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1 Uygulamalar

 NetsisHR içinde Insan Kaynaklari, B2E(Çalisan Portali) ve IsealimPortali uygulamalari
mevcuttur.
 
 Tüm uygulamalardaki veriler birbiriyle entegre olarak çalistigindan herhangi bir uygulamadaki
degisiklik, diger uygulamada da kullanilan ortak alanlarda da degisecektir.
 
 
 Insan Kaynaklari Uygulamasi
 
 
 Insan Kaynaklari çalisanlari tarafindan, çalisilan kurumun egitim, özlük, isçi sagligi gibi
kayitlarinin takibinin yapildigi Insan Kaynaklari Uygulamasidir.
 
 
 
 B2E (Çalisan Portali) Uygulamasi
 
 Tüm çalisanlarin, bordro zarflarini görüp, izin, performans gibi birçok konuyla ilgili islem
yaptigi "Çalisan Portali" dir.
 
 
 
 IseAlim Portali Uygulamasi
 
 Potansiyel çalisanlarin bir diger deyisle, çalisan adaylarinin özgeçmislerini olusturup
isbasvurusunda bulundugu "Isealim Portali" dir.
 
 
 
 
 

1.1 Uygulamalara Giris Islemleri

 NetsisHR Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari gibi tüm browserlarda
çalisir.
 
 Dikkat edilecek nokta ise tarayicilarin güncel versiyonunun kullanilmasidir.

 Önerilen tarayici versiyonlari; Internet Explorer 9, Google Chrome 16, Mozilla Firefox 9, Safari
5.1 ve üst versiyonlaridir.

 

 Insan Kaynaklari Uygulamasi Giris Islemi
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 NetsisHR IKWEB giris ekranlarinda Merkezi Kimlik Yönetimi kullanici girisi yapildiktan sonra
uygulamaya giris yapilir, sistemde birden fazla isletme varsa isletme seçimi yapilmalidir.
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 Java ya da websocket gereksinimi olmadan Netsis HR uygulamalarina girilebilmesi

 
-Sadece  Entegrasyonlu  Netsishr  kullanan  müsterilerimizde  görünecek  olan,
Araçlar/Ayarlar/Sistem  Ayarlari  altindaki  "Uygulamaya  giris  yapilirken  Java
kullanilmasin"  parametresi  ile  Java  ya  da  Web  Socket  gerekesinimi  olmadan
NetsisHR uygulamalarina girilebilmesi saglanmistir.
-

NOT: Zaman asimlari ile ilgili olarak;
-IKWEB  zaman  asimi;  SSO  yönetim  konsolu/ayarlar  kismindaki  sso  zaman
asimi  süresiyle  çalismaktadir.  Süre  doldugunda  ekran  müdahele
edildiginde  herhangi  bir  menü  tiklanmaya  çalisildiginda  zaman  asimi
ugruyor ve çikis yapmaktadir.
-IKB2E  -Zaman  asimi  süresi  ilgili  Araçlar/Ayarlar/Sistem  Ayarlari   -  Portal
Zaman Asimi süresini tanimladigimizda süre doldugunda çikis yapmaktadir.

 

 NOT: GENEL ISLETME KAVRAMI

 IKWEB'e giris yapilirken tüm Kurumlarda islem yapilabilmesi için "Hepsi" seçenegi
bulunmaktadir. Tüm kurumlardaki özlüklerin görüntülenebilmesi saglanmis "Genel Isletme"
adi altinda yeni bir isletme seçimi eklenmistir. Bu isletme ile girildiginde tüm isletmelerdeki
özlükler kullanilabilir olacaktir. Fakat diger tanimlar(egitim, pozsiyon vb. ) olanlardan sadece
isletmelerde ortak olarak bulunanlar listelenebilecektir. Ayrica bu isletmeden yapilan tüm
tanimlar isletmelerde ortak olarak görünecektir.

 NOT: Sadece B2E yetkisi olan kullanici ile IKWEB'e giris yapilmak istendiginde "IK Portalini
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kullanmak için herhangi bir yetkiniz bulunmamaktadir" uyarisi alinmaktadir ve IKWEB'e giris
yapilmasi engellenmektedir..

 

 B2E (Çalisan Portali) Uygulamasi Giris Islemi

 NetsisHR B2E(Çalisan Portali) ekranlari;

 B2E(Çalisan Portali)   sayfasi açildiginda "Giris Yap" butonuna tiklanir.

 

       

 

 Bu adim sonrasinda, Netsis Merkezi Kimlik Yönetim(SSO)  giris ekrani gelir. SSO kullanici adi ve
sifreleri girildikten sonra,çalisanlar çalisan portalina giris yapmis olur.
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1.2 Insan Kaynaklari Yönetimi

 Insan Kaynaklari Modülünde kullanicinin özlük, izin,egitim, isçi sagligi, organizasyon semasi,
isealim, anket/sinav, performans, avans  modülleri bulunmaktadir.
 
 
 Uygulama Genel Kullanimi Hakkinda
 
 Uygulama genel kullanimi için bilinmesi gereken kavramlardan biri çalisanin aktif/ pasif
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durumudur.
 
 Aktif çalisan, sirket bünyesinde bir isyerinde girisi yapilmis, çalismaya devam ettigi için çikis
tarihi bos olan çalisan anlamina gelmektedir.
 
 Pasif çalisan, sirket bünyesinde bulunan tüm isyerlerinde mutlaka çikisi yapilmis, çikis tarihi
dolu olan çalisan anlamina gelmektedir.
 
 Bir çalisanin B2E çalisan portali üzerinden kullanici kaydinin ve sifresinin olabilmesi, online
bordro zarfini görebilmesi, izin islemlerini takip edebilmesi için aktif olmasi sarttir. Aktif
olmayan çalisan, çalisan portalini kullanamaz.
 
 Çalisanlarin aktif/pasif durumlarinin degistirilmesiyle ilgili bilgiye Özlük/Özlük Durum
Degisikligi bölümünden ulasilabilir.
 
         
 Kisisel
 
 Kullanici Sayfam'da Mutlu Günler, Ortak Belgeler, Izinli Olanlar, Duyurular gibi genel bilgileri
görebilir.
 
                 
 Özlük Modülü
 
 Kullanici özlük kaydini detayli bir sekilde gerçeklestirir, çalisanin organizasyondaki atamalarini
ve izinlerle ilgili onay/red islemlerini yapar .
 
 Egitim Modülü
 
 Kullanici Egitim Modülünde egitim tanimlamasi, planlamasi, degerlendirmesi, egitmen,
materyal, egitim yeri tanimlamalarini yapabilir.
         
 Izin
 
 Kullanici çalisanlarin devamsizlik takibini, izin onay islemlerini, izin defteri mail gönderimi gibi
islemleri yapmaktadir.
 
 Isçi Sagligi
 
 Kullanici tibbi muayene, is kazasi gibi bilgileri isleyebilir.
 
 Organizasyon Semasi
 
 Organizasyonel atama, isten çikarma, norm kadro planlamasi, organizasyon semasinin visio
çikti alma, demografik bilgilere göre organizasyon semasinin analizi gibi islemlerini
yapabilmektedir.
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 Ise Alim
 
 Kullanici Ise Alim Portalindan yapilan is basvurularini bu bölümde degerlendirir,adaylarla  olan
görüsme, isealim kara listeye alma islemlerini gerçeklestirir.
 
 Anket/Sinav
 
 Anket tanimlama ile, egitim sonu degrelendirme, is ilanlarinin sinavli yapilmasi gibi islemleri
organizasyonel kirilimlar dogrultusunda yapilabilmektedir.
 
 Performans
 
 Performans degerlendirme için, hedef veri girisi gibi süreçlerin tanimlamasi
yapilabilmektedir.

 
 Araçlar
 
 Kullanicinin uygulamanin fonksiyonel olarak kullanimi ve görünümüyle ilgili ayarlarini,
düzenledigi, fotograf, duyuru ekleyebildigi bölümdür.
 
 Tanimlamalar
 
 Kullanicinin uygulama içerisinde bulunan rehberlerde çikan listeleri yönettigi, bu listelerin
tanimlandigi bölümdür.
 
 NDF
 
 NetsisHR uygulamasi içinde olmayan, müsteriye özel çözümler için yapilan özellestirilmis
ekranlardir.
 
 Avans
 
 Avans talebi, takibi islemleri yapilmaktadir.
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 Giris

 NetsisHR Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari gibi tüm browserlarda
çalisir.
 Dikkat edilecek nokta ise tarayicilarin güncel versiyonunun kullanilmasidir.
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 Önerilen tarayici versiyonlari; Internet Explorer 10, Google Chrome 16, Mozilla Firefox 9,
Yandex browser, Safari 5.1 ve üst versiyonlaridir.
 Belirlenen adrese istenilen tarayici ile ulasildiginda asagidaki ekran açilacaktir.
 Kullanici adi ve sifre yazilarak programa giris yapilir.
 Uygulama Türkçe ve Ingilizce olmak üzere 2 dil destegiyle çalismaktadir.
 Birden fazla isletme oldugunda  isletme seçimi yapilir.

 

                   

 Giris yapildiktan sonra öncelikle "Benim Sayfam" açilacaktir.

 Bu bölümle ilgili bilgi almak için bknz. Sayfam

 

 

 

  Birden fazla isletmenin oldugu durumda uygulamadan çikis yapilmadan diger isletmeye
geçis yapilmak istendiginde bu simge kullanilmalidir.

   Yardim dökümani simgesidir. Kullanici takildigi herhangi bir noktada yardim
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dökümanindan faydalanabilir.

  Sifre Degisikligi simgesidir. Kullanici bu tusa tikladiktan sonra yeni sifre olusturabilir.

  Birden fazla isletme var ise sag üst kösede  giris yapan
kullanicinin çikius yapmasina gerek kalmadan isletme degisimi yapilabilir.

 Kullanici Ayarlari için bkz. Araçlar/Ayarlar/Kullanici Ayarlari

  Sistem Ayarlari için bkz. Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari

 Programdan Çikis için bkz.Genel/EkBilgiler/Programdan Çikis

 

 Modüllerin kullanimi ve aralarindaki iliskiler hakkindaki detayli bilgiler modül basliklari
altinda, kullanim ile ilgili notlar ve ek bilgiler ise Genel/EkBilgiler  menüsünde bulunmaktadir.

 

 

1.2.1.1 NetsisHR Hakkinda

Günümüzde  firmalar,  dinamik  rekabet  ortaminda  kendilerine  avantaj  saglayacak  teknolojik

araçlara ve etkin maliyet yönetimi saglayan uygulamalara çok daha kolay erisebiliyor. Bununla

beraber,  dileginiz  teknolojik  yatirimi  yapin  veya  otomatize,  girift  sistem  otomatizasyonlari

kurun; is yine özgücünüzü olusturan insanda bitiyor.

 

Bu açidan bakacak olursak, Insan Kaynaklari Yönetimi  kavrami,  firmalari  zor  piyasa  sartlarinda

bir adim öne çikaracak en önemli  olgulardan biri.  Sirket içinde  öne  çikacak  bir  uzmanlik  alani

olusturmak ve  bu alana tam hâkimiyet saglayacak bir uzman yetistirmek, önce o kisiyi  bulma

ve  sonra  da  dogru  pozisyona  yerlestirme  süreciyle  basliyor.  Ise  uygun  görülen  kisinin

adaptasyon ve  egitim süreci  için dikkate  deger bir zaman ve emek harcaniyor. Sonrasinda  ise

yetismesi  için  bunca  emek,  para  ve  zaman  harcadiginiz  kisiyi  firmanizin  bünyesinde

tutabilmeniz gerekiyor.

 

NetsisHR  (Netsis  Insan  Kaynaklari  Sistemi),  sagladigi  modern  vizyon  ile  internet  /  intranet

üzerinden IK bölümünün yüksek performansla kullanabilecegi interaktif uygulamalar sunuyor.

Özlük Modülü
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• Çok  kapsamli  özlük  bilgileri  saklayabilen  modülden  duruma  göre  dilediginiz  kadar  veriyi

süzebilir, gerekirse detaylarda bogulmadan sadece ihtiyaç duydugunuz verilere ulasabilirsiniz.

•Sisteme çalisanlarinizin kimlik ve iletisim bilgilerini (nüfus, pasaport,  telefon numarasi,  cep
telefonu  numarasi,  e-posta)  girmekle  kalmayip,  tahsil  geçmisi,  sertifikalar,  is  tecrübeleri,
referanslar, yakinlarina dair bilgiler, beden ölçüleri ve ehliyet sinifi gibi birçok

•Çesitli  sebeplerle  ayni  kisi  için  tanimlanmis  birden  fazla  sabit  bilgi  kartini  tek  özlük
bilgisinde  birlestiren  ve  bundan  sonrasinda  fazladan  kart  açilmasini  önleyen  "teke
indirgeme" algoritmasi mevcuttur.

•Standart  izin  tanimlarinin  yani  sira,  her  firmaya  göre  degisebilecek  izin  tiplerinin  ücretli/
ücretsiz, zorunlu/ zorunlu degil gibi detaylarla kullanici tarafindan tanimlanabilmesi

•Farkli  kirilimlara  göre  (maviyaka/beyaz  yaka,  departman,  pozisyon  ..)  izin  parametreleri
tanimlayabilme

•Detayli izin talep ekrani, detayli izin hakedis, kullanim bilgilerini görüntüleyebilme

•Rapor (eksik gün) takibi,  izin planlama, izin talebi,  gerçeklesmis izinler ve  yasal  bildirimler
döngüsünü  onay  süreçleri  ile  bütünlesik  olarak  portal  +  uygulama  üzerinden  sisteme
isleyebilirsiniz.

•Ihtar,  ceza ve  ödül  süreçlerini  baslangicindan bitisine  kadar  takip  edebilir  ve  gelismelerle
sonuçlari ilgili yetkililere aninda raporlayabilirsiniz.

•NetsisHR Özlük Modülü, Netsis Bordrolama Uygulamasi ile tam entegre  çalisir; iki  uygulama
arasinda herhangi bir veri aktarimi gereksinimi yoktur.

•NetsisHR  içerisinde  olmayan  fakat  kullanici  tarafindan  kaydedilmek  istenen  veriler,
istendigi sayida dinamik alan tanimlanarak olusturulabilir.

•Pozisyon bazinda Norm Kadro raporu alinabilir.

•Görsel  basim  tasarimi  destegi:  Izin  Talep/Kullanim  Formu,Zimmet  formu,Egitim  Katilim
Formu,Genel Özlük Formlari

•Detayli  parametrelerle  her  modül  ile  ilgili  ayarlarin  yapilabilmesi,  ekranlarin
düzenlenebilmesi

•Çoklu pozisyon destegi

•Organizasyonel yapi temelinde özlük- veri yetkilendirmesi

Organizasyonel Bilgi ve Tarihçe Takibi

•Çalisaniniza  ait  cografi  ve  operasyonel  organizasyon  birimlerini  ayri  ayri  sisteme
tanimlayabilirsiniz.  Yani  sira  Çalisanin  çalistigi  ülke,  il,  ilçe,  semt,  bölge,  departman,  birim,
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pozisyon, kademe ve amir bilgilerini sisteme isleyebilirsiniz.

•Çalisanlarinizin kisisel  kartlarina  tüm  organizasyonel  bilgiyi  arsivleyebilir;  ise  giris,  atama,
terfi, çikis islemlerine dair tarihçeyi saklayabilirsiniz.

•Istediginiz tarihte  ilgili  kisinin hangi  birimde görev yaptigini  sorgulayabilir,  belirli  bir  tarih
için  birimlerin  talep  ettigi  isçi  sayisini  ve  ortaya  çikacak  isçilik  maliyetlerini,  maliyet
kalemleri detayinda raporlayabilirsiniz.

•Amir hiyerarsisinden yola çikarak, firmanizin organizasyon semasini olusturabilirsiniz.

Çalisan portali

•Çalisan  herhangi bir döneme ait bordrosunu izleyebilir, dilerse çiktisini alabiir.

•Çalisanlarinizin  ve  yakinlarinin  mutlu  günlerini  kutlamak  için  görsel  destekli  iletiler
olusturabilir,  ayrica  sirket  duyurularinizi,  prosedür  degisikliklerini  ve  yönetmelikleri
dilediginiz departmana iletilmek üzere düzenleyebilirsiniz.

•Yüksek sayida çalisan istihdam ediyorsaniz,  "kim kimdir?" uygulamasini kullanarak firma içi
çalisan sorgulamasi yapabilir, her Çalisan hakkinda detayli bilgi edinebilirsiniz.

•Portal  üzerinden  yürüteceginiz  izin  otomasyonunu  kullanarak,  çalisanlarinizin  izin
taleplerini,  amir  onaylarini,  kullanim  bildirimlerini  ve  iptalleri  entegre  bir  biçimde
yönetebilirsiniz.

•Portal  üzerinden  egitim  talebi,  planlanan  egitimlere  dair  yayin,  egitime  katilim  talebi  ve
egitim tarihi hatirlatmasi yapabilirsiniz.

•Kendinize atanan anket/sinavlari yanitlayabilirsiniz.

•Öneri/sikayette bulunabilir, öneri/sikayetlerle ödül-ceza sürecine etkileyebilirsiniz.

•Kendinize verilmis zimmetli malzemeleri görebilir, takibini yapabilirsiniz.

•Sirket içi faaliyetlerde çekilen fotograflar,slayt gösterisi olarak çalisan portala eklenebilir.

•Çalisanlar kimlik/iletisim bilgileri güncelleyebilir, IK onayladiktan sonra sistemde en güncel
çalisan bilgileri tutulabilir.

Çalisan Profili

• Firma nitelik/yetkinlik katalogu tanimlayarak, yetkinlikler için süre tanimlanabilir.

• Çalisan ve pozisyon yetkinlikleri tanimlanarak  profiller olusturulabilir.

• Bos pozisyonlar için profil eslestirme yaparak, en uygun adaylari belirlenebilir.
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Egitim ve Etkinlikler

•  Çok  detayli  egitim  tanimlari  yapilabilir–  istenen  detayda  kullanim,  egitim  materyalleri,

egitmen firmalar/sahislar, mekanlar vb.

• Egitim katilimci profillerinin tanimlanmasi ve   çalisanlarin profillerinin eslestirilmesi  sonucu

egitim  ihtiyaç  matrisini   saptanarak,  raporlanabilir.  Bu  sayede   yillik  egitim  planinin

olusturulmasi kolaylasir.

•  Egitim  katilimci  profilleri  çalisanin  mevcut  yetkinlik  profili,  almis  oldugu  egitimler,

sertifikalari,  tahsili  vb.  birçok  faktörün  bir  araya  gelmesiyle  olusturularak

tanimlanabilmektedir.

• Egitim talepleri, çalisan portali üzerinden  toplanabilir.

• Yillik egitim plani çikararak tahmini  katilimci sayisi üzerinden maliyetlendirilebilir,  materyal,

egitmen, yol, konaklama, ikram maliyetleri de hesaplanabilir.

• Egitim gerçeklesme, egitmen, amir ya da insan kaynaklari  tarafindan girilebilen kisi  bazinda

katilim ve degerlendirme bilgisi  (notlama sistemi  ile  ve/veya görüs belirterek degerlendirme

yapabilir) ve istege göre  sinav degerlendirmeleri de girilebilir.

• Egitim degerlendirme sonuçlari yetkinlik profillerine otomatik yansitilarak alinan sertifikalar

otomatik islenir.

• Çalisanlarin özlük bilgilerinde egitim/sinav tarihçeleri ve degerlendirmeleri  izlenebilir.

•Sürükle-  birak  destegi  ile  hizli  ve  kolay  bir  sekilde  birçok  egitim  katilim  formu
tasarlayabilme

•Egitim  sonunda  kullanici  tarafindan  tasarlanmis  egitim  katilim  formlarinin  kullanilmasi,
çiktisinin alinabilmesi

Çalisan Sagligi

•Programlanabilen hatirlatma fonksiyonu sayesinde periyodik tetkik takibi.

•Periyodik  olmayan  rahatsizliklarin  tetkik,  tani,  tedavi,  ilaç,  sevk,  SGK  bildirimi  ve
devamsizlik gün sayisi bazinda takibi

•SGK raporlarinin takibi, devamsizlik durumu entegrasyonu.

•Bölüm  bazinda  çalisma  kisitlari,  kisi  bazinda  personelin  çalisamayacagi  bölümlerin  ve
çakismalarin takibi.
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•Özürlülerin ve geçici özürlerin durum takibi.

•Vizite  ile  birlikte  hizli  basim,  kaza  siklik  ve  devamsizlik  oranlarini  gösteren  performans
göstergeleri.

•Is kazalari için hizli form hazirlama özelligi.

Ise Alim ve Yerlestirme

• Firmaya özel basvuru portali

•  Ilan  hazirlayip  yayinlayabilir,  ilan  için  yetkinlik  profili  ve/veya  online  yapilabilecek  aday

yeterlilik sorulari hazirlanabilir.

• Aday portal üyelik islemi, üyelik aktivasyonu, sifremi unuttum, üyelikten çikma

• Adayin portal  üzerinde özgeçmis olusturmasi,  mevcut doküman halindeki  özgeçmislerinden

yapisal verinin otomatik olusturulabilmesi, özgeçmise doküman ekleme

•Linkedin,  Facebook  ,  Twitter  sosyal  medya  hesaplariyla  portala  profil  transferi  yapilarak
giris yapilmasi

•Portalda olmayan  fakat  adaylar  tarafindan  doldurulmasi  gereken  veri  girisleri  için  isealim
portali ekranina dinamik alan ekleme destegi

• Adayin ilana basvurusu

•  Ilan  için  olusturulmus  yeterlilikte  olup  olmadigini  ölçümleme  o  Adayin  kendi  kendini

degerlendirerek  olusturacagi   profili  ilan  için  olusturulmus  olanla  karsilastirma  o  Ilan  için

olusturulmus  sorularin  cevaplanmasi  ile  cevaplardan  yeterlilik  saptama  o  Sorularin

cevaplarinin  ispatlanmasi  için  ihtiyaç  duyulan  sertifikalarin  ekletilmesi  (ÖRN:  montaj

sertifikaniz var mi? Evet / Hayir? (Evet ise lütfen sertifika ekleyiniz).

•  Basvuru  süreç  takibi,  mülakat  delegasyonlarinin,  mülakatta  alinan  notlarin  saklanmasi,

mülakat  sirasinda  varsa  adayin  kendi  için  olusturdugu  profilin,  görüsmeyi  yapan  kisinin

degerlendirmeleri dogrultusunda güncellenmesi

•  Akilli  arama  ile,  IK  uzmanlarinin  dogru  adayi  bulabilmeleri  için  aranan  etiket  kelime(ler)

üzerinden  firma  veri  bankasindan,  eklentilerden  ve  ileride  e-postalardan  ve  internetten

arama yapabilme, uygun adaylarin çesitli oranlama algoritmalari ile en uygundan en az uyguna

göre siralanarak gösterilmesi

• Kara liste, ilan bazinda kara liste
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•  Ise  giris  islemleri  süreç  takibi,  ise  giris  sirasinda  tamamlanmasi  gereken,  çesitli  yasal

belgelerin tamamlanmasi,  sözlesme imzalatilmasi,  kullanici tanim ve  yetkilerinin  yaptirilmasi,

bilgisayar alinmasi ve zimmetlenmesi gibi  islerin sirasiyla tanimlanmasi ve  tamamlanma takibi

yapilabilir.

Çalisan Bütçesi

• Organizasyon birimleri  bazinda her kademe için kisi  sayisi verebilirsiniz.  Kisi  sayilari  dönem

basinda  mevcut  bordro  uygulamasindan  alinir.  Sonrasinda   ise  aylar  bazinda  giris/çikislar

dikkate alinarak takip edildiginden kisi sayilari farklilik gösterebilir.

•  Organizasyon  birimleri  ve  kademeleri  bazinda  maas  araliklari  tanimlanabilir.Yil  içinde

tahminlenen maas artislarini oransal ya da tutarsal olarak belirtilebilir.

•  Yillik  olarak  uygulanacak  diger  sosyal  yardimlari,  yan  haklari  hatta  istenirse  tahmin  edilen

fazla mesai degerleri vs. ister genel  yillik sablon olarak, istenirse  organizasyon birimi  bazinda,

yillik, aylik ve hatta kisi bazina inebilecek sekilde  tanimlanabilir.Sabit deger ya da oransal  artis

olarak belirtilebilir.

• Yasal parametreleri (ssk tavani, gelir vergisi tablosu vb.) yillik/aylik tanimlabilir.

• Döviz kur  tahminlerini  aylik  olarak  ya  da  ortalama  kur  olarak  girebilirsiniz.  Dövizle  yapilan

ödemelerin tahmini kurlarla degerlendirilmesini saglayabilirsiniz.

• Maas islemlerini dönem boyunca (12 ay) yürüterek tüm maliyetleri saptanabilir.

•  Raporlama;  Bütçelenen  maliyetler  kalem  bazinda,  org.birimi  ve  kademe  bazinda  istenen

detayda tl ve döviz olarak raporlanabilir.

• Revize  bütçe, hazirlanan bir bütçe revize  edilecekse  ve  isterseniz   eski  hali  ile  oldugu  gibi

saklanabilir.

•  Planlanan/gerçeklesen  raporlama,  organizasyon  birimi  ve  kademe  bazinda,  kalem  bazinda

planlanan maliyetler ile gerçeklesenler  karsilastirilabilir.

• Netsis bütçe entegrasyonu sayesinde  genel operasyon bütçesinde yer alan  isçilik planlanan

ve  gerçeklesen  degerleri,  tanimlanan  çerçevedeki   güncel  degerleri  ile  karsilastirip

izleyebilirsiniz.

Performans

•Ana/Ara Dönem tanimlayabilme ve her ara dönemi belli süreçlerle takip edip yönetebilme
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•Sözel  skala  tanimi  veya  puan  skalasiyla,  performans  degerlendirme  sürecinin
degerlendirme skalalarini tanimlayabilme

•Anabölge-altbölge-bölüm-departman-birim-pozisyon  bazinda  kirilim  ile
degerlendirilenlerin toplu olarak belirlenebilmesi

•Amir-personel onayi ile süreç yönetimi

•Performans gelisim grafikleri ile çalisanlarin performans takibi

•Üst  amir-amir-çalisanin  kendisi-müsteri-is  arkadaslari  tipinde  degerlendiren  atamalariyla
360 derece performans degerlendirme süreci

•Hedef  gruplari  tanimlayabilme  ve  hedef  grup  bazli  agirliklandirma  ile  degerlendirme
yapabilme

•Hedef gruplari içerisindeki  her  hedef  için  agirlik  verebilme  ve  hedef  bazli  degerlendirme
girisi

•Spesifik  degerlendiren  ve  hedef  grup  bazlari  için  sablon  tanimlayabilme  ve  sablonlarin
farkli kirilimlardaki çalisan gruplarina atanabilmesi

•Çalisanlarin  kendilerine  atanan  hedefleri  bir  parametreye  göre  degistirebilmesi  veya
degistirememesi

•NetsisHR-  Egitim,  sertfika,  sinav,  nitelik  bölümlerinden  gelen  verilerle  ve  SQL  cümlesi
destegi ile çalisana hedef atayabilme,

•Performans süreciyle ilgili birçok kirilima yönelik esnek raporlama, detayli rapor destegi

Anket/Sinav

•Tüm  Çalisanlar-Tek  bir  çalisan-  Egitim  Katilimcilari-  Isealim  Görüsemeye  katilan  çalisanlar
bazinda çalisanlara anket/sinav atayabilme

•Serbest metin-tekli seçim- çoklu seçim cevap tipleriyle esnek anket hazirlayabilme

•Skala tanimlayabilme, ve her skalaya karsilik gelen sayisal agirlik

•Anket kopyalayabilme

•Anket sonuçlarini, verilen skala ve agirliklara göre excel çiktisi olarak alabilme

•Detayli  anket  raporu  ile,  anketi  cevaplayan  kisi  sayilarinin  anabölge-altbölge-bölüm-
departman-birim-pozisyon bazinda, kadin/erkek  sayisi  veya  maviyaka/beyazyaka  gibi  farkli
kirilimlarda alabilme

Öneri/Sikayet
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•Çalisan öneri/sikayet sistemi ile sirket içinde iyilestirmelerin takibi,

•Çalisan  portali  ile  çalisanlarin  açilan  öneri/sikayet  konularina  dahil  olabilmesi,  takip
edebilmesi

•Öneri/sikayet yapacak kisilerin komite adiyla gruplanabilmesi,

•Komitelere atanan çalisanlarin, çalisan portalina girdiklerinde öneri sikayet durumunu takip
edebilmesi

•  getirdigi  öenri/sikayetlerin  ödül-ceza  sürecine  dahil  edilerek,  çalisani  ödül  veya  ceza
almasina etki edebilmesi,

•Ödül-ceza  sürecinde  bu  önerinin  etkisinin,  tarih  ve  detayli  açiklamalarla
görüntülenebilmesi

 

Zimmet Yönetimi

•Farkli özellikte malzeme tanimlayabilme

•Sürükle-birak ile kullanim kolayligi

•Zimmet baslangiç- bitis tarihi, malzeme detayi gibi birçok detayla zimmet kaydi tutma

•Zimmet formu için sablon hazirlama

•Sürükle  birak  destegi  ile  hizli  ve  kolay  bir  sekilde  olusturulmus  sablonu  iliskilendirerek
isteilen sayida zimmet formu tasarlayabilme

• Zimmet formu çiktisi alabilme

 

Organizasyon Semasi

•Pozisyon iliskili organizasyon semasi olusturma,

•Tüm  isletmelerde  çalisanlarin  isletme  ayrimi  olmaksizin  organizasyon  semasinda  çalisan
olarak atanabilmesi

• organizasyon semasinin farkli seviyelerde gösterilebilmesi,

•Senaryo bazli organizasyon semasi olusturabilme

•Organizasyon semasinin kopyalayabilme

•Isten çikis mülakati ile isten çikis sürecinin yapilmasi
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•Çoklu pozisyon destegi, bir kisnin birden fazla pozisyon taniminin olabilmesi

 

Ileri Sürümlerde Gelecek Özellikler

Web Bordro

Kariyer Planlama

 

 

 

 

1.2.1.2 Uygulamaya Giris Islemleri

 Kullanici Login olurken asagidaki resimde de görüldügü gibi Dil seçeneklerinden seçim yapar.
 
 Kullanici Adi ve Sifre bilgisini girdikten sonra "Giris" butonuna tiklar ve NetsisHR 
Uygulamasina giris gerçeklestirir.
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 Java ya da websocket gereksinimi olmadan Netsis HR uygulamalarina girilebilmesi

 
-Sadece  Entegrasyonlu  Netsishr  kullanan  müsterilerimizde  görünecek  olan,
Araçlar/Ayarlar/Sistem  Ayarlari  altindaki  "Uygulamaya  giris  yapilirken  Java
kullanilmasin"  parametresi  ile  Java  ya  da  Web  Socket  gerekesinimi  olmadan
NetsisHR uygulamalarina girilebilmesi saglanmistir.
-

NOT: Zaman asimlari ile ilgili olarak;
-IKWEB  zaman  asimi;  SSO  yönetim  konsolu/ayarlar  kismindaki  sso  zaman
asimi  süresiyle  çalismaktadir.  Süre  doldugunda  ekran  müdahele
edildiginde  herhangi  bir  menü  tiklanmaya  çalisildiginda  zaman  asimi
ugruyor ve çikis yapmaktadir.
-IKB2E  -Zaman  asimi  süresi  ilgili  Araçlar/Ayarlar/Sistem  Ayarlari   -  Portal
Zaman Asimi süresini tanimladigimizda süre doldugunda çikis yapmaktadir.

 

 

 Giris yapildiktan sonra  uygulama ana sayfasi açilacaktir.

 

 

 NOT: Menüler SSO (Netsis Merkezi Kimlik Yönetimi) hakedilen lisanslara göre görünmektedir.
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Örnegin müsteri tarafindan satin alinmis lisanslarin içerisinde "Egitim" modülü var ise, menüde
de Egitim modülü görünecektir, degil ise kullanici ekranda "Egitim" modülü görmeyecektir.

 

•  Isletme degistirme simgesidir. Giris yapmis bir kullanici sistemde çikis yapmadan bir
diger isletmeye geçis yapabilir. Sistemde birden fazla isletme varsa ekranda görünmektedir.

•     Yardim dökümani simgesidir. Kullanici takildigi herhangi bir noktada yardim
dökümanindan faydalanabilir.

• Versiyon bilgisi simgesidir. Bu butona tiklandiginda asagidaki gibi ürün versiyon bilgisi
görüntülenmektedir.

         

•    Sifre Degisikligi simgesidir. Kullanici bu tusa tikladiktan sonra yeni sifre olusturabilir.

•  Birden fazla isletme var ise sag üst kösede  giris yapan
kullanicinin çikis yapmasina gerek kalmadan isletme degisimi yapilabilir.

•    Kullanici Ayarlari için bkz. Araçlar/Ayarlar/Kullanici Ayarlari

•    Sistem Ayarlari için bkz. Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari

•  Programdan Çikis için bkz.Genel/EkBilgiler/Programdan Çikis

 

 Modüllerin kullanimi ve aralarindaki iliskiler hakkindaki detayli bilgiler modül basliklari
altinda, kullanim ile ilgili notlar ve ek bilgiler ise Genel/EkBilgiler menüsünde bulunmaktadir.
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1.2.1.3 Versiyon Bilgisi

 

Döküman
Versiyonu

Tarih Açiklama Yazan

NetsisHR
3.07.00.00

03.10.2016 Yardim dökümaninin Giris, Ek
bilgiler, Kisisel, Özlük, Isçi Sagligi,
Araçlar kismi güncellendi.
Netsis Personel 8.06 ve üzeri
versiyonlari için geçerlidir.

Yasemin Alparslan

NetsisHR
3.07.01.00

18.10.2016 Yardim dökümaninda Egitim, Anket
modülü kismi güncellendi.

Yasemin Alparslan

NetsisHR
3.08.00.00

28.11.2016 Yardim dökümaninda Organizasyon
Semasi, Izin modülleri güncellendi.

Yasemin Alparslan

NetsisHR
3.09.00.00

23.01.2017 B2E (Çalisan Portali)  ve Isealim
modülü güncellendi. Netsis Ürün
Fark dökümaninda belirtilen yeni
özelliklerin ekranlari ve bilgileri
eklendi.

Yasemin Alparslan

NetsisHR
3.10.00.00

13.03.2017 Performans modülü senaryo bazli
anlatildi.

Yasemin Alparslan

NetsisHR
3.11.00.00

02.05.2017 Isealim Talep formuna dinamik
alan eklenmesi,Özgeçmislere
Muvafakatname Eklenebilmesi ve
Aday Onaylamadan Özgeçmisin
Kaydedilmemesi, Ayni gün-tarih-
saat ve yerde iki ayri egitim plani
ya da gerçeklesen egitim kaydi
girilip; her iki egitime de ayni
katilimci eklenmek istendiginde
uyari vermesi gibi yeni özellikler
saglandi. Uygulamada alinan bazi
hatalar giderildi.

Yasemin Alparslan

NetsisHR
3.12.00.00

19.06.2017 Performans sürecinde sira ile
degerlendirme özelligi,JAVA ya da
Web Socket olmadan uygulamaya
girilmesi gibi yeni özellikler
haricinde uygulamada alinan bazi
hatalar giderilmistir.

Yasemin Alparslan

NetsisHR
3.13.00.00

21.08.2017 Uygulamada alinan bazi hatalar
düzeltildi.

Yasemin Alparslan

NetsisHR
3.13.01.00

25.09.2017 Uygulamaya yeni özellikler eklendi
ve bazi hatalar düzeltildi.

Yasemin Alparslan

NetsisHR
3.14.00.00

16.10.2017 Uygulamaya yeni özellikler eklendi
ve bazi hatalar düzeltildi.

Yasemin Alparslan
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NetsisHR
3.15.00.00

04.12.2017 e-REÇETE destetgi geldi.
Uygulamaya yeni özellikler eklendi
ve bazi hatalar düzeltildi.

Yasemin Alparslan

NetsisHR
3.15.01.00

25.12.2017 Uygulamaya yeni özellikler eklendi
ve bazi hatalar düzeltildi.

Yasemin Alparslan

 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.2 EkBilgiler

 Kullanicinin hemen hemen her pencerede karsilastigi genel simgeler, genel terimler bu
bölümde açiklanmaktadir.
 Bu bölümde genel kullanim hakkinda bilgi verilmektedir.
 
 Döküman Grup: Kullanici belli konu basliklari adi altinda yeni bir döküman grubu olusturup
evrak ekleyebilir.
 
 Filtreleme: Kullanici uzun listeler için bir isim aradiginda filtreme özelligini kullanarak, arama
islemini kolaylastirabilir.
 
 Siralama: Kullanici Artan ve Azalan yönde uzun listeleri siralayabilir.
 
 Tarih Bilgisi Girme: Kullanici bir çok bölümde tarih araligi girme isleminde tarih bilgisi
kullanimini bilmelidir.
 

 Rehber Kullanimi: Kullanici uzun listeler içerisinden bir satir seçmek istediginde 
butonundan faydalanarak istedigi satiri arayabilir.
 
 Dinamik Alanlar: Kullanici yeni sahalar tanimlayabilir ve bu sahalara yeni bilgi girisi yapabilir.
 
 Hizli Arama: Kullanici hizli arama özelligiyle daha kisa sürede arama yapabilir.
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1.2.2.1 Tarih Bilgisi Girme

 Takvim Özelligi NetsisHR içinde tarih bilgisi girilen her yerde kullanilmaktadir.

 Kullanici bu bölümde  butonunun kullanim seklini ögrenecektir.

 Kullanici, butonu ile daha eski bir tarihe gider,  butonu ile daha ileri bir tarihe

girer.

 Kullanici  butonuna ilk bastiginda asagidaki resimde oldugu gibi içinde bulundugu ayi

görür.

 

 

 Kullanici 2012 yili içerisinde baska bir aya geçmek isterse, 

satirina tiklar.

 Kullanici asagidaki resimde de görüldügü üzere içinde bulundugu yil içinden  istedigi ayi

seçebilir.
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 Kullanici daha önceki yada ileriki yilla ilgili bir bilgi girmek isterse ayni satira bir kez daha tiklar

ve asagidaki gibi 10 yillik periyot ekrana gelir.

 

 

 

 Kullanici daha fazla bir tarih araliginda bilgi girmek isterse ayni satira tekrar tiklar ve bu sefer

10 ar yillik periyotlar içinden tercih yapabilir.

 

 

 

 Kullanici tercihini istedigi alana gelip üstüne tiklayarak ayarlar. Asagidaki resimde oldugu gibi

seçilen alan mavi renkle gözükür.        
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1.2.2.1.1  Listeler

Modüllerdeki  listelerde  her  sayfada  on  kayit  gösterilmektedir.  Diger  kayitlara  ulasmak  için
listenin sol altindaki yön tuslarindan yararlanilacaktir.
 
Kullanici daha eski bir duyuruyu aramak isterse tablonun en altinda asagidaki resimde görünen
kisimdan arama yapar.        
         

 
 Kullanici

   butonu ile en son eklenen duyurunun bulundugu son 10 duyuruyu görür.

   butonu ile listenen duyuru tablosu arasinda son eklenen 10 duyuruya dogru geçis yapar.

  butonu ile listenen duyuru tablosu arasinda en eski 10 duyuruya dogru geçis yapar.

 butonu ile en eski tarihte eklenmis 10 duyurunun bulundugu listeyi görür.
 
 
Liste  açikken eklenen bir kaydin da  görüntülenmesi  için  sayfayi  yenilemeye  gerek  kalmadan

yine sol alttaki "Yenile" butonuna tiklanmalidir.

1.2.2.1.1.1  Siralama

 Siralama Netsishr içinde her bölümde kullanilan genel bir özelliktir.
 
 Siralama  en  son  kaydedilenden  ilk  kaydedilene  ya  da  ilk  kaydedilenden  son  kaydedilene
kadar yapilir.
 
 Asagidaki  resimden örnek vermek  gerekirse;  kullanici  departmanlar  isimlerini  siralamak  için
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kirmizi ile çerçevelenmis alana tiklar.
 
 
 

 
 

 Kullanici   bu  alani  tikladiktan  sonra,   isaret  görünür,  böylelikle  en  son  kaydedilen
departmandan ilk kaydedilene dogru siralama olur.
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 Kullanici bu alani tekrar tiklarsa  isareti  görünür, böylelikle  ilk  kaydedilen  departmandan
son kaydedilene dogru siralama yapilir.         Kullanici bu sekilde  Netsishr içindeki  her tabloda
siralama yapabilir, bu uygulamayi uygulabilir.
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1.2.2.1.1.2  Mail Gönderimi

 
 Uygulama içerisinde mail gönderilen islemler ve ilgili mail gönderimi için saglanmasi gereken
önkosullar:
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? Çalisanlara görev tanimi maillerin gönderilmesi
 
 Önkosul: E-posta sunucu ayarlarinin yapilmis olmasi (E-Posta Sunucu Ayarlari)
           Mail içerik sablonunun tanimlanmis olmasi (Araçlar/E-Posta Içerik Tanimlama)
            Mailin çalisana ulasabilmesi için ilgili çalisanin is e-postasinin tanimli olmasi
            Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari üzerinde "Genel Gönderen Mail adresi" nin geçerli bir
mail adresi olmasi gerekmektedir.
 

? Çalisanlara mutlu günlerinde (Dogumgünü) kutlama mail gönderimi
 
 Önkosul: Araçlar/Zamanlanmis Görevler/Görev Tanimi üzerinden mutlu günler için hatirlatici
tanimlari yapilmalidir.
         Mail içerik sablonunun tanimlanmis olmasi (Araçlar/E-Posta Içerik Tanimlama)
         Mailin çalisana ulasabilmesi için ilgili çalisanin is e-postasinin tanimli olmasi
            Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari üzerinde "Genel Gönderen Mail adresi" nin geçerli bir
mail adresi olmasi gerekmektedir.
 

? Izin Mail Onay Mekanizmasi
 
 Önkosul: E-posta sunucu ayarlarinin yapilmis olmasi (E-Posta Sunucu Ayarlari)
            Mailin çalisana ulasabilmesi için ilgili çalisanin is e-postasinin tanimli olmasi
            Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari üzerinde "Genel Gönderen Mail adresi" nin geçerli bir
mail adresi olmasi gerekmektedir.
            Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari üzerinde "Izin gönderen Mail adresi" nin geçerli bir mail
adresi olmasi gerekmektedir.
 

oÇalisanin B2E'den yaptigi izin talebinin amir onayi için amire ve IK Yöneticilerine 
mail ile bildirilmesi
oAmir ya da IK Yöneticisinin yapilan izin talebini reddettiginde çalisana mail
gönderimi
oAmir ya da IK Yöneticisinin yapilan izin talebini onayladiginda çalisana mail
gönderimi
oÇalisanin onayli izin talebi sonrasi kullanim girdiginde amire ve IK Yöneticilerine mail
gönderimi
oAmir ya da IK Yöneticisinin izin kullanimi onayladigina çalisana mail gönderimi
oAmir ya da IK Yöneticisinin izin gerçeklesme onayi sonrasinda çalisana mail
gönderimi

 

? Izin defterinin mail ile gönderimi
 
 
 Önkosul: E-posta sunucu ayarlarinin yapilmis olmasi (E-Posta Sunucu Ayarlari)
            Mail içerik sablonunun tanimlanmis olmasi (Araçlar/E-Posta Içerik Tanimlama)
            Mailin çalisana ulasabilmesi için ilgili çalisanin is e-postasinin tanimli olmasi
          Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari üzerinde "Genel Gönderen Mail adresi" nin geçerli bir
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mail adresi olmasi gerekmektedir.
            Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari üzerinde "Izin gönderen Mail adresi" nin geçerli bir mail
adresi olmasi gerekmektedir.
 
 

? B2E'den çalisanlar tarafindan yapilan egitim talebinin IK Yöneticilerine mail gönderimi
 
 Önkosul: E-posta sunucu ayarlarinin yapilmis olmasi (E-Posta Sunucu Ayarlari)
            Mail içerik sablonunun tanimlanmis olmasi (Araçlar/E-Posta Içerik Tanimlama)
            Mailin çalisana ulasabilmesi için ilgili çalisanin is e-postasinin tanimli olmasi
            Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari üzerinde "Genel Gönderen Mail adresi" nin geçerli bir
mail adresi olmasi gerekmektedir.
 

? B2E'de çalisanlar tarafindan "Planlanan Egitimler" e yapilan egitim talebi bilgisinin IK
Yöneticilerine mail gönderimi

 
 Önkosul: E-posta sunucu ayarlarinin yapilmis olmasi (E-Posta Sunucu Ayarlari)
            Mail içerik sablonunun tanimlanmis olmasi (Araçlar/E-Posta Içerik Tanimlama)
            Mailin çalisana ulasabilmesi için ilgili çalisanin is e-postasinin tanimli olmasi
          Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari üzerinde "Genel Gönderen Mail adresi" nin geçerli bir
mail adresi olmasi gerekmektedir.
 

? B2E'den çalisanlar tarafindan yapilan isealim talebinin IK Yöneticilerine mail gönderimi
 
 Önkosul: E-posta sunucu ayarlarinin yapilmis olmasi (E-Posta Sunucu Ayarlari)
            Mail içerik sablonunun tanimlanmis olmasi (Araçlar/E-Posta Içerik Tanimlama)
            Mailin çalisana ulasabilmesi için ilgili çalisanin is e-postasinin tanimli olmasi
          Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari üzerinde "Genel Gönderen Mail adresi" nin geçerli bir
mail adresi olmasi gerekmektedir.
 

? Isealim modülü kapsaminda portaldan is basvurusu yapan adaylara "Basvurunuz Alindi"
maili gönderimi

 
 Önkosul: E-posta sunucu ayarlarinin yapilmis olmasi (E-Posta Sunucu Ayarlari)
            Mail içerik sablonunun tanimlanmis olmasi (Araçlar/E-Posta Içerik Tanimlama)
          Araçlar/Ayarlar/Isealim Ayarlari üzerinde "Isealim Gönderen Mail adresi" nin geçerli bir
mail adresi olmasi gerekmektedir.
 

? Isealim modülü kapsaminda adaylara olumlu/ olumsuz yanit mail gönderimi
 
 Önkosul: E-posta sunucu ayarlarinin yapilmis olmasi (E-Posta Sunucu Ayarlari)
            Mail içerik sablonunun tanimlanmis olmasi (Araçlar/E-Posta Içerik Tanimlama)
          Araçlar/Ayarlar/Isealim Ayarlari üzerinde "Isealim Gönderen Mail adresi" nin geçerli bir
mail adresi olmasi gerekmektedir.
 

? Isealim modülü kapsaminda adaylara görüsme daveti mail gönderimi
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 Önkosul: E-posta sunucu ayarlarinin yapilmis olmasi (E-Posta Sunucu Ayarlari)
            Mail içerik sablonunun tanimlanmis olmasi (Araçlar/E-Posta Içerik Tanimlama)
          Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari üzerinde "Genel Gönderen Mail adresi" nin geçerli bir
mail adresi olmasi gerekmektedir.
          Araçlar/Ayarlar/Isealim Ayarlari üzerinde "Isealim Gönderen Mail adresi" nin geçerli bir
mail adresi olmasi gerekmektedir.
 

? Tetkik Hatirlatma mailinin IK Yöneticilerine gönderimi
 
 
 Önkosul: E-posta sunucu ayarlarinin yapilmis olmasi (E-Posta Sunucu Ayarlari)
            Mail içerik sablonunun tanimlanmis olmasi (Araçlar/E-Posta Içerik Tanimlama)
            Ayarlar içerisinden Tetkik ayarlarinin belirlenmesi (Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari)
            Mailin çalisana ulasabilmesi için ilgili çalisanin is e-postasinin tanimli olmasi
          Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari üzerinde "Genel Gönderen Mail adresi" nin geçerli bir
mail adresi olmasi gerekmektedir.
 
 

? Rapor sonrasi muayene mailinin IK Yöneticilerine gönderimi
 
 Önkosul: E-posta sunucu ayarlarinin yapilmis olmasi (E-Posta Sunucu Ayarlari)
            Mail içerik sablonunun tanimlanmis olmasi (Araçlar/E-Posta Içerik Tanimlama)
            Ayarlar içerisinden Tetkik ayarlarinin belirlenmesi (Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari)
            Mailin çalisana ulasabilmesi için ilgili çalisanin is e-postasinin tanimli olmasi
          Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari üzerinde "Genel Gönderen Mail adresi" nin geçerli bir
mail adresi olmasi gerekmektedir.
 
 

? Planlanan egitim hatirlatma mailinin katilimcilara gönderimi
 
 Önkosul: E-posta sunucu ayarlarinin yapilmis olmasi (E-Posta Sunucu Ayarlari)
            Mail içerik sablonunun tanimlanmis olmasi (Araçlar/E-Posta Içerik Tanimlama)
            Ayarlar içerisinden Egitim ayarlarinin belirlenmesi (Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari)
            Mailin çalisana ulasabilmesi için ilgili çalisanin is e-postasinin tanimli olmasi
          Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari üzerinde "Genel Gönderen Mail adresi" nin geçerli bir
mail adresi olmasi gerekmektedir.
 
 

? Performans degerlendirme mailinin degerlendirilen çalisanlara mail ile gönderimi
 
 Önkosul: E-posta sunucu ayarlarinin yapilmis olmasi (E-Posta Sunucu Ayarlari)
            Mail içerik sablonunun tanimlanmis olmasi (Araçlar/E-Posta Içerik Tanimlama)
            Mailin çalisana ulasabilmesi için ilgili çalisanin is e-postasinin tanimli olmasi        
          Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari üzerinde "Genel Gönderen Mail adresi" nin geçerli bir
mail adresi olmasi gerekmektedir.
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1.2.2.1.1.3  Tarih Bilgisi Girme

 Takvim Özelligi NetsisHR içinde tarih bilgisi girilen her yerde kullanilmaktadir.

 Kullanici bu bölümde  butonunun kullanim seklini ögrenecektir.

 Kullanici, butonu ile daha eski bir tarihe gider,  butonu ile daha ileri bir tarihe

girer.

 Kullanici  butonuna ilk bastiginda asagidaki resimde oldugu gibi içinde bulundugu ayi

görür.

 

 

 Kullanici 2012 yili içerisinde baska bir aya geçmek isterse, 

satirina tiklar.

 Kullanici asagidaki resimde de görüldügü üzere içinde bulundugu yil içinden  istedigi ayi

seçebilir.
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 Kullanici daha önceki yada ileriki yilla ilgili bir bilgi girmek isterse ayni satira bir kez daha tiklar

ve asagidaki gibi 10 yillik periyot ekrana gelir.

 

 

 

 Kullanici daha fazla bir tarih araliginda bilgi girmek isterse ayni satira tekrar tiklar ve bu sefer

10 ar yillik periyotlar içinden tercih yapabilir.
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 Kullanici tercihini istedigi alana gelip üstüne tiklayarak ayarlar. Asagidaki resimde oldugu gibi

seçilen alan mavi renkle gözükür.        

 

 

1.2.2.1.1.4  Hizli Arama

 Kullanici hizli arama özelligiyle aramak istedigi herseyi kisa sürede bulabilir.
 
 Kullanici özlük ve rapor modülerinde hizli aramayi kullanabilir.
 

 Hizli Arama Kullanimlari
 
 Özlük Modülü Içinde Arama
 
 Kullanici ekranin sag üst kösesinde bulunan arama penceresinden çalisan arama islemi
yapabilir.
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 Kullanici ayrica arama motorunda     kismini  isaretlediginde
pasif çalisanlari da yaptigi isleme dahil etmis olur.
 
 
 

 
 
 Rapor Modülü Içinde Arama
 
 
 Kullanici raporlar modülüne geçtiginde  sag üst kösede Rapor Ara penceresi çikacaktir.
 

 

 

1.2.2.1.1.5  Filtreleme

 Filtreleme  butonu ile  yapilir.Kullanici  belli  bir  aralikta  arama  yapacaksa,   butonuna
tiklar.
 
 Örnek vermek gerekirse asagidaki  resimde filtre  butonu tiklandiktan sonra küçük bir pencere
ekrana gelir.
 
 Kullanici burada filtrelemek istedgi  kisitlari  belirler.Bu  özellik  sonucunda  belli  tarih  araligina
ait duyurular ya da belli bir açiklamaya ait bilgiler bulunabilir.
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 Kullanici  butonu ile kisit belirler. Asagidaki resimde görülebilecegi gibi kullanici esittir,
büyük veya esittir, büyüktür, küçük veya esittir, küçüktür ve esit degildir seçeneklerinden
birini seçer.
 

 
 

 Kullanici  butonu ile takvimi açar ve tarih belirler.
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 Kullanici;
         

  butonu ile belirlenen kisitlara göre duyuru aramasini yapar.

  butonu ile yaptigi tüm kisitlari silebilir.
 

1.2.2.2 Dinamik Alanlar

 Kullanici dinamik alanlari kullanarak yeni saha ekleyebilir.
 Kullanicilar, ancak uygulamaya giris yaptiktan sonra Araçlar/Ayarlar/Dinamik Alanlar
dizininden dinamik alan ekleyebilir.
 
 Dinamik alanlar NetsisHR modüllerinde bir çok ekranda ayri konu basliklarinda doldurulmasi
istenen alanlarin belirlenmesini saglar. Bir diger deyisle uygulama tarafindan doldurulmasi
için sunulan sabit alanlarin haricinde kullanici talebine göre farkli alanlarin olusturulmasina ve
bu alanda verinin tutulmasini ve raporlanmasini saglamaktadir.
 Böylelikle çalisan ile ilgili farkli bilgilerin de kaydedilmesi istendiginde dinamik alanlar
olusturulur ( Bknz. Özlük ).
 
 Örnek :Özlük sayfasinda normalde en fazla 3 yabanci dil ve 3 tahsil bilgisi girilir.
 Kullanici daha fazla sayida bu bilgilerden girmek isterse dinamik alanlari kullanabilir.
 Örnek: Kullanici belirledigi belli bir sicil numarasi araligina sadece o araliktaki çalisan için
tutacagi bir bilgiyi dinamik alan araciligiyla yeni saha ekleyerek olusturabilir.
 Örnek: IK Uzmani yeni ise alinan çalisanlar için "Deneme Süresi Kontrol Tarihi" gibi bir veri
tutmak isteyebilir.
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 Dinamik Alanlarin Olusturulmasi
 
 
 
 

 
 Kullanici özlük sayfasindaki Genel, Kimlik, Iletisim, Tahsil, Yabanci Dil, Ölçü Bilgileri, Banka
Hesap, Özel Sahalar sekmelerine yeni alan eklemek için istedigini seçer.
 
 
 Baslik:
 
 Eklenecek alanin adi yazilir.
 
 Veritipi:
 
 Eklenecek alanin veritipi girilir.  Asagidaki resimde görüldügü gibi 5 çesit veri tipi vardir:onay
kutusu, metin kutusu, ondalikli alan, tamsayi alani, tarih alani, çoktan seçmeli.
                                                                                                                                                         
 Bos Geçilebilir:
 
 Kullanici eklemek istedigi alanlarin doldurulmasi zorunlulugunu isterse onay kutucugunu
doldurur, degilse bos birakir.
 
 Deger(Min):
 
 Kullanici veri tipi olarak sayisal bir deger belirtmisse, minimum bir sayi belirler.
 
 Deger(Max):
 
 Kullanici veri tipi olarak sayisal bir deger belirtmisse, maximum bir sayi belirler.
 
 Kosul:
 
 Kullanici belli özelliklere sahip çalisaninin kayitlarina girerken normalde standard
görünümdeki özlük kayidina yeni alanlar eklemek isteyebilir.
 Örnek vermek gerekirse; Kullanici olan çalisan        için soyadi= KAYA olan çalisanin Özel Sahalar
bilgisine Tuttugu Takim'i ekleyebilir.

 Kullanici kosul girmek istediginde  butonuna tiklar. Kullanicinin karsisina asagidaki gibi bir
pencere çikar.        
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 Kullanici bu kisimda sekmelerde olmasi istedigi kosulu seçer.
 

 
 
 Kullanici "Ekle" butonu tikladiktan sonra asagidaki pencere açilir.
 

 
 

 Kullanici burada istedigi kisitlari girer ve  butonunu tikladiktan sonra kosul
tanimlama islemini bitirir.
 
 
 Dinamik Alanlarin Gösterimi
 
 Özlük ana sekmesinde gözüken temel basliklar dinamik alanlarin ana basliklariyla aynidir:
Genel, Kimlik, Iletisim, Tahsil, Yabanci Dil, Ölçü Bilgileri, Banka Hesap, Özel Sahalar
 Kullanici bu ana basliklarda tutmak istedigi diger bilgileri dinamik alanlarla belirler.
 
       Kullanicinin dinamik alanlari ekledikten sonra ilgili degisikligin yapildigi sekmeye dinamik
alanlar gelir.
 Asagidaki resimde sol alt kisim da dinamik alanlar görünmektedir.
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1.2.2.3 Görsel Basim Tasarimi Kullanimi

 
 Görsel Basim Tasarimi ile uygulama içerisinde geçen formlarin basim tasarimi yapilmaktadir.
 
 Uygulama içerisinde;
 

•Özlük Formu Basim Tasarimi

•Izin Talep Formu Basim Tasarimi

•Egitim Katilim Formu Basim Tasarimi

•Zimmet Formu Basim Tasarimi  yapilabilmektedir.
 
 Uygulamanin çalisabilmesi için tasarim yapilacak makinada Java yüklü olmasi gerekmektedir.
 
 Görsel Basim Tasarimi Kullanimi ilgili asagida genel bilgilendirme yapilmaktadir.
 
 Örnek;
 
 Izin talep formu basimi tasarimi yapilmaktadir.
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 NOT: Bu ekranin çalismasi için, uygulamaya girilen bilgisayarda JAVA yüklü olmalidir.
 
 

 
 "Yeni Dizayn" butonu ile form tasarimi yapilmaktadir.
 
 "Dizayni Güncelle" ile daha önce tasarimi yapilmis dizaynin güncellemesi yapilmaktadir.
 
 "Dizayni Farkli Kaydet" ile dizaynin pdf çiktisi bilgisayara kaydedilebilmektedir.
 
 Asagida gelen ekranda, "Run" deyip ilerlenmelidir.
 

 
 
 
 Bu adim sonrasinda, dizayn ortami ekrana gelecektir. Sürükle-Birak ile, ekranin sol alt
kösesinde bulunan alanlari, dizayna sürükle birak ile eklenebilir.
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       Form basimi esnasinda hangi çalisan için izin talep formu çiktisi alinacaksa, o kisinin
bilgilerini forma ekleyip o sekilde çikti alinacaktir.
 Form üzerinde bir alan silinmek istediginde, alanin üstüne tiklanip, klavyeden "Delete"
tusuna basilabilir.
 
 Düz metin, serbest metin girilebilecek bir alandir. Bu özellik ile, forma paragraf, taahhüt
yazisi, baslik gibi degismeyecek, her çalisanin formunda ayni sekilde görünecek yazi
eklenebilir. Düz metn yazisinin içerigi için, ekranin sol üst kösesinde bulunan düzenleme
aracindan faydalanabilir.
 
 Örnek Kullanim olarak; Düz metin sürüklenir birakilir, içine özlük yazilir. Baslik olusturulmus
olur. Ekranin sol üst kösesinde belirtilen alandan "Metin" alani düzenlenir.yazinin "Kalin",
"Italik" tipinde görünmesi için düzenlemeler yapilabilir.Hizalamasi yapilabilir.
 
 

 
 "Arka Plan Resmi Ekle" butonu ile, bilgisayarinizda bulunan herhangi bir resim dosyasini (.jpeg
, .png uzantili) form arka plan resmi olarak ekleyebilirsiniz.
 
 Tasarim islemi tamamen bittikten sonra "Kaydet" butonu ile, dizayn kaydedilmektedir.
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1.2.2.4 Programdan Çikis

 Ekranin sag üstündeki butonu ile programdan çikilabilmektedir.

 Ayrica 20 dakika boyunca programda aktif olunmadigi takdirde sistemden otomatik çikis
yapilacaktir.

 

1.2.2.5 Rapor Genel Kullanim

 
 Kullanici özlük, egitim, isçi sagligi gibi genel konular üzerinden rapor olusturabilir.
 
 
 Kullanici raporlar bölümünde görmek istedigi saha adlarini ekleyebilir, belirli filtrelerle
varolan raporlari özellestirebilir, raporlarin basimiyla ilgili düzenlemeler yapabilir.
 
 Taslak raporlari kullanicinin siklikla kullanabilecegi düsünülen raporlarin hazir olarak
NetsisHR'de tanimlanan raporlardir.
 
 Kullanici karsisina çikan kaydedilmis raporlar ve taslak raporlar bölümlerinden o an ki
ihtiyacina göre yeni bir rapor üretebilir.
 
 Kullanici her bölümde "Kaydet" butonuna basip kaydedebilecegi gibi baski, siralama,
filtreleme gibi tüm degisiklikleri yaptiktan sonra da bir defa "Kaydet"  butonuna basip
raporunu kaydedebilir.
 
 Kullanici rapor sahalarin bölümüne yeni bir saha adi ekleyemez, dolayisiyla kullanici rapor
olusturmak istediginde rapor sahalari içinde tanimli olan saha adlari arasindan tercih
yapacaktir.
 
 Bunun bir diger anlami,örnekle açiklanacak olursa kullanici egitim/sertifika bilgileriyle ilgili
yeni bir rapor olusturmak istediginde özlük ya da isçi sagligi raporlari bölümündeki taslak
raporlarini DEGIL, Egitim Raporlari bölümündeki Taslak Raporlarindan rapor olusturmalidir.
Çünkü kullanici aradigi sertifika no/sertifika adi sahalarini Özlük Raporlari içindeki Rapor
sahalari bölümünde göremeyecektir, Egitim Raporlari içindeki Rapor sahalari içinde
görebilecektir.
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 Özlük Raporlari: Kullanicinin çalisan özlük bilgileriyle ilgili rapor olusturmak istendiginde
kullanmasi gereken bölümdür.
                  Bu bölümde default olarak yani sablon olarak taslak raporlar bulunmaktadir.
 
 
 Egitim Raporlari: Kullanici bu bölümde egitim bilgileriyle ilgili rapor olusturabilir.
                  Kullanici birçok filtreleme seçenekleriyle olusturmak istedigi raporu düzenleyebilir.
                  Bu bölümde default olarak yani sablon olarak taslak raporlar bulunmaktadir.
 
 
 Isçi Sagligi Raporlari: Kullanici bu bölümde çalisanin isçi sagligi ile ilgili bilgileriyle rapor
olusturabilir.
                  Kullanici birçok filtreleme seçenekleriyle olusturmak istedigi raporu düzenleyebilir.
                  Bu bölümde default olarak yani sablon olarak taslak raporlar bulunmaktadir.
 
 
 Özlük Profil Raporlari:Kullanici bu bölümde isyeri içinde yas, cinsiyet gibi özelliklere göre
genel raporlar çikarabilir.
                  Kullanici birçok filtreleme seçenekleriyle olusturmak istedigi raporu düzenleyebilir.
                  Bu bölümde default olarak yani sablon olarak taslak raporlar bulunmaktadir.
 
 
 

                                                                 GENEL KULLANIM
 
 
 

 Sürükle-Birak Özelligi
 
 
 Kullanici raporunda gözükmesini istedigi alanlari “Rapor Sahalari” bölümünden Sürükle-Birak
özelligiyle “Seçili Sahalar” a birakabilir.
 Asagidaki resimde rapor sahalari bölümünden seçili sahalar bölümüne çalisan kodu sahasi

sürüklenip birakilmistir.
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 Kullanici ayrica Seçili Sahalar içine ekledigi sahalar arasinda Sürükle-Birak yöntemiyle

degisiklik yapabilir.

 Seçili sahalar içinde bulunan sahalarin sirasi degistirilmek istendiginde asagidaki gibi Sürükle-

Birak yöntemiyle degisiklik yapilabilir.

 

 

 

 

 

 Gruplama Özelligi

 Kullanici gruplama özelligi ile olusturmak istedigi raporlarda daha düzenli bir görünüm elde

edebilir.

 Kullanici gruplama özelligini rapor tasarimi yapilirken Siralama ve Gruplama basligi adi altinda

yapar.

 Örnek: Kullanici departmana ve pozisyona göre egitim raporu almak ister.
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 Kullanici gruplama islemini yaptiktan sonra "Rapor Al"  butonuna tikladiginda raporun çiktisi

asagidaki gibi olmaktadir.

 Asagidaki resimde de görüldügü gibi rapor 1.seviyede departman, 2.seviyede pozisyon olacak

sekilde gruplanmistir.
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 Toplam Alma Isareti Kullanimi

 

 Kullanici bazi sayisal verileri sütun bazinda toplamini raporda çikan listenin altinda görmek

isteyebilir.

 Kullanici bunun için "Toplam Al" butonunu kullanmalidir. Kullanilan Saat, Yas, vb. gibi bazi

sayisal alanlarin yaninda toplam isareti gözükmektedir.

 Örnek olarak, Kullanici Departmana Göre Alinan Egitim Raporu alirken Egitim puanlarinin

toplamini istemektedir.

 

 Bu islem sonrasi kullanici "Toplam Al" butonuna tikladiktan sonra ekran görüntüsü asagidaki

gibi olmaktadir.

 (Çikti XLS, HTML vb. türünde degistirilebilir asagidaki örnekte XLS çikti gösterilmistir)
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 Saha Adi Degistirilmesi Özelligi

 Kullanici seçtigi sahalarin adlarini degistirip raporda görünüm açisindan düzenleme yapabilir.

 Kullanici Rapor sahalari bölümünde bu islemi gerçeklestirir.

 Kullanici Seçili Sahalar üzerinde bu özellik sayesinde degisiklik yapip rapor görünümünü

düzenleyebilir.

 Kullanici örnek olarak raporda 'Ad' sahasini 'çalisanin Adi' etiketiyle görmek istesin.

 Kullanici Seçili Sahalar kisminda bulunan 'Ad' sahasini çift tiklar ve asagidaki resimde

vurgulandigi gibi  bir düzenleme bölümü çikar

 Kullanici bu kisimda raporda görünmesi istedigi alanin adini yazar.        

 Bu islem sonucu kullanicinin alacagi rapor asagidaki gibi olacaktir. Asagidaki resimde de

vurgulandigi gibi 'Ad ' saha adi 'çalisanin Adi' olarak raporda çikmistir.

 

 Kisit Tipi Kullanimi

 

 Kullanici filtreleme özelligini tüm raporlarda uygulayabilecegi için genel olarak kullanimi

bilinmelidir.

 Raporlarla ilgili tüm filtreleme islemleri asagidaki resimde de vurgulanan Rapor Filtreleri

sekmesinden gerçeklestirilir.
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 Kullanici filtrelemek istedigi saha adini  yukardaki resimde de görüldügü gibi tanimli

seçenekler arasindan seçer ve  butonuna tikladiginda filtreleyecegi sahayi seçmis olur.

 Filtreleme seçenekleri içerisinde Esit, Esit Degil, Ile Baslayan,  ...ile Biter, Içerir, arasinda,

Deger içermeyen, Deger içeren kisit tipleri vardir.

 Kullanici kisit tiplerini girdikten sonra görmek istedigi ya da olmasini istedigi anahtar kelime/
sayi vb. degerleri Deger-1 sahasinda yazmalidir.
 Asagidaki örneklerde filtre özelliginin kullanim yöntemleri açiklanmistir.

 

 

 

 

                 'Esit' Kisit Tipi kullanimina örnek :

                 Kullanici adi 'ayse' olan çalisanlerin listesini istemektedir.

                 Kullanici Kisit tipi Esit seçip Deger-1 seçenegine aramak istedigi adi yani 'ayse' yazisini

yazmalidir.

                 

 

                 'Esit Degil ' Kisit Tipi kullanimina örnek :

                 Kullanici adi 'Ayse ' olmayan kalan tüm çalisani görmek istediginde Esit Degil  kisit

tipini seçmelidir .

                 Arkasindan esit olmayacak olan degerin adini Deger-1 alanina girmelidir.

                 Örnege göre Deger-1 alanina kullanici 'Ayse' adini yazmalidir.
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                 '  Ile Baslayan  ' Kisit Tipi kullanimina örnek :

                 Kullanici adi 'A' harfi ile baslayan tüm çalisanleri görmek istediginde Ile Baslayan kisit

tipini seçmelidir .

                 Kullanici ayrica Deger-1 sahasina 'A' harfini yazmalidir.

 

                 

 

                 '  ... e Biter  ' Kisit Tipi kullanimina örnek :

                 Kullanici adi 'N' harfiyle biten tüm çalisanlari görmek istediginde   ...E Biter kisit tipini

seçmelidir .

                 Kullanici ayrica Deger-1 sahasina 'N' harfini yazmalidir.

 

                 '  Içerir  ' Kisit Tipi kullanimina örnek :

                 Baska bir örnekle devam etmek istersek , kullanici çalisan kodu içinde '005423'

sayilarinin oldugu çalisanleri aramak istediginde Içerir kisit tipini seçmelidir.
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                 Kullanici ayrica Deger-1 sahasina içermesini istedigi degeri girmelidir.

                 

                 ' Arasinda  ' Kisit Tipi kullanimina örnek :

                 Kullanici çalisan kodlari '005423' ile '005499' sayilari arasinda bulunan çalisanlerin

raporunu almak istediginde Arasinda kisit tipini seçmelidir.

                 Kullanici ayrica Deger-1 ve Deger-2 sahalarina istedigi sayi araliklarinin alt ve üst

limitlerini asagidaki örnekteki gibi yazmalidir.

 

                 

 

                 ' Deger Içermeyen  ' Kisit Tipi kullanimina örnek :

                 Kullanici rapor listesinde aktif/pasif bilgisi girilmemis özlük durumu belli olamayan

çalisanlerin gözükmesini istediginde, Özlük Aktif mi? sahasini seçmelidir.

                 Kullanici Deger içermeyen kisit tipini seçmelidir.

                 Böylelikle kullanicinin karsisina gelen listede özlük kaydi girilmis ama aktif/pasif

olarak özlük durumu belirlenmemis çalisanler gelecektir.
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                 '  Deger Içeren  ' Kisit Tipi kullanimina örnek :

                 Kullanici olusturacagi raporda aktif veya pasif olarak özlük durumu belirlenmis  tüm

çalisanin görünmesini istediginde Özlük Aktif mi? sahasini seçmelidir.

                 Kullanici ayrica Deger Içeren kisit tipini seçmelidir.

                 

                                 

 

 

         

1.2.2.6 Rehber Kullanimi

 
 Her modülde olan bu özellik ile kullanici bir liste içinden seçimini yapip ilgili bosluklari
doldurur. Rehber kullanimini sehir adi girme örnegiyle gösterecek olursak;
 
 Kullanici asagidaki sahaya sehir bilgisi girmek ister.
 

 
 Kullanici için 2 seçenek vardir: varolan bir sehir listesi içinden bir tercih yapmak ya da aradigini
bulamadigi için yeni bir sehir adi olusturmak.
 
 Kullanici varolan bir listeden sehir adini görüntülemek için, 2 buton kullanir : Listele butonu

 ve  Rehber butonu .
 
 

  butonunda alfabetik siraya göre ilk 10 siradaki sehir isimleri gözükür.  butonunda
varolan sehir isim listesi çikar.
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  Örnek vermek gerekirse, kullanici Sehir bilgisi kismina sehir adi yazarken sahanin yaninda olan

rehber butonuna  basar.
 
 Kullanicinin karsisina veritabaninda kayitli olan tüm sehir isimleri çikar.
 Kullanici bu liste içinde aradigini ayni zamanda rehber penceresinin içinde bulunan

 kismindan aramak
istedigi isim bilgisi girerek arama islemini bitirir.
 
       Kullanici eger aradigi ismi bulamaz ise rehber pencerisnde bulunan "Yeni Ekle" butonu ile
yeni sehir tanimlamasi yapar.
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 Rehber ile yeni eklenen bir satir ayni zamanda tanimlamalar kisminda bulunan ilgiili
bölümlerde de yeni satir eklenmis olarak görünür.
 
 
 
 

1.2.2.7 Döküman Grup

 Kullanici belli konu basligindaki dökümanlari gruplayabilir.
 Kullanici "Rehber" butonu ile varolan döküman gruplarini görüntüleyebilir ve "Rehber"
üzerinden yeni döküman grubu olusturabilir.
 Kullanici ayrica Tanimlamalar/Genel Tanimlar/Döküman Grup baglantisindan yeni döküman
grup olusturabilir.
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 Kullanici  "Yeni Ekle" butonu ile asagidaki resimde oldugu gibi yeni bir Döküman Grup
olusturabilir.
 

 
 
 
 
 

1.2.3 Modüller

1.2.3.1 Kisisel

 Sayfam, Takvim, raporlarim gibi yardimci araçlara bu bölümden ulasilmaktadir.
 Sayfam ile, NetsisHR anasayfasi açilmaktadir.
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 Takvim ile, egitim-görüsme-etkinliklerin takibi yapilmaktadir.
 Raporlarim ile, zamanlanmis raporlarin durumu görüntülenebilir, hazirlanmis raporlarin çiktisi
alinabilir.
 
 

1.2.3.1.1  Sayfam

 Kullanicinin NetsisHR’ a giris yaptiktan sonra karsisina çikan anasayfadir.

 Bu sayfada görüntülenmesi istenen bölümlerin seçimi Araçlar/Ayarlar/Kisisel Ayarlar

 sekmesiyle yapilmaktadir.

 Portal anasayfasinin bir örnegi asagidaki ekran görüntüsünde gösterilmektedir.

 

 

 

 Mutlu Günler

 Bu alanda isletme içerisinde dogumgünü , evlilik durumu olan çalisanlar güncel olarak

gösterilir.

 Bu kayitlar aktif çalisanin özlük detaylarina göre olusmaktadir.

 Mutlu günler haftalik, aylik ve günlük olarak ayarlanmasi Araçlar/Ayarlar/Kisisel Ayarlar

üzerinden gerçeklestirilmektedir.
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 Ise Baslayanlar

 Kullanici bu alanda takvimde belli bir tarih araligini seçip "Ara" butonuna tiklayarak o zaman

içinde ise baslayan çalisani görür.

 

 

 

 Izinli Olanlar

 Kullanici bu alanda takvimde belli bir tarih araligini seçip "Ara" butonuna tiklayarak o zaman

içinde izinli olan çalisani görür.

 

 

 Duyurular

 

 Sirkette görüntülenecek duyurular burada listelenir. Yeni duyuru ekleme ve düzenleme ile

ile ilgili detaylar için Araçlar/Duyuru Ekleme bölümüne bakiniz.
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 Duyurular baslik olarak listelenmektedir. Eger ekleri varsa, yaninda ekleri de listelenir.

 Duyuru ile ilgili detaylar, istenilen duyuruya tiklanarak açilan pencerede bulunabilir, bu açilan

sayfada detaylar görünecektir.

 Bu detaylar sayfasindan veya Duyuru listesindeki ek linkleri ile ilgili ek dökümanlar

indirilebilir.

 

 

 

 

 Ortak Belgeler

 

 Araçlar/Evrak Ekleme bölümünden eklenmis olan ortak belgeler listelenir ve buradan belge
adina tiklayarak belgeler indirilebilir.

 Belgeler, kendilerine atanmis olan belge grubuna göre ayri sekmelerde listelenir.

 

 

 

 Haberler
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 Günlük haberler gösterilir. Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari içersinde B2E ayarlari kisminda

Haberler için verilmis olan link araciligi ile bulunan haberler burada listelenmektedir.

 

 

 

 

 Takvim

 

  Araçlar/Ayarlar/Kisisel Ayarlar   sekmesinden takvim ayarlari  kismindan takvim görünümü

tipi seçilir.

 Ayrica etkinlik hatirlaticisi ile takvime yeni hatirlaticilar eklenir.
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 Sayfam Bölümlerinin Düzeni

 

 Kullanici Sayfam da yer alan duyurular, mutlu günler, takvim gibi bölümleri sürükle-birak

özelligi ile yerlerini degistirebilir.
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1.2.3.1.2  Takvim

 Kullanici, takvim üzerinden herhangi bir etkinlik planlayabilir.
 
 Kullanici takvim ile günlük, haftalik, aylik, ajanda türünde varolan etkinlikleri görüntüler ya da
yeni etkinlik ekler.
 
 Ayrica diger modüllerde olusturulan egitim ve görüsme bilgileri otomatik olarak buraya
eklenmekte ve burada gözükmektedir, katilimcilara davet gönderildiginde takvime bilgi
eklenir.
 
 Takvim sekmesi asagidaki resimde görüntülendigi gibi ana sekmeler üzerindedir.
 
 NOT: Outlook'ta takviminizde kayitli olan etkinliklerin NetsisHR üzerindeki takvimde
görünmesi için Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari  üzerinden "takvim ayarlari" bölümünden
gerekli tanimlamalar yapilmasi gerekir.
 
 
 
 
 

 
 
 
 Kullanici Takvim sekmesine tikladigi anda karsisina asagidaki ekran gelir.
 
 
 

 
 Kullanici takvim görünümünü degistirebilir, günlük, haftalik, aylik, ajanda türünde takvimi
görüntüleyebilir.
 
 Kullanici ayrica içinde bulunan ay içinde etkinlik olmayan bos günleri de görebilir.
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 Ekranin sol üst tarafinda bulunan aylik takvimde görünen günlerde eger etkinlik yapiliyorsa
veya yapilacaksa sari renkle gösterilmistir.
 
 Herhangi bir etkinlik olan günler sari renkle gösterilmis olur.
 
 Örnek: Asagidaki takvimde görüldügü üzere eylül ayinin 12'sinde herhangi bir etkinlik
gerçeklestirilmemektedir.
 
 

 
 
 
 
 Takvim Üzerinde Etkinlik Olusturma
 
 
 Kullanici takvim üzerinde etkinlik olustururken sürükle-birak özelliginden faydalanir. Kullanici
etkinligi baslatacagi saati belirler.
 
 Kullanici bilgisayarin faresiyle o saatin oldugu zaman araligina tiklar ve elini kaldirmadan
etkinlik saatinin bitis saatine kadar sürükler ve sonra birakir.
 
 Takvimde sürüklerken zaman araligi 5 dakikadir. Kullanici sürükledikçe etkinlik süresi 5'er
dakika artar.
 
 Örnek : Haftalik takvimde bir mülakat etkinligi olusturma
 
 Kullanici o hafta içinde hangi gün ve saatte etkinlik olusturacaksa o sütuna gider. Asagidaki
etkinlik  09:05 ile 12:05 arasinda gerçeklesecektir.
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•Kullanici etkinlik olusturmayi iptal etmek isterse "Sil" butonuna tiklar. Bu butonu 
tikladiktan sonra etkinlik silinecek uyarisi alir.

 
 

         
 
 
         Burada verecegi karara göre kullanici etkinligi siler ya da silme islemini iptal eder.
 
 

•Kullanici etkinligi kaydetmek istediginde,"Kaydet" butonunu tiklar.
         
 
         
 Kullanici kaydetmis oldugu etkinlik üstüne çift tiklayarak ya da kullanici "Düzenle" butonu ile
etkinlik üstündeki metni degistirebilir düzenleme yapabilir.
 
 
 
 
 
 Etkinlik Düzenleme
 
         

•Günlük takvim üzerinde etkinlik düzenlemek için varolan etkinligin üstüne 2 kez tiklamali
ya da "Düzenle" butonuna tiklanmalidir. Kullanici karsisina çikan ekranda düzenleme
yapabilir.

 
 Kullanici etkinligi kaydetmek istediginde,"Kaydet" butonunu tiklar. Kullanici etkinlik
düzenlemeyi iptal etmek isterse "Iptal" butonuna tiklar böylelikle etkinlik degismeden kalir.
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 Kullanici kaydetmis oldugu etkinligi silmek için "Sil" butonuna tiklar.
 
 
 

 
 
         
 
 

•Haftalik  takvim üzerinde etkinlik düzenlemek için varolan etkinligin üstüne 2 kez tiklamali
ya da "Düzenle" butonuna tiklanmalidir. Kullanici karsisina çikan ekranda düzenleme
yapabilir.

 
 Kullanici etkinligi kaydetmek istediginde,"Kaydet" butonunu tiklar. Kullanici etkinlik
düzenlemeyi iptal etmek isterse  "Iptal" butonuna tiklar böylelikle etkinlik degismeden kalir.
 
 Kullanici kaydetmis oldugu etkinligi silmek için "Sil" butonuna tiklar.
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•Aylik takvim üzerinde etkinlik düzenlemek için varolan etkinligin üstüne 2 kez
tiklanmalidir. Kullanici karsisina çikan ekranda düzenleme yapabilir.

 
 Kullanici etkinligi kaydetmek istediginde,"Kaydet" butonunu tiklar. Kullanici etkinlik
düzenlemeyi iptal etmek isterse  "Iptal" butonuna tiklar böylelikle etkinlik degismeden kalir.
 
 Kullanici kaydetmis oldugu etkinligi silmek için "Sil" butonuna tiklar.
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•Ajanda takvim üzerinde etkinlik düzenlemek için varolan etkinligin üstüne 2 kez tiklamali
ya da "Düzenle" butonuna tiklanmalidir. Kullanici karsisina çikan ekranda düzenleme
yapabilir.

 
 Kullanici etkinligi kaydetmek istediginde,"Kaydet" butonunu tiklar. Kullanici etkinlik
düzenlemeyi iptal etmek isterse  "Iptal" butonuna tiklar böylelikle etkinlik degismeden kalir.
 
 Kullanici kaydetmis oldugu etkinligi silmek için "Sil" butonuna tiklar.
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1.2.3.1.3  Raporlarim

 Özlük Raporlari, Egitim Raporlari, Isçi sagligi, Anket ve Performans raporlarinda çalisan sayisina
bagli olarak detayli rapor almak çok uzun sürebilmekte ve bunun sonucunda rapor alirken,
uygulama zaman asimina ugrayabilmektedir. Bu gibi durumlarda rapor alimini saglamak için,
rapor alinan sayfalarda asagidaki gibi "Raporu Hazirla" butonuna tiklandiginda, rapor uygulama
tarafindan hazirlanacak ve rapor hazir oldugunda "Raporlarim" altinda bilgisayara indirilebilir
olacaktir.
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1.2.3.1.4  Özel Raporlarim

1.2.3.2 Özlük

Özlük modülü çalisan ile ilgili her türlü bilginin kaydedildigi ve degistirildigi modüldür.
 
 Netsis  HR  IKWEB  uygulamasi,  Netsis  Bordro  uygulamasiyla  entegre  çalisabildigi  gibi,  Netsis
Bordro uygulamasi kullanmayan kurumlarda da kullanilabilmektedir.
 
