KALİTE
DOKÜMAN
YÖNETİM
SİSTEMİ – Sistem Özellikleri
Doküman Yönetim Sistemi’miz ön yüzde görünen özellikleri
yerine getirirken arka planda çalışan aşağıdaki özelliklerden
bazılarına sahiptir.

Kullanıcının doküman yükleme ekranında seçtiği Fabrika,
Departman ve doküman türüne göre belirtilen kural
doğrultusunda sıralı giden akıllı bir doküman numarası
üretmektedir ve sistem yöneticisinin onayının ardından
ilgi doküman üzerinde belirtilen yerine otomatik
yazılır.
Doküman numarası üretime benzer mantıkla doküman
revizyonu yüklemelerinde revizyon numarasını vererek
ilgili doküman üzerine otomatik olarak yazar.
Doküman veya revizyon yüklemelerinde sistem yöneticisine
mail ile bildirim gönderilerek, onay bekleyen doküman
veya revizyon varlığı haberdar edilir.
Doküman veya revizyon yükleme onaylarından sonra da
ilgili dokümanı okuma yetkisine sahip herkese mail ve
bildirim ile bilgilendirme gönderilerek değişiklikten
haberdar edilir.
ISO 27001:1 standardı çerçevesinde şifre karmaşıklığı ve
şifre geçerlilik prosedürleri kontrol edilmektedir.

İş Saatleri Takip Uygulaması
Merhabalar,
Sitemizin genelinde de dikkat çektiği üzere öğrenciliğimden bu
yana sürekli .Net uygulamaları ile haşir neşir oldum ancak bu
sene farklı bir alanda Android alanında çalışmalara başlamaya
karar verdim. Ve Android sisteminde ilk uygulamalarımdan
birini daha yayına almış bulunmaktayım. Bu yazılım ile günlük
işe başlama ve
tutabilirsiniz.

çıkış

saatlerinizi

takip

altında

Aşağıdaki ekranlarda uygulama hakkında temel bilgiler yer
almaktadır.
1.
Uygulama ana ekranı

2.
Giriş çıkış kayıt ekranı

Kayıt için tarih seçme
işlemi

Kayıt için saat seçme
işlemi

3.
Rapor Ekranı

Sunulan Raporlar
Yazılımı bu linkten indirebilirsiniz:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saitor
han.workinghours

KALİTE
DOKÜMAN
YÖNETİM
SİSTEMİ – KULLANICI EKRANLARI
Merhabalar, projelerimiz arasına yenisini eklemiş bulunuyoruz.
Bu yazımızda Kalite Doküman Yönetim Sistemi’mizin kullanıcı
ekranlarını görüyor olacağız.

Doküman Yükleme

Doküman Yükleme Ekranı
Kullanıcıların sisteme doküman yükledikleri ekrandır. Bu
ekranda yer alan alanlardan dikkat edilecek alanlar aşağıdaki
gibidir:

İlgili Şirket: Bu alan dokümanın hangi fabrikayı
ilgilendirdiği bilgisinin girildiği alandır. Fabrika
listesi gruplar listesinde yer alan “Fabrika
Yetkileri”nden beslenmektedir. Kişinin yetkili olduğu
fabrika listesi gelmektedir.
Dokümanı Aşağıdaki Fabrikalarda Genel Yayınla: Burada
seçilen fabrikalarda active directory entegrasyonu ile
giriş yapan kullanıcıların active directory üzerinden
fabrikası tespit edilerek ilgili fabrikada genel
dokümanlar listelenir.
“Benzer Doküman Ara” butonu: Girilen doküman adı SQL
server full text search özelliği ile aranarak daha önce
sisteme yüklü dokümanlar görüntülenir. Böylece mükerrer
doküman yükleme önüne geçilmiş oluyor.
Eğitim başlığı girilerek aratıldığında çıkan sonuç:

Benzer Doküman Arama

Sistem Hareketlerim
Daha önceki yönetici ekranında açıklanan “Doküman Olayları”
başlığının kişiye özgü olayların izlendiği ekrandır.

Yüklediğim Dokümanlar

Kişinin yüklediği dokümanlar
Bu ekran aracılığı ile kişi yüklediği dokümanları ve onay
durumlarını takip edebilir.

