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Amaç: System-On yazılımının Server-PC ye kurulumu ve çalışma ayarlarının 
yapılması hakkında gerekli bilgileri sağlamak.

BÖLÜM 1 YÜKLEME

1.1 System-On Yazılımının Server-PC ye Kurulumu

System-On yazılımını Server-PC ye kurmak için aşağıdaki adımları takip ediniz.
System-On kurulum dosyası aşağıdaki şekilde (Figure 1-1) görüldüğü gibi standart bir .exe 
dosyası şeklinde gönderilecektir. Kuruluma başlamak için bu .exe dosyasını çalıştırmanız 
yeterlidir.

    
Figure 1-1 

Bahsedilen .exe dosyasını çalıştırdığınızda karşınıza aşağıdaki (Figure 1-2) gibi bir iletişim 
penceresi açılacaktır. Bu pencere üzerindeki “Next” butonuna bastığınızda kurulum işlemi 
başlayacaktır.

    
Figure 1-2 

BÖLÜM 1 YÜKLEME
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Kurulum işlemine başlandığında karşınıza gelen ilk pencerede (Figure1-3) System-ON 

yazılımının kurulacağı disk ve dizini seçebilirsiniz.

    
Figure 1-3 

Yazılımın yükleneceği dizin seçilip “next” butonuna basıldığında artık System-ON 

yüklenmeye hazırdır. Karşınıza çıkan diyalog penceresinde (Figure 1-4) “Install” butonuna 

basılarak. Yükleme işlemi başlatılır.

    
Figure 1-4 
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Yükleme başladığında aşağıdaki (Figure 1-5) gibi bir diyalog penceresi ile karşılaşacaksınız.

    
Figure 1-5 

Yükleme tamamlandığında kurulumu sonlandırmak için aşağıdaki (Figure 1-6) diyalog 

penceresi karşınıza çıkacaktır. “Finish” butonuna basarak kurulumu sonlandırılır.

     

Figure 1-6 

BÖLÜM 1 YÜKLEME
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BÖLÜM 1 YÜKLEME

1.2 System-ON Servisinin Server-PC ye Kurulumu

System-ON yazılımı 3rd part bir servis şeklinde Server-PC üzerinde çalışan bir yazılım olup 
yükleme tamamlandıktan sonra servis kurulumunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Servis kurulumunu gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip edin.

System-ON yazılımının kurulduğu dizini bulun (Figure 1-7). Bu dizin yukarıda belirtildiği 
üzere kurulum sırasında seçilebilir. Kurulum sırasında herhangi bir değişiklik yapılmaz 
ise 32Bit sistemlerde “Program Dosyaları” 64 Bit sistemlerde ise “Program Dosyaları (x86)” 
şeklindedir.

Figure 1-7 

 
System-ON dizini altında “service” klasörünü bulun (Figure 1-8).

Figure 1-8 
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BÖLÜM 1 YÜKLEME

Service klasörünün içinde iki adet daha klasörle karşılaşacaksınız (Figure 1-9). 

Bu klasörlerden “Winx32Bit” olanın içinde 32 Bit işletim sistemlerinde çalışan service setup 
dosyaları;  “Winx64Bit” olanın içinde ise 64 Bit işletim sisteminde çalışan service setup dosyaları 
bulunmaktadır. İşletim sisteminize uygun olan klasörü açın.

Figure 1-9 

İşletim sisteminize uygun klasör açıldığında aşağıdaki (Figure 1-10) gibi bir pencere ile 
karşılaşacaksınız.

Figure 1-10 
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BÖLÜM 1 YÜKLEME

Açılan pencerede “InstallSysteMonService” .exe dosyasını “Yönetici Olarak” çalıştırmanız 

(Figure 1-11) gerekmektedir.

Figure 1-11  

System-ON servisi düzgün olarak kurulur ise karşınıza aşağıdaki gibi bir MS-Dos ekranı 

gelecektir (Figure 1-12).

Figure 1-12 
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Sytem-ON servisinin düzgün kurulduğunu Windows işletim sisteminin servisler (Hizmetler) 
menüsünden de kontrol edebiliriz. Hizmetler menüsüne erişebilmek için Windows işletim 
sisteminin arama menüsüne “Hizmetler” yazıp karşınıza çıkan “Hizmetler” .exe dosyasını 
çalıştırın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır (Figure 1-13).

Figure 1-13 

Not: System-ON servisinin “Çalışıyor” ve başlatma seçeneğinin “Otomatik” durumda 
olduğuna emin olun.

-Eğer tüm yüklemeler doğru bir şekilde tamamlanırsa “Chrome” internet tarayıcınızdan 
“localhost” u arattığınızda System-ON arayüzü aşağıdaki şekildeki gibi (Figure 1-14) 
karşınıza gelecektir.

Figure 1-14 
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BÖLÜM 1 YÜKLEME

1.3 System-ON Yazılımının Port Ayarlarının Yapılması

System-ON yazılımı Windows işletim sistemlerinde sanal bir Server olarak çalışan bir 
yapıya sahiptir. Bu sanal Server yapısında (eğer herhangi bir değişiklik yapılmaz ise) 
web tarayıcısı vasıtası ile 80 numaralı port (varsayılan TCP portu) üzerinden yazılıma 
erişim sağlanır. Web tarayıcınız üzerinden “localhost” u arattığınızda otomatik olarak 80 
portuna yöneleceğinden başka herhangi bir ayar yapmanıza gerek kalmayacaktır. Fakat 
80 portunun başka bir uygulama tarafından kullanıldığı durumlarda ve servera başka 
PC lerden erişilmek istenildiği durumlarda yazılımın kullandığı portun değiştirilmesi 
gerekmektedir. Bahsedilen port değişikliğini yapmak için aşağıdaki adımları takip edin.

System-ON yazılımının yüklü olduğu dizini açın ve aşağıdaki resimde gösterilen 

(Figure 1-15) SysteMon.bat dosyasın bulun.

Figure 1-15 

SysteMon.bat dosyasını masaüstüne kopyalayın ve aşağıdaki resimde (Figure 1-16)
gösterildiği gibi sağ klik yaparak düzenle seçeneğini seçin.
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BÖLÜM 1 YÜKLEME

Figure 1-16 

Düzenle seçeneğini seçtiğinizde karşınıza aşağıdaki resimde (Figure 1-17) görüldüğü 
gibi bir notepad açılacaktır. CTRL+F aramasını kullanarak “DhttpPort=80”i bulun. Bu ayar 
yazılımın hangi portu kullanacağını belirleyen ayardır.

