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DİNAMİK EXCEL BAĞLANTISI
Kendi raporlarınızı oluşturmak son derece kolay. Açık veritabanı platformuna sahip programınız
ETA’nın verilerine MS Excel’den ulaşıp kendi raporlarınızı tasarlayabilirsiniz. Neyi istediğinizi
düşünmeniz yeterli !
Microsoft Excel’de
Uzun süren uğraşlar sonucu veri tabloları mı yapıyorsunuz?
Özet tablolar ile analizler mi oluşturuyorsunuz?
Yöneticilerinize grafik sunumlar mı hazırlıyorsunuz?
Bütün bunları bir kez tasarlayın. Gerisini ETA ‘ya bırakın.
Microsoft Excel'den bir kez eriştiğiniz ve tasarladığınız ETA verileri sürekli olarak güncel
kalacaktır.
ETA’ya girdiğiniz her veri Excel ile kurulan bu dinamik bağlantı ile anında Excel
tablonuzda da yerini alır.
Kayıt ettiğiniz Excel tablosuna her girdiğinizde Excel verileri ETA’ya bağlanarak
güncellenir.

ETA Verilerinden Oluşan Örnek Tablo

ETA Verilerinden Oluşan Örnek Tablo Grafiği

MS Excel’den ETA Verilerine Dinamik Bağlantıyla İlgili Örnek
Uygulamalar
Örnek Uygulama 1:
Stok Fiyat Listesi Hazırlanması
Örneğimizde firmamızın stok kart ve fiyat bilgilerine ulaşarak Excel’de dinamik bir fiyat listesi
oluşturacağız.
Bu işlem için MS Excel programında;
• Veri / Dış Veri Al / Yeni Veri Tabanı Sorgusu bölümüne girilir. (Office 2003 için)
• Veri / Dış Veri Al / Diğer Kaynaklardan / Microsoft Query’ den bölümüne girilir. (Office
2007 için)

• Veri Kaynağı Seç ekranı açıldığında gelen ekranda Veri Kaynağı seçilir. Veri kaynağı
olarak <Yeni Veri Kaynağı> seçilerek Tamam butonuna basılır.

• Yeni Veri Kaynağı Oluştur bölümünde veri Kaynağına bir isim verilir ve veritabanı türü
olarak SQL Server seçilerek Bağlan butonuna basılır.

• SQL Server Oturum Aç ekranında sunucu adı, oturum kimliği ve parola yazılarak (sa ve
şifresi) veritabanı bölümünden de bağlanılmak istenen şirket veritabanı seçilir. Tamam
butonuna basılır.

• İşlem Veri Kaynağı Oluştur ekranına geri dönecektir. Tekrar Tamam butonuna basılır.
• Veri Kaynağı Seç ekranında örneğimizdeki Fiyat Listesi kaynağı oluşacak. Bu bölümde
de Tamam butonuna basılarak işleme devam edilir. Ayrıca bu ekranda Sorgu
oluşturmak/düzenlemek için Sorgu Sihirbazını kullan onayı işaretli olmalıdır.

• Sorgu Sihirbazı ekranında, hangi veri sütunlarının sorguda yer alması isteniyor ise ilgili
tablolar ve bu tabloya bağlı alanlar seçilir.

• Dinamik bağlantı örneği olarak Fiyat Listesi seçildiği için stok fiyat tablosu ve stok kart
tablosu belirlenir. (Stok fiyat/STKFIYAT tablosundan fiyat tutarlarını, stok kart /STKKART
tablosundan ise stok cinsi ve birim bilgilerini alacağız.) Bu tablolardaki istenen alanlar
seçilir ve İleri butonuna basılır. İki farklı tablo seçildiğinden ve bu tabloların
birleştirilebilmesi için ekrana gelen Microsoft Query onay sorusu Tamam butonuna
basılarak geçilir.

• Bir sonraki aşamada Microsoft Query sayfasında seçilen tablolar ve sorgu sonuçları
görüntülenir. Örnekte iki tablo seçildiğinden bu iki tablonun ortak alanları yani birbirine
bağlanmasını sağlayacak alanları belirlenir. (STKFIYAT tablosunda STKFIYSTKKOD,
STKKART tablosunda STKKOD).
• Ortak alanlar birbirinin üstüne sürüklenerek bağlantı kurulması sağlanır.

• Microsoft Query ekranında alan başlıkları ilgili alanın üstüne çift tıklanarak
değiştirilebilir.

• Microsoft Query ekranında sütun sıralaması da sütunlar sürüklenerek değiştirilebilir.
• Microsoft Query ekranındaki düzenlemeler tamamlandıktan sonra bu ekrandaki Dosya
bölümünden Verileri Microsoft Office Excel’e Ver seçilerek oluşan veriler Excel tablosuna
aktarılır.
• Aktarım sırasında veriler Tablo, Özet Tablo Raporu veya Özet Grafik ve Özet Tablo
Raporu olarak aktarılabilir.