 Özlük modülünde: özlük, özlük listesi, organizasyon degisikligi, özlük durum degisikligi, izin
birlestirme,  bekleyen  izin  islemleri,  özlük  raporlari,  özlük  profil  raporlari  ana  basliklari
bulunmaktadir.
 
 
 

 
 
 
 
 Özlük:  çalisanin  genel,  kimlik,  tahsil,  iletisim,  yabanci  dil,  banka,  ölçü  bilgilerinin  ve  diger
sahalarin  bulundugu  bölümdür.  Kullanici  ayrica  bu  kisimda  çalisan  ile  ilgili  egitim,  ehliyet,
sertifika organizasyondaki  pozisyonlarini; izin ayarlamalarini,  saglik kontrollerini,  is  kazalarini,
ödül/cezalari izleyebilir veya degistirebilir.
 
 Özlük Listesi: Kullanici bu kisimda belirli  departmanlara, birimlere  ya da genel  olarak belli  bir
kisita göre çalisan listesini görüntüleyebilir.
 
 Organizasyon  Semasi:  Sirketin  örgütlenme  yapisinin  ve  kimin  hangi  üst  yöneticiye  bagli
oldugunu gösterir.
 
 Özlük  Durum  Degisikligi:  Kullanici  bu  bölümde  çalisan(lar)  üzerinde  yapmis  oldugu
degisiklikleri aktif hale getirerek kaydetmis olur.
 
 Özlük Raporlari: Özlük bilgileriyle ilgili detayli raporlar alinmaktadir.
 
 Özlük  Profil  Raporlari:  Özlük  bilgileriyle  ilgili  isyeri  bazinda  grafiksel  rapor
görüntülenmektedir.
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1.2.3.2.1  Özlük Girisi/Güncelleme

 Özlük özet bölümü, çalisana  ait özet bilgilerin gösterildigi kisimdir. Her türlü çalisan bilgisi

degisikligi buradan yapilir.

  Çalisana ait resim eklemek için kullanilir. "Fotograf Ekle" butonuna tiklanarak çalisanin dijital

vesikalik fotografi yüklenebilir.

 Ayrica özlük bölümünde kimlik, iletisim, özel sahalar bilgileri degistiginde, Netsis Personel

Uygulamasinda  da degistirilmis olacaktir.

 Netsis Bordro uygulamasi ile tam entegre çalisir;  iki uygulama arasinda herhangi bir veri

aktarimi gereksinimi yoktur.

 Çalisan bordro uygulamasinda eklendikten sonra, özlük bilgilerinde sicil no/isyeri bilgisi de

görünecektir.

 NOT :   Özlükte bulunan "Ölçü Bilgileri","Özel Sahalar", "Tetkik", "Periyodik Muayene", "Is

Kazasi", "Tibbi Muayene" alanlar ekrandan kaldirilabilir. Bu düzenleme Araçlar/Ayarlar/Sistem

Ayarlari ndan yapilabilir.

 NOT - Netsis Personel kullanan kullanicilar için;Netsis Personel uygulamasi ile NetsisHR

birbirinden bagimsiz uygulamalar degildir. 2 uygulama arasindaki ortak noktalar, çalisan kimlik,

iletisim, özel sahalar(Kod sahalari) bölümleridir.NetsisHR tarafindan bu bölümlerde yapilan

degisikliklikler Netsis Personel uygulamasinda yansiyacagi gibi,  Netsis Personel tarafindan bu
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bölümlerde yapilan degisiklikler NetsisHR uygulamasina yansimaktadir. Bir diger deyisle,

NetsisHR, Netsis bordrolama uygulamasi ile tam entegre çalisir;  iki uygulama arasinda

herhangi bir veri aktarimi gereksinimi yoktur.

 

 ÇALISANIN SISTEME ILK KAYDI

 

 1.kondüsyon: Netsis Personel Uygulamasinin kullanilmadigi durumda;

 Netsis Personelin kullanilmadigi yani bir diger deyisle bordro/puantaj islemlerinin Netsis

Personel Uygulamasi üzerinden yönetilmedigi durumlarda özlük girisi IKWEB üzerinden

yapilacaktir. Bu durumda Özlük ekraninda "Kaydet" ve "Iptal" butonu gelecektir. Yeni özlük

girisi için personel kodu çalisanin genel bilgileri gibi veriler girilip kaydedilebilir.

 

 

 

 2.kondüsyon: Netsis Personel Uygulamasinin kullanilip, Özlük girisinin ilk olarak IKWEB

üzerinden girildigi durumda;

 Bu sekilde kullanim için Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari içerisinde sirket parametreleri içinde

"Özlük Kayitlarini Bordro Uygulamasindan Olustur:" parametresi seçilmemelidir. Çünkü bu

parametre seçilirse yeni özlük kaydinin öncelikle Netsis Personel tarafindan girisi yapilacaksa

seçilen bir parametredir. Personel tarafindan personel sabit karti açildiktan sonra 2 uygulama

tam entegre oldugundan IKWEB üzerinde de çalisan görüntülenecektir.

 Bu parametre seçildikten sonra asagidaki gibi özlük ekraninda yeni giris için "Kaydet" ve

"Iptal" butonu gelecektir.
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 IKWEB tarafindan eklenen özlüklerin Netsis Personel tarafinda sicil numarasi verilmesi

gerektiginden Netsis Personel uygulamasinda Personel Sabit karti ekraninda Özlük id

seçilmesinin saglandigi bir ekran çikacaktir.

 

 3.kondüsyon: Netsis Personel Uygulamasinin kullanilip, Özlük girisinin ilk olarak Netsis

Personel üzerinden girildigi ve IKWEB'de bu çalisanin izlenmesi istendigi durumda;

 Bu sekilde kullanim için Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari içerisinde sirket parametreleri içinde

"Özlük Kayitlarini Bordro Uygulamasindan Olustur:" parametresi seçilmelidir. Yeni özlük

kaydinin öncelikle Netsis Personel tarafindan girisi yapilacaksa bu parametre seçilir. Personel

tarafindan personel sabit karti açildiktan sonra 2 uygulama tam entegre oldugundan IKWEB

üzerinde de çalisan görüntülenecektir.

 

 

 

 Çalisan Sicil GeçmisI

 Her çalisanin sicil geçmisi asagida belirtilen bölümden takip edilebilir. Çalisan ayni isletme

içinde, farkli isyerlerine transfer olmussa, birden fazla ise giris çikis islemi yapmissa ya da

herhangi bir is degisikligi durumunda , isyeri, ilgili isyerindeki sicil numarasi, ilgili isyerinde ise

baslangiç ve bitis tarihi bilgileriyle, çalisanin sicil geçmisi takip edebilir.
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 NOT: Netsis Personel 5.0.12 Uygulamasinda, aktif olan bir isyerinin durum bilgisi bos ise, bir

diger deyisle sirket durumu aktif/pasif/kapali seçeneklerinden biri dogru seçilmemisse, ya da

hiç bir seçim olmamissa sicil geçmis satiri bos görünebilir, veya eksik bir satir olabilir.

 Örnek verilecek olursa, kisi suan X Isyerinde çalisiyor. X isyeri için Netsis Personel>

Bordro>Kayit>Sirket Bilgileri ekranindan "Durum" statüsü belirlenmelidir.

 

 Özlük Bölümünde Çalisan Arama

 

 Özlük bölümünde herhangi bir kayit sirasinda bir çalisan aranmak istendiginde ekranin sag üst

kösesinde bulunan arama kismindan faydalanilabilir.

 

 

 

 Örnek verilecek olursa kullanici hiçbirsey yazmadan "Ara" butonuna bastiginda asagidaki gibi

tüm çalisan listesine ulasir.

 Kullanici bu islem sirasinda pasif çalisanlari da görmek isterse "Pasif Çalisanlari Göster"

seçenegini isaretler.
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 Kullanilan Genel Terimler

 
 Pasif Çalisan: Çalisan daha önce sirket bünyesinde çalismis sonra ayrilmistir.  Suan bahsi  geçen
çalisan sirket bünyesinde çalismiyordur.Bu sekilde eskiden çalisan suan çalismayan çalisan için
pasif çalisan kavrami gelistirilmistir.
 Kullanici pasif çalisanlarla ilgili  bir bilgi  aramak istediginde ya da herhangi  bir arama sirasinda
çalisan  listesinde  pasif  çalisanlari  da  görmek  istediginde  ekranin  sag  üst  köseinde  bulunan
pasif çalisanlari arama bölümünden faydalanir.
 
 
 
 Çalisan Arama
 
 
 Kullanici  ekranin  sag  üst  kösesinde  bulunan  arama  penceresinden  çalisan  arama  islemi
yapabilir.
 
 Kullanici  ayrica  arama  motorunda    "Pasif  Çalisanlari  Göster"   kismini  isaretlediginde  pasif
çalisanlari da yaptigi isleme dahil etmis olur.
 
 
         
 
 Çalisan Özgeçmisi
 
 Çalisanlarin  sirket  içi/disinda  aldigi  sertifika,  sinav,  egitim  tutulan  birçok  kayit,  çalisanin
özgeçmisinde  eklenir.  Bu  asamada,  sirket  içinde  bir  çalisanin,  o  anki  özgeçmisini  almak  için
asagida  belirtilen  bölüme  tiklamak  yeterlidir.  Çalisanin  özgeçmisi  bu  buton  sonrasinda  pdf
olarak bilgisayra kaydedilebilir, çiktisi alinabilir.
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1.2.3.2.1.1  Genel Bilgiler

 Kullanici yeni çalisan kayit islemlerini bu bölümde yeni çalisan kodunu girerek baslatir.

 Çalisan ile ilgili genel, kimlik, iletisim gibi alanlari doldurur ve "Kaydet" butonuna basarak tüm

degisiklikleri kaydeder.

 Kullanici ayrica var olan bir çalisanin özlük kayitlarina rehber butonuna basarak ulasir.

 Bu bölümde bilinmesi gereken bir diger özellik, kullanici özlük sekmesini ilk açitiginda sadece

Genel, Kimlik, Iletisim, Tahsil, Yabanci Dil, Ölçü Bilgileri, Banka Hesap, Özel Sahalar 

sekmelerini görmesidir.

 Kullanici  butonu veya butonu ile çalisan girdiginde, aradiginda  ya da butonu ile

yeni bir çalisan kodu olusturup yeni çalisan kaydi yapip "Kaydet"butonuna bastigi anda

Organizasyon, Sertifika, Yakinlari, Is Tecrübesi, Referans, Egitim, Izin, Sinav, Profil, SSK,

Ehliyet, Evrak, Ödül/Ceza, Ölçü Bilgileri, Özel Sahalar, Banka Hesap, Tetkik, Tibbi Muayene,

Periyodik Muayene, Is Kazasi, Kontrol Listesi sekmeleri açilir.

 "Fotograf Ekle" ile çalisanin resmi eklenir.
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 Personel

 

 Personel Kodu: Bu sahada yeni olusturulacak çalisanin sadece ona ait olacak olan çalisan kodu

belirlenir ve yeni özlük kaydi olusturulmaya baslanir.

 Kullanici bu bölümde daha önce girilen çalisan kodunu takip etmek ve siradan gitmek isterse,

butonunu kullanir.  butonu "-ile baslayan kodu getir" anlamina gelmektedir.

 Dolayisiyla kullanici basini bildigi çalisan kodunu arayarak, çalisan özlük bilgilerine ulasir.

 Isim: Yeni kaydi yapilan çalisanin ismi girilir.

 Soyad: Yeni kaydi yapilan çalisanin soyadi girilir.

 Ilk Soyad: Yeni kaydi yapilan çalisanin evlenmeden önce kullandigi ya da bir sekilde daha önce

kullandigi soyadi girilir.

 Bünye Giris Tarihi: Kidem tazminati hesabina esas olan giris  tarihidir.  Ayni  firma  bünyesinde

giris/çikis yapilip da kidem tazminati süresi  devam eden çalisanlar için  çalisanin  ilk  giris  tarihi

bu alana girilmelidir.

 Yada  çalisan  ayni  sirket  içerisinde  çalisiyordur  fakat  sirket  bünyesinde  yer  degistirmistir.

Örnegin  bir  holding  bünyesinde  çalisan  bir  çalisan  bir  sirketten  baska  bir  sirkete  transfer

olmustur.

 Ilgili  çalisanin  holding  bünyesine  ilk  girdigi  tarih  bu  alana  yazilarak  istenirsekidem
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hesaplamasinda bünye girisine göre hesaplama yapilabilecektir.

 (Tarih bilgisi girme için bknz.Genel/EkBilgiler/Listeler/Tarih Bilgisi Girme ).

 Ünvani:Çalisanin sirket içinde ünvani girilir.

 TC Kimlik no: Çalisan kimlik nosu girilir.

 NOT: Kullanici Yaratma isleminin basarili olmasi için çalisanlarin TCKNO bilgilerinin dogru bir

sekilde dolu olmasi zorunludur. (Bknz. Kullanici/Kullanici Yaratma  )

 

 Sigorta Durumu: Emekli, normal, stajyer, yabanci olmak üzere 4 sigorta durumundan biri

seçilir.

 SSK Numarasi: Bu sahaya yeni kaydi olusturulan kullanicinin ssk numarasi yazilir.

 Sigorta Ilk Giris Tarihi: Çal

 Emekli No: Bu sahaya yeni kaydi olusturulan çalisanin önceden emekliligi varsa emekli

numarasi yazilir.

 Vardiya: Bu sahaya yeni kaydi yapilan çalisanin çalisacagi vardiya tipi seçilir. Vardiya adi ve saat

araligi kullanici tanimlidir.

 Kullanici  butonu ile varolan bir vardiyayi seçebilecegi gibi "Yeni Ekle" butonu ile yeni bir

vardiya tanimlayabilir.

 Servis Güzergahi: Yeni kaydi yapilan çalisanin ise gelirken gelecegi servis güzergahi yazilir.

 

 Genel Bilgiler

 

 Cinsiyet: Kaydi yapilan çalisanin cinsiyet bilgisi yazilir.

 Medeni Hali: Çalisanin medeni hali yazilir.

 Dogum Tarihi: Çalisan dogum tarihi girilir (Tarih bilgisi girme için bknz. Genel/EkBilgiler/

Listeler/Tarih Bilgisi Girme).

 Kan grubu: Kaydi yapilan çalisanin kan grubu yazilir.

 Askerlik Durumu: Çalisanin  askerlik bilgisi girilir.

 Sigara Kullanimi: Çalisan sigara kullanma bilgisi evet ve hayir kutucuguyla yazilir.
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 Seyahat Edebilir:  Çalisanin seyahat yapma tercihi bilgisi yazilir.

 Mesaiye kalanlar: Çalisanin mesai tercihi girilir.

 Meslek: SGK tarafindan belirlenmis meslek kodlari ve meslek adlarinin çalisane atandigi

sahadir. Fusion IK Windows uygulamasi ile entegredir. Windows uygulamasinda "çalisan Sabit

Karti"nda tanimli olan meslek kodu sahasinin karsiligi NetsisHR içinde bu sahaya karsilik

gelmektedir.

 

 Dinamik Alanlar

 

 Dinamik alanlarla ilgili detayli bilgiye “Genel/Ayarlar/Dinamik Alanlar”  menüsünden

ulasilabilir.

 

 

1.2.3.2.1.2  Yabanci Dil

 Çalisanin yabanci dil bilgisi, bu dilde okuma, yazma ve konusma açisindan dili kullanma
seviyesi, ve dili ögrendigi yer bilgisi girilir.
 
 Yabanci dil bilgisi 2 sekilde gösterilebilir.

•Birincisi okuma/yazma/konusma için ayri ayri seviyelerin girilmesi ile,

•Ikincisi ise genel olarak o dil kullanmada tek bir puan üzerinden seviye bilgisi girilmesiyle
olusur.

 
 Yabanci dil bilgisinin seviyesinin görünüm ayarlari Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari
baglantisindan yapilmaktadir.
 
 Kullanici bu bölümde en fazla 3 yabanci dil girisi yapabilir.
 

•Yabanci Dil görünümü Okuma, yazma ve konusma yetenekleri olarak ayri ayri gösterildiyse,
en yüksek puani 10, en düsük puani 0’dir.

 Örnek verecek olursak, konusmasi 10 olarak kaydi yapilmis çalisan, o dilde akici ve düzgün
konusabilir, ileri seviyede o dilden konusabilir anlasabilir demektir.
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•Yabanci Dil gösterimi Genel olarak seçilmis ise "Baslangiç", "Ileri"  gibi sayisal degil sözel
kademelerle genel bir seviyelendirme yapilacaktir.

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2.1.3  Organizasyon

 Çalisanin organizasyon degisikligi sonucunda, firma içindeki atama/isten çikis  hareketlerinin
kaydedildigi bölümdür.
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 Bu bölüm de çalisan atamasi, isten çikarilmasi ve organizasyon içindeki yerini görmek
açisindan organizasyon semasi görüntülenir ve kaydedilir.
 
 Kullanici varolan organizasyon degisikligi üzerinde "Degistir"  butonu ile degisiklik yapabilir ya
da "Sil"  butonu ile tanimli bilgileri silebilir.
 
 Netsis Personel uygulamasi ile personelin çikis islemi yapilirken SGK tarafindan belirlenmis
ayrilis neden kodlari,  NetsisHR içerisinde personelin organizasyon pozisyon geçmisinde de
görüntülenmektedir.
 

 NOT: Kullanici, "Organizasyon Semasi" modülünün lisansini almis ise, bu ekranda artik

"Atama Yap" , "Isten Çikar", "Isealma" butonlari görünmeyecektir. Atama/isten çikarma/

isealma islemleri lisansi alinan "Organizasyon Semasi" modülü üzerinden yapilacaktir. Bu

senaryo durumda Atama/isten çikarma/isealma islemleri için Organizasyon Semasi linkine

bakiniz.

 Kullanici, bu modülün lisansini almamis ise, bu ekranda "Atama Yap" , "Isten Çikar",

"Isealma" butonlari görünecektir. Atama/isten çikarma/isealma islemleri bu ekran üzerinden

yapilacaktir.  Bu senaryo durumunda Atama/isten çikarma/isealma islemleri için asagida

detayli bilgi bulunmaktadir.

 

 
 Atama Yapma

 Kullanici "Yeni Ekle"  butonu ile çalisani bir yere atayabilir. Bu buton sonrasinda kullanici

karsisina çikan penceredeki sahalari doldurduktan sonra atama islemini gerçeklestirir.

 Kullanici ise baslama tarihini mutlaka doldurmak zorundadir. Kullanici ana bölge, alt bölge gibi

sahalarin kaydini yaparken daha önce tanimli olan sahalardan faydalanabilir ya da "Rehber"

butonu ile kendisi o an yeni bir isim tanimlayabilir.

 Atama islemi yaparken Baslangiç Tarihi bilgisi doldurulmasi zorunlu alandir.

 Isten Çikarma

 Kullanici, çalisani isten çikarma islemini "Isten Çikar" butonu ile yapar.

 Isten çikar butonundan sonra ekranda asagidaki pencere ekrana gelir.

 Kullanici Bitis Tarihi, Atama Nedeni, Neden Açiklamasi sahalarini doldurduktan sonra "Isten

Çikar" butonunu seçerek isten çikarma islemini gerçeklestirir.
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 Isten çikarma islemi için kaydedilen Bitis Tarihi doldurulmasi zorunlu alandir.

 

  

 

 Organizasyon Semasi

 Çalisanin organizasyon semasindaki yeri "Organizasyon Semasi" butonuna tiklanarak

görüntülenir.

 Bu islem sonrasinda organizasyon semasinda, bahsi geçen çalisanin adi koyu renkle

gösterilmis olur. (Bknz. Özlük/Organizasyon Semasi )

 

 E-posta Gönderme

 Ise yeni baslayan çalisane görev taniminin mail ile gönderilmesi bu bölümde yapilir. Kullanici

"E-posta Gönder" tusuna bastiktan sonra asagidaki gibi mail içerigi ekrani gelir. Mail içerikleri

için düzenleme yapilabilir,istenirse birden fazla sablon hazirlanabilir.

  (E-posta içerik tanimlamalari hakkinda bilgi almak için Araçlar/ E-posta Içerik Tanimlama

basligina bakiniz.)
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1.2.3.2.1.4  Sertifika

 Çalisanin varsa sertfika bilgileri bu bölümde kayit altinda tutulur.
 
 Sertifika bilgileri: Baslangiç Tarihi, Bitis Tarihi, Isim, Kurum, Sertifika Numarasi, Derece, Aktif
sahalarindan olusmaktadir.
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 Kullanici "Yeni Ekle" ile yeni bir sertifika tanimi yapabilir, varolan sertifika bilgileri üzerinde
"Degistir" butonu ile degisiklik yapabilir ya da "Sil" butonu ile varolan sertifika bilgisini
silebilir.
 
 

 
 
 Baslangiç Tarihi: Sertifikanin alindigi egitimin baslangiç tarihini ifade eder.
 
 Bitis Tarihi: Sertifikanin alindigi egitimin bitis tarihini ifade eder.
 
 Isim: Bu sahaya sertifikanin adi yazilir.
 
 Kurum: Bu sahaya sertifikayi veren imzalayan kurulusun resmi adi yazilir.
 
 Sertifika Numarasi: Sertifikanin üstünde bulunan sertifika numarasi buraya girilir.
 
 Derece: Sertifika sirasinda yapilan herhangi bir sinav sonucu varsa çalisanin bu sertifikada



84 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

derecesi girilir.
 
 Aktif: çalisan sertifikasini aldigi egitim konusunda hala yetkinse, sertfikanin alindigi tarihin
üzerinden çok geçmemisse aktif olarak isaretlenir.
 Pasif ise çalisan sertifikayi çok önceden almis, unutmus ve sertfikasini aldigi bilgilere
hakimiyetini yitirmis anlamina gelir.
 
 Kullanici yeni bir sertifika girmek için "Yeni Ekle" butonunu kullanir ve asagidaki pencere
ekrana gelir.
 
 Kullanici asagida belirtilen sahalari doldurarak yeni sertifika bilgisi girme islemini tamamlar.
 Sertifika Adi ve Baslangiç Tarihi sahasi doldurulmasi zorunlu alandir.
 
 Kullanici "Kaydet"  butonu ile ekledigi bilgileri kaydeder.
 
 
 
 
 

1.2.3.2.1.5  Yakinlari Bilgileri

 Çalisanin yakinlarinin genel, iletisim ve adres bilgilerinin kaydedildigi bölümdür.
 
 

 
 Kullanici yeni bir yakini bilgisi eklemek istediginde "Yeni Ekle"  butonu ile bu islemi yapar.
 
 Kullanici varolan bilgiler üzerinde "Degistir" butonu ile degisiklik yapabilir, ya da "Sil" butonu
ile varolan bilgiyi/leri silebilir.
 
 
 Yakini Ekleme
 
 Yakin ekleme islemi 3 kisimdan olusmaktadir: Yakini Genel Bilgi, Yakini Iletisim, Yakininin
Yaptigi Is.
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 Yakini Genel Bilgi: Bu kisimda çalisanin yakini olan kisinin çalisane yakinlik derecesi, ismi,
vatandaslik numarasi gibi bilgileri kaydedilir.
 Bu kisimda Yakinlik Tipi, Isim ve Soyad sahalarinin doldurulmasi zorunludur.
 
 Yakini Iletisim: Bu kisimda çalisanin yakininin iletisim bilgileri olarak e-posta, cep telefonu,
adresi ve telefon numara bilgileri girilir.
 
 Yakininin Yaptigi Is: Bu kismda çalisanin yakininin varsa yaptigi is, meslegi, is alaninin adi ve
sektör adi girilir.
 
 Kullanici "Kaydet" butonuna tikladiginda çalisan yakini/lari ile ilgili bilgileri kaydedilmis
olacaktir.
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1.2.3.2.1.6  Is Tecrübesi

 Çalisanin suan ki isine girmeden önceden yapmis oldugu is bilgileri girilir.
 
 

 
 Kullanici varolan is tecrübeleri üzerinde degisiklik yapmak isterse "Degistir"  butonuna
tiklamalidir, varolan bilgileri silmek için "Sil"  butonuna tiklamalidir.
 
 
 Yeni Is Tecrübesi Ekleme
 
 
 Kullanici "Yeni Ekle"  butonu ile yeni is tecrübesi ekler. Yeni is tecrübesi ekleme 3 kisimdan
olusur: Sirket, Pozisyon, Amir.
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 Sirket: çalisanin daha önce çalismis oldugu sirketin adi, sirketin bulundugu ülke ve sehir,
çalisan sayisi, telefonu, sirketin içinde bulundugu sektör ve is alani bilgileri girilir.        
 
 Pozisyon: çalisanin daha önce is tecrübesi edindigi pozisyon ile ilgili detayli bilgi burada girilir.
Bu kisimda çalisanin daha çalismis oldugu departman, pozisyon, ünvan, çalisma sekli, is tanimi,
ise baslama ve bitis tarihleri, isten ayrilma nedeni ve isten ayrilma için gerekli açiklamalar
tutulur.
 
 Amir: çalisanin daha önce birlikte çalismis oldugu amiri hakkinda bilgiler tutulur. Amirin adi
soyadi, ünvani, e-posta adresi ve telefonu bu kisimda kaydedilir.
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1.2.3.2.1.7  Referans

 Çalisanin daha önce is tecrübesi edindigi firmalardan gelen ise alimda önemli olan bazi detayli
bilgilerin kaydedildigi bölümdür.
 
 

 
 Kullanici varolan referans bilgileri üzerinde "Degistir" butonu ile degisiklik yapabilir, "Sil"
  butonu ile varolan bilgiyi/leri silebilir.
 
 
 Yeni Referans Bilgisi Ekleme
 
 Kullanici yeni bir referans bilgisi eklemek istediginde "Yeni Ekle"  butonunu kullanir.
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 Kullanici yeni ekleyecegi referans bilgilerinde, referansin çalisane Yakinlik Derecesi,referansin
Isim, Kurum, Ünvan, Sektör, Telefon, Cep Telefonu, E-posta bilgilerini kaydeder.
 
 Referansin iletisim bilgilerinde yanlis veri girisini önlemek adina kontrol yapilmaktadir,
telefon numarasi, e-mail gibi alanlarin kontrolü yapilmaktadir, veri dogru formata getirilene
kadar yeni referansin kaydi tamamlanmayacaktir.
 
 Yakinlik Derecesi, Isim, Telefon, Cep Telefonu sahalarinin doldurulmasi zorunludur.
 
 Referans eklerken girilen notlar bölümü asagidaki ok ile belirtilen yer kullanilarak
genisletilebilir.
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1.2.3.2.1.8  Egitim

 Çalisanin sirket içinde almis oldugu egitimlerin bilgileri gösterilmektedir.
 
 

 
 Egitimlerin olusturulmasi, planlanlanmasi ve gerçeklestirilmesi islemleri, Egitim Modülünden
gerçeklestirilir.
 
 Çalisana ait yeni egitim eklemenin 2 yolu vardir.
 

•Birincisi Özlük modülünden egitim bilgilerinden degistirilmektedir.

•Ikincisi ise egitim modülünden Egitim/Gerçeklesen Egitimler kismindan katilimcilari ekle
sekmesinden yapilmaktadir.

 
 Böylelikle katilimcilar belirlendikten sonra egitim yapilacagi bilgisi ilgili çalisanin özlük
bilgilerindeki egitim bilgilerine de otomatik olarak eklenmis olur.
 
 Kullanici varolan egitimler üzerinde "Degistir"  butonu ile degisiklik yapabilir, "Sil" butonu ile
varolan egitim bilgilerini silebilir.
 
 
 Yeni Egitim Bilgisi Ekleme
 
 Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile varolan egitimler içinden yeni egitim ekleme islemini
gerçeklestirir.
 
 Kullanicinin karsisina çikan asagidaki ekrana egitim ile ilgili bilgiler girilir.
 
 
 
 Normalde "Rehber" butonunda olan "Yeni Ekle" butonu bu bölümde yoktur.
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 Dolayisiyla kullanici rehberde karsisina çikan listedeki egitimlere yenisini eklemek
istediginde, Egitim/Egitim Tanimlari modülünden bu islemi gerçeklestirir.
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3.2.1.9  Yetkinlik

 Kullanici bu bölümde çalisanin sahip oldugu yetkinliklerin, niteliklerin bilgisini kaydeder.
 
 Özlük içerisindeki bu kisim ayni zamanda Egitim modülünden de beslenmektedir. Eger bir
egitim sonrasinda çalisanin aldigi belli bir puan veya sinav sonucuna karsilik olarak çalisalar bazi
yetkinlikler kazanabilir, egitim modülündeki bu islem sonrasinda çalisanin kazandigi
yetkinlikler otomatik olarak özlük/yetkinlik altinda listelenmektedir.
 
 Yetkinlik degeri ise kisinin sahip oldugu yetkinligin ne oranda sahip oldugunu belli eden bir
tanimdir. Örnegin çalisanin "Problem Çözme Yetenegi" var yetkinlik derecesinde de olabilir ve
ya 100 üzerinden 90 olacak sekilde çalisan bu yetkinlige sahip olabilir.
 
 

 
 Kullanici "Yeni Ekle"  butonu ile çalisan özlük bilgilerine yeni bir nitelik ve yetkinlik degeri
ekleyerek çalisan ile ilgili bir profil olusturur.
 
 Kullanici "Degistir"  butonu ile tanimlanmis profil bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir ya da
"Sil" butonu ile tanimlanmis profil bilgilerini silebilir.
 
 Kullanici bu bölümde "Rehber"  butonundaki nitelik/yetkinlik listesinde tanimli olmayan
herhangi bir özellik için Tanimlamalar/Genel Tanimlar/Nitelik kisminda yeni nitelik
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tanimlayabilir.
 
 
 
 
 

1.2.3.2.1.10  Katildigi Sinavlar

 Kullanici çalisanin daha önce girdigi sinav bilgilerini, sinav sonuçlarini bu bölümde kaydeder.
 
 

 
 Bu bölümde sinavin Sinav Tarihi, Ismi, çalisanin Aldigi Puan ve Sinavin Kaç Üzerinden oldugu
bilgisi girilir.
 
 Kullanici varolan sinav bilgileri üzerinde "Degistir"   butonu ile degisiklik yapabilir, "Sil" butonu
ile tanimli sinav bilgilerini silebilir.
 
 
 Yeni Sinav Bilgisi Ekleme
 
 
 Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni sinav kaydi girisini yapar.
 
 Kullanici daha sonra karsisina çikan asagidaki ekrandaki bilgileri doldurarak sinav kaydi islemini
bitirir.
 
 Kullanici karsisina çikan sinav listesine yeni bir sinav tipi eklemek içinTanimlamalar/Egitim/
Sinav Kategori kismindan yeni bir sinav kategorisi ekleyebilir.
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 Sinav Kodu: Kullanici yeni bir sinav kodu belirler.
 
 Sinav Tarihi: Kullanici sinavin tarihini belirler.
 
 Puan: Kullanici sinavin puanini belirler.
 
 Kullanici "Kaydet" butonu ile çalisan için tanimlamis oldugu sinav bilgilerini kaydeder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3.2.1.11  Izin

 NetsisHr  içerisinde izin onay mekanizmasi içerisinde bulunan bir adim, çalisanin özlügü
içerisinde izin bilgisini girmektir.
 
 Izin bilgisi talebi;   B2E/Izin Talebi bölümünden çalisanin sahsen girerek olusturuldugu gibi, IK
Uzmani tarafindan bu bölümde de olusturulabilir.
 
 Bu bölümden girilen izin taleplerine Izin/IK Izin Islemleri bölümünde karar verilir. Bu
bölümde ayrica çalisanin izin hareketleri de takip edilir.
 
 Kullanici var olan izin bilgileri üzerinde "Degistir" butonu ile degisiklik yapabilir, "Sil " butonu
ile tanimli izin bilgilerini silebilir.
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 Asagidaki resimde izin özet kismi görüntülenmektedir.
 
 

 
 Hakedilen Gün:çalisanin hakettigi izin gün sayisidir. Genel Uygulamada 1 yil çalistiktan sonra
izin kullanmaya hak kazanilir. 
 Ise giris tarihinden bu yana kaç gün izin hakettigini gösterir. 
 
 Kullanilan Gün:Kullanilan izin günü.   Mazaret izinleri Kullanilan güne dahil edilmez.
 
 Cumartesi Gün Toplam:
 
 Kalan Gün:Hakedilen Gün – (Kullanilan Gün + Cumartesi Gün Toplami)  seklinde hesaplanir.
 
 Eksik Gün: çalisanin çalismadigi günleri ifade eder. Kismi süreli sözlesmeler, istirahat raporu
vs. gibi durumlar eksik gün olarak kaydedilir.
 
 Talep Edilip Kullanilmayan:“Durum”  kolonu “Bekliyor” olan kayitlar bu baslik altinda
gösterilir. Kullanilan güne dahil edilmez.
 
 Mazaret Gün:Mazeret Izinleri bu baslik altinda gösterilir. Kullanilan güne dahil edilmez.
 
 Izin Hakedecegi Tarih: Genel uygulamada ise basladiktan 1 yil sonraki tarihtir.
 
 Hakedilecek Gün Sayisi: "Kisinin Izin Hakedecegi Tarih" bilgisi sonrasinda hakedecegi gün
sayisidir.
 
 
 
 Yeni Izin Bilgisi Ekleme
 
 Kullanici çalisanin yeni izin talebini "Yeni Izin Ekle"  butonu ile girer ve asagidaki ekranda
gereken bilgileri doldurur.
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 Izin tipi: Kullanici bu kisimda izin talebinin izin tipini girer. Izin Tipleri: Devir, dinlenme,
dogum, eksik gün, evlilik, is kazasi, erken hakedis, manuel kapatilan izin, mazaret, ölüm, süt
izni, tasinma, vizite, yillik izin, yillik izin (bordro).
 
 Ücretli mi: Kullanicinin izin tipine bagli olarak bu kisim otomatik olarak ücretli/ücretsiz olarak
doldurulmus olur.
 
 Izin Baslangiç Tarihi: Kullanici bu kisimda izin baslangiç tarihini girer.
 
 Ise Dönüs Tarihi: Kullanici bu kisimda ise dönüs tarihini girer.
 
 Talep Edilmis Süre: Bu kisim kullanici ise dönüs tarihini ve izin baslangiç tarihini girdikten
sonra otomatik olarak kendisi hesaplar.
 
 Izin Nedeni: çalisanin izin için yaptigi açiklama, izin nedeni girilir.
 
 
 NOT: Izin talebi girisi esnasinda mail gönderimi gerçeklesmektedir.

oSistemde izin onay süreci Tanimlamalar/Onay/Onay Sablon Tanimlari üzerinde
tanimlanan sablon Tanimlamalar/Onay/Onay Süreçleri ekranlarininda baglanarak
tanimlandiysa izin mailleri bu bilgiler dogrultusunda gitmektedir.
oIzin talebi ve kullanim onay sistemi eger bu ekranlarda tanimlanan süreçlerle
tanimlanmamissa, uygulamada halihazirda kullnailan mail gönderim sistemi
kullanilacaktir. Default olarak uygulamanin kullandigi bu mail gönderimi isleminde,

izin talebi olusturuldugunda amire mail gider. Amir/IK Uzmani izin talebini onayladiginda/
reddettiginde çalisana bilgi maili gönderilir.Çalisan kullanim girdiginde amire mail gider.
Amir/IK Uzmani izin kullanimini onayladiginda/red/iptalinde çalisana mail gider.
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 Izin Bilgisi Güncelleme
 
 Izin bilgisi ekleme islemi sonrasinda çalisanin izin bilgileri izin nedeni gibi açiklama sahalariyla
birlikte güncellenebilir, izin bilgisi kabul edilebilir, reddedilebilir.
 
 

 
 
 "Yeni Ekle" denilerek tanimlanan izin talebi için "Degistir" denildikten sonra güncelleme
ekraninda geçen "Güncelle", "Sil", "Kabul Edildi", "Reddet" butonlariyla gerçeklesen islemler
asagida açiklanmistir.
 
 

•"Güncelle"       tusu ile izin bilgisi ile ilgili izin tipi, izin baslangiç ve is dönüs tarhileri
güncellenebilir.

•"Sil" tusu ile izin bilgisi silinebilir.
 

•"Kabul Edildi"  tusu ile amir onayi verildi durumuyla izin talebi bilgisi kabul edilir, onaylanir.
Izin onayindan sonra kullanici "Degistir" tusuna tikladiginda izin kullanim bilgisi girebilir, izin
talebi kabul onayini iptal edebilir(bu durumda izin  amir onayi bekliyor durumuna
geçecektir), ya da onaylanmis izni tamamen iptal edebilir

 
 
 
                 "Kullanildi" tusu sonrasi kullanici asagidaki gibi izin gerçeklesme bilgisini
güncelleyebilir, silebilir ya da gerçeklesme onayi verilebilir.
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                 "Iptal" tusu sonrasi kullanici asagidaki gibi Iptal edilen izni onaylayabilir ya da iptal
islemini geri alabilir.
 

                 
 
 
                 "Onay Iptal" tusu sonrasi kullanici izin onay durumunu "Amir onayi bekliyor "
durumuna getirmis olur. Kullanici bu durumda yeniden izin ile ilgili amir onayi verebilir ya da
reddebilir.
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•"Reddet"           tusu ile istenirse amir reddetme nedeni girilerek izin talebi reddedilebilir.
 

 
 
 
 
 
 NOT: Netsis Personel Uygulamasinda, aktif olan bir isyerinin durum bilgisi bos ise, bir diger
deyisle sirket durumu aktif/pasif/kapali seçeneklerinden biri dogru seçilmemisse, ya da hiç
bir seçim olmamissa izin özet bilgilerinin bulundugu pencerede, hakedilen gün, izin hakedis
tarihi gibi bölümlerdeki degerler bos  gelebilir.
 Örnek verilecek olursa, kisisuan X Isyerinde çalisiyor. X isyeri için Netsis Personel>

Bordro>Kayit>Sirket Bilgileri ekranindan "Durum" statüsü belirlenmelidir.

 Bordro ekraninda yapilmasi gereken degisiklik asagida belirtilmistir.
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1.2.3.2.1.12  SGK

 Kullanici çalisanin SGK bilgilerini girer.
 
 Bu bölüm 3 kisimdan olusmaktadir: Engellilik Bilgileri, Bordro Bilgisi, Dinamik Alanlar.
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 Engellilik Bilgileri
 
 
 Engellilik Derecesi: Bordro uygulamasindan otomatik olarak geldigi için sabittir degistirilemez.
Bordro tarafindan kaydi gelir.
 
 Engellilik Kategorisi: çalisanin engellilik oranina sahip oldugu kategori burada seçilir.
                 çalisan eger Göz Rahatsizliklarindan dolayi engellilik oranina sahipse Göz Hastaliklari
seçenegi seçilmelidir.
 
 Engellilik Orani: çalisanin engelliligi, hareketini yüzde kaç engelliyorsa o oran bu sahaya
girilmelidir.
                 Örnegin; çalisan boyun fitigindan dolayi amleiyat geçirir ve boynuna platin takilir.
                 Tibbi olarak boynuna platin takilmasi çalisanin harektlerinin %40 oraninda kisitlar. Bu
oran bu kisima yazilmalidir.
 
 Engellilik Tanimi: çalisanin sahip oldugu engellilik hakkinda kisa bir detay yazilir.
 
 Süreli Özürlü: çalisan belli bir tedavi, ameliyat vb. bir sebepten ötürü belli bir zaman
araliginda hareketleri kisitli olacaksa, Süreli Özürlü olarak kaydedilir.
                 Süreli Özürlü tarih araligi da girilmelidir.
 
 
 
 Bordro Bilgisi
 
 
 Terör Magduru: çalisan terör magduru ise bordro bilgisi olarak bu saha seçilmelidir.
 
 Göçmen: çalisan göçmen ise bordro bilgisi olarak bu saha seçilmelidir.
 
 Eski Hükümlü: çalisan eski hükümlü ise bordro bilgisi olarak bu saha seçilmelidir.
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 Dinamik Alanlar
 
 
 Dinamik alanlarla ilgili detayli bilgiye “Genel/Ayarlar/Dinamik Alanlar”  menüsünden
ulasilabilir.
 
 
 
 
 
 

1.2.3.2.1.13  Ehliyet

 Bu kisimda çalisanin varsa ehliyet bilgileri kaydedilir.
 
 

 
 Kullanici varolan bilgiler üzerinde "Degistir" butonu ile degisiklik yapabilir, ya da "Sil" butonu
ile varolan bilgiyi/leri silebilir.
 
 
 Yeni Ehliyet Bilgisi Ekleme
 
 
 
 "Yeni Ekle" butonu ile yeni bir ehliyet bilgisi girilebilir.Kullanici bu butondan sonra karsisina
çikan asagidaki ekrandaki bilgileri girerek ehliyet ekleme islemini bitirir.
 
 Asagidaki sahalar çalisanin ehliyet kartinda bulunan bilgiler dogrultusunda doldurulmalidir.
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1.2.3.2.1.14  Evrak

Bu bölümde çalisan ile ilgili belli döküman grubuna göre evrak kaydi yapilir. Var olan

evraklar Dosya Adi Sütununda üstüne tiklandigi zaman otomatik olarak bilgisayar

indirilir.

 Kullanici varolan bilgiler üzerinde "Degistir" butonu ile degisiklik yapabilir, ya da "Sil" butonu
ile varolan bilgiyi/leri silebilir
 

 

 

Yeni Evrak Ekleme

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile Yeni Evrak Ekleme islemine baslar. Eklenecek olan

evrakla ilgili Döküman Grup ve Açiklama eklenir.

"Eklemek istediginiz dosyalari seçiniz" butonu ile bilgisayardan eklenecek olan dosya

seçildkten sonra "Kaydet" butonu ile evrak ekleme islemi tamamlanir.
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Kullanici döküman grubu listesine yeni bir döküman grubu tanimlayabilir.(bknz. Genel

Bilgiler/Döküman Grubu Ekleme)

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2.1.15  Ödül/Ceza

Bu bölümde çalisanin sirkette çalistigi süre içinde isinde gösterdigi olumlu ve olumsuz

davranislara göre ödül ve ceza bilgileri girilir.
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Ekranda varsa Ödül/Ceza ile ilgili Tarih, Gerekçe, Ödül/Ceza Tipi, Statü,Isim, Puan/

Tutar, Sonuç bilgileri görünür.

Kullanici çalisan ile ilgili varolan bu kayitlari degistirebilir, silebilir.

 

Yeni Ödül/Ceza Bilgisi Ekleme

Kullanici "Yeni Ekle" Butonu ile bu ile Ödül/Ceza Ekleme islemini baslatir.

 

Ödül/Ceza: Bu saha doldurulmasi zorunlu alandir. Alanda ödül ceza bilgisi girilir.

Tarih: Ödül/Cezanin hakedildigi tarih girilir.

Gerekçe: Ödül/Cezanin gerekçesi açiklanir.

Ödül/Ceza Tipi: Bu kisimda kullanici rehberde ödül/ceza tipini seçer.(Kullanici yeni bir

Ödül/Ceza Tipi tanimlamak isterse, Tanimlamalar/Genel Tanimlar/Ödül-Ceza Tipi

kismindan yapar).

Puan: Çalisanin bahsi geçen Ödül/Ceza hakkinda aldigi puan girilir.

Sonuç: Ödül/Ceza sonucu girilir.

Eklenmis olan ödül ceza kaydinin detaylarini görmek için asagida belirtilen kirmizi

çerçeve içindeki + butonuna basmak yeterlidir.



105Özlük

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 

Detaylara gelindiginde ödül ceza sürecine dogrudan bir kayit girilebilir. Ödül/Ceza

sürecinde öneri/sikayetler de takip edilmektedir. Çalisanlarin bu süreçlerine herhangi

bir kategoride sunduklari öneri/sikayetler onlarin ödül/ceza süreçlerini

etkileyebilmektedir.

Ödül/Ceza sürecinde öneri/sikayetler de takip edilmektedir. Çalisanlarin bu

süreçlerine herhangi bir kategoride sunduklari öneri/sikayetler onlarin ödül/ceza

süreçlerini etkileyebilmektedir.

"Ilgili Öneri/Sikayetler" basligi altinda eklenen önerilerin detaylari, yukarda belirtilen

"Detaylar" butonu sonrasi asagidaki ekrandan incelenebilir, "Sil" butonu ile ilgili satir

silinebilir.
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Ilgili ödül ceza sürecine evrak bilgisi de eklenebilir.

Evrak sekmesine geldikten sonra "Yeni ekle" denilerek ödül ceza süreci kapsaminda

eklenen evraklar asagidaki gibi listelenebilmektedir.

 

1.2.3.2.1.16  Ölçü Bilgileri

 Bu bölümde çalisanin ölçü bilgileri bulunmaktadir. çalisanin; Boyu, Kilosu, Pantolon bedeni,

Gömlek Bedeni, Sapka Bedeni, Ayakkabi Numarasi bilgileri girilir.

 

 

1.2.3.2.1.17  Banka Hesap Bilgileri

 

Bu bölümde çalisanin banka hesap bilgileri bulunmaktadir. Bu bölümde 5 farkli banka

hesabi tanimlanabilir. Ayrica dinamik alan tanimlanabilir.
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 Banka Hesap No

 2 uygulama tam entegre çalistigi için, bu bölüm, IKWEB veya Bordro uygulamasi tarafindan da

degistirilebilir durumdadir.

 Banka: çalisanin kullandigi banka adi çikan liste içinden seçilerek girilir. Kullanici burada

tanimli olmayan bir banka kullaniyorsa tanimlamalar/bankahesabi kismindan ekleyebilecegi

gibi rehber özelliginden de faydalabilir.

 Sube: çalisan kullandigi bankanin hangi subesinde hesap açtiysa seçilmelidir.

 Hesap No: çalisanin banka hesap numarasi girilir.

 IBAN: çalisanin internet bankaciligi için kullandigi internetteki hesap numarasi IBAN girilir.

 

 Dinamik Alanlar

 Dinamik alanlarla ilgili detayli bilgiye “Genel/Ayarlar/Dinamik Alanlar”  menüsünden

ulasilabilir.

 

 

1.2.3.2.1.18  Özel Sahalar

 
 Bu bölüm 3 kisimdan olusmaktadir: Özel Sahalar, Kullanici Tanimli Sahalar, Dinamik Alanlar.
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 Özel Sahalar
 
 
 Grup Kodu: çalisanin bulundugu grup kodu çikan listeden seçilir.

 Kullanici buradaki grup listesini degistirmek, yeni bir grup kodu eklemek ya da silmek için

Tanimlamalar/Kod Tanimlari/Grup kodu kismindan faydalanir.

 Kod 1 sahasi Tanimlamalar/Kod Tanimlari kismindan düzenlenir.

 NOT: Kod1, Kod2, Kod3, Kod4, Kod5, Kod6, Kod7, Kod8 sahalari Bordro Uygulamasinda

"Personel Sabit Bilgileri"nde bulunan kod sahalarina karsilik gelmektedir. 2 uygulama tam

entegre çalistigi için, bu bölüm, IKWEB veya Bordro uygulamasi tarafindan da degistirilebilir

durumdadir.

 

 Kullanici Tanimli Sahalar

 NOT: Sayisal/Alfasayisal sahalari Bordro Uygulamasinda "Personel Sabit Bilgileri"nde

bulunan "Personel Ek Bilgileri-2"ekraninda bulunan Sayisal/Alfa  Sayisal  sahalarina karsilik

gelmektedir. 2 uygulama tam entegre çalistigi için, bu bölüm, IKWEB veya Bordro uygulamasi

tarafindan da degistirilebilir durumdadir.

 

 Dinamik Alanlar

 

 Dinamik alanlarla ilgili detayli bilgiye “Genel/Ayarlar/Dinamik Alanlar”  menüsünden
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ulasilabilir

 

 

 

1.2.3.2.1.19  Tetkik

 Bu bölümde özlüge ait yapilmis olan tetkiklerin listesi bulunmaktadir. IK Uzmani buradaki liste
üzerinde degisiklik yapabilir ya da tetkik silebilir.
 
 NOT: Özlük altinda bulunan bu ekranin gelebilmesi için Isçi Sagligi Lisansi müsteri tarafindan
satin alinmis olmalirdir. Lisans var ise, Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari  içerisinde "Özlük
ayarlari" içerisinden "Özlük Ekraninda Isçi Saglik Bilgilerini Göster." parametresi seçili
olmalidir.
 
 Isçi sagligi modülü üzerinden çalisanlar için girilen tetkikler de özlük üzerinden bu ekranda
görülebilmektedir.
 
 
 

 
 
 Ekranda yapilan tetkiklerin; Adi, Tetkik Tarihi, çalisanin bulundugu Departman, Bölüm, Bulgu,
Kanaat ve Sonuç, Tetkik Eden Ad Soyad bilgileri görünmektedir.
 
 Tetkik bilgisi özlük kismindan eklenebilecegi gibi, Isçi Sagligi modülünden de eklenebilir.
(Bknz.Isçi Sagligi/Tetkik )
 
 Yeni Tetkik Bilgisi Ekleme
 
 Çalisanin yeni tetkik bilgisi "Yeni Ekle"  butonu ile yapilir. Kullanici bu butonu tikladiktan sonra
asagidaki ekran görüntüsü gelir.
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 Bu bölümde 2 kisim vardir: Tetkik, Engellilik Bilgileri.
 
 
 Tetkik: Bu kisimda çalisane yapilan tetkikin; Tetkik Tarihi, Tetkik Kodu, Tetkik Eden Ad Soyad,
Bulgu, Kanaat ve Sonuç bilgisi girilir.
 
 Engellilik Bilgileri: Bu kisimda çalisanin yapilan tetkik sonucunda olusan engellilik bilgilerinin;
Engellilik Derecesi, Engelilik Kategorisi, Engellilik Orani, Engellilik Tanimi, Süreli Özürlü ise
Tarih Araligi girilir.
 
 Kisit: Bu kisimda peronelin tetkikleri sonucunda belirlenen kisitlar girilir. Örnegin asagidaki
resimde Akciger filmi sonrasindaki bazi bulgular sebebiyle kisi 6 ay süreyle toksik gazlar vb.
bulunan ortamda çalisamaz kisiti verilmistir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3.2.1.20  Periyodik Muayene

 Periyodik muayene çalisanlere ise baslamadan önce bir seferlik yapilan muayenedir. Bu
ekranda çalisanlere yapilan periyodik muayeneler tetkik tarihine göre listenmektedir.
NOT: Özlük altinda bulunan bu ekranin gelebilmesi için Isçi Sagligi Lisansi müsteri tarafindan
satin alinmis olmalirdir. Lisans var ise, Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari  içerisinde "Özlük
ayarlari" içerisinden "Özlük Ekraninda Isçi Saglik Bilgilerini Göster." parametresi seçili
olmalidir.
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 Periyodik muayane bilgisi özlük kismindan eklenebilecegi gibi, Isçi Sagligi modülünden de
eklenebilir. (Bknz.Isçi Sagligi/Periyodik Muayene )
 
 Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile çalisan için yeni periyodik muayene kaydi girebilir.
 
 Kullanici çalisani seçtikten sonra karsisina yeni periyodik muayene ekleme bilgisi çikar.
 
 Bu bölüm 4 kisimdan olusur: Genel Bilgi, Tibbi Anamnez, Fizik Muayene Sonuçlari,
Labaratuvar Bulgulari, Kanaat ve Sonuç.
 
 Genel Bilgi
 
 Bu kisimda çalisan hakkinda genel bilgi kaydi yapilir.
 
 Isyeri: Isyeri hakkinda geçerli olan Isyeri Sicil No, Isyeri, Telefon, Adres Bilgileri girilir.
 
 Isçi: çalisanin Adi Soyadi,Cinsiyet, Egitim Durumu, Medeni Hali, Çocuk Sayisi, Meslek, Yaptigi
Is, Çalistigi Bölüm bilgileri girilir.
 
 Özgeçmis: çalisanin Kan Grubu, Konjenital/Kornik Hastaligi, Bagisiklama-Tetanoz,
Bagisiklama-Hepatit, Bagisiklama-Diger bilgileri girilir.
 
 Soygeçmis: çalisanin Anne, Baba, Kardes, Çocuk bilgileri girilir.
 
 
 Tibbi Anamnez
 
 
 Bu ekranda çalisanin geçirdigi önemli hastaliklar ve tarihleri yer alir.
 
 Fizik Muayene Sonuçlari
 
 

 Fizik muayene sonuclari ekraninda çalisane yapilan fizik muayenelerin sonucunda

varsa görme, duyma, isitme ve sistemsel bir rahatsizligi tanimlanan alanlar

bulunmaktadir.
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Bazi veriler için gerekli sayisal araliklar da ayni zamanda muayene sonucu olarak

girilebilir.

 Labaratuvar Bulgulari
 
 
 Bu ekranda çalisane yapilan biyolojik, radyolojik, fizyolojik muayenelerin sonuçlari kaydedilir.
 
 Bu bölümde Biyolojik Analizler, Radyolojik Analizler, Fizyolojik Analizler, Fizik Muayene
Sonuçlari kisimlarina bu bilgiler kaydedilir.
 
 Kanaat ve Sonuç
 
 Kanaat ve sonuç ekraninda yapilan periyodik muayenelere göre çalisanin saglikli oldugu  yada
çalismasini kisitlayacak rahatsizligi var ise bu ekranda tanimlanir.
 
 
 
 

1.2.3.2.1.21  Is Kazasi

 Kullanici, çalisan ile ilgili is kazasi bilgilerini bu bölümde girer. çalisanin is kazasi bilgileri özlük
bilgilerinde bulundugu gibi Isçi Sagligi modülünden de tanimlanabilir.
 NOT: Özlük altinda bulunan bu ekranin gelebilmesi için Isçi Sagligi Lisansi müsteri tarafindan
satin alinmis olmalirdir. Lisans var ise, Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari  içerisinde "Özlük
ayarlari" içerisinden "Özlük Ekraninda Isçi Saglik Bilgilerini Göster." parametresi seçili
olmalidir.
 
 

 
 ( Bknz.Isçi Sagligi/Is Kazasi )
 
 Kullanici "Yeni Ekle"  butonu ile çalisan için yeni is kazasi kaydi girme islemini gerçeklestirir.
 
 Kullanici ilgili çalisani seçtikten sonra, asagidaki gibi bir ekran çikar. Bu bölümde is kazasi
hakkinda detayli bilgi girilir.
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 Bu bölümde, Kazazede, Isyeri, Is Kazasi Bilgileri, Belge, Meslek Hastaligi kisimlari
bulunmaktadir.
 
 
 Kazazede
 
 
 Kullanici bu bölümde kazazede olan çalisanin genel bilgileri, iletisim, izin bilgileri, egitim
durumu bilgilerini girer.
 
 çalisanin Adi Soyadi, Cinsiyet, Dogum Tarihi, TC Kimlik No, Ssk Numarasi, Giris Tarihi bilgileri
otomatik olarak dolu gelir.
 
 
 Isyeri
 
 Kullanici bu bölümde is kazasi yapilan isyeri hakkinda bilgileri kaydeder.
 
 Is yerinin Bagli Bulundugu Il, Is Yeri Sicil No, Vergi Dairesi, Vergi Numarasi, Telefon, Ünvani,
Adresi ve isyerinde çalisan Isçi Sayisi hakkinda sahalar bulunur.
 
 
 Is Kazasi Bilgileri
 
 Kullanici bu kisimda is kazasi yasamis olan çalisanin yasadigi kazayla ilgili sebep sonuç
bilgilerini detayli bir sekilde girer.
 Kök Neden arastirmasi için Kök ve Neden bilgisi girer.
 Kullanici Kaza Tipi sahasinda gördügü listeyi tanimlamalar kismindan düzenleyebilir.
(Bknz.Tanimlamalar/Isçi Sagligi/Is Kazasi Tipi )
 
 
 Belge
 
 Belge ekraninda belgenin düzenlendigi tarih ve düzenleyen ile ilgili bilgilerin tanimlandigi
ekrandir.
 
 Kaza sonucunda çalisan izin kullanmasi gerekiyorsa kullanacagi izin gün sayisi ve SGK bildirim
tarihlerinin tanimlandigi alanlar bulunmaktadir.
 
 
 Meslek Hastaligi
 
  Meslek hastaligi ekraninda çalisanin meslek hastaligi var ise hastaliginin adi , nasil tanisinin
konuldugu ile ilgili alanlarin tanimlandigi alanlar bulunmaktadir.
 
 Kullanici "Kaydet" butonu bastiginda ekledigi tüm degisiklikleri kaydeder. Bu buton



114 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

basildiktan sonra, "Yeni Ekle" butonu ile yeni is kazasi kaydi eklenir,
"PDF " butonu ile pailan is kazasi bilgilerinin çiktisi pdf. formatinda alinabilir.
 
  Asagidaki görüntüde  örnek is kazasi raporu gösterilmektedir.
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1.2.3.2.1.22  Kontrol Listesi

 Kullanici bu bölümde çalisanin ise girisinde gerekli olan, özlük bilgileri arasinda olmasi
gereken evrak, envanter bilgilerini girebilir, çalisana zimmet atayabilir.
 
 Kullanici listede bulunan herhangi bir kontrol listesi  bilgisini "Sil"  butonu ile silebilir.
 
 

 
 
 Yeni Kontrol Listesi Bilgisi Girme
 
 
 
 Kullanici 2 sekilde kontrol listesine yeni bir madde ekleyebilir. Bunlar sagidaki butonlarla
gerçeklestirilir.;
 
 

•"Yeni Ekle" butonu ile kullanici tek tek kendisi kontrol listesine satir ekler.
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NOT: Kullanicinin kontrol listesinde olusturdugu liste aslinda bir sablondur.

Tanimlamalar/Genel Tanimlamalar/Kontrol Listesi bölümünden tanimlanan liste

otomatik olarak "Sablondan Getir" denilerek çagirilabilir.

 
 Kontrol Listesi Üzerinde Düzenleme Yapma
 
 Çalisanin ise giriste istenen kontrol listesindeki evraklari getirmesine bagli olarak 'var/yok'
seçenekleri seçilir.
 
 Kullanici "Düzenle" butonuna bastiginda kontrol listesi kayitlarinda düzenleme yapabilir.
 
                 
 

 
 
 Evraklarin getirilme durumuna göre gerekli kayitlar yapildiktan sonra "Güncelle" butonuna
tikladiginda yapilan degisiklikler kaydedilmis olur.
 
 
 Çalisana Zimmet Verme
 
 "Zimmet Formu Yarat" butonu sonrasinda, çalisana zimmetin iliskilendirecegi ekran gelir.
 Teslim alan, zimmet verilen kisidir. Teslim eden ise, zimmeti veren yetkili kisi anlamina
gelmektedir.
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 Zimmet verilen malzeme üzerinde "Degistir" butonu ile degisiklik yapilabilir veya "Sil"
butonu ile malzeme silinebilir.
 
 Degistir denildiginde asagidaki ekrandaki gibi çalisana verilen malzemenin bilgileri
düzenlenebilir.
 

 
 
 Teslim eden bilgisi girildikten sonra "Kaydet" butonuna basildiginda malzeme çalisana
zimmetlenmis olmaktadir.
 
 Gereken düzenlemeler sonrasinda, çalisana zimmet atanmis olur. "Geri al" butonuna
tiklandiginda asagidaki gibi malzemenin geri alindigi tarih bilgisi girilerek malzeme bosa
birakilir.
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 Bu ekranlarda atanan zimmetli malzemelerin takibi ise Tanimlamalar/Zimmet/Malzeme
Takibi bölümünden yapilabilir.
 
 NOT: "Malzemeyi Geri Al" denildikten sonra malzeme ile ilgili degisiklik yapilamaz.
 
 NOT: Ayni özelliklere sahip bir malzemeyi baska birine atarken ve o malzeme, henüz diger
çalisandan geri alinmamissa, "Malzeme diger kiside zimmetlidir" uyarisi verilmektedir.
 
 

 
 NOT: Çalisanlar, bu bölümde kendilerine atanan zimmetleri, B2E Çalisan Portali
anasayfasindan takip edebilir.
 
 
 

1.2.3.2.1.23  Zimmet

 
 Çalisanlara zimmet ayni zamanda Özlük Girisi/Güncelleme/Kontrol Listesi 'nden de
verilebilmektedir. Iki ekran arasindaki tek fark Özlük Girisi/Güncelleme/Kontrol Listesi
ekranindan sadece zimmet formu sablonu kullanilarak o sablonda tanimli malzemeler
otomatik olarak gelecek sekilde zimmet eklenirken, bu ekranda yeni bir sablon olusturularak



120 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

ve verilecek malzemeler seçilerek zimmet eklenebiliyor olmasidir.
 
 

 
 
 "Yeni ekle" denildiginde asagidaki gibi zimmet ekleme ekrani gelmektedir. Form basligi,
taahhüt metni ve teslim eden bilgisi için özlük seçilerek zimmet verilebilir. Bu sekilde zimmet
eklenirken çalisana verilecek malzemeler de istege göre seçilebilir. "Zimmet Formunu
Sablondan Olustur" denildiginde ise uygulanacak zimmet sablonunu seçerek mevcutta tanimli
zimmet sablonundan faydalinalarak zimmet eklenebilir. Bu sekilde zimmet eklerken ise,
sablonun içinde tanimli olan malzemeler otomatik olarak çalisana zimmetlenecektir.
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 Zimmetleri form bazinda görüntüle parametresi seçildiginde asagidaki gibi zimmet formlari ve
her forma bagli zimmet kalemleri de listelenmektedir.
 
 

 
 
 Zimmet formu düzenle denildiginde asagidaki gibi çalisanin üzerindeki zimmetler
görüntülenmektedir. "Geri Al" denildiginde çalisanin üstündeki zimmet geri alinmakta ve
alinan tarih bilgisi de kaydolmaktadir.
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1.2.3.2.1.24  Kimlik

 Çalisana ait nüfus ve pasaport bilgilerinin görüntülenip degistirilebilecegi bölümdür.

 Kimlik, Pasaport ve Dinamik Alanlar olmak üzere üç bölüme ayrilmistir.

 

 

 

 

 Kimlik

 Çalisanin kimlik bilgileri girilir. Bu bölümdeki uyrugu, seri numarasi, baba adi gibi alanlar

çalisanin nüfus cüzdanindaki bilgilerden doldurulur.

 

 Pasaport

 Çalisanin pasaport bilgileri girilir. Bu bölümdeki sahalar, çalisanin pasaportundaki bilgilerden

doldurulur.

 

 Dinamik Alanlar

 Dinamik alanlarla ilgili detayli bilgiye “Genel/Ayarlar/Dinamik Alanlar”  menüsünden
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ulasilabilir.

 

 NOT: Çalisanin kimlik bilgileri, çalisan portali üzerinden de degisebilmektedir. Detayli bilgi

için B2E/Kisisel Bilgilerim bakiniz.

 
 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2.1.25  Iletisim

Çalisan ait iletisim bilgilerinin görüntülenip degistirilebilecegi bölümdür.  

 Iletisim, Ev Adresi, Diger Adres ve Dinamik Alanlar olmak üzere dört bölüme ayrilmistir.
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 Iletisim

 Çalisanin iste kullanidigi telefon numarasi, dahili numarasi, kisisel numarasi gibi var olan tüm

telefon numaralari girilir.

 NOT: Is e-posta bilgilerinin dogru bir sekilde girilmis olmasi önemlidir. Izin islemleri,

dogumgünleri, görev tanimlari bu mail adreslerine göre çalisanlara gönderilmektedir.        

 Kisaca; is e-posta bilgisi tanimli olmayan çalisana uygulamada otomatik olarak gönderilecek

olan hiç bir mail gitmeyecektir.

 

 Ev Adresi

 Çalisanin ikamet ettigi adres bilgileri girilir.

 

 Diger Adres

 Çalisanin ikamet ettigi baska bir yer varsa onun adresi girilir.

 

 Dinamik Alanlar

 Dinamik alanlarla ilgili detayli bilgiye “Genel/Ayarlar/Dinamik Alanlar”  menüsünden

ulasilabilir.

 

 

 NOT: Yanlis veri girisini önlemek için telefon, mail adreslerinin dogru formatta yazilip

yazilmadigi uygulamada kontrol edilmektedir, yanlis veri girisi kaydina izin verilmemektedir.

Hataya sebep olan kosullar asagida belirtildigi gibi  uyari mesaji ile ekrana gelmektedir.
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 NOT: Çalisanin iletisim bilgileri, çalisan portali üzerinden de degisebilmektedir. Detayli bilgi

için B2E/Kisisel Bilgilerim bakiniz.

 

 

1.2.3.2.1.26  Tahsil

 Çalisana ait tahsil bilgilerinin görüntülenip degistirilebilecegi bölümdür.

 Egitim; Ilkokul,Lise, 1.Üniversite, 2.Üniversite, 3.Üniversite,Yüksek Lisans, Doktora, Ek Bilgiler

ve Dinamik Alanlar olmak üzere bölümlere ayrilmistir.
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 Kullanici tahsil bölümünde görmek istedigi üniversite sayisina göre görünümünü

degistirebilir. Kullanici çalisan için sadece bir tane üniversite girmek istediginde ya da lise

bilgisi girmek istemedigi için bu alanin ekranda görünmesini istemediginde Araçlar/Ayarlar/

Sistem Ayarlari baglantisindan özlük ayarlarini degistirebilir.

 

 Örnegin kullanici tahsil ekraninda ilkögretim, 2.üniversite ve 3. üniversite bilgisini görmek

istemesin.

  Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari linkinden  ilkögretim, 2.üniversite ve 3.üniversite onay

kutucugunu  bos birakir ve "Kaydet" butonuna tiklar.

 Yapilan ayarlar sonucunda, özlük/tahsil ekranindaki görüntü asagidaki gibi olmaktadir.

 

 Egitim

 Çalisanin bitirdigi ve devam etmekte oldugu tahsiline ait bilgiler bu bölümde

görüntülenebilir veya degistirilebilir.

 Egitim Durumu: çalisanin en son mezun oldugu okula göre egitim seviyesi seçilir.

 Okumakta Oldugu Okul: çalisanin suan da egitimine devam ettigi okul seçilir.

 

 Ilkögretim
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 Çalisanin ilkokul bilgileri girilir.

 Ilkögretim Okul Adi: Çalisanin okudugu ya da mezun oldugu ilkögretim okulunun adi girilir.

 Ülke: çalisanin ilkokulu okurken bulundugu ülke girilir.

 Sehir: çalisanin ilkokulu okurken bulundugu sehir girilir.

 Mezun: çalisanin mezuniyet durumu seçilir. çalisan mezun ise,  butonu seçer.

 Mezuniyet Yili: çalisan Mezun sahasini  seçtikten sonra bu saha açilir ve mezun olunan

yil bilgisi girilir.

 

 Lise

 çalisanin lise bilgileri girilir.

 Lise: çalisanin okumus oldugu lisenin adi girilir.

 Lise Tipi:çalisanin okudugu lisenin tipi belirlenir. Örnek olarak: Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi,

Düz Lise...

 Lise Bölümü: çalisanin lisede okudugu bölüm bilgisi girilir.Örnek olarak: Fen Bilimleri, Sosyal

Bilimler, Esit Agirlik...

 Ülke: çalisanin okudugu lisenin bulundugu ülke girilir.

 Sehir: çalisanin okudugu lisenin bulundugu sehir girilir.

 Hazirlik Bilgileri: çalisanin lisede hazirlik okudugu bilgisi girilir.

 Not Sistemi: çalisanin okudugu lisede geçerli olan not sistemi girilir.

 Mezuniyet Derecesi: çalisanin en son mezun olurken sahip oldugu not ortalamasi girilir.

 Mezun mu: çalisanin liseden mezun olup olmadigi bilgisi girilir.

 Mezuniyet Yili: çalisanin mezun olarak kaydedildiginde bu alan çikar, çalisanin  mezun oldugu

yil girilir.

 

 Üniversite

 Çalisanin okumakta oldugu ya da mezun oldugu üniversite ile ilgili bilgiler girilir. Kullanici bu
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bölümde çalisane ait en fazla 3 üniversite bilgisi girebilir.

 Üniversite Tipi: çalisanin okudugu üniversite;vakif, devlet, özel, yurtdisi seçeneklerinden

seçilerek girilir.

 Üniversite Adi: çalisanin okudugu ya da mezun oldugu üniversitenin adi girilir. Burada tanimli

olmayan üniversite adi "rehber" butonu ile yeni ekle özelligiyle eklenebilir.

 Üniversite Lisans/ÖnLisans Tipi: çalisanin lisans/önlisans tipi girilir.

 Fakülte Adi: çalisanin okumakta oldugu ya da mezun oldugu fakültenin adi girilir.

 Bölüm Adi: çalisanin okumakta oldugu ya da mezun oldugu bölümün adi girilir.

 Egitim Tipi: çalisanin okumakta oldugu ya da mezun oldugu egitim tipi adi girilir.

 Ülke: çalisanin okumakta oldugu ya da mezun oldugu ülkenin adi girilir.

 Sehir: çalisanin okumakta oldugu ya da mezun oldugu sehrin adi girilir.

 Hazirlik Egitimi: çalisan üniversiteye girdikten sonra hazirlik okudugu ya da okumadigi bilgisi

girilir.

 Burs: çalisan üniversite egitimi hayati boyunca, vakif üniversitesini burslu okumus olabilir, ya

da herhangi bir kurulustan burs almis olabilir. Burs bilgisi girilir.

 Not Sistemi: çalisanin okumakta oldugu ya da mezun oldugu üniversite geçerli olan not

sistemi girilir. Mezuniyet derecesi bu not sistemi baz alinarak girlir.

 Mezuniyet Derecesi: çalisanin mezun oldugu üniversiteden okumus oldugu  tüm dönemlerin

ortalamasi olan mezuniyet ortalamasi girirlir.

 Açiklama:çalisanin üniversite yada egitimiyle ilgili açiklamalar yazilir.

 Mezun mu: çalisanin mezuniyet durumu seçilir. çalisan mezun ise,  butonu seçer.

 Baslangiç Yili: çalisanin üniversiteye basladigi yil bilgisi girilir.

 Bitis Yili: çalisanin üniversiteyi bitirdigi mezun oldugu yil bilgisi girilir.

 

 Yüksek Lisans

 Çalisan Yüksek Lisans egitimini yapiyorsa veya yapmissa:

 Yüksek Lisans, Enstitü Adi, Bölüm, Ülke, Sehir, Hazirlik Egitimi, Tezli/ Tezsiz, Not Sistemi,

Mezuniyet Derecesi, Açiklama, Mezun mu, Baslangiç Yili ve Bitis Yili sahalari doldurulur.
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 Doktora

 Çalisan Doktora egitimini yapiyorsa veya yapmissa:

 Üniversite Adi, Enstitü Adi, Bölüm, Ülke, Sehir, Hazirlik Egitimi, Tezli/ Tezsiz, Not Sistemi,

Mezuniyet Derecesi, Açiklama, Mezun mu, Baslangiç Yili ve Bitis Yili sahalari doldurulur.

 

 Ek Bilgi

 Çalisanin bitirmis oldugu tez, yayimlanan makaleleri varsa bu bölümde bilgi verilir.

 

 

 

1.2.3.2.2  Özlük Durum Degisikligi

 Özlük durum degisikligi rapor ve aramalarda çikan sonuçlari etkileyen önemli bir islemdir.
 
 "Aktif Kayitlari Belirle" butonu; uygulamayi ilk kez kullanacak kullanicilarin kullanacagi bir
islemdir. Bu butonla yapilan islem ile sistemdeki tüm çalisanlarin özlük durumlari, çalisanlarin
çikis tarihinin olup olmamasina ve çalisilan isyerlerin sirket durum bilgilerinin aktif/pasif/
kapali olmasina bagli olarak degisecek, bi diger deyisle tüm çalisanlarin aktif/pasif durumlari
tek bir butonla otomatik olarak yapilabilecektir.
 
 Aktif Kayitlari belirle butonu bir kez çalistirilacak bir islemdir. Bu islem sonrasinda önceden
isten çikisi gerçeklesen, ise alinan ya da personel transferi olan çalisan için NetsisHR içerisinde
bulunan Aktif/pasif özlük durumu otomatik olarak degisecektir.
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 Yeni bir personel ise alinsin ve personel sabit karti açildiginda;Özlük durum degisikligi
otomatik olarak aktif yapilmaktadir.

•Çalisan  merkez  isyeri  üzerinden  baska  bir  isyerine  transfer  edildiginde;Personel
transfer islemi sonrasinda özlük  durum  degisikligi  ekraninda çalisanin  aktif  oldugu
isyeri  bilgisi  degisir, özlük durum degisikligi  otomatik  olarak  son  çalistigi  isyerinde
"aktif" olacak  sekilde yapilir.

•Personel isten çikarildiginda; özlük durum degisikligi otomatik olarak "pasif" olur.

 Özlük Durum Degisikligi ekranindaki bazi ifadeler asagida açiklanmistir.
 
 

•AKTIF: çalisan eger aktif olarak ilgili isyerinde çalisiyorsa(çikis tarihi bos ise) adinin yaninda
bu resim çikacaktir.

 

•ISLEM GÖRMÜS PERSONEL: çalisan aktif/pasif olarak isaretlendiginde çalisanin belirsiz
herhangi bir özlük durumu kalmadigindan islem görmüs olacagindan adinin yaninda bu resim
çikacaktir.

 

•BILINMIYOR:çalisanin kaydi var ise ve herhangi bir sekilde Aktif/Pasif karari verilmemisse
çalisanin özlük durumu belirsiz olacagindan adinin yaninda bu resim çikacaktir.

 
 NOT: Belirsizligin sebepleri;
 Bordro kullanan kullanicilar için, sirket kopyalama islemi yapilmis ise, normalde sadece bir
isyerinde çikis tarihi bos olan çalisan, 2 isyerinde çikis tarihi bos olarak görünecektir.Dolayisiyla
uygulama, çalisanin asil çalistigi isyerini bulamayacagindan, çalisanin özlük durumu belirsiz
olacaktir.
 
 Bordro kullanan kullanicilar için, aktif olan bir isyerinin sirket  durum bilgisi bos ise, bir diger
deyisle sirket durumu aktif/pasif/kapali seçeneklerinden biri dogru seçilmemisse, ya da hiç
bir seçim olmamissa, çalisanin çikis tarihi bos olsa bile, sirket durumunun belirsizliginden
uygulama çalisanin aktif/pasif kararini veremeyecektir.
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•ISLEM BEKLEYEN PERSONEL:çalisanin özlük durumu Aktif/Pasif karari verilmediginden
ötürü çalisan özlük durumu islem bekliyor durumdadir.

 

•ÖNERILEN AKTIF:Kullanici yeni kaydettigi özlük bilgilerinden sonra yeni eklenen çalisanin
adinin yaninda bu resim çikacaktir. Yeni eklenen çalisan bu durumdan aktif hale
getirilmelidir. Ayrica islem bekleyen çalisanlarda bir çalisana ait birden fazla giris/çikis kaydi
varsa son çalistigi isyerindeki kaydi önerilen aktif olarak getirilir.

 
 NOT : Öneri durumu  maksimum giris tarihine uyan 1 kayit mevcutsa öneride bulunabilir.  Bu
duruma uyan birden fazla kayit varsa öneriyi kullaniciya birakir..
 

•PASIF: Isten ayrilmis, kopyalanan veya kapanan sirketlerdeki çalisanlar pasif olarak gözükür.
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3.2.3  Özlük Listesi

 Özlük Listesinde tanimli çalisan kayitlarina ait belirli bilgiler listelenir.
 
 Istenilen çalisanin “Adi ve  Soyadi”  baglantisina  tiklayarak  çalisanin  detay  bilgilerine  ulasmak
mümkündür. Tanimli özlük olmadigi takdirde bu liste bos gözükecektir.
 
 Isim/ Soyad/ Ana Bölge/ Alt Bölge/ Bölüm/ Departman/ Birim/ Pozisyon/ Amir/ TC Kimlik No/
Aktif
 
 Özlük Listesi ekraninda kriter olarak girilebilecek sahalardir. Kullanici bu sahalarda aradigi

kelimeyi dogru alanda girerek çalisan aramasini kolaylastirir.

 Özlük listesinde gelen özlüklerin isimlerinin üstüne tiklandiginda özlükler browserda yeni bir

sekmede gelecektir.
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1.2.3.2.4  Özlük Raporlari

 Özlük bilgileriyle ilgili raporlar bu bölümde hazirlanmaktadir.
 
 

 
 Kullanici bir kez kullanmak için rapor olusturuyorsa ve kaydetmek istemiyorsa sadece "Rapor
Al" butonuyla rapor alip kapat tusuna basar ve aldigi raporu kaydetmemis olur.
         
 Kullanici Raporlar sekmesinden Özlük Raporlari'ni seçtiginde asagidaki ekran görüntüsü
olusur.
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 .
 Özlük Raporlarinda bulunan 2 bölüm: Kaydedilmis Raporlar, Taslak Raporlar
 
 

•Kaydedilmis Raporlar: Kullanici taslak raporlari üzerinden kendi üretiigi ve kaydettigi
raporlari bu bölümde görür.

                         NetsisHR kullanicinin siklikla kullanabilecegi bazi raporlari Taslak Raporlar basligi
altinda olusturmustur.
                         Kullanici varolan Taslak Raporlari üzerinden "Yeni Rapor Olustur"  butonu ile kendi
ihtiyaçlari dogrultusunda farkli bir rapor olusturabilir.
 

•Taslak Raporlar: Kullanicinin sik kullanabilecegi Taslak Raporlari NetsisHR tarafindan
kurulum esnasinda standart olarak eklenmistir.

                         Kullanici Taslak raporlari üzerinden yeni bir rapor olusturabilir.
 
 
 
 Kaydedilmis Raporlar' da "Raporu Göster"  butonuyla, Taslak Raporlari' nda ise "Yeni Rapor
Olustur"  butonuyla ekranda görünen bazi sahalarin genel açiklamaari asagida açiklanmistir.
 
 
         

 
 
         Rapor Bilgisi
 
         Kullanici bu bölümde çalistigi raporun adini ve açiklamasini görüntüler. Kullanici raporun
adini ve açiklamasini degistirebilir.

         Kullanici serbest rapor sahasinda  butonuna tikladiginda tanimli raporlar listesi
çikacaktir.
         Kullanici serbest raporlarda tanimli bir raporu seçip onu baz olarak yeni bir rapor
üretebilir.
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         Serbest rapor genel gösterimde ayni zamanda Rapor Grup Adi olarak da geçmektedir.
         Kullanici buradan baska tanimli bir raporu seçip ona geçebilir.

         Kullanicinin  butonuyla geçis yaptigi rapora göre Rapor Sahalarinda tanimli sahalar da
degisecektir.
 
 
         Rapor Sahalari
 
         Kullanici bu bölümde, olusturacagi raporda görünmesini istedigi sahalari belirler.
         Kullanici Rapor Sahalari'nda tanimli olan sahalardan istedigi sahalari sürükleyip Seçili
Sahalar bölümüne birakabilir.
 
 
         Rapor Filtreleri
 
         Kullanici bu bölümde raporun amacina göre sahalar üstünde kisitlar ekleyebilir.
         Kisitlarin kullanimi Ek Bilgiler/Rapor Genel Kullanim bölümünde 'GENEL KULLANIM/Kisit
Tipi Kullanimi' basligi adi altinda örneklerle açiklanmistir.
 
 
         Siralama ve Gruplama
 
         Kullanici bu bölümde rapor sonucunda karsisina çikan listenin düzeni ile ilgili degisiklik
yapar.
         Örnek verilecek olursa, kullanici çalisan kodlarini artan sirada ya da azalan sirada
gözükmesini ayarlayabilir.
 
         Rapor Parametreleri
 
         Kullanici raporun basimiyla ilgili düzenlemeleri bu bölümden yapar.
         Kullanici raporun çikmasinin istedigi rapor formatini PDF, XML gibi seçeneklerden
seçebilir.
 
 
 
 
 Kullanici yeni rapor olusturma islemini 2 sekilde gerçeklestirebilir.
 

•Kullanici kendi kaydetmis raporlar üstünde degisiklikler yapip kaydettiginde yeni rapor
olusturabilir.

•Kullanici Taslak Raporlari üstünde degisiklik yapip adini kendi tanimladigi bir adla
degistirdiginde yeni bir rapor üretmis olur ve bu rapor kaydedilmis raporlarda görünür.
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 Kaydedilmis Raporlar Araciligiyla Yeni Rapor Olusturma

 Kullanici Kaydedilmis Raporlar kisminda var olan bir raporu "Raporu Göster" butonuna tiklayip,

adini degistirip kaydettiginde varolan raporu güncellemis olur.

 Kullanici bu islemle kendi kaydetmis oldugu raporlari güncelleyebilir, yeni kisit ya da sahalar

ekleyebilir, silebilir, raporun adini veya açiklamasini degistirebilir.

 

 

 

 Taslak Raporlar Araciligiyla Yeni Rapor Olusturma

 

 Kullanici Taslak Raporlari üzerinden yeni bir rapor olusturabilir. Kullanicinin bu sekilde

olusturacagi yeni rapor Kaydedilmis Raporlar bölümünde gözükecektir.

 Kullanici yeni rapor olusturmak için öncelikle Taslak Raporlar sekmesini seçmelidir.

 

 Kullanici bu sayfada NetsisHR’de tanimli olan raporlari görüntüler.

 Kullanici taslak raporlar üzerinden kendi istekleri dogrultusunda yeni bir rapor olusturmak için

"Yeni Rapor Olustur"  butonunu kullanir.
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 Kullanici  "Yeni Rapor Olustur" butonunu tikladiktan sonra asagidaki gibi bir ekran

görüntüsüyle karsilacaktir.

 

 Rapor Bilgilerinde Düzenleme

         Kullanici örnek olarak Özlük Pozisyon Geçmisi raporunda degisiklik yapmak istediginde

"Raporu Göster" butonuna tiklar. Asagidaki gibi gelen ekranda raporda görmek istedigi alanlari

sürükle-birak özelligi ile Rapor Sahalari'ndan "Seçili Sahalar'a birakarak belirleyebilir.

         

         

         Kullanici Kaydedilmis Raporlar içinden Rapor bilgisi kisminda raporun adini ve açiklamasi

degistirir.

         Kullanici tüm bu degisiklikler sonrasi "Kaydet" butonuna tiklar ve daha önce kaydetmis

oldugu raporun adini güncellemis olur.

 

         NOT: Uygulamada "Rapor Al" denildikten sonra uygulama uzun süre bekliyor ve sonuç

getirmiyorsa bunun sebebi, çalisan sayisiyla dogru orantili olarak arka planda raporun

hazirlanmasi uzun sürmesi ve Web uygulamalarinda zaman asimina ugramasidir. Zaman

asimindan dolayi alinamayan raporlar için "Raporu Hazirla" butonuna tiklanmalidir.