Figure 1-17 
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BÖLÜM 1 YÜKLEME

Daha önceki kısımlarda da bahsedildiği gibi 80 portunun kullanıldığı durumlarda bu portu 
diğer TCP portlarından herhangi biri ile değiştirilmesi gerekir. Diğer TCP portlarından 
8090 veya 8091 in kullanılması uygundur. Aşağıdaki resimde (Figure 1-18) gösterildiği 
gibi port numarasını değiştirin ve notepadi kaydederek kapatın.

Figure 1-18 

Kayıt işlemini tamamladıktan sonra masaüstüne taşınan SysteMon.bat dosyası tekrar 
SystemOn dizinine geri taşınır. Bu taşıma işlemi gerçekleşirken aşağıdaki şekilde
(Figure 1-19) görüldüğü gibi yönetici izni sorulacaktır. Yönetici izni vererek SysteMon.bat 
dosyasının taşınmasını sağlayın.

Figure 1-19 
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BÖLÜM 1 YÜKLEME

Bu işlemleri tamamladığınızda System-ON yazılımı artık “8091” portu üzerinden

(Figure 1-20) çalışmaya devam edecektir. System-On yazılıma ulaşabilmek için Chrome 

internet tarayıcınıza “localhost:8091” yazmanız yeterlidir.

Figure 1-20  

Port yapılandırması sağlandıktan sonra artık System-on yazılımı diğer aynı network 

ağına dahil diğer bilgisayarlardan da ulaşılabilir duruma gelmiştir. Diğer bilgisayarlardan 

System-ON yazılımına ulaşmak için yazılımın kurulu olduğu Server-PC nin IP adresi ve 

belirlediğimiz TCP portunu Chrome tarayıcıdan aratmanız yeterlidir.

Örneğin: System-On yazılımının kurulu olduğu Server-PC nin IP adresi “10.10.15.101” 

ve belirlediğimiz TCP port “8091” olsun aynı network üzerindeki bir kullanıcının 

System-ON yazılımına ulaşması için yapması gereken “Chrome” tarayıcısı üzerinden 

“10.10.15.101:8091” aratmak olacaktır.
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BÖLÜM 2
LİSANSLAMA VE 
TANIMLAMALAR



16

Amaç: System-On yazılımını lisanslama, kullanıcı ve şifre oluşturma, 
organizasyon tanımlama, erişim noktası tanımlama, cihaz tanımlama konuları 
hakkında gerekli bilgileri sağlamak.

BÖLÜM 2 LİSANSLAMA VE TANIMLAMALAR

2.1 System-On Yazılımının Lisanslanması

System-On yazılımını lisanslamak için aşağıdaki adımları takip ediniz.
Yazılımın kullanıcı ara yüzüne bağlandığınızda “kullanıcı” ve “şifre” girebileceğiniz bir arayüz 
(Figure 2-1) penceresi ile karşılaşacaksınız. Varsayılan kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak giriş 
yapın.

• Kullanıcı: user
• Şifre: qwerty

    
Figure 2-1 

Kullanıcı girişi yaptığınıza karşınıza aşağıdaki gibi bir arayüz (Figure 2-2) gelecektir. Bu 
arayüz üzerinde bulunan “Lisans Yükleme” butonuna basınız.

    
Figure 2-2 

BÖLÜM 2 LİSANSLAMA VE TANIMLAMALAR
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Lisans yükleme butonuna bastığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir arayüz penceresi
(Figure 2-3) açılacaktır. Bu arayüz penceresine tarafınıza gönderilmiş olan lisans kodunu 
kopyalayın ve “lisans yükle” butonuna basın.

    
Figure 2-3 

Eğer girilen lisans geçerli bir lisans ise “lisans yükleme başarıyla tamamlanmıştır” şeklinde 
bir arayüz penceresi ile karşılaşacaksınız. Lisansınız ile ilgili ayrıntıları aşağıda görüldüğü 
gibi “kullanıcı tanımları” (Figure 2-4) kısmından kontrol edebilirsiniz. Kısaca açıklamak 
gerekirse “Cihaz Sayısı” kısmından lisansınızın kaç adet klemsan cihazı desteklediğini; 
“Kalan Cihaz Sayısı” kısmından lisansınız ile kullabileceğiniz kaç adet klemsan cihaz 
hakkınız kaldığını; “OEM Cihaz Sayısı” Kısmından kaç adet 3rd part cihaz kullanımı hakkınız 
olduğunu; “Kalan OEM cihaz sayısı” kısmından kaç adet 3rd part cihaz kullanım hakkınızın 
kaldığını; “Kullanıcı Sayısı” ve “Kalan Kullanıcı sayısı kısmından ise kaç adet kullanıcının 
sisteme tanımlanabildiği ve kaç adet tanımlama hakkınız kaldığını kontrol edebilirsiniz.

    
Figure 2-4 

BÖLÜM 2 LİSANSLAMA VE TANIMLAMALAR
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2.2 Kullanıcı Tanımlama
Lisanslama işlemini gerçekleştirdikten sonra kullanıcılar için “kullanıcı” tanımlaması 
yapmanız gerekmektedir. Kullanıcı tanımlamalarını yapmak için aşağıdaki adımları takip edin.

“Kullanıcı Tanımlama” sekmesini açtığınızda karşınıza aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir 
arayüz penceresi gelecektir.

    
Figure 2-5 

Bu arayüz iki kısımdan oluşmakta. Yukarıdaki kısım “System Admin” kullanıcıların listelendiği 
kısım olup bu kullanıcılar sistemdeki tüm değişiklik yetkilerine (Kullanıcı tanımlamaları 
dahil) sahiptir. Aşağıdaki kısım ise “System Admin” dışında kalan kullanıcı tiplerine ait 
tanımlamaların yapıldığı ve kullanıcı detaylarına ulaşabileceğiniz kısımdır. 

İki yetki seviyesinde kullanıcı tanımlaması yapılabilir:
Admin seviyesinde tanımlanan kullanıcılar sistemle ilgili kullanıcı tanımlama ve 
seviyelendirme hariç tüm yetkilere sahip olur. Bu yetkileri şu şekilde sıralayabiliriz.

