
Bu döküman ile vio içerisinde yer alan
fiș listeleri hakkında genel ișleyiș bilgilendirmesi bulabilirsiniz.

FİȘ LİSTELERİ



Fiș Liste Ekranları sipariș, irsaliye, fatura, tahsilat, ödeme, cari hareket, hizmet vb. fiș kayıtları ile ilgili 
detay, izleme, değiștirme ve yeni giriș ișlemlerinin yapılmasına imkan sağlayan liste ekranlarıdır.

Fiș listesi ekranları, kod liste ekranlarındaki temel özelliklere sahip olduğu için üst görsel menüler genel 
olarak aynıdır. Görsel menüler için kod listelerinde anlatılan görsel buton görevleri burada da geçerlidir.

Bu alanda bulunan Tazele(F5), Seçimler(F3, Ctrl+F3), Yeni, Değiștir, İzle, Sil, Kopyala, butonları fiș 
listesindeki kayıtlarla ilgili ișlemleri gerçekleștirmek için kullanılır.

Paket(ileri-Geri) butonları ise Fiș listesindeki kayıtların seçimler ekranında belirtilen paket sayısı kadar 
ileri ve geri listeyi yenilemeye yarar.

Onay kutucuğu olan 3 adet buton ile Görev tablosu, Fiș içeriği, Log(kayıt tarihçesi) ekran alanları aktif 
veya görünürlüğü belirlenir.

Bu alan altındaki grid ekran parçası ile ilgili bir takım ișlemler için kullanılabilir butonları kullanıma sunar. 
Bu alanın solunda bulunan    aç -    kapa üçgen buton ile görünürlüğü belirlenir. 

Fiș kayıtlarının listelendiği fiș liste alanıdır.

Fiș dip bilgisi alanıdır. Listedeki seçili durumda olan fiș ile ilgili brüt, ciro, sonuc, kdv oran bilgilerini 
gösterir. Bu alan sadece ticari fișlerde vardır.

Fiș içerik gösterme alanıdır. Varsayılanda görünür durumda gelir; görünmesi istenmediği zaman fiș 
içerik butonu onay seçeneği kaldırılır. Fiș listesinden      herhangi bir fiș tıklanınca fiș detayı bu alanda 
gösterilmektedir.

Log bilgisinin gösterildiği alandır. Varsayılanda görünmez olarak gelir; log buton kutucuğu ișaretlenerek 
görünür hale getirilebilir.

Görev tablosu alanıdır. Varsayılanda görünür durumdadır; görünmesi istenmeyen durumlarda görev 
tablosu butonun onay seçeneği kaldırılır.
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Fiș listesi ekranında pull down 
menüden Fiș menü seçimi 
yapıldığında seçimler ve fiș 
kayıt ekranı açan görsel menü 
butonların görevini içerir menü 
açılır. Buradaki seçimler ile de 
görsel butonların görevi 
uygulanabilir.

Tazele butonu ile ekran yenilemesi yapılarak fiș listesinde veri yenilenir.

Böylece mevcut kullanıcı veya diğer kullanıcılar tarafından yapılmıș bir kayıt veya değișiklik varsa 
listedeki bilgiler güncellenmiș olur.

F5 fonksiyon tușu kullanılarak da ekran tazeleme ișlemi yapılabilir.

Seçimler butonu fiș listesine gelecek olan kayıtlarla ilgili filtreleme ișlemi yapılabilecek detay seçim 
ekranını açar.

F3 fonksiyon tușu ile yine seçimler ekranı açılabilir.

Ctrl+F3 fonksiyon tuș grubu ile Hızlı Bul ekranı açılarak direk arama yapılabilir.

Seçimler ekranı kullanılan modüle göre içeriği farklı olabilmektedir.

Paket ileri – geri butonları fiș listesini paket liste halinde ileriye veya geriye doğru yenileme ișlemini 
gerçekleștirir.

Veri tabanından okunan kayıtlar seçimler ekranında belirlenen Paketli Liste kayıt sayısı kadar ileri geri 
listelenmesini sağlar.
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Görev Tablosu butonu ekran solunda yer alan, fiș, yazdır, diğer bașlıklı 
gizlenir menü seçimli, üst görsel buton görevlerinin yanında ek görevler 
de içeren bölümü kullanıma açar veya kapatır.

Varsayılanda seçili durumdadır ve kullanılabilir. Kullanıma kapatılmak 
istenirse bu 
seçim kaldırılabilir.

