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GENEL TANIMLAMALAR

Kullanıcı ve Grup İşlemleri

Kullanıcılar, kullanıcı gruplarına bağlı olarak yetkilendirilir. Yeni kullanıcı veya yeni grup bu ekran üzerinden 
oluşturulabilir.

Kullanıcı birden fazla gruba dahil olabilir. Grupta verilen yetkilere veya gruptan bağımsız olarak yetki 
düzenleme işlemi gerçekleştirilebilir.

Ekran yetkileri; ekrandaki işlem yetkileri üzerinden sınırlandırılabilir.

Birim yetkileri; hangi birimlere yetkili olacağı bilgisi düzenlenebilir.

Terminal yetkileri; hangi terminaller de hangi işlem yetkileri yapabileceği sınırlandırılabilir.

Bölge yetkileri; hangi bölgelere yetkili olacağı bilgisi düzenlenebilir.

Seçim kutusu yetkileri; ortak olarak kullanılan bileşenlerin yetkileri düzenlenebilir.



Birim

Firma ve firmaya ait departman bilgisi tanımlanır. Hiyerarşik yapıda firma, departman, alt departman olarak 
birim tanımlaması yapılabilir. Personeller bu birimler üzerinden işlem yaparlar.

Pozisyon

Firmaya ait pozisyonların hiyerarşik olarak tanımlanması sağlanır. Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki 
pozisyonlar belirlenir. Birim tanımlamalarıyla birlikte şirketin organizasyon şemasını oluşturur.
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Personel

Firma da çalışan kişilerin tanımlanacağı ekrandır. Tanımlanacak her personelin birim ve 
pozisyona yerleştirilmesi zorunludur. Böylece tanımlanan personelin niteliği sistem tarafından 
otomatik olarak bilinir. “Güvenlik Sistemi” için personelin “Güvenlik Görevlisi” olduğu niteliği 
de buradaki tanımlama da verilir.
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Bölge Tanımlama

Firmanın birden fazla bölgede, şehirde şubeleri veya alt firmaları/kurumları olabilir. Bu durum da çalışan 
personeli ve turları ayırt etmek için “Bölge tanımlaması” yapılır. Tanımlanan noktalar, olaylar ve turlar 
bölge ile ilişkilendirilir.

Bölge tanımlaması yaparken o bölge de çalışacak bekçinin de seçilmesi ve sorumlu kişinin de atanması 
gerekmektedir.



Nokta Tanımlama

Tur tanımlaması yaparken hangi noktaların seçileceğini belirtmek için “Nokta tanımlaması” yapılır. 
Nokta tanımlaması yaparken o noktanın hangi bölge de olduğunu seçmemiz gerekmektedir. Ayrıca 
“Nokta Id” alanı da ilgili yerdeki kart veya diğer materyallerin üzerinde yazılı olduğu Id bilgisidir.
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Anahtar Tanımlama

Güvenlik görevlilerine tur’da kullanması için verilen anahtar bilgisidir. Bir anahtar belirli tarihler 
arasında farklı kişilere verilebilir.



Tur Tanımlama

Güvenlik görevlilerin çıkacağı turlar tanımlanır. Tanımlanacak olan turun, tolerans ve süre bilgileri, bölgesi, 
saati, kimin bu turlara çıkacağı (güvenlik görevlisi bilgisi), nokta bilgileri ve periyodu tanımlanır.

Nokta bilgisi tanımlanırken verilen sıra bilgisi önem taşır. Çünkü güvenlik görevlisinin bu sıra da turlara 
çıkması beklenilir.
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Olay Tanımlama
Olay tanımlaması yaparken o olayın hangi bölgeye ait olduğunu seçmemiz gerekmektedir.
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Kalem Tanımlama

Her bir kalem için ayrı bir numara verilir.
Kalem tanımlarken kalemin türünün doğru tanımlanması önem taşır. Bu türe göre bilgisayarla haberleşme 
sağlanır. Ayrıca kalemden sisteme veri aktarılırken bazı default ayarları verebiliriz. Aktarım yapıldıktan 
sonra kayıtların silinmesi veya silinmiş kayıtların üzerine aktarma gibi.



Kalem/Terminal İşlemleri

Kalemi bilgisayara bağladıktan sonra kalemin içindeki veriler listelenir ve kaydedilebilir. Ayrıca 
kaleme bağlandıktan sonra kalemin; kalem no, zaman güncellemeleri yapılabilir. Kalemin içindeki 
verilerin ilk önce listelenmesi sağlanır. Böylelikle kullanıcı eklenecek nokta, anahtar bilgileri varsa 
sisteme bunları ekledikten sonra sisteme kayıtların alınması sağlayabilir.
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Raporlar

Uygulama içerisinde base raporlar tanımlıdır. Kullanıcı bu raporları baz alarak kendine özel raporlar 
oluşturabilir veya silebilir. Oluşturulan raporları grup ve dip toplamları Excel çıktısı olarak alabilir.
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