• Cihaz Tanımlama
• Erişim noktası tanımlama
• Organizasyon tanımlama
• Alarm tanımlama
• Tarife Tanımlama
• Planlanmış Görev Tanımlama
• Gözlem seviyesinde kullanıcıların sahip olduğu tüm yetkiler
• Gözlem seviyesinde tanımlanan kullanıcılar ise sistem üzerinde herhangi bir değişiklik 
yapma yetkisine sahip olmayıp sistemi sadece (isleme,raporlama…vb) kullanabilme 
yetkisine sahiptir.

BÖLÜM 2 LİSANSLAMA VE TANIMLAMALAR
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BÖLÜM 2 LİSANSLAMA VE TANIMLAMALAR

Kullanıcı tanımlamalarını yaparken aşağıdaki resimde (Figure 2-6) görüldüğü gibi alt 
kısımda herhangi bir boş noktaya sağ klik yapıldığında “Kullanıcı Ekle” seçeneği karşınıza 
çıkacaktır.

       
Figure 2-6 

“Kullanıcı Ekle” Seçeneğini seçtiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir (Figure 2-7) arayüz penceresi 
çıkacaktır bu pencere üzerinde kullanıcı ile ilgili doldurulması gereken kısımlar şu şekildedir:
  • Kullanıcı Adı: Kullanıcının ismi bu kısma yazılacaktır.

  • Kullanıcı ID: Kullanıcının sisteme giriş yaparken kullanacağı ID bu kısma   
                                yazılacaktır.

  • Yetki: Bkz. Sayfa-2 kullanıcı yetkileri.

  • E-Posta: Kullanıcının e-posta adresi (bu kısmın düzgün şekilde doldurulması 
                             ileriki bölümlerde anlatılacak olan “Planlanmış Görevler” konusu için önem 
                             taşımaktadır.

  • Telefon: Kullanıcının telefon numarası yazılacaktır. 

       
Figure 2-7 
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BÖLÜM 2 LİSANSLAMA VE TANIMLAMALAR

Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra “Kaydet” butonuna bastığımızda (Figure 2-8) 

sistem tek kullanımlık bir kullanıcı şifresi tanımlayacaktır. Bu kullanıcı şifresi ve Kullanıcı ID 

ile sisteme giriş yapılabilir. 

Figure 2-8 

Sisteme giriş yapıldığında aşağıda (Figure 2-9) görülen kullanıcı arayüz ekranına erişmiş 

olacaksınız. Bu ekran üzerinde “Şifre Değiştir” butonuna basarak tek kullanımlık şifre 

değiştirilebilir.

Figure 2-9 
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BÖLÜM 2 LİSANSLAMA VE TANIMLAMALAR

2.3 Organizasyon Seviye Tanımlama ve Kullanıcı Yetkilendirme

System-ON yazılımı cihazlarınızı topolojik seviyeler şeklinde oluşturulan bir yapı ile 
sınıflandırmaya olanak sağlar. Bu yapı kendiniz belirleyebileceğiniz 5 adet topolojik 
seviyeden oluşmaktadır. Örnek olarak yazılımda varsayılan topolojik seviyeler şu şekilde:

• Şehir
• Bölge
• Altbölge
• İşletme
• Bölüm
• Panel

Bu seviyeler üzerinden cihazlarınızı Şehirler, Bölgeler…vb şekilde gruplayabilir ve böylelikle 
cihazlarınızın arayüz üzerinden bulunurluğunu daha rahat şekilde sağlayabilirsiniz.

Örneğin: Bir şirketin iki ayrı şehirde iki ayrı fabrikası olsun bu fabrikalarda bulunan 
analizörleri “Şehir” ve “İşletme” seviyelerinde gruplayabilirsiniz. 

Kullanıcı tanımlama işlemleri tamamlandığında “Admin” yetkisine sahip bir kullanıcı ile 
sisteme giriş sağlayın ve “Konfigürasyon” sekmesinin altından “Organizasyon” sekmesini 
açın. Karşınıza aşağıdaki gibi (Figure 2-10) bir arayüz gelecektir.

Figure 2-10 
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Organizasyon sekmesi üzerinde boş bir noktaya şekilde gösterildiği gibi (Figure 2-11) sağ 
klik yapıldığında “organizasyon ekle” seçeneği karşınıza çıkar. 

Figure 2-11  

Organizasyon ekle seçeneğine sol klik yapıldığında karşınıza organizasyon tanımlarının 
yapıldığı arayüz penceresi (Figure 2-12) çıkacaktır. Bu arayüz penceresi üzerinde 
doldurulması gereken kısımları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

• Seviye Adı: Tanımlanan topolojik seviyeye uygun seviye ismi (Örneğin “Şehir” seviyesi 
seçilerek “İzmir” yazılabilir) bu kısma yazılacaktır.

• Seviye Tipi: Yazılan seviye adının hangi topolojik seviyede kullanılacağı (Demin verilen 
örnekte olduğu gibi seviye adı “İzmir” olarak yazılırsa bu kısım “Şehir” olarak seçilmelidir) 
bu kısımdan seçilir.

• Açıklama: Bu kısma tanımlanan seviye ile ilgili herhangi bir açıklama eklenebilir.

Figure 2-12  

BÖLÜM 2 LİSANSLAMA VE TANIMLAMALAR



23

Organizasyon tanımlama işlemi tamamlandığında oluşturulan organizasyonu hangi 
kullanıcıların görüntüleyebileceği (“Gözlem” yetki seviyesinde kullanıcılar için) ve hangi 
kullanıcıların sisteme müdahale edebileceği (“Admin” yetki seviyesinde kullanıcılar için) 
konusunda yetkilendirmeler yapılması gerekmekte. Bu yetkilendirme işlemleri aynı 
Server üzerinde birden fazla işletmeyi veya bölgeyi …vb izleyecek kullanıcılar için önem 
taşımaktadır.

