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İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler : Sistem Yönetimi(SYS)

KULLANICI HAREKETLERİNİN
TARİH BAZINDA KISITLANMASI
Kullanıcıların program içerisinden yapmış oldukları giriş, çıkış işlemleri tarih kriterleri
verilerek kısıtlanabilir. Örneğin beyannamesi verilmiş bir aya ait kullanıcıların fiş girişi
yapması istenmiyorsa bu özellik yardımı ile istenen kullanıcı kısıtlanabilir. Kısıtlama
modül bazında yapılabilir.
Tarih kısıtlama özelliği ETA:SQL ve ETA:V.8SQL versiyonlarımızda
yapılabilmektedir. Programımız içerisinden yetki tarih kısıtlaması yapılabilmektedir.

İşlem Adımları
Parametrik Tanımların Yapılması


ETASQLSYS programından, Sistem İşlemleri, Kullanıcı İşlemleri, Kısıtlama
Bağlantı Tanımları bölümünden “Tarih Detay Kod Tanımları” alanına girilir.
Kısıtlama yapılmak istenen modül, Tarih Kontrol Tipi, Baş. Tarihi, Bit.Tarihi,
Öncesi (Tolerans), Sonrası (Tolerans) seçilir. Kısıtlama Tipi-İzin Verme
seçilerek tanımlama F2->Kayıt Butonu ile kayıt edilir.

Ekran 1: Tarih Kısıtlama Bağlantı Kod Tanımları

Kod

: Tarih kısıtlama bağlantı kodu belirtilir.

Açıklama

: Tarih kısıtlama bağlantı koduna ait açıklama belirtilir.

Kısıtlama Tipi [İzin Ver/İzin Verme] : Yapılan tarih kısıtlama bağlantı kod
tanımlarına göre kullanıcı kartının çalışmasına izin verilip verilmeyeceği
belirlenir.
Modül No

: Kısıtlama bilgilerinin kullanılacağı modül belirtilir.

Tarih Kontrol Tipi : Tarih kontrolünde uygulanacak tarih tipi belirtilir.
"1-Aralık" seçeneği belirtilirse, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi sahalarında
belirtilen tarihler arası kontrol yapılır.
"2-Gün" seçeneği belirtilirse, çalışılan gün için kontrol yapılır.
"3-Hafta" seçeneği belirtilirse, çalışılan hafta için kontrol yapılır.
"4-Ay" seçeneği belirtilirse, çalışılan ay için kontrol yapılır.
"5-Yıl" seçeneği belirtilirse, çalışılan yıl için kontrol yapılır.
Başlangıç Tarihi : Bu saha sadece Tarih Kontrol Tipi sahası "1-Aralık" ise
kullanılır. Kontrolün yapılacağı tarih aralığının başlangıç tarihi belirtilir.
Bitiş Tarihi : Bu saha sadece Tarih Kontrol Tipi sahası "1-Aralık" ise kullanılır.
Kontrolün yapılacağı tarih aralığının bitiş tarihi belirtilir.
Öncesi (Tolerans) : Bu bölümde tarih kontrol tipine göre tolerans belirtilir.
Tarih kontrol tipinin, bu sahada belirtilen değer kadar öncesine de kontrol
yapılır. Bu sahanın kullanımına örnek olarak; Tarih kontrol tipi "1-Aralık" ise ve
bu sahada "2" rakamı belirtilirse, Başlangıç Tarihi sahasındaki tarihten 2 gün
öncesine de kontrol yapılır. Tarih kontrol tipi "2-Gün" ise ve bu sahada "3"
rakamı belirtilirse, çalışılan günden 3 gün öncesine de kontrol yapılır. Tarih
kontrol tipi "4-Ay" ise ve bu sahada "1" rakamı belirtilirse, çalışılan aydan 1 ay
öncesine de kontrol yapılır.
Sonrası (Tolerans) : Bu bölümde tarih kontrol tipine göre tolerans belirtilir.
Tarih kontrol tipinin, bu sahada belirtilen değer kadar sonrasına da kontrol
yapılır. Bu sahanın kullanımına örnek olarak; Tarih kontrol tipi "1-Aralık" ise ve
bu sahada "2" rakamı belirtilirse, Başlangıç Tarihi sahasındaki tarihten 2 gün
sonrasına da kontrol yapılır. Tarih kontrol tipi "2-Gün" ise ve bu sahada "3"
rakamı belirtilirse, çalışılan günden 3 gün sonrasına da kontrol yapılır. Tarih
kontrol tipi "4-Ay" ise ve bu sahada "1" rakamı belirtilirse, çalışılan aydan 1 ay
sonrasına da kontrol yapılır.



EtaSQLSYS programından, Sistem İşlemleri, Kullanıcı İşlemleri, Kısıtlama
Bağlantı Tanımları bölümünden Kısıtlama Bağlantı Grup Tanımlar alanına
girilerek ilgili hangi şirkette kısıtlama yapılması isteniliyorsa ilgili “Şirket Kodu
ve Tarih Grubu” seçilir ve F2-> Kayıt butonu ile kayıt edilir.

Ekran 2: Kısıtlama Bağlantı Grup Tanımları
Bu bölümden, oluşturulan detay kod tanımlarına ait grup tanımları yapılır.
Tanımlı olan detay kodlardan bir ya da birkaçı kullanılarak kullanıcı kartlarında
tanımlanacak kısıtlama bağlantı grup kodları tanımlanır.


EtaSQLSYS programından, Sistem İşlemleri, Kullanıcı İşlemleri, Kullanıcı
Tanımları bölümünden ilgili kullanıcı kartına girilerek Ek Bilgiler sekmesinden
“Yetki Kontrolu Yap” işaretlenir ve “Kısıtlama Grup Kodu” seçilir.

Ekran 3: Kullanıcı Kart Tanımı / Kısıtlama Tanımı



Kısıtlama yapılan kullanıcı ile programa giriş yapıldığında, kısıtlama yapılan
modülde belirtilen tarihlerin dışında bir işlem yaptığında kayıt esnasında
program tarafından “KULLANICI, TARİH YETKİ KISITLAMA HATASI”
mesajı vermektedir ve kayıt işlemine devam edilmemektedir.

Ekran 4: Muhasebe Fiş Giriş Ekranı Kısıtlama Örneği