• İstenen görüntüleme şekli seçildikten sonra Fiyat Listesi verisi Excel tablosuna aktarılır.

Örnek Uygulama 2:
Bölgesel Ciro Raporu Hazırlanması
Örneğimizde firmamızın fatura ve cari hesap verilerine ulaşarak Excel de dinamik bir bölgesel
ciro listesi oluşturacağız. Bölge raporunu, cari kartlarımızdaki Bölge Grup Kodu alanına göre
gruplayarak satış faturası verilerinden oluşturacağız.
Bu işlem için MS Excel programında;
• Veri / Dış Veri Al / Yeni Veri Tabanı Sorgusu bölümüne girilir. (Office 2003 için)
• Veri / Dış Veri Al / Diğer Kaynaklardan / Microsoft Query’ den bölümüne girilir. (Office
2007 için)

• Veri Kaynağı Seç ekranı açıldığında gelen ekranda Veri Kaynağı seçilir. Veri kaynağı
olarak <Yeni Veri Kaynağı> seçilerek Tamam butonuna basılır.

• Yeni Veri Kaynağı Oluştur bölümünde veri Kaynağına bir isim verilir ve veritabanı türü
olarak SQL Server seçilerek Bağlan butonuna basılır.

• SQL Server Oturum Aç ekranında sunucu adı, oturum kimliği ve parola yazılarak (sa ve
şifresi) veritabanı bölümünden de bağlanılmak istenen şirket veritabanı seçilir. Tamam
butonuna basılır.

• İşlem Veri Kaynağı Oluştur ekranına geri dönecektir. Tekrar Tamam butonuna basılır.
• Veri Kaynağı Seç ekranında örneğimizdeki Bölgesel Ciro Raporu kaynağı oluşacak. Bu
bölümde de Tamam butonuna basılarak işleme devam edilir. Ayrıca bu ekranda Sorgu
oluşturmak/düzenlemek için Sorgu Sihirbazını kullan onayı işaretli olmalıdır.

• Sorgu Sihirbazı ekranında, hangi veri sütunlarının sorgu da yer alması isteniyor ise ilgili
tablolar ve bu tabloya bağlı alanlar seçilir.

• Dinamik bağlantı örneği olarak Bölgesel Ciro Raporu seçildiği için cari kart tablosu ve
fatura fiş tablosu belirlenir. (Cari Kart/CARKART tablosundan cari bölge bilgilerini, Fatura
Fiş /FATFIS tablosundan ise satış ciro rakamlarını alacağız.) Bu tablolardaki istenen
alanlar seçilir ve İleri butonuna basılır. İki farklı tablo seçildiğinden ve bu tabloların
birleştirilebilmesi için ekrana gelen Microsoft Query onay sorusu Tamam butonuna
basılarak geçilir.

• Bir sonraki aşamada Microsoft Query sayfasında seçilen tablolar ve sorgu sonuçları
görüntülenir. Örnekte iki tablo seçildiğinden bu iki tablonun ortak alanları yani birbirine
bağlanmasını sağlayacak alanları belirlenir. (CARKART tablosunda CARKOD, FATFIS
tablosunda FATFISCARKOD).

• Ortak alanlar birbirinin üstüne sürüklenerek bağlantı kurulması sağlanır.

• Yapmış olduğumuz bölgesel ciro raporunda sadece satış faturalarının raporumuza dahil
olmasını istiyoruz. Bu nedenle microsoft query sayfası Görünüm bölümünden Ölçütler
işaretlenir. İlave olan ölçüt bölümünde Ölçüt Alanına FATFISTIPI seçilir, Değer alanına
ise 3 (Satış Faturası) değeri verilir.

•

Microsoft Query ekranında alan başlıkları ilgili alanın üstüne çift tıklanarak
değiştirilebilir.

• Microsoft Query ekranında sütun sıralaması da sütunlar sürüklenerek değiştirilebilir.
• Microsoft Query ekranındaki düzenlemeler tamamlandıktan sonra bu ekrandaki Dosya
bölümünden Verileri Microsoft Office Excel’e Ver seçilerek oluşan veriler Excel tablosuna
aktarılır.
• Aktarım sırasında veriler Tablo, Özet Tablo Raporu veya Özet Grafik ve Özet Tablo
Raporu olarak aktarılabilir.
• Örneğimizde satışlarımızı cari kartlarımızda bulunan Bölge Grup Koduna göre
gruplayacağımız için özet tablo ile raporumuzu oluşturacağız. Ayrıca tablomuza bağlı
birde grafiğimiz olacak.

• Özet Grafik ve Özet Tablo Raporu seçildikten sonra Tamam butonuna basılarak özet
tablo hazırlama aşamasına geçilir.

• Özet tablo hazırlama ekranında tablomuza çıkmasını istediğimiz alanlar seçilir. Bu alanlar
Bölge, Fatura Genel Toplamı, Fatura Mal Toplamı ve KDV Tutarı. Seçim sonrasında
bölgesel ciro raporumuz oluşmuş olur.