Örnek: İstanbul ve İzmir’de iki adet fabrikası bulunan bir işletme organizasyon şemasında 
fabrika seviyesinde cihazları gruplandırmış olsun. Bu grupların her birine birer adet 
“Admin” seviyesinde kullanıcı tanımlanabilir ve bu “Admin” seviyesindeki kullanıcılar 
sadece kendi fabrikalarına ait cihazlara müdahale edebilirler. Aynı durum “Gözlem” 
seviyesindeki kullanıcılar içinde uygulanabilir ve bu kullanıcılar sadece kendi fabrikalarına 
ait cihazları görüntüleyebilir ve raporlayabilir. Bu şekilde işletmenin tüm verileri tek bir 
Serverda toplanır fakat kullanıcılar fabrika seviyesinde ayrılıp sadece bağlı oldukları 
fabrikaya ait işlemleri gerçekleştirmiş olurlar.

Kullanıcı yetki tanımlama işlemlerini yapmak için “System Admin” olan bir kullanıcı ile 
sisteme giriş yapın. “Konfigürasyon” kısmından “Kullanıcı Tanımları“ sekmesini seçin 
ve yetkilendirme yapmak istediğiniz kullanıcının üzerine gelip sağ klik yapın karşınıza 
aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir (Figure 2-13) bu ekrandan “Kullanıcı Yetki Tanımla” 
seçeneğini seçin.

Figure 2-13 

BÖLÜM 2 LİSANSLAMA VE TANIMLAMALAR
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“Kullanıcı Yetki Tanımla” seçeneğini seçtiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi (Figure 2-14) 

bir iletişim ekranı gelecektir. Bu ekran iki bölümden oluşmaktadır. Sol taraftaki 

kısım oluşturulan organizasyonlar, sağ taraftaki kısım ise kullanıcının yetkili olduğu 

organizasyonlardır. Kullanıcıya yetki vermek istediğiniz organizasyon kısmını soldan 

sağa sürükleyerek gerçekleştirebilirsiniz.

Figure 2-14 

2.4 Erişim Noktası Tanımlama

System-ON yazılımı “Modbus-TCP” veya “Modbus-RTU” (RS485) protokolleri ile saha 

cihazlarınızla haberleşebilir. Bu protokoller ile haberleşmeyi sağlarken erişim noktalarına 

(Com port veya Modbus-TCP gatewayler) ihtiyaç duyulacaktır. Bu erişim noktalarının 

System-ON yazılımına tanımlamaların yapılması için öncelikle “Konfigürasyon”  sekmesinin 

altındaki “Erişim Noktası Tanımları” bölümüne görüntüleyin karşınıza aşağıdaki gibi 

(Figure 2-15) bir ekran gelecektir. Boş bir noktaya sağ klik yaparsanız “Erişim Noktası Ekle” 

seçeneği ile karşılaşacaksınız.

BÖLÜM 2 LİSANSLAMA VE TANIMLAMALAR
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Figure 2-15  

“Erişim Noktası Ekle” seçeneğini seçtiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi (Figure 2-16) bir 
arayüz penceresi açılacaktır.

Figure 2-16  

Bu arayüz penceresinde doldurulması gereken kısımların açıklamaları şu şekilde:

 • Adı: Erişim noktasına verilecek isim (Bu isim sonrasında cihaz tanımlaması yapılırken 
kullanılacaktır.

 • Bekleme Süresi: Modbus protokolünde port açık kalma süresi (Bilindiği üzere 
“modbus” protokolü sorgu cevap mantığı ile çalışan bir protokoldür. Port açık kalma 
süresi ise cihaza sorgu atıldığında cevap için beklenecek olan süreyi temsil eder “1000ms” 
nominal değer kullanılabilir)
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• Deneme Sayısı: Modbus protokolünde sorguya cevap verilmemesi halinde kaç kere 

tekrar deneme yapılacağını temsil eder. (Nominal değer olarak 3-5 arası bir değer 

kullanılabilir. Daha yüksek bir değer haberleşme hattını haddinden fazla meşgul eder. 

Daha düşük bir değer ise haberleşme kayıplarının yaşanmasına sebep olabilir)

 

• Protokol: Erişim noktasının protokol tipini bu kısımdan seçebilirsiniz. İki adet seçenek 

(TCP-IP ve RS485 olmak üzere) bulunmaktadır.

• Eğer erişim noktası seri bir port ise (RS485 seçeneğini seçtiğinizde) “Erişim Noktası 

Tanımlama” penceresi aşağıdaki (Figure 2-17) gibi güncellenecektir. Güncellenen 

penceredeki düzenlenmesi gereken kısımlar ve açıklamaları şu şekilde:

 • Protokol Tipi: Modbus Serial seçeneği seçilmelidir.

 • Com Port: Bilindiği gibi “RS485” protokolü seri port üzerinden iletişim sağlayan bir 

protokoldür. Server üzerinde hangi Com Port üzerinden haberleşilecek ise bu kısımda o 

Com Port seçilmelidir.

 • Baud Rate: Seri protokoller için haberleşme hızı “Baud Rate” olarak isimlendirilir. 

Kullanılacak olan haberleşme hızı bu kısımdan seçilir.

 • Data Bits: Modbus mesaj (Frame) yapısında bir mesaj uzunluğunun kaç bit olduğu 

bu kısımda seçilir (Tüm Klemsan cihazlarda bu kısım 8 olarak seçilir, Klemsan dışında bir 

cihaz kullanıyorsanız cihazın kullanım kitapçığından bu değerlere ulaşabilirsiniz).

 • Stop Bits: Modbus mesaj (Frame) yapısında mesaj sonunu belirtmek için kaç adet 

bit kullanıldığını bu kısımdan seçebilirsiniz (Tüm Klemsan cihazlarda bu kısım 1 olarak seçilir).

 • Parite: Modbus mesaj yapısında parite kullanılıp kullanılmadı (Kullanılıyor ise kaç 

bit olarak kullanıldığını) bu kısımdan seçilir (Tüm Klemsan cihazlarda bu kısım 0 olarak seçilir).

Not: Tüm modbus haberleşme ayarları Server-PC nin Com Portayarlarında; cihaz 

üzerindeki haberleşme ayarlarında; ve System-ON yazılımında aynı şekilde yapılmalıdır.
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Figure 2-17 

Eğer erişim noktası bir TCP-IP gateway ise (TCP-IP seçtiğinizde) ) “Erişim Noktası 
Tanımlama” penceresi aşağıdaki (Figure 2-18) gibi güncellenecektir. Güncellenen 
penceredeki düzenlenmesi gereken kısımlar ve açıklamaları şu şekilde:

 Protokol Tipi: ModbusTCP olarak seçilmelidir.