         Bu islem ile, belirlediginiz raporun hazirlanmasi için uygulama bir görev verilmis olur.

Arka planda raporu hazirlar.

         Hazirlanan rapor, Kisisel/Raporlarim basligi altina eklenmektedir. Kullanici bu bölümden,

hazirlanan raporu bilgisayarina downlad edebilir.
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 Rapor Sahalarinda Düzenleme

         Kullanici Taslak Raporlar içinde tanimli olan rapor sahalarina(asagidaki resimde

vurgulunan kisimda) yeni bir rapor sahasi ekleyemez, dolayisiyla kullanici var olan tanimlanmis

rapor sahalari içinden seçim yapmalidir.        

         Kullanici Rapor sahalarindaki sahalari Sürükle-Birak özelligiyle Seçili Sahalara birakir.

         Kullanici olusturacagi raporda görmek istedigi sahalari seçili sahalara sürükleyip birakir.

         Sürükle- Birak özelligi Ek Bilgiler/Rapor Genel Kullanim bölümünde 'GENEL KULLANIM/

Sürükle-Birak Özelligi' basligi altinda açiklanmistir.

         Seçili sahalarda bulunan saha adlari degstirilebilir. Bu özellik Ek Bilgiler/Rapor Genel

Kullanim bölümünde 'GENEL KULLANIM/Saha Adi Degistirilmesi Özelligi' basligi altinda

açiklanmistir.

         Seçili sahalardaki sahalarin düzenlenmesi özelligiyle kullanici raporda görünecek sütun

adlarini degistirebilir.

         Kullanici Seçili Sahalarda olusturacagi raporda görmek istemedigi alanlari  butonuyla

gerçeklestirir

         Kullanicinin  butonuyla sildigi sahalar tekrar rapor sahalarinda listenin en sonuna

eklenir.

         Kullanici, tanimli raporunun rapor sahalarindaki tüm sahalari kullanmak istediginde Rapor

sahalari alaninin altinda bulunan "Tümünü seç"  butonunu tiklamalidir.

         Kullanici Seçili Sahalar içindeki tüm sahalari silmek isterse "Tümünü Kaldir"  butonunu

tiklamalidir.

          Bazi sayisal verilerin yaninda bulunmaktadir. Kullanici bu butona tikladiginda "toplam al"

butonu  aktif olur.

         Kullanici böylelikle seçmis oldugu sayisal sahanin alt toplamini yani tüm satirlar için

toplanmis halini raporda görecektir.

         "Toplam Al " isaretinin genel kullanimi Ek Bilgiler/Rapor Genel Kullanim bölümünde

'GENEL KULLANIM/Toplam Alma Isaretinin Kullanimi' basligi altinda açiklanmistir.

                 

 

 Rapor Filtrelerinde Düzenleme
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         Kullanici raporunda gözükmesini istedigi sahalar üzerinde filtreleme yapabilir.

         

         Böylelikle ihtiyaci olan satirlari çok fazla satirlar içeren raporlarda filtreleyerek alabilir.

         Kullanici Rapor Sahalari kisminda filtrelemek istedigi sahayi seçer.

         Kullanici  butonuna tikladiginda seçilen saha Rapor Filtreleri bölümüne geçer.

         Kullanici olusturacagi raporda birden fazla filtre uygulayabilir.

         Kullanici  butonuyla seçtigi filtreyi silebilir.

         Filtrelerde kisit tipi ve Deger-1 alanlarinin kullanimiyla ilgili detayli bilgi ve örnekler Ek

Bilgiler/Rapor Genel Kullanim bölümünde 'GENEL KULLANIM/Kisit Tipi Kullanimi' basligi

altinda açiklanmistir.

         

 Rapor Siralama ve Gruplamasinda Düzenleme

         Kullanici bu bölümde olusturacagi raporun düzeni, siralamasiyla ilgili düzenlemeler yapar.

         Kullanici rapor sahalari bölümünde siralamak istedigi sahayi seçer.

         2 çesit siralama yönü vardir: Artan, Azalan.

         Kullanici Rapor Sahalarindaki saha ve siralama tipi seçiminden sonra  butonuna

tikladiginda ilgili saha Siralamalar bölümüne geçer.

         Gruplama için detayli bilgi Ek Bilgiler/Rapor Genel Kullanim bölümünde 'GENEL

KULLANIM/Gruplama Özelligi' basligi altinda detayli bir sekilde açiklanmistir.

 

 Rapor Parametrelerini Düzenleme
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         Rapor parametreleri , baski seçenekleri ve rapor formati bu bölümde düzenlenir.

         Kullanici Baski seçeneklerinde almak istedigi raporun baskidaki görünümünü düzenler.

•Kullanici raporun çiktisini dikey ya da yatay olarak belirleyebilir. Asagidaki resimde de
vurgulandigi gibi kullanici dikey/ yatay tercihini seçer.

         

•Kullanici herhangi bir ID ya da kod sahasinda 0'la baslayan numaralarin sifirlarinin

gözükmesini isterse onay kutucugunu  seklinde isaretlemelidir.

         Örnegin Özlük ID'si 000132 olan çalisanin raporda özlük ID'sinde basta bulunan 3 tane

sifirin görünülmesi istenirse onay kutucugu isaretlenmelidir.

         

•Kullanici raporda Rapor Parametreleri'nde belirledigi basligin görünmesini
düzenleyebilir.Kullanici rapor parametreleri bölümünde baslik bilgisi girilir.

         Kullanici raporun baslik adini 'Egitime Katilmayanlar ' seklinde görmek istesin.

         Kullanici raporda baslik görmek istediginde Baski Seçenekleri kisminda  

 seçenegini onaylamalidir.

         

         Kullanici "Rapor Al"   butonuna tikladiktan sonra baslik adinda yapilan degisiklik raporda

asagida vurgulandigi gibi gözükecektir.

         



140 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

         

•Kullanici Sirket Adi bilgisinin raporda görünmesini isterse onay kutucugunu isaretlemelidir.

         Kullanici Sirket Adini Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari bölümünde belirler.

                                         

•Kullanici raporun çiktisinin otomatik olarak sayfaya sigdirilmasini ayarlayabilir.

 

•Kullanici sayfa genisligi, tarih/saat, sayfa no, rapor sonu genel toplam bilgi gösterimini
ayarlayabilir.

         Kullanicinin onay kutularina tiklamasi yeterlidir.

         Raporlar modülünde desteklenen rapor formatlari: CSV, Doc, DocX, Html, PDF, XLS,XLSX,

XPS.

         Kullanici desteklenen rapor formatini yukarda tanimli formatlar içinden seçebilir.

         

 Kullanici tüm bu degisiklikler sonrasi "Kaydet" butonuna tikladiginda kullanicinin yapmis

oldugu bu güncellemeler sonrasi Kaydedilmis Raporlarda eklenmis hali son hali asagidaki
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gibidir.

 

1.2.3.2.5  Özlük Profil Raporlari

 
 Kullanici cinsiyet dagilimi, yas dagilimi, egitim düzeyi ile ilgili oranlari görüntülemek
istediginde bu bölümü kullanmalidir.
 
 Kullanici asagidaki resimde bulunan tarih bölümünü belirleyerek , o tarihe kadar olan
çalisanlar içerisinden cinsiyet dagilimi, yas dagilimi ve egitim düzeyi oranlarini görebilir.
 
 
 

 

 Kullanici  butonuna tikladiginda dagilim raporunun detayli gösterimi
Excel dosyasi olarak kaydedilmelidir.
 

 butonu tiklandiginda çikacak Excel dosyasi raporu asagidaki resimdeki
gibidir. Örnekte 9.ay seçildigi için 9. aya göre bilgi verilmistir.
 
 
 
 
 Yas Dagilimi
 
 Kullanici yas dagilimi sekmesini seçerek ilgili oranlari görebilir.
 



142 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 

 
 
 Egitim Düzeyi
 
 Kullanici Egitim Düzeyi sekmesini seçerek ilgili oranlari görebilir.
 
 

 
 
 
 Mavi Beyaz Yaka Dagilimi
 
 Kullanici Mavi Beyaz Yaka Dagilimi sekmesini seçerek ilgili oranlari görebilir.
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 Kidem Dagilimi
 
 Kullanici Kidem Dagilimi sekmesini seçerek ilgili oranlari görebilir.
 
 NOT: Kidem Dagilimi Profil Raporu için kullanilacak Kidem Hesaplama Yöntemi'nin bünye giris
tarihi mi yoksa terfi tarihine göre mi olmasi gerektigi Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari üzerinde
bulunan Özlük ayarlari kismindan seçilebilir.
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1.2.3.2.6  Özlük Formu Basim Tasarimi

 Özlükte kullanilan formlar için yapilan basi tasarimlaridir, Kullanim bilgisi için, Ek Bilgiler/
Görsel Basim Tasarimi Kullanimi na bakiniz.

1.2.3.3 Izin

 
 Izin modülü ile  izinlerle ilgili tüm tanimlamalar, islemler tek bir baslik altinda toplanmistir.
 
 

 
 Izin Tanimi: Izin tipi, izin alt nedenleri, izin ile ilgili kosul bilgileri bu ekrandan
tanimlanmaktadir.
 Izin Hesaplama Tanimi: Izin kazanilacak süre, ya da belli gruplara göre izin hesaplama
tanimlari bu ekrandan yapilmaktadir.
 Izin Kazanim: Çalisan için hakedis islemi bu ekrandan çalistirilmaktadir.
 Izin Listesi:Izin hakeden, izin kullanan çalisan listesi görüntülenir.
 IK Izin Islemleri: IK tarafindan çalisanlarin izin girisleri yapilmaktadir.
 Izin Defteri Gönderimi: Çalisanlara izin defteri bilgilerinin is e-mail adreslerine e-posta ile
gönderimi yapilir.
 Toplu Izin Ekleme: Belli bir bölüm/departman gibi birimlerde çalisanlar için toplu izin girisi
yapilir.
 Bekleyen Izin Islemleri: B2E portali tarafindan amir onayi/çalisan onayi bekleyen izin
islemlerinin görüldügü ve IK'nin bu kayitlar üzerinde islem yapabildigi ekrandir.
 Izin birlestirme: Çalisanlarin tarih araligi verilerek, günlük izinlerinin veya saatlik izinlerinin
birlestirilmesi yapilir. Birlestirilen izinler otomatik olarak bordroya kullanilan izin olarak
aktarilmis olacaktir.
 Talep Formu Basim Tasarimi: Izin Talep Formu'nun görsel dizayni yapilmaktadir.
 
 
 NOT: Izin Islemleri sadece bordrodan ya da sadece IKWEB'ten takip edilebilmektedir.

oIzinlerin IKWEB üzerinden takibinin yapilmasi için, Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari
ekranindan "Izin Ayarlari" bölümünde "NetsisHR Izin Ekranlari Kullanilsin"
parametresi isaretlenmelidir.
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         Bu parametre isaretlendiginde Bordro tarafinda daha önce kullanilan izin parametrelerinin
geçerliligi kalmamaktadir.
         Izin parametrelerin IKWEB üzerinden Izin/Izin Hesaplama Tanimi  ekranindan tekrar izin
parametrelerinin tanimlanmasi gerekmektedir.
 

oIzinlerin Bordro tarafindan yapilmasi için Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari
ekranindan "Izin Ayarlari" bölümünde "NetsisHR Izin Ekranlari Kullanilsin"
parametresi isaretlenmemelidir.

 
 Bu parametre isaretlenmediginde bordro uygulamasinda kullanilan izin parametreleri
baz alinacaktir.Izin Takip Islemi için Bordro UYgulamasi "Personel Izin Girisi" ekranlari
kullanilacaktir.
 

 NOT: Uygulamada 3 sekilde izin hakedis kayitlari olusturulmaktadir.
 

1. Izin/IK Izin Islemleri altinda bulunan "Hakedis ekle" butonu ile her bir özlük için tek tek
manual izin kaydi atanabilir.
2.Izin/Izin Kazanim ekranindan tarih araligi verilerek o tarih araligi içinde hakedisi gelen
çalisanlarin hakedis kayitlari atanabilir.
3.Araçlar/Zamanlanmis Görevler/Görev Tanimi ekraninda Hakedis için zamanlanmis görev
tanimlanir.

 
 
 Izin ile ilgili ayarlar Araçlar/Sistem Ayarlari içerisinde asagidaki kisimda bulunmaktadir.
 

 
Bordroya aktarilmaya izin verilecek minimum gün sayisi,Izin bakiyesi içinde bulunulan
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yil eklenerek gösterilsin,Izin Hesaplama Sekli bilgileri bu bölümden düzenlenir.
 Netsis HR Izin Ekranlari Kullanilsin: isaretlenmezse Bordro tarafindaki izin ekranlari açik olur,

isaretlenirse bordro tarafindaki izin ekranlari kapatilir.

 Izin Bordro Kontrolü Yapilsin: Bu parametre açik ise, geçmis bir dönem için bir çalisana  ait izin

kullanim kaydi IK tarafindaki, yeni ekranlarda güncelleniyorsa veya yeni bir kullanim girisi

yapiliyorsa, güncellenen izin tarihinin ayindaki bordrosundaki izin kaydinda  yer alan gün sayisi

ile bu giris uyumsuzluga neden oluyor mu olmuyor mu onu kontrolü yapilir.

 Izin Talebi Özel Basim Tasarimi: Netsis Personel Uygulamasi özel dizayn ile hazirlanan

dizaynin seçilmesi bu alandan yapilir.

 Izin Talebi Özel Basim Parametre Adi: Izin talebi formunda seçilen özel basim tasariminin

parametresi tanimlanir.

Izin Talebinde Üst Amire de Mail Gönderilsin: Izin talebinde üst amire bilgi maili

gönderilmesi istendiginde bu parametre seçilmelidir.

Izin formu basimi ne zaman yapilabilsin : Izin talep formu basiminin ne zaman

yapilacagi seçilir.

 

1.2.3.3.1  Izin Mailleri Hakkinda

Izin islemlerinde Gönderen mail adresi ise Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari  altinda
bulunan "Izin Bilgisi E-posta Gönderen Adresi” kismindan çekilir. Bu yüzden
ayarlardaki bu alanin dolu olmasi beklenir. Eger çalisan IK Admin ise gönderilirse bütün
IK yöneticisi olan çalisanlarin  mail adresleri CC ye eklenerek mail gönderilir. Eger
Ayarlardaki “Izin Talebinde Üst Amire de Mail Gönderilsin” ayari seçili ise kisinin üst
amirleri bulunur ve MailTo kismina eklenir.

 Kullanicilarin IK yöneticisi olabilmesi Tanimlamalar/Kullanici/Kullanici Bilgileri ekranindan
yapilmaktadir.

 

Izin modülünde asagidaki islemlerde kisinin amirine mail gönderilir :
 
1) Izin Talebi

2) Izin Talebi Iptali

3) Izin Talebi Iptalini Silme

4) Izin Talebi Güncelleme

5) Izin talebini kullanim olarak kaydetme

6) Izin gerçeklesme bilgisi güncelleme

7) Izin gerçeklesme bilgisi silme
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8) Plandan izin talebine dönüstürmede
 
Izin modülünde asagidaki islemlerde kisinin kendisine mail gönderilir :
 
1) Kisinin amiri izin talebini onayladiginda

2) Kisinin amiri izin talebini reddettiginde

3) Kisinin amiri izin talebinin onayini geri aldiginda

4) Kisi izin talebini iptal ettiginde , iptal onayi için

5) Kisi izin talebi iptalini sildiginde

6) Izin talebi iptali onaylandiginda

7) Izin talebi iptali onayi geri alindiginda

8) Izin gerçeklesme silindiginde

9) Izin gerçeklesme bilgisi güncellendiginde

10) Izin gerçeklesme onaylandiginda

11) Izin gerçeklesme onayi silindiginde

12) Kisinin amiri izin talebi reddini sildiginde

13) Izin iptali geri alindiginda

14) Izin iptal onayi geri alindiginda

15) Izin talebi reddi silindiginde

16) Izin Defteri için mail gönderilebilir. Bu islem için E-posta içerik tanimlama islemi
yapilmalidir.
 
 
 

1.2.3.3.2  Izin Tanimi

 Izin tanimlari yapilmaktadir.
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 "Yeni Ekle" ile asagidaki ekrandaki alanlar doldurularak izin tanimlamasi yapilmaktadir.
 

 
 
 Izin için kod bilgisi girilir ve iznin ismi tanimlanir.
 Zorunlu Izin mi?: Yillik izin gibi kullanilmasi zorunlu olan izinler için bu seçenek "Evet"
seçilmelidir. Mazeret izni gibi çalisanin kesin kullanma zorunlulugu olmayan izinler için ise
"Hayir" seçilmelidir.
 Maksimum Kullanim Kontrolü: Tanimlanan izin için, bakiye kontrolü olacaksa, "Var"
seçilmelidir. Örnegin, çalisan ayda 1 günden fazla mazaret izni kullanmasin istenirse, "Var"
seçilmelidir.
 
 NOT: Bu izin izin hesaplama yöntemi tanimlandiktan sonra bakiye kontrolü yapilabilir.
Örnegin hesaplama taniminda, mazeret için ayda 1 gün olarak bir tanimlama yapmissa, B2E
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(Çalisan Portali)de çalisan ay içinde 2.gün için izin talep edemez, izin talebi ekraninda
"Maksimum izin kullanimini astiniz" uyarisi verir.
 
 Ücretli/Ücretsiz: Yillik izin gibi izinler "Ücretli" seçilerek tanimlanmalidir.
 C.Tesi için Otomatik Izin Kullanimi: C.tesi günleri için otomatik izin kaydinin olusturulmasi için
"Evet" seçilmelidir.
 Izin Girisi Için Hangi Zaman Birimleri Kullanilsin?: Izin girisi için kullanilacak zaman birimleri
seçilir.
 
 Izin tanimi yapildiktan sonra, izin alt nedenleri de izin neden kodu verilerek tanimlanabilir.
Örnegin, Mazeret Izni için, "Banka", "Doktor Kontrolü","Evrak Isleri" gibi alt nedenler
tanimlanabilir.
 
 

 
 
 

1.2.3.3.3  Bekleyen Izin Islemleri

 
 
 Bu ekran izin sürecinde onay ve mail sistemi B2E Çalisan Portali araciligiyla yapildiginda IK
Uzmani tarafindan kullanilmaktadir.
 Onay bekleyen izin islemleri bu ekranlardan yapilmaktadir.
 
 Izin islemleri basligi altinda, onay bekleyen izin talepleri listesi bulunmaktadir. "Seçilenleri
Onayla" butonuyla toplu izin talebi onayi islemi yapilabilir, ve ya "Seçilenleri Reddet" ile toplu
olarak izin talepleri reddedilebilir.
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 Kabul Edilmis Talepler basligi altinda, IK tarafindan onaylanmis izin taleplerinin listesi
görüntülenmektedir. Bu adimda onayli izin talebi için kullanim girilip, kullanim onaylanabilir,
talep onayi geri alinabilir ve ya onayli izin talebi iptal edlebilir. Izin kullnaim girildikten sonra,
kullanim bilgisi onay islemi de yapildiktan sonra, ilgili izin kaydi "Onayli Kullanimlar" basligi
altina gider.
 
 

 
 NOT: Izin gerçeklesmeden kullanim bilgisi girilmek istendiginde ve kullanim bilgisi girildikten
sonra kullanim onayi verilmek istendiginde asagidaki gibi uyari mesaji verilmektedir.
 

 

 
 Onayli Kullanimlar basligi altinda, Kullanim onayi girilmis izin kayitlari listelenmektedir.
 
 Reddedilmisler basligi altinda, izin talebi reddilen izin kayitlari listelenmektedir.
 
 Onayli Iptaller basligi altinda, onayli kullanimi iptal edilen izin kayitlari listelenmektedir.
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1.2.3.3.4  Izin Birlestirme

 Izin Birlestirme ile günlük ve saatlik izinler birlestirilebilmektedir. "Saatlik Izin" butonuna
basildiginda saatlik izin birlestirme ekranina geçis olacaktir.
 
 Özlük: Izin birlestirme islemi yapilacak çalisan seçilir.
 
 Yil: Izin Birlestirme isleminin baslangiç yili olarak baz alinacak yil bilgisi girilir.
 
 Aylar: Yil seçiminden sonra, o yil içinde hangi aydan itibaren birlestirme yapilacak olan izin
kayitlari içn baz alinacak ay bilgisi girilir.
 
 Süre: Ay seçiminden sonra, o aydan itibaren geçerli olan süre zarfidir.Örnegin; ay olarak mart
seçilmis olsun. Süre olarakda 1 ay seçilmis olsun. Mart ayindan sonraki 1 aylik süre içindeki izin
kayitlari filtrelenip listelenecektir.
 
 Maksiimum süre: Maksimum birlestirilecek izin gün sayisi bilgisidir.
 
 

 
 
 NOT: Saatlik izin toplamda 8 saate esitlenecek sekilde birlestirilmektedir. O yüzden
birlestirilecek saatlik izin toplami 8'e esitlenebiliyor olmalidir.
 NOT: Birlestirilen saatlik izne karsilik gelen gün sayisi bordro tarafinda, kullanilmis izin tipinde
aktarilmaktadir.
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1.2.3.3.5  Talep Formu Basim Tasarimi

 
 Izin talep formu basim tasarimi yapilmaktadir. Kullanim bilgisi için, Ek Bilgiler/Görsel Basim
Tasarimi Kullanimi na bakiniz.
 
 Eklenen dizaynlar, izin ekranlarinda asagidaki butonla indirilmektedir.
 
 

1.2.3.3.6  Izin Planlari

 Izin planlari bu ekrandan IK Uzmani tarafindan girilebilir.
 
 

 
 Uygulamada Izin Planlari iki yolla yönetilmektedir.
 

1. B2E (Çalisan Portali) üzerinden çalisanlar izin plani girislerini kendileri yapar ve yaptiklari
plandan kullanim olusturabilirler, çalisanlarin izin planlarini ise yöneticileri Gantt semasinda
görüntüleyebilir.
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2.Izin/Izin Planlari ekranindan IK uzmani çalisanlar için izin planlarini girer ve bu ekrandan
izin planlarini yönetir. Vir diger deyisle, senaryo olarak B2E Çalisan Portali kullanilmadigi
senaryoda izin planlarinin yönetimi IK Uzmani tarafindan bu ekrandan saglanmaktadir.

 
 
 Izin Plani Ekleme
 
 Çalisan ve tarih araligi girilerek eklenebilir.
 

 
 
 Izin Planindan Kullanim Olusturma
 
 Asagidaki ekranda durumu "Planlandi" olan kayitlar için plandan kullanim olusturulabilir veya
plan kaydi silinebilir.

 
 
 Kullanim olustur denildiginde sayfa asagidaki gibi izin girisi ekranina yönlendirilmektedir.
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 Izin Talebini Plana Dönüstürme
 
 Durumu "Talep Edildi" olan izin kayitlari için "Plana Döndür" denilerek izin talebi plan
durumuna dönüstürülebilir.
 
 

1.2.3.3.7  Izin Hesaplama Tanimi

 
 Sistemde kayitli izin tanimlari için hesaplama yöntemi tanimlanmalidir.        
 
 

 
 
 
 NOT: Bordro kullanan firmalarda, izin takip islemleri bordro üzerinden yapiliyorsa, izin
parametre tanimlari da bordro tarafinda tanimlanmuis demektir. Bu durumda, bordro
tarafindaki izin parametreleri web tarafinda kullanilabilir veya asagida açikladnigi sekliyle,
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yeniden izin parametre tanimlamalari yapilabilir. Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari içerisinde
"Izin Ayarlari" basligi altinda "NetsisHR izin ekranlari kullanilsin" isaretlenmezse Bordro
tarafindaki izin ekranlari ve izin parametreleri açik olacak, isaretlenirse bordro tarafindaki izin
ekranlari kapali olacaktir.
 
 Hesaplama Tanimi Ekleme
 
 
 "Yeni Ekle" ile izin hesaplama tanim ekrani açilir.
 

 
 
 
 Sistemde tanimli olan izin tanimlarindan biri seçilir.
 
 Izin Hesaplama Yöntemi: Iznin hesaplanmasi için baz alinan süre seçilir.
         Bünyede çalisma süresi: Çalisanin firma bünyesinde ise basladigi tarih göz önüne alinarak,
bünye giris tarihi ile bugün arasinda geçen çalisma süresine karsilik gelir.
         Isyerinde çalisma süresi: Çalisanin bagli oldugu isyerindeki ise giris tarihi ile bugün
arasinda geçen çalisma süresini temsil eder.
         Toplam çalisma süresi: Çalisanin kartokeks bilgilerine göre olan çalisma süresine karsilik
gelir.
 
 Izin Kazanim Tarihi: Çalisanin izin hakedicegi  tarih bilgisidir.

         Ise giris tarihi: Çalisan en son sistemde çalisiyor göründügü isyerine giris tarihinde izin
hakedisi kazanabilir anlamina gelir.

         Yilbasi: Çalisanlar yilbasinda izin hakederler, ise giris veya bünye giris tarihine
bakilmaksizin.
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         Bünye giris tarihi: Çalisanin bünye giris tarihi baz alinir, ve çalisanin bir sonraki izin hakedis
tarihi bünye giris tarihidir.

         Izin Baz Tarihi: Ücretsiz izin kullanimi sonrasinda çalisanin izin hakedecegi tarihin
kullanilan ücretsiz izin kadar ötelenmesi istenilen durumlarda                kullanilir.Örnek verilecek
olursa, çalisanin bünye giris tarihi: 14.03.2013 olsun.

         Çalisan 14.03.2014 tarihine kadar 2 ay ücretsiz izin kullanmis olsun. Bu çalisanin izin
hakedecegi tarih bu durumda 14.03.2014 degil, 14.05.2014                        olmalidir, yani 2 ay
ücretsiz izin kullandigi için, izin hakedecegi tarih 2 ay ötelenmelidir.Ya da bir baska örnek ise,
ücretsiz dogum izinlerinden sonra ise dönen çalisanlar için de izin baz tariihi kullanilabilir.

 
 Izin Tanimlama Kodu: Izin hesaplamanin baz alindigi kriterdir.
         Örnek verilecek olursa;
         Departman bazinda izin parametrelerinin belirlenmesi: Örnegin Yönetim departmaninda
olan çalisanlar 1-5 yil arasindaki çalisma sürelerine karsiilik olarak 20 gün izin haketsinler. Ama
Satis departmaninda 1-5 yil arasinda çalisanlar, 14 gün izin haketsinler.
         
         Örnekteki gibi anabölge, altbölge, bölüm, departman, birim, pozisyon, kod 1, kod 2, kod
3, kod 4, kod 5, kod 6, kod 7, kod 8, maviyaka/beyaz yaka, tüm çalisanlar için de farkli
hesaplama yöntemi tanimlanabilir.
 
 
 Izin Tipi B2E portalindan Gösterilsin: Çalisanlarin B2E Portali üzerinden yapilan izin talebi
ekranlarinda görecegi izin tipinin belirlenmesini saglar. Örnegin, çalisanlar yillik izin adinda bir
izin tipini, portalda izin talebinde bulunurken görsünler. IK ; çalisanlarin görmesini istemedigi
ama arka planda kaydini tuttugu izin tipleri için(örnegin kafa izni gibi.. )  B2E'de gösterilmesin
seklinde isaretleyebilir.
 
 
 Erken Hakedis Tarihi: Izin hakedisi olarak "Erken Hakedis" seçilmis ise, çalisanin izin
hakedecegi tarihe karsilik gelir.
 
 NOT: Izin hakedis yönteminin ayarlanmasi, Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari içerisinden Izin
ayarlari basligi altinda yapilmaktadir. Bu bölümde izin hesaplama sekli "Yasal" ve ya "Erken
Hakedis" seçilebilir.
 
 Kural Tanimi: Izin hakedisinde kullanilacak kuraldir. Kural içerisinde bulunan "YAS KURALI" ,
50 yas üzeri ve 18 yas alti için geçerli olan hakedilen gün sayisi degisikligini saglayan kuraldir.
 Örnegin, Yillik Ücretli Izin tipi için bu kural seçildiginde, uygulama çalisanin dogum tarihinden
bugüne yasini hesaplar, 50 yas üzeri veya 18 yas alti ise, mevzuata uygun olacak sekilde, ilgili
çalisanin, hakedilen günü hesaplar.(Yas kuralina göre çalisanin 20 günden az izni olamaz.)
 Yillik ücretli izin tanimlanirken, yas kurali mutlaka seçilmelidir, mazeret izninde yas kurali
seçilmesine gerek yoktur.
 
 
 Ilgili tanimlamalar yapildiktan sonra "Kaydet" tusu ile izin hesaplama yöntemi tanimlanir.
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 Izin Hesaplama Parametrelerinin Tanimlanmasi
 
 Yukardaki tanimlamalar yapildiktan sonra yil araliklarina göre kazanilan gün sayisi gibi izin
parametrelerinin tanimlanmasi yapilmaktadir.
 
 
 

 
 
 Yukardaki örnekte, izin tanimlama kodu "Departman" seçilen hesaplama yöntemi için, her
departmana göre, yil araligi, gün degeri, zaman dilimi vb. parametreler girilerek hesaplama
tanimlanabilir.
 
 Örnek: Yönetim departmani için bünyeye giris tarihine göre olan çalisma süresi 0.yil ile 5.yil
arasinda ise, 12 ayda bir (yillik) 20 gün izin hakedis hesaplansin. Yönetim departmaninin
haftalik tatili ise cuma olsun.
 Minimum Deger: Izin hakedisin basladigi minimum yila karsilik gelmektedir. Örnekteki
cümlede ise 0 sayisina karsilik gelmektedir. Girilen sayi yil sayisi anlamina gelmektedir.
(0.yildan baslayarak... )
 
 Maximum Deger: Izin hakedisin sonlandigi maksimum yila karsilik gelmektedir. Örnekteki
cümlede ise 5 sayisina karsilik gelmektedir. (5.yila kadar... )
 
 Gün Degeri: Hakedilecek gün sayisina karsilik gelir. (20 gün )
 
 Zaman Dilimi(ay): Hakedisin kazanilacagi periyota karsilik gelir.(Örnekte 12 ay )
 
  Baska bir örnek: Yillik izin yasal hesaplama yöntemine göre hesaplaniyorsa, 12 ayda bir 20 gün
izin verilecektir. Firma tarafindan erken hakedis sistemi uygulaniyor ise, periyor kismi
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degistirilebilir. Firma yillik izinleri her 6 ayda bir7 gün hakedilecek sekilde uygulayabilir. Bu
durumda Gün degeri=7, Zaman Dilimi(ay)=6 olmalidir.
 
 Hafta Tatili:Standart olarak pazar günü gelmektedir. Sektöre ve çalisma sekline bagli olarak
sirketlerin hafta tatili günü farkli olabilir. Örnegin, oteller için hafta tatili cumartesi gibi farkli
olabilir. Sistemde tanimlanirsa, izin talebi ve IK izin girisi esnasinda hatalik tatile göre, izin
baslangiç ve bitis tarihine arasina haftalik tatil günü denk geldiyse, o gün tatil oldugu için bir
gün düsülür. Hafta tatili seçenekleri içerisinde haftanin tüm günleri vardir ve bunun yanisira
"Yok" seçenegi de vardir. Belirlenen izin için hafta tatili seçenegi yok seçilerek tanimlama
yapilabilir.
 
 
 
 

1.2.3.3.8  Izin Kazanim

 
 Izin hakedisi olan izin tipleri için izin kazanim çalistirilmalidir. Böylelikle belirlenen hesaplama
yöntemine göre hakedilen gün sayisi kisinin izin özet bilgilerine islenmis olacaktir. Bir izin için
hakedis çalistirilabilmesi için ücretli izin olmasi gerekir.
 
 "Hakedis Çalistir" butonuna tiklandiktan sonra hakedis tarih araligi girilmelidir.Izin/Izin
Hesaplama Tanimi içerisinde izin kazanim tarihi olarak seçilmis tarihe (Bünye Giris Tarihi, Ise
Giris Tarihi, Yilbasi ) uygun tarih girilmelidir.
 

 

1.2.3.3.9  Izin Kazanim Listesi

 Izin kazanim listesi özlük, izin tipi, tarih araligi kriterine göre listelenmektedir.
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1.2.3.3.10  IK Izin Islemleri

 
 IK uzmani bu ekranla izin kullanim, hakedis ve kapatilan izin girebilmektedir.
 
 Senaryo açisindan bakilacak olursa,
 

•Sistemde izin onay süreci ve mail mekanizmasi kullanilmadan dogrudan izin kullanimi
girilecekse bu ekranda "Izin Kullanim Ekle" butonunu tiklayarak izin kullanimi girebilir.
Buradan girilen izinler herhangi bir onay gerektirmez, kullanilan izin olur.

 
 Netsis Personel entegrasyonu ile çalisan sistemlerde bu ekrandan girilen izin Netsis Personel
uygulamasinda Puantajda dogrudan hiç bir islem yapmaya gerek kalmadan yansiyacaktir. Bu
ekran haricinde izin onay mekanizmasi ile girilen izinlerin Bordro uygulamasina yansimasi için
süreçlerinde tanimli onay adimlari eksiksiz bir sekilde gerçeklesmis olmasi beklenmektedir.
 

•Sistemde manual izin hakedis kaydi atanmasi islemi bu ekranda bulunan "Hakedis Ekle"
butonu ile gerçeklestirilmektedir.

 

•Örnegin bilgisayari olmayan çalisanlarin oldugu yani bir diger deyisle bireysel olarak izin
girebilecegi bir durumun olmadigi çalisanlarin izin kullanimlarinin girisi IK uzmanlari
tarafindan bu ekran üzerinden yapilmaktadir.

 

•Izin onay mekanizmasina girmeden herhangi bir mail döngüsü olmadan manual izin
kullanim girisi için bu ekran kullanilabilir.

 
 

•Izin girisinde kalan izin günlerinin izin girisi ekranindan kapatilmasi kapatilan izinlerinde
istenirse puantaja yansitilmasi bu ekranda "Izin Kapatma" butonundan saglanmaktadir.
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 Izin Listesi
 
 Bu ekranda özlük adi, izin tipi,  ve tarih araligi iverilerek izin kullanim ve hakedis bilgileri
listelenmektedir.
 Listede yesil buton izin hakedisi, kirmizi buton simgesi ise izin kullanimi ve kapatilan izni ifade
etmektedir.
 Belli bir kriter verilerek ekrana gelen izin bilgilerinin oldugu  oldugu liste "Excel Dosyasi
Olarak Indir" denilerek masaüstüne kaydedilebilir.
 Izin kullanim, izin hakedis ve kapatilan izin bilgileri listede silinebilir.
 
 
 
 

 
 
 Izin Kullanim Ekleme
 
 B2E Portali olmadan, IK'nin izin kullanimi girebilecegi ekrandir. Izin kullanim girisi esnasinda
kesisen izin uyarisi verilmekte, ve izin girisine izin verilmemektedir.
 Bu ekran araciligiyla girilen izin kaydi, bordro tarafinda puantaja yansitmaya hazirdir.
 NOT: Bir izin puantaja yansitilabilmesi için, Kullanilmis Izin Tipinde izin kaydi olmasi
gerekmektedir.
 
 NOT: Bu bölümde yapilan izin girisleri amir onayi gerektirmeden, gerçeklesme onayiyla
kaydolmakta ve otomatik olarak bordroya "Kullanilmis Izin" olarak yansitilmaktadir. Bir diger
deyisle bu bölümde girilen izinler Bordro uygulamasinda "Kullanilmis Izin" tipine karsilik
gelmektedir.
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 NOT: Ulasilabilecek telefon bilgisi hatali girildiginde (harf, fazla sayi vb. ) kayit islemini
tamamlanmamaktadir.
 

 
 
 
 
 Izin Hakedis Ekleme
 
 IK seçilen herhangi bir çalisan için hakedis kaydi girisini bu ekrandan yapabilir.
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 Kapatilan Izin Ekleme
 
 Izin girisinde kalan izin günlerinin izin girisi ekranindan kapatilmasi kapatilan izinlerinde
istenirse puantaja yansitilmasi bu ekranda "Izin Kapatma" butonundan saglanmaktadir.
 
 

 
 Ekrandaki izin Tipi rehberinde sadece zorunlu izinler listelenir. Özlük ve izin tipini seçildginde
, özlügün o izin tipindeki kullanilmayan izinleri süre kisminda gösterilir. Süre kismina
hesaplanarak gelen sayidan büyük bir sayi girilememelidir.
  Izin Kapatma islemi basarili sekilde gerçeklestirildginde Özlük/Izin sekmesinde "Kapatma
Islemi" için atilan kayit "Izin Durumu : Devir" olarak atilmaktadir.

1.2.3.3.11  Izin Defteri Gönderimi

 
 Izin defterinin belli bir tarih araligi verilerek, seçilen izin tipi bazinda  mail ile çalisanlara
gönderimi bu bölümden yapilmaktadir.
 Herhangi bir özlük seçilmeden "E-Posta Gönder" butonuna basildiginda tüm çalisanlarin is mail
adresine, herhangi bir özlük seçilir ise seçilen özlügün is mail adresinde tanimli olan mail
adresine gönderilmektedir.
 
 
 

 
 
 Çalisanlara giden örnek izin defteri asagidaki gibi olmaktadir. (Mail içeriginin tasarimi Araçlar/
E-posta Içerik Tanimlama bölümünden düzenlenmektedir.)
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 NOT: IK Yönetici olarak belirlenmis çalisanlara, bilgilendirme maili gönderilmektedir. Bir
çalisanin IK yöneticisi olarak belirlenebilmesi için Tanimlamalar/Kullanici/Kullanici Bilgileri
ekraninda o kullanici için IK yöneticisi seçeneg seçili olmalidir.
 NOT: Mail gönderimi için asagidaki kosullar saglanmalidir.
 
 1. E-posta sunucu tanimlarinin siteme tanimli olmasi gerekmektedir. Araçlar/Ayarlar/Sistem
Ayarlari/E-posta sunucu ayarlari
 2. Izin defteri gönderimi için kullnailacak e-posta mail sablonunun sistemde tanimlanmis
olmasi gerekir.Araçlar/E-posta Içerik Tanimlama
 3. Mail gönderiminde çalisanlara mail gidebilmesi için, Özlük Girisi/Iletisim ekranindan is e-
posta bilgisinin girilmis olmasi gerekmektedir.
 
 
 

1.2.3.3.12  Toplu Izin Ekleme

 Anabölge, altbölge, bölüm, departman, birim, pozisyon bazinda toplu izin
eklenebilmektedir.
 Sürükle-Birak ile filtrelerde bulunan kriterler (Anabölge, altbölge, bölüm, departman, birim,
pozisyon) Seçilen filtreler bölümüne sürüklenir.
 Kriter seçimi yapilir. Örnegin asagidaki ekran görüntüsünde Muhasebe Uzmani seçilmis olsun.
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 "Çalistir" butonu ile, Muhasebe uzmani pozisyonunda çalisanlarin listesi gelir. "Toplu Izin
Kullanimi" butonu ile izin girisi yapilir.
 
 

 
 
 NOT: "Kaydet" tusuna bastiktan sonra sistem seçilen kisiler için kesisen izin kontrolü yapar,
kesisen izinler oldugunda ilgili çalisanlar için izin girisine izin vermez.
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  Ayrica, izin taniminda bakiye kontrolü var ise, hangi çalisan için bakiye asimi oldugu ile ilgili
bir uyari mesaji olarak bildirir. IK Uzmani bakiye asiminda da "Devam" der ise, izin girisi yine
yapilabilir.
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3.4 Egitim

Egitim Modülü’nde, çalisan için yapilacak egitimlerle ilgili düzenlemeler yapilir. Egitim

Modülünde;

Egitim Tanimlari, Planlanan Egitimler, Egitim Talepleri, Gerçeklesen Egitimler,

Planlanan Egitimlere Talepler, Sinav, Egitmen, Egitim Yeri, Materyal, Nitelik, Egitim

Raporlari bölümleri bulunmaktadir.
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Egitim Tanimlari: Çalisana yapilacak olan egitimler bu bölümde tanimlanir.

Egitim Talepleri: B2E Çalisan Portali araciligiyla mevcut sistemde tanimli olmayan yeni

izin talepleri ve ya mevcut sistemde tanimi bir egitimin yeniden yapilmasi için gelen talepler

bulunmaktadir.

Planlanan Egitimler: Çalisana yapilacak olan egitimler bu bölümde planlanir.

Planlanan Egitimlere Talepler: B2E Çalisan Portali araciligyla IK tarafindan planlanan

egitimlere gelen talepler bulunmaktadir.

Gerçeklesen Egitimler: Çalisana yapilmis olan egitimler bu bölümde gösterilir.

Egitimlerin degerlendirmesi yapilir.

Sinav: Çalisana yapilacak olan sinavlar bu bölümde tanimlanir.

Egitmen: Egitimleri verecek kisiler bu bölümde belirlenir.

Egitim Yeri: Egitimlerin gerçeklestirilecegi yer bu bölümde belirlenir.

Materyal: Egitimde kullanilacak olan materyaller bu bölümde seçilir.

 Katilim Formu Basim Tasarimi: Egitim Katilim Formu Basim tasarimi yapilmaktadir.

Egitim Raporlari: Egitim ile ilgili raporlar alinmaktadir.

Egitim Takvimi: Egitim planlari tarihlerine göre takvime eklenir ve egitimlerin tarihi

egitim takviminden takip edilebilir.

 

Sik Kullanilan Terimler

Iç: Sirket, egitim esnasinda egitmen, materyal egitim yeri ihtiyacini kendi öz

bünyesinden karsiliyorsa seçmelidir.

Dis: Sirket, egitim esnasinda egitmen, materyal egitim yeri ihtiyacini kendi öz

bünyesinden karsilamiyorsa, baska bir firma veya sirket ile anlasmali bu kaynaklari

tedarik ediyorsa seçmelidir.

Egitim Maliyeti Hesaplama

Maliyet kalemleri: Egitimlerde egitimin kendisi, egitmenin kendisi/ yol /konaklama/

ikram maliyetleri, egitim yeri maliyeti, katilimcilarin konaklama/yol/ikram maliyetleri,
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egitimde kullanilan materyallerin maliyeti bilgileri girilebilir.

Maliyet kur bilgisi :Tüm maliyet bilgilerinin Türk Lirasi, Dolar, Euro cinsinden girisi

desteklenmektedir.

Maliyetlerde kullanilan birimler: Günde, Saatte, Egitimde, Kisi Saatte, Kisi Günde, Kisi

Egitimde

 Günde: Egitim gün sayisi
 Saatte: Egitim saat sayisi
 Egitim: Egitim basina hesaplanir
 Kisi Saatte: Egitimin saat sayisi ve egitime katilan katilimci sayisinin çarpimi
 Kisi günde: Egitimin gün sayisi ve egitime katilan katilimci sayisinin çarpimi
 Kisi egitimde: O egitimdeki kisi sayisi
 
 Örnegin egitim yeri maliyeti hesaplayalim.
 
 Egitim bilgilerinde geçen bilgiler ise asagidaki gibi:
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 Egitim yerinde ise girilmek istenen  bilgiler asagidaki gibi:
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 Katilimci sayisi:68
 Saat araligi: 8 saat
 Egitim yeri maliyeti: 30,00
 Egitim yeri kur bilgisi: Türk Lirasi
 
 Egitim yeri maliyet birimi:
 
 Günde seçildiginde egitim yeri maliyeti= Egitim gün sayisi* 30,00 Türk Lirasi
 Saatte seçildiginde egitim yeri maliyeti= 8 saat*30,00 Türk lirasi
 Egitim seçildiginde egitim yeri maliyeti=  30 Türk Lirasi
 Kisi Saatte  seçildiginde egitim yeri maliyeti= 68 kisi* 8 saat*30,00 Türk Lirasi
 Kisi günde seçildiginde egitim yeri maliyeti= Egitimin gün sayisi *68 kisi*30,00 Türk LIrasi
 Kisi egitimde seçildiginde egitim yeri maliyeti= 68 kisi* 30,00 Türk lirasi
 
 
 Egitim maliyetlerinde egitim yeri örnegin türk lirasi cinsinden olabildigi gibi, egitmenlerin
maliyeti farkli bir kur olan dolar cinsinden olabilir.
 

1.2.3.4.1  Egitim Tanimlari

 Egitim tanimlari ekraninda, kullanicinin karsisina daha önceden tanimli olan egitimlerin listesi
çikmaktadir.
 
 Bu listede kullanicinin egitim için tanimladigi egitim kodu, egitimin adi ve iç/dis egitim olmasi,
periyodik olmasi ve gelisim/teknik egitimi olmasi ile ilgili bilgiler görüntülenir.
 Listedeki "Degistir" butonu araciligiyla ilgili egitim bilgileri düzenlenebilir ve "Yeni Ekle"
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butonu ile yeni egitim tanimi yapma ekranina geçis yapilabilir.
 
 
 
 

 
 
       Yeni Egitim Bilgisi Ekleme
 
 
 Egitim listesinin üzerindeki "Yeni Ekle"  butonuna  basarak egitim  tanimlama ekranina
geçilebilir.

 Bu ekrandaki kod bilgisi alani zorunludur, kod kullanilmiyor ise  butonu araciligi ile
otomatik kod üretimi saglanabilir.
  Ayrica, egitim adi alani da zorunlu bir alandir.
 Egitim kategori bilgisi 'Tanimlamalar' bölümünden gerçeklestirilebilecegi gibi, yan tarafinda
bulunan "Rehber" simgesine tiklayarak açilan ekran araciligi ile de gerçeklestirilebilir.
 
 Bu bölüm 3 kisimdan olusmaktadir : Genel, Maliyet, Degerlendirme.
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                 Genel
 
                 Bu kisimda yeni kayit edilecek olan egitim bilgisinin Kod (doldurulmasi zorunludur) ,
Egitimin Adi, Egitimin Amaci, Süre, Kategori, Gelisim Teknik, Periyodik, Iç Dis, Zorunlu Egitim 
sahalari doldurulur.
                 
                 NOT: "Tüm isletmelerde kullanilsin" parametresi seçildiginde herhangi bir isletmede
tanimlanan egitim kodu diger isletmeler tarafindan kullanilabilir. Örnegin ISG( Temel Isçi
Sagligi ve Güvenligi) egitimi tüm isletmeler tarafindan yapilmasi gereken zorunlu bir egitimdir.
Bu egitimin takibi açilan tek bir ISG kodu üzerinden takip edilebilir.
 
                 Maliyet
 
                 Bu kisimda yeni kaydi yapilacak olan egitimde için gereken maliyetin ve ikram
maliyetinin bilgileri detayli olarak girilir.
 
 
                 Degerlendirme
                 Egitim Tanimlamasi yapilirken, degerlendirme tipi de belirtilmelidir. Eger egitim
degerlendirmesi yapilmayacaksa "Yok" olarak isaretlenmelidir.
                 Egitim sinav ile degerlendirilecekse "Sinav" isaretlenip, tanimli sinavlardan
seçilmelidir.
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                 NOT: Egitim gerçeklestirme esnasinda Egitim/Sinav bölümünde tanimlanan puan
araliklarina göre degerlendirme yapilmaktadir. Örnegin sinav taniminda 0-50 puan için, bir
sertifika veriliyorsa, egitim gerçeklestirme esnasinda katilimcilarin puani 45 ise o katilimcinin
özlügüne sertifika bilgisi eklenecektir.
                 Eger egitim sonucunda kisilere puan atanacaksa "Puan" seçilmeli ve
degerlendirmedeki en yüksek puan ile hedef puan belirtilmelidir.
 
                 NOT: Egitim Taniminda degerlendirme sekmesi "Puan" seçilmis ise gelmektedir.
 
                 Katilim Sertifikasi
 
                 Egitime katilim sonrasi tüm katilimcilara katilim belgesi verilmek istenirse bu bölüm
tercih edilmelidir.
 
                 Egitim tanimlamasi "Kaydet" butonu ile kaydedildikten sonra,egitim tanimi
düzenleme ekranina geçis yapilacaktir.
 
 
 NOT:
 Egitim Tanimi Dinamik Alan Destegi: Egitim tanimlamalari ekraninda bulunan sahalar disinda
yeni bir alan tanimlamak ve bu alan üzerinden veri girisi saglamak için egitim tanimlarina
dinamik alan eklenebilir. Dinamik alan eklemek için Araçlar/Ayarlar/Dinamik Alanlar sayfasi
incelenebilir.
 
 
 Egitim Düzenleme
 
 
 Egitim listesinde kayitlarin yaninda bulunan "Degistir" linkine tiklayarak seçilen kayit
düzenlenebilir.
 Ayrica yeni ekleme ve düzenleme ekranlarinin sag üst kösesinde bulunan Arama kutusu
araciligiyla ve düzenleme ekraninda bulunan "Yeni Egitim Ekle"   butonuna basarak istenilen
egitim bulunarak düzenleme islemi gerçeklestirilebilir.
  Asagidaki örnekte, arama kutusuna "mu" harfleriyle baslayan egitim aramak için arama
kutusuna 'mu' yazilmis ve"Ara" tusuna basilmistir)
 
 
 
 
 Egitim tanimi düzenleme ekraninda, egitim tanimi ile ilgili kisa bir özet bulunmaktadir.
 Ayrica, egitim ile ilgili genel tanimin yapildigi egitim bölümü disinda,egitmenleregitim yerleri,
hedef gruplar, materyaller, önkosullar ve eger degerlendirme tipi puan olarak seçilmisse
degerlendirme bölümleri görüntülenmektedir.
 Egitim ile ilgili        düzenlemeler egitim bölümünde yapilip "Kaydet"tusuna basilarak
gerçeklestirilir.
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 Egitmenler
 
 Egitim tanimlanirken, o egitimi verecek olan egitmenler tanimlanabilir. Burada yapilan
tanimlar, Planlanan / Gerçeklestirilen Egitim bölümüne dogrudan aktarilacaktir.
 Egitmen listesinden istenilen kisi ile ilgili detaylar "Degistir"  butonuna tiklayinca açilan
ekrandan düzenlenebilir ve liste üzerindeki "Sil"  butonuyla silinebilir.
 
 
 

 "Yeni Ekle" butonuna açilinca açilan ekrandan var olan egitmen tanimlarindan seçilerek egitim
tanimina yeni egitmen atanabilir.
 
 

 
 NOT: Sistemde tanimli olan egitmenleri listelemek için kullanilan rehber butonundan ayni
zamanda yeni bir egitmen sisteme tanimlanabilir.
 
 
 Egitim Yeri
 
 Egitim tanimlanirken, o egitimin yapilacagi yerler de tanimlanabilir. Burada yapilan tanimlar,
Planlanan / Gerçeklestirilen Egitim dogrudan aktarilacaktir.
 Egitim yeri listesinden istenilen egitim yeri ile ilgili detaylar "Degistir" butonuna tiklayinca
açilan ekrandan düzenlenebilir ve liste üzerindeki "Sil" butonuyla silinebilir.
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 "Yeni Ekle" butonu ile açilan ekrandan var olan egitim yeri tanimlarindan seçilerek egitim
tanimina yeni egitim yeri atanabilir.
 

 
 
 NOT: Sistemde tanimli olan egitim yerlerini listelemek için kullanilan rehber butonundan ayni
zamanda yeni bir egitim yeri sisteme tanimlanabilir.
 
 Hedef Gruplar
 
 
 Egitim tanimlanirken, o egitime katilacak hedef gruplar de tanimlanabilir. Burada yapilan
tanimlar, Planlanan / Gerçeklestirilen Egitim dogrudan aktarilacaktir.
 Egitim yeri listesinden istenilen hedef grup ile ilgili detaylar "Degistir" butonuna tiklayinca
açilan ekrandan düzenlenebilir ve liste üzerindeki "Sil" butonuyla silinebilir.
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 "Yeni Ekle" butonuna tiklayarak açilan ekrandan, çalisan tipi, alt bölge, departman vb. hedef
grup girilerek tanimlama yapilir.
 
 (Örnek olarak, Çalisan Tipi 'Beyaz Yaka', Ana Bölge 'Ege Bölge Müdürlügü'  seçilirse, Ege Bölge
Müdürlügü'nde bulunan Beyaz Yaka Çalisanlar hedef grubu olarak tanimlanmis olur.)
 
 

 
  Egitim  tüm çalisanlar için tanimlanabilir. Tüm çalisanlar seçildiginde asagidaki pencere ekrana
gelir.
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 Kullanici sadece beyaz yaka ya da sadece mavi yakanin katilmasini istedigi bir egitim
tanimlamasi ni, beyazyaka/maviyaka seçenegini seçerek yapabilir.
 
 Burada tanimlanan hedef gruplar, egitim planina da otomatik olarak atilacak ve tanimli hedef
grup altindaki kisilerin egitim planinda listelenmesi saglanacaktir.
 
 
 Materyaller
 
 Egitim tanimlanirken, o egitim için kullanilacak materyaller de tanimlanabilir. Burada yapilan
tanimlar, Planlanan / Gerçeklestirilen Egitim dogrudan aktarilacaktir.
 Materyaller  listesinden istenilen materyal ile ilgili detaylar "Degistir"  butonuna tiklayinca
açilan ekrandan düzenlenebilir ve liste üzerindeki "Sil"butonuyla silinebilir.
 
 

 Yeni ekle butonuna tiklayarak açilan ekrandan, materyal, kaç adet kullanacagini gösteren
miktar ve maliyet bilgileri tanimlanarak kayit olusturulur.
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 NOT: Sistemde tanimli olan materyalleri listelemek için kullanilan rehber butonundan ayni
zamanda yeni bir materyal sisteme tanimlanabilir.
 
 
 Ön Kosullar
 
 
 Egitim tanimlanirken, o egitime katilmak için gerekli önkosullar da tanimlanabilir.
 Burada yapilan önkosul tanimlariyla, egitim plani olusturulurken uygun katilimci getir
ekranindaki katilimci listesinde önkosullara uygunluk olarak görülebilir.
 Tanimlanan önkosullara sahip olma yüzdesine bakilarak oran hesaplanir. Önkosul listesi
üzerinden silme ve düzenleme islemleri gerçeklestirilebilir.
 
 
 

 
 Liste üzerindeki "Yeni Ekle" butonuna basilinca önkosul ekleme ekrani açilir. Burada Önkosul
Konusu seçilir.
  Asagida degisik uyarlamalarla farkli önkosul tanimlamalari yapilmaktadir.
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 Önkosul Konusu; Dil, Egitim Katilimi, Sertifika , Sinav katilimi ve Yetkinlik seçeneklerinden
olusur.
 Seçime göre alt kisimda uygun seçenekler listelenir.(Örnegin, önkosul konusu sertifika ise
sistemde tanimli olan tüm sertifikalar listelenir.)
 Buradan istenen kayit seçilir ve Ön Kosul bilgisi; Almis, Almamis, N puanin üzerinde almis, N
puanin altinda almis olarak seçilir.
 
 Degerlendirme
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 Egitim degerlendirmesi, egitim tanimlamasi ekraninda yeni egitim tanimi yapilirken, egitim
degerlendirme tipi "Puan" olarak seçildigi durumda görünür.
 
 Egitim degerlendirmesi, egitim tanimlamasi ekraninda yeni egitim tanimi yapilirken, egitim
degerlendirme tipi ya da olarak seçildigi durumda görünmez.
 
 Egitim gerçeklestigi durumda kisilere atanan egitim sonrasi puan, bu bölümde tanimlanan
degerlendirme araligina girdiginde kisiye burada tanimli olan sertifika ve profil bilgileri atanir.
 
 
 

 
 
 "Yeni Ekle" butonuna basilinca açilan ekrandan deger araligi girilerek degerlendirme bölümü
olusturulur.

 Bu bölüme girenlere atanacak olan, sertifika ve profil bilgileri listede bulunan    isaretine
tiklayinca görülen bölümden eklenebilir.
 Sertifika bölümünden "Yeni Ekle"  butonu ile sertifika ve profil bölümünden ise yetkinlik
tanimlamasi yapilabilir.
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1.2.3.4.2  Planlanan Egitimlere Talepler

 Çalisan portali(IKB2E Uygulamasi) tarafindan, çalisanlarin planlanan egitimler için girdikleri
katilimci olma talepleri, bu bölümde görüntülenir.
 Çalisanlar tarafindan katilma nedenleriyle birlikte görüntülen katilim talepleri, Insan
Kaynaklari çalisani tarafindan neden açiklamasi da girerek, kabul edilebilir veya reddedilebilir.
 
 

 
 Listede her satirda bulunan "Detay" butonuna tiklanarak egitim planina yapilan taleplerin
detay bilgileri incelenebilir.
 
 

1.2.3.4.3  Katilim Formu Basim Tasarimi

 
 Egitim katilim talep formu basim tasarimi yapilmaktadir. Kullanim bilgisi için, Ek Bilgiler/Görsel
Basim Tasarimi Kullanimi na bakiniz.

1.2.3.4.4  Egitim Talepleri

 B2E (Çalisan Portali) araciligiyla çalisanlar tarafindan gelen egitim talepleri bu bölümde
degerlendirilmektedir.
 
 Egitim Talepleri
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 Portal tarafindan gelen egitim talepleri, talep edenin adi,soyadi, egitimin adi, ve gerekli
açiklamalar ile bu bölümden degerlendirilebilir.
 
 

 
 "Detay" butonu ile, yapilan egitim talebinin talep nedeniyle birlikte detayi incelenmektedir.        

 
 

 
 "Talebi Reddet" ile , B2E Çalisan Portali araciligiyla gelen talebi, yapilan bir açiklamayla
reddedilebilir.
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1.2.3.4.5  Egitim Takvimi

 Egitim modülü içerisinde egitim planlarinin, gerçeklesen egitimlerin ve planlanip
gerçeklesmeyen egitimlerin gösterimi asagidaki gibidir. Böylelikle önümüzdeki hafta, ay hangi
egitimler var, geçen hafta kim nerede hangi egitimi verdi bilgisine erisim kolayligi
saglanmistir.
 

 Planlanan egitimlerin gösterimi       ;
 

 Gerçeklesen egitimler                     ;
 

 Planlanip gerçeklesmeyen egitimler 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Örnegin, ajanda görünümüne geçilip bakildiginda 10 ekim ve 14 ekimde egitim tanimlarinin
detaylarini görmek için "Detay" butonuna tiklanabilir.



183Egitim

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 
 
 

1.2.3.4.6  Planlanan Egitimler

 Egitim planlama ekraninda, kullanicinin karsisina daha önceden planlanmis olan egitim planlari
listesi çikmaktadir.
 
 

 
 Bu listede kullanicinin egitim için tanimladigi Egitim Kodu , Açiklama ve Planlanan Baslangiç/
Planlanan Bitis tarihleri görüntülenir.
 Listedeki "Degistir" linkleri araciligiyla ilgili egitim planlari düzenlenebilir ve "Yeni Ekle"
butonu ile yeni egitim planlama ekranina geçis yapilabilir.
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 "Gerçeklesmis ve Iptal Edilen Planlari Göster"seçenegi ile egitim planlarindan iptal olanlar ve
egitim planlarindan gerçeklesmis olan filtrelenip listelenebilir.
 
 
 
 Egitim Plani Olusturma
 
 
 Egitim Plan listesinin üzerindeki "Yeni Ekle"  butonuna veya düzenleme ekraninda bulunan
"Yeni Egitim Plani"   butonuna basarak egitim planlama ekranina geçilebilir.
 
 

 
 Bu kisimda Egitim, Tarih Araligi, Saat Araligi, Süre, Maliyet, Açiklama sahalari doldurulur.
 Talepten getir seçenegi seçildigi durumda, Egitim Talebi seçilebilecek bir alan görünecektir.
Buradan istenen egitim talebi seçilirse, seçilen talebe uygun egitim alaninda görünecektir.
 

 
 
 
 
 Egitim: Istenilen egitim bu kisma yazilir. Istenilen egitimi daha detayli olarak aramak için
"Rehber" simgesine tiklayarak açilan ekrandan egitim seçilebilir.
 
 Tarih Araligi:Egitim için planlanan tarih araligi girilir.
 
 Saat Araligi: Egitim için planlanan saat araligi girilir.
 
 Süre: Egitimin hangi saatlerde verilecegi bilgisi verilir. Tarih araligi ve saat araligi girildikten

sonra  kisminda "Seçiniz" ile sürenin
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saat/gün/dakika cinsinden birimi seçildiginde, girilmis olan tarih araligi ve saat araligina göre
otomatik olarak süre hesaplanmaktadir.
 
 Maliyet: Egitimin maliyeti girilir. Egitimin maliyeti, Türk lirasi, Euro ve Dolar biriminden
olabilir.
 
 Tekrar Sayisi: Egitimin kaç defa planlandigi bilgisi gösterilmektedir.
 
 Açiklama: Egitim ile ilgili herhangi bir detay varsa yazilir.
 
 
 
 
 Egitim Plani Düzenleme
 
 
 Egitim plan listesinde kayitlarin yaninda bulunan "Degistir"  linkine  tiklayarak seçilen kayit
düzenlenebilir.
 
 Egitim plan düzenleme ekraninda, egitim plani ile ilgili kisa bir özet bulunmaktadir.
 Buradaki 'toplam kapasite' tanimli egitim yerlerinin kapasite toplami olarak görünür,
'katilimcilar' ise planda atanmis katilimci kisi sayisini gösterir.
 
  Ayrica, egitim plani  ile ilgili genel tanimin yapildigi Egitim Planlama bölümü disinda,
Egitmenler, Egitim Yerleri, Katilimcilar ve Materyaller bölümleri görüntülenmektedir.
 Egitim plani ile ilgili düzenlemeler egitim planlama bölümünde yapilip "Kaydet" tusuna
basilarak gerçeklestirilir.
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 Egitim plani düzenleme ekraninda, egitim planlama bölümünde 'Maliyet' adli bir grafik
görüntülenmektedir. Burada egitimin tahmini maliyeti gösterilir.
 
 NOT: Maliyet bilgileri girilirken seçilen kur bilgileri Türk lirasi, dolar ve euro olabilir. Egitim
planlama ekraninda farkli birimlerde tanimlanan tüm maliyetlerin toplam bilgisi ise yukardaki
ekran görüntüsünde oldugu gibi "Toplam: 200 TL 2400 $ 500 €"  seklinde gösterilecektir.
 
 Egitim , materyal, katilimci, egitimen ve egitim yeri için girilen maliyet degerleri hesaplanarak
olusturulmaktadir.
 Grafikte görülen bölümlerin üzerine gelindigi durumda, o bölümün neyi simgeledigi ile ilgili
küçük bir yazi belirmektedir.
 
 Eklenmis olan bir egitim plani "Egitim Planini Iptal Et" ile iptal edilebilir.
 
 
 
 Egitmen
 
 
 
 Egitim plani olusturulurken, seçilen egitim taniminda bulunan egitmen bilgileri otomatik
olarak egitim planina da aktarilir. Egitmen bilgileri, degistirilebilir veya silinebilir.
 
 
 

 
 
 
 Ayrica"Yeni Ekle" butonu araciligi ile yeni egitmen eklenebilir. Burada tanimli egitmenlerden
seçilerek ve diger detaylar doldurularak kayit gerçeklestirilir.
 
 



187Egitim

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 
 Eger istenilen egitmen yoksa, Egitim/Egitmen bölümünden yeni egitmen olusturulabilir veya
rehber kullanilarak egitmen eklenebilir.
 
 
 
 
 Egitim Yeri
 
 
 
 Egitim plani olusturulurken, seçilen egitim taniminda bulunan egitim yeri bilgileri otomatik
olarak egitim planina da aktarilir. Aktarilan egitim yeri bilgileri, görüntülenen liste üzerinden
degistirilebilir veya silinebilir.
 
 
 
 

 
 
 Ayrica "Yeni Ekle" butonu araciligi ile plana yeni egitim yeri eklenebilir. Burada tanimli egitim
yerlerinden seçilerek ve diger detaylar doldurularak kayit gerçeklestirilir.
 Eger istenilen egitim yeri yoksa, egitim yeri tanimi ekranindan yeni egitim yeri olusturulabilir
veya rehberden yeni bir egitim yeri tanimi eklenebilir.
 
 
 
 
 Materyaller
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 Egitim plani olusturulurken, seçilen egitim taniminda bulunan materyal bilgileri otomatik
olarak egitim planina da aktarilir.
 Aktarilan materyal bilgileri, görüntülenen materyal listesi üzerinden degistirilebilir veya
silinebilir.
 
 

 
 
 
 
 Materyal listesi üzerindeki "Yeni Ekle" butonu araciligi ile plana yeni materyal eklenebilir.
Burada tanimli materyallerden seçilerek ve diger detaylar doldurularak kayit gerçeklestirilir.
 Eger istenilen materyal yoksa, materyal tanimlama ekranindan yeni materyal olusturulabilir
veya rehberden yeni bir materyal tanimi eklenebilir.
 
 
 
 
 Katilimcilar
 
 
 
 Egitim plani olusturulurken, seçilen egitim taniminda bulunan hedef grup bilgileri otomatik
olarak egitim planinda katilimcilara aktarilir.
 Aktarilan katilimci bilgileri, görüntülenen katilimci listesi üzerinden degistirilebilir veya
silinebilir.        
 Bu ekranda ayni zamanda egtim yerinin kapasitesi- katilimci sayisi kiyaslamasi yapip kapasite
bilgisi de verilmektedir.
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•"Yeni Ekle" ile katilimci ekleme:  Yeni grup (departman, bölüm, birim vb.) veya dogrudan
kisi eklenebilir.

 
 

 
 
 
 
 

•Uygun Katilimcilari Belirleme ile  katilimci ekleme: Egitime katilacak çalisanlar, egitim
taniminda belirtilen önkosullara göre(Egitim/Egitim Tanimlama/Önkosul ) belirlenecektir.
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 NOT: "Uygun Katilimcilari Belirle" denildikten sonra uygun katilimci listesinin gelebilmesi için
öncesinde ; egitim tanimlamada, hedef grup belirlenmesi veya egitim planlama ekraninda
"Yeni ekle" ile katilimci eklenmesi gerekmektedir. Katilimci listesi olustuktan sonra,
içerisinden, egitim taniminda belirtilen önkosula uygun katilimcilar belirlenebilecektir.
         
 
 Açilan sayfada listelenen kisiler, planda belirtilmis olan gruplara (departman, birim, çalisan
tipi vb.) ve kisilere göre belirlenir.
 
 Listede kisilerin adi, departman ve pozisyonlari disinda egitim taniminda yapilmis olan
önkosullara uygunlugu listelenir.
 
 Bu önkosul uygunlugu, tanimli olan egitimdeki önkosullar ile, ilgili kisinin özlük detaylarinin
uygunluguna bakilarak otomatik olarak olusturulur.
 
 Egitime katilmasi istenen kisiler için onay kutucugu isaretlenir ve "Seçili Katilimcilari Kaydet"
ile katilimci kaydi tamamlanir.
 
 

 
 
 
 
 Bu islemden sonra, katilimci listesinde grup olarak tanimlanmis kayitlar görünmez, bunun
yerine seçilmis olan kisiler görüntülenir.
 Baska bir grup eklenirse tekrar ayni islemler gerçeklestirilebilir.
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•Katilimcilari Kopyalama ile katilimci ekleme: Baska bir egitime ait katilimci listesi oldugu gibi
kopyalanabilir. Kullanim açisindan ise örnegin ise girislerde yeni ise baslayanlara ayni anda
hem oryantasyon hem is güvenligi ile iligli egitim verildigini düsünelim. Ise giris yapan 10
kisi varsa bu 10 kisiyi bir tane egitim taniminda tanimlamak yeterli, burda tanimli olan
katilimcilar is güvenligi egitim planina aynen kopyalanabilir. Kullanim kolayligi saglanmistir.

 

 
 

•Katilimcilara e-posta gönderme:  Egitim planindaki katilimcilara egitim planina katildiklarina
dair bilgi mailinin gönderilmesi saglanmaktadir. Katilimcilara egitim planina katildiklarina
dair giden mailin içerigi Araçlar/E-posta içerik tanmlama linkinden degistirilebilir.

 

•Seçili Katilimcilari Sil: Katilimci listesinde birden fazla kisi/topluluk seçilerek silinebilir.
 
 
 
 
 
 

1.2.3.4.7  Gerçeklestirilen Egitimler

 Gerçeklestirilen Egitimler ekraninda, kullanicinin karsisina daha önceden gerçeklesmis olan
egitim listesi çikmaktadir.
 
 Bu listede kullanicinin egitim için tanimladigi Egitim Kodu , Egitim Adi, Egitim Amaci ve
gerçeklesen Baslangiç/ Bitis Tarihleri görüntülenir.
 Listedeki "Degistir" linkleri araciligiyla ilgili egitim gerçeklesmesi düzenlenebilir ve "Yeni Ekle" 
butonu ile yeni egitim gerçeklestirme ekranina geçis yapilabilir.
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 Yeni Gerçeklestirilen Egitim Bilgisi Ekleme
 
 
 Egitim gerçeklesme listesinin üzerindeki "Yeni Ekle" butonuna  basarak egitim gerçeklestirme
tanimlama ekranina geçilebilir.
 Gerçeklestirilen Egitim tanimlarken; tanimladigimiz planlar, egitim talepleri veya dogrudan bir
egitim üzerinden gerçeklestirme yapilabilmektedir.
  Asagida Egitim        Gerçeklestirme ana plani gösterilmektedir.
 
 "Talepten/Plandan Getir" seçenegi seçildiginde asagidaki gibi egitim talepleri ve planlarinin
seçilecegi listeler ekrana gelmektedir. Asagida belirtilen rehber butonlarina tiklanarak seçim
yapilabilir.
 
 

 
 
 
 Egitim plani rehberine tiklandiginda rehberde çikan liste asagidaki gibidir. Asagida gelen
listede "Gerçeklesmis ve iptal edilen planlari göster" seçenegi seçildiginde gelen listeden bir
egitim plani seçildiginde iptal olan bir egitim plani gerçeklestirilebilir veya daha önce
gerçeklesmis olan bir egitim plani tekrar gerçeklestirilebilir. Bu filtreyle gerçeklesmis ve iptal
olan egitimlerin bilgisine ulasilabilir.
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 Egitim Talebinden egitim gerçeklestirirken çikan liste ise asagidaki gibidir.(Talepten getirilen
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egitimin anlami B2E çalisan portalindan yapilan egitim talebini ifade etmektedir.  Egitim
talepleri içerisinde asagidaki bilgiler dogrultusunda bir seçim yapilarak bu egitim talebi
gerçeklestirilebilir.
 
 

 
 Örnegin planlanan egitim seçildikten sonra egitim planinda tanimli olan açiklama, tarih araligi,
saat araligi, süre,maliyet,takip süre gibi bilgiler otomatik olarak egitim gerçeklestirmeye de
gelecektir. Böylelikle egitim plan/talebinden olusturulan egitimler gerçeklestirirken ayni
bilginin tekrar girilmesine gerek yoktur.
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 Eger dogrudan egitim üzerinden gerçeklestirme yapilacaksa, egitim seçilip, diger detaylar
girilmelidir.
 Istenilen egitimi daha detayli olarak aramak için "Rehber" simgesine tiklayarak açilan
ekrandan egitim seçilebilir.
 Egitim gerçeklestirme kaydedilirken "Degerlendiren" bilgisinin girisi zorunludur.
 
  Egitim gerçeklesmesini degerlendirecek olan kisi seçilmelidir. "Kaydet"butonuna basildiktan
sonra egitim gerçeklesmesi kaydedilmis olacaktir.
 
 
 Egitim Gerçeklestirmeye Dinamik Alan Ekleme
 
 Gerçeklesen egitim ekranlarina dinamik alanlar eklenebilir. Eklenen alanlar "Özel Sahalar"
basligi altinda görüntülenecektir. Araçlar/Ayarlar/Dinamik Alan ekranindan egtiim
gerçeklestirme ekranina dinamik alanlarin nasil eklenecegi bilgisi ögrenilebilir.
 
 
 
 
 Gerçeklestirilen Egitim Düzenleme
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 Gerçeklestirilen Egitim listesinde kayitlarin yaninda bulunan "Degistir" linkine  tiklayarak
seçilen kayit düzenlenebilir.
 Ayrica  düzenleme ekraninda bulunan "Yeni egitim Gerçeklestirme"   butonuna basilarak 
düzenleme islemi gerçeklestirilebilir.
 
 Bu kisim 6 ana bölümden olusmaktadir: Egitim Gerçeklestirme, Egitmenler, Egitim Yerleri,
Katilimcilar, Materyaller, Evraklar, Sinav Degerlendirme
 
 NOT: Egitim taniminda(Bknz.Egitim Tanimlari ) degerlendirme puanli oldugunda "katilimcilar"
sekmesinde girilen puanlara göre puanli degerlendirme sonuçlari katilimcilarinin özlüklerine
yansitilmaktadir. Örnegin bir egitimin taniminda belli puan araligina bir sertifika verilecekse,
katilimci da bu puan araliginda not aliyorsa katilimcinin özlügüne bu sertifika eklenmis
olacaktir. Bu sekilde puan araliklarina göre katilimcilar yetkinlik ve sertifika kazanabilir ve 
katilimcilarin özlüklerinde Özlük Girisi Güncelleme/Yetkinlik ve Özlük Girisi Güncelleme/
Sertifika ekranlarinda egitim yoluyla kazandigi sertifikalar ve yetkinlikler görüntülenebilir.
 NOT: Egitim taniminda(Bknz.Egitim Tanimlari ) degerlendirme sinavli oldugunda ekranda
görünen "Egitim Gerçeklestirme", "Egitmenler","Egitim Yerleri", "Katilimcilar", "Materyaller" ,
"Evraklar"basliklarinin yanina "Sinav Degerlendirme" basligi gelir.
 
         Egitim Gerçeklestirme
 
 
         Gerçeklestirme  ile ilgili düzenlemeler egitim gerçeklestirme bölümünde yapilip "Kaydet"
tusuna basilarak gerçeklestirilir.
         Bu bölümde gerçeklestrilen egitim ile ilgili genel bilgiler verilir.
         Bu bilgiler: Egitim, Tarih Araligi, Saat Araligi, Süre, Maliyet, Takip Süre, Degerlendirme,
Egitimin Amaci dir.
         Ayrica Maliyet dagilim grafigi de ekranin sag tarafinda gösterilir. Maliyet olarak farkli
cinsten girilen kur bilgileri bir arada gösterilir. Önregin asagidaki gibi "200 TL 300 $ 500 €"
seklinde gösterilmektedir.
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         Egitmenler
 
 
         Egitim gerçeklestirme kaydi , seçilen egitim planinda veya eger egitim tanimdan
olusturulmus ise egitim taniminda bulunan Egitmenler, Egitim Yeri, Materyal bilgileri
otomatik olarak gerçeklestirilen egitim bilgilerine aktarilir.
         Egitmen bilgileri, degistirilebilir veya silinebilir. Asagidaki egitmen bilgisi planan egitim
seçildigi için otomatik olarak gelmistir.
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         Ayrica "Yeni Ekle"  butonu araciligi ile yeni egitmen eklenebilir. Burada tanimli
egitmenlerden seçilerek ve diger detaylar doldurularak kayit gerçeklestirilir.
 
         Eger istenilen egitmen yoksa, Egitim/Egitmen yeni egitmen bilgisi kaydi yapilir.
 
 
         

 
 
 
         Egitim Yeri
 
 
 
         Egitim gerçeklestirimi olusturulurken, seçilen egitim taniminda/planinda bulunan egitim
yeri bilgileri otomatik olarak egitim gerçeklestirimine aktarilir.
         Aktarilan egitim yeri bilgileri,görüntülenen liste üzerinden degistirilebilir veya silinebilir.
 
 
         

 
 
 
 
 
         Ayrica"Yeni Ekle" butonu araciligi ile gerçeklestirime yeni egitim yeri eklenebilir. Burada
tanimli egitim yerlerinden seçilerek ve diger detaylar doldurularak kayit gerçeklestirilir.
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         Eger istenilen egitim yeri yoksa, egitim yeri tanimi ekranindan yeni egitim yeri
olusturulabilir.
 
 
 

         
 
 
 
 
 
         Materyaller
 
 
 
         Egitim gerçeklestirimi olusturulurken, seçilen egitim taniminda/planinda bulunan
materyal bilgileri otomatik olarak egitim gerçeklestimine  aktarilir.
         Aktarilan materyal bilgileri, görüntülenen materyal listesi üzerinden degistirilebilir veya
silinebilir.
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         Materyal listesi üzerindeki "Yeni Ekle" butonu araciligi ile gerçeklestirime yeni materyal
eklenebilir.
         Burada tanimli materyallerden seçilerek ve diger detaylar doldurularak kayit
gerçeklestirilir.
         Eger istenilen materyal yoksa, materyal tanimlama ekranindan yeni materyal
olusturulabilir.
 
 
         Katilimcilar
 
 
         Listede egitime katilmis kisiler görüntülenir. Baslangiçta liste bos olarak görünecektir.
 
 
 
         

 
 
 
 

         Egitim gerçeklestirimi  eger bir plandan gerçeklestirilmis ise, 
butonu görünecektir.
         Bu butona tiklayinca, listeye egitim planinda tanimlanmis kisiler getirilir.
          Eger egitim degerlendirme tipi sinav ise, sinav degerlendirmesine de plandaki katilimcilar
dogrudan aktarilacaktir.
         Bunun disinda listenin üzerinde bulunan"Yeni Ekle" butonuna tiklayarak yeni katilimci
eklenebilir. Bu esnada katilimciya ait degerlendirme bilgileri de girilebilir.
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         "Toplu Katilimci Ekle" ile organizasyonel birimler bazinda katilimcilar da eklenebilir.
 
 
         

 
 
 
         "Katilimci Kopyala" ile baska bir egitime ait katilimci listesi kopyalanabilir.
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         Listenin üzerinde bulunan "Toplu Degerlendirme"   butonu ile TÜM katilimcilar ayni anda
degerlendirilebilir.
         Açilan ekrandaki bölümler doldurularak kaydedilir ve kisilerin gerçeklesme detaylari bu
bilgilere göre olusur.
 
 
 
 
         

 
 
         Toplu degerlendirme yapildiktan sonra, katilimci listesindeki tüm katilimcilarin 
degerlendirmelerinin ayni oldugunu görülebilir.
 
         Katilimci listesinin üzerindeki "Seçili Katilimcilari Degerlendirme"  butonuna tiklarak açilan
ekranda, seçili olan katilimcilara atanacak degerlendirme degerleri girilerek degerlendirme
yapilabilir.
         Açilan ekran toplu degerlendirme ekrani ile ayni olacaktir. Bunun için katilimci listesindeki
 onay kutucuklari isaretlenerek istenilen katilimcilarin seçilmesi gerekmektedir.
         Listenin üzerindeki onay  kutucugu isaretlenirse tüm katilimcilar seçilecektir.
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         Listenin üzerindeki katilimci detaylarinin en sag tarafinda bulunan "Düzenle"  butonuna
tiklayarak liste üzerinde seçilen kayit bilgileri düzenlenebilir.
         Istenilen bilgiler girildikten sonra listenin sag tarafinda bulunan "Güncelle" butonu ile
kayit tamamlanabilir.
         Eger katilimci bilgilerini degistirmek istenmiyorsa, "Iptal"  butonu ile degisiklikler iptal
edilebilir.
 
 
 
 
 
         Sinav Degerlendirmesi
 
 
 
         Egitim taniminda egitim degerlendirme tipi, sinav olarak seçilmis ise görünecek bu
bölümden kisilerin egitim degerlendirmesi için yapilan sinavdan aldigi notlarin girilmesive
listelenmesi saglanir.
 
         

 
          "Toplu Puan Atama" butonuna tiklayarak sinava katilan kisilere toplu puan atamasi
saglanir.
 
         Ayrica "Seçili katilimcilari degerlendirme" butonuna tiklayarak Onay kutucugu isaretlenmis
kayitlara toplu puan atamasi yapilabilir.
         Kisi bazli düzenleme yapmak için kisilerin yaninda bulunan "Düzenle"  butonuna basilarak
liste üzerinde düzenleme saglanabilir
.
         Burada yapilan sinav katilim kayitlari kisilerin özlük kartlarinda dogrudan
görülebilmektedir.  
 
         NOT: Katilimcilar bölümünde bulunan "Katilimcilari Plandan Getir" butona basilinca hem
katilimcilar listesi hem de sinav katilimcilari listesine planda tanimlanmis kisiler dogrudan
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getirilir. Buradakiler disinda katilimci eklemek için "Yeni Ekle" butonu kullanilabilir.
 
         "Sinav Sonuçlarini Mail Gönder" denildiginde asagidaki gibi basarili ve basarisiz
katilimcilara sinav sonucu mail gönderilebilir. Gönderilecek mailin içerigi Araçlar/E-posta Içerik
Tanimlama ekranindan basarili ve basarisiz sinav sonucu için ayri ayri sablon tanimlanarak
belirlenebilir.
         
 
         

 
 
         "Basari Orani Göster" denildiginde ise katilimcilarin aldigi puanlara göre basari orani
grafikle gösterilmektedir.
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         Egitim Gerçeklestirimini Tamamlama
 
 
 
 
         Egitim düzenleme ekrani altinda bulunan "Degerlendirmeyi Tamamla"  butonuna
basildiginda, egitim degerlendirmesi tamamlanarak, egitime katilan kisilere, eger egitim
degerlendirmesi puan türünde seçilmis ise, uygun sertifika ve yetkinlikler atanir.(Detayli bilgi
için; Egitim taniminda degerlendirme bölümüne bakiniz. )
 
         Eger egitim degerlendirmesi sinav türünde seçilmis ise o sinav için degerlendirme
bölümünden  gruplarina göre sertifika ve yetkinlik bilgileri kisilerin özlük detaylarina
dogrudan kaydedilir.
         
         Degerlendirme tamamlandiktan sonra egitim gerçeklestirimi ile ilgili düzenleme
yapilamaz.
         Degisiklik yapilmasi isteniyorsa degerlendirme tamamlandiktan sonra görünen
"Degerlendirmeyi Geri Al"  butonuna tiklayarak degerlendirme geri alinir.
         Bu islem gerçeklestiginde eklenen sertifika ve yetkinlik bilgileri de geri alinir.
 
 
 
 
 

1.2.3.4.8  Sinav

 Sinav bölümünde, öncelikle daha önceden tanimlanmis olan sinavlar listenmektedir.Bu
listede sinavin tanimi, kategorisi, süresi ve puan detaylari yer alir.
 
 Listedeki "Degistir"  linkleri araciligiyla ilgili sinav bilgileri düzenlenebilir ve "Yeni Ekle" butonu
ile yeni sinav ekleme ekranina geçis yapilabilir.
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 Sinav listesi üzerinde; sinav tanimi, kategorisi ve puan bilgilerine göre filtreleme ve Siralama
islemleri uygulanabilir.
 
