
  

10.23.2.1 Sürüm İçeriği 
 

➢ Tanım: Gösterge Kullanım Kılavuzunun oluşturup, Gösterge formuna eklendi. 
 

Açıklama: Gösterge formunda F1 butonuna basıldığında,oluşturulmuş default kullanım kılavuzu açılmaktadır. İstenirse 

kullanıcı bu kılavuza ek yaparak, dokümanı düzenleyebilir. 

 

➢ Tanım:  Stok Hareket Paketli Çıkıştı sipariş kapatma özelliğinin çalışabilmesi. 
 

Açıklama: IBS- Stok Hareket & Mobil uygulamada paketli hareketle yapılan çıkışlarda Siparişin kapatılması sağlandı. 

Fonksiyonun çalışması için; IBS-Admin Sistem Parametreleri Stok tabında Seri Nolu Hareket başlığı altında Otomatik Sipariş 

Kapatma & Otomatik Sipariş Kapatma uyarı ver parametrelerinin işaretli olması gerekmektedir. Ayrıca sp_PaketNo Kontol 

aşağıdaki örnek gibi @SiparisNo parametresinin de belirlenmesi gereklidir. 

 
Select Top 1 @SiparisNo =  H.SiparisNo, @SiparisSiraNo = Cast(H.SiparisSiraNo As VarChar(5)) From 
StokHareket H(Nolock)  
Where SeriNo = @SeriNo  
Order By TanimlandigiTarih asc 
 

➢ Tanım:  Kullanıcı Ön Menüde yetkisi olmayan kısayolların açılmaması sağlandı. 
 

Açıklama: Kullanıcıya yetkisi verilmiş ve ön menüye eklenmiş kısayollardan kullanıcı yetkisi kaldırıldığında ulaşılmaması 

konusunda düzenleme yapıldı. 

 

➢ Tanım:  Üretim Hareket formunda ölçü birimi çevriminde sipariş stok koduna göre yapılan hesaplama 

şeklinin çıkan stok koduna göre yapılması konusunda düzenleme yapıldı. 

 

 

➢ Tanım:  Malzeme Talep Formunda Yapılan Düzenlemeler 
 

Açıklama: Malzeme Talep Formuna yeni eklenen “İş Emir Seçimi (Ürün Ağacı) Getir” özelliğinde, seçilen iş emirlerinin stok 

kodlarına ait ürün ağacı bileşenleri listeye yerleşiyor.  130 Nolu Malzeme Talep – İş Emri Seçimi Ürün Ağacı Bileşenleri 

Getir, hesap sqli eklenerek, buradan dönen değerlere ait stok kodlarının forma yerleşmesi sağlandı.  

Ayrıca malzeme talep kapatma sonucunda çalışan kod dışarıya taşınarak “sp_MalzemeTalepKapatma” store procedure 

hazırlandı. Burada makine malzeme atama tablosunda kayıt atma ve/veya talep kapatırken istenilen düzenlemeler 

yapılabilir.  Daha önce sistem parametrelerine eklenilen “Malzem Talep Kapatma İşlem Sadece Stok Koduna Baksın” 

seçeneği de fonkisyonunu kaybetmiş oldu. Store procedure de lot no ile ilgili düzenleme yapılarak çalıştırılacaktır. 

 

➢ Tanım:  Mobil uygulama Stok Hareket Ambalajlama hesap sqli düzenlemesi yapılması. 
 

Açıklama: Mobil uygulamada Paketleme seçeneğinde Yeni Ambalaj oluşturulurken  99 Nolu Seri No Kontrol hesap sqlinin 

çalışması sağlandı. Buradan Seri No nun buluduğu ambar gibi kontroller yapılarak uyarı döndürülebilir. 

 

 

 



  

➢ Tanım:  Stok Kartı- Ürün Ağacı Özel Alan girişinde düzenleme yapılması 
 

Açıklama: Ürün Ağacı Özel Alan girişinde değiştir ile stok kartı değiştirildiğinde UrunAgaciOzelAlanDeger tablosuna atılan 

kayıtlarla ilgili düzenleme yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 