 IP: Gateway cihaza verilen IP adresi bu kısma girilir (Eğer cihaz bir Ethernet gateway 
ise server ve gateway’in aynı IP segmentinde olduğuna dikkat edilmelidir).

 Port: Gateway cihazın seri çıkışına yönlendirilen port numarası girilmelidir (Bu port 
numarası çoğu cihazda varsayılan değer olarak 502 tanımlanmaktadır)

Not: Bahsi geçen tüm ayarların Gatweay üzerinde de aynı parametreler ile yapıldığına 
emin olunuz. Aksi halde haberleşme gerçekleşmeyecektir.

Figure 2-18 
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2.5 Tarife Tanımlama

System-ON yazılımı kullanıcılara tarife belirleme ve faturalandırma imkanı da sunan bir 
yazılım olup yazılımın bu özelliğini profesyonel bir faturalandırma sistemi olarak (Avm, 
Osb …vb yerlerde) veya işletmenizin faturalarını karşılaştırmak amacı ile kullanılabilir. 

• Faturalandırma işlemlerini gerçekleştirmek için öncelikle “Tarife Tanımlama” yapılması 
gerekir. Tarife tanımı yapmak için “Konfigürasyon” menüsünün altında bulunan “Tarife 
Tanımları” sekmesini açın karşınıza aşağıdaki gibi (Figure 2-19) bir arayüz penceresi 
gelecektir.

Figure 2-19 

• Bu arayüz penceresi iki kısımdan oluşmaktadır. Üst kısım fatura tarifelerinin tanımlandığı; 
alt kısım ise karbon tarifelerinin tanımlandığı kısımdır.
• Fatura tarifesi tanımlamak için üst kısımdaki boş bir noktaya sağ klik yapın (Figure 2-20).

Figure 2-20  
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Karşınıza çıkacak olan menüden “Tarife Ekle” Seçeneğini seçtiğinizde tarife ekleme arayüz 

penceresi ile karşılaşacaksınız (Figure 2-21). 

Figure 2-21  

• Tarife ekleme arayüz penceresinde doldurulması gereken kısımlar ve açıklamaları şu  

şekilde:

 Tarife Adı: Her tanımladığınız tarife için bir isim vermeniz gerekmektedir. Örneğin    

        “Klemsan Gediz” tarifesi.

 Döviz cinsi: Ücretlendirmenin hangi para birimi üzerinden yapılacağı bu kısımdan 

        seçilir.

 Aktif Birim Fiyat: Dağıtımcınız tarafından belirlenen (Yazılımı dağıtımcı olarak 

        kullanacaksanız belirlemiş olduğunuz) aktif enerji birim fiyatı.

 Endüktif Birim Fiyat: Dağıtımcınız tarafından belirlenen (Yazılımı dağıtımcı olarak 

        kullanacaksanız belirlemiş olduğunuz) Endüktif enerji birim fiyatı.

 Kapasitif Birim Fiyat: Dağıtımcınız tarafından belirlenen (Yazılımı dağıtımcı olarak 

        kullanacaksanız belirlemiş olduğunuz) Kapasitif enerji birim fiyatı.
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 T1, T2, T3 Birim Fiyat: Eğer 3 zamanlı birim fiyatlara tabi enerji satışı veya tüketimi 

        yapılıyor ise “Gündüz”, “Puant” ve “Gece” tarifesinde kullanılan birim fiyat.

 KK Bedeli: Kayıp enerji bedeli kaynaktan müşteriye ulaşıncaya kadar ki şebekede 

        kaybolan enerji karşılığı tahakkuk edilen bedeldir toplam kwh tüketiminin Kayıp 

        Kaçak bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan bedel.

 PSH Bedeli: Dağıtım şirketinin tahsilat hizmetleri, fatura dağıtım, sözleşme yapımı 

        vb. hizmetlerine karşılık toplam kwh tüketiminin perakende satış hizmet bedeli birim 

        fiyatı ile çarpılması sonucu hesaplanan bedel.

 PSH: Perakende sayaç okuma bedeli.

 ISK Bedeli: Dağıtım şirketinin iletim hizmetlerine karşılık toplam kwh üzerinden 

        iletim şirketine (TEİAŞ) ödediği bedel.

        Dağıtım Bedeli: Dağıtım şirketinin arıza, bakım, onarım, yenileme iyileştirme ve 

        kapasite artışları vb. hizmetlerine karşılık toplam kwh tüketiminin dağıtım bedeli 

        birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan bedel.

 Enerji fonu: Enerji sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüd, proje denetim 

        faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek sağlamak amacıyla 

        Aktif Enerji + Kayıp enerji + Güç Bedeli+ Güç Aşım Bedeli+ Reaktif Tüketim Tutarı 

        üzerinden belirli oranda alınan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde Enerji 

        Fonuna aktarılan bedeldir.

 TRT Payı: TRT Gelirleri Kanunu’na gereği Aktif Enerji + Kayıp enerji + Güç Bedeli+ 
        Güç Aşım Bedeli+ Reaktif Tüketim Tutarı üzerinden belirli oranda alınan ve TRT’ye 
        iletilen bedeldir.

 KDV: Müşterinin enerji bedeli, belediye vergisi ve diğer muhtelif bedeller üzerinden 
        Katma Değer Vergisi Kanunu hesaplanan vergi (Katma Değer Vergisi) miktarı.

Yukarıda belirtilen bölümler dağıtım şirketlerine göre farklılık gösteriyor olup eğer 
System-ON yazılımını tüketici olarak kullanıyorsanız kendi faturanızda bulunan kısımları 
doldurmanız yeterlidir. Belirtilen kısımlar doldurulup “Kaydet” butonuna bastığınızda 
“Tarife Tanımlama” işlemi tamamlanmış olacaktır.
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Karbon tarifesi tanımlamak için üst kısımdaki boş bir noktaya sağ klik yapın (Figure 2-22).

Figure 2-22 

Karşınıza çıkacak olan menüden “Ekle” Seçeneğini seçtiğinizde karbon tarifesi ekleme 
arayüz penceresi ile karşılaşacaksınız (Figure 2-23). 

