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

KOD LİSTELERİ



Kod Listeleri: Cari hesap, Kasa, Banka, Vergi, Hizmet, Stok, Döviz, Çek&Senet Master Tanımlarında 
kullanılan kod listesi ekran yapıları temel olarak aynı olmasına rağmen așağıda kırmızı belirteçle 
gösterildiği gibi sütun farklılıkları içermektedir.

Kod listesi ekranlarında hareket yönünü gösterir.      sol ve      sağ yön tușları ile mevcut satır 
üzerinde,      yukarı ve     așağı yön tușları ile mevcut sütun üzerinde hareket edilebilir. Pgup ve 
PgDown ile de geriye veya ileriye liste paket olarak yenilenir.

Kod listesi ekranlarında kullanılan tuș ve tuș kombinasyonları grid ekranlardaki tuș kullanımı 
özelliklerini tașımaktadır.
Grid Ekran kullanımı, grid ekran dokümanından bakılabilir.



Kod Listeleri ekranında herhangi bir kayıt seçili değilse      üst menü butonlarından bazıları, 
kullanılamadığı için pasiftir. Herhangi bir kayıt seçili ise      o zaman aktiftir. 

Tazele: Ekran listesinde tazeleme, ekran yenileme ișlemi yapar. Veri tabanı kayıtlarında yapılmıș olan 
herhangi bir ilave, silme veya değișiklik varsa bu șekilde ekrandaki listeye yansıtılmıș olur.

Seçimler: Filtreleme ișlemi için alternatif çoklu seçim ekranını açar. Filtre seçimi varsa butonların 
hemen altındaki seçim satırında mevcut filtre seçimi gösterilir. Varsayılanda herhangi bir filtreleme 
olmadığı için tüm kayıtlar listelenir.

Çoklu seçimler filtreleme detayları Seçimler dökümanında anlatılmaktadır.
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Excel’den Yükle: Excel’den veri aktarım ekranını açar. Hazırda olan bir excel tablomuzdan yeni kayıt 
aktarabildiğimiz gibi tekrarlanan kayıtlar içinde güncelleme ișlemi yapılabilir. Bu konu Vio-Excel 
ișlemleri konusunda anlatılmaktadır.

Yeni: Kod listelerinde      yeni kayıt için kayıt tanım ekranını açar.

Değiștir: Seçili kayıt üzerinde değișiklik ve düzenleme yapılabilmesi için      kayıt tanım ekranını açar. 
Seçili kayıt üzerinde       Enter tușu da aynı görevi yapar; ancak enter varsayılan ișlem anlamındadır. 
Seçer, onaylar geri dönüș yapar.

İzle: Seçili kayıt detay bilgilerini izleme için kayıt tanım ekranını açar. Bu ekranda değișiklik yapılmak 
istense bile kaydet butonu pasif olduğundan sadece izlenir.

Sil: Seçilmiș olan bir veya daha fazla kaydın silinmesini sağlar. Birden fazla kayıt seçili ise topluca kayıt 
silme onayı neticesinde seçili kayıtlar silinir. Bir kayıt seçili ise kayıt izleme ekranı açılınca tekrar sil 
butonu kullanılarak kayıt silinir.

Kopyala: Seçili kaydın bir kopyası olușturularak kayıt tanım ekranı görününce daha önce 
kullanılmamıș yeni bir kod bilgisi girilerek kopyalama ve kayıt ișlemi tamamlanır. Eğer kopyalanan 
mevcut kod bilgisi ile kaydet onaylanırsa kayıt tekrarı hatası verir ve kaydedilmez. Yeni kod girilerek 
kaydedilebilir.
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Toplu Değiștir: Toplu değișiklerin yapılabildiği grid ekranın açılabilmesi için değișiklik yapılmak istenen 
sahaların seçildiği, toplu değiștirici ekranını açar.

Toplu değiștir dökümanından detaylı bilgi edinilebilir.

