirlenebilir. Varsayılan olarak sistem mevcut haliyle çalışmaya devam edecektir.  

Yeni bir cihaz eklenmesi durumunda konfigürasyon menüsünden parametrelerin girişinin yapılması gerekecektir. IBS-

Admin-Tanımlar-Cihaz Konfigürasyon ile forma ulaşabilirsiniz (form için bizden script almanız gerekecektir). Mevcutta 

çalışan tüm cihaların konfigürasyon bilgileri menüye eklenmiştir. 

Seri Port Haberleşme & Modbus TCP/IP & Modbus RTU-ASCII haberleşme tiplerinde entegrasyona imkan veren cihazlar için 

program içerisindeki "Cihaz Konfigürasyon Modülü" kullanılacaktır. 

Modül içerisinde Sayaç Okuma, Sayaç Sıfırlama, Sayaca Veri Yazma ve KG Okuma  gibi fonksiyonları sağlayacak, veri 

formatlarının girişleri yapılarak entegrasyon sağlanmaktadır. 



IBS programının kullanılacağı istasyondaki bilgisayara veri gelmesi ve/veya cihazların yukarıda belirtilen okuma,yazma ve 

sıfırlama gibi fonksiyonlara izin vermesi konusu Müşteri sorumluluğundadır. 

Bu konfigürasyon asgari şartların belirlendiği bir yazılım geliştirme çalışmasıdır. Müşteriden gelen Opsiyonel özellikler veya 

eklentiler için yazılım geliştirme yapılması gerekebilir. 

 

 
 

Seri Port Haberleşme & Modbus TCP/IP & Modbus RTU-ASCII haberleşme tiplerinde entegrasyona imkan veren cihazlar için 

program içerisindeki "Cihaz Konfigürasyon Modülü" kullanılacaktır. 

Modül içerisinde Sayaç Okuma, Sayaç Sıfırlama, Sayaca Veri Yazma ve KG Okuma  gibi fonksiyonları sağlayacak, veri 

formatlarının girişleri yapılarak entegrasyon sağlanmaktadır. 

IBS programının kullanılacağı istasyondaki bilgisayara veri gelmesi ve/veya cihazların yukarıda belirtilen okuma,yazma ve 

sıfırlama gibi fonksiyonlara izin vermesi konusu Müşteri sorumluluğundadır. 

Bu konfigürasyon asgari şartların belirlendiği bir yazılım geliştirme çalışmasıdır. Müşteriden gelen Opsiyonel özellikler veya 

eklentiler için yazılım geliştirme yapılması gerekebilir. 

 

➢ Tanim: Üretim Planlama- Parti Bilgilerinde yapılan düzenlemeler 

 

Üretim Planlama ekranı Açık Onaylı siparişlerde çoklu seçim yapıldığında, parti bilgileri tabına çoklu seçilen verilere ait 

bilgilerin listelenmesi sağlandı. Parti Bilgileri formunda, Refakat Kartlarının yayınlanması ve gerektiğinde yayınlanma 

tarihinin tekli ve /veya çoklu olarak silinebilmesi eklendi. Tüm bilgileri göster ile de açık onaylı siparişlerdeki tüm listeye ait 

parti bilgilerinin listelenebilmesi konusunda düzenlenme yapıldı. 

 