 
 
 Sinav Ekleme
 
 
 
 Sinav listesinin üzerindeki "Yeni Ekle"  butonuna veya düzenleme ekraninda bulunan "Yeni
Sinav"  butonuna basarak sinav tanimlama ekranina geçilebilir.
 
 Sinav bölümü 2 kisimdan olusur: Genel, Maliyet.
 
         Genel:

         Bu ekrandaki kod bilgisi alani zorunludur fakat kod kullanilmiyor ise  butonu araciligi
ile otomatik kod üretimi saglanabilir.
         Listede aranan kategoride sinav yok ise, Sinav kategori bilgisi Tanimlamalar bölümünden
gerçeklestirilebilecegi gibi, yan tarafinda bulunan "Rehber" simgesine tiklayarak açilan ekran
araciligi ile de gerçeklestirilebilir. Iç Dis bilgisi girilir.(Bu kavramin anlami için bknz.Egitim )
 
         Maliyet:
 
         Sinavin birimine göre maliyetleri girilir. Birimler: Sinav Bazinda, Adam/Sinav dir.
 
 
 
 
 Gerekli detaylar girildikten sonra sinav bilgisi kaydedilebilir. Kayit islemi sonrasinda, ekran
sinav düzenleme formunda görülecektir.
 
 
 



207Egitim

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 
 
 
 
 Sinav Düzenleme
 
 
 Sinav listesinde kayitlarin yaninda bulunan "Degistir" linkine tiklayarak yeni sinav bilgisi
eklenebilir.
 Ayrica yeni ekleme ve düzenleme ekranlarinin sag üst kösesinde bulunan Arama kutusu
araciligi ile istenilen sinav bulunarak düzenleme islemi gerçeklestirilebilir.
 Asagidaki örnekte, arama kutusuna bir metin girilmemis dogrudan "Ara" tusuna basilmistir, bu
sebeple tüm kayitlar listelenmektedir.
 
 
 
 

 
 
 
 Istenilen kayit için düzenleme ekranina ulasildiginda; sinav ile ilgili özet bir bilgi altinda, sinav
ve sinav degerlendirmesi adli iki farkli bölüm görülecektir.
  Sinav ile ilgili yapilabilecek degisiklikler 'Sinav' bölümünde yer almaktadir.
  Istenilen bilgiler degistirilip "Kaydet" butonuna basildiginda sinav detaylari kaydedilmis
olacaktir.
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 Sinav Degerlendirme
 
 
 
 Sinav için puan araliklari tanimlanarak, bu araliklarda puan alanlara atanacak yetkinlik ve
sertifika bilgilerini tanimlamak için kullanilan ekrandir.
 Bu sinav için tanimli olan degerlendirmeler listelenir ve bunlar üzerinde yapilacak
degisiklikler; yanlarinda bulunan "Degistir" linki araciligi ile gerçeklestirilir.
 
 
 
 

 
 
 
 
 Bu listede, tanimlanan puan araligina girenlere verilen sertifika ve yetkinlik detaylarini

görmek için, kaydin yan tarafinda bulunan  isaretine tiklamak gereklidir.
 Puan araligi için sertifika ve yetkinlik bu bölümlerdeki "Yeni Ekle" butonlari araciligi ile
gerçeklestirilmektedir.
 
 Degerlendirme listesinin üzerinde bulunan "Yeni Ekle" butonu araciligi ile yeni puan araligi
tanimlanabilmektedir.
 
  Puan araligi için bir isim vermek zorunludur.
 
  Ayrica, puan araligi için baslangiç degeri, degerlendirmeler arasindaki en yüksek bitis puani ile
hesaplanmaktadir.
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 Eklenen yeni puan araligi için, sertifika ve profil bilgileri tanimlanabilir. Sertifika ve yetkinlik
bilgisi girerken; sertifika/ yetkinlik seçilip geçerlilik süresi belirtilir.
 
 Asagidaki örnekte bir sertifika eklenmistir.
 
 

 
 
 
 
 
 Tanimlanan sertifika/yetkinlik atamalari "Sil" butonu ile degerlendirmeden çikarilabilir.
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1.2.3.4.9  Egitmen

 Bu ekranda, egitim taniminda, planlamasinda ve gerçeklestiriminde atanabilecek egitmenler
listelenmektedir.
 
 Listenin üzerinde bulunan "Yeni Ekle" butonu ile yeni bir egitmen eklenebilir. Listedeki
egitmen bilgileri, yanlarinda bulunan "Degistir"  butonu ile güncellenebilir.
 
 (Belli bir kisit girip egitmen arama islemi için bknz. Genel/Listeler/Filtreleme )
 
 
 

 
 
 
 
 
 "Yeni Ekle" butonuna tiklayarak, egitmen tanimlama ekranina ulasilmaktadir.
 
 Iç/ Dis kismindan Iç seçildigi durumda Egitimi Veren isimli bir bölüm görülmektedir.
 Buradan kayitli çalisanler arasindan(sirket içinden çalisanden egitmen tanimlama saglanir)
istenen kisi seçilip, bilgileri girildikten sonra "Kaydet"e basarak egitmen tanimi saglanabilir.
 
 Ayrica,Iç/ Dis kismindan dis seçilerek, disaran gelen egitmen tanimi da saglanabilir. Dis
seçildigi durumda egitmenin Adi ve Soyadi ile Firma alanlari görülecektir.
 
 
         Dis seçildiginde;
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         Iç Seçildiginde;
 
 
                 

 
 
 
 Egitmen listesindeki "Degistir"  isimli alanlara tiklayarak veya egitmen ekleme/degistirme
sayfalarinin sag üst kösesindeki egitmen arama ekrani araciligi ile egitmenler seçilerek
düzenlenebilir.
 
 Burada arama kutucuguna, arama yapilacak kelime girilir. "Ara" butonuna basildiginda
yukarida bulunan listede içersinde aranan kelime geçenler listelenir.
 
 Istenilen kaydin üzerinde tiklaninca düzenleme ekrani görülecektir.
 
 Açilan ekranda egitmen tanimi ile ilgili düzenlemeler yapilabilir. Egitmenin uzmanlik alani,
ünvani, e-posta adresi, telefonu gibi bilgiler düzenlenebilir.
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1.2.3.4.10  Egitim Yeri

 Egitim yeri ekraninda, egitim tanimi plani ve gerçeklestiriminde atanabilecek egitim yerleri
listelenmektedir.
 
 Listenin üzerinde bulunan "Yeni Ekle" butonu ile yeni bir egitim yeri eklenebilir.
 
 Listedeki egitim yeri bilgileri, yanlarinda bulunan "Degistir" butonu ile güncellenebilir.
 
 (Belli bir kisit girip egitim yeri arama islemi için bknz. Genel/Listeler/Filtreleme )
 
 
 
 

 
 
 
 Egitim Yeri Ekleme
 
 Listenin üzerindeki "Yeni Ekle"  butonuna veya düzenleme ekraninda bulunan "Yeni Egitim
Yeri" butonuna tiklayarak, egitim yeri tanimlama ekranina ulasilmaktadir.
 Egitim yeri tanimlarken 'Kod' alani zorunlu bir sahadir. Fakat kod tanimlamasi yapilmak
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istenmiyor ise,  butonuna tiklayarak otomatik kod üretimi saglanabilir.
               
 Kapasite bilgisi zorunlu degildir fakat egitim planlanirken, egitim salonlarinin toplam yer
kapasitesi ile katilimci sayisi karsilastirilarak yeterli yer olup olmadigina dair        uyari
verilmektedir.
 
 Bu sebeple kapasite bilgisinin girilmesi faydali olacaktir. Bunun disindaki alanlardan gerekli
olanlari doldurularak"Kaydet" butonuna basilarak kayit islemi gerçeklestirilir.
 
 
 
 

 
 
 
 Egitim Yeri Düzenleme
 
 
 
 Egitim yeri düzenleme ekranina bir kaç sekilde ulasilabilir. Öncelikle, egitim yeri listesinde
seçilen kaydin yanindaki "Degistir" linkine tiklayarak düzenleme ekraninaulasilabilir.
 
 Bunun yaninda, yeni egitim yeri tanimlama ekranindaki 'kod' alanina istenilen egitim yeri adi
yazilarak listelenen kayitlardan seçilen biri düzenlenebilir.                
 
 
 Ayrica, düzenleme ve yeni kayit ekranlarinin sag üst kösesinde bulunan Arama bölümünden
istenilen kayit seçilerek düzenleme ekranina erisim saglanir.
 
 Burada arama yapilacak kelime girilir ve "Ara" butonuna basilir. Görütülenen listeden
istenilen kayit seçilerek 'düzenleme' ekranina ulasilir.
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 Düzenleme ekraninda 'kod' alani disinda tüm alanlar degistirilebilir olacaktir. Buradan
degismesi istenilen bilgiler güncellenir ve "Kaydet" tusuna basarak kayit saglanir.
 
 
 
 
 

1.2.3.4.11  Materyal

 Materyal ekraninda, egitim tanimi plani ve gerçeklestiriminde kullanilabilecek materyaller
listelenmektedir.
 
 Listenin üzerinde bulunan "Yeni Ekle" butonu ile yeni bir materyal eklenebilir.
 
  Listedeki materyal bilgileri, yanlarinda bulunan "Degistir" butonu ile güncellenebilir.
 
 (Belli bir kisit girip materyal arama islemi için bknz.Genel/Listeler/Filtreleme )
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Materyal Ekleme
 Listenin üzerindeki "Yeni Ekle"  butonuna veya düzenleme ekraninda bulunan "Yeni Materyal
Ekleme" butonuna tiklayarak, materyal tanimlama ekranina ulasilmaktadir.
 Materyal tanimlarken 'Kod' alani zorunlu bir sahadir. Fakat kod tanimlamasi yapilmak
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istenmiyor ise,  butonuna tiklayarak otomatik kod üretimi saglanabilir.
 
 Bunun disindaki alanlardan gerekli olanlari doldurulduktan sonra 'Kaydet' butonuna basilarak
kayit islemi gerçeklestirilir.
 
  Materyal Kategori ve Firma alanlari için tanimlamalardan Tanimlamalar bölümünde
bahsedilecektir.
 
 
 
 
 

 
 
 
 Materyal Düzenleme
 
 
 
 Materyal düzenleme ekranina bir kaç sekilde ulasilabilir.
 
 Öncelikle, Materyal listesinde seçilen kaydin yanindaki "Degistir" linkine tiklayarak
düzenleme ekranina ulasilabilir.
 
  Ayrica, yeni materyal tanimlama ekranindaki 'kod' alanina istenilen materyal adi yazilarak
listelenen kayitlardan seçilen biri düzenlenebilir.
 
 Düzenleme yapilacak kaydin aranmasi için, yeni ekleme ve düzenleme ekranlarinin sag üst
kösesinde bulunan 'Materyal Arama' kutusu da kullanilabilir.
  Arama yapilacak kelime bu bölüme girilip "Ara" butonuna basildiginda listelenen kayitlar
arasindan uygun olani seçilerek düzenleme yapilabilir.
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 Düzenleme durumunda ise, kod alani disindaki alanlar degistirilebilir durumdadir. Buradan
istenen bilgiler güncellenerek "Kaydet" butonuna basildiginda kayit islemi gerçeklestirilir.
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3.4.12  Egitim Raporlari

 Egitim bilgileriyle ilgili raporlar bu bölümde hazirlanmaktadir.
 
 Kullanici bir kez kullanmak için rapor olusturuyorsa ve kaydetmek istemiyorsa sadece "Rapor
Al" butonuyla rapor alip kapat tusuna basar ve aldigi raporu kaydetmemis olur.
         
 Kullanici Raporlar sekmesinden Egitim Raporlari'ni seçtiginde asagidaki ekran görüntüsü
olusur.
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 Egitim Raporlarinda bulunan 2 bölüm: Kaydedilmis Raporlar, Taslak Raporlar
 
 

•Kaydedilmis Raporlar: Kullanici taslak raporlari üzerinden kendi üretiigi ve kaydettigi
raporlari bu bölümde görebilir.

                         NetsisHR kullanicinin siklikla kullanabilecegi bazi raporlari Taslak Raporlar basligi
altinda olusturmustur.
                         Kullanici varolan Taslak Raporlari üzerinden " Yeni Rapor Olustur" butonu ile kendi
ihtiyaçlari dogrultusunda farkli bir rapor olusturabilir.
 

•Taslak Raporlar: Kullanicinin sik kullanabilecegi Taslak Raporlari NetsisHR tarafindan
kurulum esnasinda standart olarak eklenmistir.

                         Kullanici Taslak raporlari üzerinden yeni bir rapor olusturabilir.
 
 
 
 Kaydedilmis Raporlar' da "Raporu Göster" butonuyla, Taslak Raporlari' nda ise "Yeni Rapor
Olustur" butonuyla ekranda görünen bazi sahalarin genel açiklamalari asagida açiklanmistir.
 
 
 

 
 
         Rapor Bilgisi
 
         Kullanici bu bölümde çalistigi raporun adini ve açiklamasini görüntüler. Kullanici raporun
adini ve açiklamasini degistirebilir.

         Kullanici serbest rapor sahasinda  butonuna tikladiginda tanimli raporlar listesi
çikacaktir.
         Kullanici serbest raporlarda tanimli bir raporu seçip onu baz olarak yeni bir rapor
üretebilir.
         Serbest rapor genel gösterimde ayni zamanda Rapor Grup Adi olarak da geçmektedir



218 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

         Kullanici buradan baska tanimli bir raporu seçip ona geçebilir.

         Kullanicinin  butonuyla geçis yaptigi rapora göre Rapor Sahalarinda tanimli sahalar da
degisecektir.
 
 
         Rapor Sahalari
 
         Kullanici bu bölümde, olusturacagi raporda görünmesini istedigi sahalari belirler.
         Kullanici Rapor Sahalari'nda tanimli olan sahalardan istedigi sahalari sürükleyip Seçili
Sahalar bölümüne birakabilir.
 
 
         Rapor Filtreleri
 
         Kullanici bu bölümde raporun amacina göre sahalar üstünde kisitlar ekleyebilir.
         Kisitlarin kullanimi Ek Bilgiler/Rapor Genel Kullanim bölümünde 'GENEL KULLANIM/Kisit
Tipi Kullanimi' basligi adi altinda örneklerle açiklanmistir.
 
 
         Siralama ve Gruplama
 
         Kullanici bu bölümde rapr sonucunda karsisina çikan listenin düzeni ile ilgili degisiklik
yapar.
         Örnek verilecek olursa, kullanici çalisan kodlarini artan sirada ya da azalan sirada
gözükmesini ayarlayabilir.
 
         Rapor Parametreleri
 
         Kullanici raporun basimiyla ilgili düzenlemeleri bu bölümden yapar.
         Kullanici raporun çikmasinin istedigi rapor formatini PDF, XML gibi seçeneklerden
seçebilir.
 
 
 
 
 Kullanici yeni rapor olusturma islemini 2 sekilde gerçeklestirebilir.
 

•Kullanici kendi kaydetmis raporlar üstünde degisiklikler yapip kaydettiginde yeni rapor
olusturabilir.

•Kullanici Taslak Raporlari üstünde degisiklik yapip adini kendi tanimladigi bir adla
degistirdiginde yeni bir rapor üretmis olur ve bu rapor kaydedilmis raporlarda görünür.
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 Kaydedilmis Raporlar Araciligiyla Yeni Rapor Olusturma

 Kullanici Kaydedilmis Raporlar kisminda var olan bir raporu "Raporu Göster" butonuna tiklayip,

adini degistirip kaydettiginde varolan raporu güncellemis olur.

 Kullanici bu islemle kendi kaydetmis oldugu raporlari güncelleyebilir, yeni kisit ya da sahalar

ekleyebilir, silebilir, raporun adini veya açiklamasini degistirebilir.

 

 Taslak Raporlar Araciligiyla Yeni Rapor Olusturma

 

 Kullanici Taslak Raporlari üzerinden yeni bir rapor olusturabilir. Kullanicinin bu sekilde

olusturacagi yeni rapor Kaydedilmis Raporlar bölümünde gözükecektir.

 Kullanici yeni rapor olusturmak için öncelikle Taslak Raporlar sekmesini seçmelidir.

 Kullanici bu sayfada NetsisHR’de tanimli olan raporlari görüntüler.

 Kullanici taslak raporlar üzerinden kendi istekleri dogrultusunda yeni bir rapor olusturmak

için "Yeni Rapor Olustur" butonunu kullanir.

 Kullanici "Yeni Rapor Olustur" butonunu tikladiktan sonra rapor düzenleme ekrani ekrana

gelmektedir.

 

 Rapor Bilgilerinde Düzenleme

         Kullanici örnek olarak Egitimi Alanlar Listesi raporunu baz alarak yeni bir rapor üretmek

istediginde Kaydedilmis Raporlar'in "Raporu Göster" butonuna ya da Taslak Raporlar'in "Yeni

Rapor Olustur" butonuna tiklar.

         Kullanici örnekte raporun adini  degistirmek ister.
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         Kullanici   Rapor bilgisi kisminda raporun adini ve açiklamasi degistirir.

         Kullanici tüm bu degisiklikler sonrasi "Kaydet" butonuna tiklar ve daha önce kaydetmis

oldugu raporunu güncellemis olur.

 

         NOT: Uygulamada "Rapor Al" denildikten sonra uygulama uzun süre bekliyor ve sonuç

getirmiyorsa bunun sebebi, çalisan sayisiyla dogru orantili olarak arka planda raporun

hazirlanmasi uzun sürmesi ve Web uygulamalarinda zaman asimina ugramasidir. Zaman

asimindan dolayi alinamayan raporlar için "Raporu Hazirla" butonuna tiklanmalidir.

         Bu islem ile, belirlediginiz raporun hazirlanmasi için uygulama bir görev verilmis olur.

Arka planda raporu hazirlar.

         Hazirlanan rapor, Kisisel/Raporlarim basligi altina eklenmektedir. Kullanici bu bölümden,

hazirlanan raporu bilgisayarina downlad edebilir.

 

 Rapor Sahalarinda Düzenleme

         Kullanici Taslak Raporlar içinde tanimli olan rapor sahalarina(asagidaki resimde

vurgulunan kisimda) yeni bir rapor sahasi ekleyemez, dolayisiyla kullanici var olan tanimlanmis

rapor sahalari içinden seçim yapmalidir.                

         Kullanici Rapor sahalarindaki sahalari Sürükle-Birak özelligiyle Seçili Sahalara birakir.

         Kullanici olusturacagi raporda görmek istedigi sahalari seçili sahalara sürükleyip birakir.

         Sürükle- Birak özelligi Ek Bilgiler/Rapor Genel Kullanim bölümünde 'GENEL KULLANIM/

Sürükle-Birak Özelligi' basligi altinda açiklanmistir.
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         Seçili sahalarda bulunan saha adlari degstirilebilir. Bu özellik Ek Bilgiler/Rapor Genel

Kullanim bölümünde 'GENEL KULLANIM/Saha Adi Degistirilmesi Özelligi' basligi altinda

açiklanmistir.

         Seçili sahalardaki sahalarin düzenlenmesi özelligiyle kullanici raporda görünecek sütun

adlarini degistirebilir.

         Kullanici Seçili Sahalarda olusturacagi raporda görmek istemedigi alanlari  butonuyla

gerçeklestirir

         Kullanicinin  butonuyla sildigi sahalar tekrar rapor sahalarinda listenin en sonuna

eklenir.

         Kullanici, tanimli raporunun rapor sahalarindaki tüm sahalari kullanmak istediginde Rapor

sahalari alaninin altinda bulunan "Tümünü Seç"  butonunu tiklamalidir.

         Kullanici Seçili Sahalar içindeki tüm sahalari silmek isterse "Tümünü Kaldir"  butonunu

tiklamalidir.

         Bazi sayisal verilerin yaninda bulunan "Toplam Al" isareti ile kullanici seçmis oldugu sayisal

sahanin alt toplamini yani tüm satirlar için toplanmis halini raporda görecektir.

         "Toplam Al" isaretinin genel kullanimi Ek Bilgiler/Rapor Genel Kullanim bölümünde

'GENEL KULLANIM/Toplam Alma Isaretinin Kullanimi' basligi altinda açiklanmistir.

                 

 

 Rapor Filtrelerinde Düzenleme

         Kullanici raporunda gözükmesini istedigi sahalar üzerinde filtreleme yapabilir.

         

         Böylelikle ihtiyaci olan satirlari, çok fazla satirlar içeren raporlarda filtreleyerek alabilir.
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         Kullanici Rapor Sahalari kisminda filtrelemek istedigi sahayi seçer.

         Kullanici  butonuna tikladiginda seçilen saha Rapor Filtreleri bölümüne geçer.

         Kullanici olusturacagi raporda birden fazla filtre uygulayabilir.

         Kullanici  butonuyla seçtigi filtreyi silebilir.

         Filtrelerde kisit tipi ve Deger-1 alanlarinin kullanimiyla ilgili detayli bilgi ve örnekler Ek

Bilgiler/Rapor Genel Kullanim bölümünde 'GENEL KULLANIM/Kisit Tipi Kullanimi' basligi

altinda açiklanmistir.

         

 Rapor Siralama ve Gruplamasinda Düzenleme

         Kullanici bu bölümde olusturacagi raporun düzeni, siralamasiyla ilgili düzenlemeler yapar.

         Kullanici rapor sahalari bölümünde siralamak istedigi sahayi seçer.

         2 çesit siralama yönü vardir: Artan, Azalan.

         Kullanici Rapor Sahalarindaki saha ve siralama tipi seçiminden sonra  butonuna

tikladiginda ilgili saha Siralamalar bölümüne geçer.

         Gruplama için detayli bilgi Ek Bilgiler/Rapor Genel Kullanim bölümünde 'GENEL

KULLANIM/Gruplama Özelligi' basligi altinda detayli bir sekilde açiklanmistir.

 

 Rapor Parametrelerini Düzenleme

         Rapor parametreleri , baski seçenekleri ve rapor formati bu bölümde düzenlenir.

         Kullanici Baski seçeneklerinde almak istedigi raporun baskidaki görünümünü düzenler.

•Kullanici raporun çiktisini dikey ya da yatay olarak belirleyebilir.

•Kullanici herhangi bir ID ya da kod sahasinda 0'la baslayan numaralarin sifirlarinin
gözükmesini isterse "Sifir Basma" onay kutucugunu isaretlemelidir.

         Örnegin Özlük ID'si 000132 olan çalisanin raporda özlük ID'sinde basta bulunan 3 tane

sifirin görünülmesi istenirse onay kutucugu isaretlenmelidir.

•Kullanici raporda Rapor Parametreleri'nde belirledigi basligin görünmesini
düzenleyebilir.Kullanici rapor parametreleri bölümünde baslik bilgisi girilir.
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         Kullanici raporun baslik adini 'Egitime Katilmayanlar ' seklinde görmek istesin.

         Kullanici raporda baslik görmek istediginde Baski Seçenekleri kisminda  

 seçenegini onaylamalidir.

         Kullanici "Rapor Al"  butonuna tikladiktan sonra baslik adinda yapilan degisiklik raporda 

gözükecektir.                

•Kullanici Sirket Adi bilgisinin raporda görünmesini isterse "Sirket Adi Yazilsin" onay
kutucugunu isaretlemelidir.

         Kullanici Sirket Adini Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari bölümünde belirler.

         Bu degisikligin sonundaki  raporda degisen kisim  asagida vurgulanarak gösterilmektedir.

         

         

•Kullanici raporun çiktisinin otomatik olarak sayfaya sigdirilmasini ayarlayabilir.

•Kullanici sayfa genisligi, tarih/saat, sayfa no, rapor sonu genel toplam bilgi gösterimini
ayarlayabilir.

         Kullanicinin onay kutularina  tiklamasi yeterlidir.

         Raporlar modülünde desteklenen rapor formatlari: CSV, Doc, DocX, Html, PDF, XLS,XLSX,

XPS.

         Kullanici desteklenen rapor formatini yukarda tanimli formatlar içinden seçebilir.
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         Kullanici tüm bu degisiklikler sonrasi "Kaydet" butonuna tikladiginda Kullanicinin yapmis

oldugu bu güncellemeler  Kaydedilmis Raporlarda eklenmistir.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.4.13  Egitim Mailleri Hakkinda

Egitim modülünde gönderilen maillerde gönderici adresi olarak Araçlar/Ayarlar/Sistem
Ayarlari altinda sirket altindaki genel gönderici mail adresi kullanilir , bu yüzden bu alanin
bos olmamasi gereklidir.
 
Egitim modülünde asagidaki islemlerde mail gönderilir :
 

1.B2E - Planlanan Egitime Katilim Talebi gönderildiginde bütün IK Yöneticilerine mail
gönderilir. Bu islem için Araçlar menüsü altindan E-posta içerigi tanimlamak gereklidir.

2.B2E - Yeni Egitim Talebi gönderildiginde bütün  IK Yöneticilerine mail gönderilir. Bu
islem için Araçlar menüsü altindan E-posta içerigi tanimlamak gereklidir. Eger E-posta
içerigi tanimlanmazsa  hazir bir sablon kullanilir.

3.IKWEB - Egitim Planlamada Katilimcilara mail gönder butonu tiklandiginda Egitime
katilmasi planlanan kisilere mail gönderilir. Toplu mail gönderimlerinde bu kisilerin is
mail bilgilerinin dolu olmasina dikkat edilmelidir. Bu islem için Araçlar menüsü altindan
E-posta içerigi tanimlamak gereklidir.

4. IKWEB - Egitim talebi onaylandiginda kisiye mail gönderilir.

5.IKWEB - Egitim talebi reddedildiginde kisiye mail gönderilir.

 

 

Kullanicilarin IK yöneticisi olabilmesi Tanimlamalar/Kullanici/Kullanici Bilgileri ekranindan
yapilmaktadir.
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1.2.3.5 Isçi Sagligi

 
 Kullanici Isçi Sagligi modülünde çalisan ile ilgili Tetkik, Tetkik Sikligi, Kisit, Kisit Bölüm, Is
Kazasi, Periyodik Muayene, Tibbi Muayene, Isçi Sagligi Raporlari bilgilerini kaydeder.
 
 
 
 

 
 
 Tetkik: Çalisanin belli araliklarla gerçeklestirdigi tetkiklerin kaydedildigi bölümdürIsçi Sagligi/
Tetkik bölümünde detayli açiklamasi bulunmaktadir.
 
 Tetkik Sikligi: Çalisanin düzenli olarak gerçeklestirmesi gereken tetkiklerin zaman araliginin
belirlenip kaydedildigi bölümdür.Isçi Sagligi/Tetkik Sikligi bölümünde detayli açiklamasi
bulunmaktadir.
 
 Kisit: Çalisanin Isçi Sagligi/Tetkik kismindan ekledigi kisit bilgilerinin degistirilip silindigi
bölümdür.Isçi Sagligi/Kisit bölümünde detayli açiklamasi bulunmaktadir.
 
 Kisit Bölüm:Kisit bilgilerinin bulunulan bölüm, departman, pozisyona göre genel bir bilgi
olarak girildigi bölümdür. Isçi Sagligi/Kisit Bölüm bölümünde detayli açiklamasi bulunmaktadir.
 
 Is Kazasi: Çalisan is kaza bilgilerinin girildigi ve is kazasi grafiginin görüntülendigi bölümdür.
Isçi Sagligi/Is Kazasi bölümünde detayli açiklamasi bulunmaktadir.
 
 Periyodik Muayene: Personellere ise baslamadan önce bir seferlik yapilan muayene bilgisinin
girildigi bölümdür. Isçi Sagligi/Periyodik Muayene bölümünde detayli açiklamasi
bulunmaktadir.
 
 Tibbi Muayene: Çalisanlara ait yapilan muayenelerin bilgilerinin girildigi bölümdür.Isçi Sagligi/
Tibbi Muayene bölümünde detayli açiklamasi bulunmaktadir.
 
 Isçi Sagligi Raporlari: Isçi sagligi modülünde bulunan tetkik, is kazasi gibi, tüm konulara ait
genel raporlar alinabilmektedir.

NOT: Isçi Sagligi modülünde kullanilan  tanimlamalar (Tetkik tipi, Is kazasi Tipi, Kisit, Tani, Sevk,
Kök Neden, Kaza Derecesi, Yaralanma Sekli, Organ/Uzuv, Doktor) Tanimlamalar/ Isçi Sagligi



226 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 ekranlari üzerinden girilebilmektedir.
 
NOT: Kullanim olarak, Isçi Sagligi modulü isyeri hekimleri tarafinca kullanildigi için; isyeri
hekimlerinin kullanicilari olusturulduktan sonra, Tanimlamalar/Kullanici/Kullanici Haklari
 ekranindan ISçi Sagligi modülü ekranlari için listeleme, kayit, güncelleme ve silme haklari gibi
yetkilendirme islemleri isyeri hekimlerinin kullanicilari seçilerek verilebilir. Ayrica 
Tanimlamalar/ Isçi Sagligi  ekranlari için de kullanici haklari verilmis olmalidir.

E- REÇETE 

 Isyeri hekimlerinin firma çalisanlarina yaptiklari muayene sonucunda reçeteleri HR
uygulamasindan olusturabilmeleri ve e-imza ile imzalayarak medula sistemine
gönderebilmelerini saglamak amaciyla E-reçete destegi NetsisHR Insan Kaynaklari
Uygulamasi tarafindan desteklenmistir. E-Reçete kullanimi hakkinda detayli bilgi Isçi
Sagligi/ E-Reçete Kullanimi bölümünde anlatilmistir.

E-reçete destegi Web ve exe olmak üzere iki kisimdan olusmaktadir. Web tarafi IKWEB
uygulamasi üzerinde gelistirilmistir. Bu iki uygulama ayni veritabani üzerinde çalismalidir.
IKWEB ekranlari üzerinden girilen reçeteler Ereçete.exe masaüstü uygulamasina giris
yapilarak exe uygulamasinda listelenir, seçilen reçeteler imzalanarak SGK servisine
gönderilir ve servisten gelen sonuç kullaniciya gösterilir.
IKWEB Uygulamasi tarafi :

 E-Reçete girisi Isçi Sagligi modülü altinda Tibbi Muayeneye baglanmis olup , Tibbi
muayene kaydi girilip kaydedildiginde , yaninda bir sekme olarak E-Reçete sekmesi
açilacaktir. E-Reçete girisi ve daha önce ilgili muayene için girilmis olan reçetelerin
listelenmesi burdan yapilmistir. (Bknz. Isçi Sagligi/ Tibbi Muayene )
 E-reçete girisi yapmadan önce Tanimlamalar/ Isçi Sagligi/ Doktor ekranindan doktor
tanimi yapilmalidir. Doktorun Adi, Soyadi, TC kimlik Nosu ve Brans kodu bos birakilamaz.
Ayni Tc kimlik noya sahip birden fazla doktor tanimi yapilamaz.
 Doktor tanimi yapildiktan sonra , E-Reçete sekmesinde tanimi yapilan doktor seçilir ve
seçimden sonra doktorun bilgileri otomatik dolar.
 Tibbi Muayene için seçilen özlügün bilgileri , E-Reçete sekmesinde de gösterilir.
Bir reçeteye ilaç , tani ve açiklama eklemeden E-Reçete kaydedilemez. 

 
 

1.2.3.5.1  Isçi Sagligi Raporlari

 
 Isçi Sagligi bilgileriyle ilgili raporlar bu bölümde hazirlanmaktadir.
 
 Kullanici bir kez kullanmak için rapor olusturuyorsa ve kaydetmek istemiyorsa sadece "Rapor
Al" butonuyla rapor alip kapat tusuna basar ve aldigi raporu kaydetmemis olur.
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 Isçi Sagligi Raporlarinda bulunan 2 bölüm: Kaydedilmis Raporlar, Taslak Raporlar
 
 

•Kaydedilmis Raporlar: Kullanici taslak raporlari üzerinden kendi üretiigi ve kaydettigi
raporlari bu bölümde görebilir.

                         NetsisHR kullanicinin siklikla kullanabilecegi bazi raporlari Taslak Raporlar basligi
altinda olusturmustur.
                         Kullanici varolan Taslak Raporlari üzerinden "Yeni Rapor Olustur" butonu ile kendi
ihtiyaçlari dogrultusunda farkli bir rapor olusturabilir.
 

•Taslak Raporlar: Kullanicinin sik kullanabilecegi Taslak Raporlari netsishr tarafindan kurulum
esnasinda standart olarak eklenmistir.

                         Kullanici Taslak raporlari üzerinden yeni bir rapor olusturabilir.
 
 
 
 Kaydedilmis Raporlar' da "Raporu Göster" butonuyla, Taslak Raporlari' nda ise "Yeni Rapor
Olustur" butonuyla ekranda görünen bazi sahalarin genel açiklamalari asagida açiklanmistir.
 
 
 

 
 
         Rapor Bilgisi
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         Kullanici bu bölümde çalistigi raporun adini ve açiklamasini görüntüler. Kullanici raporun
adini ve açiklamasini degistirebilir.

         Kullanici serbest rapor sahasinda  butonuna tikladiginda tanimli raporlar listesi
çikacaktir.
         Kullanici serbest raporlarda tanimli bir raporu seçip onu baz olarak yeni bir rapor
üretebilir.
         Serbest rapor genel gösterimde ayni zamanda Rapor Grup Adi olarak da geçmektedir
         Kullanici buradan baska tanimli bir raporu seçip ona geçebilir.

         Kullanicinin  butonuyla geçis yaptigi rapora göre Rapor Sahalarinda tanimli sahalar da
degisecektir.
 
 
         Rapor Sahalari
 
         Kullanici bu bölümde, olusturacagi raporda görünmesini istedigi sahalari belirler.
         Kullanici Rapor Sahalari'nda tanimli olan sahalardan istedigi sahalari sürükleyip Seçili
Sahalar bölümüne birakabilir.
 
 
         Rapor Filtreleri
 
         Kullanici bu bölümde raporun amacina göre sahalar üstünde kisitlar ekleyebilir.
         Kisitlarin kullanimi Ek Bilgiler/Rapor Genel Kullanim bölümünde 'GENEL KULLANIM/Kisit
Tipi Kullanimi' basligi adi altinda örneklerle açiklanmistir.
 
 
         Siralama ve Gruplama
 
         Kullanici bu bölümde rapr sonucunda karsisina çikan listenin düzeni ile ilgili degisiklik
yapar.
         Örnek verilecek olursa, kullanici çalisan kodlarini artan sirada ya da azalan sirada
gözükmesini ayarlayabilir.
 
         Rapor Parametreleri
 
         Kullanici raporun basimiyla ilgili düzenlemeleri bu bölümden yapar.
         Kullanici raporun çikmasinin istedigi rapor formatini PDF, XML gibi seçeneklerden
seçebilir.
 
 
 
 
 Kullanici yeni rapor olusturma islemini 2 sekilde gerçeklestirebilir.
 

•Kullanici kendi kaydetmis raporlar üstünde degisiklikler yapip kaydettiginde yeni rapor
olusturabilir.
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•Kullanici Taslak Raporlari üstünde degisiklik yapip adini kendi tanimladigi bir adla
degistirdiginde yeni bir rapor üretmis olur ve bu rapor kaydedilmis raporlarda görünür.

 
 
 
 
 
 
 Kaydedilmis Raporlar Araciligiyla Yeni Rapor Olusturma

 Kullanici Kaydedilmis Raporlar kisminda var olan bir raporu "Raporu Göster" butonuna tiklayip,

adini degistirip kaydettiginde varolan raporu güncellemis olur.

 Kullanici bu islemle kendi kaydetmis oldugu raporlari güncelleyebilir, yeni kisit ya da sahalar

ekleyebilir, silebilir, raporun adini veya açiklamasini degistirebilir.

 

 Taslak Raporlar Araciligiyla Yeni Rapor Olusturma

 

 Kullanici Taslak Raporlari üzerinden yeni bir rapor olusturabilir. Kullanicinin bu sekilde

olusturacagi yeni rapor Kaydedilmis Raporlar bölümünde gözükecektir.

 Kullanici yeni rapor olusturmak için öncelikle Taslak Raporlar sekmesini seçmelidir.

 Kullanici bu sayfada Netsishr’de tanimli olan raporlari görüntüler.

 Kullanici taslak raporlar üzerinden kendi istekleri dogrultusunda yeni bir rapor olusturmak

için "Yeni Rapor Olustur" butonunu kullanir.

 Kullanici "Yeni Rapor Olustur" butonunu tikladiktan sonra rapor düzenleme ekrani ekrana

gelmektedir.

 

 Rapor Bilgilerinde Düzenleme

         Kullanici örnek olarak Tetkik raporunu baz alarak yeni bir rapor üretmek istediginde

Kaydedilmis Raporlar'in "Raporu Göster" butonuna ya da Taslak Raporlar'in "Yeni Rapor

Olustur"butonuna tiklar.

         Kullanici    Rapor bilgisi kisminda raporun adini ve açiklamasi degistirir.

         Kullanici tüm bu degisiklikler sonrasi "Kaydet" butonuna tiklar ve daha önce kaydetmis

oldugu raporunu güncellemis olur.
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         NOT: Uygulamada "Rapor Al" denildikten sonra uygulama uzun süre bekliyor ve sonuç

getirmiyorsa bunun sebebi, çalisan sayisiyla dogru orantili olarak arka planda raporun

hazirlanmasi uzun sürmesi ve Web uygulamalarinda zaman asimina ugramasidir. Zaman

asimindan dolayi alinamayan raporlar için "Raporu Hazirla" butonuna tiklanmalidir.

         Bu islem ile, belirlediginiz raporun hazirlanmasi için uygulama bir görev verilmis olur.

Arka planda raporu hazirlar.

         Hazirlanan rapor, Kisisel/Raporlarim basligi altina eklenmektedir. Kullanici bu bölümden,

hazirlanan raporu bilgisayarina downlad edebilir.

 

 

 Rapor Sahalarinda Düzenleme

         Kullanici Taslak Raporlar içinde tanimli olan rapor sahalarina yeni bir rapor sahasi

ekleyemez, dolayisiyla kullanici var olan tanimlanmis rapor sahalari içinden seçim yapmalidir.

         

         Kullanici Rapor sahalarindaki sahalari Sürükle-Birak özelligiyle Seçili Sahalara birakir.

         Kullanici olusturacagi raporda görmek istedigi sahalari seçili sahalara sürükleyip birakir.

         Sürükle- Birak özelligi Ek Bilgiler/Rapor Genel Kullanim bölümünde 'GENEL KULLANIM/

Sürükle-Birak Özelligi' basligi altinda açiklanmistir.

         Seçili sahalarda bulunan saha adlari degstirilebilir. Bu özellik Ek Bilgiler/Rapor Genel

Kullanim bölümünde 'GENEL KULLANIM/Saha Adi Degistirilmesi Özelligi' basligi altinda

açiklanmistir.

         Seçili sahalardaki sahalarin düzenlenmesi özelligiyle kullanici raporda görünecek sütun
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adlarini degistirebilir.

         Kullanici Seçili Sahalarda olusturacagi raporda görmek istemedigi alanlari  butonuyla

gerçeklestirir

         Kullanicinin  butonuyla sildigi sahalar tekrar rapor sahalarinda listenin en sonuna

eklenir.

         Kullanici, tanimli raporunun rapor sahalarindaki tüm sahalari kullanmak istediginde Rapor

sahalari alaninin altinda bulunan "Tümünü Seç "  butonunu tiklamalidir.

         Kullanici Seçili Sahalar içindeki tüm sahalari silmek isterse "Tümünü Kaldir"  butonunu

tiklamalidir.

         Kullanici "Toplam Al" butonuna tikladiginda seçmis oldugu sayisal sahanin alt toplamini

yani tüm satirlar için toplanmis halini raporda görecektir.

         "Toplam Al"  isaretinin genel kullanimi Ek Bilgiler/Rapor Genel Kullanim bölümünde

'GENEL KULLANIM/Toplam Alma Isaretinin Kullanimi' basligi altinda açiklanmistir.

                 

 

 Rapor Filtrelerinde Düzenleme

         Kullanici raporunda gözükmesini istedigi sahalar üzerinde filtreleme yapabilir.

         

         Böylelikle ihtiyaci olan satirlari, çok fazla satirlar içeren raporlarda filtreleyerek alabilir.

         Kullanici Rapor Sahalari kisminda filtrelemek istedigi sahayi seçer.

         Kullanici  butonuna tikladiginda seçilen saha Rapor Filtreleri bölümüne geçer.

         Kullanici olusturacagi raporda birden fazla filtre uygulayabilir.
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         Kullanici  butonuyla seçtigi filtreyi silebilir.

         Filtrelerde kisit tipi ve Deger-1 alanlarinin kullanimiyla ilgili detayli bilgi ve örnekler Ek

Bilgiler/Rapor Genel Kullanim bölümünde 'GENEL KULLANIM/Kisit Tipi Kullanimi' basligi

altinda açiklanmistir.

         

 Rapor Siralama ve Gruplamasinda Düzenleme

         Kullanici bu bölümde olusturacagi raporun düzeni, siralamasiyla ilgili düzenlemeler yapar.

         Kullanici rapor sahalari bölümünde siralamak istedigi sahayi seçer.

         2 çesit siralama yönü vardir: Artan, Azalan.

         Kullanici Rapor Sahalarindaki saha ve siralama tipi seçiminden sonra  butonuna

tikladiginda ilgili saha Siralamalar bölümüne geçer.

 

         

 

         Kullanici olusturacagi raporda gruplama yapmak isterse ekledigi filtrenin yaninda bulunan

butonuna tiklar .

         Gruplama için detayli bilgi Ek Bilgiler/Rapor Genel Kullanim bölümünde 'GENEL

KULLANIM/Gruplama Özelligi' basligi altinda detayli bir sekilde açiklanmistir.

 

 Rapor Parametrelerini Düzenleme

         Rapor parametreleri , baski seçenekleri ve rapor formati bu bölümde düzenlenir.

         Kullanici Baski seçeneklerinde almak istedigi raporun baskidaki görünümünü düzenler.
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•Kullanici raporun çiktisini dikey ya da yatay olarak belirleyebilir. Asagidaki resimde de
vurgulandigi gibi kullanici dikey/ yatay tercihini seçer.

         

•Kullanici herhangi bir ID ya da kod sahasinda 0'la baslayan numaralarin sifirlarinin
gözükmesini isterse onay kutucugunu seklinde isaretlemelidir.

         Örnegin Özlük ID'si 000132 olan çalisanin raporda özlük ID'sinde basta bulunan 3 tane

sifirin görünülmesi istenirse onay kutucugu isaretlenmelidir.

         

•Kullanici raporda Rapor Parametreleri'nde belirledigi basligin görünmesini
düzenleyebilir.Kullanici rapor parametreleri bölümünde baslik bilgisi girilir.

         Kullanici raporun baslik adini 'Tetkik Siklik Raporu ' seklinde görmek istesin.

         Kullanici raporda baslik görmek istediginde Baski Seçenekleri kisminda   onay kutucugunu

seçmelidir.

         

         Kullanici "Rapor Al"  butonuna tikladiktan sonra baslik adinda yapilan degisiklik raporda

asagida vurgulandigi gibi gözükecektir.
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•Kullanici Sirket Adi bilgisinin raporda görünmesini isterse onay kutucugunu isaretlemelidir.

         Kullanici Sirket Adini Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari bölümünde belirler.

         Bu degisikligin sonundaki örnek rapor asagida vurgulanarak gösterilmektedir.

         

         

•Kullanici raporun çiktisinin otomatik olarak sayfaya sigdirilmasini ayarlayabilir.

 

•Kullanici sayfa genisligi, tarih/saat, sayfa no, rapor sonu genel toplam bilgi gösterimini
ayarlayabilir.

         Kullanicinin onay kutularina  tiklamasi yeterlidir.

         Raporlar modülünde desteklenen rapor formatlari: CSV, Doc, DocX, Html, PDF, XLS,XLSX,

XPS.
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         Kullanici desteklenen rapor formatini yukarda tanimli formatlar içinden seçebilir.

 

 Kullanici tüm bu degisiklikler sonrasi "Kaydet" butonuna tikladiginda kullanicinin yapmis

oldugu bu güncellemeler sonrasi Kaydedilmis Raporlarda eklenmis hali son hali asagidaki

gibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.5.2  Tibbi Muayene

 Tibbi muayene ekraninda çalisanlara ait yapilan tibbi muayeneler ve yapilan muayeneler
sonucunda e-reçete  girisi yapilabilmektedir..
 
 

 
Kullanici "Degistir" butonu ile var olan bilgiler üzerinde degisiklik yapabilir, "Sil" butonu ile
var olan bilgiyi silebilir.
Isçi Sagligi modülündeki Tibbi Muayene girisine eklenen E-Reçete kaydi ile çalisanlarin

muayene kayitlari ile iliskili, hasta bilgileri, doktor bilgileri, ilaç listesi, tani listesi ve

açiklamalari içeren reçete kaydi yapilabilir, reçetelerin Medula sistemine gönderim
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durumlari izlenebilir.

TIBBI MUAYENE
 
 "Yeni Ekle"   butonu ile yeni bir tibbi muayene kaydi girisi yapilabilmektedir.
           
 

 
Tibbi muayene kaydi yapilmak istenen çalisan seçilir. çalisanin kisisel bilgileri

degistirilemez. Muayene detaylari bu ekranda tanimlanir.

Muayene tarihi tanimlanmasi zorunlu alandir. çalisane yapilan tetkikler, sikayet

bilgileri ve sonuclari bu ekranda tanimlanir.

Tibbi muayene kaydi yapildiktan sonra raporlar alinabilmektedir.

"Yeni Ekle" butonu ile yeni tibbi muayane kaydi ekrani acilmaktadir.

"Sevk PDF" butonu ile çalisanin sevk raporunu pdf seklinde alinabilmektedir.

"Sevk Doc" butonu ile çalisanin sevk raporunu word seklinde alinabilmektedir.

"Istirahat Raporu PDF" butonu ile çalisanin istirahat raporunu pdf seklinde

alinabilmektedir

"Istirahat Raporu Word" butonu ile çalisanin istirahat raporunu word seklinde

alinabilmektedir.

"Kaydet" denildikten sonra "E-Reçete" sekmesi ekrana gelir.
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E-REÇETE

Tibbi muayene bilgileri girilip "Kaydet" butonuna basilarak kaydedildikten sonra,

muayene bilgilerine bagli reçetenin kaydinin girilebilmesi için "E-Reçete" sekmesi

ekrana gelir. 

E-reçete sekmesinin gelmesi için tibbi muayene kaydinin girilmis olmasi

gerekmektedir.

E-Reçete No: Medula sisteminden dönen reçete no bilgisini gösterir.

 

Rapor Örnekleri
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•Sevk Raporu Örnegi

 

Kullanicinin aldigi sevk raporu örnegi asagidaki gibidir.

 

 

 

•Istirahat Raporu Örnegi

 

Kullanicinin aldigi istirahat raporu örnegi asagidaki gibidir.
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1.2.3.5.3  Periyodik Muayene

   

 Periyodik muayene çalisanlere ise baslamadan önce bir seferlik yapilan muayenedir.

 

 Bu ekranda çalisanlere yapilan periyodik muayeneler tetkik tarihine göre listenmektedir.

"Yeni Ekle" butonu ile yeni periyodik muayene kaydi girilebilmektedir.  Öncelikle bir

çalisan seçilir.

Kullanici "Degistir" butonu ile var olan bilgiler üzerinde degisiklik yapabilir, "Sil"

butonu ile var olan bilgiyi silebilir.
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Genel Bilgi Ekrani

 

Çalisanin çalistigi isyerine ve kendisine ait telefon, adres, aile gibi kisisel bilgilerinin

yer aldigi alanlar bulunmaktadir.

 

Tibbi Anamnez Ekrani

Bu ekranda çalisanin geçirdigi önemli hastaliklar ve tarihleri yer alir. Sigara ve alkol

kullanimina ait alanlarda bulunmaktadir.
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Fizik Muayene Sonuclari Ekrani

 

Fizik muayene sonuçlari ekraninda çalisane yapilan fizik muayenelerin sonucunda

varsa görme, duyma, isitme ve sistemsel bir rahatsizligi tanimlanan alanlar

bulunmaktadir.
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 Laboratuvar Sonuçlari

 Bu ekranda yapilan biyolojik, radyolojik, fizyolojik muayenelere göre sonuçlari

tanimlanmaktadir.

 

 

 Kanaat ve Sonuç Ekrani

  Kanaat ve sonuç ekraninda yapilan periyodik muayenelere göre çalisanin saglikli oldugu  yada

çalismasini kisitlayacak rahatsizligini var ise bu ekranda tanimlanir.
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 "Kaydet" denildikten sonra ekrana gelen;

  "Yeni Ekle" butonuyla ekranda hizlica baska bir kisi için periyodik muyane girisi saglanabilir,

 "PDF" butonuyla "Ise Giris/ Periyodik Muayene Formu/ EK-2" formunun pdf formatinda çiktisi

alinabilir.

 "Doc" butonuyla "Ise Giris/ Periyodik Muayene Formu/ EK-2" formununDoc formatinda çiktisi

alinabilir.

 "Kisiye Ekle" butonuyla ekranda hali hazirda kaydi girilmis çalisan için baska bir periyodik

muayene girisi hizlica eklenebilir.

 

 

 Periyodik Muayene nin girilen verilen dogrultusunda doldurulmus olarak örnek çiktisi ise

asagidaki gibi olmaktadir.
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1.2.3.5.4  Is Kazasi

 Is kazasi geçiren çalisanler kaza tarihine göre sirali sekilde listendigi ekrandir.

  Kullanici "Degistir" butonu ile var olan bilgiler üzerinde degisiklik yapabilir, "Sil" butonu

ile var olan bilgiyi silebilir.

 "Is Kazasi Grafik Raporu" butonuna tiklanilarak girilen tarihler arasinda is yerinde

gerçeklesmis kaza tipleri ve oranlari grafiksel olarak gösterilmektedir.

 

 

         Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni is kazasi bilgisi girebilir.Öncelikli olarak is kazasi kaydi

yapilmak istenen çalisan seçilir.
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 Kazazede Ekrani:  Kazazede ekraninda çalisan adi soyadi , telefon adres gibi  kisisel bilgileri yer

alir.

 

 

 Isyeri Ekrani: Is Yeri ekraninda  çalisanin çalistigi is yeri ile ilgili bilgiler  yer alir.

 

 

 Is Kazasi Bilgileri Ekrani: Is kazasi bilgileri ekraninda  gerçeklesen kaza ile ilgili bilgilerin

tanimlandigi alanlar bulunmaktadir. Kaza tarihi ve kaza tipi mutlaka tanimlanmalidir.
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Ayrica kazanin nasil, neden oldugu varsa taniklarin adi soyadi ve görüslerinin

tanimlandigi alanlar bulunmaktadir.

Belge Ekrani: Belge ekraninda belgenin düzenlendigi tarih ve düzenleyen ile ilgili

bilgilerin tanimlandigi ekrandir.  Kaza sonucunda çalisan izin kullanmasi gerekiyorsa

kullanacagi izin gün sayisi ve SGK bildirim tarihlerinin tanimlandigi alanlar

bulunmaktadir.

 

Meslek Hastaligi Ekrani : Meslek hastaligi ekraninda çalisanin meslek hastaligi var ise

hastaliginin adi , nasil tanisinin konuldugu ile ilgili alanlarin tanimlandigi alanlar

bulunmaktadir.
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 Is kazasi kaydi yapildiktan sonra

"Yeni Ekle" butonuyla yeni bir is kaydi yapilabilme, olusturulan is kazasi kaydinin raporu

word ve pdf formatinda alinmaktadir.
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1.2.3.5.5  Kisit Bölüm

Bölüm, birim, pozisyon, departman bazinda kisit bilgileri varsa sartli çalisma bilgileri de

bu bölümde eklenir.

Kisit bölüm ekraninda bölüm, birim, pozisyon, departman bazinda kaydedilen kisitlar

listelenmektedir.

Kullanici "Degistir" butonu ile var olan bilgiler üzerinde degisiklik yapabilir, "Sil"

butonu ile var olan bilgiyi silebilir.

"Yeni Ekle" Butonu ile yeni kisit kaydi yapilabilmektedir.

 

 

Yeni bir kayit eklerken, bölüm, birim , departman alanlarindan en az birisi seçilmelidir.

 Kisit kodu da secilmek zorunludur.

Bölüm: Kisitin hangi bölüm çalisanine uygulanacaginin tanimlandigi alandir.

Departman: Kisitin hangi bölüm çalisanine uygulanacaginin tanimlandigi alandir.

Birim: Kisitin hangi bölüm çalisanine uygulanacaginin tanimlandigi alandir.

Organizasyon: Kisitin hangi bölüm çalisanine uygulanacaginin tanimlandigi alandir.

Kisit: Kisit Tipinin seçildigi alandir.

Sartli Çalisma:  Hangi kosullarda çalisacaginin tanimlandigi alandir.



251Isçi Sagligi

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 

 

 

 

1.2.3.5.6  Kisit

Saglik durumundan dolayi veya is sagliigi ve güvenligi açisindan çalismasi sirasinda
belirli kosullar varsa bu kosullara kisit adi verilir.
 

 
Örnegin bölüm kisitina deginirsek; üretim departmaninin talasli imalat biriminde
korucu gözlük takilmasi zorunlulugu vardir. Kisiye özgü kisitlara da kisinin görme
probleminden dolayi gözlük veya lens kullanmadan çalismasininin uygun görülmemesi
örnek olarak verilebilir.
Agir sanayide üretim departmaninda çalisanlar için baret kullanimi bir kisittir, "çalisan

baret kullanmadan üretimde dolasamaz ve çalisamaz." sistemde tanimli olabilecek

kisitlardan bir örnek olarak gösterilebilir.

Kisit ekraninda kaydedilmis tüm kisit kayitlari listelenmektedir. Çalisana kisit ekleme

sadece Tetkik ekraninda yapilabilmektedir.

Bu ekranda sadece kisit silme ve degistirme islemleri yapilabilmektedir.

Kullanici "Degistir" butonu ile var olan bilgiler üzerinde degisiklik yapabilir, "Sil"

butonu ile var olan bilgiyi silebilir.

Kullanici  simgesini tiklayarak Kisit Detay bilgilerini görebilir.
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1.2.3.5.7  Tetkik Sikligi

 
Tetkik siklik ekrani bölüm, departman, pozisyon, birim, özlük bazinda daha önce

yapilmis tetkik ve sürelerinin listelendigi ekrandir.

Kullanici "Degistir" butonu ile var olan bilgiler üzerinde degisiklik yapabilir, "Sil"
butonu ile var olan bilgiyi silebilir.

 
"Yeni Ekle" butonu ile asagidaki pencerede çikan alanlari doldurularak yeni kayit girisi

yapilabilmektedir.

Tetkik siklik ekleme ve degistirme ekranlarinda bölüm , departman , birim, pozisyon

alanlarindan enaz birisi veya özlük alanindan bir çalisan secilmelidir.

Tetkik kodu, süre ve süre tipi de kayit eklemek için doldurulmasi gereken zorunlu

alanlardir.

Çalisan Tipi : Tetkik siklik kaydi girilecek  çalisanin tipinin belirlendigi alandir.

Bölüm: Tetkik sikligin hangi bölüme uygulanacaginin seçildigi alandir.

Departman: Tetkik sikligin hangi departmana  uygulanacaginin seçildigi alandir.

Pozisyon: Tetkik sikligin hangi pozisyona uygulanacaginin seçildigi alandir.

Birim: Tetkik sikligin hangi birime uygulanacaginin seçildigi alandir.
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Özlük: Tetkik sikligin hangi çalisane  uygulanacaginin seçildigi alandir.

Tetkik Kodu: Kaydedilecek tetkigin tipinin tanimlandigi alandir.

Süre: Tetkigin süresinin tanimlandigi alandir.

Süre Tipi: Tetkik süresinin ay , yil bazinda tanimlandigi alandir

 

1.2.3.5.8  Tetkik

 Tetkik çalisanin belirli araliklara gerçeklestirilen saglik kontrolleridir.
 
 Tetkik ekraninda bugüne kadar olusturulmus tetkik kayitlari tetkik tarihine göre  sirali olarak 
listelenir.
 

 

 

Tetkik kodu, tetkik tarihi ve çalisan veya bölüm departman bazinda seçim yapilarak

tetkik kaydi yapilir.

Kullanici "Degistir" butonu ile var olan bilgiler üzerinde degisiklik yapabilir, "Sil"
butonu ile var olan bilgiyi silebilir.
"Hizli Tetkik Atama" butonuna tiklanildiginda yeni tetkik kaydi daha az veri girilerek

daha basit bir sekilde yapilabilmektedir.
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"Yeni Ekle" butonuna tiklanildiginda yeni tetkik kaydi girilmektedir. Ilk olarak tetkik

muayene kaydi girilecek olan çalisan seçilir.

 

NOT: Tetkik eden ad soyad bilgisinin giris yapan kullanicinin adi olacak sekilde

otomatik olarak kaydedilmesi istenirse, Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari ekranindan

isçi sagligi ayarlari üzerinden ayarlanmasi gerekir.

Tetkik sekmesinde yapilan tetkik, zamani  ve sonuçlarinin girildigi alandir. Tetkik tarihi

ve tetkik kodu zorunlu alanlardir.

"Kaydet" denildikten sonra "Kisit" sekmesi de gekmektedir.
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Tetkik Tarihi : Yapilan tetkigin tarihinin tanimlandigi alandir.

Tetkik Kodu : Yapilan tetkigin seçildigi alandir.

Tetkik Eden Ad Soyad: Tetkik kontrolu yapan kisinin adi ve soyadinin tanimlandigi

alandir.

Bulgu : Yapilan tetkik sonucu konulan teshis alanidir.

Kanaat ve Sonuç: Yapilan tetkik sonucu varilan karar ve sonuçlarin yazildigi alandir.

 

Engellilik bilgileri sekmesinde çalisanin bir engelliligi varsa engellilik tipi, orani, tanimi

ve süreli veya süresiz oldugunun tanimlandigi alanlar bulunmaktadir.

 

 

Engellilik Derecesi: Engelillik derecesinin seçildigi alandir.

Engellilik Kategorisi : Engellilik tipinin seçildigi alandir.

Engellilik Orani: Engelilik oranin yazildigi alandir.

Engellilik Tanimi: Engelilik taniminin yazildigi alandir.

Süreli Özürlülük : Engelililigin süreli mi süresiz mi oldugunun seçildigi alandir.

Engelilik Baslangiç Tarihi: Engellilik süreli ise baslangiç tarihinin seçildigi alandir.

Engellilik Bitis Tarihi: Engellilik süreli ise bitis tarihinin seçildigi alandir.
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Kisit sekmesi tetkik kaydi yapildiktan sonra aktif olmaktadir. Bu ekranda çalisana ait

bugüne kadar girilen kisitlar listesi bulunmaktadir.

 

 

"Yeni Ekle" Butonu ile yeni kisit kaydi yapilabilmektedir.

 

 

Kisit : Kisit tipinin tanimlandigi alan.

Süre: Kisit süresinin ne kadar oldugunun tanimlandigi alan.

Süre Tipi : Kisit süresinin tipinin ay, yil veya sonsuz olarak tanimlandigi alan.

Baslangiç Tarihi : Kisitin hangi tarihten itibaren geçerli oldugunun tanimlandigi alan.

 

Tetkik Hatirlatma Mail Gönderimi
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Tetkik yapilmasi gereken çalisanlarin listesinin IK Yöneticilerine hatirlatma olarak mail

ile bildirilmesi desteklenmektedir.

1. Öncelikle Isçi Sagligi/Tetkik Sikligi menüsünden kosul eklenir.

2. Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari içinde, tetkik hatirlatma ayarlari tanimlanir.

3. NetsisHR kurulum esnasinda AJM servisi kurulmus olmalidir.

Tüm bu islemler sonrasinda, Araçlar/ E-Posta Içerik Tanimlama ile mail gönderiminde

kullanilacak standart mail sablonu tanimlanmalidir.

Tüm bu islemler sonrasinda IK yöneticisine mail ile asagidaki sekilde bir mail

gelebilecektir.

NOT: Daha önce kayit bulunmuyor ifadesinin anlami, ilgili çalisan bugüne kadar o

tetkik tipinden hiç tetkik yapilmamis anlamina gelmektedir.
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1.2.3.5.9  E-Reçete Kullanimi
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T.C. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi  tarafindan 2 Ekim 2017 tarihinde yapilan duyuru

kapsaminda , isyeri hekimlerine 1 Ocak 2018 itibariyla islak imzali kagit reçeteden e-

reçeteye geçme zorunlulugu getirilmistir. https://isgkatip.csgb.gov.tr   

Buna istinaden, isyeri hekimlerinin e-Reçete hazirlayabilmesi için; 

• Isyeri hekiminin Saglik Bakanligi Doktor Bilgi Bankasina kayitli olmasi gerekmektedir.

Kayit kontrolü için tiklayiniz! 

 • e-Reçete islemlerinde kullanilan SGK Kurumsal Hekim parolasinin alinmis olmasi

gerekmektedir. Isyeri hekimligi disinda görev yapip daha önce parola temin etmis olan

hekimler ayni parola ile islem gerçeklestireceklerdir. SGK Kurumsal Hekim Sifresi

almak için https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/KullaniciIslem.faces 

 • Isyeri hekimligi sertifikasinin vize süresinin dolmasi nedeniyle ISG-KATIP’te geçersiz

duruma düsmemis olmasi gerekmektedir. 

• Isyeri hekiminin reçete düzenledigi kisinin çalistigi isyeri ile ISG-KATIP üzerinden

sözlesmesinin bulunmasi gerekmektedir. Sözlesme durumu ISG-KATIP’e e-devlet

sifresi ile giris yapilarak ilgili hekimin “Sözlesmeler” sayfasindan kontrol

edilebilmektedir. 

• Birden çok isletmeye hizmet veren isyeri hekiminin ilgili isyerine atamasinin

bulunmasi gerekmektedir. 

• Isyeri hekimlerinin elektronik imzaya sahip olmalari gerekmektedir. 

Logo Yazilim olarak, özlük yönetimi, izin takibi, organizasyon yönetimi, performans

yönetimi gibi insan kaynaklari süreçlerini içeren Netsis HR insan kaynaklari çözümümüzün

Isçi Sagligi modülü ile e-Reçete düzenlenebilmesi saglanmistir. Ayrica insan kaynaklari

satin almak istemeyen kullanicilarimiz için de Isçi Sagligi (Özlük Kayitli) paketi

gelistirilmistir

Netsis HR ve Isçi Sagligi (Özlük Kayitli) çözümlerimizde bulunan Isçi sagligi ile; 

• Çalisanlarinizin muayene kayitlariyla iliskili e-reçeteleri olusturarak Medula

sistemine gönderebilir,  

• Çalisanlariniza iliskin her türlü tani, tedavi, tetkik ve sevk detaylarini özlük kartlari

üzerinden takip edebilir,  

• Periyodik tetkik ve muayeneleri sistemde tanimlayabilir ve kolayca takip edebilir, 

• Ise giris muayenesini detayli olarak sisteme girebilir, 

https://isgkatip.csgb.gov.tr
https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/KullaniciIslem.faces 
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• Is kazalari için hizli form hazirlayabilir, engellilerin ve geçici engellilerin durumunu

izleyebilirsiniz. 

Isçi Sagligi modülünde kullanilan  tanimlamalar (Tetkik tipi, Is kazasi Tipi, Kisit, Tani, Sevk,

Kök Neden, Kaza Derecesi, Yaralanma Sekli, Organ/Uzuv, Doktor) Tanimlamalar/ Isçi

Sagligi  ekranlari üzerinden girilebilmektedir.

E-REÇETE GÖNDERIMININ BASARILI OLMASI IÇIN ÖNCESINDE YAPILMASI GEREKEN

KONTROLLER

•     Isyeri hekimleri https://medeczane.sgk.gov.tr/eczane/login.jsp  adresinden

Medula’da kullanici açarken, güvenlik sorusu ve cevabi girmeleri gerekiyor. Bos geçerek

kullanici olusturmalari halinde yine ayni adreste login olduktan sonra kullanici bilgileri

güncelleme bölümünden bu bilgileri doldurabilirler.

• Reçete gönderilecek bilgisayara E-imza kurulum islemlerini tamamlanmis olmasi

gerekiyor.

• Imza saglayicilarin internet sitelerinde kurulum dosyalari var.

• Java yüklenmis olmasi gerekiyor. Gerekli dosyalara https://www.java.com/tr/

download/manual.jsp   adresinden ulasabilirler.

• Sertifika hatasi aliniyorsa imzager kurulmali, müsteride varsa kaldirilip tekrar

kurulmalidir. Imzager uygulamasindan herhangi bisey imzalanip, yeni sertifika

olusturulmalidir.

• Saglik Bakanligi Doktor Bilgi Bankasi: http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/   adresinden,

bilgiler kontrol edilmelidir. Saglik Bakanligi Doktor Bilgi Bankasinda Kayitli Hekim

Olunmasi gerekmektedir.

• Isg-Katip Isyeri Hekimligi Sertifikasi: Isyeri hekiminin geçerli bir isyeri hekimligi

sertifikasina sahip olup olmadigi; ÇSGB bünyesinde bulunan ISG-KATIP https://

isgkatip.csgb.gov.tr   adresinden veya “e-Devlet Kapisi” adresinden giris yapilarak

kontrol edilebilir. Isyeri hekimlerinin e-Reçete yazabilmeleri için “Geçerli Isyeri

Hekimligi” sertifikasina sahip olmalari gerekmektedir.

NOT: Isyeri hekimligi sertifikasi geçerliligi her 5 yilda bir ÇSGB tarafindan vize isleminin

yapilmis olmasi anlamina gelmektedir. Vize islemi zamaninda yapilmayan

sertifikalar, vize islemi yapilana kadar geçersiz sayilacaktir.

• Isg-Katip Isyeri Sözlesmesi: Isyeri hekimlerinin e-Reçete yazabilmeleri için; “Isyeri

Hekimligi Sözlesmesinin” olmasi gerekmektedir. 

• Tesis Kodu: NetsisHR uygulamasinda “Tesis Kodu” girilmesi zorunludur. Tesis Kodu

MEDULA sistemine girilerek ögrenilebilir.

https://medeczane.sgk.gov.tr/eczane/login.jsp
https://www.java.com/tr/download/manual.jsp
https://www.java.com/tr/download/manual.jsp
http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/
https://isgkatip.csgb.gov.tr
https://isgkatip.csgb.gov.tr
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• Elektronik Imza: Isyeri hekimlerinin E-Reçete yazabilmeleri için; isyeri hekimlerinin

“Elektronik Imza” sahibi olmasi gerekmektedir. Daha önce sahip olunmus elektronik

bir imza varsa, bu e-Reçete islemleri için kullanilabilir, ayrica bir elektronik imza

almaniz gerekmemektedir. “USB Dongle” alarak elektronik imzayi temin ettikten

sonra, elektronik imzanin oldugu USB Dongle’in bilgisayara kurulmasi gerekir. 

NetsisHR Uygulamasi ile E-Reçete girilebilmesi için yapilmasi gereken

adimlar

Netsis HR ve Isçi Sagligi (Özlük Kayitli) uygulamalarinda bulunan e-Reçete uygumasina

iliskin detaylar asagida anlatilmaktadir. 

Doktor Tanimi

Tanimlamalar/Isçi Sagligi/Doktor Tanimi  ekraninda doktor tanimi yapilamktadir.

Sistemde tanimli olmayan isyeri hekimi var ise doktor tanimi bu ekrandan yapilmaktadir. IK

kullanicisi E-Reçete islemlerini gerçeklestirebilmesi için ilk adim olarak doktor tanimi

yapmalidir.

"Yeni Ekle" denilerek doktor tanimi veri girisi yapilir. Isim, Soyad, TC Kimlik No, Brans

Kodu doldurulmasi zorunlu alandir. Dolayisiyla ;

Kullanici tckimlikno girmezse, "Doktor T.C. Kimlik No bos geçilemez" uyarisi alir.

NOT:  Daha önceden kayitli Doktor T.C. Kimlik No tekrar kaydedilemez. Yani bir

diger degisle ayni TC kimlik no ile birden fazla doktor kaydedilemez.

Kullanici Doktor Adi alanini bos birakirsa "Doktor Adi alani bos geçilemez" uyarisi

alir.

Kullanici Doktor Soyadi alanini bos birakirsa "Doktor Soyadi alani bos geçilemez"

uyarisi alir.
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Kullanici Doktor Brans alanini bos birakirsa "Doktor Brans alani bos geçilemez"

uyarisi alir.

Kullanici Doktor Sertifika Kodu alanini bos birakirsa "Doktor Sertifika Kodu alani

bos geçilemez" uyarisi alir. 

"Degistir" butonu ile doktor tanimi bilgisinde degisiklik yapilabilir. Yapilan degisiklikler

sonrasinda yukarida bahsedildigi gibi, Isim, Soyad, TC Kimlik No, Brans Kodu alani bos olacak

sekilde bir degisiklige uygulama tarafindan izin verilmemektedir. BU alanlar bos olmamak

kaydiyla güncellenebilir.
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"Sil" islemi ile hatali ya da fazladan yapilan doktor tanimi silinebilir. 

NOT: Kullanici daha önce reçete kaydinda kullnilmis bir doktor tanimini silmek isterse

“Silmek istediginiz kayit kullanilmaktadir. Silme islemini gerçeklestirebilmek için ilk önce ilgili

kaydin referanslarini silmeniz gerekmektedir.”uyarisini alir ve kaydi silemez. Bir diger deyisle

daha önceden reçete kaydinda kullanilan doktor tanimi silinemez.

Reçete Kaydi 

Muayene kaydina bagli reçete girisi yapilmalidir.

1. Kullanici Isçi Sagligi modülünde yer alan "Tibbi Muayene" sekmesini açar. 

2. Açilan ekranda kullanicinin ihtiyaç duydugu alanlara ve zorunlu alanlara veri girisi yapar

ve Kaydet butonuna basar. 

3. Kaydedilen muayene formunda "E-Reçete" sekmesi gelir. 

4. Kullanici Yeni Ekle butonuna tiklar. 

5. Asagidaki alanlarin oldugu form açilir.
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E-Reçete No:  Medula'dan dönen reçete no gösterilir.

Reçete bölümünde E-Reçete Tarihi, Reçete Alt Türü, Takip No, Tesis Kodu, Provizyon

Tipi ve Doktor T.C. Kimlik No alanlarini doldurur. 

Tesis Kodu : 11XX9903 seklinde listelenen koddur. Eger birden fazla ilde isyeri

hekimligi sözlesmeniz varsa, hizmet verdiginiz ile ait tesis kodunu girmeniz

gerekmektedir

Muayene kaydi yapildiginda gelen e-Reçete sayfasindan reçete tarihi, tesis kodu (11<il

kodu>9903 formatinda girilmelidir, örnegin 11349903 gibi) , reçete alt türü, ilaç, tani ve

açiklama bilgileri girilerek reçete kaydi tanimlanir. 

        NOT :Olusturulan reçetenin, dokümanin ilerleyen kisimlarinda anlatilacak olan e-

Reçete.exe ile Medula’ya basarili olarak gönderilmesi durumunda  SGK tarafindan

reçete numarasi olusturulur. Bu numara  E-Reçete No sahasinda gösterilir. Bu sahaya

kullanici tarafindan müdahele edilemez.
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Ilaç Ekle butonuna basar. Ilaç listesi gridindeki alanlarin bulundugu pop-up açilir. 

Ilaç listesinden ilaç seçilir ve diger alanlara da giris yapilarak kaydedilir. 

Tani Ekle ile tani eklenir. 

Açiklama ekle ile açiklama eklenir," Kaydet" Butonuna basilarak kaydedilir.

Sayfanin en altindaki “Reçete Kaydet” butonu ile kaydet denildikten sonra "Reçete

Listesi" basligi altinda eklenen reçete bilgisi görüntülenebilir.

NOT: “Reçete Kaydet” butonu ile kaydetme islemi yapilmaz ise eklenen ilaç, tani,
açiklama kaydedilmeyecektir.
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NOT: 

1. Hiç ilaç seçilmemis ise, “Ilaç eklenmemis reçete kaydedilemez” uyarisi gelir.

2. Hiç tani eklenmemis ise, “Tani eklenmemis reçete kaydedilemez” uyarisi gelir.

3. Hiç açiklama eklenmemis ise “Açiklama eklenmemis reçete kaydedilemez” uyarisi

gelir.

4. Kaydet butonu yerine Kapat’a basildiginda “Formdan kaydedilmeden çikiliyor. Emin

misiniz?” diye sorar. Evet ise kapanir. 

5. Yeni reçete kaydi sirasinda durumu alaninda “Gönderilmedi” yazar. 

6. Yeni reçete kaydi sirasinda Sonuç alaninda deger bostur. 

7. Gönderilmeyen reçetede e-reçete no alani bostur. 

Reçete Silme

Isyeri hekimi daha önceden kaydedilmis reçetenin silinmesi islemini yapar. 

Kullanici; 

Çalisana ait tibbi muayene kaydindaki reçete sayfasini açtiginda, durumu 

“Gönderilmedi” olan reçetenin yanindaki Sil butonuna bastiginda reçete silinir.
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Çalisana ait tibbi muayene kaydindaki reçete sayfasini açtiktan sonra, listeden

silmek istedigi ve durumu “Gönderildi”, sonucu “Basarisiz” olan reçetenin yanindaki

Sil butonuna bastiginda reçete silinir. 

Özetle  silinebilir reçetelerin özellikleri asagidaki gibidir.

Durumu Sonuç

Gönderilmedi

Gönderildi Basarisiz

Hangi kosullarda reçete silinemez?

Durumu “Gönderildi”, sonucu “Basarili” olan reçeteler  silinemez. "Sil" ve "Degistir"

linkleri ekrana gelmemektedir.

Durumu “Iptal edildi”, sonucu “Basarili” olan reçeteler reçete silinemez. "Sil" ve

"Degistir" linkleri ekrana gelmemektedir.

Durumu “Iptal edildi”, sonucu “Basarisiz” olan reçeteler reçete silinemez. "Sil" ve

"Degistir" linkleri ekrana gelmemektedir.

Silinemeyen Reçetelerin özellikleri ise asagidaki gibidir.

Durumu Sonuç

Gönderildi Basarili

Iptal Edildi Basarisiz

Iptal Edildi Basarili

Reçete Düzenleme/ Degistirme

Isyeri hekimi daha önceden kaydedilmis reçetede degisiklik yapmak isteyebilir.

Bu islem için kullanici çalisana ait tibbi muayene kaydindaki reçete sayfasini açar. 

Çalisana ait tibbi muayene kaydindaki reçete sayfasini açtiginda, durumu 

“Gönderilmedi” olan reçetenin yanindaki Degistir butonuna bastiginda kullanici

reçete üst bilgilerinde, ilaç listesinde, tani listesinde ya da açiklama listesinde

degisiklik yapip "Kaydet" butonu ile degisiklikleri kaydedebilir.

Çalisana ait tibbi muayene kaydindaki reçete sayfasini açtiktan sonra, listeden

silmek istedigi ve durumu “Gönderildi”, sonucu “Basarisiz” olan reçetenin yanindaki

"Degistir" butonuna bastiginda kullanici reçete üst bilgilerinde, ilaç listesinde, tani

listesinde ya da açiklama listesinde degisiklik yapip "Kaydet" butonu ile
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degisiklikleri kaydedebilir.

Özetle  degistirilebilir reçetelerin özellikleri asagidaki gibidir.

Durumu Sonuç

Gönderilmedi

Gönderildi Basarisiz

Degistirilemeyen reçetelerin özellikleri ise asagidaki gibidir.

Durumu Sonuç

Gönderildi Basarili

Iptal Edildi Basarisiz

Iptal Edildi Basarili

Reçete kaydin imzalanarak gönderilmesi

E-reçete.exe uygulamasi ile; 

• Muayene kaydina bagli olusturulan reçetelerin tek tek ya da toplu olarak elektronik

imza ile imzalanarak Medula’ ya gönderilmesi, 

• Daha önceden basarili olarak gönderilen reçetelerin “Iptal” olarak yeniden

gönderilmesi,

 • Tüm reçetelerin gönderim durumlari izlenebilmesi saglanir. 

Isyeri hekimi kaydettigi reçeteyi göndermesi için reçete kaydi yapildiktan sonra,

erecete.exe'ye kimlik numarasi ve e-imza sifresi ile giris yapar. Sonrasinda göndermek

istedigi reçeteler için tarih araligi girer.
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Kimlik Numarasi: Isyeri hekimlerinin T.C Kimlik numarasidir. Çünkü sistem, girilen T.C

kimlik numarasini, E-Imzadaki T.C kimlik numarasiyla karsilastirarak e-Reçeteyi onaya  

göndermektedir. Eger eslesme olmazsa E-Reçete de gönderilemeyecektir.

Medula Kullanici Adi: https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/   adresinden kullanici

yaratilirken güvenlik sorusu ve cevabi bos geçilmeden kullanici yaratilmalidir. Bos

geçilmesi halinde Medula’ya giris yapilarak kullanici bilgileri güncellenerek bu alanlar

doldurulmalidir. Bu linkten olusturulan kullanici adi yazilmalidir. 

Medula Kullanici Sifresi : Medula sistemine girerken olusturmus oldugumuz sifredir.

Yukaridaki aktivasyon koduyla e-posta adresinize gelen ve https://

medeczane.sgk.gov.tr/doktor/   adresine girip degistirdiginiz paroladir.

EK BILGI:  E-Imza Pin Kodu Nedir?   Elektronik Imza aldiginizda, firma tarafindan USB

Dongle’inizin kullanilabilmesi için tarafiniza verilen bir koddur. Tipki telefonlardaki Pin

kodu gibidir. Ayni zamanda elektronik imzanizin PUK kodu da mevcuttur. Üç defa yanlis

pin kodu girmeniz durumunda elektronik imzaniz bloke olacaktir. Bu durumda Puk

kodunu kullanarak ya da ilgili firmaya e-posta atarak bloke islemini kaldirabilirsiniz. 

Kullanici;

Daha önceden hiç gönderilmemis reçeteleri listelemek için Durumu alaninda

“Gönderilmedi”  seçer. Sonuç alani pasif olur."Reçeteleri Listele" butonuna basar.

Göndermek istedigi reçeteleri listeden isaretler. "Seçilen Reçeteleri Gönder"

butonuna basar. Reçeteler imzalanir ve gönderilir.   

Daha önceden gönderdigi ancak sonucu basarisiz olan reçeteleri listelemek için

Durumu “Gönderildi” ,Sonuç alaninda “Basarisiz” seçip, "Reçeteleri Listele"

butonuna basar. Göndermek istedigi reçeteleri listeden isaretler. "Seçilen

https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/
https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/
https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/
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Reçeteleri Gönder" butonuna basar. Reçeteler imzalanir ve gönderilir.   

Daha önceden gönderdigi ancak sonucu basarisiz olan reçeteleri ve daha öndceden

hiç gönderilmemis reçeteleri listelemek için Durumu “Hepsi” seçip "Reçeteleri

Listele" butonuna tiklar. Göndermek istedigi reçeteleri listeden isaretler. "Seçilen

Reçeteleri Gönder" butonuna basar. Reçeteler imzalanir ve gönderilir.   

NOT : Daha önceden gönderilen ancak henüz basarili yada basarisiz sonuç dönmeyen

reçeteler seçilemez. 

 Sonuçlari Güncelle butonu ile sonuç bekleyen reçetelerin sonuç bilgisi güncellenir.

Reçete için Iptal Reçete gönderilmesi

Isyeri hekiminin gönderdigi ve sonucu basarili olan reçetenin iptal bilgisinin

Medula’ya gönderilmesi islemi için kullanici; erecete.exe'ye kimlik numarasi ve e-imza

sifresi ile giris yapar. 

Göndermek istedigi reçeteler için tarih araligi girer.
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Daha önceden gönderilmis reçetelere ait iptal kaydi göndermek için  Durumu alaninda

“Gönderildi”  seçer. Sonuç alaninda otomatik olarak Basarili gelir. Sonuç alani pasif

olur.

Reçeteleri Listele butonuna basar.

Göndermek istedigi reçeteleri listeden isaretler. Seçilenlere Iptal Gönder butonuna

basar.

Reçetelere iptal kaydi gönderilir.  

NOT: Daha önceden Iptal gönderilen ancak henüz basarili yada basarisiz sonuç

dönmeyen reçeteler seçilemez.                    

Sonuçlari Güncelle butonu ile sonuç bekleyen reçetelerin sonuç bilgisi güncellenir.

1.2.3.6 Ise Alim

 

•Olusturulan is ilanina olan is basvurulari görüntülenir.
 

•Akilli arama özelligi yani aranan etiket kelimeler üzerinden istenen aday listesi olusturulur.
 

•Kullanici adaylarla mülakat ayarlayabilir ya da kara liste tutabilir.
 

•Yenibiris.com Entegrasyonu: Entegrasyon ile yenibiris.com üzerinden açilan firmaya ait
ilanlarin, bu ilanlara yapilan basvurularin ve basvurularda kullanilan özgeçmislerle birlikte
belirli zaman araliklarinda otomatik olarak NetsisHR’a aktarilmasi saglanmistir. Bu özellik için
detayli bilgiye Isealim/Ilan bakiniz.
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 Ise Alim Modülünde 5 ana baslik vardir: Ilan, Aday Veritabaninda Arama, Görüsme, Özgeçmis
Olusturma, Kara Liste.
 
 Ilan:Kullanici bu kisimda departmanlarin belirledigi ihtiyaca bagli olarak yeni çalisan alimi için
is ilani olusturur. Is ilani ayni zamnda baska bir sekilde yayimlaniyorsa(Dergi, Gazete, Internet)
bu bilgiler de kayit altinda tutulur.
 
 Aday Veritabaninda Arama:Kullanici aranan etiket kelimeler üzerinden istenen aday listesi
olusturur.
 
 Görüsme:Kullanici bu kisimda aday çalisan ile görüsme düzenler ve görüsme detaylarini
kaydeder.
 
 Özgeçmis Olusturma:Kullanici posta yoluyla gelen ya da elden verilen özgeçmislerin sistemde
kaydi bulunmasi açisindan elindeki özgeçmislerin bilgilerini bu kisimda girer.
 
 Kara Liste:Kullanici öylesine basvuruda bulunan,  basvuruyu bilinçli yapmamis, pozisyon
hakkinda bilgisi olmayan , ilani okumadan basvuruda bulunan , randevuya gelmeyen,
randevuda olumsuz izlenim yaratan vb. adayin,  firmaya bir daha basvuruda bulunmasini
engellemek için bu kismi kullanir.
 