SSS

Sık Sorulan Sorular

KALİTE
DOKÜMAN
YÖNETİM
SİSTEMİ – YÖNETİCİ EKRANLARI
Merhabalar, projelerimiz arasına yenisini eklemiş bulunuyoruz.
Bu yazımızda Kalite Doküman Yönetim Sistemi’mizin yönetici
ekranlarını görüyor olacağız.

Sistem Genel Görünüm
Sistem hakkında bilgi verilen dashboard ekranıdır. Ekranda

aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

Sistem Genel Görünümü
Sisteme yüklü doküman sayıları
Fabrikalara göre doküman sayıları
En fazla okunan 15 doküman
Son 10 günde kullanıcıların sisteme giriş sayıları
Kullanıcı sayıları
Sistemden atılan mail sayısı
Sistemden gönderilen bildirim sayıları

Doküman Onaylama

Doküman Onaylama
Sisteme

kullanıcılar

tarafından

yüklenen

doküman

ve

revizyonlar sistemde yayınlanmadan önce sistem yöneticisi
ekranına düşmektedir. Yöneticinin onaylaması durumunda doküman
/ revizyon sistemde yayınlanmaktadır.
Revizyon onayında yönetici isterse

onaylamadan

“Görüntüle” butonuna tıklayarak dokümanı görüntüleyebilir.

önce

Onay Öncesi Doküman Görüntüleme
Doküman veya revizyon onaylanması durumunda; dokümanı
görüntüleme yetkisine sahip bütün kullanıcılara mail ve
bildirim ile bilgi verilmektedir. Reddedilmesi durumunda ise
dokümanı yükleyen kişiye mail ile bilgilendirilme
yapılmaktadır.

Harici Paylaşım Linkleri
Kullanıcılar tarafından sisteme üye olmayan kişilerle belli
süre için dokümanı paylaşma istekleri onay ekranıdır. Doküman
yanında yer alan “Paylaş” butonuna tıklandığında paylaşılacak
kişinin mail adresi ve paylaşım başlangıç – bitiş tarihleri
girildikten sonra yönetici ekranına düşmektedir. Yönetici
tarafından onay verildikten sonra paylaşılan kişiye mal ile
şifreli link gönderilmektedir.

Kullanıcılara Mail Gönderme

Kullanıcılara Mail Gönderme
Kullanıcılara toplu olarak mail gönderilen ekrandır. Bu
ekranda istenirse grup seçilerek, istenirse de kişiler tek tek
seçilerek mail gönderilecek kişiler seçilebilir.

Kullanıcılara Bilgilendirme Gönderme

Kullanıcılara Mail Gönderme
Kullanıcılara toplu olarak bilgilendirme gönderilen ekrandır.
Bilgilendirilme kullanıcıların ilk oturum açmasında veya
oturum açık ise ilk sayfa yenilemesinde ekranda mesaj kutusu
şeklinde gösterilecektir. Bu ekranda istenirse grup seçilerek,
istenirse de kişiler tek tek seçilerek mail gönderilecek
kişiler seçilebilir.

Kullanıcı Listesi

Kullanıcı Listesi
Sisteme kayıtlı kullanıcılar listesidir. Pasif durumda olan
kullanıcılar kırmızı renkle işaretlenir. Düzenle butonu ile
kişi bilgileri düzenlenebilir.

Yeni şifre verilmesi durumunda kişinin ilk oturum açmasında
sistem kişiyi şifre değiştirmeye zorlar. Şifre değiştirilmeden
sisteme giriş yapılamamaktadır.

Yeni Kişi Ekleme

Kişi Ekleme

Grup Listesi

Grup Listesi
Kullanıcı grupları listesini tutan ekrandır.

Yeni Grup Ekleme

Yeni Grup
Grup özelliklerinde yer alan “Fabrika Yetkileri” başlığı
kişinin doküman yüklemesi sırasında doküman özelliklerinde yer
alan hangi fabrikaya ait olduğu bilgisinde hangi fabrikaları
seçebileceği yetkisidir. (Kullanıcı ekranında anlatılacaktır.)

Klasörler

Klasörler
Sistemde tanımlı olan klasörleri tutan ekrandır.

Yeni Klasör / Özellikleri

Klasör Özellikleri
Klasör özelliklerinin altında hangi kullanıcı grubunun klasör
üzerinde sahip olabileceği yetkiler ayarlanabilir.