Kaydın Tarihçesi(Log): Onay kutucuğu ișaretlendiğinde seçili kayıtla ilgili geçmiș bilgisi liste ekranının 
alt kısmında gösterilir. Varsayılanda onay kutucuğu ișaretsizdir. Değișen sahalarla ilgili zaman, 
kullanıcı ve terminal log bilgisi görülmektedir. 

Log kaydı detaylı bir șekilde Log ișlemlerinde anlatılmaktadır.

9

10



Hızlı Bul: Örnek cari kod listesinde görüldüğü gibi ekranının sol kısmında bulunan hızlı bul 
seçeneklerindeki kod, unvan bölge, yöre vb. alanlarda bilgi giriși yapılarak arama yapılabilir. Hızlı bul 
kullanılırken illaki tam kelime veya kod yazmak zorunluluğu yoktur. Bulunmak istenen kod ya da 
kelime ile ilgili birkaç harf girilmesi bile yeterlidir. Girilen harf grubunun içinde geçtiği satır ve sütunlar 
taranıp eșleșenler filtrelenerek ekrana liste halinde getirilir. Așağıdaki ar has ve ar örneklerinde 
olduğu gibi.

Kod liste ekranlarında mevcut bilgiler ekranda görünen sahalardan (Kod, unvan, bölge, il, ilçe, telefon, 
yetkili… vb) herhangi birine göre sıralı hale getirilebilir. Sütun bașlığına fare sol tușu ile tıklama 
suretiyle liste artan veya azalan șekilde sıralanır.
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Pull Down Menü: Kod Listelerinde pull down menülerde Dosya, Tablo, Seçimler, Toplu standart menü 
bașlıklarının devamında master kayıt alanına göre Cari hesap, Kasa, Banka, Vergi vb. menü bașlığı 
olabilmektedir.

Dosya açılır menüsünde Tazele ve Çık seçimleri mevcuttur. Tazele seçimi, üst 
görsel menülerden Tazele butonu ile aynı görevi yapar. Çık seçimi ise kod listeleri 
ekranından çıkıșı, pencereyi kapatmayı sağlar.

Tablo açılır menüsünde Bașlıkları Düzenle, Excel’e Aktar, Excel’den Yükle seçimleri mevcuttur. 
Bașlıkları Düzenle seçimi, așağıda anlatılmaktadır. Excel’e Aktar seçimi, mevcut listeyi excel çalıșma 
kitabına aktarır. Excel’den Yükle seçimi, üst görsel menülerdeki excel’den yükleme ile aynı görevi 
yapar. Excel’e aktarma ve excel’den yükleme detayları yukarıda yazıldığı gibi Vio-Excel ișlemlerinde 
detaylı anlatılmaktadır.

Seçimler menü seçimi, üst görsel menülerden seçimler butonu ile aynı görevi yapar. Yukarıda yazıldığı 
üzere seçimler konusunda anlatılmaktadır.

Toplu açılır menüsünde Toplu Değiștir, Hızlı Bul seçimleri mevcuttur. Toplu Değiștir seçimi, üst görsel 
butonlardan toplu değiștir butonu ile aynı görevi yapar. Bu seçimle ilgili toplu değiștir dökümanında 
detaylı bilgi anlatılmaktadır. Hızlı Bul seçimi yukarıda anlatılmıștır. Mevcut liste ekranının sol 
tarafındaki hızlı bul ile aynı görevdedir.



Bașlıkları Düzenle: Kod listeleri ve benzer liste ekranlarında listede bulunması gereken sütunların 
düzenlenmesini sağlar. Bu düzenleme ihtiyaç olan bir liste görünümü mevcut sahalardan seçimlere 
ekleme ve çıkarma yapılarak istenen düzen elde edilmiș olur. Așağıda iki farklı seçim ve liste 
görünümü örneklendirilmiștir.

Standart bir kolon sırası seçimi ve netice liste görünümü ile,

Özel bir kolon sırası seçimi ve netice liste görünümüne birer örnektir.