 Isealim Talepleri : B2E Çalisan Portali ile gelen isealim talepleri görüntülenir, IK bu ekrandan
çalisanlar adina isealim talebi girisi yapabilir. Isealim taleplerini detayli arama ve onaylama
süreci yapilabilir.
 
 Isealim Raporlari : Ise Alim ile ilgili raporlar alinabilir.
 
 
 ISEALIM AYARLARI
 
  Isealim modülü görünümüyle ilgili ayarlar, Araçlar/Ayarlar/Ise Alim Ayarlari bölümünden
yapilmaktadir.
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Ise alim ayarlarini tüm isletmelerde ortak tanimla: Tek bir isealim ayari tanimiyla tüm
isletmelerin isealim süreci yönetilir. Ise alim ayarlarinda, ise alim ayarlarini tüm
isletmelerde ortak tanimla seçili ise tüm ise alim portallari ayni ayarlari kullanir.
Diger türlü ise alim ayarlari da ise alim portallarinda isletmeye özel tanimlanabilir.
 
Özgeçmis formu için eski ekrani kullanmaya devam et:        Adaylarin dolduracagi
özgeçmis formu yeni tasarlanan yapilan ekranlarla kullanilmak isteniyorsa seçilmelidir.
Seçildiginde isealim portalindaki özgeçmis ekranlari, IKWEB içerisindeki isealim
modülü içerisinde bulunan özgeçmis ekranlari yeni tasarima uygun olacak sekilde
gelmektedir.
 
Fotografsiz özgeçmis ile basvuru kabul edilsin mi?: Fotograf eklemis adaylar
özgeçmisleriyle basvurabilir.
 
Isealim Portalinda Duyurular Görünsün: Isealim portali ekraninda duyurular portletinin
görünmesi/görünmemesi saglanir.
 
Logo ürün simgesi footerda gösterilsin mi? : Isealim Portalinda ekranda sag alt kösede
bulunan LOGO  ürün simgesinin görünmesi/görünmemesi saglanir.
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Telif Haklari Açiklama Yazisi: Isealim Portalinda telif haklari yazisi görünmesi/
görünmemesi saglanir.
 
Üyelik Islemlerinde TC Kimlik No Sorulsun:  Girilen bilgiler KPS (Kimlik Paylasim
Sistemi) ‘nin web servisi üzerinden kimlik üzerinde yazili ( Ad, Soyad, Dogum Tarihi ve
Kimlik No) ile kontrol edilir.
 
Üyelik Islemlerinde TC Kimlik No Sahasi Zorunlu: Isealim portalina adaylar üye olurken
adaylarin TCKNO bilgilerinin girilmesi zorunlu alan olmasi saglanir
 
Isealim Portalindaki Ilanlarda Isletme Bilgisi Görünsün:Ilanlar isletme bazinda
ayiriliyorsa bunun görünebilirligi saglanir.
 
Ise Alim Gönderen E-Posta Adres : Üyelik islemlerinde gönderen mail adresi
tanimlanmalidir.
 
Içerik Bilgileri:Isealim portalinda içerik paylasimi yapilmak istenirse seçilmeli ve
tanimlamalar yapilmalidir.
 
Sirket Logo Bilgileri : Isealim portalinda her kurum kendi sirket logosunu bu bölümde
ekleyerek görünümünü saglayabilir.
 
Yenibiris.com Entegrasyonu : Entegrasyon ile; yenibiris.com üzerinden açilan firmaya
ait ilanlarin, bu ilanlara yapilan basvurularin ve basvurularda kullanilan özgeçmislerle
birlikte belirli zaman araliklarinda otomatik olarak NetsisHR’ye aktarilmasi
saglanmistir.
 

 
 
 
 
 
 

1.2.3.6.1  Ilan

 Kullanici bu bölümde departmanlardaki ihtiyaç dogrultusunda is ilani açar. Burada açilan is
ilanlarina portala kayitli olan is arayanlar adaylar ulasabilir.
 
 Ekranda açilan ilanin Ilan Kodu, ilgili Departman, açik olan Pozisyon, Bölüm, Ilan Tipi, Ilan Için
Düsünülen Aday Sayisi, Engelli Ilani, Aktif bilgileri görünmektedir.
 
 Kullanici bu bölümde "Yeni Ekle"  butonu ile yeni is alani ekleyebilir.
 
 Kullanici "Degistir" butonu ile varolan ilan ile ilgili degisiklik yapar.
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 Kullanici "Sil" butonu ile varolan ilani ihtiyaç dogrultusunda silebilir.
 
 Kullanici "Basvurulari Incele"butonu ile ilana yapilmil olan basvurulari inceleyebilir.
 
 
 
 YENIBIRIS.COM ENTEGRASYONU
 
 Entegrasyon ile; yenibiris.com üzerinden açilan firmaya ait ilanlarin, bu ilanlara yapilan
basvurularin ve basvurularda kullanilan özgeçmislerle birlikte belirli zaman araliklarinda
otomatik olarak NetsisHR’ye aktarilmasi saglanmistir.
 
 Enregrasyonun uygulanabilmesi için asagidaki adimlar izlenmelidir.
 

1.NetsisHR içerisinden Araçlar/Ayarlar/Isealim Ayarlari  menüsüne ulasilir ve asagidaki
ekranda bulunan "Yenibiris.com Entegrasyonu" basligi altinda bulunan 3 parametrenin girisi
yapilir.

 Yenibiris.com üzerinden açilan firmalara ait ilanlarin, bu ilanlara yapilan basvurularin ve
basvurularda kullanilan özgeçmislerin belirli zaman araliklarinda otomatik olarak NetsisHR’ye
aktarilmasi saglanir.
 Bu parametrelerin girisi tamamlandiktan sonra, Ilanlar için “yenibiris.com” adinda bir ilan
grubu otomatik olarak açilir.
 
 

 
 Gelen ilan için, ilan kodu bilgisi olarak yenibiris.com üzerindeki ilan numarasi atanir. Bu
sayede ilan sistem tarafindan bir güncelleme isleminde otomatik olarak algilanacaktir.
Yenibiris.com ile NetsisHR’in ilan baglantisi bu saha üzerinden saglanmaktadir.
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 Yenibiris.com ilan detayi ise asagidaki gibi olusmaktadir.
 
 

 
 
 Ilan üzerinde “Basvurulari Incele” tiklandigi takdirde, Yenibiris.com üzerinden gelen ilan
basvurulari ve basvuran kullanicilarin kisisel bilgileri incelenebilmektedir.
Bu bilgiler, yenibiris.com üzerinden basvuruda bulunan yenibiris.com kullanicisinin özgeçmis
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bilgileridir.

 
 
 
 
 NOT: Özgeçmis bilgileri yenibiris.com üzerinden alinmis verilerle olusturulmustur. Ilgili
NetsisHR ilanina basvurusu otomatik olarak olusturulmustur.
 
 
 NOT:Ayrica tekrardan bir ilan açmaya gerek kalmadan bu ilan Isealim Portali üzerinden
yayinlanabilmektedir.
 
 

 
 
 NOT: Isealim portalinda entegrasyon sonucu gelen ilanin içerigi asagidaki gibi olmaktadir.
 
 

 
 NOT: Özgeçmis bilgileri yenibiris.com üzerinden alinmis verilerle olusturulmustur. Ilgili
NetsisHR ilanina basvurusu otomatik olarak olusturulmustur. Ilgili cvler Isealim/Özgeçmis
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Olusturma üzerinden görüntülenebilir. Yenibiris.com ile gelen cv isimleri asagidaki gibi
olmaktadir.
 
 
 
 ÜYELIK ISLEMLERI VE TC KIMLIK ENTEGRASYONU
 
 
 
 Entegrasyon saglanmadan önce asagidaki adimlar yapilmis olmalidir.
 
 Ayarlar:

1.E- Posta Sunucu Ayarlari (SMTP ayarlari) mail gönderme islemleri için
tanimlanmalidir.
 
2.Ise Alim Ayarlari   / Ise alim gönderen e-posta adresi üyelik islemlerinde gönderen
mail adresi tanimlanmalidir.

 
3.Üyelik islemlerinde eger TC Kimlik numarasi girisi yapilmak istenirse parametreleri
ayarlanmalidir.

- Default degerler sorulmasin ve zorunlu olmasin olacak sekilde ayarlidir.
- TCKimlik No Sorulsu, Hayir ise otomatik olarak TCKimlik No Sahasi Zorunlu
(Hayir) seçilir.
 

Girilen bilgiler KPS (Kimlik Paylasim Sistemi) ‘nin web servisi üzerinden kimlik üzerinde

yazili ( Ad, Soyad, Dogum Tarihi ve Kimlik No) ile kontrol edilir.

Eger Ayarlardan , Üyelik Islemlerinde TC Kimlik No Sorulsun (Evet) seçilirse : Yeni üye

kaydinda TC Kimlik No ve Dogum Tarihi alanlari gösterilir.

 
 
 
 
 
 
 

1.2.3.6.1.1  Ilan

 Kullanici bu bölümde departmanlardaki ihtiyaç dogrultusunda is ilani açar. Burada açilan is
ilanlarina portala kayitli olan is arayanlar adaylar ulasabilir.
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 Ekranda açilan ilanin Ilan Kodu, ilgili Departman, açik olan Pozisyon, Bölüm, Ilan Tipi, Ilan Için
Düsünülen Aday Sayisi, Engelli Ilani, Aktif bilgileri görünmektedir.
 
 Kullanici bu bölümde "Yeni Ekle"  butonu ile yeni is alani ekleyebilir.
 
 Kullanici "Degistir" butonu ile varolan ilan ile ilgili degisiklik yapar.
 
 Kullanici "Sil" butonu ile varolan ilani ihtiyaç dogrultusunda silebilir.
 
 Kullanici "Basvurulari Incele"butonu ile ilana yapilmil olan basvurulari inceleyebilir.
 
 
 
 

 
 
 
 
 Yeni Is Ilani Ekleme
 
 
 Kullanici "Yeni Ekle"  butonunu tikladiktan sonra asagidaki gibi bir ekran gelir. Kullanici ihtiyaç
olunan pozisyona göre is ilani bilgilerini girer.
 
 Kullanici ilan hala geçerliyse "Aktif" alanini Evet  seçer.
 
 Bu bölümde ilan kodu, departman ve pozisyon sahalari zorunlu olarak doldurulmalidir. Aksi
halde il ilani kaydi gerçeklesmez.
 
 Kullanici sirket içinde pozisyon degisikligi amaciyla ilani açmissa "Iç", kullanici sirket disindan
bir aday ariyorsa, 'Dis' seçenegini seçmelidir.
 
 Kullanici is tanimi ve adayda aranan mesleki zöellikleri ekledikten sonra "Kaydet" butonuyla
olusturdugu ilani kaydeder.
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 Kullanicinin "Kaydet" butonundan sonra karsisina çikan ekranda yayin sekmesi de gelir.
 
 Kullanici Yayin sekmesiyle açtigi ilanin baska sekilde yayginlastirilmasini saglayabilir. Kullanici
dergi, gazete ve internet seçeneklerinden birini seçmelidir.
 Kullanici açtigi ilanin ise alim portalinda da gözükmesini isterse yayin organi olarak interneti
seçmelidir.
 
 Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni yayin ekleyebilir.
 
 
 
 Kullanicinin ekledigi is ilaninin IseAlim Portalinda gözüken hali ise asagidaki gibidir. Bu sekilde
portalda gözükmesini istedigi ilan için kullanici, yayin organi olarak interneti seçmelidir.
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 Varolan Is Ilani Üzerinde Islem Yapma
 
 
 Kullanici bu bölümde varolan is ilani üzerinde degisiklik yapabilir.
 Kullanici "Degistir" butonu ile varolan bir is ilani üzerinde degisiklik yapabilir.
 
 Örnek verecek olursak, kullanici ise alinacak sayisi, pozisyon, departman vb. bilgileri bu
butona tikladiktan sonra degistirip güncelleyebilir.
 
 Kullanici "Sil" butonu ile is ilanini silebilir.
 
 Kullanici "Basvurulari Incele" butonu ile is ilanina yapilan basvurulari degerlendirir.
 
 
 Ilan Detaylari
 
 Asagidaki resimde is ilanina yapilan basvuru"Basvurulari Incele" tiklandiktan sonra
görüntülenmektedir. Özgeçmis formunun yeni ekran ya da eski ekranlarla görüntülenebilmesi
ile ilgili olarak Özgeçmis Formun Düzenlenebilmesi bölümüne bakiniz.
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 Kullanici "Seçili Kayitlara Basvuru Cevap Maili Gönder" butonu ile onay kutucugu isaretlenilen
adaylara cevap maili gönderebilir.
 
 Kullanici aday listesinin "Aday Listesi XLS"  butonu ile excel çiktisini alabilir.
 
 Basvuru yapan adaylara otomatik olarak maili gitmektedir. Asagida Cemre Gök adindaki adaya
giden bilgilendirme maili gösterilmektedir.
 

 

•Kullanici  butonu ile adayla görüsme ayarlayabilir.
 
 Kullanici bu buton sonrasinda gelen görüsme ekraninda, görüsme  bilgiler girerek görüsme
detayini kaydedebilir.
 
 

•Kullanici  butonu ile adayi ise alabilir.
 

•Kullanici  butonu ile kara listeye alabilir.
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 YENIBIRIS.COM ENTEGRASYONU
 
 Entegrasyon ile; yenibiris.com üzerinden açilan firmaya ait ilanlarin, bu ilanlara yapilan
basvurularin ve basvurularda kullanilan özgeçmislerle birlikte belirli zaman araliklarinda
otomatik olarak NetsisHR’ye aktarilmasi saglanmistir.
 
 Enregrasyonun uygulanabilmesi için asagidaki adimlar izlenmelidir.
 

1.NetsisHR içerisinden Araçlar/Ayarlar/Isealim Ayarlari  menüsüne ulasilir ve asagidaki
ekranda bulunan "Yenibiris.com Entegrasyonu" basligi altinda bulunan 3 parametrenin girisi
yapilir.

 Yenibiris.com üzerinden açilan firmalara ait ilanlarin, bu ilanlara yapilan basvurularin ve
basvurularda kullanilan özgeçmislerin belirli zaman araliklarinda otomatik olarak NetsisHR’ye
aktarilmasi saglanir.
 Bu parametrelerin girisi tamamlandiktan sonra, Ilanlar için “yenibiris.com” adinda bir ilan
grubu otomatik olarak açilir.
 
 

 
 Gelen ilan için, ilan kodu bilgisi olarak yenibiris.com üzerindeki ilan numarasi atanir. Bu
sayede ilan sistem tarafindan bir güncelleme isleminde otomatik olarak algilanacaktir.
Yenibiris.com ile NetsisHR’in ilan baglantisi bu saha üzerinden saglanmaktadir.
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 Yenibiris.com ilan detayi ise asagidaki gibi olusmaktadir.
 
 

 
 
 Ilan üzerinde “Basvurulari Incele” tiklandigi takdirde, Yenibiris.com üzerinden gelen ilan
basvurulari ve basvuran kullanicilarin kisisel bilgileri incelenebilmektedir.
Bu bilgiler, yenibiris.com üzerinden basvuruda bulunan yenibiris.com kullanicisinin özgeçmis
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bilgileridir.

 
 
 
 
 NOT: Özgeçmis bilgileri yenibiris.com üzerinden alinmis verilerle olusturulmustur. Ilgili
NetsisHR ilanina basvurusu otomatik olarak olusturulmustur.
 
 
 NOT:Ayrica tekrardan bir ilan açmaya gerek kalmadan bu ilan Isealim Portali üzerinden
yayinlanabilmektedir.
 
 

 
 
 NOT: Isealim portalinda entegrasyon sonucu gelen ilanin içerigi asagidaki gibi olmaktadir.
 
 

 
 NOT: Özgeçmis bilgileri yenibiris.com üzerinden alinmis verilerle olusturulmustur. Ilgili
NetsisHR ilanina basvurusu otomatik olarak olusturulmustur. Ilgili cvler Isealim/Özgeçmis
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Olusturma üzerinden görüntülenebilir. Yenibiris.com ile gelen cv isimleri asagidaki gibi
olmaktadir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3.6.1.2  Yayindaki Ilanlar

 Isealim portalinda yayinlanan bir diger deyisle adaylar tarafindan görüntülenen ilanlar bu
baslik altinda görüntülenmektedir.
 
 

 
 "Yayini Degistir" denilerek ilanin yayin bilgileri degistirme ekrani gelir, yayin organi, yayin
baslangiç ve bitis tarihi degistirilebilir.
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1.2.3.6.2  Özgeçmis Olusturma

 
 Kullanici bu bölümde ise alim portali haricinde posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen
özgeçmislerin bilgilerini kendisi girer.
 Portalda bulunan özgeçmisleri görüntüler.
 
 Özgeçmis formunun yeni ekran ya da eski ekranlarla görüntülenebilmesi ile ilgili olarak
Özgeçmis Formun Düzenlenebilmesi bölümüne bakiniz.
 
 Kullanici ana sekmelerden Ise Alim modülünden özgeçmis olusturabilir.
 
 Kullanici Özgeçmis Olusturma yi seçtikten sonra asagidaki ekran görüntüsü gelir.
 
 
 Kullanici Özgeçmis Adi, Isim, Soyadi, Dogum Tarihi, Cinsiyet, GSM No, E-posta bilgilerini girer.
 
 
 
 

 
 

•Kullanici "Kaydet"  butonuna bastiginda asagidaki örnekte oldugu gibi özgeçmisi ekler ve
özgeçmis, listede en son eklendigi için üst sirada yer alir.

 

•Kullanici özgeçmisini ekledigi adayin fotografini "Fotograf Yükle"  butonu ile ekleyebilir.
 

•Kullanici özgeçmisini ekledigi adayin CV sini "CV Yükle"  butonu ile ekleyebilir.
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•Kullanici portaldan eklenen özgeçmisleri sadece görüntüleyebilir ve inceleyebilir degisiklik
yapmak için "Özgeçmis Detayi" butonuna tiklamali ve yaptigi degisiklik sonrasinda da
"Kaydet" butonuna tiklamalidir.

 

•Kullanici kendi ekledigi özgeçmisler üzerinde degisiklik yapmak için "Degistir"  butonuna ya
da "Özgeçmis Detayi"  butonuna tiklamasi yeterli olacaktir.

 

•Kullanici varolan özgeçmislerde "Özgeçmis Detayi"  butonu ile detayli bilgilere ulasabilir,
degisiklik yapabilir ve kaydedebilir.

 
 
 NOT: Isealim portali araciligiyla olusmus özgeçmisler degisitirilemez bu sebeple bu kayitlarda
"Degistir" butonu gelmemektedir. Özgeçmis olusturma ekrani ile eklenen cv'ler ise,
degistirilebilirdir.
 
 NOT: Yeni Özgeçmis olustur ile yeni bir cv eklenmek istendiginde daha önceden kayitli ayni
bilgilere sahip özgeçmis var ise uyari verilmektedir.  Özgeçmis Adi, Ad, Soyad kontrolleri
yapilmaktadir.
 
 
 Özgeçmis Detayi
 
 
 Özgeçmis formunun yeni ekran ya da eski ekranlarla görüntülenebilmesi ile ilgili olarak
Özgeçmis Formun Düzenlenebilmesi bölümüne bakiniz.
 
 Kullanici "Özgeçmis Detayi" butonuna tikladiginda özgeçmis formu ekrana gelir
 
       YENI ÖZGEÇMIS FORMU
 
 
 Yeni Özgeçmis formunun kullanimi ile ilgili Özgeçmis Formun Düzenlenebilmesi bölümüne
bakiniz.
 
 



289Ise Alim

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 Özgeçmise fotograf eklemek için formdaki fotografin üstüne gelinir, üstüne gelince,

düzenleme butonu  ve iptal butonu  belirir.
 
 
 

 
 



290 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 
 

         Düzenleme butonu   na tiklandiginda ise, adayin fotografi sürükle-birak ile
eklenebilir veya dosya yüklemek için tiklanabilir.
 
         

 
 
 
         
 
 
 
       ESKI ÖZGEÇMIS FORMU
 
 Kullanici "Özgeçmis Yazdir" butonu ile özgeçmis bilgilerin çiktisini alabilir.
 
 Bu bölüm 9 kisimdan olusur: Genel, Tahsil, Yabanci Dil, Is Tecrübesi, Sertifika, Yetkinlik, Diger
Bilgiler, Beklentiler, Etiket.
 

 Genel olarak kullanici,  butonu ile yeni bilgi girisi yapar. "Güncelle" butonu ile
varolan bilgileri günceller."Sil" butonu ile de varolan bir bilgiyi siler.
 
 
 
                 Genel
 
                 Kullanici aday ile ilgili geneli kimlik ve iletisim bilgilerini kaydeder.
                 
 
 
 
                 Tahsil
 
 
                 Adayin Egitim düzeyi, Egitim Bilgileri, Üniversite ve Yüksek Lisans bilgileri kaydedilir.
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                 Yabanci Dil
 
 
                 Adayin yabanci dil bilgisi, seviyesi ve yabanci dili ögrendigi yer bilgileri girilir.
 
 

                                                                                                                                                                 
               

 
 
 
                 Is Tecrübesi
 
 
                 Adayin varsa daha önce çalistigi yerlerle ilgili bilgiler kaydedilir. Adayin is tecrübesi,
bunun süresi, su an çalisip çalismadigi bilgileri kaydedilir.
 
                 Adayin is tecrübeleri, önceki isyeri bilgileri ve referanslari girilir.
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                 Sertifika
 
 
 
                 Adayin varsa sertifika bilgileri ve sürücü belgesi bilgileri girilir
 
 
 
                 

 
 
                 Yetkinlik
 
 
                 Kullanici adayin varsa yetkinlik bilgisi ve onun niteligi bilgisi girer.
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                 Diger Bilgiler
 
 
 
                 Kullanici adayin engellilik, hükümlülük ve terör magduruolup olmadigi bilgisini
kaydeder.
 
                 

                 
 
                 Beklentiler
 
 
                 Kullanici adayin çalisma hayatindaki beklentilerini girer. Adayin çalisma hayatinda
tercih ettigi lokasyon bilgisi girilir.
 
 
 
                 

                 
 
 
                 Etiket
 
 
                 Kullanici adayin veritabainda olasi bir özgeçmis aramasinda görümesini saglayan onu
en çok anlatan simgeleyen kelimeyi burada girer.
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1.2.3.6.3  Özgeçmis Formun Düzenlenebilmesi

 Netsis HR Insan Kaynaklari Sisteminde Özgeçmislerin görüntülendigi kisimlar:
 
 1. IKWEB içerisinde Ilan ekranlarinda her ilana ait satirda bulunan "Basvurulari incele"
tiklandiktan sonra gelen aday listesinde adaylarin isimlerinin üstüne tiklanarak özgeçmisler
görüntülenebilir.
 
 

 
 
 2. IKWEB içerisinde Aday Veritabaninda Arama ekranlarinda gelen aday listesinde gelen
adaylarin isimlerinin üstüne tiklanarak özgeçmisler görüntülenebilir.
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 3.  IKWEB içerisinde Özgeçmis Olusturma ekraninda asagidaki kisimlara tiklanarak adaylarin
özgeçmislerinin detayi görüntülenebilir.
 
 
 

 
 
 
 4.  Isealim portalinda adaylar uygulamaya üyelik ve giris islemlerini yaptiktan sonra özgeçmis
bilgilerini girdigi ekranda asagidaki butonlara tiklayarak özgeçmis görüntüleme ekrani açilir.
 
 



296 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 
 
 
 ÖZGEÇMIS GÖRÜNTELEME AYARLARI
 
 Araçlar/Ayarlar/Ise Alim Ayarlari bölümünden "Özgeçmis formu için eski ekrani kullanmaya
devam et parametresi", görüntülenen özgeçmisin formatini degistirir.
 
 "Özgeçmis formu için eski ekrani kullanmaya devam et parametresi", evet ise özgeçmis
düzenleme ekrani asagidaki gibi gelir.
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 "Özgeçmis formu için eski ekrani kullanmaya devam et parametresi", hayir ise özgeçmis
düzenleme ekrani asagidaki gibi gelir.

 
 

 
 ÖZGEÇMIS FORMUNA DINAMIK ALAN EKLENEBILMESI
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 Araçlar/Ayarlar/Dinamik Alanlar bölümünden eklenen dinamsk alanlar ile formun içinde
bulunan sahalarin haricinde yeni saha tanimlari yapilabilir.
 
 YENI ÖZGEÇMIS GÖRÜNTELEME EKRANLARININ KULLANIMI
 
 
 Yeni ekranlarin diger ekranlardan farki bu formun düzenlenebilir ve degistirilebilir olmasidir.
Eski ekranlarda formdaki bölümler( sertifika, is tecrübesi vb. bölümleri ve içindeki alanlar
sabitti) bu formda hersey düzenlenebilir durumdadir.
 
  Yeni gelen özgeçmis ekranlarinin ayarlari asagida belirtilen kisimda "Ayarlar" butonu ile
yapilmaktadir. BU düzenlemeyi IK yöneticisi olan çalisanlar yapabilir.
 
 

 
 
 
 
 "Ayarlar" butonuna tiklandiginda asagidaki gibi form ayarlari gelir.
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 Formda en sagda özgeçmisteki anabölümlerün navigasyonu bulunmaktadir.
 Anabölümler: Kimlik bilgileri, Iletisim Bilgileri,Özel Durum,Beklentiler, Tercih edilen
lokasyon, Diger Bilgiler, Is tecrübeleri, Egitimler, Diller, Referanslar, Sertifikalar.
 Ekranin sag tarafinda bulunan anabölümlerin üstüne tiklandiginda sayfada o bölüme ait kisima
gelinir.
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 Her bölüme ait sahalarin zorunlu alan  olmasi, görünür/görünmez olmasi ayarlari ile portalda
adaylarin girdigi özgeçmis ve IKWEB içerisinde "Özgeçmis olusturma" ile olusturulan özgeçmis
formu yönlendirilmis olur.
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  simgesi ile zorunlu ve görünmesin seçenekleri belirlenir. Seçim yapildiktan sonra ise,

 ile seçim onaylanir veya  simgesi ile seçim iptal edilir.
 
 
 Yeni özgeçmis ekranlariyla, egitim bölümünden örnek verecek olursak,  egitimin içerisindeki
lise, lisetipi, not sistemi gibi tüm sahalarin içerisinden hangisinin adaylar tarafindan girilmesi
zorunlu alan olmasi isteniyorsa teker teker seçimi yapilabilir, ya da adaylar tarafindan
doldurulmasina gerek duyulmayan alanlar için "görünmesin" seçenegi kullanilabilir.
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1.2.3.6.4  Aday Veritabaninda Arama

 Kullanici bu bölümde ise alirken önem verilen özelliklere göre  aday veritabaninda arama
yapar.
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 Kullanici 3 farkli sekilde aday arama yapabilir: Anahtar Kelimeye Göre, Etiket Içinde Arama,
Kriterle Arama.
 
 Kullanici karsisina çikan ekranda bu kriterlere göre aday listesi çikar.
 
 
 
 
 Anahtar Kelimeye Göre Arama
 

 Kullanici aramak istedigi anahtar kelimeyi yazdiktan sonra  butonunu tiklar.
 
 Kullanici karsisina özgeçmisinde mühendis kelimesi geçen tüm adaylarin listesi gelir.
 
 
 Ayrica adayin özgeçmisinde anahtar kelimenin geçtigi her yer sari renkle gösterilir.
 
 Aday listesinde bulunan butonlarin açiklamalari asagidaki gibidir.
 

•   butonu Görüsme bölümünün kisayoludur. Kullanici bu butonla adayin özgeçmis
detayini görmeden adayla görüsme ayarlamasini saglar.

 
 

•  butonu ile kullanici adayi kara listeye ekler. Kullanici adayi kara listeye ekledikten
sonra aday ilgili firmaya basvuru yapsa da görünmez.

 
 Kullanici bu butonla karalisteye ekledigi adayi listeden çikarabilir. Bu islem için bknz .Ise Alim/
Kara Liste
 Kullanici bu butona tikladiktan sonra asagidaki ekranda kara listeye alma nedenini ekler ve
"Kaydet" butonu ile yaptigi islemi kaydeder.
 
 

 
 
 
 
 Etiket Içinde Arama
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 Kullanici bu bölümde kendi olusturmus oldugu IK Etiketleri araciligiyla ya da adayin isealim
portalindan basvururken kaydetmis oldugu etiketlerin oldugu Aday Etiketleri ne göre arama
yapabilir. Kullanici IK Etiketleri ni aday özgeçmisi detayini incelemek istediginde belirler.
 
 Kullanici aramak istedigi etiketleri seçerken istedigi özelligin üstünü tiklar. Kullanici birden
fazla özellik aramak isterse klavyede CTRL tusuna basili kalarak istedigi özelliklerin üstüne
tiklar.
 

 Kullanici   butonuna tikladiginda belirlemis oldugu etiketlere göre aday listesini
görüntüler.
 
 
 
 
 
 Kriterle Arama
 
 Kullanici bu bölümde bazi kriterler girerek aday arama islemini gerçeklestirir. Kullanici
böylelikle aday listesini daraltabilir, yapacagi islemi daha hizli bitirebilir.
 
 Kullanici aday ararken,adayin Cinsiyet, Yas Araligi, Egitim Durumu, Okumakta Oldugu Okul,
Toplam Is Tecrübesi Araligi, belli bir pozisyon için yapilan basvurulari degerlendirmek için
Basvuru Yapilan Ilan, Son CV Güncelleme Araligi na göre aday listesini belirleyecek kriterleri
girerek aday listesini daraltir.
 

 Kullanici  butonuna bastiktan sonra ekrana istedigi kriterlere göre olan aday listesi gelir.
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 Aday Listesi Içinde Islem Yapma
 
 
 Kullanici karsisina anahtar kelime ile, etiket içinde ve kriterle arama yaptiktan sonra karsisina
bu kisitlara göre bir aday listesi çikar.
 
 Kullanici asagida resimde de görülen adayin ismini yazdigi kisimlari tikladiginda adayin
özgeçmisini detayli bir sekilde görüntüleyebilir.
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 Kullanici yukarda kirmizi çerçevelenmis kisimlarda görüldügü gibi adayin adinin oldugu alana
tikladiginda adayin özgeçmisi gelir.
 
 ÖZGEÇMIS FORMUNUN GÖRÜNTÜLENMESI
 
 Özgeçmis formunun yeni ekran ya da eski ekranlarla kullanimi ile ilgili olarak Özgeçmis
Formun Düzenlenebilmesi bölümüne bakiniz.
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•Kullanici adayin Kisisel Bilgiler ini, Tahsil Bilgiler ini, Yabanci Diller bilgisini, Sertifikalar ,
Ehliyet ve Ek Bilgiler ini yukaridaki resimde belirtilen alanda görüntüler.

 
 
         Kisisel Bilgiler: Kullanici adayin medeni durumunu, egitim durumunu, dogum tarihi,
dogum yeri, toplam tecrübe, uyruk ve çalisma durumunu görüntüler.
 
         Tahsil Bilgileri: Kullanici adayin lise, üniversite, yüksek lisans, doktora  bilgilerini bölüm/
fakülte/not ortalamasi detaylariyla birlikte görüntüler.
 
         Yabanci Diller: Kullanici adayin yabanci dil bilgisini okuma/yazma/konusma seviyeleri
detayiyla görüntüler.
 
         Sertifikalar: Kullanici adayin daha önce edinmis oldugu sertifikalari sertifikanin alindigi
kurum/sertifika aliminin basladigi ve bittigi tarih/ varsa açiklamasiyla birlikte görüntüler.
 
         Ehliyet: Kullanici adayin sahip oldugu ehliyet/ler i ehliyet sinifi /açiklamasiyla birlikte
görüntüler.
 
         Ek Bilgiler: Kullanici aday ile ilgili seyahat/sigara kullanma vb. bilgileri görüntüler.
 
 
 



308 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 

•Kullanici görüntüledigi özgeçmis üzerinde asagidaki resimde belirtilen alandan islemler
yapabilir. Kullanici adayla Görüsme ayarlayabilir, adayin Özgeçmis PDF seklinde çiktisini
alabilir, adayi Kara Listeye Ekle yebilir.

 
 Özgeçmis formunun üstüne gelindiginde ise formun yazicidan çiktisi alinmasi, ya da
bilgisayarda bir klasöre indirilmesi islemi yapilabilir.
 
 

 
 
 
 Kullanici ;
 
o"Görüsme" butonu ile adayla görüsme ayarlayabilir. Kullanici bu buton sonrasinda
asagidaki ekranlarda görüldügü gibi yapacagi görüsmenin detaylarini belirler.

         Kullanici butona tikaldiktan sonra asagida görüldügü gibi Özgeçmis ( Bu alanin
doldurulmasi zorunludur) , görüsmenin yapilacagi ilgili Is Ilani doldurulur.
         Ayrica Görüsme Baslangiç Tarihi (Bu alanin doldurulmasi zorunludur), Görüsmenin Süre si
doldurulur.
         Görüsme Sekli görüntülü/sesli/yüzyüze seçeneklerinden biri seçilerek belirlenebilir.
         Kullanici Görüsme Yeri, Görüsme Öncesi Notlar, Görüsme Davet Maili ve Görüsme
Durumu sahalarini da doldurabilir.
         Kullanicinin görüsme durumunda Bekliyor/ Göüsüldü/ Iptal Edildi seçeneklerine göre
ekran görüntüsü degismektedir.
         
 
         Görüsme ayarlama detayli bilgi için bknz Ise Alim/Görüsme .
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o"Kara Listeye Ekle"  butonu ile kullanici adayi kara listeye ekler. Kullanici adayi kara listeye
ekledikten sonra aday ilgili firmaya basvuru yapsa da görünmez.

 
         Kullanici bu butona tikladiktan sonra asagidaki ekranda kara listeye alma nedenini ekler
ve "Kaydet"  butonu ile yaptigi islemi kaydeder.
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Kullanici ekranin sag tarafindaki kisimda aday için etiket olusturabilir. Bu kisimda ekledigi
etiket Ise Alim/Aday Veritabaninda Arama bölümünde etiketle arama yönteminde IK
Etiketleri kisminda gözükecektir. Asagidaki resimde kullanici etiket adini yazdiktan sonra    

 butonu ile etiketleri eklemis olur. Kullanici etiketi silmek isterse asagidaki resimdeki

örnekte etikette  butonunu tiklayarak siler.
 
 

 
 
 
 
 
 

• Kullanici ekranin sag tarafinda bulunan Aday Döküman bölümünde adayin isealim
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portalinda ekledigi dökümanlari , CV'leri "Kaydet" butonu ile bilgisayarina kaydedebilir.
 
 

 
 
 
 
 

•Kullanici ekranin sag tarafinda bulunan kisimda Görüsme Detaylari ni görebilir.
 
 

 
 
 

•Kullanici ekranin sag tarafinda bulunan Aktivite ve Loglar kisminda adayin hesabinin aktif
olup olmadigi bilgisi görünür.
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1.2.3.6.5  Görüsme

 
 Kullanici bu bölümde açik pozisyonlar için uygun görülen adaylarla görüsme ayarlar ve
görüsme bilgilerini detayli bir sekilde kaydeder ve görüsmeler üzerinde degisiklik yapabilir.
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 Kullanici bu bölümde adaylarla yapilmis olan, iptal edilen ya da beklemede olan görüsmeleri
görüntüler.
 
 Kullanici"Degistir" ile tanimli görüsmeler üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil"  ile tanimli
görüsmeleri silebilir.
 
 Kullanici karsisina çikan bu ekranda Görüsme Tarihi, Görüsme Baslama Saati, Görüsme Bitis
Saati, adayin Isim ve Soyad i, Görüsme Sekli, Görüsme Yeri, Görüsme Durumu bilgileri
görünür.
 
 
 
 
 Yeni Görüsme Ekleme
 
 
 
 Kullanici "Yeni Ekle" butonu  ile yeni bir görüsme bilgisi girebilir.
 
 
 

 
 
 
 Kullanici yukardaki resimde de  görüldügü gibi ilgili sahalari doldurur.
 

 Özgeçmis :Kullanici görüsme yapacagi adayin özgeçmisini seçer. Kullanici  butonu ile
özgeçmis seçimi yapabilir.( Bu alanin doldurulmasi zorunludur) ,
 
 Is Ilani: Görüsmenin yapilacagi ilgili ilan bu kisimda seçilir.

 Kullanici Is Ilani sahasinda ilan kodlarina göre seçim yaptiktan sonra  butonuna tikladiginda
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seçmis oldugu ilan kodu ile ilgili detaylari görebilir.

 Asagidaki örnekte, kullanici  butonuna tikladiktan sonra Ilan detay ekrani
görüntülenmektedir.
 
 Kullanici Ilan Kodu, Ilan Tipi, Ilan Grubu, Aktif, Ülke, Sehir, Departman, Pozisyon, Bölüm,
Birim, Ana Bölge, Alt Bölge, Derece, Cinsiyet bilgilerini görebilir.
 
 Ayrica Ilan Için Düsünülen Aday Sayisi, Engelli Ilani, Is Tanimi ve Mesleki Nitelikler
sahalarindaki bilgileri de görebilir.
 
 Kullanici bu sahalarda degisiklik yapabilir yazilmis yazilari degistirebilir. Kullanici ayrica yayin
sekmesinden de yayin organi ve yayin süresi bilgileri degistirilebilir.
 
 
 

 
 
                         
 
 Görüsme Baslangiç Tarihi : Kullanici görüsme baslangiç tarihini ve o tarihteki randevu saatini



314 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

bu bölümde belirler.(Bu alanin doldurulmasi zorunludur)
 
  Bu bölümde eklenen bilgi, Takvim bölümünde de görünecektir.
 
  Böylelikle ayni saatte herhangi bir etkinlik ya da görüsmenin çakismasi önlenir.
 
 
  Süre: Görüsme süresi dakika cinsinden kaydedilir.
           
 Görüsme Sekli: Kullanici adayla yapacagini görüsmeyi görüntülü/sesli/yüzyüze
seçeneklerinden biri olarak belirleyebilir.
 
 Görüsme Yeri: Kullanici görüsme yapilacak yerin adini yazar.
 
  Görüsme Öncesi Notlar: Kullanicinin adayla ilgili önemli olabilecegini düsündügü bilgileri
yazar.
 
 Görüsme Davet Maili : Adaylara gönderilen görüsme davet mailinin durumu hakkinda bilgi
verilir.
 
 Görüsme Durumu : Kullanicinin görüsme durumunda Bekliyor/ Görüsüldü/ Iptal Edildi
seçeneklerine göre ekran görüntüsü degismektedir.
 
 Bu seçenek sonrasi ek olarak  kullanicinin görüsme esnasinda aldigi notlari kaydedecegi
Görüsme Notlari sahasi ve ekranin sag üst kisminda Görüsme Detaylari gösterilir.
 
 Kullanici Görüsme Durumu nda Iptal Edildi seçenegini seçmisse ekranda bulunan Iptal Nedeni
sahasini kullanabilir.
 
 Kullanici  yukarda belirtilen görüsme ile ilgili sahalari doldurduktan sonra "Kaydet" butonunu
tikladiginda adayla görüsme islemi kaydedilmis olur.
 
 Kaydetme isleminden sonra ekran görüntüsü asagidaki gibi degisir. Kaydetme isleminden
sonra katilimcilar sekmesi olusur.
 
 Ekranin sag tarafinda bulunan asagidaki resimde de belirtilen Görüsme Detaylari basligi
altinda yapilan son degisikliklerin genel kisa bir özeti gösterilir. Ilgili adayin daha önce
basvurdugu ilanlar ve diger aktiviteleri tarihe göre sirali sekilde getirilmektedir.
 
 
 



315Ise Alim

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 
 
 
 
 
 Kullanici  kaydetme islemi sonrasinda çikan ekranda;
 

•  butonu ile yeni bir görüsme ekleme islemi baslatabilir.
 

•  butonu ile kaydettigi görüsmeye bagli yeni bir görüsme ekleyebilir.
 Böylelikle adayla yapilan mülakat asamalarini kaydedip görüsme geçmisi olusturabilir.
 Kullanici bagli görüsmeler de yeni katilimcilar ekleyebildigi gibi varolan katilimcilari da seçip
silebilir.
 

•  butonu ile görüsme saatini ve gününü ayarlamadan önce çakisma olmamasi
için kontrol edebilir.

 

•  butonu ile adaya görüsme davet maili yollanir.
 
 
 
 
 
 Kullanici görüsme esnasinda bulunmasi istedigi baska bir katilimciyi katilimcilar sekmesinden
davet edebilir.
 Ekranda daha önce eklenmis katilimcilarin listesi görünür.
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•Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile çalisan çalisan içinden yeni katilimcilar ekleyebilir.
 Kullanici butona tikladiktan sonra asagidaki resimdeki pencereden ekleyecegi katilimcilari
seçer.
 Kullanici böylelikle katilimcilar listesini genisletebilir.
 Kullanici varolan katilimcilar içinden "Sil"  butonu ile bazi katilimcilari silebilir.
 
 

 
 
 

•Kullanici "Tüm katilimcilara davet gönder" butonu ile katilimcilar listesinde görünen
herkese yapilacak görüsme için davet gönderir.

 
 

•Kullanici "Seçilenlere Davet Gönder" butonu ile belli kisilere yapilacak görüsme için davet
gönderir.

 Bu islem için kullanici katilimcilar listesinde bulunan kisilerin oldugu satirda bulunan onay
kutucuguna tiklamalidir.
 Kullanici butona tikladiktan sonra degisen onay kutucuguyla o satirdaki katilimciyi seçmis olur.
 Kullanici bu sekilde belli kisiler için bu butona tikladiktan sonra "Seçilenlere Davet Gönder"
butonunu tiklarsa belli bir kesimi seçmis olur.
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1.2.3.6.6  Isealim Talepleri

 
 
 Isealim talepleri ile,
 

•Amir kendisine bagli çalisanin istifa etmesi veya baska bir sebeple Insan Kaynaklarindan
personel isealim talebinde bulunmak isteyebilir. Amirler B2E çalisan portalini kullanarak B2E
Çalisan Portali/ Taleplerim/Isealim Taleplerim  üzerinden isealim talebinde bulunabilir.

 

•Amir kendisine bagli çalisanin istifa etmesi veya baska bir sebeple Insan Kaynaklari'na yazili
döküman halinde personel isealim talebinde bulunabilir. Insan Kaynaklari onlar adina
isealim talebinde asagida gösterilen ekranda "Yeni Ekle" diyerek talep olusturulabilir.

 

•Uygulamada Organizasyon Semasi'nda bulunan bos pozisyon için isealim talebinde
bulunulabilir.

•Olusturulan isealim talebi için isealim portalinda ilan yayinlanabilir. Açilan ilan Isealim
Portali/Anasayfa da görüntülenecektir.

•Olusturulan isealim talebi organizasyon semasinda bulunan bos bir pozisyonla baglanmis
ise  Isealim portalinda açik olan bu ilan için bir aday ise alindiginda, organizasyon semasinda
bu pozisyonun içine yeni ise alinan kisi otomatik olarak atanir.

 
NOT: Isealim talepleri ekranina dinamik alan eklenebilir. Bu islem için Araçlar/Ayarlar/
Dinamik Alan ekranlarini inceleyiniz.

 
 

 
 
 
 Isealim Taleplerini Filtreleme
 
 Isealim talepleri üzerinden arama yapilmak istenirse asagidaki ekrandaki filtreler
kullanilabilir. Girilen filtreleri yok edip yeniden filtre tanimlamak için "Temizle" butonu
kullanilmalidir.
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 Personel kodu : X çalisaninin isealim talepleri nelerdir? sorusu için bu filtre kullanilabilir.
 Pozisyon: "Üretim Mühendisi" pozisyonu için olusturulmus olan isealim talepleri nelerdir
sorusu için bu filtre kullanilabilir.
 Eleman Istek Nedeni: "Istifa"  sebebiyle olusturulmus olan isealim talepleri nelerdir? sorusu
için bu filtre kullanilabilir. Bu kisimda listelenen tanimlar Tanimlamalar/Isealim/Isealim Talebi
Nedeni ekranindan tanimlanmistir.
 Talebin Durumu: Çalisanlar tarafindan B2E çalisan portali araciligiyla gelen isealim taleplerinin
hangi onay sürecinde oldugunu ögrenmek için bu filtre kullanilabilir.
 Talep Baslangiç Tarihi, Talep Bitis Tarihi: Belli bir tarih araligina ait isealim taleplerini
listelemek için bu filtre kullanilabilir.
 Isbasi Baslangiç Tarihi, Isbasi Bitis Tarihi: Isealim talebi dogrultusunda gerçeklestirilen
isealimlarin isbasi tarihlerine göre listelenmesi istendiginde bu filtreler kullanilabilir.
 
 
 
 Isealim Talebi Ekleme
 
 "Yeni ekle" butonu ile asagidaki gibi isealim talebi ekrani gelmektedir.
 
 

 
 Personel kodu kisminda isealim talebinde bulunan çalisanin bilgisi girilir.
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 Organizasyon semasinda bos pozisyon ile isealim talebi baglanabilir. Bu isealim talebi
üzerinden çikilan ilanla yeni bir çalisan ise alindiginda ise, organizasyon semasindaki bos
pozisyonlar dolacak, yeni ise baslayan bu çalisanlarin otomatik olarak atamasi yapilmis
olacaktir.
 

 
 
 Isealim talebinde asagidaki ekranda bulunan kisimlar Tanimlamalar/Ise Alim/ Isealim Talebi
Sablonu ekraninda belirlenir. Örnegin medeni hal bilgisinin girilmesine gerek yoksa, sablonda
bu kisim eklenmez, ekrana sablonda bulunan alanlar dogrultusunda kriterler gelir.
 
 
 
 
 
 Isealim Talebi Onay Süreci
 
 Isealim talebi onay süreci Tanimlamalar/Onay/Onay Sablon Tanimlari  ve Tanimlamalar/Onay/
Onay Süreçleri adimlarinda tanimlanan bilgiler dogrultusunda çalismaktadir. Buradaki
adimlarda tanimlanan bilgilerle, isealim talebi 1.adimda amire, üst amire, ikincil amire, IK
Yöneticisi'ne ... gidebilir.
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 Yapilan tanimlamaya göre onay yapacak çalisan, B2E çalisan portali ekraninda onay menüsü
altinda isealim talebi onayini görüp onaylayabilir.
 
 
 
 
 
 

1.2.3.6.7  Kara Liste

 
 Kullanici bu bölümde kara listeye alinmis aday listesini görüntüler.
 
 Kullanici kara listede bulunan bir adayi kara listeden çikarmak için "Kara Listeden Çikar"
butonunu tiklamalidir.
 
 
 

 
 Kullanici "Kara Listeden Çikar"  butonunu tikladiktan sonra asagidaki gibi bir pencere ekrana
gelir.
 
 

 
 
 
 Kullanici "Sil" butonu tikladiginda adayi kara listeden çikarmis olur.
 
 Böylelikle adayin isletmeye yapacagi olasi tüm basvurular artik kullaniciya görünecektir.
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1.2.3.7 Organizasyon Semasi

 Organizasyon Semasi modülünde, kurumun tüm organizasyon çatisi olusturulur, atama ve
isten çikis islemleri yapilir.
 
 
 

 
 Olusturulacak bir çok senaryoyla organizasyon çatisi farkli açilardan düsünülebilir.
 Pozisyona bagli sema olusturulmaktadir. Bir pozisyonun organizasyon semasinda atanmis
personeli olmayabilir.
 Asagidaki ekran görünüsünde tam ekran görüntüsü alinmis detayli organizasyon semasi örnegi
bulunmaktadir.
 
 
 

 
 
 NOT: Organizasyon semasi modülü kullanimi öncesinde mutlaka anabölge-altbölge-bölüm-
departman-birim-pozisyon tanimlarinin yapilmis olmasi gerekmektedir.
 
 NOT: Organizasyon semasi modülü satin almis ise, organizasyonel atama/isten çikis islemleri
artik bu modülden yapilacaktir. Bu sebeple,Özlük/Organizasyon ekraninda  bulunan "Atama
Yap", "Isten Çikar" butonu ekrandan kaldirilmis olacaktir.
 
 NOT: Organizasyon semasi ile ilgili ayarlar Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari içerisinde
bulunmaktadir. Bu ayarlarin tanimlari ise asagidaki gibidir.
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 Organizasyon semasi modülünde sema görünüm ayarlari bu bölümden yapilmaktadir.

Semadaki kutucuklarin içinde, çalisanlarla ilgili baska bilgilerin de görünüp görünmeme

ayarlari yapilir.

 Örnegin; Organizasyon semasinda, her çalisanin bulundugu anabölge mutlaka semada

görüntülenilmesi isteniyorsa, ilgili onay kutucugu isaretlenmelidir.

 Her çalisan ancak bir pozisyonda yer alabilir parametresi ile sistemdeki bir çalisan birden

fazla pozisyonda yer aliyorsa çoklu pozisyon desteklenmektedir. Bu islem için, bu parametre

isaretlenmemelidir.

 
 Isletme temelli olarak organizasyon semasi olusturulsun parametresi ile çoklu isletme
desteklenmektedir.Sistemde birden fazla isletme var ise ve her isletme için ayri ayri
organizasyon semasi olusturulacaksa  bu parametre isaretli olmalidir.
 
  Ikinci amir bilgisi girilebilsin  parametresi ile çoklu amir desteklenmektedir.  Bir çalisanin
birden fazla amiri varsa bu parametre seçilmelidir. Bu parametre sonrasinda atama isleminde
"ikincil amir" sahasi gelecektir.
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 Organizasyon tanim hiyerarsisi kullanilsin parametresi ile organizasyonel hiyerarsiden
bagimsiz sema olusturma desteklenmektedir. Organizasyonel birimler birbirine bagli
olusturulmamis ise, örnegin altbölge tanimi yaparken bagli oldugu anabölge tanimlanmadan
bu tanim olusturulmussa ve semada bagimsiz tanimlanan organizasyonel birimler kullanilacak
ise parametresi bu parametre seçilmemelidir.
 
 Organizasyonel tanimlar için 'Çoklu Dil Destegi'ni kullan: Organizasyonel tanimlar içerisinde

bulunan anabölge-altbölge-bölüm-departman-birim-pozisyon tanimlarinin ingilizce karsiligi

olan tanimlarinin yapilabilmesi ve uygulama ingilizce dilinde kullanilirken bu tanimlarin

otomatik olarak gelmesi saglanmaktadir.

 

 

•Çoklu pozisyon destegi : Bir çalisan birden fazla pozisyonda çalisiyorsa bununla ilgili olarak
öncesinde Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari içerisinden "Her çalisan ancak bir pozisyonda yer
alabilir." parametresini isaretlememesi gerekir.

 

•Çoklu isletme destegi : Sistemde birden fazla isletme var ise ve her isletme için ayri ayri
organizasyon semasi olusturulacaksa   Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari içerisinden"Isletme
temelli olarak organizasyon semasi olusturulsun." parametresi isaretli olmalidir.

 

•Çoklu amir destegi: Bir çalisanin birden fazla amiri varsa bu islem için   Araçlar/Ayarlar/
Sistem Ayarlari içerisinden "Matris Organizasyonu Göster" parametresi seçilmelidir. Bu
parametre sonrasinda atama isleminde "ikincil amir" sahasi gelecektir.

 

•Organizasyonel hiyerarsiden bagimsiz sema olusturma destegi : Organizasyonel birimler
birbirine bagli olusturulmamis ise, örnegin altbölge tanimi yaparken bagli oldugu anabölge
tanimlanmadan bu tanim olusturulmussa ve semada bagimsiz tanimlanan organizasyonel
biirmler kullanilacak ise   Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari içerisinden "Organizasyon tanim
hiyerarsisi kullanilsin" parametresi seçilmemelidir.

 
 

NOT: 
Organizasyon Semasi B2E'den açildigi durumda, semadaki özlük fotograflari arasinda
1MB'den büyük fotograf varsa fotografsiz açilmasi saglandi. 
Organizasyon Semasi  IKWEB'den açildigi durumda, semadaki özlük fotograflari
arasinda 1MB'den büyük fotograf varsa - Özlük Fotograf Optimizasyonu ekranina
yönlendirilerek, bilgi verildi. 
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1.2.3.7.1  Senaryo

 Organizasyon semasi için birden fazla senaryo olusturulabilir.
 
 Adim adim organizasyon semasi olusturalim.
 Organizasyon Semasi menüsü altinda bulunan "Senaryo" ekrani açilir.
 
 

 
 
 Ekranda daha önceden olusturulmus senaryolar; senaryolarin olusturulma tarihi, durumu
bilgileri ile birlikte listelenmektedir.
 
 "Degistir" butonu ile, senaryo adi ve kodu degistirilmektedir. "Sil" butonu ile senaryo
silinebilir.
 
 "Kopyala" butonu ile, var olan bir senaryo baska bir ad verilerek kopyalanip çogaltilabilir. Bu
özellik, olusturulmus herhangi bir senaryo üzerinde test yapilirken asil sema üzerinde yanlislik
olmamasi,  kopya üzerinden deneme atamalar/isten çikislar yapilmasi istendiginde faydali
olabilir.
 
 "Semayi Düzenle" ile senaryodaki organizasyon semasi görüntülenebilir, organizasyon semasi
üzerinde degisiklikler, güncellemeler yapilabilir.
 
 "Yeni Ekle"  ile senaryo kodu ve senaryo adi girilerek yeni bir senaryo olusturulabilir.
 
 "Analiz" butonu ile organizasyon semasinda tanimlanan anabölge, altbölge, bölüm,
departman, birim, pozisyonlara göre semadaki kisi sayisi ve oranlarin oldugu analiz ekrani
incelenebilir.
 
 
 NOT: Mevcut özlük üzerinde olan Insan Kaynaklari organizasyon yapisi ilk seferde senaryoya
aktarilir.Böylelikle, organizasyon semasi modülü kullanilmadan önce, hali hazirda
olusturulmus bir organizasyon yapisi varsa, bir senaryo da otomatik olarak bu yapinin semasi
ilk seferde olusturulmus olur.
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 NOT: Senaryo aktiflestirilmeden, çalisanlarin organizasyon geçmisine kayit düsülmez.
Dolayisiyla, organizasyonel atama/isten çikarma islemlerindeki her hareketin ilgili çalisanlarin
organizasyon geçmisinde kayit olarak tutulabilmesi için, seçilen bir senaryonun
aktiflestirilmesi gerekmektedir. Ilk seferlik aktiflestirme islemi sonrasinda, atama/isten çikis
kayitlari tutulmaya baslanir. Ilgili kayitlar, Özlük/Organizasyon bölümünden takip edilebilir.
 
 
 Yeni Senaryo Olusturma
 
 "Yeni Ekle"  ile senaryo kodu ve senaryo adi girilerek yeni bir senaryo olusturulabilir.
 

 
 
 
 
 Organizasyon Semasini Düzenleme
 
 "Semayi Düzenle" ile senaryodaki organizasyon semasi görüntülenebilir, organizasyon semasi
üzerinde degisiklikler, güncellemeler yapilabilir.
 
 NOT: Organizasyon Semasi görünümüyle ilgili ayarlar Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari
bölümünde yapilmaktadir. Ayarlar içerisinde,  kutularin içinde çalisanin atanmis oldugu
anabölge, altbölge, bölüm, departman, birim, pozisyon, kod 1, kod 2, kod 3 .. sahalari
"Görünsün"/ "Görünmesin" bulunmaktadir.
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 Genel olarak, "Yazdir" butonu ile tüm organizasyon semasinin PDF çiktisi alinabilir, yazicidan
çiktisi alinabilir.
 Özlük bölümünden herhangi bir çalisan seçilerek, ilgili özlük ve o özlüge bagli olan
organizasyon çatisi görüntülenebilir.
 
                 Baslangiç Pozisyonu nedir?
 
                 Organizasyon semasi düzenleme ekraninda, sirket adinin oldugu ilk kutu baslangiç
noktasidir.
                  Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari  içinden "Baslangiç pozisyonunu göster" seçenegi
isaretlenirse semada bu kutucuk gelir. Baslangiç pozisyonu silinemez.
         
 
 
 
 Pozisyon Ekleme
 
 Asagidaki sekilde mor bölümündeki ekleme çikarma simgeleri ile pozisyon ekleme ve çikarma
islemi yapilir. Organizasyon semasina kutucuk eklemek anlamina gelir.
 

         
 
 "Pozisyon Ekle" simgesi sonrasinda asagidaki ekrandan pozisyon eklenir.Her pozisyon,
kendisine bagli pozisyonlara göre eklenir.
 
 NOT: Yeni bir pozisyon eklerken, bir üst pozisyonda tanimli olan anabölge, altbölge, bölüm,
departman, birim  bilgilerinden tanimli olanlar otomatik olarak geliyor, bu bilgiler
kullanilacaksa, sadece eklenecek pozisyonu seçmek yeterli oluyor ve pozisyon ekleme islemi
daha hizli tamamlanabiliyor. Eger bir üst pozisyondan gelen bu bilgilerden kullanilmayacak ve
ya düzenlenecek olan varsa da bilgiler degistirilebiliyor.
 Bu islem ilk seferde büyük bir organizasyon semasi olustururken, her pozisyonu eklemede
anabölge , altbölge, bölüm, departman, birim seçiminin teker teker yapilmasini önleyerek
kolaylik saglamis oluyor.
 
 
 NOT: Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari  içinden "Ikinci Amir Bilgisi Girilebilsin" seçenegi
isaretlenirse pozisyon ekleme ekraninda "Ikincil Amir" alani gelir, bu parametre ile çoklu amir
desteklenmektedir. Parametre isaretlenirse, kisi için ikincil amir bilgisi ile ikinci amir bilgisi
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girisi de yapilmis olur.
 
 
 

 
 
 Çoklu Pozisyon Ekleme
 
 Pozisyon ekleme ekraninda ayni pozisyondan birçok varsa, her biri için teker teker pozisyon
eklemek yerine, çoklu olarak ayni pozisyon tek bir islemle eklenebilir.
 
 Bu islem için ayni pozisyondan kaç adet eklenecegi bilgisi girilmelidir. Özlük kismindan da bu
pozisyonlara atanacak kisiler belirlenmelidir. 5 pozisyon açilmissa ve 2 özlük atanmissa, diger 3
pozisyon atamasi yapilmamis pozisyon olarak bos olusmus olacaktir.
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 Bu sekilde eklendiginde semada eklenen pozisyonda eklenecek kisi sayisi kadar yeni bir
kutucuk eklenir.
 
 
 
 Pozisyon Silme
 
 Pozisyon Silme simgesine tiklandiktan sonra ise asagidaki uyari ekrani gelir, "Sil" butonu ile
pozisyon silinebilir.
 

 
 
 NOT: Pozisyona atanmis bir çalisan varsa, pozisyon silinmez, öncelikle çalisanin çikarilmasi
gerekir.
 
 NOT: Organizasyon çatisinda aradaki bir pozisyon silinirse, o pozisyona bagli kutu, silinen
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pozisyonun bagli oldugu kutuya baglanir. Bir diger deyisle, bir pozisyon silindiginde, ona bagli
pozisyonlar zincirleme olarak silinmez,  bir üst pozisyona baglanir.
 
 
 Pozisyon Düzenleme
 
 Asagida belirtilen simgeyle, kutu içerisindeki anabölge, altbölge, bölüm, departman, birim,
pozisyon degisikligi yapilabilir.
 

 
 
 Düzenleme butonuna tiklandiginda ilgili çalisanin bilgileri asagidaki ekrandan düzenlenebilir.
 
 

 
 
 Atama /Isten Çikarma
 
 Pozisyona bir çalisani atama/Isten Çikarma Islemi asagida belirtilen simgelerle
yapilmaktadir.Kutucugun içinin doldurulmasi çalisan atamasiyla, kutucugun içinin bosaltilmasi
isten çikarma ile gerçeklestirilir.
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 Pasif senaryo ise; Çalisan atama islemi için  simgeye tiklandiktan sonra asagidaki gibi,
çalisanin adi ve baslangiç tarihi girilerek, çalisan atamasi yapilmis olur.
 

                         
 

 Pasif senaryo ise; Isten Çikarma islemi simgesine  tiklandiginda, asagidaki uyari sonrasinda,
"Sil" butonuna tiklayarak, çalisan, ilgili pozisyondan çikarilabilir.
 
 
                         

 

 Aktif senaryo ise; Çalisan atama islemi için simgeye  tiklandiktan sonra asagidaki gibi,
çalisanin adi ve baslangiç tarihi, atama nedenleri  girilerek, çalisan atamasi yapilmis olur.
 NOT: Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari ekraninda Organizasyon semasi ayarlarinda Her çalisan
ancak bir pozisyonda yer alabilir parametresi ile sistemdeki bir çalisan birden fazla
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pozisyonda yer aliyorsa çoklu pozisyon desteklenmektedir.Bu parametre seçili ise asagidaki
gibi, sistemde atamasi olan bir çalisan baska bir pozisyona atanmak istendiginde "Seçtiginiz
özlük baska bir pozisyonda bulunmaktadir. Isleme devam ederseniz, seçtiginiz özlük eski
pozisyonundan çikarilacaktir." uyarisi alinir.
 
 NOT: Isten çikis nedeni tanimi Tanimlamalar/Genel Tanimlar/Atama Nedeni ekranindan
tanimlanabilir.
 
 

 

 Aktif  senaryo ise; Isten Çikarma islemi simgesine  tiklandiginda, asagidaki uyari
sonrasinda, "Sil" butonuna tiklayarak, çalisan, ilgili pozisyondan isten çikis nedenleri gibi
detaylar girilerek çikarilabilir.
 
 NOT: Isten çikis nedeni tanimi Tanimlamalar/Genel Tanimlar/Atama Nedeni ekranindan
tanimlanabilir.
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 Senaryo Aktiflestirme
 
 Ekranin sol üst kösesinde bulunan "Aktiflestir" butonu ile, olusturulan senaryolar
aktiflestirilir.
 Senaryolarda belirlenen atamalar, bu islem sonrasinda çalisanlarin gerçek atamalari/isten
çikarimlari olacaktir, çalisanlarin organizasyon geçmisine bu senaryolardaki bilgilerine göre
kayit atilacaktir.
 
 "Aktiflestir" butonu sonrasinda asagidaki uyari verilmektedir.
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 Bu islem sonrasinda senaryoda yapilmis olan pozisyon ekleme/çikarma, çalisan atama ve isten
çikarmalar  çalisanlarin organizasyonel geçmisine kayit düsülmüs olacaktir. Çalisanin Özlük
Girisi/Organizasyon ekraninda atamalari ve amirlerinin görüntülenebilmesi için, Organizasyon
Semasinin aktiflestirilmis olmasi gerekmektedir.
 
 Çalisanin Organizasyon Semasinda Yerinin Degistirilmesi
 
 Aktif organizasyon semasinda veya senaryolarda pozisyon tasima islemi gerçeklestirilebilir.

Tasinan pozisyona bagli alt pozisyonlar “Bagli çalisanlari da tasi” özelligiyle beraberinde
tasinabilsin istenirse oldugu yerde birakilip, tasinan pozisyonun bagli oldugu pozisyona
baglanabilir.
 
Ayrica,  yeni  bir  ara  pozisyon  olusturulmasi  tasima  islemi  ile  gerçeklestirilebilir.
Organizasyon semasindaki dal kopmadan araya yeni pozisyon eklenebilir oldu.
 

Bu islem için,  her bir kutucuk altinda bulunan  butonu kullanilmalidir.
 
Örnek:
 
Organizasyon  semasinin  asagidaki  gibi  oldugu  bir  durumda,  Ahmet  Yel  ve  ona  bagli
çalisanlarin hepsinin "MALI ISLER MÜDÜRÜ" pozisyonuna baglamamiz gerekiyor.
 

 
Bu islem için, tasima butonuna tiklanir.
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Islem  sonrasinda  asagidaki  gibi  Ahmet  Yel  adli  çalisanin  hangi  pozisyona  baglanmasi
gerektigi sorulur. Semadaki tüm pozisyonlar listelenir ve "MALI ISLER MÜDÜRÜ" seçilir.
Sadece Ahmet Yel  "MALI  ISLER  MÜDÜRÜ"  pozisyonuna  baglanacaksa  "Bagli  çalisanlari
da tasi" seçenegi seçilmez. Eger Ahmet Yel altindaki tüm dal, bagli tüm kisilerle birlikte
"MALI ISLER MÜDÜRÜ" pozisyonuna baglanacaksa bu parametre seçilir.
 

 
Bu islem sonrasinda sema artik asagidaki  gibi  olacaktir.  Eskiden Ahmey Yel  adli çalisan
ve  ona  bagli  çalisanlar  Gülay  Olgun'a  bagliydi,  simdi  ise  "MALI  ISLER  MÜDÜRÜ'ne
baglidir.
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 Organizasyon Senaryo Analizi

 
 Tek bir sayfadan tüm senaryonun genel ve detayli analizi görsel olarak kullaniciya

sunulmaktadir. Analiz ekranlarini görmek için asagida belirtilen butona tiklamak yeterlidir.
 
 

 Analiz ekraninda  ;
 

•Senaryo bilgileri ve senaryodaki toplam pozisyon sayisi, dolu pozisyon sayisi , bos
pozisyon sayisi ve senaryonun organizasyon semasindaki maksimum seviye sayilari.

•Senaryo tüm pozisyonlarin ve pozisyonlardaki çalisanlarin listesi, tüm bos
pozisyonlarin listesi, tüm organizasyon dagilimlarinin (departmana, bölüme vb. göre)
listesi detayli olarak (toplam, dolu sayisi ve yüzdesel oranlari )

•Görsel olarak, senaryodaki tüm organizasyon dagilimlari pasta grafikleri (pie chart)
olarak sunumu

•Organizasyon semasindaki bos pozisyonlar için Isealim portalinda ilan yayinlama
özelligi

 
 kullaniciya sunulmaktadir.
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 Senaryo Pozisyonlari bölümünde bulunan "Tüm Pozisyonlar" basligi altinda, sistemde bulunan

çalisan atamasi yapilan ve yapilmayan tüm pozisyonlarin bilgisi gelmektedir. simgesiyle,
asagidaki ekran görüntüsündeki gibi pozisyon detay bilgileri de görüntülenebilmektedir. Bu
baslik altinda gelen liste, seviyelere göre siralanmaktadir.
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 Senaryo Pozisyonlari bölümünde bulunan "Bos Pozisyon" basligi altinda, sistemde bulunan

çalisan atamasi yapilmayan tüm pozisyonlarin bilgisi gelmektedir. simgesiyle, asagidaki
ekran görüntüsündeki gibi pozisyon detay bilgileri de görüntülenebilmektedir. Bu baslik
altinda gelen liste, seviyelere göre siralanmaktadir.
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 "Ilan Yayinla" butonu ile Isealim/Ilan bölümünde tanimlanmis bir is ilani organizasyon
semasindaki bos pozisyon ile baglanabilir. Böylelikle, Isealim portali araciligiyla ise alinan bir
kisi oldugunda organizasyon semasinda bos olan yani atamasi olmayan bu pozisyon için
otomatik olarak atama islemi arka planda yapilmis olacak ve semada isealinan kisi
görünecektir.
 
 
 Senaryo Pozisyonlari bölümünde bulunan "Organizasyon Dagilimlari" basligi altinda, ise
organizasyonel kirilimlar dogrultusunda  anabölge, altbölge, bölüm, departman, birim,
pozisyonlarin doluluk oranlari bulunmaktadir.
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 Senaryo grafikleri basligi altinda ise,anabölge, altbölge, bölüm, departman, birim, pozisyon
bazinda dagilim sayilari bulunmaktadir.
 
 
 

 
 
 
 Organizasyon Semasi Görüntüleme Araçlari
 
 
 Kisit Vererek Sema Islemlerini Hizlandirma
 

•Seçilen bir çalisan adi ve onun altinda çalisanlari görüntüleme asagida belirtilen alandan
yapilmaktadir. Özlük seçildikten sonra "Yenile" tusuna basilmalidir.

 
 



340 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 

•Seçilen anabölge altinda çalisanlar görüntülenmek istenirse, asagida belirtilen alandan
anabölge seçimi yapilarak sema görüntülenebilir. Anabölge seçiminden sonra "Yenile"
tusuna basilmalidir.

 
 

 
 Yukardaki ekran görüntülerindeki gibi, seçilen bir altbölge, bölüm, departman, birim,
pozisyon  altindaki çalisanlar görüntülenebilir. Bunun için ilgili tercih seçildikten sonra
"Yenile" butonuna basilmalidir.
 

•Seçilen bir seviyeye göre organizasyon semasi görüntülenebilir.
 
 Seviye nedir?
                 
 Organizasyon semasinda hiyerarsik yapinin daha kolay görüntülenmesine yardimci olan
araçtir.
  Uygulamada 5 seviye vardir. Baslangiç Pozisyonu bu seviyelere dahil degildir.
 Baslangiç pozisyonundan sonraki ilk pozisyon, 1.seviye anlamina gelir.
                 
                 
 Örnek: Seviye 1 olarak seçildikten sonra "Yenile" tusuna basilmalidir .Sadece 1.seviyede
bulunan pozisyonlar görüntülenecektir.
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•Pozisyonlarin derecelerine göre organizasyon semasi görüntülenebilmektedir. "Dereceye
göre düzenle" isaretlenip "Yenile" tusuna basildiginda organizasyon semasi derecelere göre
düzenlenecektir.

 
 

 
 NOT: Dereceye göre düzenleme olmasi için derece taniminin sayisal bir deger ile birlikte
yapilmis olmasi gerekir. Detay için Tanimlamalar/Organizasyonel Tanimlar/Derece bölümüne
bakiniz.
 NOT: Derece tanimi yapildiktan sonra, pozisyon tanimlarinin bir dereceye iliskilendirilmis
olmasi gerekmektedir. Detay için Tanimlamalar/Organizasyonel Tanimlar/Pozisyon bölümüne
bakiniz.
 
 Sema Yakinlastirma/Uzaklastirma
 

•Uygulamada zoom (yakinlastirma/uzaklastirma) çubugu ile, semanin görünürlügü
düzenlenebilir. Bunun için asagida belirtilen zoom çubugunu saga ya da sola kaydirarak
yapilabilir, Organizasyon semasi tam ekran görüntülenebilir. Bunun için asagida belirtilen
butona basilmalidir.

 
 
 
 

•Organizasyon semasi özet ekrani, semanin daha rahat görünmesi için simge haline
getirilebilir. Bunun için asagida belirtilen alan isaretlenmelidir.

 
 
 

 
 
 



342 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 Belirtilen alan isaretlendikten sonra kisitlarin oldugu bölüm simge haline gelecektir.
 
 

 
 
 Asistan Gösterimi
 

•Organizasyon semasinda asistanlarin gösterimi farkli olarak gösterilebilir. Bu gösterim için
pozisyon taniminda ilgili pozisyonlar için asistan seçenegi "Evet" olarak seçilmelidir. Detay
için Tanimlamalar/Organizasyonel Tanimlar/Pozisyon bölümüne bakiniz.

 
 

 
 
 Pozisyon Bilgi Ekrani
 
 Organizasyon semasi üzerinde her bir kutucugun asagida belirtilen pozisyon taniminin oldugu
alana tiklayinca, pozisyon bilgi ekrani gelmektedir.
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 Ekran geldiginde,çalisanin organizasyonel tanimlari, derece ve is tanimi bilgileri yani sira,
pozisyonun gerektirdigi bir nitelik tanimi varsa, bu bilgiler de görünebilir.
 Böylelikle sema üzerindeyken, çalisanla ilgili detay bilgi görüntülenebilir.
 

 
 
 
 
 Sema Üzerinden Yeni Sekmede Özlük Karti Görüntüleme
 
 Sema üzerinde bulunan kutucuklarda çalisanlarin ismi tiklandiginda ise,yeni sekme ile ilgili
çalisan özlük sayfasi açilmaktadir.
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 "Nazan Esen" ismine tiklandiginda , çalisan özlük sayfasi yeni sekmede açilmaktadir.
 
 Dereceye Göre Çiz
 
 Uygulamada en üst derecedeki kisinin pozisyonunun en yüksek sayisal degere sahip
kademeye eslenmis olmasi ve buna göre tüm pozisyonlarin kademelerinin bu hiyerarside
tanimlanmis olmasi gerekmektedir.
 
 Örnegin Yönetim Kurulu Baskani pozisyonunun kademesinin sayisal degeri 20, Yönetim Kurulu
Baskan Yardimcinin kademesinin sayisal degeri 19, Yönetim Kurulu Üyesinin sayisal degeri ise
18 olsun. Bu durumda alinda birinci derececen üye ve baskan yardimcisi baskana bagli olmasina
ragmen asagidaki gibi hiyerarsik bir görüntü çizilebilir. Pozisyonlara kademe tanimi yapmak
için Tanimlamalar/Organizasyonel Tanimlar/Pozisyon  bakiniz. Kademe tanimi ve sayisal
degelerin tanimlanmasi için Tanimlamalar/Organizasyonel Tanimlamalar/Kademe bakiniz.
 
 
 

 
 
 
 Dereceye göre Düzenle
 
 Semadaki kutucuklarla hiyerarsik bir görüntü olusmasi isteniyorsa asagida belirtildigi gibi
"Dereceye göre Düzenle" seçenegi seçilmelidir. Örnek çizim asagidaki gibi olmaktadir.
 
 Uygulamada en üst derecedeki kisinin pozisyonunun en yüksek sayisal degere sahip
kademeye eslenmis olmasi ve buna göre tüm pozisyonlarin kademelerinin bu hiyerarside
tanimlanmis olmasi gerekmektedir.
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 Örnegin Yönetim Kurulu Baskani pozisyonunun kademesinin sayisal degeri 20, Yönetim Kurulu
Baskan Yardimcinin kademesinin sayisal degeri 19, Yönetim Kurulu Üyesinin sayisal degeri ise
18 olsun. Bu durumda alinda birinci derececen üye ve baskan yardimcisi baskana bagli olmasina
ragmen asagidaki gibi hiyerarsik bir görüntü çizilebilir. Pozisyonlara kademe tanimi yapmak
için Tanimlamalar/Organizasyonel Tanimlar/Pozisyon  bakiniz. Kademe tanimi ve sayisal
degelerin tanimlanmasi için Tanimlamalar/Organizasyonel Tanimlamalar/Kademe bakiniz.
 
 

 
 
 
 Alt Kademedeki Çalisanlari Gruplayarak Göster

 
 
 Semada alt kademedeki çalisanlarin tek bir kutucuk içinde gösterimi
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1.2.3.7.2  Norm Kadro Senaryosu

 Norm Kadro senaryosu tanimlanabilmesi için Tanimlamalar/Genel Tanimlar/Dönem Sablon
Tanimi ve Tanimlamalar/Genel Tanimlar/Dönem Olusturma ekranlarindan dönem
tanimlamalari yapilmalidir.
 Dönem tanimlamalari yapildiktan sonra, yeni bir norm kadro senaryo tanimi eklenir.
 
 

 
 Asagidaki ekrandaki gibi, senaryo kodu tanimi, senaryo adi tanimlanir. Norm kadro
senaryosunda karsilastirma yapilacak organizasyonel birimler seçilir.
 Örnegin norm kadro senaryosunda Insan Kaynaklari Departmaninda 5 kisi çalisiyor olmali, ve
mevcutta bu bölümde çalisan kisi sayisi bu tanimla karsilastirilacaksa, "Departman" seçili
olmalidir.
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 Ekleme sonrasi asagidaki ekrandaki gibi "Detaylar" basligi ekrana gelir.
 
 

 
 Detaylar basligi altindaki "Yeni Ekle" butonu ile dönem eklenir. Norm kadro pozisyonlarini
kopyalama islemi ile baska bir norm kadroda tanimli pozisyonlar yeni tanimlanan norm kadro
senaryosunda kullanilabilir.
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 Bu islem sonrasinda yeni eklenen norm kadro senaryosunun detaylari asagidaki gibidir.
"Degistir" butonu ile dönem bilgisi degistirilebilir. "Pozisyonlar" butonu ile norm kadro
senaryosunda kullanilacak pozisyonlar tanimlanir. Tanimlanan pozisyonlar ile organizasyon
semasindaki pozisyonlar arasinda karsilastirma yapilacaktir.
 
 
 
 "Pozisyonlar" basligi ile norm kadroda olmasi gereken sayilar tanimlanir. Örnegin 2015-
3.Dönem ile 2015- 6.Dönem arasindaki sürede sistemde sadece bir tane Insan Kaynaklari
Direktörü olmali. Bu sebeple asagidaki örnekte bu pozisyon için olmasi gereken kisi sayisi 1 kisi
olacak sekilde kayit girilmistir. Uygulamada tüm pozisyonlar için belirtilen dönemde olmasi
gereken kisi sayisi bu sekilde girildikten sonra, olmasi gerekenle organizasyon semasindaki
kisi sayilari karsilastirilacaktir.
 
 

 
 Norm kadroda tanimlanan pozisyonlar ve bu pozisyonlarda olmasi gereken kisi sayisi
tanimlanmistir.
 
 
 Yukarda anlatildigi gibi tüm tanimlamalar yapildiktan sonra siradaki islem norm kadro
tanimlamalarinin organizasyon semasindaki degerlerle karsilastirilmasidir. Bu islem için
yapilmasi gereken asagidaki ekranda "Analiz"butonuna tiklanmasidir.
 
 

 
 
 Bu adim sonrasinda analizi yapilacak organizasyon semasi senaryosu ve norm kadro tanimi
seçilir.
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 Çikan ekranda analiz bilgileri detaylari asagidaki gibidir.
 
 Analizde seçilen norm kadro senaryo bilgileri ve Organizasyon Semasi senaryosu bilgileri
açiklanmistir. Örnekte aktif bir organizasyon semasi senaryosu seçilmistir.Pasif bir senaryo da
seçilebilirdi, Pasid senaryolar içinde norm kadro karsilastirilmasi yapilabilir.
 
 

 
 
 Analiz ekrani 4 ana kisimdan olusur.
 
 Norm Kadro Senaryosu:
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 Senaryo:
 
 

 
 
 Organizasyon Dagilimlari:
 
 Farki: Organizasyon semasindaki toplam pozisyon-Norm deger arasindaki farki gösterir.
 Örnek: Sistemde "MUHASEBE UZMANI" pozisyonunda olmasi gereken kisi sayisi: 6
         Organizasyon semasinda mevcut aktif senaryo üzerinde toplam pozisyon sayisi:3
         Fark:3-6=  -3
 "-3" degeri 3 kisinin daha "MUHASEBE UZMANI" pozisyonuna alinmasi gerektigi anlamina gelir.
 
         Fark 0 olsaydi; olmasi gereken norm kadro kisi sayisi ile mevcuttaki kisi sayisi ayni
oldugundan beklenen karsilaniyor demektir.
         Fark 0'dan büyük olsaydi ise, norm kadroda belirlenen kisi sayisindan daha fazlasi bu
pozisyon çalisiyor demektir.
 
 Orani (%): Senaryoda bulunan toplam pozisyon sayisina göre seçilen bir pozisyona ait toplam
sayisina oranidir.
 Örnek: Senaryoda  bulunan toplam pozisyon=17
         "MUHASEBE UZMANI" pozisyonundaki toplam pozisyon=3
         Doluluk orani:(7/17)%=17,65
 
 Toplam Pozisyon: Seçilen bir pozisyondan organizasyon semasinda bulunan kutu sayisidir.
 Örnek: Asagidaki ekran görüntüsünde semada bulunan MUHASEBE UZMANI pozisyonu sayisi 3
tür.
 
 Dolu Pozisyon: Seçilen bir pozisyon için  organizasyon semasinda atamasi yapilmis içinde
çalisan bulunan kutu sayisi anlamina gelir.
 Örnek: Asagidaki ekran görüntüsünde semada bulunan MUHASEBE UZMANI pozisyonlarindan
hepsine çalisan atanmistir. Bu pozisyon için dolu sayisi 3'tür.
 
 Bos Pozisyon: Seçilen bir pozisyon için organizasyon semasinda atamasi yapilmamis kutu sayisi
anlamina gelir.
 Bir diger deyisle ise;
 Bos pozisyon= Toplam Pozisyon - Dolu Pozisyon
 
 Çikan bu sonuç ekrani excel olarak indirilmek istenirse "Excel Dosyasi Olarak Indir" butonu
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kullanilabilir.
 
 
 

 
 
 Çubuk Diyagramlari
 
 Organizasyonel dagilimdaki her pozisyonun toplam pozisyon, dolu pozisyon ve norm
degerinde girlen pozisyon sayisinin görsel olarak çubuk diyagramla gösterilmektedir.
 
 
 
 
 Not: Fare imleci çubuklarin üstüne getirilirse sayilar gözlemlenebilir.
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1.2.3.8 Performans

 Performans modülü ile çalisanlarin performanslari belli ana dönem ve alt dönemlerde
ölçülebilir, kurumsal hedeflerin gerçeklesmesini takip edilebilir.
 
 Kullanicinin  performans ölçümü için tanimlamis oldugu ana dönem ve ara dönem süreçleri de
kendi içerisinde bazi periyodik zaman araliklarina göre bölünür, ve kullanici bu süreçlerin
tamamlanmasini takip eder.
 Performans degerlendirme sürecinde istendigi takdirde kisinin kendisi, amiri, üst amiri, is
arkadasi, müsteri degerlendirebilecegi gibi istenirse sadece amir de performans
degerlendirme sürecini sonuçlandirabilir.
 
 Çalisan Portalinin aktif kullanilmasi sonucunda tüm çalisan performans degerlendirme
sürecine dahil olup, hedef girislerini yapabilir.
 Çalisan kendisine veya ait oldugu takima ait bekleyen performans islemlerini B2E çalisan
portali içerisinden takip edebilir.
 
 

1.2.3.8.1  Performans Modulü Ayarlari

 
 Performans modülü ayarlari
 
  Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari ekraninda bulunan Performans ayarlari basligi altindan
yapilmaktadir.
 

 
 

•Hedef Bazinda Agirlik Girisi : Senaryo bazli olarak bakildiginda performans formundaki her
bir hedef için agirlik girisi yapilabilsin ve her bir hedef için degerlendirme yapilabilsin
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isteniyorsa bu parametre isaretlenmelidir.
 

•Performans Son Onay'da Süreç Yönetimini Kullan : Onay süreçleri içerisinde Performans
Son Onay da bulunmaktadir. Onay sablonu tanimlanarak bu süreçlerin onay adimlari
düzenlenebilir.,

 

•Iptal Edilen Formlar Çalisan Portalinda Görüntülenmesin : Degerlendirici olarak eklenen
çalisanlarin süreç islerken formlari iptal edildiginde, bu formlarin B2E çalisan portalinda
performans sekmesi altinda görünmesi engellenerek, görsel olarak daha sade bir ekran
olarak görünmesi saglanmis olur.