Görev tablosu F iș, Yazdır, Diğer olmak üzere temel yapısında 3 adet aç - 
kapa menüsünden olușmaktadır.

Fiș menüsünden Yeni Fiș, Fiș İzle, Fiș Değiștir, Toplu sil, Fiș Kopyala 
seçimleri fiș kayıt giriș, düzeltme ve izleme penceresini açar.

Devre dıșı yap ve aktif yap seçimleri listede seçili mevcut fiș kaydının 
durumunu değiștirmek için kullanılır. Bu iki seçim gibi görev tablolarında 
farklı seçimlerde olabilir.

Yazdır menüsü yazıcı seçimi, fiș yazdırma, toplu fiș yazdırma, 
tanımlanabilir fiș dökümü seçimlerini sunar. Yazdır menüsü kullanılan 
modüle göre farklı içeriğe sahip olabilir.

Diğer menüsü numara transferi, seri kodu transferi, tarih transferi, 
kontrol tarihi değiștirme seçimlerini içerir.

Fiș, Yazdır, Diğer menü bașlıkları fare sol tıkla kapatılıp açılabilir veya üst 
görsel butonlardan görev tablosu tamamen kapatılabilir.

Log(Kaydın Tarihçesi) butonu fiș listesinde seçili durumda olan fiș kaydının geçmiși ile ilgili bilgileri 
ekranın alt kısmında gösterir.

Varsayılanda ișaretsiz olduğu için fiș kayıt geçmiși görünmemektedir. Görünmesi istenirse 
ișaretlenebilir.
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İçerikli Göster butonu fiș listesinde seçili durumda olan mevcut fiș içeriğinin görünür olup olmamasını 
belirler.
Varsayılanda ișaretlidir ve fiș içeriği görülür durumdadır. Fiș içeriğinin görünmesi istenmediği durumda 
bu ișaret kaldırılabilir.
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Yeni fiș, değiștir, izle, toplu sil ve kopyala seçenekleri tercih edildiğinde fiș giriș  ekranı açılır.

Devre dıșı yap seçimi tercih edildiğinde gelen uyarı onay penceresinde evet tercih edilirse mevcut seçili 
fiș devre dıșı yapılır ve fiș listesi yenilenerek ișlem yapılan fiș satırı farklı renkte gösterilir.

Aktif yap seçimi tercih edildiğinde yine gelen uyarı penceresinde evet onaylanırsa mevcut seçili fiș aktif 
edilerek fiș listesi yenilenir ve ișlem yapılan fiș de diğerleri gibi normal görünüme geçer.

Fiș Menüsü
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Yazdır seçimi tercih edildiğinde seçili mevcut fiși yazdırmak için Windows Yazdır penceresini getirerek 
yazdırma ișlemini gerçekleștirir.

Yazıcı seç seçimi tercih edildiğinde yazdırma ișlemlerinde kullanılacak olan yazıcı seçimi ekranını getirir. 
Varsayılan yazıcıyı belirleme misali.

Tanımlanabilir fiș dökümü tercih edildiğinde fiș dökümü için rapor tanımlama ekranını getirir. Açılan 
ekranda gelen listeden yazdırılacak rapor seçilebilir, yeni rapor tanımlanabilir, silinebilir veya mevcut 
olanı düzenlenebilir.

Fiș toplu döküm seçimi tercih edildiğinde toplu fiș raporu alabilecek ekran açılır. 

Bu ekran tanımlanabilir raporlar ekranına seçmeler sekmesi ilavesiyle gelen bir ekran yapısıdır. 
Seçmeler sekmesinde yapılan tercihlere göre rapor sekmesinden seçilen tanımlı rapor formatında toplu 
halde fiș dökümü alınır.

Rapor sekmesinden aynı zamanda rapor tanımlama, silme ve düzenleme ișlemi yapılabilir.

Yazdır Menüsü
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No transfer seçimi tercih edilince belge numarasının değiștirilebilmesi için gerekli ekran açılır.

Seri kodu transferi seçimi tercih edildiğinde fiș seri numarasının değiștirilebilmesi için gerekli olan ekran 
açılır.

Tarih transferi seçimi tercih edildiğinde fiș tarihinin değiștirilebileceği ekran açılır.

Kontrol tarihi değiștir seçimi tercih edildiğinde fiș kontrol edildi tarihi ekranı açılır.

Görev tablosunda Fiș, Yazdır, Diğer menülerinde ilgili adıma göre farklı seçimler gelebilmektedir.

Diğer Menüsü
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