Figure 2-23  

Karbon tarifesi tanımlama ekranında doldurulması gereken iki kısım var. Birincisi tarife 
ismi ikincisi ise kWh başına belirlenen birim karbon salınım miktarı şeklindedir. Bu iki 
kısmı doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna basıldığında karbon tarifesi tanımlanmış olur.
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2.6 Cihaz Tanımlama

System-ON yazılımında sahadaki cihazlarla haberleşebilmek için montajı ve haberleşme 
hatları düzgün şekilde tamamlanmış cihazların yazılıma tanımlanması gerekmektedir. 
Klemsan marka cihazların Modbus haritaları yazılımda varsayılan olarak tanımlanmış 
şekilde gelmektedir. Cihazların sisteme ekleme işlemlerini yapmak için “Konfigürasyon” 
menüsünün altında bulunan “Cihaz Tanımları” sekmesini açın ve boş bir alana sağ klik 
yapın aşağıdaki (Figure 2-24) gibi bir arayüz penceresi ve menü çıkacaktır.

Figure 2-24 

Bu menüden saha cihazınızın tipini ( Reaktif Röle, Enerji Analizörü, UPS, Elektronik 
Multimetre, Sayaç) seçin. Aşağıdaki gibi bir arayüz penceresi (Figure 2-25) ile 
karşılaşacaksınız.
Not: Bundan sonraki bölümlerde saha cihazına örnek olarak Klemsan Powys 3111 
kullanılacaktır.

Figure 2-25  
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Cihaz tanımlama ekranı iki bölümden oluşan bir yapıdadır. Solda bulunan bölüm cihazla 
ilgili genel haberleşme, kayıt sıklığı…vb içeriklerden oluşmaktadır. Bu kısımda doldurulması 
ve ayarlanması gereken kısımların açıklamaları şu şekilde:

 Cihaz Tipi: Bu kısımda cihazınızın modelinin seçilmesi gerekiyor. Seçilen cihazların

        modeline göre tanımlanmış olan modbus haritaları kullanılır.

 Kategori: Bu kısımda saha cihazının bağlandığı noktadaki yük cinsleri kategorilere göre 

        sınıflandırılabilir. Bu kategorilendirme raporlama aşamasında önem taşımaktadır. 

        

        Örneğin; 

         “Aydınlatma” kategorisinin altında tüm noktalara ait cihazlar tanımlanıp raporlama 

        yapılırken “Aydınlatma” kategorisine ait raporlama yapılabilir. Böylelikle yük cinsi  

        kategorisine göre gider tablosu oluşturulabilir. Eğer herhangi bir kategorilendirme 

        bulunmuyor ise N/A seçilmelidir.

 Adı: Cihaza verilecek isim bu kısımda girilmelidir.

 Org Adı: Cihazın önceden belirlenen (Bkz.Bölüm-3) organizasyon topolojisinde hangi 

        seviyede olduğunun seçimi bu kısımdan yapılır.

 Erişim Noktası: Cihazın hangi erişim noktası üzerinden (Bkz. Bölüm-4) Server-PC ile 

        haberleşeceğinin seçimi bu kısımdan yapılır.

 Köle ID: Haberleşme sağlanacak cihazın SlaveID’si bu kısımdan ayarlanır. Cihazda         

        yapılan ayar ile bu kısımda yapılan ayar aynı olmalıdır.

 Okuma Sıklığı (sn): Cihazdan ne kadar sıklıkta veri okunacağı bu kısımdan seçilir. Seçim 

        saniye cinsinden yapılmaktadır.

 Log Sıklığı (Dk): Cihazdan okunan verilerin ne kadar sıklıkla database yazılacağı bu 

        kısımdan seçilir. Seçim dakika cinsinden yapılmaktadır.



34

BÖLÜM 2 LİSANSLAMA VE TANIMLAMALAR

 Enerji Birimi: Okunan enerji değerlerinin yazılım üzerinde gösterileceği birim bu 

        kısımdan seçilir. “Kilo” veya “Mega” cinsinden seçim yapılabilir.

 Çarpan: Okunan enerji değerleri için ayarlanacak çarpan değeri var ise bu kısımda  

        ayarlanır. Sayaç haberleşmesi yapılırken bu kısma akım trafosu değeri girilir.

        

Cihaz tanımlama ekranının sol kısmında yazılımı faturalandırma modulu olarak kullanacak 

kullanıcıların doldurması gereken bilgiler endüktif, kapasitif limit bilgileri bulunmaktadır. Bu 

kısımların açıklamaları şu şekilde:

        İşletme Adı: Fatura kesilecek işletmenin adı bu kısımdan girilir.

        Sayaç No: Fatura kesilecek işletmenin sayaç numarası bu kısımdan girilir.

        Tesisat No: Fatura kesilecek işletmenin tesisat numarası bu kısımdan girilir.

        Tarife Adı: Daha önce belirlenmiş olan (Bkz: Bölüm-5) tarife bu kısımdan seçilir.

        Tarife Tipi: Kullanılan tarife tipi (Tek veya Üç zamanlı) bu kısımdan seçilir.

 Sözleşme Gücü: Fabrikalar gibi toplu alım yapan müşteriler için sözleşme gücü bu 

        kısımdan girilir.

 Endüktif Limit: Fatura kesilecek işletmeye verilmiş olan aylık yüzdelik endüktif tüketim limiti.

 

        Kapasitif Limit: Fatura kesilecek işletmeye verilmiş olan aylık yüzdelik kapasitif tüketim limiti.

 

        Fatura Günü: Fatura kesim tarihi bu kısımdan ayarlanır.

         

        Karbon Tarifesi: Daha önce ayarlanmış olan (Bkz. Bölüm-5) karbon tarifesi bu 

        kısımdan seçilir.



35

BÖLÜM 2 LİSANSLAMA VE TANIMLAMALAR

Bütün ayarlar yapıldıktan sonra “Kaydet” butonuna basılarak cihaz kaydedilir. Bu işlemler 

sahada haberleşme yapılacak olan her bir cihaz için yapılmalıdır. Cihaz kayıt işlemleri 

tamamlandıktan sonra karşınıza aşağıdaki gibi (Figure 2-26) bir ekran gelecektir. Bu 

ekranda kaydedilen cihazı görebilirsiniz.