 

•Hedeflerin Onaylanmasi:
 

oÇalisan ve Amir onaylasin : sistemin standart sürecidir. Bu seçili olarak gelir. Eger
çalisan ve amir onaylasin denirse; o kisi için degerlendiriciler arasinda kendisi ve
amiri olmasi gerekmektedir. Hedeflerin onaylanmasi sürecinde bulunuldugunda,
çalisan, çalisan portali üzerinden hedeflerini onaylamali daha sonra amiri onaylayip
kaydetmelidir.

 
oYalnizca amir Onaylasin ;kendisinin degerlendiriciler arasinda bulunmasi
gerekmez.Bu durumda amir hedefleri onaylama islemi yapmakla yükümlüdür.

 
oOtomatik Onaylansin ; Hedefler otomatik olarak onaylanir. Böylelikle birinci süreç
olan Hedeflerin belirlenmesi süreci otomatik olarak hizlica geçilebilir.
Degerlendirici onayi IKWEB'den verilebilir. Bu sayede çalisan portali üzerinden
ikinci sürece otomatik olarak geçilebilir .

 

•Amir, degerlendirecegi kisinin degerlendirme notlarini görsün : Amire; çalisan portalindan
degerlendirme yapmak için girdiginde çalisanin kendisi için yaptigi yourm ve degerlendirme
notlarini görünmesi istenmiyorsa onay kutucugu isaretlenmelidir.

 
 Performans Modülünün B2E Çalisan Portali ile ilgili ayarlari:
 

•Degerlendirme Formuna, Diger Degerlendiricilerin Degerlendirme Sonuçlari Otomatik
Gelsin : Performans sürecine dahil olan degerlendiricilerin (amir, üst amir, is arkadasi..)
sonuçlari da oromatik olarak gelmesi isteniyorsa seçilmelidir.
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1.2.3.8.2  Ana / Ara Dönem

 Kullanici performans degerlendirme sürecinin zaman tanimlarini gün, ay, yil bilgisiyle ana
dönem/ara dönem olarak tanimlar.
 Performans sürecinde bu zaman tanimlarinin yapilmasi sonrasinda, sirayla hedef,
degerlendirilen ve degerlendirici tanimlari yapilir.
 Performans degerlendirmede bulunan zaman tanimlari süre anlaminda büyükten küçüge
dogru siralalandiginda ana dönem > ara dönem> süreçler seklindedir.
 
 

 ANA DÖNEM
 
 
 
 Ana dönem performans sürecinin bütününü temsil eder, ana dönem kendi içerisinde belli
tarih araliklari verilerek ara dönemlere bölünebilir.
 Böylelikle tüm performans süreci kendi içerisinde belli periyotlara bölünür, sürecin yönetimi
kolaylasir.
 
 Örnek: 2017 Yili Ana Dönemi kendi içerisinde 1.yari dönem, 2.yari dönem olarak ya da
                                                     1.çeyrek, 2.çeyrek, 3.çeyrek, 4.çeyrek ya da
                                                     1.ay, 2.ay,.... 12.ay  gibi birçok farkli kombinasyonda ara dönemden
olusabilir.
 
 Tüm ara dönemlerin baslangiç ve bitis tarihleri esnek bir sekilde degistirilebilir.
 
 NOT: Tarih araligi geçmis  ara dönem/lere ait degerlendirici, hedef, degerlendiren bilgileri
degistirilemez!
 
 
 
 Ana dönemin tanimlarinin arasinda degerlendirme ile ilgili düzenlemeler de yapilmaktadir.
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 Degerleme Puan Girisi
 

•"Hedef Grup Bazli" denirse, degerlendirecek olan kisiler, hedef grup bazinda ilgili çalisana
puan vereceklerdir. Bir diger deyisle, degerlendirilecek olan kisinin hedefini gerçeklestirme
durumuna göre belli bir puan verecektir.

•"Kisi Bazli" denirse, degerlendirecek olan kisiler,kisi bazinda ilgili çalisana puan
vereceklerdir. Bir diger deyisle, degerlendirilecek olan kisi için genel olarak bir tane puan
verilip degerlendirilecektir. Kisinin hedeflerini gerçeklestirmesi, hedef bazinda degil bir
bütün olarak tek bir notla degerlendirilecektir.

 
 Skala Gösterimi
 
 Degerlendirmenin puan veya sözel bazi skalalarla yapilip yapilmayacagi belirlenir.
 
 NOT: Skala degerleri için puan araligi tanimlarken kesisen degerler girilmemelidir. Örnegin
beklenenin altinda için son deger 0.99 ise, bir sonraki skala bekleneni karsiliyor1'den
baslamalidir, 0.99 olmamalidir.
 
 Liste seçilirse ; Degerlendirme skalasinda belirtilen sayi kadar Skala degeri ekrana gelir,
yukardaki örnekten gidilecek olursa, degerlendirme skalasi=3 oldugu için 3 tane skala degeri
tanimlanmistir: Beklenenin Altinda, Bekleneni Karsiliyor, Beklenenin Üstünde. Bu 3 skala için
bir baslangiç ve bitis degeri tanimlanir. Degerlendirme skalasi 3 oldugu için bu skalalarin puan
araliklari 3'ten büyük olamaz.
 

 Örnek 1: Insan Kaynaklari Sorumlusu degerlendirme sürecinde kisi için degerlendirme
yapacak amirlerin, is arkadaslarin, üst amirlerin  cevaplarinin "Beklenenin Altinda,
Bekleneni Karsiliyor, Beklenenin Üstünde" seklinde olmasi        istemektedir. Bunun
için kisi degerlendirme skalasi için "3" yazmalidir ve "Skala Gösterimi"ni liste olarak
yazmalidir.Bu adim sonrasinda Skala adi-1 , Skala Adi-2 gibi yeni alanlar ekrana gelirve
bu alanlarin karsiligina teker teker                "Beklenenin Altinda, Bekleneni Karsiliyor,
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Beklenenin Üstünde" kayitlarini girer.
 
 Puan Seçilirse; Degerlendirme islemi puan verilerek yapilsin demektir. kisi degerlendirme
skalasinda 100 olarak girmis ise ve skala gösterimi puan seçilmis ise, degerlendirme 100
üzerinden bir puan verilerek yapilacak demektir.
 

         Örnek 2: Insan Kaynaklari Sorumlusu degerlendirme sürecinde kisi için degerlendirme
yapacak amirlerin, is arkadaslarin, üst amirlerin " x puan üzerinden bir puan" vererek
degerlendirmek istemektedir. Kisi için amir                                degerlendirirken 100
üzerinden bir puan verecek sekilde düzenleme yapilmasi istensin. Bunun için
Degerlendirme skalasi kismina 100 yazilmalidir ve "Skala Gösterimi" "Puan" seçilmelidir.
Böylelikle kisiyi degerlendirecek kisiler                artik 100 üzerinden puan vererek
degerlendirme sürecini tamamlayacaklardir.

 
 

 

 
 

 Puan ve "Sonuç puanini skala ile göster" denirse;   sagda çikan "Skala Sayisi" degeri girilir ve
asagida girilen skala sayisi kadar bos skala tanimlamasi açilir. Bu Skala tanimlarinin
araliklari , 0 ile puanli degerlendirmenin max skoru                arasinda paylastirilmalidir.
Örnegin 100 üzerinden bir degerlendirme yapiliyor ise 0-100 araligi skalalara dagitilmalidir.
Tüm Süreçleri isletip degerlendirme süreci tamamlandiginda, sag üstte bulunan genel
degerlendirme                        performans notu alaninda , 100 üzerinden hesaplanan
performans notu ile bu notun karsiligi olan skala degeri gösterilir.
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 ARA DÖNEM
 
 
 
 Anadönemlerin altinda tanimlanan ara dönemlerde, tarih, açiklama, ara dönemlerin içinde
bulunan süreçler, bu süreçlerin tarihleri, bu ara dönemlerde degerlendirilecek kisiler, ve bu
kisilerin degerlendiricileri belirlenebilmektedir.
 
 
 ARA DÖNEM
 
 Bir ana dönemin ilk aradöneminin baslangiç tarihi ana dönemin baslangiç tarihiyle ayni
olmalidir.
 Bir ana dönemin son aradöneminin bitis tarihi ana dönemin bitis tarihiyle ayni olmalidir.
 Ana dönemdeki diger ara dönemlerin baslangiç ve bitis tarihleri kullaniciya bagli olarak
belirlenebilir.
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 Içinde bulunan ara dönem içinde bilgi degisikligi yapilabilmektedir.
 Tarih araligi geçmis ara dönemler için bilgi degisikligi yapilammaktadir.
 
 
 
 

1.2.3.8.2.1  Süreçler

 
 SÜREÇLER
 
 Her ara dönem kendi içinde 4 sürece bölünmektedir.
 

•Hedeflerin Belirlenmesi

•Degerlendiren Kisilerin Belirlenmesi

•Degerlendirme GirisI

•Onay
 
 
 Süreçlerin takibi asagidaki gibi Süreçler basligi altindan yapilabilir.
 Örnek verilecek olursa, Ayse Yilmaz adli çalisan hedeflerin belirlenmesi sürecinde B2E
Portalindan hedeflerini düzenlememisse ve ya düzenlediyse bile amir onayina hedeflerini
sunmamissa, bu listede görünecektir.
 Bir diger deyisle "Detay" butonu ile ilgili süreci tamamlamayan çalisan listesi
görüntülenmekte, takip edilmektedir.
 
 

 
 
 
 Örnegin; Performans sürecinde degerlendirilecekler atanmis olsun ve "Hedef Belirleme
Süreci" baslamis olsun. Atanan kisilerden, hedefleri belirleme sürecinde hedeflerini
belirlemeyip süreci tamamlamayanlar oldugunda asagidaki çubuk grafik yarim dolacaktir.
Atanan herkes hedeflerini belirleyip, amirleri de onaylarsa bu çubuk grafik tamamen turuncu
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renk olacaktir.
 
 
 
 Örnekte süreci tamamlamayan çalisanler var, bu kisilerin listesi ve süreç durum bilgisini
"Detay" butonuna tiklayarak ögrenebiliriz.
 
 

 
 
 
 
 

         Örneklerde geçen çalisan isimlerinin rolleri:
 
         Yildiz Deger:  Çalisanin Kendisi
 
         Nalan Güney: Çalisanin Amiri
         
 
 
         HEDEFLERIN BELIRLENMESI
 
 
         Hedeflerin Belirlenmesi sürecinin baslangiç tarihi ilgili ara dönemin baslangiç tarihi ayni
olmalidir.
         
         NOT: Performans Modülü Ayarlari bölümünde anlatilan ayarlardan "        Hedeflerin
Onaylanmasi" ayarlarini inceleyiniz. Bu parametre bu sürecin nasil geçileceginin
belirlenmesinde önemlidir. Bu parametreye göre;
 

•Çalisan ve Amir onaylasin  seçilirse sistemin standart sürecidir. Bu
seçili olarak gelir. Eger çalisan ve amir onaylasin denirse; o kisi için
degerlendiriciler arasinda kendisi ve amiri olmasi gerekmektedir.
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Hedeflerin onaylanmasi sürecinde bulunuldugunda, çalisan,
çalisan portali üzerinden hedeflerini onaylamali daha sonra amiri
onaylayip kaydetmelidir.

 

•Yalnizca amir Onaylasin seçilirse kendisinin degerlendiriciler
arasinda bulunmasi gerekmez.Bu durumda amir hedefleri
onaylama islemi yapmakla yükümlüdür.

 

•Otomatik Onaylansin seçilirse Hedefler otomatik olarak onaylanir.
Böylelikle birinci süreç olan Hedeflerin belirlenmesi süreci
otomatik olarak hizlica geçilebilir. Degerlendirici onayi IKWEB'den
verilebilir. Bu sayede çalisan portali üzerinden ikinci sürece
otomatik olarak geçilebilir .

 
         
         Hedef Belirleme Süreci islem sirasiyla asagida anlatilmistir.
 
         1. Ana dönem ve Ara dönem tanimlamalari yapilip, bu esnada degerlendirilecekler
belirlenir.
 
         2. Degerlendirilecek kisiler B2E Portalina gelir ve Hedeflerini düzenler. (Performans
Modülü Ayarlari bölümünde anlatilan ayarlardan "Hedeflerin Onaylanmasi" ayarlarinda Çalisan
ve Amir onaylasin  seçilirse çalisanin kendisi de hedefleri düzenler.,Asagidaki örnekte Yalnizca
amir Onaylasin seçenegi seçilmistir.
 
          IK Tarafindan, hedeflerin atandigi çalisanlar, B2E Portali araciligiyla hedeflerini
düzenleyebilecektir.
         Hedeflerin Belirlenmesi süreci baslangiç tarihinden itibaren, degerlendirilecek kisiler
çalisan portalina girdiginde "Bekleyen Islemler" çerçevesi içinde  bulunan "Hedef Giris
Islemlerinizi tamamlayiniz.." satirindan süreci takip edebilir. Hedefler düzenlenip amir
onayindan da geçtikten sonra bu uyari bu bölümden kalkacaktir.
 
         

 
 
         Kisiler ayni zamanda Performans menüsü altinda bulunan "Bekleyen Degerlendirme
Islemleri"  bölümünden de hedeflerini düzenleyebilecegi ekrana ulasabilir.
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         B2E(çalisan Portali'nda); Kullanici "Kendim" basligi altinda çalisanin kendisi tarafindan
yapilmasi gereken adimlari gerçeklestirecektir.
 

         B2E(çalisan Portali'nda); Sadece amir veya üst amirler "Takimim" basligi altinda bir liste
görebilir.
                                         Bu listenin anlami, amir/üst amir kendisine bagli çalisanlarin durumunu
görebilmektir.
                                         Is Arkadasi/kendisi tipinde atanan kisiler takimim basligi altini bos
göreceklerdir.
 

         B2E(çalisan Portali'nda); Kisi "Digerleri" basligi altinda ayni performans sürecindeki is
arkadasi tipinde atanan diger çalisanlarin hedeflerini, süreç durumlarini   görüntüler.
 
         Kisi karsisina gelen ekranda ilgili degerlendirme dönemini seçer ve Performans Modülü
Ayarlari bölümünde anlatilan ayarlardan "Hedeflerin Onaylanmasi" ayarlarinda Çalisan ve Amir
onaylasin  seçili ise "Kendim" basligi altinda bulunan  "Hedefleri Düzenle" butonuna tiklar.
 
         Hedef Grubu tanimlamalarinda "Kisi Tarafindan Degistirilebilir" olarak isaretli ise
hedefler, degistirilebilir ve silinebilir.Isaretli degil ise "Kisi Tarafindan Degistirilemez" olarak
isaretli oldugu için, degerlendirilecek kisi bu hedef grubundaki hedefleri degistiremez.
Asagidaki örnekte Yetkinlik Hedef Grubu ve SMART Hedef Grubu "Kisi tarafindan
degistirilemez" seçili oldugu için hedefler sadece read-only modundadir.
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         Çalisanlar Tarafindan Hedeflerin Düzenlenmesi
 
          (Hedeflerin kisi tarafindan degistirilebilirligi ile ilgili Performans/Hedef Havuzu
bölümüne bakiniz.)
 
         

         Kisi butonu ile hedefleri üzerinde düzenleme yapabilir.
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          butonu ile de var olan hedeflerine yeni hedefler ekleyebilir. Asagidaki gibi bir çok
tipte hedef tanimlayabilir.
 

         
 
         

         Kisi butonu ile hedefi silebilir.
 
 
 
         Yukarda bahsedildigi gibi hedefleriyle ilgili tüm düzenlemeleri yaptiktan sonra, "Onayla
ve Amire Gönder" tusu ile Hedefleriyle ilgili düzenlemelerini onaya sunmus olur. Kisi
hedefler giris formunu "Formu Yazdir" diyerek çiktisini alabilir.
 
         "Onayla ve Amire Gönder" tusu sonrasinda amirler çalisan Portalindan giris yapip, 
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kendisine bagli çalisanler tarafindan onaya sunulan hedefleri inceleyip onaylayabilr veya
reddebilirler.
         çalisan tarafinda, amir onayina düsen Hedef formunun durumu"Amir onayi Bekliyor"
olarak degisir.
         
         Yukarda bahsedilen hedefleri düzenleme islemi her bir degerlendirici tarafindan
yapilmalidir ve her degerlendirici amir onayina sunmalidir.
 
 
 
         4. Amir çalisan portalina girip hedefleri onaylar veya reddeder. Bu asamada IK'ya da yetki
verilmistir. Amir bir sekilde onay vermese, unutsa bile IK müdahale edip onay verme/
reddetme  ve süreci devam ettirme yetkisine sahiptir.
 
         Amir çalisanin hedeflerini onaylamak için "Onayla" butonuna tiklamalidir.
         çalisanin amir onayina sundugu hedeflerde eksiklikler varsa, amir "Düzenleme için Geri
Gönder" butonuna tiklamalidir.
         Bu asamada amir, kendisine bagli çalisanin hedef formunu "Formu Yazdir" diyerek
yazdirabilir.
 
 
         5.  Amir veya IK tarafindan hedefler onaylandiktan sonra bu süreç tamamlanmis olur.
 
 
         Hedef belirleme süresinde degerlendiricilerin hepsi tarafindan hedefleri düzenlenip,
amirleri tarafindan onaylandiktan sonra,hedeflerin belirlenmesi süreci tamamlanmis olacaktir.
         
         Bu süreç sonrasinda Ilgili Ara dönemdeki "Hedef Belirleme" sürecine ait çubuk grafik
asagidaki gibi tamamen yesil renkle dolacaktir.
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         6. Hedeflerin belirlenmesi süreci herhangi bir onaylama/reddedilme süreci olmadan
otomatik olarak geçilmesi isteniyorsa Performans Modülü Ayarlari bölümünde anlatilan
ayarlardan "Hedeflerin Onaylanmasi" Otomatik Onaylansin seçilirse Hedefler otomatik olarak
onaylanir. Böylelikle birinci süreç olan Hedeflerin belirlenmesi süreci otomatik olarak hizlica
geçilebilir. Degerlendirici onayi IKWEB'den verilebilir. Bu sayede çalisan portali üzerinden
ikinci sürece otomatik olarak geçilebilir .
 
 

       DEGERLENDIREN KISILERIN BELIRLENMESI
 
         Örneklerde geçen çalisan isimlerinin rolleri:
 
         Yildiz Deger:  Çalisanin Kendisi
 
         Nalan Güney: Çalisanin Amiri
 
         Bu süreçte çalisanlari degerlendirecek kisiler amir/üst amir/is arkadasi/kendisi tipinde bir
çalisanle iliskilendirilerek, amir onayi ile belirlenir.
         Süreçte çalisanlerin kendisini degerlendirecek kisileri belirleme haklari
bulunmamaktadir.
         Hangi çalisani kimin degerlendirecegine, Insan Kaynaklari karar verir.
         Insan Kaynaklari , Ana/Ara dönem tanimlari içerisinde bulunan "Degerlendirilecekler"
bölümünden " Tüm Degerlendirici Girislerini Onayla" diyerek 2.süreç olan Degerlendiren
kisilerin belirlenmesi adimini asabilir. Bu buton gelmiyorsa 2.süreç olan Degerlendiren
kisilerin belirlenmesi sürecinin tarih araligi bugünü içine almadigi içindir. Süreçlerin tarihleri
baslamadan ilgili butonlar görünmez.
         "Onay" butonu ile çalisanlari degerlendiren kisiler onaylanir.
 
         

 
         Degerlendiren onayi Insan Kaynaklari tarafindan verildikten sonra degerlendiren olarak
atanan kisiler çalisan portalindan diger çalisanar için degerlendirmelerini yapabilir.
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         Ik onay isleminden sonra "Onay Iptal" butonu ile degerlendiren onaylarini iptal edebilir.
 
         Degerlendirilecek her çalisanin degerlendiren  onaylari verildikten sonra bu süreç de
tamamlanmis olup asagidaki gibi süreç tamamlanmis olur.
 
         

         
 

 
         DEGERLENDIRME GIRISI
 
         Bu süreçte amir/üst amir/is arkadasi/kendisi tipinde atama yapilan çalisanler,
degerlendirmelerini yaparlar.
 
 
         Örneklerde geçen çalisan isimlerinin rolleri:
 
         Yildiz Deger:  Çalisanin Kendisi
 
         Nalan Güney: Çalisanin Amiri
 
         Yildiz Deger, çalisan Portalina  giris yapar. Içinde bulundugu Degerlendirme Dönemini
seçer.
 
         Karsisina gelen ekranda "Kendim" basligi altinda kendisine, kendisi için atanan degerleme
adimini görür."Degerlendir" butonuna tiklar.
          Hedef Formunda belirlenmis olan hedefleri ile ilgili kendine puan verir.
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         Is Arkadasi- Çalisan Portalina giris yaptiginda degerlendirme islemi için içinde bulundugu
Degerlendirme Dönemini seçer.
         Karsisina gelen ekranda "Digerleri" basligi altinda kendisine, diger bir çalisanin
degerlendirmesi için kendisine atanan degerleme adimini görür."Degerlendir" butonuna



369Performans

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

tiklar.
         
 
         Amir-Çalisan Portalina giris yapar. Içinde bulundugu Degerlendirme Dönemini  seçer.
         
         

 
 

Karsisina gelen ekranda "Takimim" basligi altinda kendisine bagli çalisanlarin
degerlendirilmesi için kendisine atanan degerleme adimini görür."Degerlendir"
butonuna tiklar.

 
         

         
         Degerlendirme Formu Görüntüleme: Bir kisinin hedefleri için yapilan tüm
degerlendirmelerin gösterildigi bir formdur. Degerlendiriciler ( kisinin kendisi , amiri, üst
amiri ..) birbirlerinin yorumlarini ve puanlamalarini buradaki tek bir form ile görüntüleyebilir.
Bunun için, asagida belirtilen butona tiklamak yeterlidir.
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         NOT: Performans Formuna Çalisan Degerlendirmelerinin Otomatik olarak gelebilir.
Performans Modülü Ayarlari bölümünde yapilan seçime bagli olarak; performans
degerlendirme formu amir tarafindan açildigi zaman, çalisanin girdigi degerlendirmelerin seçili
olarak gelmesi saglandi.
 

         ONAY
 
         Çalisanin kendisi, B2E'ye giris yaptiktan sonra Onay butonuna tiklar, böylelikle performans
degerlendirme süreci tamamlanmis olur.
 
         Son onay süreci Tanimlamalar/Onay/Onay Süreçleri üzerinden tanimlanan bir onay süreci
ile yönetilebilir.

1.2.3.8.2.2  Degerlendirilecekler

 DEGERLENDIRILECEKLER (Performans sürecine çalisan ekleme)
 
 
 Performans sürecine dahil edilecek çalisanlar eklenir. Sürece çalisanlar asagidaki ekrandan
"Degerlendirilecekler" basligi altindan dahil edilmektedir.
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 "Degerlendirilecek Kisi Ekle" butonu ile yeni çalisan ve bu çalisanin degerlendirmesinde
kullanilan sablon tanimi seçilir. Bu islemle tek bir çalisan eklenebilir.
 

 
 
 
 "Toplu Kisi Ekleme" butonu ile anabölge-bölüm- departman-birim-pozisyon bazinda çalisanlar
degerlendirici olarak eklenebilir.
 

 NOT : Sistemde birden fazla sablon tanimi ve bu sablon tanimlarin belli grup çalisanlara
atanmasi islemi"Toplu Kisi Ekleme " seçenegi ile yapilabilir. Örnegin bölümü "INSAN
KAYNAKLARI" olan çalisanlar "performans" sablon tanimi ile degerlendirilecektir. Bölümü
"BILGI ISLEM" olan çalisanlar ise "Performans-IT" sablonundaki kurallara göre
degerlendirilecektir.
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 Performans sürecine dahil edilen kisilerin bilgileri otomatik olarak atama esnasinda seçilen
sablon tanimindaki hedef grup detaylari ve degerlendiriciler bilgileriyle güncellenir.
 
 

 
 Performans Sürecinde Degerlendiriciler Için Sira Tanimlanabilmesi
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 Degerlendiriciler için sira tanimlanmasi ve ilk siradaki degerlendirmeyi tamamlamadan ikinci
siradaki degerlendiricinin islem yapamamasi özelligi desteklenmektedir. Degerlendiricilerin
kaydi sirasinda sira tanimlanabilmesi saglanarak istenilen özellik desteklenmistir.

 
Performans Sablonu altindaki ana degerlendiricilere ve IKWEB üzerinde perf.  sürecine Kisi
atamasi yapilan yere  Sira tanimlanabilmesi  için  eklenen  Sira  No  alani  ile  bu  alana  girilen
sira bilgisine göre degerlendiriciler degerlendirme yapabilmektedir.
Örnegin  asagidaki ekran görüntüsü üzerinden örnek verilecek olursa; 1. Sira Kendisi, 2. sira
 Amir ise , Bu kisilerin kullanicilari ile B2E ye giris yapildiginda "Degerlendir" yazisi öncelikle
çalisanin  kendisine  çikacaktir.  Amir  degerlendirmesini  yapip  onayladigi  zaman
"Degerlendir" yazisi  amire çikacaktir.
Eger  degerlendiricilere  ayni  sira  no  verilirse  ,  Bu  degerlendiriciler  ayni  anda
degerlendirme yapabileceklerdir.
 
 

 

1.2.3.8.3  Hedef Havuzu

 Performans sürecinde çalisanlara yöneltilen hedef ve hedef gruplari bu bölümden
belirlenmektedir.
 
 HEDEF GRUBU
 
 Ortak bir amaca yönelik hedeflerin gruplanmasidir. Örnek verilecek olursa Sirket Hedefleri,
Kisisel Hedefler, Is Hedefleri gibi tamamen kurumun performans hedef gruplarina göre
tanimlamalar yapilmaktadir.
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 Hedef grubuyla ilgili "Kisi Tarafindan Degistirilemez" onay kutucugu isaretlenmez ise,
performans sürecinde degerlendirilecek çalisanlar, B2E çalisan Portalindan kendilerine atanan
hedefleri degistirebilir, düzenleyebilir yetkisine sahip olacaklardir.
 
 Hedef grubuyla ilgili "Kisi Tarafindan Degistirilemez" onay kutucugu isaretlenir ise, 
çalisanlarin B2E portalindan hedeflerini degistirmeleri, silmelerine izin verilmez. Bu ayar daha
çok mavi yaka çalisane atanan hedeflerde kullanilmaktadir.
 
 Örnekler asagidaki gibidir.
 
 Hedef Grubu: Sirket Hedefleri
 
         Ciro
         Karlilik
         Sirketin kurumsal imajini korumak
         .
         .
         .
 
 Hedef Grubu: Is Hedefleri
 
         Yalin Üretim Egitimini almis olmak
         Yetkinlik Sinavi'ndan en az 85 almak
         .
         .
         .
 
 Hedef Grubu: Kisisel Hedefler
 
         Sirket içi düzenlenen etkinliklerden en az birine katilmis olmak
         Bir hobiyle ugrasmak
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         .
         .
         .
 
 
 
 Hedef Grubunda tanimlanacak sorular diger modüllerden de beslenebilmektedir. Egitim
Modülü kullaniliyor ise, sirket içinde verilecek bir egitimi almis olmak performans
hedeflerinden biri olabilir.
 
 Hedef gruplarinda
 

•Egitim

•Sinav

•Sertifika

•Yetkinlik,

•Serbest Metin,

•SQL Cümlesi tipinde hedefler belirlenebilmektedir.
 
 Hedef gruplarina "Yeni Ekle" tusu sonrasinda asagidaki gibi birçok farkli hedef eklenebilir.,
 Hedeflerin görünebilirligi "Kimler Görebilir" kismindaki isaretleme ile hedeflerin
degerlendirecek kisilere görününüp görünmemesi ayarlanmaktadir. Kisiye atanan bazi
hedeflerin sadece amirlerinin görmesi, degerlendirecek diger kisiler(Is arkadaslari, üst amir,
müsteri gibi) görmemesi isteniyorsa, "Sadece Amir ve çalisan" secenegi seçilmelidir.
 
 Kisiye atanan hedefler ve bu hedeflerdeki degisikliklerin degerlendirecek diger kisiler( Üst
amir, amir, is arkadaslari, müsteri gibi) tarafindan da görülebilmesi için ise "Herkes"
seçilmelidir.
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1.2.3.8.4  Sablon Tanimlari

 Sablon tanimlari, çalisana hedef ve degerlendiren atama isleminin daha hizli yapilmasini
saglar.
 Sablon tanimlari ile birçok farkli grup için hedef grubu ve degerlendirici tanimlari yapilir.
 Sablon tanimlamalari ana< dönem/ara dönem/hedef belirleme süreci esnasinda Insan
Kaynaklari tarafindan çalisanlere hizli hedef ve degerlendiren atamada kullanilmaktadir.
 Sablon tanimlamak için "Performans" modülü altinda bulunan " Sablon Tanimlari" bölümüne
gelir.
 
 
 

 
 
 
 "Yeni Ekle" butonuna tiklanir. Sablon ismi girildikten sonra "Kaydet" butonuna bastiktan sonra
bu sablon grubuna ait hedef gruplarinin ve degerlendirenlerin girilecegi ekran gelir.
 
 (Bu asamada sablon tanimi esnasinda hedef gruplari kullanilacagindan, Performans/Hedef
Havuzu bölümünde hedef gruplarinin önceden tanimlanmis olmasi kolaylik saglayacaktir.)
 
 
 
 

 
 
 Degerlendirenler
 
 Degerlendiren kisilere toplami 100 olacak sekilde agirlik verilir. Böylelikle degerlendiren
kisilerin verecegi puanlar, bu agirliklarla çarpilarak performans degerlendirme süreci
gerçeklesir.
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 Örnek: Performans sablonunda degerlendiren kisiler belirlensin.
 Degerlendirme sürecinde çalisanin amiri tarafindan verecegi puan kisinin performansini %100
etkilesin.
 Degerlendirme sürecinde çalisanin kendisi tarafindan verecegi puan kisinin performansini %0
etkilesin. Yani çalisanin kendisinin genel degerlendirmede yorumlari olmasina ragmen bir
etkisi olmasin.
 
 
 Kullanici "Yeni Ekle" butonuna tiklar ve asagidaki ekranda oldugu gibi degerleyen tipi ve
agirliklarini belirler.
 Kullanici Amir, Is arkadasi, Kendisi, Müsteri, Üst amir tipinde degerleyeni yukardaki örnekte
kisiyi degerlendiren 2 is arkadasinin oldugu gibi birçok kez tanimlayabilir.
 

                        

 
 
 Performans Sürecinde Degerlendiriciler Için Sira Tanimlanabilmesi
 
 
 Degerlendiriciler için sira tanimlanmasi ve ilk siradaki degerlendirmeyi tamamlamadan ikinci
siradaki degerlendiricinin islem yapamamasi özelligi desteklenmektedir. Degerlendiricilerin
kaydi sirasinda sira tanimlanabilmesi saglanarak istenilen özellik desteklenmistir.

 
Performans Sablonu altindaki ana degerlendiricilere ve IKWEB üzerinde perf.  sürecine Kisi
atamasi yapilan yere  Sira tanimlanabilmesi  için  eklenen  Sira  No  alani  ile  bu  alana  girilen
sira bilgisine göre degerlendiriciler degerlendirme yapabilmektedir.
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Örnegin  :  1.  Sira  Kendisi,  2.  sira   Amir  ise  ,  Bu  kisilerin  kullanicilari  ile  B2E  ye  giris
yapildiginda  "Degerlendir"  yazisi  öncelikle  çalisanin  kendisine  çikacaktir.  Amir
degerlendirmesini yapip onayladigi zaman "Degerlendir" yazisi  amire çikacaktir.
Eger  degerlendiricilere  ayni  sira  no  verilirse  ,  Bu  degerlendiriciler  ayni  anda
degerlendirme yapabileceklerdir.
 
 

 Hedef Grup
 
 
 Hedef Gruplarinin ve hedef gruplari içerisindeki hedeflerin agirliklandirilir. Uygulamada daha
önce Performans/Hedef Havuzu ndan tanimlanmis olan hedef gruplari seçilir.
 Hedef grubuyla ilgili açiklama girilir.
 Hedef Grubu içerisinden kaç tane soru sorulacaksa, soru sayisi girilir.
 Bir hedef grubunda 10 soru varsa, bu liste içerisinden sadece 3 tane soru performans
degerlendirme süreci için yeterliyse, soru sayisi kismina 3 girilir.
 Hedef Grubunun, degerlendirme süreci içerisinde diger hedef gruplarina göre agirligi
belirlenir.
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 Pozisyon Yetkinliklerini Kullan: Tanimlamalar/Organizasyonel Tanimlar/Pozisyon ekranindan
yapilan pozisyon tanimlarina pozisyonun gerektirdigi nitelikler tanimlanmissa, bu niteliklerde
kisilerin performans sürecine degerlendirmeye alinabilir, kisinin pozisyonun gerektrdigi
özellikleri ne kadar gerçeklestirdigi degerlendirmesi yapilabilir.  Bu islemin kullanilabilmesi
için, performans degerlendirme sürecine dahil edilen tüm degerlendirilecek çalisanlarin
organizasyonel atama islemlerin yapilmis olmasi yani sistemde hangi çalisanin hangi
pozisyonda oldugu bilgisinin girilmis olmasi gerekmektedir.
 
 
 "Kaydet" butonuna bastiktan sonra ise,is hedefleri otomatik olarak serbest metin tipinde
gelir, hedefleri egitim, sinav, sertifika vb gibi detaylandirmak için "Hedef Grup Detaylari"
bölümü içerisinde 3 soru "Degistir" butonuna tiklanarak güncellenebilir.
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 "Degistir" tusu sonrasinda asagidaki ekran ile is hedefleri içerisindeki tanimli tüm hedefler
içerisinden 3 tane hedef seçilir.Hedeflerle ilgili açiklamalar girilir, 3 soru içerisinden bu
hedefin soru sira numarasi belirlenir.
 
 Kimler görebilir kisminda,Hedef Belirleme sürecinde kisinin hedeflerini, onu degerlendirecek
herkes görecekse "herkes" seçilir.
 Kimler görebilir kisminda, kisinin hedeflerini, onu degerlendirecek herkes görmesin, kisinin
sadece kendisi ve amiri kisiye atanmis hedefleri görsün isteniyorsa, "sadece amir ve çalisan"
seçenegi seçilir.
 
 

 
 
 
 Hedef grup bazinda fakli degerlendiriciler ve farkli agirliklar ile degerlendirici tanimi
yapilabilmesi özelligi
 

 Performans sablon tanimlarinda Hedef grup tabinin altina , "Degerlendiriciler " sekmesi
hedef grup bazinda fakli degerlendiriciler ve farkli agirliklar ile degerlendirici tanimi
yapilabilmesi saglanmis olur.

 
 Performans sablon tanimlarinda degerlendiriciler tanimlandiktan sonra , sablona hedef
grup eklenirken , basta tanimlanan degerlendiriciler otomatik olarak Hedef grup altindaki
"Degerlendiriciler" sekmesine de kopyalanir. Performans hesaplamalarinda hedef grup
altindaki degerlendiriciler ve agirliklari kullanilacagindan, hedef grup bazindaki
degerlendiricileri farkli tanimlamak istemeyen kullanicilar için Hedef Grup altindaki
degerlendiriciler sekmesinde herhangi bir degisiklik yapmayacaklar böylece hesaplama
eski yöntemle esdeger çalisacaktir.
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 Sablonda degerlendiriciler tanimlanirken dikkat edilmesi gereken ise , hedef grup
altindaki degerlendirici tiplerinin bilesiminin sablon üstündeki ana degerlendiriciler
sekmesinde olmasi gerekmektedir. Örnek verecek olursak 2 hedef grubu olan bir
sablonda,
1.hedef grup(SMART HEDEF GRUBU) degerlendiricileri : amir ve kendisi
2 hedef grup(YETKINLIKLER HEDEF GRUBU) degerlendiricileri : Sadece amir  ise
sablon üzerindeki ana degerlendirici sekmesinde amir , kendisi olmalidir.
 

 

 
Burada hesaplama kisminda hedef grup altindaki degerlendiricilerin agirliklari baz
alinacagindan ana degerlendirici sekmesindeki degerlendirici satirlarinin agirliklarin bir
önemi kalmamaktadir. Bütün degerlendirici sekmelerinde (ana degerlendiriciler ve
hedef grup degerlendiricileri olmak üzere) , degerlendiriclerin agirliklari toplami 100
olacak sekilde paylastirilmalidir.
 
Ara dönem üzerinde kisiye sablon atama yapildiginda , Hedef gruplar altinda yine
degerlendirici sekmesi olusacak ve sablonda yapilan hedef grup bazli degerlendirici
tanimlari ve agirliklari bu kisimda da görülebilecektir.
 
Hedeflerin belirlenmesi sürecinde kisinin kendisinde ve amirinde eskisi gibi tüm
hedef gruplari görünecektir.Fakat degerlendirme sürecinde Degerlendir linki ile forma
girdigimizde B2E ye giris yapan kisi hangi hedef gruplarda degerlendirici olarak tanimli
ise o hedef gruplarini görebilecek ve degerlendirebilecektir.
 
Degerlendirilen kisinin degerlendirme puani, tüm degerlendiriciler
degerlendirmelerini Kaydet ve Onayla butonu ile yaptiktan sonra hesaplanir ve
degerlendirme formundaki sag üstteki Performans notu alaninda görünür.
 
Örnegin çalisanin kendisinin sadece SMART HEDEF GRUBUnu görüp
degerlendirebilmesi gerekir. Degerlendirme sürecinde çalisanin kendisine görünen
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degerlendirme formu asagidaki gibidir.YETKINLIK HEDEF GRUBU sadece amire
görünebilir oldugu için çalisanin kendisi bu hedef grubu görmeden bilmeden
degerlendirme yapar.
 

 
 
Ayni sekilde amir ise hem YEKINLIK HEDEF GRUBUNU hem SMART HEDEF GRUBUNU
görüp ona göre degerlendirme yapabilir.
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NOT: Uygulama içerisinde Hedef Gruplari bazinda agirliklandirma yapildigi gibi, hedef

grup içerisindeki tüm hedefler de tek tek agirliklandirilabilmektedir. Hedef gruplari
içerisindeki hedeflerinde agirliklandirilmasi için, Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari
içerisinde Hedef Bazinda Agirlik Girisi onay kutucugu isaretli olmalidir.

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3.8.5  Performans Raporlari

 Performans süreci ile ilgili raporlar bulunmaktadir. Raporlarin kullanimi ile ilgili Ek Bilgiler/
Raporlar Genel Kullanim  linkine bakiniz.
 
 

1.2.3.8.6  Senaryo Bazli Anlatim

1.2.3.8.6.1  Hedef Bazli Puan ile degerlendirme

 
 Bu senaryoda performans degerlendirme formunda olan her bir hedef için Puan üzerinden
degerlendirme yapilmasi hedeflenir.
 
 Bu senaryonun uygulanabilmesi için ;
 

? Performans Modülü Ayarlari bölümünde anlatilan ayarlardan "Hedef bazli Agirlik Girisi"
seçenegi seçili olmus olmalidir.

 

? Asagidaki ekran görüntüsünde belirtilen "Hedef Grup Bazli" seçenegi seçilmis olmalidir.
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? Degerlendirme skalasi belirlenmeli ve "Liste" seçilmelidir.Degerlendirme skalasindaki
puan olarak kaç üzerinden hesaplanacak ise o sayi girilmelidir. Asagidaki örnekte 100
üzerinden degerlendirme yapilmaktadir.

? Puan seçildikten sonra degerlendirme notunun puan raliklarinin skala ile gösterimi
istenirse, sonuç puanini skala ile göster seçilebilir.

 

? Degerlendirme skalasi 3 ise, 3 tane skalanin minimum degeri 0 maksimum degeri puanli
degerlendirme için belirnenen degerlendirme skalasi 100 olacak demektir, asagidaki
ekrandan gidilecek olursa 3 skala tanimlanmistir. Beklenenin altinda, bekleneni karsiliyor,
beklenenin üstünde. En üst puana sahip "Beklenenin üstünde" skalasinin maksimum puan
100 olarak girilmistir.

 
 
 

 
 
 
 Bu kondüsyonda gelen degerlendirme formu ise asagidaki gibidir. 71-90 puan araligi
Bekleneni karsiliyor oldugu için asagidaki formda da verilen puanin ortalamsi 89 oldugundan
bekleneni karsiliyor sonucu çikmistir.
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1.2.3.8.6.2  Hedef Bazli Skala ile Degerlendirme

 Bu senaryoda performans degerlendirme formunda olan her bir hedef için tanimlanan
skalalar üzerinden degerlendirme yapilmasi hedeflenir.
 
 Bu senaryonun uygulanabilmesi için ;
 

? Performans Modülü Ayarlari bölümünde anlatilan ayarlardan "Hedef bazli Agirlik Girisi"
seçenegi seçili olmus olmalidir.

 

? Asagidaki ekran görüntüsünde belirtilen "Hedef Grup Bazli" seçenegi seçilmis olmalidir.
 

? Degerlendirme skalasi belirlenmeli ve "Liste" seçilmelidir. Skala degerleri Degerlendirme
skalasindaki sayi kadar açilmaktadir.

 

? Degerlendirme skalasi 3 ise, 3 tane skalanin minimum degeri 0 maksimum degeri 3 olacak
demektir, asagidaki ekrandan gidilecek olursa 3 skala tanimlanmistir. Beklenenin altinda,
bekleneni karsiliyor, beklenenin üstünde. En üst puana sahip "Beklenenin üstünde"
skalasinin maksimum puan 3 olarak girilmistir.
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         Bu senaryoyu anlatmak için kullanilan hedef havuzu, performans sablonu tanimlarinin
ekranlari asagidaki gibidir. (
 
         

 
 
         Performans Sablon tanimlari ise asagidaki gibidir.
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         Tüm bu seçenekler dahilinde çalisanin kendisi degerlendirme formunu asagidaki gibi
görmektedir. Görüldügü gibi her bir hedef için skala ile degerlendirme yapilmaktadir.
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1.2.3.8.6.3  Hedef Grup Bazli Puan ile Degerlendirme

 Bu senaryoda performans degerlendirme formunda olan her bir hedef grubu için Puan
üzerinden degerlendirme yapilmasi hedeflenir.
 
 Bu senaryonun uygulanabilmesi için ;
 

? Performans Modülü Ayarlari bölümünde anlatilan ayarlardan "Hedef bazli Agirlik Girisi"
seçenegi seçilmemis olmalidir.

 

? Asagidaki ekran görüntüsünde belirtilen "Hedef Grup Bazli" seçenegi seçilmis olmalidir.
 

? Degerlendirme skalasi belirlenmeli ve "Liste" seçilmelidir.Degerlendirme skalasindaki
puan olarak kaç üzerinden hesaplanacak ise o sayi girilmelidir. Asagidaki örnekte 100
üzerinden degerlendirme yapilmaktadir.

? Puan seçildikten sonra degerlendirme notunun puan araliklarinin skala ile gösterimi
istenirse, sonuç puanini skala ile göster seçilebilir. Degerlendirme skalasi 3 ise, 3 tane
skalanin minimum degeri 0 maksimum degeri puanli degerlendirme için belirnenen
degerlendirme skalasi 100 olacak demektir, asagidaki ekrandan gidilecek olursa 3 skala
tanimlanmistir. Beklenenin altinda, bekleneni karsiliyor, beklenenin üstünde. En üst puana
sahip "Beklenenin üstünde" skalasinin maksimum puan 100 olarak girilmistir.

 
 
         

 
 
 Örnekte, hedef grup bazli degerlendirme yapilarak bir genel degerlendirme notu elde
edilmistir. Puan için skala gösterimi yapilmamistir.
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1.2.3.8.6.4  Hedef Grup Bazli Skala ile Degerlendirme

 
 Bu senaryoda performans degerlendirme formunda olan her bir hedef grubu için tanimlanan
skalalar üzerinden degerlendirme yapilmasi hedeflenir.
 
 Bu senaryonun uygulanabilmesi için ;
 

? Performans Modülü Ayarlari bölümünde anlatilan ayarlardan "Hedef bazli Agirlik Girisi"
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seçenegi seçilmemis  olmalidir.
 

? Asagidaki ekran görüntüsünde belirtilen "Hedef Grup Bazli" seçenegi seçilmis olmalidir.
 

? Degerlendirme skalasi belirlenmeli ve "Liste" seçilmelidir. Skala degerleri Degerlendirme
skalasindaki sayi kadar açilmaktadir.

 

? Degerlendirme skalasi 3 ise, 3 tane skalanin minimum degeri 0 maksimum degeri 3 olacak
demektir, asagidaki ekrandan gidilecek olursa 3 skala tanimlanmistir. Beklenenin altinda,
bekleneni karsiliyor, beklenenin üstünde. En üst puana sahip "Beklenenin üstünde"
skalasinin maksimum puan 3 olarak girilmistir.

 
 

 
 
 
 
 Bu sekilde yapilan tanima göre gelen degerlendirme formunda sadece asagidaki gibi hedef
gruplari için skala ile bir degerlendirme yapilmaktadir.
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1.2.3.8.6.5  Kisi Bazli Puan ile Degerlendirme

 Bu senaryoda performans degerlendirme formunda olan tüm hedefler için tek bir genel
degerlendirme için Puan üzerinden degerlendirme yapilmasi hedeflenir.
 
 Bu senaryonun uygulanabilmesi için ;
 

? Performans Modülü Ayarlari bölümünde anlatilan ayarlardan "Hedef bazli Agirlik Girisi"
seçenegi seçilmemis olmalidir.

 

? Asagidaki ekran görüntüsünde belirtilen "Kisi Bazli" seçenegi seçilmis olmalidir.
 

? Degerlendirme skalasi belirlenmeli ve "Liste" seçilmelidir.Degerlendirme skalasindaki
puan olarak kaç üzerinden hesaplanacak ise o sayi girilmelidir. Asagidaki örnekte 100
üzerinden degerlendirme yapilmaktadir.

? Puan seçildikten sonra degerlendirme notunun puan raliklarinin skala ile gösterimi
istenirse, sonuç puanini skala ile göster seçilebilir.

 

? Degerlendirme skalasi 3 ise, 3 tane skalanin minimum degeri 0 maksimum degeri puanli
degerlendirme için belirnenen degerlendirme skalasi 100 olacak demektir, asagidaki
ekrandan gidilecek olursa 3 skala tanimlanmistir. Beklenenin altinda, bekleneni karsiliyor,
beklenenin üstünde. En üst puana sahip "Beklenenin üstünde" skalasinin maksimum puan
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100 olarak girilmistir.
 
 

1.2.3.8.6.6  Kisi Bazli Skala ile Degerlendirme

 
 Bu senaryoda performans degerlendirme formunda olan tüm hedefler için tek bir genel
degerlendirme için tanimlanan skalalar üzerinden degerlendirme yapilmasi hedeflenir.
 
 Bu senaryonun uygulanabilmesi için ;
 

? Performans Modülü Ayarlari bölümünde anlatilan ayarlardan "Hedef bazli Agirlik Girisi"
seçenegi seçilmemis  olmalidir.

 

? Asagidaki ekran görüntüsünde belirtilen "Kisi Bazli" seçenegi seçilmis olmalidir.
 

? Degerlendirme skalasi belirlenmeli ve "Liste" seçilmelidir. Skala degerleri Degerlendirme
skalasindaki sayi kadar açilmaktadir.

 

? Degerlendirme skalasi 3 ise, 3 tane skalanin minimum degeri 0 maksimum degeri 3 olacak
demektir, asagidaki ekrandan gidilecek olursa 3 skala tanimlanmistir. Beklenenin altinda,
bekleneni karsiliyor, beklenenin üstünde. En üst puana sahip "Beklenenin üstünde"
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skalasinin maksimum puan 3 olarak girilmistir.
 
 
 

1.2.3.9 Anket/Sinav

 Anket/Sinav modülü ile herhangi bir egitim sonunda egitim degerlendirmesi yapilabilir, tüm
çalisanlara yönelik anketler düzenlenebilir ya da isealim modülünde adaylarla yapilan
görüsmelerdeki katilimcilara anket düzenleyebilir veya degerlendirmeler alinabilir.
 
 
 Anket Listesi: Anket tanimlamalari bu ekranda yapilir.
 
 Uygulamadaki Anketler: Uygulamada olan, çalisan portalinda yayinlanan anketlerin bilgileri
bu bölümde gösterilmektedir.
 
 Atanan Anketler: Anket atanan çalisanlar, ve çalisanlarin anketi cevaplama durumlari
görüntülenmektedir.
 
 



395Anket/Sinav

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 
 Anket ile ilgili ayarlar Araçlar/Sistem Ayarlari içerisinde asagidaki kisimda bulunmaktadir.
 

 
 
 
 Anket Sonuçlandiginda, anket atama mailinde gönderilen kisilere bilgi ver : Anket sonuçlarini
kaydet denildiginde; mail gönderilir. Burada mailin to kisminda anketi cevaplayan kisi olur. 
cc/bcc kisminda ise; bir önceki gönderilen anket mailinde (seçili katilimcilara mail gönder
denildigindeki mail) bulunan cc/bcc kisileri olur.
 
 NOT: Araçlar/Sistem Ayarlari altina eklenen diger bir parametre olan 'Anket Uygulandiginda,
uygulanan kisi ya da kisilere e-posta gönder' seçimi isaretli ise; 'Seçili Katilimcilara Mail
Gönder' islemini yapmaya gerek yoktur. Bu islem ile anket uygulamasi yapildiginda zaten
atama maili gönderilmis olacaktir.
 
 Anket Cevap Formunda, uygulama bilgilerini göster : Bir anket cevaplanirken; anket
formunun üst kisminda Anket Uygulama blgisi ve uygulama açiklamasi gösterilmektedir.
 
 
 Anket Uygulandiginda, uygulanan kisi ya da kisilere e-posta gönder : Anket
tamamlandiginda, tamamlandi bilgisinin, anket Iletilirken yer alan to/cc/bcc ‘deki kisilere
bildirilmesi yapilmaktadir,H er mailde to/cc/bcc kisileri degisebilir.
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1.2.3.9.1  Anket Mailleri Hakkinda

Anket Modülünde Atanan Anketlerde seçili anket katilimcilarina mail gönderilebilir.
Ayrica anket tamamlaninca atanan anketi tamamlayan kisilere “Anket Tamamlandi” maili
gönderilir.
Eger Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari altinda “Anket Sonuçlandiginda, anket atama mailinde
gönderilen kisilere bilgi ver” parametresi isaretli ise anket atamasinda atilan mailin To,Cc
ve Bcc bilgileri bulunarak anket tamamlandi mailine de bu kisiler eklenir.
Bu islemler için Araçlar/ E-posta içerik tanimlama ekranin içerik tanimlama islemi
yapilmalidir. Isternirse E-posta içerigi tanimlanirken Cc/Bcc kisisi eklenerek bu özellik de
kullanilabilir.

1.2.3.9.2  Anket

 
 Anket Listesi
 
 Önceden olusturulmus anketlerin listesi bulunmaktadir.
 "Yeni Ekle" butonu ile yeni anket tanimlamasi yapilir.
 "Içerik" butonu ile daha önce tanimlanmis olan anketlerin soru içerikleri görüntülenebilr.
 "Anketi Kopyala" butonu ile tanimli herhangi bir anket kopyalanabilir.
 "Sil" butonu ile herhangi bir anket silinebilir.
 
 Anketlere istenilen sayida soru ve alt soru eklenebilir.
 
 NOT: Anket herhangi bir çalisana atanmissa, anket silinemez.
 
 

 
         Anket Ekleme
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         "Yeni ekle" butonu ile yeni anket tanimlayalim.
 
 

•Tüm isletmeler için anket kullanimi : Çoklu isletme yapisi varsa ve tüm isletmelerdeki
çalisanlar tarafindan tanimlanan anket cevaplanacak ise, asagidaki ekranda "Tüm
isletmelerde kullanilsin" parametresi "Evet" olarak  seçilmelidir.

         

•Gizli Anket: Anket sonuçlarinda hangi çalisanin hangi anket sorusu için ne cevap verdigi
görülmemesi gerekiyorsa, asagidaki tanimlama ekraninda "Kullanici bilgileri gizli olacak"
parametresi "Evet" olarak seçilmelidir.

          Asagidaki gibi bilgileri alanlari doldurduktan sonra "Devam" butonu ile ilerleyelim.
         

         
 
         Bu adim sonrasinda anket düzenleme ekrani gelir.
         "Yeni Soru Ekleme" bölümünde, soru metni girilir.
         Soru Tipi tanimlanir.
         Soru tiplerinde tekli seçim, seçenekler içerisinden tek bir seçim yapilacagi anlamina gelir.
         Asagidaki ekrandan örnek verilirse, çalisan çok iyi/iyi/orta/yetersiz seçenekelerinden
yalniz birini seçip soruyu cevaplayabilir.
         Soru tiplerinde çoklu seçim, seçenekler arasindan birden fazla seçim yapilacagi anlamina
gelir.
         Asagidaki ekrandan örnek verilirse, çalisan çok iyi/iyi/orta/yetersiz seçenekelerinden
hem "Iyi" hem "Yetersiz" ya da hepsini seçip soruyu cevaplayabilir.
         Soru tiplerinde serbest metin, seçenek olmadan metin girisi anlamna gelir.
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         Örnegin sorunun cevabi olarak çalisanin yorum istenirse bu soru tipi seçilebilir.
         Soru tiplerinde tarih seçim, tarih tipinde soru girilebilecegi anlamina gelmektedir..
         
 
         

 
         Her bir seçenek için skor verilebilir. Skor anlam olarak  her sorunun agirliklandirilmasi
olarak algilanabilir.
         "Alt Soru Ekle" ile ilgili soruyla alakali baska sorular eklenebilir.
 
         Yeni soru eklerken, "Zorunlu Soru" tanimlanabilir.Böylelikle zorunlu sorular anket
cevaplanirken (*) seklinde görünebilir.Eger ankette zorunlu soru var ise; zorunlu soruyu
cevaplamadan anket tamamlanmaya çalisildiginda uyari verilecektir.
         Zorunlu soruyu cevaplamadan anket cevaplarini kaydetme isleminde bir engel yoktur,
kaydedilebilir ama anket tamamlanamaz.
 
         
 "Anketi Uygula" butonu ile listedeki anketlerden biri seçilip çalisanlara çoklu kisi ekleme
özelligi ile cevaplamasi/degerlendirmesi için atanabilir.
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 Anket : alanina önceden tanimlanmis anket listesi içerisinden bir anket seçilir.
 Uygulama Adi : Portalda görünecek anket basligina karsilik gelir.
 Baslangiç Tarihi : Anketin portalda yayinlanmasinin baslangiç tarihi anlamina gelir.
 Bitis Tarihi : Anketin çalisan portalinda yayinlanmasinin sonlanacagi tarih anlamina gelir.
 Iliskili Nesne Tipi :  Anketin atanacagi kisi/çalisan gruplarinin seçilmesinin yapilacagi alandir.
 Iliskili nesne tipleri;
 

•Özlük  - Özlük adi seçilerek, anket tek tek çalisanlara atanir.

•Egitim - Egitim kodu seçilerek, o egitime katilimci olarak eklenmis
çalisanlara anket atanir.

•Isletme-Tüm Çalisanlar

•Görüsme - Görüsme kodu seçilerek, isealimda o görüsmeye katilimci
olarak eklenmis çalisanlara anket atanir.

•Anabölge - Anabölge seçilerek, seçilen anabölgede görünen çalisanlara
anket atanir.

•Altbölge - Altbölge seçilerek, seçilen altbölgede görünen çalisanlara
anket atanir.

•Bölüm - Bölüm seçilerek, seçilen bölümde görünen çalisanlara anket
atanir.

•Departman - Departman seçilerek, seçilen departmanda görünen
çalisanlara anket atanir.

•Birim - Birim seçilerek, seçilen birimde görünen çalisanlara anket atanir.

•Pozisyon - Pozisyon seçilerek, seçilenpozisyonda görünen çalisanlara
anket atanir.
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•Is Ilani - Isealim modülü ile açilan bir ilan seçilebilir. Bu özellikle is
ilanina anket iliskilendirilir. Kullanim olarak, atanan anket isealim
portalinda adaylar tarafindan yanitlanmadan, adaylar is ilanina
basvurmasin gibi bir uygulama kullanilabilir.

 
 
 
 
 
 Uygulamadaki Anketler
 
 Anket Listesi bölümünde "Anketi Uygula" dendikten sonra tanimli anketler bu bölümde
listelenir.
 Bunun haricinde bu ekranda da "Yeni Ekle" denilerek daha önce tanimlanmis olan herhangi bir
anket uygulamaya aktif olarak konulabilir.
 
 

 
 "Yeni Ekle" denildikten sonra asagidaki ekrandaki bilgiler girilip, anket atamasi yapilabilir.
 
 Iliskili nesne tipi özlük seçilirse, herhangi bir çalisana anket atanir.
 Iliskili nesne tipi egitim ise, egitim kodu seçilir. Seçilen egitim kodu gerçeklesen egitim
koduna karsilik gelir. bu egitime katilimci olarak tanimli çalisanlara anket atanmis olur.
 Iliskili nesne tipi Görüsme ise, isealim modülü kullanilarak adaylarla yapilan görüsemelere
katilan çalisanlara( Departman yöneticiler, IK çalisanlari olabilir.. ) seçilen anket atanmis olur.
 Iliskili nesne tipi tüm çalisanlar oldugunda ise tüm çalisanlari ilgilendiren "Çalisan
Memnuniyeti Anketi" gibi genel anketler tüm çalisanlara atanabilir.
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 NOT: Uygulamaya konacak anketin baslangiç ve bitis tarihi, anketin tanimindaki baslangiç
tarihinden geri, bitis tarihinden ileri olamaz.
 
 "Atanan Kisileri Gör" butonuyla "Atanan Anketler" sayfa yönlendirilir ve anketin atandigi kisi
listesi görünür.
 "Yeni Kisi Ekle" ile anketin atandigi kisi listesi genisletilebilir.
 
 "Sonuçlar" ile cevaplanan anket sorularin skorlari görüntülenir hesaplanir. Sonuçlar asagidaki
ekranda görüldügü gibi Excel dosyasi olarak da indirilebilir. Anket sonuçlar ekraninda
cevaplarin metin karsiliklarinin da görünebilmektedir. (rakamsal degerler parantez içinde
gösterilmektedir)
 
 
 NOT: Anket tanimlama esnasinda "Kullanici Bilgileri Gizli Olsun" parametresi seçili ise, bir
diger deyisle kimin cevapladigi bilinmeyen anonim bir anket ise asagidaki ekranda  "Anketi
Cevaplayan" alaninda çalisan adi yazmayacak, * isareti olacaktir.
 
 Anket sonuçlari, anket tanimlarken girilmis olan "Skor"lara göre asagidaki gibi ekrana gelir.
 
 
 
 
 
 "Sil" ile atanmis anketler silinebilir.
 
 
                 NOT:
 
                 Anket atama islemi sonrasinda, hazirlanan anketin çalisan portalda görünümü
asagidaki gibidir.
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                 "Cevapla" dendikten sonra, hazirlanan anket çalisan portalinda asagidaki gibi
görünmektedir.
 
                 

 
 
                 NOT: Anket yayinlanma süresi doldugunda, "Anketin Yayin Süresi Dolmustur" seklinde
ekranda  bilgi verilmektedir.
 
                 NOT:  Egitim degerlendirme gibi uygulamadaki anketi IK yetkilisi cevapladiginda ,yani
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anket egitim sonrasi yapildiginda egitimin yapildigi tarihle anketn cevaplandigi tarih farkli
olabileceginden anket tarihi ekranda seçilerek giris yapilabilir.
 
 
                 
 
 
 
 Atanan Anketler
 
 Bu bölümde atanan anketlerin atandigi kisiler ve anketi tamamlama durumlari görülmektedir.
"Yeni Ekle" denilerek, anket atamasi yapilabilir.
 Sistemde zaman zaman hatali sekilde anket tamamlanmis olabilir,bu sekilde kullanimlarda
tamamlanan anketler için de silme islemi gerçeklestirilebilir. Sonrasinda istenirse ayni
personele ayni anket tekrar tanimlanabilir.
 
 

 
 Anket atama islemi yapildiktan sonra atanan çalisanlara bilgilendirme maili gitmesi
isteniyorsa, mail gönderimi ile iligili asagidaki kosullar saglandiktan sonra, mail gönderimi
saglanabilir.
 
 
 NOT: Mail gönderimi için asagidaki kosullar saglanmalidir.
 
 1. E-posta sunucu tanimlarinin siteme tanimli olmasi gerekmektedir. Araçlar/Ayarlar/Sistem
Ayarlari/E-posta sunucu ayarlari
 2. Anket atama mail gönderimi için kullnailacak e-posta mail sablonunun sistemde
tanimlanmis olmasi gerekir.Araçlar/E-posta Içerik Tanimlama
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 3. Mail gönderiminde çalisanlara mail gidebilmesi için, Özlük Girisi/Iletisim ekranindan is e-
posta bilgisinin girilmis olmasi gerekmektedir.
 
 "Anketi Gönder" diyerek, durumu "Devam Ediyor" olan anketi , ilgili çalisanin tekrar çalisan
portalina gönderilebilir.
 
 
 Mail gönderimi için yukarda anlatilan kosullar saglandiktan sonra gönderilen mail örnegi
asagidaki gibi olabilir.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3.10 Araçlar

 NetsisHR içinde bulunan sekmelerin yapisinin, düzeninin belirlendigi ayarlarin yapildigi ana
sekmedir.
 
 

 
 
 
 Araçlar sekmesinde ayarlar, evrak ekleme, fotograf ekleme, duyuru ekleme, e-posta içerik
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tanimlama yapilmaktadir.
 Bu bölümde Özlük, Izin , Sirket, B2E, Kod ve Kullanici Tanimli Saha ayarlari yapilabilmektedir.
 Buradaki ayalar, bazi bilgilerin gösterimi (Özlük bölümünde, Isçi saglik bilgilerini gösterme
gibi), izinlerle ilgili temel ayarlar(erken hakedis/yasal hakedis), B2E tarafindan görülebilecek
alanlarin seçimi gibi düzenlemeleri yapmayi saglar.
 
 
 Ayarlar:
 
 Ayarlar bölümünde kisisel ayarlar  (bknz. Araçlar/Ayarlar/Kisisel Ayarlar ) ,
                      sistem ayarlari (bknz.Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari  ),
                      ise alim ayarlari (bknz.Araçlar/Ayarlar/Ise Alim Ayarlari  ),
                      dinamik alanlarla  (bknz. Araçlar/Ayarlar/Dinamik Alanlar )
                      izin kazanim çalisma ayarlari ( bknz. Araçlar/Ayarlar/Izin Kazanim Çalisma Ayarlari ),
                      e-posta sunucu ayarlari (bknz.Araçlar/Ayarlar/E-Posta Sunucu Ayarlari )                       
ilgili ayarlar yapilabilmektedir.

•Sayfam 'daki alanlar üstünde düzenlemeler yapilabilir.

•Özlük sayfalarindaki bazi alanlarin görünüp görünmemesi ayarlanabilir,

•B2E Portali ile ilgili ayarlar B2E içinden degil bu bölümden düzenlenmektedir.

•Izin ile ilgili ayarlar bu bölümde yapilmaktadir.

•Sirket Bilgileri, Sayfam daki haberlerin yayimlandigi link gibi ayarlar yapilabilir.

•Kod Ayarlari, Kullanici Ayarlari bu bölümde yapilmaktadir.
 
 
 Evrak Ekleme: Sayfam da görünmesi istenen belgeler eklenir.
 
 Fotograf Ekleme: Sayfam da görünmesi istenen fotograflar eklenir.
 
 Duyuru Ekleme: Sayfam da görünmesi istenen duyurular eklenir.
 
 E-Posta Içerik Tanimlama:E-posta sablonlari düzenlenir.
 
  Evrak Arama: Uygulamaya yüklenen evrak ve dökümanlarin aramasi yapilmaktadir.

1.2.3.10.1  Ayarlar

 Araçlar sekmesinde bulunur, kullanici tercihine bagli olarak görünüm, biçim ile ilgili ayarlar
yapilir.
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 Ayarlar seçeneginde kisisel ayarlar, sistem ayarlari, ise alim ayarlari, dinamik alanlar, e-posta
sunucu ayarlari bulunmaktadir.
 
 Kisisel Ayarlar:   Sayfam bölümünün içerdigi duyurular, haberler, mutlu günler gibi kisimlarin
ekranda görünüp görünmemesiyle ilgili ayarlar yapilir.
 
 Sistem Ayarlari:    Kullanici görünmesini istedigi alanlari belirlemek, sayisal verileri ayarlamak
gibi diger sekmeleri etkileyebilecek(Özlük, Raporlar, Egitim, Ise Alim gibi) kararlari burada
seçer ve uygular.
 
 Ise Alim Ayarlari: Ise Alim ana sekmesindeki ayarlar yapilir.
 
 Dinamik Alanlar: Mevcut uygulama içerisinde bulunmayan fakat kullanici tarafindan bir
sekilde kaydedilmek istenen bilgiler için tanimlanan alanlardir. Bu alanlar ile sayi, metin, tarih
gibi farkli tipte yeni alan olusturulabilir, olusturulan alanin görünecegi bölüm belirlenebilir.  
 
 E-Posta Sunucu Ayarlari:  Uygulamada mail otomasyonu saglamak için SMTP sunucu
ayarlarinin, gelen/giden port bilgilerinin kaydedildigi bölümdür.
 
 Izin Kazanim Çalisma Ayarlari:
 
 Takvim Ayarlari:
 
 
 
 
 
 

1.2.3.10.1.1  Kisisel Ayarlar

 Kullanici bu bölümde bulanan ayarlarla Sayfam ekran görüntüsünü özellestirip düzenleyebilir.
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 Takvim Ayarlari: Kullanici takvim görünümünü haftalik, aylik, günlük, ajanda olarak

degistirebilir. Etkinlik hatirlaticisi ile süre belirler.

 Sayfam Ayarlari: Kullanici Sayfam sekmesinde gözükmesini istedigi alanlari bu kisimda

belirler, duyuru, izinli olanlar, yeni ise baslayanlar, hava durumu, takvim, mutlu günler,

haberler alanlarini evet / hayir tercihlerini belirleyerek düzenleyebilir.

 Kullanici mutlu günleri belli tarihler arasinda görmek için günlük, haftalik, aylik olarak seçer.

 Kullanici; "Kaydet" tusu ile kaydettikten sonra Sayfam'i tiklayarak yaptigi degisiklikleri

görecektir.

     
 
 
 
 

1.2.3.10.1.2  Sistem Ayarlari

 Kullanici bu bölüme  ekranin sag üst kösesinde bulunan  butonu ile de ulasabilir.

 Sistem Ayarlari'nda; Özlük Ayarlari, Izin Ayarlari, B2E, Kullanici Ayarlari, Kod Ayarlari,

Performans Ayarlari, Organizasyon Semasi ve Sirket Ayarlari bulunmaktadir. Bir baska deyisle,

IKWEB ve B2E-Çalisan Portali uygulamalariyla ilgili tüm ayarlar bu bölümden yapilmaktadir.

 Asagidaki parametrelerle, kullanici ekranlari sadelestirebilir, ekranda görünmesini istedigi

alanlari belirleyebilir.
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 Özlük Ayarlari

 Kullanici özlük sekmesinde görmek istedigi alanlari onay kutucugunu isaretleyerek belirler.

 Örnegin; Kullanici bu bölümde "Lise Bilgilerini Göster" onay kutucugunu isaretlemezse,

Özlük/Tahsil ekraninda lise bilgilerini girebilecegi alanlar kaldirilmis olur.,

 Özlük Için Yetki Grubu Kullanilsin:

 

 

 

 

 B2E
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 Kullanici B2E sekmesinde görmek istedigi alanlari  onay kutucugunu isaretleyerek belirler.

 Mutlu Günler Aylik olsun mu? seçenegi ile B2E-Çalisan portalinda yayinlanan mutlu günler

bölümünde günlük/haftalik/aylik mutlu günler görünümü seçilir.

 Mutlu Günlerde Çalisanin Sadece Kendi Bilgilerini Göster onay kutucugu isaretlenirse, B2E

Çalisan Portalinda sadece çalisanlrin dogumgünleri görünür, isaretlenmez ise, çalisalarin

yakinlarinin dogumgünü bilgileri sistemde kayitliysa, onlarin da dogumgünü bilgileri görünür.

 Devamsizlik Islemlerini B2E Göster onay kutucugu isaretlendiginde B2E Çalisan Portali

menüsünde bulunan izin islemleri görünecek, isaretlenmediginde görüntülenmeyecektir.

 Egitim Talebini B2E'de Göster onay kutucugu isaretlenirse, B2E Portali ana menüsünde Egitim

sekmesi görünecektir.

 Bagli Personel Izin Taleplerini B2E'de Göster isaretlenirse, amir olan çalisan, B2E Portalina

girip, izin ekranlarina baktiginda kendisine bagli çalisanlarin izin bilgilerini görebilecektir.

 Kisisel Bilgileri B2E'de Göster isaretlendiginde, B2E Portali ana menüsünde "Kisisel Bilgilerim"

görünecektir.

 Portal Zaman Asimi Süresi için dk birimi cinsinden bir süre bilgisi girilebilir. Böylelikle, portal

açikken, mouse hareket etmeden burada belirtilen süre geçtiginde "Portal Zaman Asimi"

süresi uyarisi verili, portaldan çikis olur.

 B2E Çalisan Portali ana sayfasinda görünen portletler için ise görünsün/görünmesin/giris

yapinca görünsün seçenekleriyle düzenlemeleri yapilabilir.

 B2E'de 'Tüm Isletmelerdeki' çalisanlara ait bilgiler görünsün. (Kim kimdir, mutlu günler, kim

yok ) Çoklu isletme altyapisi olan sistemlerde, çalisan portalinda isletmeler arasi bilgi paylasimi

olup olmamasi yönünde düzenleme yapilmaktadir. Bu parametre isaretlenirse, örenk olarak

B2E'de bulunan kim kimdir alaninda diger isletme çalisanlarinin da bilgileri gelebilir.

 Degerlendirme Formuna, Diger Degerlendiricilerin Degerlendirme Sonuçlari Otomatik Gelsin:

Ayarlardan yapilan seçime bagli olarak; performans degerlendirme formu amir tarafindan

açildigi zaman, çalisanin girdigi degerlendirmelerin seçili olarak gelmesi saglandi.

 B2E'de Organizasyon Semasi kimden baslasin : Çalisan portalinda organizasyon semasinin

baslangiç noktasi ayarlanmaktadir.

 B2E hangi dille açilsin : Çalisan portalinda çoklu dil destegi saglanmaktadir. Ingilizce

seçilidiginde çalisan portali tamamen ingilizce gösterilecektir.
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 Organizasyonel yetkilendirme kismina tiklandiginda anabölge-altbölge-bölüm-departman-

birim-pozisyon kirilimlarinda asagidaki listede gelen ksiimlara yetki verilebilmektedir.

 

 

 Izin Ayarlari
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 Bordroya aktarilmaya izin verilecek minimum gün sayisi,Izin bakiyesi içinde bulunulan yil

eklenerek gösterilsin,Izin Hesaplama Sekli bilgileri bu bölümden düzenlenir.

 Netsis HR Izin Ekranlari Kullanilsin: isaretlenmezse Bordro tarafindaki izin ekranlari açik olur,

isaretlenirse bordro tarafindaki izin ekranlari kapatilir.

 Izin Bordro Kontrolü Yapilsin: Bu parametre açik ise, geçmis bir dönem için bir çalisana  ait izin

kullanim kaydi IK tarafindaki, yeni ekranlarda güncelleniyorsa veya yeni bir kullanim girisi

yapiliyorsa, güncellenen izin tarihinin ayindaki bordrosundaki izin kaydinda  yer alan gün sayisi

ile bu giris uyumsuzluga neden oluyor mu olmuyor mu onu kontrolü yapilir.

 Izin Talebi Özel Basim Tasarimi: Netsis Personel Uygulamasi özel dizayn ile hazirlanan

dizaynin seçilmesi bu alandan yapilir.

 Izin Talebi Özel Basim Parametre Adi: Izin talebi formunda seçilen özel basim tasariminin

parametresi tanimlanir.

Izin Talebinde Üst Amire de Mail Gönderilsin: Izin talebinde üst amire bilgi maili

gönderilmesi istendiginde bu parametre seçilmelidir.

Izin formu basimi ne zaman yapilabilsin : Izin talep formu basiminin ne zaman

yapilacagi seçilir.

 Sirket
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 Sirket Adi: Kullanici sirket adini bu kisimda girer. Bu kisimdaki sirket bilgisi ayni zamanda

Organizasyon Semasi nda görünür

 B2EUrl : Izin onay maillerinde mail içeriginde geçen URL bilgisi girilir. Mail içeriginde ".. izin

islemleri tamamlamaniz için http://.... adresinden çalisan portalina giris yapmalisiniz.." gibi

geçebilcek bir ifadede kullanilacak URL'dir. IKWEB in kurulu oldugu makina adi veya IP adresi/

IKB2E/B2E/Home/Default formatinda tanimlanabilir.

 B2E Haberler Url : Sayfam da ve B2E sayfalarinda yayinlanan haberlerin yayimlandigi RSS linki

girilir.

 Izin Bilgisi E-posta Gönderen Adresi: Izin onay mailerinde mail gönderen adresinde

görünmesi istenen adrestir.

 Personel Talep Formu E-Posta Gönderen Adresi: Çalisan talep islemlerinde giden maillerde

gönderen mail adresi kisminda görünmesi istenen e-posta adresi bilgisidir.

 Genel Gönderimde Kullanilacak E-posta Adresi: Sirket adina gidecek herhangi bir mail

gönderimde gönderen mail adresi olarak görünmesi e-posta adresi bu bölümden belirlenir.

 Özlük Kayitlarini Bordro Uygulamasindan Olustur: Yeni özlük kaydinin öncelikle Netsis

Personel tarafindan girisi yapilacaksa bu parametre seçilir. Personel tarafindan personel sabit

karti açildiktan sonra 2 uygulama tam entegre oldugundan IKWEB üzerinde de çalisan

görüntülenecektir.

http://...
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 Kullanici Yaratiminda Otomatik Sifre Olustur: Kullanici yaratmada otomatik sifre

olusturulmasini saglamaktadir. Bu parametre seçildikten sonra sifrenin kullanicilara erisimi

asamasinda çalisanlarin is e posta tanimlari girilmis olmali ve Araçlar/E-Posta Sunucu Ayarlari

üzerinde modül olarak "Genel Islemler" seçilerek çalisanlara gidecek mailin içerigi yapilmis

olmalidir.

 Kullanici Eslemede Yeni Sifre Olustur: Kullanici  esleme esnasinda yeni sifre olusturmayi

saglar.

 Kod Ayarlari

 Kod gruplari rapor olusturmayi kolaylastirir. Örnek vermek gerekirse; Kullanici Kod1 Adi =

ÜRETIM olarak belirler.

 Ekledigi verilerde Kod Adi ni ÜRETIM seçer. Kullanici böylelikle sadece ÜRETIM grubundaki

verilerle ilgili rapor çekebilir.

 

 

 Kullanici Ayarlari
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 Nümerik Seçim:Sayisal veri girisinin yapildigi alan anlamina gelir.

 Sözel Seçim: Sözel veri girisinin yapilabilecegi anlamina gelir.

 Duyuru Eklenince Tüm Çalisanlara Mail Gönder :Duyurular  tüm çalisanlarin görebilecegi

sekilde olabilecegi gibi, belirlenen bir yetki grubuna baglanabilmektedir. Bu sebeble, yeni

evrak /duyuru eklenince; ilgili yetki grubuna bagli çalisanlara ( yetki grubu yoksa o isletmedeki

tüm çalisanlara)  mail gönderilmesi için bu parametreler isaretlenmelidir.

 Evrak Eklenince Tüm Çalisanlara Mail Gönder :Evraklar  tüm çalisanlarin görebilecegi sekilde

olabilecegi gibi, belirlenen bir yetki grubuna baglanabilmektedir. Bu sebeble, yeni evrak /

duyuru eklenince; ilgili yetki grubuna bagli çalisanlara ( yetki grubu yoksa o isletmedeki tüm

çalisanlara)  mail gönderilmesi için bu parametreler isaretlenmelidir.

 

 Organizasyon Semasi
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 Organizasyon semasi modülünde sema görünüm ayarlari bu bölümden yapilmaktadir.

Semadaki kutucuklarin içinde, çalisanlarla ilgili baska bilgilerin de görünüp görünmeme

ayarlari yapilir.

 Örnegin; Organizasyon semasinda, her çalisanin bulundugu anabölge mutlaka semada

görüntülenilmesi isteniyorsa, ilgili onay kutucugu isaretlenmelidir.

 Her çalisan ancak bir pozisyonda yer alabilir parametresi ile sistemdeki bir çalisan birden

fazla pozisyonda yer aliyorsa çoklu pozisyon desteklenmektedir. Bu islem için, bu parametre

isaretlenmemelidir.

 
 Isletme temelli olarak organizasyon semasi olusturulsun parametresi ile çoklu isletme
desteklenmektedir.Sistemde birden fazla isletme var ise ve her isletme için ayri ayri
organizasyon semasi olusturulacaksa  bu parametre isaretli olmalidir.
 
  Ikinci amir bilgisi girilebilsin  parametresi ile çoklu amir desteklenmektedir.  Bir çalisanin
birden fazla amiri varsa bu parametre seçilmelidir. Bu parametre sonrasinda atama isleminde
"ikincil amir" sahasi gelecektir.
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 Organizasyon tanim hiyerarsisi kullanilsin parametresi ile organizasyonel hiyerarsiden
bagimsiz sema olusturma desteklenmektedir. Organizasyonel birimler birbirine bagli
olusturulmamis ise, örnegin altbölge tanimi yaparken bagli oldugu anabölge tanimlanmadan
bu tanim olusturulmussa ve semada bagimsiz tanimlanan organizasyonel birimler kullanilacak
ise parametresi bu parametre seçilmemelidir.
 
 Organizasyonel tanimlar için 'Çoklu Dil Destegi'ni kullan: Organizasyonel tanimlar içerisinde

bulunan anabölge-altbölge-bölüm-departman-birim-pozisyon tanimlarinin ingilizce karsiligi

olan tanimlarinin yapilabilmesi ve uygulama ingilizce dilinde kullanilirken bu tanimlarin

otomatik olarak gelmesi saglanmaktadir.

 

 Performans Ayarlari

 

 

 Hedef Bazinda Agirlik Girisi : Performans modülünde hedef grup bazli agirliklandirmanin yani

sira, her grup içindeki her hedefin agirliklandirlabilmesi için bu parametrenin isaretli olmasi

gerekmektedir. Bir diger deyisle, performans degerlendirmede her bir soru detayli olarak

agirliklandirilabilir.

 Performans Son Onay'da Süreç Yönetimini Kullan : Performansin son onay sürecinin

Tanimlamalar/Onay/Onay Süreçleri nde belirlenen sürece göre çalisabilmesi için bu

parametre isaretlenmelidir.

 

 Isçi Sagligi Ayarlari

 

 Isçi sagligi ekranlarinda geçen muayene eden bilgisi alanina otomatik olarak login olunan

kullanicinin isminin gelmesi saglanmaktadir.

 Avans Ayarlari
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 Maas avans taleplerinin parametreleri tanimlanir.

 Maas Avansi Kullanimi: Uygulamada maas avans talebi kullanilacaksa bu parametre

isaretlenir. Parametre isaretlenmez ise, menüde "Avans" alt menüleri gelmeyecektir.

 Maas Avans Ayin Kaçina Kadar Talep edilebilir: Örnegin; maas ayin 15ine kadar talep

edilecekse 15 degeri girilmelidir.

 Maas AvansI Limit Tipi: Limit tipi deger seçilir ise,dogrudan tl  üzerinden deger girilecek

anlamina gelir.Oran seçilirse, maasinin en fazla belirtilen % üzerinden çalisan avans talep

edebilir.

 Maas Avansi Limiti: Limit tipi deger ise, örnegin 1000 seklinde kaydedilirse çalisanlar en fazla

1000 tl talep edebilir anlamina gelir. Limit tipi oran ise, çalisanin maasinin burada girilen orani

kadar en fazla avans talep edebilecegi anlamina gelir.

 Bir yil içinde kullanilabilecek maas avansi sayisi:

 

 

 Özel Rapor Ayarlari
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 Döküman Arama Motoru Ayarlari

 

 

 

 

 

1.2.3.10.1.3  Dinamik Alanlar

 Dinamik alanlar özlük dosyalarinda ayri konu basliklarinda doldurulmasi istenen alanlarin
belirlenmesini saglar.
 Böylelikle çalisan ile ilgili farkli bilgilerin de kaydedilmesi istendiginde dinamik alanlar
olusturulur ( Bknz. Özlük ).
 
 Örnek :Özlük sayfasinda normalde en fazla 3 yabanci dil ve 3 tahsil bilgisi girilir.
 Kullanici daha fazla sayida bu bilgilerden girmek isterse dinamik alanlari kullanabilir.
 Örnek: Kullanici belirledigi belli bir sicil numarasi araligina sadece o araliktaki çalisan için
tutacagi bir bilgiyi dinamik alan araciligiyla yeni saha ekleyerek olusturabilir.
 
 Dinamik Alanlarin Olusturulmasi
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 Kullanici login olduktan sonra karsisina çikan sayfadaki ana sekmelerden Araçlar/Ayarlar/
Dinamik Alanlar yolunu izler.
 
 

 
 Kullanici özlük sayfasindaki Genel, Kimlik, Iletisim, Tahsil, Yabanci Dil, Ölçü Bilgileri, Banka
Hesap, Özel Sahalar,SGK, Tahsil,CV_Genel, CV_Is Tecrübesi, CV_Sertifika, CV_Diger Bilgiler,
CV_Beklentiler sekmelerine yeni alan eklemek için istedigini seçer.
 
 NOT: Özgeçmis alanlarina dinamik alan eklenerek, aday cv bilgilerinde istenildigi kadar ekstra
bilgi kaydi tutulabilir. Eklenen dinamik alanlar, isealim portalinda aday giris yaptiktan sonra cv
ekleme isleminde ekranda görünecektir. Ayni zamanda IKWEB isealim modülünde portal disi,
elden gelen cv  girisi yapilirken de eklenen dinamik alanlar görünecektir.
 
 Örnek: CV'lerde CV Alanlari içerisinde olmayan bir saha olarak  "Beklenen Ise Baslama Tarihi"
eklenebilir. vb...
 
 NOT: Egitim tanimi ve egitim gerçeklestirme ekranlarinda da dinamik alan eklenebilir.
 
 
 

 
 
 
 Baslik:
 
 Eklenecek alanin adi yazilir.
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 Veritipi:
 
 Eklenecek alanin veritipi girilir.  Asagidaki resimde görüldügü gibi 5 çesit veri tipi vardir.        

                                                                                                                                                                                 
               

                                                                                                                                                               
 
 NOT: Veritipi çoktan seçmeli olarak seçilen dinamik alan taniminda, rehber listesi
olusturulmalidir.        
 Örnek: Veripi "Çoktan Seçmeli" seçilir. Seçim sonrasinda, asagida belirtilen "Rehber" ekleme
butonu gelir.
         
 

 
 Belirtilen alana tiklandiginda asagidaki gibi seçenek listesi olusturulur.
 

 
 
 "Kaydet" islemi sonrasinda, eklenen dinamik alan asagidaki gibi görünmektedir.
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 Bos Geçilebilir:
 
 Kullanici eklemek istedigi alanlarin doldurulmasi zorunlulugunu isterse onay kutucugunu
doldurur, degilse bos birakir.
 
 Deger(Min):
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 Kullanici veri tipi olarak sayisal bir deger belirtmisse, minimum bir sayi belirler.
 
 Deger(Max):
 
 Kullanici veri tipi olarak sayisal bir deger belirtmisse, maximum bir sayi belirler.
 
 Kosul:
 
 Kullanici belli özelliklere sahip çalisaninin kayitlarina girerken normalde standard
görünümdeki özlük kayidina yeni alanlar eklemek isteyebilir.
 Örnek vermek gerekirse; Kullanici olan çalisan        için soyadi= KAYA olan çalisanin Özel Sahalar
bilgisine Tuttugu Takim'i ekleyebilir.

 Kullanici kosul girmek istediginde  butonuna tiklar. Kullanicinin karsisina asagidaki gibi bir
pencere çikar.        
 Kullanici bu kisimda sekmelerde olmasi istedigi kosulu seçer.
 

                         

 Kullanici  butonu tikladiktan sonra asagidaki pencere açilir.
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 Kullanici burada istedigi kisitlari girer ve  butonunu tikladiktan sonra kosul
tanimlama islemini bitirir.
 
 
 
 
 

1.2.3.10.1.4  Takvim Ayarlari

 IK Uzmaninin kendi Microsoft Outlook uygulamasinda takvimindeki etkinliklerin IKWEB
içerisinde Kisisel/Takvim de görünmesi istendiginde yapilmasi gereken düzenlemeler bu
ekrandan yapilmalidir.
 
 

1.2.3.10.1.5  Ise Alim Ayarlari

 Kullanici Ise Alim Ayarlari yapmak için Araçlar sekmesinden Ayarlar i seçer.
 
 Ise Alim Ayarlari sayfasinda ise alinacak kisinin e-posta bilgileri, twitter bilgileri, içerik
bilgileri, sirket logo bilgileri gösterilir                .
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 Ise Alim Ayarlari
 
 Portalda yapilacak is basvurularinda fotografsiz basvuru kabul edilmesi, Isealim portalinda
Araçlar/Duyuru Ekleme bölümünde tanimlanan duyurularin görünmesi, isealim portali
ekraninda bulunan NetsisHR, telif haklari bilgilerinin görünmesi ile ilgili düzenleme
yapilabilir.
 Üyelik islemlerinde TC Kimlik no sorgulama islemi için ilgili parametreler seçilmis olmalidir.
Isealim portalinda ilgili parametre girilerek, TC Kimlik girisi zorunlu yapilabilir, böylelikle TC
Kimlik no bilgisini girmeyen adaylar is  basvurusunda bulunamaz.
 
 
 E-Posta Bilgileri
 
 Isealim portalindan gelen basvurulara gidecek olan maillerde görünen genel e-posta adresi
bilgisi bu kisimda belirlenir.
 Yenibiris.com Entegrasyonu kullanilacaksa "Evet" seçilmelidir.
 Yenibiris.com kullanici adi ve sifresi girildikten sonra, Ilanlar için “yenibiris.com” adinda bir
ilan grubu otomatik olarak açilir.
 
 
 
 Twitter Bilgileri
 
 Adaylar tarafindan sirket hakkindaki bilgilere Twitter sosyal paylasim sistesi araciligiyla
ulasilmak istendiginde arama motorunda kullanilan kelime belirlenir.
 
 Içerik Bilgileri
 
 Ise alim portali araciligiyla genel olarak gönderilen mailin sablonu, içerigi bu bölümde
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belirlenir.
 
 Sirket Logo Bilgileri
 
 Ise Alim Portalinda ve çalisan portalinda görünecek sirket logosu bu bölümde belirlenir,
yüklenir.
 
 

1.2.3.10.1.6  E-Posta Sunucu Ayarlari

 
 IKWEB SMTP ayarlarinin kaydedildigi bölümdür. Bu bölümde girilen bilgiler sayesinde Netsis
HR mail gönderim islemi yapilabilecektir.
 
 Mail ayarlari girildikten sonra sistemde mail gönderimi için "Test Et" denildiginde asagidaki
ekranda gerekli bilgiler girilerek mail gönderim testi yapilabilir.

       Test et butonu tiklaninca ekrana gönderen adresi , gönderici adresi, konu bilgileri gibi test
maili gönderim bilgilerinin doldurulmasi gerekmektedir. Gönderici adresi , sistem
ayarlarindaki Genel Gönderici adresi ayarinda adres bilgisi ile default olarak dolu gelir.
Istenirse ekrandan bu bilgi degistirilebilir.
 
 NOT: Smtp ayarlari altinda bulunan “SSL Kullanimi” parametresi Office365 kullanan
müsterilerimizde  maillerin çalisabilmesi için seçili olmalidir. Office365 kullaniminda genel
olarak sunucu adi olarak ‘outlook.office365.com’ port olarak ‘587’ kullanilir.
 
 



429Araçlar

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

1.2.3.10.1.7  Izin Kazanim Çalisma Ayarlari

 
 Çalisanlarin izin hakedis kayitlari, hakettikleri gün geldiginde otomatik olarak sisteme
eklenmesi istendiginde izin kazanim çalisma ayarlari tanimlanmalidir. Örnein baslangiç tarihi 1
Ocak 2017 bitis tarihi 31 aralik 2017 olan bir izin kazanim çalisma ayarinda bir yil içinde hakedis
günü gelenlerin kayitlari otomatik olarak atilacak demektir.
 
 

1.2.3.10.1.8  B2E Ayarlari

 B2E ayarlari altinda Kim Kimdir portletinde görülen sahalarin hangilerinin görünür olunmasi
isteniyorsa asagidaki ekranda seçilmis olmasi gerekmektedir. Böylelikle KIm Kimdir kisminda
görünen sahalar yönetilebilmektedir.
 
 

1.2.3.10.2  Fotograf Ekleme

 Kullanici fotograf eklemek istediginde araçlar ana sekmesinden Fotograf Ekleme seçenegini
seçer.
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 Yeni Fotograf Ekleme Islemi
 
 
 "Yeni Ekle" butonu ile yeni fotograf eklenir. Kullanici, asagidaki çikan pencereden "Eklemek
istediginiz fotografi seçiniz"  butonu ile yeni fotograf ekleyebilir.
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1.2.3.10.3  Duyuru Ekleme

 Kullanici Sayfam sekmesinde Duyurular alaninda görmek istedigi duyurulari buraya ekleyerek
belirler.
 
 Duyuru baslangiç, bitis tarihi ve gerekli açiklama ile eklenir. Eklenen duyurular "Degistir"
 butonu ile degistirilebilir veya "Sil" butonu ile silinebilir.
 
 
 Duyuru Ekleme seçildikten sonra yeni duyurularin eklenecegi, silinecegi ya da degistirilecegi
alan ekrana gelir.
 
 
 

 
 
 
 Duyuru  Eklenmesinde Mail Gönderilmesi:
 
 Yeni duyuru eklenince; ilgili yetki grubuna bagli çalisanlara ( yetki grubu yoksa o isletmedeki
tüm çalisanlara)  mail gönderilebilmektedir. Gönderilecek mail içerigi sablonunun
tanimlanmasi için bknz.Araçlar/E-posta Içerik Tanimlama
 
 Yeni Duyuru Ekleme
 
 Kullanici "Yeni Ekle"  butonu ile yeni duyuru ekler."Yeni Ekle" butonu seçildikten sonra
asagidaki pencere ekrana çikar.
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 Yaninda kirmizi yildiz olan alanlar doldurulmasi zorunlu alanlardir. Kullanici bu alanlari
mutlaka doldurmalidir.
 
 Kullanici ekleyecegi duyurunun yazim biçimlerini degistirebilir, resim baglantisi ya da
hyperlink baglantisi ekleyebilir.
 
 Kullanici ekleyecegi duyurunun görünmesini istedigi portali seçebilir. Evrak sekmesi kilitli
oldugu için gri renktedir.
 
 Kullanici ;        
 
 "Kaydet ve Kapat" Seçenegi ile döküman eklemeden duyuru ekler ve ekrandaki pencereyi
kapatir.
 "Kaydet ve Döküman Ekle"    Evrak sekmesi bu buton seçildikten sonra açilir. Bu buton
seçilmeden evrak eklenemez.
 
 
 
 NOT: Duyurular  herkese açik olabilecegi gibi, belirlenen bir yetki grubuna baglanabilir. Belirli
bir yetki grubu tanimlamak için bknz. Tanimlamalar/Kullanici/Yetki Grubu
 
 
 
 
                 Yeni Duyuruya Evrak Ekleme
         
                 Kullanici "Kaydet ve Döküman Ekle" butonu seçtikten sonra Evrak sekmesi kilidi kalkar
ve rengi beyaz olur.
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                 Kullanici evrak sekmesini seçer ve asagidaki gibi pencere çikar.
 
                 

 

                 Varolan bir evragin eklenmesi  filtre butonu ile kullaniciya bagli belli arama
kriterlerine göre yapilir..
 
                 Yeni evrak ekleme ise "Yeni Ekle"  butonu ile yapilir. Yeni ekle butonundan sonra
ekrana asagidaki pencere çikar.
 
                 

 
         
                 Kullanici Döküman Grup ve Açiklama yazdiktan sonra "Eklemek istediginiz dosyalari
seçiniz" butonu ile yeni evragi eklemis olur.
 
                 Duyuruya Yetki Grubu Ekleme        
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                 Uygulamada yetki grubu tanimli ise, duyurularin belli yetki grubuna göre görülmesi
saglanabilir.
 
 
 Varolan Duyuruyu Degistirme
 
 Kullanici "Degistir" butonu ile karsisina çikan sayfadaki duyurularda degisiklik yapabilir.        
                   
 
 
 Duyuruyu Silme
 
 Kullanici "Sil" butonu ile tanimlanmis ya da süresi geçmis duyurulari silebilir.
 
 
 
 
 Duyuru Detayi Görüntüleme
 

 Kullanici  butonu ile duyuru hakkinda daha detayli bilgi edinebilir.
 Bu detaylar; o duyuruya bagli olan döküman grup, duyuryula ilgili dosya adlari ve ilgili
açiklamalardir.
 
 Kullanici "Degistir" butonu ile bu detaylar arasinda degisiklik yapabilir,"Sil" butonu ile duyuru
silebilir.
 
 
 
 
 
 

1.2.3.10.4  Evrak Ekleme

 Kullanici Sayfam sekmesinde Ortak Belgeler alaninda görmek istedigi belgeleri buraya
ekleyerek belirler.
 

 Kullanici "Sil" butonu ile dosya silebilir,   butonu ile filtreleme yapip evrak
görüntülemede sinirlandirma yapabilir.
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 Yeni Evrak Ekleme Islemi
 
 
 Kullanici "Yeni ekle" butonuna tikladiktan sonra ekrana  asagidaki pencere çikar.Bu seçenekle
sunum, yazi dosyasi gibi herhangi bir veri dosyasi eklenir.
 

 Kullanici  butonu ile döküman grubu arayabilir ya da yeni bir döküman grubu olusturabilir.
 
 Son olarak "Eklemek istediginiz dosyalari seçiniz" butonunu seçerek evrak ekler. Evrak
eklenirken evrak tarihi de tanimlanabilir.
 
 

 
 
 

1.2.3.10.5  E-posta Içerik Tanimlama

 
 Her modül içinde geçen  talep/onay/bilgilendirme maillerinin mail sablonlari bu bölümden
yapilmaktadir.
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 Maillere Cc / Bcc Eklenmesi
 

Ayarlar E-posta içerik tanimlama ekraninda , e-posta sablonlarinin listelendigi yerde
“Cc/Bcc Ekle” linki tiklanarak E-posta sablonu sistemde tanimli olan maillere Cc / Bcc
kisileri eklenebilir.
Cc / Bcc ekleme islemi yapilirken, organizasyonel birimdeki bir kisi (ana bölge , alt
bölge,bölüm , birim,departman veya pozisyon seçimi yapilarak) , mail gönderilecek
kisinin amiri, IK yöneticisi , ikincil amiri , üst amiri veya sistemdeki herhangi bir özlük
Cc/Bcc kisisi olarak eklenebilir. Bir maile istenildigi kadar Cc ve Bcc kisisi eklenebilir.
 

                               

 
 
Asagida Cc/Bcc özelliginin desteklenmedigi mail sablonlari listelenmistir. Bu sablonlar
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için Cc/Bcc ekleme özelligi uygun olmayacagindan , bu özellik desteklenmemistir.
1) Genel – Yeni Kullanici

2) Özlük – Mutlu günler

3) Özlük – Mutlu Günler Listesi

4) Ise alim modülü mailleri
 
 
Mail Sablonu Ekleme

 
       "Yeni Ekle" butonu ile yeni e-posta sablonu tanimlanmaktadir.
 
 

 
 
 Mail Sablon Düzenleme Araci
 
 Içeriklere resim eklenebilir,  yazinin fontu degistirilebilir. BUnun gibi düzenlemeleri içerik
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sablonun içinde olan asagidaki araçla yapilabilmektedir.  butonuyla masaüstündeki bir
resim mail sablonuna eklenebilir.
 

 
 
 
 
 Mail Sablonu Tanimlamalari
 
Belirtilen anahtar sözcükler mail gönderilirken uygun sözcükler ile degistirilerek
kullanilacaktir. Anahtar sözcükler kullanilirken ##AnahtarSözcük## seklinde kullanilmalidir.

 

? Örnek kullanim:

oModül: Özlük

oTip: Mutlu Günler

oMail içerigi:

 

Sayin ##CalisanAdi## ##CalisanSoyadi## ,

 

Sirketimiz dogum gününüzü kutlar, saglikli ve mutlu bir yil diler.

 

Iyi günler.

 

 

Asagidaki listede ilgili modüller için olusturulmus mail tanimlari ve her modül için tanimli olan
anahtarlarin adlari bulunmaktadir.
 

•Ilgili Modül: Özlük Modülü E-posta Tanimlari

oE-Posta Içerik Tipi :Mutlu Günler
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Eklenecek Anahtarlar

?CalisanAdi

?CalisanSoyadi

Örnek Kullanim;

oE-Posta Içerik Tipi :Mutlu Günler Listesi

Eklenecek Anahtarlar

?Dogum Günü Bilgisi

?Evlilik Yildönümü Bilgisi

Örnek Kullanim;
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oE-Posta Içerik Tipi :Pozisyon

Eklenecek Anahtarlar

?CalisanAdi

?CalisanSoyadi

Örnek Kullanim;
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Gelen mail içerigi;

 

•Ilgili Modül:  Egitim Modülü E-posta Tanimlari

oE-Posta Içerik Tipi :Egitim Planlama

Eklenecek Anahtarlar

?EgitimAdi

?EgitimKonusu

?BasTar
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?BitTar

?Katilimcinin Adi

?Katilimcinin Soyadi

Örnek Kullanim;

 

oE-Posta Içerik Tipi :Egitim Planina Katilma Talebi

Eklenecek Anahtarlar

?TalepEdenAdi

?TalepEdenSoyadi

?EgitimAdi

?BasTar

?BitTar

Örnek Kullanim;



444 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 

oE-Posta Içerik Tipi :Egitim Talebi

Eklenecek Anahtarlar

?TalepEdenAdi

?TalepEdenSoyadi

?EgitimAdi

?Aciklama

?BasTar

?BitTar

Örnek Kullanim;
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oE-Posta Içerik Tipi :Egitim Hatirlatma Bildirimi

Eklenecek Anahtarlar

?KatilimciAdi

?KatilimciSoyadi

?BasTar

?BitTar

?EgitimAdi

Örnek Kullanim;
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•Ilgili Modül: Ise Alim Modülü E-posta Tanimlari

oE-Posta Içerik Tipi :Basvuru Olumsuz Cevap

Eklenecek Anahtarlar

?Ad

?Soyad

?IlanKodu

?Email

Örnek Kullanim;
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oE-Posta Içerik Tipi :Ise Alim Basvuru

Eklenecek Anahtarlar

?Ad

?Soyad

?IlanKodu

?Email

Örnek Kullanim;
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oE-Posta Içerik Tipi :Ise Alim Görüsme

Eklenecek Anahtarlar

?Ad

?Soyad

?GorusmeYeri

?GorusmeTarihi

Örnek Kullanim;



449Araçlar

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 

•Ilgili Modül: Anket/Sinav Modülü E-posta Tanimlari

oE-Posta Içerik Tipi :Anket

Eklenecek Anahtarlar

?Isim

?Soyad

Örnek Kullanim;
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•Ilgili Modül: Izin Modülü E-posta Tanimlari

oE-Posta Içerik Tipi :Izin Defteri

Eklenecek Anahtarlar

?Sicil No

?Ad

?Soyad

?Bölüm

?Görev

?Ise Giris Tarihi

?Yillik Izine Esas Tarih

?Tablo
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?Günün Tarihi

Örnek Kullanim;

 

•Ilgili Modül:Performans E-posta Tanimlari

oE-Posta Içerik Tipi :Hedeflerin Onaylanmasi-Çalisan

Eklenecek Anahtarlar

•Çalisan Ad Soyad

•Amirin Adi Soyadi

•B2E Link

•Performans dönemi

•Hedeflerin Girilmesi Bitis Tarihi

Örnek Kullanim:
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oE-Posta Içerik Tipi :Hedeflerin Onaylanmasi-Amir

Eklenecek Anahtarlar

•Çalisan Ad Soyad

•Amirin Adi Soyadi

•B2E Link

•Performans dönemi

Örnek Kullanim:

 
 



453Araçlar

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 
 
 
 

oE-Posta Içerik Tipi :Degerlendirici Degerlendirdi

Eklenecek Anahtarlar

•Çalisan Ad Soyad

•Degerlendirici Ad Soyadi

•B2E Link

•Performans dönemi

•Degerlendirme Bitis Tarihi
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•Ilgili Modül:Genel Islemler E-posta Tanimlari

oE-Posta Içerik Tipi :Yeni Evrak

Eklenecek Anahtarlar

•Dosya Açiklama

•Dosya Türü

•B2E Link

•ÇalisanAdi

•ÇalisanSoyadi

Örnek Kullanim:
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oE-Posta Içerik Tipi :Yeni Duyuru

Eklenecek Anahtarlar

•DuyuruAdi

•Duyuruiçerik

•B2E Link

•ÇalisanAdi

•ÇalisanSoyadi

Örnek Kullanim:
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oE-Posta Içerik Tipi :Yeni Kullanici

Eklenecek Anahtarlar

•KullaniciSifresi

•AdiSoyadi

•B2E Link

Örnek Kullanim:
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1.2.3.10.6  Zamanlanmis Görevler

 Uygulamada izin hakedis, dogum günü maillerinin otomatik olarak gönderilmesi gibi
görevlerin yapilmasi için bu görevlerin tanimlari yapilmalidir. Görev tanimi yapildiktan sonra
görevin gerçeklesip gerçeklesmedigi ve ya görev gerçeklesirken hata alinip alinmadigi görev
listesinden takip edilebilir.
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1.2.3.10.6.1  Görev Listesi

 
 Zamanlanmis görev tanimlarinin çalisma bilgileri listelenir.
 
 

1.2.3.10.6.2  Görev Tanimi

 Uygulamanin kullanici bagimsiz otomatik olarak yapmasi istenen görevleri bu ekrandan
tanimlanir.
 
 NOT: Kullanicilarin IK yöneticisi olabilmesi Tanimlamalar/Kullanici/Kullanici Bilgileri
ekranindan yapilmaktadir.
 
 Mutlu Günler
 
 Çalisanlarin is e-postalarina dogum günü tebrik maili gönderilmesi için "Tebrik e-postasi"
tanimlanmalidir. Günlük çalisan bir görevdir. Hatirlatici kurulsun parametresi seçili olmali ve
görevin çalisacagi tarih araliigi girilmelidir. Bu islemle beraber Araçlar/ E-posta Içerik
Tanimlama ekraninda "mutlu günler" mail içerigi tanimli olmalidir.
 
 Bilgilendirme e-postasi ise tüm çalisanlara gönderilmektedir. . Bu islemle beraber Araçlar/ E-
posta Içerik Tanimlama ekraninda "mutlu günler listesi" mail içerigi tanimli olmalidir.
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 Egitim Plani
 
 Egitim planinin yaklastiginin mail ile gönderilerek katilimcilara hatirlatilmasi için yapilan görev
tanimidir.
 Ayarlarda Egitim Plani Maili için hatirlatici kurulursa, ayarlanan tarihte ve saatte tüm IK
yöneticilerine hatirlatma maili atilir. Bu islem için E-posta içerik tanimlama islemi yapilmalidir.
 

 
 
 Isçi Sagligi
 
 Tetkik siklik tanimi yapildiktan sonra tetkik tarihi yaklasan çalisanlarin isimlerinin mail ile
bildirilmesi için "Tetkik için hatirlatici kur" seçilmelidir ve hatirlaticinin kaç önce çalismasi
gerektigi ve çalisacagi saat belirtilmelidir. Eposta içerik sablonu tanimli olduktan sonra tetkik
hatirlatma ile ilgili mail burada beirlenen gün ve saat parametresine göre uygulama tarafindan
gönderilmis olacaktir.
 Ayarlanan tarihte ve saatte tüm IK Yöneticilerine hatirlatma maili atilir. Bu islem için E-posta
içerik tanimlama islemi yapilmalidir.
 
 10 günden fazla rapor alan çalisanlarin ise döndüklerinde çalismaya elverisli olup
olmadiklarinin tespiti için muayene olmalari gerekmektedir. Rapor sonrasi muayene olmasi
ereken kisilerin listesinin IK Uzmanina bildirilmesi için "Rapor sonrasi muayene için hatirlatici
kur" seçenegini seçip, hatirlaticinin kaç önce ve hangi saatte çalisacagini belirlemesi
gerekmektedir.
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 Hak Edis
 
 Izin hakedisi gelen çalisanlarin hakettikleri gün bilgisinin otomatik olarak sistem tarafindan
atilabilmesi için hakedis görev tanimi yapilmalidir.
 
 

 
 
 Profil Tanimi
 
 Profil taniminin belirlenen periyotlarda çalisabilmesi için görev tanimi asagidaki ekran
kullanilarak yapilmalidir.
 
 
 

 

1.2.3.10.7  Özel Basim

 
 Izin talep formu basimi için formun dizaynina ait bilgilerin girildigi ekrandir.
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1.2.3.10.8  Evrak Arama

 NetsisHR içerisinde yüklenmis tüm dökümanlarin içeriklerinde arama yapilabilir. ( CV,
Raporlar, Duyurular, Izinler, vb)
 NetsisHR içine yüklenen tüm doküman tiplerini desteklemektedir. ( PDF, WORD, EXCEL vb.)
 
 
 

 
 
 
 Asagidaki ekranda arama satirina dökümanin içinde geçen anahtar kelime yazilir ve "Ara"
butonuna basildiginda dökümanda anahtar kelimenin geçtigi yerler highlight ile gösterilir.
 Yazilan anahtar kelime döküman basliginda aranir ve dökülen liste buna göre olur, ayni
zamanda döküman içinde de arama yapilir.
 Arama yapilan döküman bilgisayara indirilebilir, bunun için asagidaki ekrandaki
gibi,"Döküman adi" basliginda bulunan "Yenilikler.docx" 'a tiklamak yeterlidir.
 
 
 

 
 

•   Tek bir noktadan doküman yükleme (Genel doküman ekleme ekrani)  ve tek bir
noktadan doküman arama (Arama ekrani) yapilabilir.

•   Türkçe arama destegi ( örnegin arama motorunda “egitim” sorgusunda “egitim”,
“egitimler”, “egitmek” vb içerikleri de otomatik olarak sorgulamaktadir)
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•   Tekli ve çoklu kelime bazinda arama desteklenmektedir.

•Operatör bazli arama desteklenmektedir.  ( +,  -, “ ” vb.  )

•Arama sonuçlari üzerinde filtreleme, düzenleme desteklenmektedir. (Örnegin:
Sadece Cv dokümanlari üzerinde arama yapilsin gibi, vb.)

•Arama sonuçlarinda Highlight desteklenmektedir. ( Örnegin, aranan kelimenin arama
sonuçlarinda highlight edilmesi )

•Arama sonuçlari, bulunan içerigin uygunluguna göre siralanmaktadir. ( örnegin aranan
kelimeyi en çok içeren kelime arama sonuçlarinda ilk sirada çikmaktadir.)

•   Gelismis arama desteklenmektedir. (Örn: “Su kelimelerin tümünü içeren, Su
kelimelerin hiçbirini içermeyen”, vb. )

 

 
 

Gelismis Aramanin Kullanimi:

"Su kelimelerin tümünü içeren" kisitinda
önemli kelimeler yazilir, "CV" gibi.

"Aynen su kelimeyi veya kelimeleri içeren"
kisitinda kelimelerin tamamini tirnak içine
alinir:  "CV YAZILIM MÜHENDISI" gibi.

"Su kelimelerden herhangi birini içeren"
kisiti için istenilen tüm kelimelerin arasina
OR yazilir:  SÖZLESME OR MÜHENDIS

"Su kelimelerden hiçbirini içermeyen" kisiti
için istemediginiz kelimelerin hemen önüne
bir eksi isareti koyulur: -mühendis,
-"sözlesme"

"Döküman Grup" kisiti için NetsisHR üzerinde
bulunan belli bir döküman grubu içinde
arama yapilir.

"Döküman ne ile ilgili" kisiti için, NetsisHR
üzerinde hangi modül ile ilgili arama
yapilacagi belirlenir.
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1.2.3.10.9  Özlük Fotograf Optimizasyonu

eritabanindaki büyük boyutlu özlük fotografindan kaynaklanan hatalarda, fotograf
optimizasyonunu bu ekran ile saglanmaktadir. Bu ekrandan Çalistir denildiginde,
veritabanindaki özlük fotograflarini uygulama içerisinde en uygun boyuta dönüstürmektedir. 

Islem tamamlandiktan sonra Ana Sayfa'ya yönlendirilecek ve veritabanindaki özlük
fotograflarinin boyutuna göre islem uzun sürebilir.

NOT: 
Organizasyon Semasi B2E'den açildigi durumda, semadaki özlük fotograflari arasinda
1MB'den büyük fotograf varsa fotografsiz açilmasi saglandi. 
Organizasyon Semasi  IKWEB'den açildigi durumda, semadaki özlük fotograflari
arasinda 1MB'den büyük fotograf varsa - Özlük Fotograf Optimizasyonu ekranina
yönlendirilerek, bilgi verildi. 

1.2.3.10.10  Lisans Sözlesmesi

Uygulama kurulurken, geçen Lisans Sözlesmesi metni detayli olarak bu ekrandan
incelenebilir.
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1.2.3.11 Tanimlamalar

 Bu bölümde, diger modüllerde rehber butonunda ekrana gelen listeler düzenlenir. Ülke,
Sehir, gibi genel olarak kullanilan tanimlamalar bu kisimda eklenir.
 
 

 

 Kullanici ayrica bu listedeki isimleri rehber butonunda bulunan "Yeni Ekle" butonu ile de
ekleyebilir.
 
 Rehber araciligiyla eklenen yeni tanim bu bölümdeki ayarlarda da ekli olarak gözükmüs olur.
 
 Bu 2 kisimdaki degisiklik birbirinde gözükür böylelikle ortak tanimlarla ortak hareket edilir.

 

Bu bölümde Organizasyonel Tanimlar, Cografik Tanimlar, Tahsil Tanimlari, Banka



465Tanimlamalar

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

Tanimlari, Kod Tanimlari, Egitim, Genel Tanimlar, Isçi Sagligi, Zimmet, Öneri/

Sikayet,Isealim kisimlari bulunmaktadir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3.11.1  Öneri/Sikayet

       
          Öneri/Sikayet sistemi ile;
 

Çalisan öneri/sikayet sistemi ile sirket içinde iyilestirmelerin takibi,

Çalisan  portali  ile  çalisanlarin  açilan  öneri/sikayet  konularina  dahil  olabilmesi,  takip

edebilmesi

Öneri/sikayet yapacak kisilerin komite adiyla gruplanabilmesi,

Komitelere atanan çalisanlarin, çalisan portalina girdiklerinde öneri  sikayet durumunu

takip edebilmesi

Getirilen öneri/sikayetlerin ödül-ceza sürecine dahil edilerek, çalisanin ödül  veya ceza

almasina etki edebilmesi,

Ödül-ceza  sürecinde  bu  önerinin  etkisinin,  tarih  ve  detayli  açiklamalarla

görüntülenebilmesi yapilabilir.
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 B2E-Çalisan Portalindan , çalisanlar öneri/sikayet girislerini asagida belirtilen bölümden takip
edebilirler.
 
 

1.2.3.11.1.1  Öneri Durumu

 Öneri Durum bilgisi girilir.
 Örnek verilecek olursa; çalisan tarafindan B2E-Çalisan portalindan girecegi öneri/sikayetin
statüsü, "inceleniyor", "Reddedildi" gibi farkli tanimlarla belirlenebilir.
 Statü tanimlari, kullanicilarin istekleri dogrultusunda çesitli sekilde tanimlanabilir.
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 "Yeni Ekle" tiklandiktan sonra, durum kodu, durumun adi ve o duruma karsilik gelen puan
bilgisi girilebilir.
 

 

1.2.3.11.1.2  Komiteler

 
 Öneri/Sikayetlerin belli bir grup çalisan tarafindan yapilmasi istendiginde, "Komite" tanimi
yapilmalidir.
 Örnek verilecek olursa; 1.Üretim Bandi adinda bir komite tanimlayalim.
 

 
 
 Önerilerde bulunulacak kisiler de sadece üretim departmaninda çalisan bazi kisiler olsun. Bu
yüzden, degerlendirici olarak bazi çalisanlar komitede tanimlanabilir.
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 Degerlendiriciler basligi altinda, "Yeni Ekle" denilerek komite üyeleri tanimlanmaktadir.
 

       
 
 "Lider" olarak belirtilmis çalisalar, öneri/sikayet ile ilgili durumu degistirme yetkisine
sahiptir.
 
 Bu bölümde belirlenen komite üyeleri, Çalisan Portali-B2E'ye girdiklerinde ilgili komite adi
altinda kendi ve diger komite üyelerinin öneri/sikayetlerini görebilecektir.
 
 

1.2.3.11.1.3  Öneri Kategorisi

 Öneri/Sikayet kategori tanimlari yapilmaktadir.
 
 

 
 "Yeni Ekle" denildikten sonra, asagidaki bilgiler tanimlanarak, öneri/sikayet kategorisi
tanimlanir.
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1.2.3.11.2  Maas Avansi

 Bordro entegrasyonu saglanmaktadir.
 
 

 
 
 
 Entegrasyonun oldugu kosulda, asagidaki gibi personel uygulamasindaki kazanç yardimi ile
Netsishr tanimlari eslemesi yapilir.
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1.2.3.11.2.1  Bordro Entegrasyon

 
 
 Entegrasyonlu NetsisHR Bordro uygulamasinda avans gelir tipinin karsiligi tanimlanir.
 
 

 
 Asagidaki ekranda görüldügü gibi, ekrana gelip yeni ekle dedigimizde, Sirket, hesap kodu, ve
gelir tipi adi seçilir.
 

 

1.2.3.11.3  Ise Alim

 Isealim Modülü içinde kullanilan tanimlar yapilmaktadir.
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1.2.3.11.3.1  Görüsme Durumu

 Isealim görüsme durumu tanimlamalari yapilir.
 
 

1.2.3.11.3.2  Ilan Grubu

 
 Isealim modülü ile ilan yayinlarken ilanlar belli basliklar altinda gruplamak istenirse, ilan
grubu tanimlanir.
 
 

 
 Örnegin; Ilan grubu tanimlama ilanlari belli ana basliklar altinda toplamak için
kullanilabileceginden, ilan grubu adlari sirketteki bölüm, departman tanimlamalari olabilir.
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1.2.3.11.3.3  Is Alani

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi Is Alani
bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 

 Bu bölümde tanimlanan is alani bilgilerini, kullanici diger modüllerdeki departman

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli is alanlari üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimli is alanlari silebilir.

 

Is Alani Arama Islemi

 

Kullanici ayrica varolan Is Alani tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici   arama satirindan "Ara" butonuna basarak bu islemi gerçeklestirebilir.

Asagidaki örnekte kullanici  ‘müst’ harflerinin bulundugu satirlari görüntülemek

istemistir. Arama islemindeis alani  ismi içinde ‘müst’ harflerini aranir.

 

 

 

Yeni Is Alani Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Is Alani tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonu ile yeni is alani tanimlamasi islemini bitirir.
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1.2.3.11.3.4  Isealim Talebi Nedeni

 Isealim talebi neden tanimlari yapilmaktadir.
 
 

 
 Örnegin bir amir kendisine bagli çalisanlardan biri dogum iznine çiktigi için "Dogum"
isealim taleb nedeni ile yeni bir çalisan talebinde bulunabilir.
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1.2.3.11.3.5  Isealim Talebi Sablonu

 
 Isealim talebi yapilirken kullanilacak sablonun tanimlamasi yapilir.
 
 Asagidaki ekran görüntüsündeki gibi, isealim talebi sablonuna kod tanimlanir ve bu sablonda
ekranda doldurulmasi istenen alanlar belirlenir. Örnegin, isealim talebinde yabanci dil bilgisi
tanimi önemli ise, sablonda bu alan yer almalidir.
 
 Birden fazla sablon tanimlanabilir. Kullanim açisindan bölümlere, departmanlara göre
sablonlar tanimlanabilir. Örnegin, maviyaka bir çalisan ise alinacaksa yeni bir kod tanimiyla
yeni bir sablon tanimlanir ve bu sablonda yabanci dil bilgisi gibi bazi alanlarin olmasina ihtiyaç
yoktur.
 
 

1.2.3.11.3.6  Talep Durumu

 Talep durumu tanimlari yapilmaktadir.
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1.2.3.11.4  Isçi Sagligi

 Bu bölümde diger modüllerde kullanilan Isçi Sagligi ile ilgili tanimlamalar yapilir.
 Bu bölümde tanimlanmis olan tetkik, is kazasi vb. tanimlar Özlük/Tetkik , Özlük/Tibbi
Muayene , Özlük/Periyodik Muayene , Özlük/Is Kazasi bölümlerinde çalisanler için saglik
bilgileri girilirken kullanilmaktadir.        
 Kullanici Tetkik Tipi, Is Kazasi Tipi, Kisit, Tani, Sevk, Kök Neden tanimlamalarini  bu bölümde
yapar.
 
 
 

1.2.3.11.4.1  Kaza Derecesi

 Is kazasi formunda gelen is kazasi dereceleri tanimlari yapilir.
 
 

1.2.3.11.4.2  Tetkik Tipi

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi Tetkik Tipi 
bilgilerini bu bölümde tanimlar.
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 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Tetkik Tipi bilgileri Özlük modülü ya da Isçi Sagligi
 modüllerinde kullanilmaktadir.

 

 Bu bölümde tanimlanan Tetkik Tipi  bilgileri,  diger modüllerdeki Tetkik Tipi

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Tetkik Tipilar üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimli Tetkik Tipilari silebilir.

 

Tetkik Tipi Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Tetkik Tipi tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

Yeni Tetkik Tipi Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Tetkik Tipi tanimlamasi ve Tetkik Tipi için kod

tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

 

 



477Tanimlamalar

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.4.3  Is Kazasi Tipi

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi Is
Kazasi Tipi  bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Is Kazasi Tipi bilgileri Özlük modülü ya da Isçi
Sagligi  modüllerinde kullanilmaktadir.

 
 Bu bölümde tanimlanan Is Kazasi Tipi  bilgileri,  diger modüllerdeki Is Kazasi Tipi

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Is Kazasi Tipilar üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimli Is Kazasi Tipilari silebilir.

 

Is Kazasi Tipi Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Is Kazasi Tipi tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Is Kazasi Tipi Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Is Kazasi Tipi tanimlamasi ve Is Kazasi Tipi için kod
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tanimlamasi yapar. Tetkik Kodu sahasinin doldurulmasi zorunludur.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.4.4  Kisit

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi Kisit  bilgilerini
bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Kisit bilgileri Özlük modülü ya da Isçi Sagligi  modüllerinde
kullanilmaktadir.
 

 Bu bölümde tanimlanan Kisit  bilgileri,  diger modüllerdeki Kisit sahalarinda 

butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Kisitlar üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile tanimli

Kisitlari silebilir.
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Kisit Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Kisit tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

 

Yeni Kisit Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Kisit tanimlamasi ve Kisit için kod tanimlamasi

yapar. Kod sahasinin doldurulmasi zorunludur.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.
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1.2.3.11.4.5  Sevk

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi Sevk 
bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Sevk bilgileri Özlük modülü ya da Isçi Sagligi
 modüllerinde kullanilmaktadir.

 

 Bu bölümde tanimlanan Sevk  bilgileri,  diger modüllerdeki Sevk sahalarinda 

butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Sevklar üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile tanimli

Sevklari silebilir.

 

Sevk Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Sevk tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Sevk Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Sevk tanimlamasi  yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.
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1.2.3.11.4.6  Tani

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi Tani 
bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Tani bilgileri Özlük modülü ya da Isçi Sagligi
 modüllerinde kullanilmaktadir.
 

 Bu bölümde tanimlanan Tani  bilgileri,  diger modüllerdeki Tani sahalarinda 

butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Tanilar üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile tanimli

Tanilari silebilir.

 

Tani Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Tani tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi
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gerçeklestirebilir.

 

Yeni Tani Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Tani tanimlamasi ve Tani için kod tanimlamasi

yapar. Tani sahasinin doldurulmasi zorunludur.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.4.7  Kök Neden

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi Kök
Neden  bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Kök Neden bilgileri Özlük modülü ya da Isçi Sagligi
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 modüllerinde kullanilmaktadir.
 
 Bu bölümde tanimlanan Kök Neden  bilgileri,  diger modüllerdeki Kök Neden

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Kök Nedenlar üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimli Kök Nedenlari silebilir.

 

Kök Neden Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Kök Neden tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Kök Neden Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Kök Neden tanimlamasi ve Kök Neden için kod

tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.
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1.2.3.11.4.8  Organ/Uzuv

 
 Is kazasi formunda gelen organ/uzuv tanimlari yapilir.

1.2.3.11.4.9  Tibbi Muayene

 

Bu bölümde çalisanin varsa tibbi muayene bilgisi görünür. Varolan bilgiler

degistirilebilir ya da silinebilir.

NOT: Özlük altinda bulunan bu ekranin gelebilmesi için Isçi Sagligi Lisansi müsteri

tarafindan satin alinmis olmalidir. Lisans var ise, Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari

 içerisinde "Özlük ayarlari" içerisinden "Özlük Ekraninda Isçi Saglik Bilgilerini Göster."

parametresi seçili olmalidir.

 

 
Tibbi muayene ile ilgili Muayene Tarihi, Sikayet, Isim, Tedavi, Istirahatli Gün Sayisi,

Sevk bilgileri ekrandan okunabilir.

Tibbi muayane bilgisi özlük kismindan eklenebilecegi gibi, Isçi Sagligi modülünden de

eklenebilir. (Bknz.Isçi Sagligi/Tibbi Muayene )



485Tanimlamalar

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 Yeni Tibbi Muayene Bilgisi Ekleme

 

 Kullanici "Yeni Ekle" butonuna tikladiginda asagidaki ekran görüntüsü gelir.

 Ekranin en üstünde bulunan arama kismiyla tibbi muayene bilgisi yapilacak olan çalisan aranir.

 Ekrana gelen rehberde pasif çalisanlara ait bir giris de yapilabilir.

 Kullanici ilgili çalisani seçtikten sonra tibbi muayene ile ilgili bilgileri girebilecegi ekran gelir.

 

 

 

Bu bölüm 2 kisimdan olusmaktadir:Isçi, Tibbi Muayene.

 

 Isçi

Tibbi Muayene kaydi yapilacak olan çalisanin; Adi ve Soyadi, Departman, Bölüm,

Pozisyon, Birim, Bünye Giris Tarihi, TC Kimlik No, Ssk Numarasi, Kan Grubu bilgileri

otomatik olarak dolu gelir.

 Tibbi Muayene

 Çalisanin Tibbi Muayenesinin  bilgileri girilir.

 Kullanici "Kaydet" butonuna bastiginda asagidaki resimdeki gibi  bir ekran gelir.
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 Yeni gelen ekranda, kaydi girilen Tibbi Muayenenin Sevk ve Istirahat Raporu bilgisayar çiktisi

PDF, Word dökümani olarak alinabilir.

         

 Örnek Sevk kagidi Sablonu

 

 

 

 

 Örnek Istirahat Raporu Sablonu
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1.2.3.11.4.10  Yaralanma Sekli

 Is kazasi formunda gelen yaralanma sekli tanimlari yapilir.

1.2.3.11.4.11  Doktor Tanimi

Sistemde tanimli olmayan isyeri hekimi var ise doktor tanimi bu ekrandan
yapilmaktadir. IK kullanicisi E-Reçete islemlerini gerçeklestirebilmesi için ilk adim olarak
doktor tanimi yapmalidir.

"Yeni Ekle" denilerek doktor tanimi veri girisi yapilir. Isim, Soyad, TC Kimlik No, Brans
Kodu doldurulmasi zorunlu alandir. Dolayisiyla ;

Kullanici tckimlikno girmezse, "Doktor T.C. Kimlik No bos geçilemez" uyarisi alir.

NOT:  Daha önceden kayitli Doktor T.C. Kimlik No tekrar kaydedilemez. Yani bir
diger degisle ayni TC kimlik no ile birden fazla doktor kaydedilemez.
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Kullanici Doktor Adi alanini bos birakirsa "Doktor Adi alani bos geçilemez" uyarisi
alir.

Kullanici Doktor Soyadi alanini bos birakirsa "Doktor Soyadi alani bos geçilemez"
uyarisi alir.

Kullanici Doktor Brans alanini bos birakirsa "Doktor Brans alani bos geçilemez"
uyarisi alir.

Kullanici Doktor Sertifika Kodu alanini bos birakirsa "Doktor Sertifika Kodu alani
bos geçilemez" uyarisi alir. 

"Degistir" butonu ile doktor tanimi bilgisinde degisiklik yapilabilir. Yapilan degisiklikler sonrasinda yukarida

bahsedildigi gibi, Isim, Soyad, TC Kimlik No, Brans Kodu alani bos olacak sekilde bir degisiklige
uygulama tarafindan izin verilmemektedir. BU alanlar bos olmamak kaydiyla güncellenebilir.
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"Sil" islemi ile hatali ya da fazladan yapilan doktor tanimi silinebilir. 

NOT: Kullanici daha önce reçete kaydinda kullnilmis bir doktor tanimini silmek isterse
“Silmek istediginiz kayit kullanilmaktadir. Silme islemini gerçeklestirebilmek için ilk önce ilgili
kaydin referanslarini silmeniz gerekmektedir.”uyarisini alir ve kaydi silemez. Bir diger deyisle
daha önceden reçete kaydinda kullanilan doktor tanimi silinemez.

1.2.3.11.5  Egitim

 Bu bölümde diger modüllerde kullanilan egitim ile ilgili tanimlamalar yapilir.
 

 Kullanici  butonu ile karsisina gelen egitim ile ilgili listeleri bu bölümden düzenler.
 
 Kullanici Egitim Kategori, Sinav Kategori, Nitelik Grubu, Materyal Kategori, Firma Ismi
tanimlamalarini  bu bölümde yapar.
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1.2.3.11.5.1  Firma Adi

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi sirasinda kullandigiFirma Adi Bilgilerini bu
bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Firma Adi bilgileri Özlük modülü ya da Egitim
modüllerinde kullanilmaktadir.
 

 Bu bölümde tanimlanan Firma Adi bilgileri,  diger modüllerdeki Firma Adi sahalarinda

 butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Firma Adi Bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil"

ile tanimli Firma adlarini silebilir.

 

Firma Adi Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan firma adi tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Firma Adi Tanimlamasi
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Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Firma Adi tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.5.2  Egitim Kategori

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi sirasinda kullandigi Egitim Kategori Bilgilerini
bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi EgitimKategori bilgileri Özlük modülü ya da Egitim
modüllerinde kullanilmaktadir.
 

 Bu bölümde tanimlanan Egitim  Kategori bilgileri,  diger modüllerdeki Egitim Kategori

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Egitim Kategori Bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir

veya "Sil" ile tanimli egitim kategorilerini silebilir.
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Egitim Kategorisi Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan egitim kategori tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Egitim Kategori Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni egitim kategori tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet" 

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.
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1.2.3.11.5.3  Sinav Kategori

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi sirasinda kullandigi Sinav Kategori Bilgilerini bu
bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Sinav Kategori bilgileri Özlük modülü ya da Egitim
modüllerinde kullanilmaktadir.
 

 Bu bölümde tanimlanan Sinav  Kategori bilgileri,  diger modüllerdeki Sinav Kategori

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Sinav Kategori Bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir veya

"Sil" ile tanimli Sinav kategorilerini silebilir.

 

Sinav Kategorisi Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olans sinav kategori tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Sinav Kategori Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni sinav kategori tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet" 

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.
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1.2.3.11.5.4  Materyal Kategori

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi sirasinda kullandigi Materyal Kategori
Bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Materyal Kategori bilgileri Özlük modülü ya da
Egitim modüllerinde kullanilmaktadir.

 
 Bu bölümde tanimlanan Materyal  Kategori bilgileri,  diger modüllerdeki Materyal

Kategori sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Materyal Kategori Bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir

veya "Sil" ile tanimli Materyal kategorilerini silebilir.

 

Materyal Kategorisi Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan materyal kategori tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama
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yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Materyal Kategori Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni materyal kategori tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet" 

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.6  Onay

 Uygulamadaki bir çok talep onay islemi bu sekme altindaki tanimlara göre yapilabilir
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1.2.3.11.6.1  Onay Sablon Tanimlari

 
 Bir çok onay süreci için birden fazla onay sablon tanimi yapilabilir.
 
 

 
 
 
 Onay sablon tanimina birden fazla onay adimi eklenebilir.
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 Örnekten gidilecek olursa;
 
 Rol: Onay hangi role gönderilsin anlamina gelmektedir. Bu onay adiminda onay islemi amir,
bordro admin, IK Yöneticisi, Ikincil Amiri, Kendisi, Organizasyon Bilgileri,Üst amir rollerine
gönderilebilir. Organizasyonel bilgilerde organizasyon semasindaki bir pozisyon olabilr.
Böylelikle o pozisyondaki kisi isten çikmis dahi olsa, pozisyona kim atanmis ise, onay islemi
kesintisiz devam edebilir.
 
 

 
 Onay Adimi Sirasi: Birden fazla adim sonrasi onay islemi tamamlansin isterse burada adimin
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sirasi tanimlanmis olmalidir.
 
 Onay Tipi: Onay tipinde en az bir onay yeterli denirse birden fazla onay adimi sirasindaki
rollerden birinin onaylamasi yeterli demektir. Herkes onaylamali seçenegi seçilirse, her
adimdaki roller onaylamadan onay süreci tamamlanmaz demektir.
 
 

 
 Onayda maksimum bekleme süresi: Gün ya da saat birimi üzerinden onayin bekleme süresi
tamamlanir.
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 Onay Hatirlatici maili gönderilsin : Onayda ekli olan role onay islemini yapmasi için hatirlatma
maili gönderilsin isteniyorsa seçilmelidir.
 
 Ilgili çalisani bilgilendir : Onay/ red islemi sonucunun çalisana bilgilendirme maili olarak
gitmesi isteniyorsa seçilmelidir.
 
 Onay Hatirlatici maili ne kadar süre önce gönderilsin : Onay hatirlatici maili gönderilsin
seçenegi seçildikten sonra bu satir ekrana gelir, ve hatirlatma süre bilgileri girilir.
 
 Maksimum süre Asimi sonrasi yapilacak islem : Belirlenen bekleme süresi asildiktan sonra,
onay sürecinin nasil devam etmesi gerektigi seçilir. "Onayla" denirse, maksimum süre
geçtikten sonra süreç onay ile sonlanir. Reddet denirse süreç red ile sonlanir. Ikame role ilet
denirse, ikame roldeki kisiye onay atamasi yapilir.
 
 
 Ikame Rol:
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 NOT: Onay sablon tanimi içerisinde hiç adim girilmezse, bu onay sablon tanimi bir süreçte
kullanildiginda otomatik olarak onaylanacaktir demektir.

1.2.3.11.6.2  Onay Süreçleri

 
 Uygulamada asagidak süreçlerde onay sistemi kullanilabilir.
 
 

 
 
 
 Degistir denildiginde gelen ekranda onay sürecinin kapsam degeri girilir. Örnegin izin talebi
onay süreci bölümlere göre farklilik gösteriliyorsa her bir bölüm için onay sablon tanimi yapilip
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onay sürecinde bölüm-onay sablon tanimi eslemesi yapilabilir. Kapsam belirleme kriteri onay
süreçlerinde esneklik saglamaktadir.
 
 

 
 
 
 Örnekte kapsam degeri bölüm oldugu için bunun üzerinden gidilecek olursa, asagidaki gibi
kapsam degeri ve onay sablon tanimi eslemesi yapilir. Baslangiç ve bitis tarihleri önemlidir.
 
 

 
 
 
 NOT: Izin talep ve Kullanim için bir onay süreci tanimli degilse, uygulamada otomatik sunulan
bir onay sistemi kullanilir.
 
 Izin talep ve kullanimda çalisanlara ve ekli olan rollere giden maillerin içeriginin kullanicinin
kontrolünde olmasi isteniyorsa onay süreci tanimli olmalidir.
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 Böylelikle Araçlar/E-Posta Sunucu Ayarlari üzerinden tüm onay, red bilgilendirme, hatirlatma
ve talep kullanim mail içerikleri tanimlanabilir.

1.2.3.11.7  Zimmet

 Zimmet yönetimi ile ilgili tanimlamalar yapilmaktadir.Yapilan tanimlamalar, Özlük/Kontrol
Listesi bölümünden, çalisanlara iliskilendirilmektedir.
 
 

 
 Zimmet yönetimi ile;
 

•Farkli özellikte malzeme tanimlanabilir.

•Sürükle-birak  ile  kullanim  kolayligi  ile  özellik,  malzeme  tanimlamalari
detaylandirilabilmektedir.

•Zimmet  baslangiç-  bitis  tarihi,  malzeme  detayi  gibi  birçok  detayla  zimmet  kaydi
tutulmaktadir.

•Zimmet formu için sablon hazirlanmaktadir.

•Sürükle  birak  destegi  ile  hizli  ve  kolay  bir  sekilde  olusturulmus  sablonu  iliskilendirerek
isteilen sayida zimmet formu tasarlanabilmektedir.

• Zimmet formu çiktisi alinabilmektedir.

 

 Çalisanlar,  kendilerine  ve  kendilerine  bagli  çalisanlara  ait  zimmetlerini,  Çalisan  Portali-

B2E'den asagida belirtilen bölümden takip edebilirler.
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1.2.3.11.7.1  Zimmet Formu Basim Tasarimi

 Zimmet formu basim tasarimi yapilmaktadir. Kullanim bilgisi için, Ek Bilgiler/Görsel Basim
Tasarimi Kullanimi na bakiniz.
 

1.2.3.11.7.2  Özellik Havuzu

 
 Malzemelerin sahip olabilecegi özelliklerin tanimi yapilmaktadir.
 
 

 
 
 Yeni Özellik Ekleme
 
 "Yeni Ekle" butonu ile özellik tanimlama ekrani açilir.
 Asagidaki örnekte, Telefon seri Numarasi özelligi tanimlanmistir. Telefon seri numarasi,
spesifik herkes için tek bir karsligi oldugu için, bir diger deyisle, birden fazla ayni IMEI
numarasi olamayacagi için, "Serbest Metin" seklinde tanimlanmalidir.
 Örnekte, renk özelligi tanimlanmis olsaydi, çalisma sekli alani "Çoktan Seçmeli" olarak
isaretlenmesi gerekirdi. Bir diger deyisle, herhangi bir malzemenin ayni renginden birçok
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malzeme, çalisanlara verilebilir anlamina gelmektedir.
 
 Çalisma Sekli "Serbest Metin" olan özellikler: Telefon Hatti Numarasi, Araç Plaka No,
Bilgisayar seri numarasi ... seklinde düsünülebilir.
 
 Çalisma Sekli " Çoktan Seçmeli" olan özellikler: Renk, Bilgisayar Markasi, Telefon Markasi,
Korunacak bölge... seklinde düsünülebilir.
 

 
 
 
 
 Özelliklerin Düzenlenmesi
 
 Yeni özellik eklendikten sonra, özelliklerin "Degistir" butonu ile düzenlenmesi
gerekmektedir. "Çoktan Seçmeli" çalisma seklinde tanimlanmis özellikler için, seçenekler
listesi tanimlanmalidir.
 Örnek olarak: Telefon Markasi adinda bir özellik tanimlanmis olsun. Bu özellik, kendi
içerisinde birçok özellik degeri içermektedir.Telefon  Markasi özelligi
"Nokia","Samsung","Iphone" seklinde kendi içinde gruplandirilabilir.
 
 Bir özellik kendi içerisinde bir çok alt özellikten olusabilir, dolayisiyla "Telefon Markasi"
özelligi için seçenekler listesi olusturulur.
 "Yeni Kayit Ekle" ile ilgili özellige yeni alt özellikler eklenebilir.
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 Özellik Silme
 
 Özellik tanimlari, "Sil" butonu ile silinebilir.
 
 
 
 
 

1.2.3.11.7.3  Malzeme Havuzu

 Malzeme tanimlari, Tanimlamalar/Zimmet/Özellik Havuzu nda tanimlanan özellikler
kullanilarak tanimlanmaktadir.
 
 

 
 
 Yeni Malzeme Tanimlama
 
 "Yeni Ekle" denilerek malzeme tanimlama ekrani açilir.
 
 Örnek olarak "Baret" malzeme tanimi yapiliyor olsun.
 
 

 
 Malzeme tanimlarken, malzeme kodu ve malzeme adi ile, ilk kez malzeme tanimi yapilir.
 
 
 Malzeme Tanimi Düzenleme
 
 Yeni eklenen malzemenin özelliklerin tanimlanmasi için, "Degistir" butonuna
tiklanmalidir.Düzenleme ekraninda, "Özellikler" bölümünden "Seçilen Özellikler" bölümüne
Sürükle-Birak ile özellik eklenir.
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 Baret malzemesi, "Korunacak Bölge" içerisinden, "Bas" alt özelligini
ilgilendirmektedir.Dolayisiyla "Korunacak Bölge" için Tanimlamalar/Zimmet/Özellik Havuzu
nda tanimlanan alt özellikler, "Çoktan Seçmeli" olarak seçildigi için, ekrana bir liste olarak
gelir, içerisinden "Bas" seçilir.
 
 Baret malzemesi için "Renk" özelligi önemli olsun. Örnegin, isyerinde, 1.üretim bandinda
çalisanlara "Beyaz" baret verilecek olsun.
 Bu durumda, "Özellikler" bölümünde bulunan "Renk" özelligi de Sürükle-Birak ile "Seçilen
Özellikler" bölümüne eklenmeli ve "Beyaz" seçenegi seçilmelidir.
 
 Böylelikle, bir malzemeye birden fazla özellik tanimlanabilir.
 
 NOT: Tanimlamalar/Zimmet/Özellik Havuzu içerisinde özellik "Çoktan Seçmeli" olarak
tanimlanmasina ragmen, seçenek listesi tanimlanmamissa, malzemeye özellik eklemede,
seçim yapilacak bir liste olmadigi için asagidaki ekranda "Özellikler" bölümünde görünmez.
 
 
 Örnegin Tanimlamalar/Zimmet/Özellik Havuzu bölümünde;
 

? Çoktan Seçmeli olarak tanimlanan "Telefon Markasi" özelligi "Sabit Deger" onay kutucugu
isaretlendikten sonra, alt özellik listesi gelir.

? Çoktan Seçmeli olarak tanimlanan "Telefon Operatörü" özelligi "Sabit Deger" onay
kutucugu isaretlenmezse, alt özelliklerin( Turkcell,Avea vb. gibi) listesi ekrana gelmez.

? Serbest Metin olarak tanimlanan "Telefon Seri No" özelligi, serbest metin olarak
tanimlanmis oldugu için, "Sabit Deger" alani o özellik satirinda ekrana gelmez.

? Serbest Metin olarak girilen "Telefon Seri No" özelligi, takip edilebilir, o malzemeye özel
bir ID ise "Tekil" onay kutucugu isaretlenmelidir.
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 Tekil: Bir malzeme, bir çalisana zimmeti verilip tekrar alindiktan sonra tekrar kullanilacaksa,
"Tekil" onay kutucugu isaretlenmelidir.
 Örnegin, bir telefon hatti, bir çalisana 2 yil süreyle zimmetli verildikten sonra, çalisan isten
ayrildiginda, baska bir çalisana zimmet verilebilir. Bu gibi durumlarda "Tekil" isaretlenmelidir.
 
 Örnegin baret, is ayakkabisi gibi, çalisana zimmetli verilen bir malzeme, çalisan iade ettikten
sonra tekrar kullanilamayacagi için, "Tekil" onay kutucugu isaretlenmemelidir.
 
 NOT: Malzeme takibi sadece "Tekil" olarak isaretlenmis malzemeler için yapilmaktadir.
 
 Sabit Deger: Atama yapilan kisiye göre degismeyen bir malzeme ise, sabit deger seçilmelidir.
Örnegin, baret malzemesi, korunacak bölge özelliginden sadece "Bas" ile ilgilidir. Sadece
"Bas" olacak sekilde bir sabit degeri vardir. O yüzden "Sabit Deger" seçili olmalidir.
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1.2.3.11.7.4  Zimmet Sablonlari

 Zimmet Formu için sablon olusturulur ve olusturulan sablon, zimet formu dizayni da
eklenerek tanimlanmis olur.
 
 
 

 
 Yeni Zimmet Sablonu Tanimlama
 
 "Yeni ekle" ile zimmet sablonu tanimlama ekrani gelir.
 
 
 

 
 
 Baslik: Zimmet Formu basligi tanimlanir.
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 Baslangiç Tarihi ve Bitis Tarihi: Zimmetin verildigi tarih ve zimmetin iade edilecegi tarih
anlamina gelir.
 Taahhüt Metni: Çiktisi alinabilen zimmet formunda, çalisanlar tarafindan imzalanan
taahhütlerin içerigi yazilir.
 Dizayn: Daha önce olusturulmus olan, zimmet formlari içerisinden uygun olan zimmet formu
seçilir.
 Malzeme: Bir çalisana ayni zimmet formu içerisinde birden fazla malzeme
zimmetlenebilecegi için, malzeme havuzundan birçok malzeme "Seçilen Malzemeler"
bölümüne eklenebilir. Böylelikle, zimmet formunda zimmet verilen malzemeler bu alandan
eklenmis olur.
 
 Zimmet Sablonu degistirme ve silme, "Degistir" ve "Sil" butonu ile gerçeklestirilebilir.
 
 NOT: Olusturulan Zimmet Sablonlari, Tanimlamalar/Genel Tanimlamalar/Kontrol Listesi
bölümünde tanimlanmalidir.
 
 NOT: Tanimlamalar/Genel Tanimlamalar/Kontrol Listesi bölümünde tanimlanan malzeme,
zimmet sablonlariyla iliskilendirildikten sonra, Özlük/Kontrol Listesi içerisinden çalisanlara
iliskilendirilebilir ve çiktisi alinabilir.
 
 

1.2.3.11.7.5  Malzeme Izleme

 Zimmeti verilen malzemelerin takibi yapilmaktadir.
 Özlük/Kontrol Listesi bölümünden çalisanlara verilen zimmetlerin takibi yapilmaktadir.
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1.2.3.11.8  Genel Tanimlar

 Bu bölümde diger modüllerde kullanilan genel tanimlar tanimlanmaktadir.
 

  butonu ile kullanici karsisina çikan Vardiya, Engelilik Kategorisi, Hüküm Kategorisi, Atama
Nedeni, Ehliyet Tipi, Ödül/Ceza Tipi, Döküman Grup, Nitelik Grubu, Nitelik, Kontrol Listesi,
Kontrol Listesi Tipi, Servis Güzergahi, Yabanci Dil Seviyeleri listeleri bu bölümde
 
 

 
 

1.2.3.11.8.1  Döküman Grup

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi sirasinda kullandigi Döküman Grup  Bilgilerini
bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Döküman Grup bilgileri Özlük modülünde
kullanilmaktadir.
 

 Bu bölümde tanimlanan Döküman Grup   bilgileri,  diger modüllerdeki Döküman Grup 

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Döküman Grup  Bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir

veya "Sil" ile tanimli Döküman Grup Bilgilerini  silebilir.
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Döküman Grup  Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Döküman Grup   tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Döküman Grup   Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Döküman Grup  tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

Döküman Grup ekleme isleminde Döküman Grup Adi sahasi dolurulasi zorunlu alandir.
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1.2.3.11.8.2  Ödül/Ceza Neden Tanimi

1.2.3.11.8.3  Vize Tipleri

 Vize tipi tanimlamalari yapilir,yapilan tanimlar Özlük Girisi/ Kimlik ekraninda kullanilmaktadir.
 
 

1.2.3.11.8.4  Egitim Durumu

 
 Egtiim durumu tanimlari yapilmaktadir.
 
 

1.2.3.11.8.5  Egitim & Görüsme Yeri

 
 Egitim& Görüsme yeri tanimlari yapilir.
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 Mekan tipi bilgisi alani zorunludur, yapilan tanima göre egitim yeri her iki modül yani egitim
ve isealim tarafindan kullanilabilir.
 
 
 
 

1.2.3.11.8.6  Nitelik Grubu

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi sirasinda kullandigi Nitelik Grubu 
Bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Nitelik Grubu bilgileri Özlük modülü ya da Egitim
modüllerinde kullanilmaktadir.

 
 Bu bölümde tanimlanan Nitelik Grubu   bilgileri,  diger modüllerdeki Nitelik Grubu 

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Nitelik Grubu  Bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir veya

"Sil" ile tanimli Nitelik Grubulari  silebilir.

 

Nitelik Grubu Kategorisi Arama islemi
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Kullanici ayrica var olan Nitelik Grubu kategori tanimlari arasinda belli kriterlere göre

arama yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

Asagidaki örnekte kullanici ‘yönet’ harflerinin bulundugu satirlari görüntülemek

istemistir. Arama isleminde Nitelik Grubu  Adi içinde ‘yönet’ harfleri  aranir.

 

 

 

Yeni Nitelik Grubu Kategori Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Nitelik Grubu  tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

Kullanici ekleyecegi nitelik grubu için kod tanimlamasi yapar ve nitelik grubuyla ilgili

açiklama ekler.
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1.2.3.11.8.7  Vardiya

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi sirasinda kullandigi Vardiya  Bilgilerini
bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Vardiya bilgileri Özlük modülü ya da Egitim
modüllerinde kullanilmaktadir.

 

 Bu bölümde tanimlanan vardiya   bilgileri,  diger modüllerdeki vardiya  sahalarinda 

butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli vardiya  Bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil"

ile tanimli vardiyalari  silebilir.

 

Vardiya Kategorisi Arama islemi
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Kullanici ayrica var olan vardiya kategori tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Vardiya Kategori Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni vardiya  tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet" 

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

Vardiya ekleme isleminde Vardiya Adi sahasi doldurulmasi zorunlu alandir.
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1.2.3.11.8.8  Kontrol Listesi

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi sirasinda kullandigi Kontrol Listesi 
Bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Kontrol Listesi bilgileri Özlük/Kontrol Listesi
modülünde çalisanlarla iliskilendirilmektedir.
 
 Bu bölümde tanimlanan Kontrol Listesi   bilgileri,  diger modüllerdeki Kontrol Listesi 

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.
 Kullanici "Degistir" ile tanimli Kontrol Listesi  Bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir

veya "Sil" ile tanimli Kontrol Listesi Bilgilerini  silebilir.

 

Kontrol Listesi  Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Kontrol Listesi   tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici  arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Kontrol Listesi   Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Kontrol Listesi  tanimlamasi yapar.

 

NOT: Kullanici kontrol listesi için kayit girmeden önce, Tanimlamalar/Genel Tanimlar/

Kontrol Listesi Tipi bölümünden kontrol listesi tipi tanimlamalidir.

Örnegin; Isealim esnasinda çalisandan alinan sabika kaydi, fotograf, gibi belgeler için

"Evrak" adinda bir kontrol listesi tanimlanabilir.

Veya, "Zimmet" adinda bir kontrol listesi tipi tanimlayarak, zimmetli malzemeleri tek

bir kontrol listesi tipi altinda gruplanabilir.
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"Yeni Ekle" sonrasinda,  asagidaki ekrandan kullanici gereken bilgileri girebilir.

 

 

NOT: Kullanicinin kontrol listesinde olusturdugu liste aslinda bir sablondur. Özlük/

Kontrol Listesi bölümünden, tüm liste otomatik olarak "Sablondan Getir" denilerek

çagirilabilir.

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.8.9  Kontrol Listesi Tipi

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi sirasinda kullandigi Kontrol Listesi Tipi 
Bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Kontrol Listesi Tipi bilgileri Özlük modülünde
kullanilmaktadir.
 
 Bu bölümde tanimlanan Kontrol Listesi Tipi   bilgileri,  diger modüllerdeki Kontrol

Listesi Tipi  sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.
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 Kullanici "Degistir" ile tanimli Kontrol Listesi Tipi  Bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir

veya "Sil" ile tanimli Kontrol Listesi Tipi Bilgilerini  silebilir.

 

Kontrol Listesi Tipi  Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Kontrol Listesi Tipi   tanimlari arasinda belli kriterlere göre

arama yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Kontrol Listesi Tipi   Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Kontrol Listesi Tipi  tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

Kontrol Listesi Tipi ekleme isleminde Kontrol Listesi Tipi Adi sahasi doldurulmasi

zorunlu alandir.
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1.2.3.11.8.10  Servis Güzergah

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi sirasinda kullandigi Servis Güzergahi 
Bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Servis Güzergahi bilgileri Özlük modülünde
kullanilmaktadir.

 
 Bu bölümde tanimlanan Servis Güzergahi   bilgileri,  diger modüllerdeki Servis

Güzergahi  sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Servis Güzergahi  Bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir

veya "Sil" ile tanimli Servis Güzergahi Bilgilerini  silebilir.

 

Servis Güzergahi  Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Servis Güzergahi   tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Servis Güzergahi   Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Servis Güzergahi  tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.
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Servis Güzergahi ekleme isleminde Servis Güzergahi Adi sahasi doldurulmasi zorunlu

alandir.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.8.11  Yabanci Dil Seviyeleri

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi sirasinda kullandigi Yabanci Dil
Seviyeleri  Bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Yabanci Dil Seviyeleri bilgileri Özlük modülünde
kullanilmaktadir.

 
 Bu bölümde tanimlanan Yabanci Dil Seviyeleri   bilgileri,  diger modüllerdeki Yabanci

Dil Seviyeleri  sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Yabanci Dil Seviyeleri  Bilgileri üzerinde degisiklik

yapabilir veya "Sil" ile tanimli Yabanci Dil Seviyeleri Bilgilerini  silebilir.
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Yabanci Dil Seviyeleri  Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Yabanci Dil Seviyeleri   tanimlari arasinda belli kriterlere göre

arama yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

Yeni Yabanci Dil Seviyeleri   Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Yabanci Dil Seviyeleri  tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

Yabanci Dil Seviyeleri ekleme isleminde Yabanci Dil Seviyeleri Adi sahasi doldurulmasi

zorunlu alandir.
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1.2.3.11.8.12  Nitelik

 Kullanici çalisanin özlük bilgileri içinde de kullanilan nitelik bilgilerinin tanimlamalarini
bu bölümde yapar.
 
 Nitelik tanimlama asagidaki resimde oldugu gibi tanimlamalar ana sekmesinden
yapilmaktadir.
 
 Kullanici karsisina nitelik ismi, nitelikle ilgili açiklama ve nitelik grubu bilgisinin oldugu
ekran gelir.
 

 Bu bölümde tanimlanan Nitelik  bilgileri,  diger modüllerdeki Nitelik  sahalarinda 

butonu veya  butonu ile görünecektir.
 

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Nitelik  Bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil"

ile tanimli Nitelik Bilgilerini  silebilir.

 

Yeni Nitelik Bilgisi Tanimlama

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni nitelik  tanimlamasi yapar. Kullanici "Yeni Ekle"

butonuna tikladiktan sonra karsisina asagidaki gibi bir ekran gelir.

Kullanici yeni nitelik eklerken niteligin ismi, açiklamasi, nitelik grubunu( Nitelik grubu

tanimlamasi için bknz. Tanimlamalar/Nitelik Grubu ) , nitelik türünü, niteligin geçerli

oldugu sürenin sayisal degerini, niteligin geçerli oldugu sürenin ay/sonsuz/yil

cinsinden degeri, niteligin degerlendirme için geçerli olan not sistemi, tanimlanacak

olan niteligin isealimda adayda aranmasi gereken bir nitelik olup olmamasi karari

bilgileri kaydedilir. Kullanici tanimlayacagi niteligin isealimda sorgulanmasini istiyorsa, 

 butonunu seçmelidir.

Kullanici tüm bu bilgileri girdikten sonra "Kaydet" butonu ile nitelik ekleme islemini

kaydeder. Kayit islemi gerçeklestikten sonra eklenen niteligin yetkinlik bilgisinin

kaydedilecegi yetkinlik sekmesi olusur.
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Yetkinlik sekmesinde kullanici, asagidaki ekranda göründügü gibi yetkinligin ismi,

açiklamasi, uzun açiklamasini, yetkinligin baslangiç tarihi ve bitis tarihini görüntüler.

 

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni yetkinlik  tanimlamasi yapar. Kullanici "Yeni Ekle"

butonuna tikladiktan sonra karsisina asagidaki gibi bir ekran gelir.

Kullanici bu bölümde yetkinligin degerini, yetkinligin baslangiç degerini, bitis degerini,

yetkinlikle ilgili açiklama, ve uzun açiklama bilgilerini ekler.

Kullanici tüm bu bilgileri girdikten sonra "Kaydet" butonu ile nitelik ekleme islemini

kaydeder.

Yetkinlik Degeri, Bitis Degeri alanlari doldurulmasi zorunlu alanlardir.

Kullanici yetkinlik sekmesindeki bilgileri girmeden, tanimlamis oldugu nitelikleri 

Özlük/Özlük/Profil bölümünde  butonuyla çikan listede göremeyeceginden

çalisane bu bilgileri ekleyemez.
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Kullanicinin kayit isleminden sonra asagidaki çikan ekranda nitelik ve yetkinlikle ilgili

degisiklik yapabilir. Bu degisiklik sonrasi kullanici "Kaydet" butonuyla yagtigi degisikligi

kaydeder.

Kullanici ayrica  butonu ile yeni nitelik tanimlamasi yapabilir.

 

 

Nitelik  Arama islemi

 

Kullanici belli kriterlere göre, aradigi niteligin bazi harflerini girerek nitelik arama

islemini gerçeklestirir.

Ekranin sag üst kösesinde bulunan arama penceresinden bu islemi gerçeklestirir.

Kullanici asagida 'sunum' kelimesiyle arama yapmistir.
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1.2.3.11.8.13  Engellilik Kategorisi

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi sirasinda kullandigi Engellilik Kategori
Bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Engellilik Kategori bilgileri Özlük modülü ya da
Egitim modüllerinde kullanilmaktadir.
 
 Bu bölümde tanimlanan Engellilik  Kategori bilgileri,  diger modüllerdeki Engellilik

Kategori sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Engellilik Kategori Bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir

veya "Sil" ile tanimli Engellilik kategorilerini silebilir.

 

Engellilik Kategorisi Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Engellilik kategori tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Engellilik Kategori Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Engellilik kategori tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.
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1.2.3.11.8.14  Hüküm Kategorisi

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi sirasinda kullandigi Hüküm Kategori
Bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Hüküm Kategori bilgileri Özlük modülü ya da
Egitim modüllerinde kullanilmaktadir.
 
 Bu bölümde tanimlanan Hüküm  Kategori bilgileri,  diger modüllerdeki Hüküm

Kategori sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Hüküm Kategori Bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir

veya "Sil" ile tanimli Hüküm kategorilerini silebilir.

 

Hüküm Kategorisi Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Hüküm kategori tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.
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Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Hüküm Kategori Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Hüküm kategori tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.8.15  Atama Nedeni

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi sirasinda kullandigi Atama Nedeni 
Bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Atama Nedeni bilgileri Özlük modülü ya da Egitim
modüllerinde kullanilmaktadir.
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 Bu bölümde tanimlanan Atama Nedeni   bilgileri,  diger modüllerdeki Atama Nedeni 

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Atama Nedeni  Bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir

veya "Sil" ile tanimli Atama Nedenlerini  silebilir.

 

Atama Nedeni  Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Atama Nedeni   tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Atama Nedeni   Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Atama Nedeni  tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

Atama Nedeni ekleme isleminde Atama Nedeni Adi sahasi dolurulasi zorunlu alandir.
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1.2.3.11.8.16  Ehliyet Tipi

 
 

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi sirasinda kullandigi Ehliyet Tipi 
Bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Ehliyet Tipi bilgileri Özlük modülünde
kullanilmaktadir.
 
 Bu bölümde tanimlanan Ehliyet Tipi   bilgileri,  diger modüllerdeki Ehliyet Tipi 

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Ehliyet Tipi  Bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir veya

"Sil" ile tanimli Ehliyet Tipi Bilgilerini  silebilir.

 

Ehliyet Tipi  Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Ehliyet Tipi   tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici  arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Ehliyet Tipi   Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Ehliyet Tipi  tanimlamasi yapar.
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Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

Ehliyet Tipi ekleme isleminde Ehliyet Tipi Adi sahasi dolurulasi zorunlu alandir.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.8.17  Ödül/Ceza Tipi

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi sirasinda kullandigi Ödül/Ceza Tipi 
Bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Ödül/Ceza Tipi bilgileri Özlük modülünde
kullanilmaktadir.

 
 Bu bölümde tanimlanan Ödül/Ceza Tipi   bilgileri,  diger modüllerdeki Ödül/Ceza Tipi 

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Ödül/Ceza Tipi  Bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir

veya "Sil" ile tanimli Ödül/Ceza Tipi Bilgilerini  silebilir.
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Ödül/Ceza Tipi  Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Ödül/Ceza Tipi   tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Ödül/Ceza Tipi   Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Ödül/Ceza Tipi  tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

Ödül/Ceza Tipi ekleme isleminde Ödül/Ceza Tipi Adi sahasi dolurulasi zorunlu alandir.
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1.2.3.11.9  Kod Tanimlari

 
 Kullanici bu bölümde olmasi çalisanin özlük bilgilerinde olmasi gereken bilgiler disinda
çalisane ait daha farkli bilgileri kaydetmek için yeni sahalar olusturur.
 
 Bu bölümde olusturulan sahalar özlük modülünde Özlük/Özlük/Özel Sahalar baglantisinda
görülür.
 
 Kod tanimlamlamalari raporlama için faydalidir. Kullanici tanimladigi belli gruplara ve kodlara
göre sadece o gruptaki çalisan için uygulamalar hazirlayabilir.
 
 Bu bölümde Grup Kodu, Kod 1, Kod 2, Kod 3, Kod 4, Kod 5, Kod 6, Kod 7, Kod 8 bilgileri
tanimlanir.
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1.2.3.11.9.1  Grup Kodu

 Kullanici bu bölümde belli grup tanimlamalari yaparak çalisanleri belli bir grup içine
dahil edebilir.
 
 Bu bölümde yeni eklenen grup kodu Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari kismindan
yapilmaktadir. Böylelikle Grup Kodu adi degistirilir.
 
 Yapilan bu tanima göre eklenecek satirlar ise Tanimlamalar/Grup Kodu baglantisindan
yapilir.
 
 Kullanici karsisina çikan ekranda, Grup Kodu adlari ve kodlari görünür.

 
 Kullanici "Degistir" ile tanimli Grup Kodu üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimlanmis Grup Kodulari silebilir.

 
Grup Kodu Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Grup Kodu tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

 

Yeni Grup Kodu Ekleme Islemi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Grup Kodu kodu tanimlamasi ve açiklama

tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet" 

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.
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1.2.3.11.9.2  Kod 1

 Kullanici bu bölümde belli kod tanimlamalari yaparak çalisanleri belli bir grup içine
dahil edebilir.
 
 Bu bölümde yeni eklenen grup kodu tanimi Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari kismindan
yapilmaktadir. Böylelikle Kod 1  adi degistirilir.
 
 Örnek verilecek olursa Kod 1 adi  Sahip Olunan Çocuk Sayisi olarak Araçlar/Ayarlar/
Sistem Ayarlari nda degistirilirseTanimlamalar/Kod 1 kisminda da çocuk sayisi
seçenekleri eklenir.
 
 Yapilan bu tanima göre eklenecek satirlar Tanimlamalar/Kod 1  baglantisindan yapilir.
 
 Kullanici karsisina çikan ekranda, Kod 1 adlari görülür.

 
 Kullanici "Degistir" ile tanimli Kod 1 üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimlanmis Kod 1lari silebilir.

 
Kod 1 Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Kod 1 tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici  arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Kod 1 Ekleme Islemi

 



536 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Kod 1 kodu tanimlamasi ve açiklama yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

 

 
 

1.2.3.11.9.3  Kod 2

 Kullanici bu bölümde belli kod tanimlamalari yaparak çalisanleri belli bir grup içine dahil
edebilir.
 
 Kod 2 tanimlamasi , yeni kod 2 ekleme, kod 2 arama islemleri, degistirme ve silme  Kod 1
tanimlamasiyla ayni islemle yapildigindan Tanimlamalar/Kod 1  baglantisina bakiniz.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

1.2.3.11.9.4  Kod 3

 
 Kullanici bu bölümde belli kod tanimlamalari yaparak çalisanleri belli bir grup içine dahil
edebilir.
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 Kod 3 tanimlamasi , yeni Kod 3 ekleme, Kod 3 arama islemleri, degistirme ve silme  Kod 1
tanimlamasiyla ayni islemle yapildigindan Tanimlamalar/Kod 1  baglantisina bakiniz.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

1.2.3.11.9.5  Kod 4

 
 Kullanici bu bölümde belli kod tanimlamalari yaparak çalisanleri belli bir grup içine dahil
edebilir.
 
 Kod 4 tanimlamasi , yeni Kod 4 ekleme, Kod 4 arama islemleri, degistirme ve silme  Kod 1
tanimlamasiyla ayni islemle yapildigindan Tanimlamalar/Kod 1  baglantisina bakiniz.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

1.2.3.11.9.6  Kod 5

 
 Kullanici bu bölümde belli kod tanimlamalari yaparak çalisanleri belli bir grup içine dahil
edebilir.
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 Kod 5 tanimlamasi , yeni Kod 5 ekleme, Kod 5 arama islemleri, degistirme ve silme  Kod 1
tanimlamasiyla ayni islemle yapildigindan Tanimlamalar/Kod 1  baglantisina bakiniz.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

1.2.3.11.9.7  Kod 6

 
 Kullanici bu bölümde belli kod tanimlamalari yaparak çalisanleri belli bir grup içine dahil
edebilir.
 
 Kod 6 tanimlamasi , yeni Kod 6 ekleme, Kod 6 arama islemleri, degistirme ve silme  Kod 1
tanimlamasiyla ayni islemle yapildigindan Tanimlamalar/Kod 1  baglantisina bakiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

1.2.3.11.9.8  Kod 7

 Kullanici bu bölümde belli kod tanimlamalari yaparak çalisanleri belli bir grup içine dahil
edebilir.
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 Kod 7 tanimlamasi , yeni Kod 7 ekleme, Kod 7 arama islemleri, degistirme ve silme  Kod 1
tanimlamasiyla ayni islemle yapildigindan Tanimlamalar/Kod 1  baglantisina bakiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

1.2.3.11.9.9  Kod 8

 Kullanici bu bölümde belli kod tanimlamalari yaparak çalisanleri belli bir grup içine dahil
edebilir.
 
 Kod 8 tanimlamasi , yeni Kod 8 ekleme, Kod 8 arama islemleri, degistirme ve silme  Kod 1
tanimlamasiyla ayni islemle yapildigindan Tanimlamalar/Kod 1  baglantisina bakiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

1.2.3.11.10  Organizasyonel Tanimlar

 
 Bu bölümde özlük, egitim, isçi sagligi gibi alanlarda kullanilacak olan çalisan bilgilerinin
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seçildigi sabit bilgiler kaydedilir.
 

  butonu ile kullanici karsisina çikan Bölüm, Departman, Birim, Pozisyon, Derece, Is Alani,
Sektör, Meslek bilgileri tanimlanir.
 
 
 

1.2.3.11.10.1  Derece

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi derece
bilgilerini bu bölümde tanimlar.

 
Bu bölümde tanimlanan derece bilgilerini, kullanici diger modüllerdeki derece

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

Kullanici "Degistir" ile tanimli bölümler üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimli bölümleri silebilir.

Derece Arama islemi

 

Kullanici ayrica varolan derece tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.
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Yeni Derece Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni derece tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

 

 

Kademe Kodu sahasi doldurulmasi zorunlu alandir.

 

NOT: Derece tanimlarindaki sayisal degerlerin organizasyon semasi kullaniminda
anlami vardir. Organizasyon Semasi/Senaryo sayfasinda "Dereceye Göre Çiz" basligin
altinda detayli anlatim ayrica yapilmistir.

 Uygulamadaki mevcut durumda sayisal degerlere göre;

 En yüksek sayisal deger derecesi en yüksek pozisyona karsilik geliyor.

 Örnegin, Müdür pozisyonunda sayisal deger 20 ise, memur pozisyonunda sayisal deger

20'den az yani 10 olursa, organizasyon semasinda bu derecelere göre çizim yapilacaktir.
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1.2.3.11.10.2  Sektör

 
 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi sektör
bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Bu bölümde tanimlanan sektör bilgilerini, kullanici diger modüllerdeki sektör tüm

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.
 