Figure 2-26 

Cihaz tanımlamaları tamamlandığında sisteminiz artık kullanıma hazır hale gelmiştir.
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Amaç: System-On yazılımında görüntüleme ve raporlama işlemleri hakkında 
gerekli bilgileri sağlamak.

BÖLÜM 3 GÖRÜNTÜLEME, RAPORLAMA VE FATURALANDIRMA

3.1 Monitör Ekranı

System-On kurulumu, kullanıcı ve cihaz tanımlamaları düzgün şekilde tamamlanıp sisteme 
giriş yapıldığında aşağıda görüldüğü gibi (Figure 3-1) bir Monitör ekranı arayüzü karşınıza 
gelecektir.

    
Figure 3-1 

Bu arayüz ekranında yer alan menüler ve açıklamaları şu şekilde:
Cihazlar menüsünde (Figure 3-2) sisteme eklenen cihazları görebilir, cihazların haberleşme 
durumlarını inceleyebilir ve cihazların basic arayüz ekranlarına ulaşabilirsiniz. 

    
Figure 3-2 
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Alarm listesi menüsünde (Figure 3-3) sistemde oluşan alarmlar, alarmın oluştuğu cihaz, 
alarmın oluştuğu cihazın topolojik yeri, alarmın oluştuğu tarih ve saat, alarmın ne kadar 
süre aktif kaldığı gibi bilgilere ulaşılabilir ve alarmları “aktif”, “bitmiş” ve “hepsi” şeklinde 
alarmlar sınıflandırılabilir.

    
Figure 3-3 

Enerji tüketimleri menüsünde (Figure 3-4) eğer cihaz tanımlamaları yapılırken cihaz 
kategorisi belirlenmişse (Bkz: Kurulum ve tanımlama klavuzu Bölüm-5) enerji tüketimlerinin 
yük tiplerine göre dağılımı pasta dilimleri ve liste şeklinde görüntülenebilir. Bu görüntüleme 
şekli tüketim kalemlerinin kolay şekilde görüntülenmesine yardımcı olacaktır.

    
Figure 3-4 

DI bayrakları menüsünde (Figure 3-5) cihazların digital inputlarında oluşan olayları alarm 
olarak tanımlayabilir ve bu alarmları görüntüleyebilirsiniz.

    
Figure 3-5 
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Cihaz durum tablosu menüsünde (Figure 3-6 Figure 3-7) sistemde bulunan cihazlar 
modellere göre sınıflandırıp haberleşme durum bilgileri (Pastalık dilim ve tablo şeklinde) 
görüntülenir. 

    
Figure 3-6 

    
Figure 3-7 

3.2 Cihaz Detay Ekranı

Monitor ekran arayüzü üzerinde bulunan topolojik ağaç üzerinde herhangi bir cihaza sol 
klik yapıldığında karşınıza aşağıdaki gibi (Figure 3-8) bir cihaz detay sayfası gelecektir.

Figure 3-8 
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Cihaz detayları arayüzünde bulunan menülerin açıklamaları şu şekildedir:

Grafik menüsünde (Figure 3-9) kaydedilen değerler anlık veya periyod şeklinde grafik olarak 

çizdirilebilir ve çıktıları alınabilir. Grafiği çizdirilmek istenen değerler grafik menüsünün sağ 

üst köşesinden seçilebilir.

Figure 3-9 

Kompanzasyon takibi menüsünde (Figure 3-10) aylık olarak belirlenen indüktüf ve kapasitif 
limit değerleri ve ay içinde tüketilen indüktif ve kapasitif reaktif güç miktarları görüntülenebilir. 
Tüketilen değerler eğer limitlerin altında ise yeşil; üzerinde ise kırmızı şekilde yazılacaktır.

Figure 3-10 
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Sayısal giriş menüsünde (Figure 3-11) sayısal girişlerin durumu (On veya Off olarak) veya 
sayısal girişe atanan herhangi bir puls input varsa (doğalgaz sayacı..vb) sayaç değerleri bu 
kısımda görüntülenebilir.

Figure 3-11  

Anlık değerler menüsünde cihaz (Figure 3-12) üzerinden okunmuş olan en son değerler 
anlık değer olarak görüntülenebilir.     

Figure 3-12  

Endeks bilgileri menüsünde (Figure 3-13) T1 (Gündüz, Puant, Gece) ve T2 (Jeneratör) sayaç 
bilgileri görüntülenebilir.

Figure 3-13  
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Harmonik değerler menüsünde (Figure 3-14) analizörün desteklediği değerler dahilinde 

harmonik distorsiyonlar görüntülenebilir.

Figure 3-14  

3.3 Özellik Erişimi ve Güncelleştirme

System-ON yazılımı ile uzak noktalardaki cihazların özelliklerine erişebilir (Haberleşme 

hızı, digital input tanımlamaları, akım trafosu oranı..vb) ve bu özellikler üzerinde değişiklik 

yapılabilir. Cihaz özelliklerine erişmek için konfigürasyon arayüzü altında cihaz tanımları 

menüsüne gidiniz ve özelliklerini okumak istediğiniz cihaza sağ klik yaparak “Cihaz Detay” 

seçeneğini seçiniz. Karşınıza aşağıdaki gibi bir (Figure 3-15) arayüz penceresi gelecektir. 

Figure 3-15  

Bu arayüz penceresinin üst menüleri üzerinde dolaşarak istediğiniz parametreyi cihaz 

üzerinden okuyabilirsiniz. Okunabilecek değerler şu şekilde:



43

Sayısal giriş tanımı menüsünde (Figure 3-16) “DI” girişlerinde tanımlı parametreleri ve 

(Eğer “DI” girişi sayaç olarak tanımlanmış ise) tanımlanan sayaç değerlerinin çarpanları 

görüntülenebilir.

Figure 3-16  

İletişim menüsü üzerinden (Figure 3-17) bağlanılan cihazın iletişim parametrelerine

( Baud Rate ve Slave ID) ulaşılabilir. 

Bu parametrelere ulaşabilmek için menü üzerindeki “Cihaz Üzerinden Oku” butonuna sol 

klik yapmanız yeterlidir.

Figure 3-17  
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Detaylar menüsünde üzerinden (Figure 3-18), cihaz dili, kontrast, cihaz şifresi, ekran 

açıklık, ekran açıklık süresi, cihaz seri numarası, yazılım sürümü, konfigürasyon adı ve 

cihaz adı bilgilerine ulaşılabilir.

Figure 3-18  

Sayısal giriş menüsü üzerinden (Figure 3-19) cihaz üzerinde bulunan DI ların kullanım 
mod ları (Kapalı, 2. Tarife, Sayıcı) ve eğer var ise gecikme süreleri görüntülenebilir.

Figure 3-19  

Sayısal çıkış menüsü üzerinden (Figure 3-20) DO ların kullanım mod ları (Hangi enerji 
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değerinin Puls çıkışı olarak DO ya atandığı), enerjisi, puls genişlikleri ve çarpan değerleri 
görüntülenebilir.

Figure 3-20 

Şebeke menüsü üzerinden (Figure 3-21) akım ve gerilim trafosu oranlarını, gerilim 
girişleri bağlantı şeklini demand periyodunu (Dakika cinsinden) ve güç birimini 
görüntüleyebilirsiniz.

Figure 3-21  
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Cihaz özelliklerinde “Güncelleme” yapmak için konfigürasyon arayüzü üzerinde “Cihaz 
Tanımları” menüsünde güncelleme yapılmak istenen cihaza sağ klik yapılıp “Cihaz 
Güncelle” seçeneği seçilir. Karşınıza aşağıdaki gibi bir (Figure 3-22) arayüz penceresi gelecektir.

Figure 3-22 

Arayüz penceresinin üst menülerinde gezinerek istediğiniz değeri( Cihaz görüntüleme 
kısmında olduğu gibi) değiştirip sol alt kısımda bulunan “Kaydet” butonuna basarak 
(Figure 3-23) değişiklikleri kaydedebilirsiniz. 

Figure 3-23  
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Not: Cihaz değişiklik menüleri ile cihaz görüntüleme menüleri tamamen aynıdır.

3.4 Rapor ve Grafik (TREND)

-System-ON yazılımı saha cihazlarınız üzerinden anlık değer görüntülemenin yanında 
gelişmiş bir raporlama imkanı da sağlar.

Bu sayede seçilen zaman aralıklarında günlük, aylık, yıllık excel tabloları; grafikler (Trend) 
oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz. 

System-On yazılımında üst menüde “Raporlar” sekmesini açtığınızda karşınıza aşağıdaki 
gibi bir (Figure 3-24) arayüz penceresi gelecektir.

Figure 3-24 

Bu arayüz penceresinde bulunan menüler ile ilgili ayrıntılar şu şekilde:

Kriterler menüsünde (Figure 3-25) rapor oluşturulmak istenen tarih aralığı, kategori, 

zaman periyodu (Saatlik, Günlük, Aylık veya Hepsi), listelenecek ölçüm değerleri ve bu 

kategorilere bağlı rapor oluşturulacak cihazların seçimi yapılabilir. Seçimler yapıldıktan 

sonra “Listele” butonuna basıldığında ilgili değerler listelenecektir. Listelenen değerler 

“Excel” butonu ile tablo halinde görüntülenebilir veya “Temizle” butonu ile tablo 

temizlenebilir.
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Figure 3-25  

Not: Cihaz seçimi yapılırken birden fazla cihaz seçebilir ve tek bir tabloda veya grafikte 
gösterimi yapılabilir.

Rapor seçimi menüsünde daha önceden belirlenen formatlar arasından (Figure 3-26) 
seçim yapılıp veya Önceden belirlenmiş formatların yetersiz kaldığı durumlarda “Dinamik 
Rapor” formatı üzerinden istenilen herhangi bir değer girilerek rapor oluşturulabilir. 

Figure 3-26  

Listeleme ekranı tüm gerekli seçimler yapıldıktan sonra (tarih aralığı, rapor formatı, 

periyot, cihazlar..vb) listele butonuna (Bkz: Kriterler Menüsü) bastığınızda kayıtların 

listeleneceği ekrandır. Bu ekran üzerinde iki şekilde gösterim vardır:

Excel listesi gösterim şeklinde (Figure 3-27) kayıt altına alınan tüm değerler zaman 

etiketi ile birlikte excel tablosu halinde gösterilir. Bu ekran seçeneğinde excel butonuna 

basıldığında (Bkz: Kriterler Menüsü) excel formatında raporu Servera download 

edebilirsiniz.
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Figure 3-27  

Grafik ekranında ise (Listeleme menüsünde üst navigasyon butonlarından seçilebilir) 
değerler grafik şeklinde (Trend) görüntülenebilir (Figure 3-28).

Figure 3-28  
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3.5 Faturalandırma
System-On yazılımı raporlamanın yanında gelişmiş bir faturalandırma yapısını da kullanmanıza 
olanak sağlar. Bu yapı sayesinde yazılımı dağıtıcı olarak kullanacak olan ( Avm, Osb…vb) son 
kullanıcılar extra bir yazılıma ihtiyaç duymadan faturalandırma işlemlerini de System-On 
üzerinden yapabilirler.
Faturalandırma yapabilmek için rapor seçimi menüsünden “Fatura Raporu” seçeneğini seçin. 
Karşınıza aşağıdaki gibi bir (Figure 3-29) arayüz ekranı gelecektir.

Figure 3-29 

Bu arayüz ekranı üzerinde diğer rapor formatlarından farklı bir kriterler menüsü karşınıza 
çıkacaktır. Menüde yer alan farklı kısımlar ve açıklamaları şu şekilde:

Tarife: Tanımlamalarda belirlenmiş olan ücret tarifelerinden hangisinin kullanılacağı bu kısımdan 
seçilebilir.
 • T1, T2 seçimi: T1 normal tarife T2 ise jeneratör tarifesidir.
 • Tarih Aralığı: Diğer raporlama formatlarından farklı olarak tarih aralığı sekmesinde 6 adet 
(Bugün, Dün, Son 7 Gün, Son Ay, Bu Ay ve Seçiniz) seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler fatura 
kesmeye yönelik seçenekler olup eğer standart formatlar gereksiniminizi karşılamaz ise “Seçiniz” 
seçeneğinden istediğiniz tarih aralığını belirleyebilirsiniz.

PDF seçeneği: Fatura raporu formatı direkt olarak fatura kesmeye yönelik olduğundan excel 
formatının yanı sıra .pdf formatında da rapor düzenlenmesine olanak sağlar.
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