 Kullanici"Degistir" ile tanimli sektörler üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimli sektörleri silebilir.

 

Sektör Arama islemi

 

Kullanici ayrica varolan sektör tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici   arama satirindan "Ara" butonuna basarak bu islemi gerçeklestirebilir.

Asagidaki örnekte kullanici  ‘PE’ harflerinin bulundugu satirlari görüntülemek

istemistir. Arama isleminde sektör ismi içinde ‘PE’ harflerini aranir.

 

 

 

Yeni Sektör Tanimlamasi
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Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni sektör tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.10.3  Meslek

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi meslek
bilgilerini bu bölümde tanimlar.

 
 Bu bölümde tanimlanan meslek bilgilerini, kullanici diger modüllerdeki meslek

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli meslekler üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimli meslekleri silebilir.
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Meslek Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan meslek tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici   arama satirindan "Ara" butonuna basarak bu islemi gerçeklestirebilir.

Asagidaki örnekte kullanici  ‘MÜH’ harflerinin bulundugu satirlari görüntülemek

istemistir. Arama isleminde meslek ismi içinde ‘MÜH’ harflerini aranir.

 

 

 

Yeni Meslek Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni meslek tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.
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Kod sahasi doldurulmasi zorunlu alandir.

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.10.4  Birim

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi birim
bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 Bu bölümde tanimlanan birim bilgilerini, kullanici diger modüllerdeki birim

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.
 Kullanici "Degistir" ile tanimli birimler üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile tanimli

bölümleri silebilir.

 

Birim Arama islemi

 

Kullanici ayrica varolan birim tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici   arama satirindan "Ara" butonuna basarak bu islemi gerçeklestirebilir.

Asagidaki örnekte kullanici  ‘IS' harflerinin bulundugu satirlari görüntülemek istemistir.

Arama isleminde birim kodu ve ismi içinde ‘IS’ harflerini aranir.
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Yeni Birim Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni birim tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

 

 

 

Sirket içindeki hiyerarsik organizasyon yönetimine göre birimer departmana baglidir.

Birimler belli bir departmanin içinde tanimlanir.

Birim Kodu sahasi doldurulmasi zorunlu alandir. Kullanici ilgili departmana göre bölüm

adi belirler.
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1.2.3.11.10.5  Pozisyon

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi
pozisyon bilgilerini bu bölümde tanimlar.

 
 Bu bölümde tanimlanan pozisyon bilgilerini, kullanici diger modüllerdeki pozisyon

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli pozisyonlar üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimli pozisyonlari silebilir.

 

Pozisyon Arama islemi

 

Kullanici ayrica varolan pozisyon tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici   arama satirindan "Ara" butonuna basarak bu islemi gerçeklestirebilir.

Asagidaki örnekte kullanici  ‘INSAN' harflerinin bulundugu satirlari görüntülemek

istemistir. Arama isleminde pozisyon kodu ve ismi içinde ‘INSAN’ harflerini aranir.
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Yeni Pozisyon Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni pozisyon tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar.

Kullanici 2 defa "Kaydet" butonuna bastiktan sonra yeni pozisyon tanimlama islemi

biter.

Kulanici ilk "Kaydet" butonuna bastiginda asagidaki resimde oldugu gibi yetkinlik

sekmesi gelir.

 

 

Kullanici yetkinlik tanimlamasi yaptiktan sonra 2. kez "Kaydet" butonuna bastiginda

yeni pozisyon ekleme islemi tamamlanmis olur.

Sirket içindeki hiyerarsik organizasyon yönetimine göre pozisyonlar birimlere baglidir.

Pozisyonlar belli bir birimin içinde tanimlanir.
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Pozisyon Kodu sahasi doldurulmasi zorunlu alandir. Kullanici ilgili birime göre pozisyon

adi belirler.

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.10.6  Bölüm

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi Bölüm
bilgilerini bu bölümde tanimlar.

 
 Bu bölümde tanimlanan bölüm bilgilerini, kullanici diger modüllerdeki bölüm

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli bölümler üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimli bölümleri silebilir.

Bölüm Arama islemi

 

Kullanici ayrica varolan bölüm tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici   arama satirindan  "Ara" butonuna basarak bu islemi gerçeklestirebilir.

Asagidaki örnekte kullanici  ‘IZM’ harflerinin bulundugu satirlari görüntülemek

istemistir. Arama isleminde bölüm kodu ve ismi içinde ‘IZM’ harflerini aranir.
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Yeni Bölüm Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni bölüm tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

 

 

 

Sirket içindeki hiyerarsik organizasyon yönetimine göre bölümler alt bölgeye baglidir.

Bölümler belli bir alt bölgenin içinde tanimlanir.

Bölüm Kodu sahasi doldurulmasi zorunlu alandir. Kullanici ilgili alt bölgeye göre bölüm

adi belirler.
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1.2.3.11.11  Tahsil Tanimlari

 
 Bu bölümde çalisanin tahsil bilgilerinin düzenlenmesi sirasinda girdigi bilgiler düzenlenir.
 
 

  butonu ile kullanici karsisina çikan Sertifika, Dil, Üniveriste Tipi, Egitim Tipi, Üniversite,
Enstitü, Fakülte, Üniversite Bölümü, Lise Tipi, Lise Bölümü bilgilerinin tanimlamalari bu
bölümde yapilir.
 
 
 
 

1.2.3.11.11.1  Sertifika

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi
Sertifika  bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi sertifika bilgileri Özlük modülü ya da Egitim
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modüllerinde kullanilmaktadir.
 
 Bu bölümde tanimlanan sertifika  bilgileri,  diger modüllerdeki sertifika sahalarinda

 butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici"Degistir" ile tanimli sertifikalar üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimli sertifikalari silebilir.

 

Sertifika Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan sertifika tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici  arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Sertifika Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni sertifika tanimlamasi ve sertifika için geçerli olan

not sistemi tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.
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1.2.3.11.11.2  Dil

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi Dil 
bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Dil bilgileri Özlük modülü ya da Egitim
modüllerinde kullanilmaktadir.

 

 Bu bölümde tanimlanan Dil  bilgileri,  diger modüllerdeki dil sahalarinda  butonu

veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici"Degistir" ile tanimli Dil Bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimli dilleri silebilir.

 

Yabanci Dil Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan dil tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici   arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

Yeni Yabanci Dil Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni yabanci dil adi tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.
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1.2.3.11.11.3  Egitim Tipi

         
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi Egitim
Tipi  bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Egitim Tipi bilgileri Özlük modülü ya da Egitim
modüllerinde kullanilmaktadir.
 

 Bu bölümde tanimlanan Egitim Tipi  bilgileri,  diger modüllerdeki Egitim Tipi

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici"Degistir" ile tanimli Egitim Tipi Bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil"

ile tanimli egitim silebilir.

 

Egitim Tipi Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Egitim Tipi tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.
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Kullanici  arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Egitim Tipi Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Egitim Tipi tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.11.4  Üniversite

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi
Üniversite  bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Üniversite bilgileri Özlük modülü ya da Egitim
modüllerinde kullanilmaktadir.
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 Bu bölümde tanimlanan Üniversite  bilgileri,  diger modüllerdeki Üniversite

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Üniversite üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimli Üniversite  silebilir.

 

Üniversite  Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Üniversite tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Üniversite Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Üniversite tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet" 

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.
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.

1.2.3.11.11.5  Departman

 Kullanici çalisan ile ilgili harhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullanidigi
departman bilgilerini bu bölümde tanimlar.

 
 Bu bölümde tanimlanan departmanlar, kullanici diger modüllerdeki departman

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli departmanlar üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimli departmanlari silebilir.

Departman  Arama islemi

 

Kullanici ayrica varolan departman tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici   arama satirindan "Ara" butonuna basarak bu islemi gerçeklestirebilir.

Asagidaki örnekte kullanici  ‘ÜR’ harflerinin bulundugu satirlari görüntülemek

istemistir. Arama isleminde departman kodu ve ismi içinde ‘ÜR’ harflerini aranir.

 

 

 

 



558 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

Yeni Bölüm Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni departman tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar.  Kullanici "Kaydet"

 butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

 

 

 

Sirket içindeki hiyerarsik organizasyon yönetimine göre departmanlar bölüme baglidir.

Departmanlar belli bir bölümün içinde tanimlanir.

Departman Kodu sahasi doldurulmasi zorunlu alandir. Kullanici ilgili bölüme göre

departman adi belirler.
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1.2.3.11.11.6  Enstitü

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi Enstitü
 bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Enstitü bilgileri Özlük modülü ya da Egitim
modüllerinde kullanilmaktadir.

 

 Bu bölümde tanimlanan Enstitü  bilgileri,  diger modüllerdeki Enstitü sahalarinda 

butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Enstitü üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile tanimli

Enstitü silebilir.

 

Enstitü Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Enstitü tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici   arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Enstitü Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Enstitü tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.
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1.2.3.11.11.7  Fakülte

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi Fakülte
 bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Fakülte bilgileri Özlük modülü ya da Egitim
modüllerinde kullanilmaktadir.

 

 Bu bölümde tanimlanan Fakülte  bilgileri,  diger modüllerdeki Fakülte sahalarinda 

butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Fakülte üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile tanimli

Fakülte  silebilir.

 

Fakülte  Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Fakülte tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

Yeni Fakülte Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Fakülte tanimlamasi yapar.



561Tanimlamalar

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet" 

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

 

 

 

 

 

 

 

.

1.2.3.11.11.8  Üniversite Bölümü

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi
Üniversite Bölümü  bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Üniversite Bölümü bilgileri Özlük modülü ya da
Egitim modüllerinde kullanilmaktadir.

 
 Bu bölümde tanimlanan Üniversite Bölümü  bilgileri,  diger modüllerdeki Üniversite

Bölümü sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Üniversite Bölümü üzerinde degisiklik yapabilir veya

"Sil" ile tanimli Üniversite Bölümü silebilir.

 

Üniversite Bölümü  Arama islemi
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Kullanici ayrica var olan Üniversite Bölümü tanimlari arasinda belli kriterlere göre

arama yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Üniversite Bölümü Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Üniversite Bölümü tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet" 

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

 

 

 

 

 

 

 

.
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1.2.3.11.11.9  Lise Tipi

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi Lise
Tipi  bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Lise Tipi bilgileri Özlük modülü ya da Egitim
modüllerinde kullanilmaktadir.

 
 Bu bölümde tanimlanan Lise Tipi  bilgileri,  diger modüllerdeki Lise Tipi sahalarinda

 butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Lise Tipi üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile tanimli

Lise Tipi silebilir.

 

Lise Tipi  Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Lise Tipi tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Lise Tipi Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Lise Tipi tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet" 

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.
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.

1.2.3.11.11.10  Lise Bölümü

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi Lise
Bölümü  bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Lise Bölümü bilgileri Özlük modülü ya da Egitim
modüllerinde kullanilmaktadir.
 
 Bu bölümde tanimlanan Lise Bölümü  bilgileri,  diger modüllerdeki Lise Bölümü

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli Lise Bölümü üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimli Lise Bölümü  silebilir.

 

Lise Bölümü  Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan Lise Bölümü tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Lise Bölümü Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni Lise Bölümü tanimlamasi yapar.
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Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet" 

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

 

 

 

 

 

 

 

.

1.2.3.11.12  Cografik Tanimlar

 Isletmenin cografi olarak yapacagi tüm kayitlar bu bölümde tanimlanir.
 

  butonu ile kullanici karsisina çikan Ana Bölge, Alt Bölge, Ülke, Sehir, Ilçe, Semt listeleri bu
bölümde düzenlenmektedir.
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1.2.3.11.12.1  Ana Bölge

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi Ana
Bölge bilgilerini bu bölümde tanimlar.

 
 Bu bölümde tanimlanan anabölge bilgiler, kullanici diger modüllerdeki anabölge

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici"Degistir" ile tanimli anabölgeler üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimli anabölgeleri silebilir.

 

Ana Bölge Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan anabölge tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama

yapabilir.

Kullanici   arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

Asagidaki örnekte kullanici  ‘AKDENIZ’ harflerinin bulundugu satirlari görüntülemek

istemistir. Arama isleminde anabölge kodu ve ismi içinde ‘AKDENIZ’ harflerini aranir.
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Yeni Ana Bölge Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni anabölge tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

 

 

 

Sirket içindeki hiyerarsik cografik tanimlamalara göre anabölge en üst seviyedeki yer

tanimlamasidir. Alt Bölge, anabölgenin altinda tanimlanir.
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Ana Bölge Kodu sahasi doldurulmasi zorunlu alandir.

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.12.2  Alt Bölge

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi Alt
Bölge bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Bu bölümde tanimlanan altbölge bilgiler, kullanici diger modüllerdeki altbölge

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görünecektir.
 

 Kullanici"Degistir" ile tanimli altbölgeler üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimli altbölgeleri silebilir.

 

Altbölge Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan altbölge tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici   arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

Asagidaki örnekte kullanici  ‘istanbul’ harflerinin bulundugu satirlari görüntülemek

istemistir. Arama isleminde altbölge kodu ve ismi içinde ‘istanbul’ harflerini aranir.
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Yeni AltBölge Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni altbölge tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

Asagidaki resimde kirmizi çerçeveli alanlardaki sahalarin farkli renkle gösterilmesinin

sebebi, sahalar arasindaki hiyerarsik bagdan kaynaklanmaktadir.

Semt Ilçe'ye, ilçe Sehir'e, sehir Ülke'ye baglidir. Örnek olarak kullanici ülke tercihini

Türkiye yaparsa, arkasindan seçebilecegi sehirler, sadece Türkiye'de yer alan sehirler

olur.

Bu özellik sayesinde sahalara girilen verilerin tutarli olmasi saglanmistir.
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Sirket içindeki hiyerarsik cografik tanimlamalara göre altbölge anabölgeye baglidir. Alt

Bölge, anabölgenin altinda tanimlanir.

Alt Bölge Kodu sahasi doldurulmasi zorunlu alandir.

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.12.3  Ülke

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi ülke
bilgilerini bu bölümde tanimlar.
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 Bu bölümde tanimlanan ülke bilgilerini, kullanici diger modüllerdeki ülke sahalarinda

 butonu veya  butonu ile görebilecektir.

 Kullanici"Degistir" ile tanimli ülkeler üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile tanimli

ülkeler silebilir.

 

Ülke Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan ülke tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici   arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

Yeni Ülke Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni ülke tanimlamasi ve ülke telefon kodu tanimlamasi

yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.
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1.2.3.11.12.4  Sehir

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi sehir
bilgilerini bu bölümde tanimlar.

 
 Bu bölümde tanimlanan sehir bilgileri, kullanici diger modüllerdeki sehir sahalarinda

 butonu veya  butonu ile görebilecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli sehir üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile tanimli

sehirler silebilir.

 

Sehir Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan sehir tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici   arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Sehir Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni sehir tanimlamasi ve sehir telefon kodu

tanimlamasi yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.
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Cografik hiyerarsiye göre sehir isimleri belli bir ülke tanimi içinde yapilir.

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.12.5  Ilçe

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi ilçe
bilgilerini bu bölümde tanimlar.

 

 Bu bölümde tanimlanan ilçe bilgileri, kullanici diger modüllerdeki ilçe sahalarinda 

butonu veya  butonu ile görebilecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli ilçe üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile tanimli

ilçeleri silebilir.

 

Ilçe Arama islemi
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Kullanici ayrica var olan ilçe tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici  arama satirindan "Ara" butonuna basarak bu islemi gerçeklestirebilir.

Yeni Ilçe Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni ilçe tanimlamasi ve Ilçenin bulundugu sehir

tanimlamasi yapar.

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.12.6  Semt

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi semt
bilgilerini bu bölümde tanimlar.

 
 Bu bölümde tanimlanan semt bilgilerini, kullanici diger modüllerdeki semt 

sahalarinda  butonu veya  butonu ile görebilecektir.

 Kullanici"Degistir" ile tanimli semt üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile tanimli

semtleri silebilir.
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Semt Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan semt tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici   arama satirindan "Ara" butonuna basarak bu islemi gerçeklestirebilir.

 

Yeni Semt Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni semt tanimlamasi ve Ilçenin bulundugu sehir ve

ilçe tanimlamasi yapar.

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.13  Banka Tanimlari

 
 Bu bölümde banka bilgileri girilirken kullanilan genel tanimlar girilir.
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 Isletmede kullabilecek olasi tüm Banka ve Subeler bilgisi bu bölümde tanimlanir.
 

  butonu ile kullanici karsisina çikan banka ve sube listeleri bu bölümde düzenlenir.
 
 

 
 
 
 
 

1.2.3.11.13.1  Banka

 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi Banka 
bilgilerini bu bölümde tanimlar.
 
 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Banka bilgileri Özlük modülünde de 
kullanilmaktadir.

 

 Bu bölümde tanimlanan banka  bilgileri,  diger modüllerdeki banka sahalarinda 

butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici "Degistir" ile tanimli banka üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimlanmis bankalari silebilir.

 

Banka Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan banka tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.
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Kullanici arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Banka Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle" butonu ile yeni banka kodu tanimlamasi ve banka adi tanimlamasi

yapar.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet" 

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.11.13.2  Sube

 
 Kullanici çalisan ile ilgili herhangi bir bilgi girisi ya da arama sirasinda kullandigi Sube 
bilgilerini bu bölümde tanimlar.
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 Kullanicinin bu bölümde tanimladigi Sube bilgileri Özlük modülünde de 
kullanilmaktadir.

 

 Bu bölümde tanimlanan sube bilgileri,  diger modüllerdeki sube  sahalarinda 

butonu veya  butonu ile görünecektir.

 Kullanici"Degistir" ile tanimli sube üzerinde degisiklik yapabilir veya "Sil" ile

tanimlanmis subeleri silebilir.

 

Sube Arama islemi

 

Kullanici ayrica var olan sube tanimlari arasinda belli kriterlere göre arama yapabilir.

Kullanici  arama satirina anahtar kelimeyi yazip "Ara" butonuna basarak bu islemi

gerçeklestirebilir.

 

Yeni Sube Tanimlamasi

 

Kullanici "Yeni Ekle"  butonu ile yeni Sube kodu tanimlamasi ve Sube adi tanimlamasi

yapar. Kullanici subenin bagli oldugu banka bilgisini girer.

Bu islem sonrasinda asagidaki resimde oldugu gibi bir pencere çikar. Kullanici "Kaydet"

butonuna bastiginda tanimlama islemi tamamlanir.
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Banka Tanimlarinda da bir hiyerarsi söz konusudur. Tanimli olan subeler bankaya

özeldir. Rehber kullaniminda banka seçildikten sonra sadece o bankaya ait subeler

gelir.

Banka Sube ve Banka sahalari doldurulmasi zorunlu alanlardir.

 

 

 

 

1.2.3.11.14  Kullanici

 Uygulamaya giris için gerekli olan kullanici adi olusturma ve sifre ayarlari bu bölümden yapilir.
 
 

 
 NetsisHR Kullanici Yetkisi
 
 Uygulamada 2 tip kullanici yetkilendirmesi vardir.
 
 
 1. Modül/Program Yetkilendirmesi : Kullanicilarin görecegi, islem yapacagi ekran ve menü
adimlarinin belirlenmesi .
 Örnegin; Isyeri hekimine sadece Isçi sagligi modülünün açilmasi, egitim, isealim, özlük gibi



580 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

diger modüllerin kapatilmasi.
 
 
 2. Yetki Grubu Yetkilendirmesi : Kullanicilarin görecegi özlük listesinin sinirlandirilmasi
 Örnegin; Departman yöneticisi, kendi departmanina bagli çalisanlarin özlük bilgilerine
ulasabilmesi, kendi departmanindaki çalisanlar için egitim girisi yapabilmesi, ama diger
çalisanlari özlük rehberlerinde görmemesi.
 Yetki grubu ile ilgili detayli bilgiye Tanimlamalar/Kullanici/Yetki Grubu bölümünden
ulasilabilmektedir.
 
 
 Her iki tip yetkilendirme bir arada kullanilarak yapilabilecek örnek yetkilendime islemleri;
 

•X Kisisi sadece Üretim bölümünde çalisanlar için özlük girisi yapabilsin, bunun haricinde
isealim, isçi sagligi gibi diger modüllere giremesin.

•X kisisi sadece isealim modülünde elden gelen cv'ler için "Özgeçmis" olusturma menü
adimindan özgeçmis girisi yapsin, bunun haricinde tüm modüller kapali olsun.

•Herkes kendi departmaniyla ilgili zimmet yönetimi sürecini sürdürsün. Bu durumda
belirlenen kisilere sadece kendi departmanlarindaki çalisanlar görünsün ve bu kisiler,
sadece zimmet girisleri yapabilecekleri ekranlari görsün, özlük, egitim, isçi sagligi,
performans gibi modülleri görmesin.

 
 Yukardaki örneklerdeki gibi her firmada dogabilecek farkli kullanimlara uygulama yanit
verecektir.
 
         
 
 

 

 

1.2.3.11.14.1  Kullanici Haklari

 Kullanici haklari asagidaki ekranlarla yapilmaktadir. Kullanici ile hangi kullaniciya yetki
verilmek isteniyorsa o seçilir, sonrasinda Modül Adi ile yetki verilmesi gereken menüler ve
ekranlar seçilir.
 
 Admin mi seçenegi seçilirse kullanici admin olur ve IKWEB deki tüm ekranlara girip veri girisi,
güncelleme ve silme islemlerini yapabilir.
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1.2.3.11.14.2  Yetki Grubu

 Yetki grubu ile kullanicilarin islem yaparken özlük rehberlerinde görecegi çalisanlarin
sinirlandirmasi yapilabilir.
 Örnek verilecek olursa, Kullaniciya sadece kendi departmani ile ilgili bir yetki grubu açilirsa,
bu kullanici sadece kendi departmaninda olan çalisanlari listelerde görebilecek, diger
departman çalisanlarini görmeyecektir. Bu islemin saglikli olmasi için, organizasyonel
atamalarin güncel olmasi gerekmektedir. Kisilerin departmanlari degistigi zaman,
organizasyonel atama islemlerinin mutlaka düzenli yapilmasi gerekmektedir.
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 "Yeni Ekle" ile yeni bir yetki grubu tanimlayalim.Açtigimiz bu yetki grubunun amaci, bazi
kullanicilara sadece anabölgesi Ege bölge Müdürülügü olan çalisanlari görebilmesi, onlarla ilgli
islem yapabilmesi olsun.
 

 
 
 
 Sonrasinda bu yetki grubuna kisit ve kullanici tanimlayalim.
 "Kisitlar        " basligi ile, anabölge Ege Bölge Müdürlügü seçilir. Böylelikle bu kisitimla bazi
kullanicilar sadece anabölgesi:Ege Bölge Müdürlügü olan çalisanlari listelerinde görürler.
 
 
 "Kullanici" tabi ile IKWEB kullanicilarindan hangi kullanicilar için bu kisit geçerlidir bilgisi girilir.
Ayni kisit birden fazla kullaniciya tanimlanabilir.
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1.2.3.11.14.3  Kullanici Bilgileri

 Kullanici var olan kullanicilarin kullanici bilgilerini bu bölümde degistirebilir.
 
 
 Domain Kullanici Adi
 
 Uygulamayi kullanan kisinin bilgisayarini açarken kullandigi Windows Kullanici Adidir.
 
         
 
 IK Yöneticisi
 
 Bir çalisan için IK Yöneticisi seçildiginde, ilgili çalisana asagidaki haklar verilmis olur.
 

•Izin islemlerinde
oTalep onaylama, reddetme
oOnaylanmis izinleri iptal etme
oOnaylanmis izin islemlerini, kullanildi ve iptal olarak kaydedebilme
oIzin maillerini otomatik olarak alma
 

•Performans Degerlendirme Islemleri
oKisilerin hedef girislerini onaylama
oKisilerin degerlendiricilerinin atanmasini onaylama
 

•Çalisanlarin, çalisan portalindan kisisel ve iletisim bilgilerine dair yaptiklari
degisiklikleri onaylayarak, aktif hale getirme

 

•Organizasyon semasinda
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oDiger isletmelerin çalisan listelerini görüntüleyebilme
oDiger isletmelere ait çalisanlarin atama/isten çikarma islemlerini yapabilme

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3.11.14.4  Kullanici Yaratma

 Kullanici kullanici yaratma islemiyle tanimli olan liste üzerinden kullanici olusturabilir.
 Kullanici,yeni bir kullanici olustururken öncelikle ekleyecegi kisinin adinin yanindaki onay
kutucugunu  isaretlemelidir.
 Kullanici toplu kullanici olusturmak isterse, en üstte bulunan onay kutucugunu isaretleyerek,
100'er kisilik gruplar halinde kullanici yaratabilir.
 Özelikle çalisan portalinin canliya geçirilmesi için bu islem zorunludur. Çalisan sayisi fazla olan
isletmelerde daha kolay ve hizli yapilmasi adina 100 kisilik partiler halinde toplu olarak
kullanici yaratma islemi özelligi bu adim hizli bir sekilde gerçeklestirilebilir.
 
 
 NOT: Kullanici Yaratma isleminin basarili olmasi için çalisanlarin TCKKNO bilgilerinin dogru bir
sekilde dolu olmasi zorunludur. (Bknz. Özlük/Genel )
 
 
 NetsisHR Kullanici Yaratma Islemi
 
 Kullanici seçilir ve "Kaydet" tusuna basilir.
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 Kullanici – Kullanici Yaratma bölümünde yukardaki gibi eger çoktan seçmeli listede “Yeni
Kullanici” seçenegi birakilirsa, yeni SSO kullanici yaratilir.
 Eger listede mevcut bir SSO kullanicisi seçilirse, kullanici ile seçili SSO kullanicisini eslenir.

Örnegin yukardaki örnekten gidilecek olursa, ALI MALTA adindaki çalisan SSO Kullanicisi

listesinde gördügümüz bayi1() kullanicisi ile eslenirse, bu kullanicinin uygulamaya giriste

kullanacagi kullanici adi bayi1 ve sifresi de bayi1 için gereken sifre olacaktir.

 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.3.11.15  Profil Tanimi

 
 Belli vasiflara uygun özlüklerin yapilan profil tanimina göre bulunabilmesini ya da tanimdaki
kriterlere göre yüzde kaç oraninda bu özellikleri sagladigi bu ekranlarda hangi kisilerin hangi
pozisyona ne oranda uygun oldugu bulunabilir.
 
 
 

1.2.3.11.15.1  Profil Tanimi

Belli vasiflara uygun özlüklerin yapilan profil tanimina göre bulunabilmesini ya da tanimdaki
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kriterlere göre yüzde kaç oraninda bu özellikleri sagladigi bu ekranlarda hangi kisilerin hangi
pozisyona ne oranda uygun oldugu bulunabilir.

Asagidaki ekranlarda geçen bazi terimlerin karsiligi asagidaki gibidir :

Profil tanimi; Belli bir pozisyon, bölüm,departman vb. için bir profil tasarlanabilmektedir.
Kriterler profilde tanimlanmis olan sartlardir. 

Kriterler Kriter gruplari altinda gruplanabilir. 

Örnegin pozisyon profili: Üretim Mühendisi olsun. Kriter grubu : egitim olsun. Yani egitim
kriter grubunda bu pozisyon için olmasi gereken sartlar listeleniyor olsun. 

Egitim kriter grubu altinda, üniversite bölüm = Endüstri Mühendisligi olsun, mezuniyet
durumu = üniversite olsun gibi tanimlamalar yapilarak krtiter grubunun sartlari
detaylandirilabilir.

Mevcutta olan tanimlar listelenir, "Yeni Ekle" diyerek yeni bir profil tanimi tanimlanir.

Örnek olarak üretim mühendisi adinda yeni bir profil ekleyelim.
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Sonrasinda ekranda eklenen bu profil tanimini detaylandirmak için "Düzenle" denilir.

Bu islem ile, üretim mühendisi profil tanimi içinde kriter grubu ve kriterler eklenir.

Ekran ilk açildiginda Grup 1 adinda default eklenmis olan bir kriter grubu görünmektedir. 

Bu kriter grubu da dahil olmak üzere herhangi bir kriter grubu 

5 2 5

ile silinebilir.

"Kriter Grubu Ekle " ye tiklanarak bu profil tanimi için krtiter grubu eklenebilir. Örnekten
gidecek olursak, üretimmühendisi profili için, egitim ve genel adinda iki kriter grubu olsun.
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Egitim kriter grubu içinde: Egitim durumu, egitim, olsun. Asagidaki gibi, kriter listesinden

egitim durumu seçilip, 

5 2 9

ile kriter grubuna ekleyelim.
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Eklendikten sonra asagidaki gibi esit/esit degil operatörlerini seçerek ve egitim durumu
listesinden örnegin "Üniversite" seçerek üretimmühendisi profiline bagli egitim kriter
grubuna egitim durumu üniversite olan kisilerin gelmesi için egitim durumu kriteri eklendi.

Ek olarak bu kriterin profil tanimindaki önemine göre yukarda belirtilen kisima sayisal bir
deger vererek agirlik verilebilir.

Egitim kriter grubuna ikinci bir kriter olarak mezuniyet derecesi eklensin. Böylelikle egitim
grubuna iki adet kriter grubu eklenmis oldu ve egitim kriter grubunun profil tanimindaki
agirligi %80 olmus oldu.

Ikinci bir kriter grubu olarak genel adinda açalim ve agirligi %20 olsun. Kriter gruplarinin
agirliklarin toplami %100 e esit olmalidir. Buna göre agirliklar verilmis olmalidir.
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Kriter gruplari ve içindeki kriterlerin ekranda daha sadece görünümü istenirse, kriter grubu

yanindaki simgesine tiklanarak kriter grubu simge haline getirilebilir ve asagidaki gibi
görüntülenebilir.

Tüm bu islemler sonrasinda Kaydet tusu ile profil tanimi kaydedilebilir.

Profil tanimi kaydedildikten sonra asagida çikan ekrandan "Sonuçlari Göster" seçenegi seçilirse
bu profil tanimina bagli sonuçlar ekrana gelecektir.
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Ek olarak profil tanimi kaydedildikten sonra Tanimlamalar/Profil Tanimi ekranina yeniden
gelip, "Çalistir" denilirse yine bu islemin sonucu ekrana getirilebilir.

SONUÇLAR 

Sistemdeki tüm çalisanlar için profil tanimi çalistirilir ve kriter gruplarinin agirliklarina göre
hangi çalisan bu özelligi ne kadar saglamis ise ona göre çalisan isimlerinin yaninda yüzdesel
olarak durum gösterilir. Örnegin asagidaki ekrandan gidilecek olursa " Mehmet Yilmaz adli
çalisan %80 oraninda profil tanimi karsilamaktadir."
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Sonuçlar ekraninda gelen çalisanlarin siralamasi profil tanimina uyumda yüzdesi en yüksek kisi

en üstte görnece sekilde listelenmektedir. 
5 3 4

simgesi ile her özlügün kriter gruplarini ne
sekilde karsiladiginin detayi görüntülenmektedir.Örnegin asagidaki ekranda Mehmet Yilmaz
adli çalisan profil tanimindaki kriterlerden mezuniyet derecesini karsilayamamis kalan kritereri
saglamis bu sebeple profil tanimina %80 uyumlu çikmistir.
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Sonuçlar ekraninda ekranda çalisan sayisi çok fazla oldugundan hangi çalisanin profil tanimina
ne kadar uyumlu oldugunu ararken belli bir özlük üzerinden arama yapilmasi isteniyorsa,
asagidaki gibi özlük arama kismina özlügün adini yazarak çalismasini hizlandirabilir.

Profil tanimi ana ekraninda asagidaki gibi en son çalisitirilan islemin tarihi görntülenebilir ve
buna bagli sonuçlar görüntülenebilir.
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1.2.3.12 Avans

 B2E Çalisan portali üzerinden girilen maas avans talepleri ve ikweb üzerinde IK Yöneticileri
tarafindan girilen avans talepleri bilgileri görüntülenmektedir.
 
 

 
 
 Avans basliginin menüde görünmesi için Araçlar/ Ayarlar/ Sistem Ayarlari içerisinden avan ile
ilgili parametre ve tanimlarin girilmis olmasi gerekmektedir.

1.2.3.12.1  Maas Avansi Talepleri

 
 B2E Çalisan portali üzerinden yapilan avans talepleri görüntülenir.
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1.2.3.12.2  Maas Avansi Islemleri

 
 IK Yöneticilerinin avans taleplerinin girisini bu ekrandan yapmaktadir.
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 Avans detaylari incelenmek istenirse "Incele" butonuna tiklanmalidir.
 

 
 
 "Avansi Aktar" islemi ile bordroya avans aktarimi gerçeklesmektedir.
 

 

1.3 IseAlim Portali

 Ise Alim portali isbasvurusunda bulunan adaylar için kullanilmaktadir.
 
 Isealim portalinda görünen ilanlar, Isealim/Ilan bölümünde tanimlanir. Adaylar basvurdukça ,
Isealim/Ilan bölümünde basvurular incelenebilir.
 
 Isealim portalinda adaylar tarafindan doldurulan alanlar, ise alma islemi sonrasinda otomatik
olarak özlük bilgilerineaktarilir, böylelikle, IK kullanicilari, isealim portali ile ise aldiklari bir
çalisanin özlük bilgisini otomatik olarak dolu görecektir.
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•Adaylar bu bölümden is basvurusunda bulunabilir, özgeçmis olusturabilir ve yapmis oldugu
is basvurularini takip edebilir.

 

•Adaylar facebook, twitter gibi sosyal paylasim aglarii kullanarak üye olabilir ve portala giris
yapabilir.

 

•Adaylar anasayfada is ilanlari ve eklenmis bazi içerikleri görüntüleyebilir.
 

•Adaylar Is ilanlari sekmesini seçerek eklenmis olan is ilanlarini listeleyebilir.
 

•Adaylar özgeçmisim sekmesini tiklayarak yeni özgeçmis olusturabilir ve varolan
özgeçmisleri üzerinde degisiklik yapabilir.

 

•Adaylar basvurularim sekmesini tiklayarak yapmis oldugu basvurularin durumunu takip
edebilir.

 

•Ise Alim portalinda üye girisi sonrasi anasayfa görünümü sürükle-birak özelligiyle
degistirilebilir.

 
 
 ISEALIM AYARLARI
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  Isealim modülü görünümüyle ilgili ayarlar, Araçlar/Ayarlar/Ise Alim Ayarlari bölümünden
yapilmaktadir.
         
 

 
 

 
 
Ise alim ayarlarini tüm isletmelerde ortak tanimla: Tek bir isealim ayari tanimiyla tüm
isletmelerin isealim süreci yönetilir. Ise alim ayarlarinda, ise alim ayarlarini tüm
isletmelerde ortak tanimla seçili ise tüm ise alim portallari ayni ayarlari kullanir.
Diger türlü ise alim ayarlari da ise alim portallarinda isletmeye özel tanimlanabilir.
 
Özgeçmis formu için eski ekrani kullanmaya devam et:        Adaylarin dolduracagi
özgeçmis formu yeni tasarlanan yapilan ekranlarla kullanilmak isteniyorsa seçilmelidir.
Seçildiginde isealim portalindaki özgeçmis ekranlari, IKWEB içerisindeki isealim
modülü içerisinde bulunan özgeçmis ekranlari yeni tasarima uygun olacak sekilde
gelmektedir.
 
Fotografsiz özgeçmis ile basvuru kabul edilsin mi?: Fotograf eklemis adaylar
özgeçmisleriyle basvurabilir.
 
Isealim Portalinda Duyurular Görünsün: Isealim portali ekraninda duyurular portletinin
görünmesi/görünmemesi saglanir.
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Logo ürün simgesi footerda gösterilsin mi? : Isealim Portalinda ekranda sag alt kösede
bulunan LOGO  ürün simgesinin görünmesi/görünmemesi saglanir.
 
Telif Haklari Açiklama Yazisi: Isealim Portalinda telif haklari yazisi görünmesi/
görünmemesi saglanir.
 
Üyelik Islemlerinde TC Kimlik No Sorulsun:  Girilen bilgiler KPS (Kimlik Paylasim
Sistemi) ‘nin web servisi üzerinden kimlik üzerinde yazili ( Ad, Soyad, Dogum Tarihi ve
Kimlik No) ile kontrol edilir.
 
Üyelik Islemlerinde TC Kimlik No Sahasi Zorunlu: Isealim portalina adaylar üye olurken
adaylarin TCKNO bilgilerinin girilmesi zorunlu alan olmasi saglanir
 
Isealim Portalindaki Ilanlarda Isletme Bilgisi Görünsün:Ilanlar isletme bazinda
ayiriliyorsa bunun görünebilirligi saglanir.
 
Ise Alim Gönderen E-Posta Adres : Üyelik islemlerinde gönderen mail adresi
tanimlanmalidir.
 
Içerik Bilgileri:Isealim portalinda içerik paylasimi yapilmak istenirse seçilmeli ve
tanimlamalar yapilmalidir.
 
Sirket Logo Bilgileri : Isealim portalinda her kurum kendi sirket logosunu bu bölümde
ekleyerek görünümünü saglayabilir.
 
Yenibiris.com Entegrasyonu : Entegrasyon ile; yenibiris.com üzerinden açilan firmaya
ait ilanlarin, bu ilanlara yapilan basvurularin ve basvurularda kullanilan özgeçmislerle
birlikte belirli zaman araliklarinda otomatik olarak NetsisHR’ye aktarilmasi
saglanmistir.
 

 
 
 
 
 
 

1.3.1 Is Ilanlari-Basvuru Yapma

 
 Adaylar ise alim sekmesini seçerek yayin bilgisi internet olarak girilmis ilanlari görüntüler.
 
 Is Ilanlari IseAlim/Is Ilanlari bölümünde yayin olarak internet seçildikten sonra ise alim
portalinda görünecektir.
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 Adaylar üye olmadan asagida belirtilen sekmeyi seçerek is ilanlarini görüntüleyebilir ve
inceleyebilir ama basvuruda bulunamaz.
 
 
 

 
 

 Kullanici "Incele" butonu ile üye girisi gerekmeden ilani inceleyebilir.  butonu bu is
ilaninin öncesinde bir anket doldurulmasi gerektigini göstermektedir. Anket/Sinav
tamamlanadiktan sonra ancak adaylar is ilanina basvurabilir.
 
 Aasgidaki örnekte "Incele" butonu tikladiginda ekrana gelen görüntü bulunmaktadir.
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 Kullanici "Basvur" butonuna tikladiginda üye girisi yapmamissa üye girisi sayfasi çikacaktir ya
da siteye üye olmamissa yeni üye kaydi sayfasi çikacaktir.
 
 Kullanici "Basvur" butonu ile ilana basvuru yapabilir. Basvuru yapilmasi için Ise Alim sitesinde
üyelik zorunludur. Dolayisiyla aday üye degilse karsisina yeni üye kaydi sayfasi çikacaktir.
 
 Kullanici üye ise kullanici adi ve sifresini girdikten sonra ilana basvurabilir.
 
 Kullanici üye girisi yaptiktan sonra  is ilanlari bölümünde is ilanlarini görüntüleyebilir.
 
 
 Is Ilanina Basvuru Yapma
 
 Kullanici ilani tikladiginda ilan detayi ekrana gelir.
 
 Aday "Basvur" butonuna tikladiginda asagidaki resimdeki gibi önyazi ve önceden eklemis
oldugu özgeçmislerden birini seçerek basvuruda bulunabilir.
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 Kullanici "Basvur" butonuna tikladiktan sonra aday basvurusu islemi tamamlanmis olur.
 
 Adayin yapmis oldugu basvurular Insan Kaynaklari/Ise Alim bölümünde de görülecektir.
 
  Araçlar/Ayarlar/Ise Alim Ayarlari bölümünden "Fotografsiz özgeçmis ile basvuru kabul edilsin
mi?": Parametresi seçili ise fotografsiz basvurmak yapmak isteyenlere asagidaki gibi uyari
verilmektedir.
 

 
 
 
 -->Basvuru yapildiktan sonra adaylara basvuru alindi maili gönderilmektedir. Bu mail içerigi
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Araçlar/E-Posta Sunucu Ayarlari ekranindan tanimlanmaktadir.
 
 

 
 

1.3.2 Özgeçmis Düzenleme

 Isealim modülü görünümüyle ilgili ayarlar, Araçlar/Ayarlar/Ise Alim Ayarlari bölümünden
yapilmaktadir. Bu ayarlar içerisinden "Özgeçmis formu için eski ekrani kullanmaya devam et
parametresi", hayir ise özgeçmis düzenleme ekrani asagidaki gibi gelir.
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 Formda en sagda özgeçmisteki anabölümlerün navigasyonu bulunmaktadir.
 Anabölümler: Kimlik bilgileri, Iletisim Bilgileri,Özel Durum,Beklentiler, Tercih edilen
lokasyon, Diger Bilgiler, Is tecrübeleri, Egitimler, Diller, Referanslar, Sertifikalar.
 Ekranin sag tarafinda bulunan anabölümlerin üstüne tiklandiginda sayfada o bölüme ait kisima
gelinir.
 
 Bu bölümlerle ilgili hangi sahalarin gösterilip gösterilmemesi ayarlari Isealim modülü
içerisinde Özgeçmis Formun Düzenlenebilmesi basligi altindan incelenebilir.
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 Zorunlu alanlar doldurulmadiginda asagidaki gibi uyari verilir.
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  Ek olarak telefon e-mail gibi alanlar da eksik sayi bilgileri gösterilir.
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1.3.3 Özgeçmisim

 Adaylar bu bölüm ile isealim portalinda birden fazla özgeçmis olusturabilir.
 Asagidaki resimde özgeçmis sekmesi seçildikten sonra ekrana gelen görüntü
gösterilmektedir.
 Özgeçmis formunun yeni ekran ya da eski ekranlarla görüntülenebilmesi ile ilgili olarak 
bölümüne ve bu seçimin yapildigi ayarlar ekrani olan Araçlar/Ayarlar/Ise Alim Ayarlari  bakiniz.
 
 

 
 
 Adaylar Ise Alim/Is Ilanlari bölümünde bulunan is ilanlarina olusturmus olduklari
özgeçmislerden birini seçerek basvuru yapabilir.
 

 Adaylar  butonu ile eklemis oldugu özgeçmis silebilir,

           butonu ile ilgili özgeçmisin detayini görüntüleyebilir,

           butonuyla eklenmis olan CV'yi indirebilir,

          butonuyla özgeçmisi çiktisi alinabilir.
 
 
 ÖZGEÇMIS FORMUNA DINAMIK ALAN EKLENEBILMESI
 
 
 Araçlar/Ayarlar/Dinamik Alanlar bölümünden eklenen dinamIk alanlar ile formun içinde
bulunan sahalarin haricinde yeni saha tanimlari yapilabilir.
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 Özgeçmise Fotograf Ekleme
 
 Adaylar "Fotograf Ekle"  butonuna tikladiginda fotograf seçerek özgeçmislerine fotograf
ekleyebilir.
 
 
 Özgeçmis Bilgileri
 
 
 
 Adaylar bos sahalari gerekli bilgilerle doldurduktan sonra "Kaydet" butonu ile özgeçmisi
kaydedebilir.
 
 Adaylar "Özgeçmis Detayi"  butonuna tiklayarak özgeçmis detayini görüntüleyebilir.
 
  "Özgeçmis Detayi" butonuna tikladiktan sonra ekrana asagidaki gibi bir görüntü gelir.
 
 Adaylar "CV Yükle" butonu ile bilgisayarinda bulunan WORD, PDF vb. uzantili cv'lerini
ekleyebilir.
 
 
 
 
 
 Özgeçmis Detayi
 
 
 Adaylar "Özgeçmis Detayi"  butonuna tikladiktan sonra  özgeçmis detaylarini girebilecegi
ekran açilir, bu bölümde detayli bilgiler girebilir ve cv'sini doldurabilir.
 
 
 Adaylar sag üst kösede bulunan "Özgeçmis Yazdir"  butonu ile özgeçmislerinin çiktisini
alabilirler.
 
 
 Özgeçmis ve Kimlik Bilgileri
 
 Aday özgeçmis  adi, özgeçmis kaynagi, özgeçmis dilini girer ve kimlik bilgileri asagidaki
sahalarla doldurur.
 

 NOT : "Özgeçmis formu için eski ekrani kullanmaya devam et parametresi", hayir ise

özgeçmis düzenleme ekrani asagidaki gibi gelir.
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 Özel Durum
 
 Aday engellilik durumu, eski hükümlülük ve terör magduru durumu bilgilerini girer.
 
 

 
 
 
 
 Yabanci Dil
 
 
 Adayin yabanci dil bilgisi, seviyesi ve yabanci dili ögrendigi yer bilgileri girilir.
 
 
 Aday varolan bilgiler üzerinden "Güncelle" butonuyla güncelleme yapabilir ve "Sil" butonuyla
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veri silebilir.
 
 
 Egitim
 
 Aday egitim bilgilerini girer.
 

 
 Is Tecrübesi
 
 
 Adayin varsa daha önce çalistigi yerlerle ilgili bilgiler kaydedilir. Adayin is tecrübesi, bunun
süresi, su an çalisip çalismadigi bilgileri kaydedilir.
 
 
 

 
 Sertifika
 
 Aday varsa sertifika bilgileri ve sürücü belgesi bilgileri girer.
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 Referans
 
 Aday referans bilgilerini girer.
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 Diger Bilgiler
 
 Sigara kullanimi, dinamik alan olarak eklenmis yeni alanlar da bu baslik altinda gelir. Aday;
veritabainda olasi bir özgeçmis aramasinda görümesini saglayan onu en çok anlatan
simgeleyen kelimeyi burada girer.
 
 
 

 
 
 Beklentiler
 
 
 Aday çalisma hayatindaki beklentileri girer. Adayin çalisma hayatinda tercih ettigi lokasyon
bilgisi girilir.
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 Özgeçmis Önizleme
 
 Sayfayi yazdirmak için tiklayiniz seçenegi ile özgeçmisin çiktisi alinabilir.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



614 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

1.3.4 Basvurularim

 Adaylar basvuru yaptiklari is ilanlarini bu bölümden takip edebilir.
 
 Is basvurusu yapilan isin ilan kodu, departman adi, pozisyon adi, ilana gönderilen özgeçmis,
ise basvuru tarihi ve basvuru durumu bilgileri görüntülenir.
 
 
 
 

 
 
 
 

1.3.5 Anasayfa

 Adaylar Ise Alim/Portala Giris bölümünde anlatildigi gibi üye girisi yaptiktan sonra karsisina
çikan sayfadir.
 
 Bu sayfada yeni eklenen içerikler, is ilanlari ve özgeçmis olusturmak için kisayollar
bulunmaktadir.
 
 Kullanici "Çikis Yap"  butonu ile portaldan çikis yapabilir.
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1.4 B2E (Çalisan Portali)

 B2E anasayfasinda kullaniciya yönelik çesitli bölümler bulunmaktadir.
 Bu sayfada görüntülenecek bölümlerin seçimi Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari içersinde B2E
ayarlari üzerinden yapilmaktadir.
 Portal anasayfasinin bir örnegi asagidaki gibidir. Burada görülen bölümlerin yerlerin istenilen
bölüme tiklayip sürükleyerek  degistirilebilir.
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 Giris Yapma
 
 B2E ekraninin sag üst kösesinde bulunan kullanici adi ve sifre bölümlerine gerekli bilgiler
yazilip, 'Giris Yap' tusuna basarak B2E'ye giris yapilabilir.
 
 Duyurular
 
 Sirkette görüntülenmesi istenen duyurular burada listelenir. Yeni duyuru ekleme ve
düzenleme ile ile ilgili detaylar için Duyuru Ekleme bölümüne bakiniz.
 Duyurular baslik olarak listelenmektedir. Eger ekleri varsa, yaninda ekleri de listelenir.
 Duyuru ile ilgili detaylar, istenilen duyuruya tiklanarak açilan pencerede bulunabilir,  bu açilan
sayfada detaylar görünecektir.
 Bu detaylar sayfasindan veya Duyuru listesindeki ek linkleri ile ilgili ek dökümanlar
indirilebilir.
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 Izin Islemleri
 
 Kullanicinin incelemesi gereken izin islemleri var ise, bu bölümde "Bekleyen Islemler" basligi
altinda görüntülenir.
 Islemler için tiklayiniz yazisina tiklayarak detaylarina gidilebilir. Izin islemleri ile ilgili detayli
bilgiye Izin Islemleri bölümünden ulasilabilir.
 

 
 
 
 Mutlu Günler
 
 Bu bölümde dogum günler ve evlilik yil dönümleri listelenir. Bu kayitlar aktif çalisanin özlük

detaylarina göre olusmaktadir.

 Mutlu günler haftalik, aylik ve günlük olarak görüntülenebilir. Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari

içersinde B2E ayarlari üzerinden gerçeklestirilmektedir.
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 Haberler
 
 Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari içersinde B2E ayarlari kisminda Haberler için verilmis olan link

araciligi ile bulunan haberler burada listelenmektedir

 
 
 
 Kim kimdir
 
 Bu bölümde istenilen çalisan ‘çalisan Arama Kutucugu’ndan seçilerek o kisiyle ilgili detaylara

ulasilabilir.

 Kisinin fotografi, ad, soyad, telefon, email gibi genel bilgilerinin yani sira kisa bir sekilde tahsil

bilgileri ve görevleri görüntülenebilir.
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 NOT: Çoklu isletme altyapisinin oldugu durumlarda, bu alana diger isletme çalisanlarinin da
bilgileri gelsin, bu alan isletmeler arasi ortak alan olsun denilirse,Araçlar/Ayarlar/Sistem
Ayarlari içinden "B2E'de 'Tüm Isletmelerdeki' çalisanlara ait bilgiler görünsün. (Kim kimdir,
mutlu günler, kim yok )" parametresi isaretlenmelidir.
 
 Izinli olanlar
 
 Seçilen tarih araliginda izinli olanlari görüntülemek için kullanilir. Kisiler ve izin tarihler

listelenir.

 

 
 
 
 
 Ise Baslayanlar
 

 Seçilen ‘Degisim Dönemi’ araliginda ise baslayan çalisanler  ve baslangiç tarihleri listelenir.

Listedeki kisilere tiklayarak kim kimdir’deki gibi kisi ile ilgili özet bir bilgi görüntülenebilir.
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 Ortak Belgeler
 
 Araçlar/Evrak Ekleme bölümünden eklenmis olan ortak belgeler listelenir ve buradan belge

adina tiklayarak belgeler indirilebilir.

 Belgeler, kendilerine atanmis olan belge grubuna göre ayri ayri listelenir.

 
 
 
 Fotograflar
 

 Araçlar/Fotograf Ekleme bölümünden eklenmis olan fotograflar burada sirayla görüntülenir.

 

 
 
 
 Bekleyen Islemler
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 Bu bölümde çalisanin yapmasi gereken, onayini bekleyen performans/izin islemleri
görünmektedir.
 Portlet içerisindeki linklere tiklayarak, sayfa gereken islemlerin yapilmasi için
yönlendirilmektedir.
 

 
 
 Duyurular
 
 Sirket içi duyurular yayinlanmaktadir. Duyuru yayin süresi biten duyurlar buradan otomatik
olarak kaldirilir.
 

 
 
 
 Anket
 
 Çalisanlar Çalisan portalina giris yaptiktan sonra kendilerine atanan anketleri takip edebilir,
cevaplayabilir.
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 "Cevapla" dendikten sonra çalisanlar Anket Sinav/Anket bölümünde anlatildigi gibi anketi
cevaplayabilir.
 
 Öneri/Sikayet
 
 Çalisanlar, portala giris yaptiktan sonra, yeni öneri/sikayet tanimlayabilir, kendi önerileri için
diger çalisanlarinin yorumlari ve öneri/sikayetlerin uygulamaya alinip alinamaycagini takip
edebilir.
 

 
 
 
 
 Zimmet
 
 Çalisanlar kendilerine zimmetli malzemeleri görüntüleyebilir.
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 B2E (Çalisan Portali) Ayarlari
 
 Çalisan portalinda ekranda görünmesi istenen portletlerin görünebilirlik seçenekleri ya da
diger ayarlar Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari menüsünde B2E basligi altinda bulunan asagida
listelenen ekran görüntüsünden yapilmaktadir.
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1.4.1 B2E Çalisan Portali'na Giris

 
 Giris Yapma
 
 B2E ekraninin sag üst kösesinde bulunan kullanici adi ve sifre bölümlerine gerekli bilgiler
yazilip, 'Giris Yap' tusuna basarak B2E'ye giris yapilabilir.
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 "Giris Yap" butonu sonrasinda Merkezi Kimlik Yönetimi giris sayfasi gelmektedir.
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 B2E( Çalisan Portali) Dil seçimi:
 Giris yapildiktan sonra, menüler ve portletler açik hale gelir. Çalisanin adinin yaninda bulunan

 simgesi ile B2E( Çalisan Portali) nin dili ingilizceye çevirilebilir.  Butonuyla
anasyafaya geçilebilir.
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1.4.2 Kisisel Bilgilerim

 Çalisan portalinda bulunan bu bölüm ile, tüm çalisanlar kimlik, iletisim, egitim bilgilerini
güncelleyebilir.
 Giris yapan kullanici IK yöneticisi ise "Bekleyen Onay Islemleri" ekranini görebilir.
 
 

 
 NOT: Çalisanlarin güncelledikleri bilgiler, amir tarafindan asagida belirtilen  "Bekleyen Onay
Islemleri" bölümünden onaylandiktan sonra, IKWEB uygulumasinda özlük bölümünde Özlük/
Kimlik ve Özlük/Iletisim bölümünde de degismis olacaktir.
 Amir onaylamadan hiçbir degisiklik, Özlük/Kimlik ve Özlük/Iletisim bölümünde degismez.
 
 NOT: Çalisanlarin kendilerine bagli çalisanlari yok ise; çalisanlar sadece asagida çerçevede
görünen kisimdan "Kisisel Bilgilerim" kismini göreceklerdir.
 Çalisanlar amir ise; hem kendi bilgilerini güncelleyebilecekleri "Kisisel Bilgilerim" kismini,
hemde kendilerine bagli çalisanlarin degisen kimlik/iletisim bilgilerini görebilecekleri ve
onaylayabilecekleri "Bekleyen Onay Islemleri" kismini görebilecektir.
 
 
 

1.4.2.1 Çalisan Bilgileri

Çalisan Bilgileri
 
 Çalisanlar, kendi bilgilerini asagidaki bölümde görülen sahalardan "Kaydet" butonu ile
güncelleyebilir.
 
 Çalisanlarin sistemde kayitli olan bilgileri ise "Kayitli Bilgiler" butonuna tiklanarak
görüntülenebilir.
 
 Çalisan "Kaydet" dedikten sonra amir onaylamazsa, çalisanin güncelledigi bilgiler sistemde
kaydedilmez, çalisan sadece ekranda görür.
 Dolayisiyla "Kayitli Bilgiler" de eski bilgilerini görür.
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 Amir veya IK Yöneticisi onayladiktan sonra ise sistemde kayitli çalisan kimlik/iletisim bilgisi
güncellenir.
 
 Asagidaki örnekte Hilda adli çalisan, belirtilen yerlerde güncelleme yapmistir.
 
 
 

 
 
 
 

1.4.2.2 Egitim Bilgilerim

 Çalisanlarin egitim bilgileri için talep girecegi, katilmis oldugu, katilacagi egitimler ve egitmen
olarak verecegi egitimler bu bölümden yapilabilmektedir.
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 Egitim Taleplerim
 
 Çalisanlar "Yeni Ekle" diyerek mevcutta var olan bir egitime katilim talebinde bulunabilir, ya
da sistemde kayitli olmayan yeni bir egitimin yapilmasini talep edebilir.
 
 

 
 
 
 
 Katildigim Egitimler
 
 
 Çalisanin katilmis oldugu egitimler listelenmektedir.
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 Katilacagim Egitimler
 
 
 Çalisanin egitim planlari kayitlari dogrultusunda egitim planinda katilimci olarak ekliyse burada
o egitimler listelenir.
 
 
 

 
 
 Verecegim Egitimler
 
 Çalisan bir egitim plan kaydinda egitmen olarak kayitli ise, burada egitim verecei egitimler
listelenir.
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1.4.2.3 Evrak Bilgilerim

 Giris yapan kullanicinin, IKWEB'deki Özlük-Evrak sekmesinden eklenen belgeler
görüntülenebilmektedir.
 
 NOT : "Evrak Bilgileri" nin görüntülenebilmesi için IKWEB'den Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari
altindan B2E'de 'Kisinin Evraklari' görünsün olarak seçilip kaydedilmelidir.
 
 

1.4.2.4 Bekleyen Onay Islemleri

 
 Amir ya da Insan Kaynaklari çalisanlari, kendilerini bekleyen onaylari "Bekleyen Onay
Islemleri" ile görüntüler.
 Ilgili çalisani seçtikten sonra "Onay" butonuna tiklayarak, çalisanlarin güncellemelerini
onaylar.
 Bu adim sonrasinda Özlük/Kimlik ve Özlük/Iletisim bölümünde de kisinin bilgileri
degisecektir.
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 Degistir denilerek çalisanlarin iletisim ve kimlik bilgileri görüntülenebilir. "Kayitli Bilgiler"
tiklanarak çalisanin kayitli bilgileri görüntülenir ve degistirmek istedigi kisimlar
karsilastirilabilir.
 
 

1.4.3 Onay

 
 
 Sistemde IKWEB üzerinden Tanimlamalar/Onay/Onay Sablon Tanimlari ve Tanimlamalar/
Onay/Onay Süreçleri  ekranlari üzerinden tanimlanan
 

•Performans Son Onay

•Isealim Talebi

•Egitim Talebi

•Borç Avans Talebi

•Izin Kullanimi

•Izin Talebi süreçleri
 
 onay islemleri Çalisan Portalinda bu ekran üzerinden yapilmaktadir.
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 Izin Talebi Örnegi
 
 
 
 

 
 "Islem Yap" butonu ile izin talebi detayi görüntülenir, onay veya reddetme islemi
gerçeklestirilir.
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1.4.4 Performans

 Çalisanlarin performans degerlendirme sürecinde, kendileriyle ilgili süreci kontrol ettikleri
islem yapilan bölümdür.
 
 

 
 
 Bekleyen Degerlendirme Islemleri
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 Çalisandan yapmasi gereken performans degerlendirme giris/onay islemleri takip edilir.
 
 "Bekleyen Degerlendirme Islemleri" denildikten sonra, asagidaki ekrandan ilgili ana/ara
dönem seçilerek, "Islemler için tiklayiniz..." butonu tiklanarak, o dönemlere ait bekleyen
islemler görüntülenebilir.
 
 

 
 Çalisan "Kendim" basligi altinda, kendi onayi veya veri girisini bekleyen islemleri görüntüler.
 Çalisan bir amir ise, amirin takimina ait giris/onay islemleri "Takimim" basligi altindan
görüntülenir.
 Çalisanin degerlendirme sürecinde, is arkadasi olarak tanimlanmis çalisanlar var ise, bu
çalisanlarla ilgili giris/onay islemleri "Digerleri" basligi altindan görüntülenir.
 
 NOT: Ilgili performans sürecinin tarihi geçmis ise, "Hedef Girisi Yap", "Degerlendir" gibi
durum butonlari ekrana gelmez. Her süreç için tarih kontrolü vardir ve islemler sadece o tarih
araliginda yapilabilir.
 
 
 
 Çalisanlar "Kendim" basligi altinda, hedef formlarini "Formu Görüntüle" ile görüntüleyebilir.
 
 Ekrana gelen formu "Formu Yazdir" ile çiktisini alabilir.
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7

 
 
 
 Degerlendirme Formu Atamalari
 
 IK Yöneticisi olan çalisanlar performans 2. süreç olan degerlerlendirici girislerini onaylamak
için bu ekrandan faydalanabilir.
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1.4.5 Portala Giris

 Adaylar Facebook, Twitter gibi sosyal paylasim aglari üzerinden giris yapabildigi gibi e-posta
edresi bilgilerini girerek de üye kaydini gerçeklestirebilir.
 
 Yeni Üye Kaydi
 
 Adaylar yeni üye kaydi bölümüyle isealim portalinda kendisine yeni bir hesap açabilir.
 
 Kullanici Adi: Adayin portal içerisinde kullanacgi adi bilgisi girilir.
 
 Sifre: Kullanici portal girisinde kullanacagi sifre bilgisini girer.
 
 Ad: Adayin gerçek adi bilgisi girilir.
 
 Soyad: Adayin soyadi bilgisi girilir.
 
 E-Posta: Adayin mail araciligiyla kullanmak istedigi geçerli mail adresi bilgisi girilir.
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 Aday yukardaki bilgileri girdikten sonra "Üye Ol" butonuna tikladiginda e-posta adresinde
belirttigi mail adresine aktivasyon mail'i gönderilir.
 
 

 
 Aday mail adresine gelecek maildeki bilgiler asagidaki resimde gösterilmistir.
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 Kullanici aktivasyon islemi sonrasinda kullanici adi ve sifre bilgisini girerek isealim portalina
giris yapabilir.
 
 

 
 Adaylar, ayni zamanda e-posta adresine üyelik bilgilerinin oldugu üye kaydi bilgilerini içeren
bir mail gider.
 
 Mail'in içerigi asagidaki resimdeki gibidir.
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 Facebook hesabiyla üye girisi yapmak için ekranin sag üst kösesinde bulunan

 giris linklerinden  butonunu tiklamalidir.
 
 Twitter hesabiyla üye girisi yapmak için ekranin sag üst kösesinde bulunan

 giris linklerinden  butonunu tiklamalidir.
 
 Kullanici daha önce bu sosyal paylasim aglariyla üye kaydini gerçeklestirmis ise "Giris Yap"
 butonunu tiklamasi yeterlidir.
 
 
 Üye Girisi
 
 Adaylar kullanici adi ve sifre bilgilerini girdikten sonra "Giris" butonuna tikladiginda isealim
portalina giris yapmis olacaktir.
 
 Adaylar portal girisi için sifrelerini unutmuslarsa "Sifremi Unuttum"  butonuna tiklayarak
siferelerini sifirlayabilirler.
 
 
 Kullanici adi bilgisi girildikten sonra asagidaki gibi sifre sifirlama maili, kullanici adi belirtilen
adayin mail adresine gönderilir.
 
 
 Kullanici tüm bu islemler sonrasinda ise alim portalina giris yapabilir.
 
 
 



642 NETSISHR YARDIM DÖKÜMANI

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 

1.4.6 Öneri/Sikayet

 Çalisanlar sisteme giris yaptiktan sonra Çalisan Portali anasayfada asagidaki gibi gelmektedir.
 
 

 
 
 Çalisanlar yapmis olduklari öneri ve degerlendirmeleri gördükleri gibi, yeni bir öneri/sikayet
de eklenebilir.
 
 Degerlendirmelerim basliginda ise asagidaki gibi önerilerin degerlendirmesi islemi ve diger
üyelerin degerlendirmelerini de görüntülenebilir.
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 NOT: Çalisan portali araciligiyla iletilen öneri/sikayetler ödül ceza sürecine dahil edilebilir. Bu
islem için Özlük Girisi /Ödül Ceza  sayfasi incelenebilir.
 
 

1.4.7 Anket

 B2E Çalisan portali aracligiyla, çalisanlarin anket cevaplamalari anasayfa üzerindeki asagidaki
portletten yapilmaktadir.
 
 

 
 
 NOT: B2E Çalisan portali anasayfasinda yukarda belirtilen portlet görünmemesinin sebebi,
Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari içerisinden B2E ayarlari bölümünde " B2E'de Anket Görünsün/
Görünmesin/Giris yapinca görülsün" parametresinde "Görünmesin" isaretli olarak
kalmasindan kaynaklanmaktadir. Anket portletinin, B2E'de görünmesi için; Parametrede " Giris
Yapinca görünsün" seçilmelidir.
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 Çalisanlar "Cevapla" butonu ile anket cevaplama ekranini açabilecektir.
 
 

 
 
 "Cevaplari Kaydet" butonu ile anket cevaplandiginda, anket tamamlanmis olmaz, yani çalisan
baska bir zamanki girisinde anket cevaplarini degistirebilir, islem sonrasinda asagidaki uyari
mesaji verilir. "Cevaplari Kaydet" ile anket tamamlanmadigi için, IKWEB'E yansimaz. Anket
portleri içerisinde anket görünmeye devam edecektir.
 

 
 
 "Anketi Tamamla" butonu ile anket cevaplandiginda, anket tamamlanmis olur, çalisanin anket
sonuçlari IKWEB'E yansimaktadir ve asagidaki uyari mesaji veirlmektedir. Çalisan "Anket
Tamamla " butonu ile anketi yanitladiktan sonta, anket portleti içinde anket kaldirilicaktir.
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 NOT: Cevaplanmamis anket sorulari varken, "Anketi Tamamla" denirse, ekrana asagidaki
uyari mesaji gelecektir, uyari mesajinda "Tamam" yazilirsa, anket IKWEB'e cevaplanmamis
sorular olmasina ragmen yansiyacaktir.
 

 
 
 
 

1.4.8 Zimmet

 Çalisanlar B2E çalisan portalina login olduktan sonra kendilerine zimmetli bir malzeme varsa
asagidaki portletten bu bilgileri görebilir.
 
 

 
 
 NOT: Zimmet bilgisinin B2E'de görüntülenmesi istenmiyorsa, Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarlari
içerisinden B2E ile ilgili ayarlardan portletin görünümünü kaldirilabilir.
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1.4.9 Organizasyon Semasi

 Çalisanin organizasyon Semasi içindeki yeri gösterilmektedir.
 
 NOT: B2E'de organizasyon semasinin kimden baslayarak gösterilecegi bilgisi Araçlar/Ayarlar/
Sistem Ayarlari altinda bulunan "B2E'de Organizasyon Semasi kimden baslasin" parametresi
girilerek tanimlanabilir.
 
 

 
 
 
 Organizasyon semasinda ekrandaki kutucuklarin mor renkli olan kismina tiklandiginda
pozisyon detay bilgileri görüntülenebilir.
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1.4.10 Taleplerim

 
 Çalisan portalinda bulunan bu menü altinda çalisanlar;
 

•Mevcut sistemde tanimli bir egitime talep yapabilir ve ya sistemde hiç tanimli olmayan yeni
bir egitim tanimi talebinde bulunabilir.

•Sistemde tanimli olan planlanmis egitimleri görüntüleyebilir ve bu egitim planina katilmayi
talep edebilir.

•Maas Avansi talebinde bulunabilir.

•Isealim talebinde bulunarak ihtiyaç duyulan eksik oldugu düsünülen çalisan için isealim
talebi olusturulabilir.
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 Talep islemlerinin onay islemleri ve islemler esnasinda mail gönderiminde kullanilan
taslaklar için Araçlar/E-posta Içerik Tanimlama ve Tanimlamalar/Onay basligini
inceleyebilirsiniz.

1.4.10.1 Egitim Planlari

 Planlanan egitimlere katilim talebi gönderilmektedir.
 
 

 
 "Katilim Talebi Gönder" butonuna tiklandiginda, katilim sebebinin de girilebilecegi bir ekranla
talep gönderilmektedir. Talep esnasinda IK yöneticisine  katilim talebi olduguna dair mail
gönderimi olmaktadir.
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 NOT: IK Yönetici olarak belirlenmis çalisanlara, bilgilendirme maili gönderilmektedir.
 NOT: Mail gönderimi için asagidaki kosullar saglanmalidir.
 
 1. E-posta sunucu tanimlarinin siteme tanimli olmasi gerekmektedir. Araçlar/Ayarlar/Sistem
Ayarlari/E-posta sunucu ayarlari
 2. Planlanan egitime katilim talebi gönderimi için kullnailacak e-posta mail sablonunun
sistemde tanimlanmis olmasi gerekir.Araçlar/E-posta Içerik Tanimlama
 3. Mail gönderiminde çalisanlara mail gidebilmesi için, Özlük Girisi/Iletisim ekranindan is e-
posta bilgisinin girilmis olmasi gerekmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.10.2 Maas Avansi Talebi

 Çalisanlar çalisan portali üzerinden maas avansi talep edebilir.
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1.4.10.3 Isealim Taleplerim

 
 Kendisine bagli çalisanlari olan çalisanlar, bagli çalisanlarin herhangi bir sebebple isten
ayrilmasi sonucu ya da yeni yapilanma sebebiyle kaynak eksikligi düsünülerek bir çalisana
daha ihtiyaci oldugu düsüncesiyle Insan Kaynaklari departmanindan yeni personel isealimi
dogrultusunda talepte bulunmak isteyebilir.
 
 Bu talepler B2E Çalisan Portali üzerinden asagida belirtilen kisimdan yapilabilir.
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 Ise Alim Taleplerim
 
 B2E Çalisan Portalina giris yapmis kullanici tarafindan olusturulmus isealim talepleri asagidaki
ekrandan takip edilmektedir.
 
 Pozisyon: "Üretim Mühendisi" pozisyonu için olusturulmus olan isealim talepleri nelerdir
sorusu için bu filtre kullanilabilir.
 Eleman Istek Nedeni: "Istifa"  sebebiyle olusturulmus olan isealim talepleri nelerdir? sorusu
için bu filtre kullanilabilir. Bu kisimda listelenen tanimlar Tanimlamalar/Isealim/Isealim Talebi
Nedeni ekranindan tanimlanmistir.
 Talebin Durumu: Çalisanlar tarafindan B2E çalisan portali araciligiyla gelen isealim taleplerinin
hangi onay sürecinde oldugunu ögrenmek için bu filtre kullanilabilir.
 Talep Baslangiç Tarihi, Talep Bitis Tarihi: Belli bir tarih araligina ait isealim taleplerini
listelemek için bu filtre kullanilabilir.
 Isbasi Baslangiç Tarihi, Isbasi Bitis Tarihi: Isealim talebi dogrultusunda gerçeklestirilen
isealimlarin isbasi tarihlerine göre listelenmesi istendiginde bu filtreler kullanilabilir.
 
 
 
 
 
 
 Çalisanlarin B2E Çalisan Portali Araciligiyla Isealim Talebi Eklemesi
 
 
 "Yeni ekle" butonu ile isealim talebi ekrani gelir. Asagidaki ekranda bulunan, askerlik bilgileri,
yabanci dil bilgileri gibi alanlarinin isealim talebi esnasinda girilmesi isteniyorsa bunun için 
Tanimlamalar/Isealim/Isealim Talebi Sablonu ekranindan isealim talebi formu için sablon
belirlenebilir.
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 Organizasyon Semasi'nda bos pozisyon varsa onunla iliskilendirilmek istenirse, "Bos Pozisyon
ile Esle" butonuna tiklanmalidir. Eger sistemde bos pozisyon var ise, onun detaylarini görüp
isealim talebi baglanabilir.
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 Isealim talebi yapildiktan sonra isealim talebi "Onay Bekliyor" durumuna geçer. "Onay
Bekliyor" durumundayken isealim talebi formu tekrar düzenlemek istenebilir veya iptal
edilmek istenebilir. Bunun için "Düzenle/Iptal Et" butonu ile bu islemler yapilabilir.
 
 
 
 Onay bekleyen isealim talepleri üzerinden ilan yayinlanmak istendiginde asagidaki gibi
uyariyla bu islem gerçeklestirilemez.
 
 

 
 
 Isealim talebi esnasinda gerekli mail gönderimi tanimlamalari yapilmis ise "IK Yöneticileri" ne
asagidaki  gibi mail gönderimi gerçeklestirilecektir. Mail gönderimi için Ek Bilgiler/Mail
Gönderimi kismi incelenebilir.
 

 
 
 
 
 Gelen isealim taleplerinin onaylanmasi islemi Çalisan Portali/ Onay  menüsü altindan
yapilmaktadir. Isealim talebinde kimin onaylayacagi gibi tanimlamalar ise, IKWEB üzerinden 
Tanimlamalar/Onay/Onay Sablon Tanimlari ve Tanimlamalar/Onay/Onay Süreçleri üzerinden
yapilmaktadir.
 
 
 
 

1.4.11 Bordro Zarfi

 Kullanici ana sekme üzerinde bulunan bordro zarfini seçerek, seçecegi ay için bordro zarfini
görüntüleyebilecektir.
 
 Kisiye ait bordro dönemlerinin listelendigi bölümden istenilen dönem seçilerek "Bordro
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Göster" butonuna basilarak istenilen bordro zarfi görüntülenir.
 

 
 
 Bordro zarfi sayfanin asagisinda görüntülenir. Resmin üzerinde gelerek çikan

 butonlari  araciligi ile bordro zarfi indirilebilir.
 
 
 

 
 
 
 
 

1.4.12 Izin Islemleri

 Çalisan izin plani, izin talebi, bekleyen izin islemlerini ve izin gant semasini bu bölümden
takip edebilir.
 
 



655 

Copyright @ 2018 LOGO Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S

 
 
 Izin Planlari :  Izin planlari ekrani izinlerin planabilecegi ekrandir.
 
 Izin Talebi : Izin talebi ekrani yeni izin talebi olusturmak ve önce ki izin taleplerinin
listelendigi ekrandir.
 
 Bekleyen Izin Islemleri : Bekleyen izin islemleri ekrani insan kaynaklari uzmani ve altinda
çalisan çalisan bulunan (amirler) görebilmektedir.
 
 Çalisanlarin Izin Durumu : Amirlerin kendisine bagli çalisanlarin izin bilgilerinin son durumunu
görüntüleyebilecegi ekrandir.
 
 Izin Gant Semasi : Izin gant semasi ekraninda seçilen tarih araliklarinda kullanilan izinler gant
semasinda gösterilmektedir.
 
 
 
 
 
 
 

1.4.12.1 Çalisanlarin Izin Durumu

 Giris yapilan kullaniciya bagli çalisanlarin izin durum bilgileri listelenir. Belirli filtrelere göre bu
liste daraltilabilir.
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 Çalisanlarin listelendigi bölümde "Detay" butonuna tiklandiginda ise, ekranda gelen
haekdilen ve kullanilan gün bilgilerinin detayli listelesi gelmektedir.
 
 
 
 

1.4.12.2 Bekleyen Izin Islemleri

 Bekleyen izin islemleri ekrani insan kaynaklari uzmani ve altinda çalisan çalisan bulunan

(amirler) görebilmektedir.

 

 Bu ekranda çalisanin talep ettigi izinlerle ilgili islemler onaylama , red etme gibi islemler

yapilmaktadir.
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 Izin Islemleri Ekrani :  çalisan tarafindan Talep edilmis izinlerin listelendigi ekrandir. "Seçiniz"

kismindan bu talepleri onaylayabilir veya izin talebini reddedebilir.Bu ekranda onaylanan

talepler daha sonra kabul edilmis talepler menüsü altinda görülebilmektedir.

Reddedilen taleplere  ise "Reddedilmisler" menüsü altindan ulasilabilmektedir.

 
 

 
 
 Kabul Edilmis Talepler Ekrani: Bu ekranda izin talepleri kabul edilmis çalisanler

listelenmektedir.

 "Talep Onayini Geri Al" secenegi seçilirse bu iznin durumu talep etti,onay bekliyor olarak

degisir ve tekrar izin islemleri ekraninda görülebilmektedir.
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 "Kullanimi Gir" Seçenegi seçildiginde durumu Kullanildi, Onay Bekliyor olarak degisir.

 Bu durumda da "Kullanimi Onayla" seçenegi ile onayladiginda bu izinin durumu Kullanildi,

Onaylandi olarak degisir ve bu izinle ilgili bilgilere Onayli Kullanimlar Ekranindan ulasilir.

 

 
 
 
 "Iptal Et" seçenegi seçildiginde ise izinin durumu "iptal edildi, onay bekliyor olarak degisir."

 Bu durumda "iptali onayla" seçenegi seçildiginde izinin iptal onayi gerçeklesir ve durumu iptal

edildi,onaylandi olarak degisir.

 Bu iptal edilmis izinle ilgili bilgilere Onayli Iptaller ekranindan ulasilabilmektedir.

 "Iptali Geri Al" seçildiginde ise bir önce ki duruma talep edildi, onaylandi durumuna geri

döner.
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 Onayli Kullanimlar Ekrani: Kabul edilmis talepler ekranindan kullanimi onaylanmis olan

izinlerin listelendigi ekrandir.

                                 Burada ki izinler talepleri onaylanmis ve kullanilmis olan izinlerdir.

                                "Kullanim Onayi Iptali" ne tiklanildiginda bir önce duruma döner ve kabul

edilmis talepler ekranindan tekrar bu izinin takibi yapilabilmektedir.

 
 

 
 Reddedilmisler Ekrani : Izin islemleri ekranindan  reddilmis izinlerin listelendigi ekrandir.

                         Buradaki izinler , talep edilmis izinlerin kabul edilmedigi, reddedilmis olan

izinlerdir.

                         "Reddi Geri Al" seçenegi ile bir önceki duruma göre döner ve kabul edilmis 
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talepler ekranindan tekrar bu izinle ilgili islemler yapilabilmektedir.

 
 
 

 
 Onayli Iptaller Ekrani : Kabul edilmis talepler ekranindan iptali onaylanmis izinler

listelenmektedir.

                         Burada ki izinler, talebi onaylanmis ama kullanimi  iptal edilmis olan izinlerdir.

                          "Iptal Onayini Geri Al" seçenegi ile bir önce ki duruma geri döner ve kabul edilmis

izin talepleri ekranindan tekrar bu izinle ilgili islemler yapilabilmektedir.
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1.4.12.3 Izin Gant Semasi

 
 Izin gant semasi ekraninda seçilen tarih araliklarinda kullanilan izinler gant semasinda
gösterilmektedir.
 çalisane görünen B2E-Gant semasi asagidaki gibidir.
 çalisanler yetkilendirilmemisse sadece kendi izin talepleri ya da izin planlarinin gant semasini
görüntüler.
 
 

 
 
 Yetkilendirilmis kullaniciya görünen B2E- Gant semasi ise asagidaki resimde göründügü gibi
daha detaylidir.
 
 Kullanici asagidaki resimde bulunan özlük sahasindan belli bir çalisanin  belli periyot içinde ne
kadar izin kullandigini görüntüleyebilir.
 
 Kullanici herhangi bir kisit girmeden "Izin Planlarini Gant Semasinda göster" butonuna
tikladiginda tüm çalisane ait izinlerin gant semasi ekrana gelecektir.
 
 Kullanici departman kismindan belli bir departman belli bir periyot içinde ne kadar izin
kullandigini görsel olarak inceleyebilir.
 
 Kullanici dönem bilgisinde, görüntülemek istedigi izin döneminin baslangiç yili, ay ve süre
bilgisiyle görüntüleyebilir.
 
 
 Kullanici "Planlandi" butonunu tikladiginda sadece planlanan izinlerin gant semasini
görecektir.
 
 Kullanici "Talep Edildi" butonunu tikladiginda sadece talep edilen izinlerin gant semasini
görecektir.
 
 Kullanici "Izin Planlarini Gant Semasinda göster" butonu tikladiginda seçtigi özlük, departman,
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pozisyon, dönem baslangici ve süre kosullari kisitlari içindeki izinleri gant semasinda
görebilecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.12.4 Izin Planlari

   Izin planlari ekrani izinlerin planabilecegi ekrandir. Izin plani olusturuldugunda amire
bilgilendirme mesaji gitmez.
 
 "Yeni ekle" butonuna tiklanildiginda yeni izin plani olusturulabilmektedir.
 
 
 
 

 
 
 
 "Plandan Talep Olustur"  seçenegi ile  olusturulan plan talebe dönüstürülür ve amire izin
talep maili iletilmektedir.
 
 "Bu Plani Sil" seçenegi olusturulan izin planini siler.
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 "Plana Döndür" seçenegi ile olusturulan talep tekrardan plana dönüstürülebilir.
 
 
 

1.4.12.5 Izin Talebi

 Izin talebi ekrani yeni izin talebi olusturmak ve önceki izin taleplerinin listendigi ekrandir.

 çalisanin hakkettigi, kullandigi kalan izin gün sayisi gibi bilgilere de ulasilabilmektedir.

 Ayrica talep ettigi izinin durumunu onaylanip onaylanmadigini reddildigini ve kendisine bagli

çalisanlerin izin taleplerini  bu ekrandan görebilmektedir.

 Kullanici "Degistir" butonuyla izin talebi bilgileri üzerinde degisiklik yapabilir.

  butonu ile izin talep formu alinabilmektedir. (Örnek Izin Talebi Formu Sayfanin sonunda
gösterilmektedir.)
 

 Izin Talebi

 Kullanici yeni izin talebi olusturabilir. Var olan izin talebi üzerinde degisiklik yapabilir.

 "Yeni Ekle" butonuna tiklanildiginda yeni izin talebi olusturulabilmektedir.
           
 Yeni izin talebi girisi yapilirken izin tipi izin baslangiç ve dönüs tarihleri girilmesi zorunlu
alanlardir.
 
         

 
 
 
 NOT: Çalisanin kullanacagi izin taniminda bakiye kontrolü var ise, ve bakiye sinirina ulasilmissa,
asagidaki gibi "Maksimum izin hakkiniz doldugu için izin talebi giremezsiniz! " uyarisi
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verecektir ve uygulama  izin talebi girisine izin vermeyecektir.
 
 

 
 
 Bagli çalisan Izin Talepleri
 
 Kullanici kendisine bagli çalisanin izin talebini görüntüleyebilir.
 Asagida belirtilen izin talebi durum degisiklikleri, izin talebinde bulunan çalisanin özlük
bilgilerinde de görünecektir.
 çalisanin izin bilgilerinde amir onayi sütunu degismis olacaktir. (Bknz.Özlük Girisi-
Güncelleme/Izin )
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 Kullanici "Degistir" butonuyla Amir Onayi bilgisini degistirebilir.
 Kullanici amir onayi bilgisi girilmek istendiginde  asagidaki gibi bir ekran çikmaktadir.
 
 
 

•Kullanici izin tipini, gün sayisini degistirebilir,"Güncelle"  butonuna tikladiginda izin talebini
güncellemis olur.

 
 

•Kullanici kendisine bagli çalisanin izin talebini "Sil" butonuna tikladiginda silebilir.
 
 

•Kullanici kendisine bagli çalisanin izin talebini "Kabul Edildi"  butonuyla kabul edebilir.
 Kullanici kabul ettikten sonra izin talebi listesinden izni kabul edilen çalisanin adi silinecektir.
 
 

•Kullanici kendisine bagli çalisanin izin talebini "Reddet"  butonuyla geri çevirebilir.
 Kullanici reddetikten sonra izin talebi listesinden, izni reddedilen çalisanin adi silinecektir.
 
 
 
 
 
 

                                         Örnek Izin Talep Formu
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