Fabrika Listesi

Fabrika Listesi
Sisteme tanımlı fabrika listesidir. Aynı menüde yer alan “Yeni
Fabrika” menüsü ile yeni fabrika tanımlanabilir. Fabrika kodu
doküman numarasının sistem tarafından otomatik tanımlanmasında
kullanılacaktır.

Doküman Türleri Listesi

Doküman Türleri
Sisteme tanımlı doküman türlerini tutan ekrandır. Doküman tür
kodları doküman numarasının otomatik oluşturulmasında
kullanılmaktadır.

Departman Listesi

Departmanlar
Sisteme tanımlı departmanları tutan ekrandır. Departman
kodları doküman numarasının otomatik oluşturulmasında
kullanılmaktadır.

Doküman Olayları

Doküman Olayları
Sistemde kullanıcıların doküman üzerinde yaptıkları işlemlerin
izlendiği ekrandır.

Gönderilen Bildirimler

Bildirmler
Kullanıcılara gönderilen bildirimlerin izlendiği ekrandır.

Kullanıcı Girişleri

Kullanıcı Girişleri
Kullanıcıları sisteme girişlerinin izlendiği ekrandır.

Sistem Ayarları

Sistem ayarları
Bu ekrandan ayarlanabilen sistem parametreleri:

Hesap Makinesi
Programın temel özellikleri:
Yapılan işlem dizisinin tarihçesini tutar
Tutulan işlem tarihçesini txt dosyasına çıktı alabilir

txt dosyasına çıktı alınan işlem tarihçesini programa
alıp hatalı işlem kontrolü sağlar
Programın
kodlarını https://github.com/saitorhan/HesapMakinesi adresinde
n alabilirsiniz.

Kalite
Sistemi

Doküman

Yönetim

Uzun bir aradan sonra projelerimiz arasına bir yenisini daha
ekleye bildik. Projenin başlığı aslında projenin ne olduğunu
belirtiyor ama aslında bu yalın bir doküman yönetim sistemi
değildir. Projeyi en iyi yine projenin kendisi anlatır
kuralına göre projeye başlayalım.

Anasayfa

Anasayfa
Sisteme yüklü olan dokümanların listesini gösterir. Tabloda
yer alan butonlardan “Görüntüle” butonuna tıklandığında
doküman ve dokümana ait ek bilgiler ekrana gelecektir. Örnek
bir doküman görüntüleme ekranı aşağıdaki gibidir.

Dosya görüntüleme ekranı
Aynı şekilde tabloda yer alan “Rev. Yükle” butonuna
tıklandığında da dokümana ait yeni revizyonu yüklemek için
için bir ekran görünecektir. Bu ekrana ilgili veriler
girilerek dokümana revizyon yüklenmiş olacaktır. Bu işlemden

sonra yöneticiye onay istemini bekleyen doküman revizyonu ile
ilgili mail gönderilir. Yöneticinin revizyonu onaylamasından
sonra dokümanın eski revizyonu arşive kaldırılır ve bundan
sonraki işlemlerde yeni eklenen revizyon gösterilecektir.

Revizyon yükleme ekranı

Dokümanı sisteme üye olmayan bir kişi ile belli bir süre için
sadece okuma yetkisi ile açmak için tabloda yer alan “Paylaş”
butonuna tıklanır. Bu işlemden sonra paylaşım için gerekli
bilgilerin girileceği ekran gelecektir. Gerekli bilgiler
girilip kaydedildikten sonra paylaşım yönetici onayına
sunulur. Yöneticinin paylaşımı onaylaması durumunda ilgili
kişiye paylaşıma ulaşabilmesi için gerekli link ve şifreyi
içeren bir mail gönderilir.

Paylaşım Linki Oluşturma Ekranı

Doküman Yükleme

Doküman Yükleme
Doküman yükleme ekranında dokümana ait bilgiler girilip
kaydedildikten sonra onay istemi için yönetici onayına gider.
Yöneticiye onay bekleyen dokümanın olduğu ile ilgili bir haber
maili gönderilir. Yöneticinin dokümanı onaylaması durumunda
girilen bilgilere göre dokümana bir kod verilir ve sistemde
yayınlanır. Doküman kodu, konuşan kod mantığında verilir ve
koda bakılarak dokümanın ne hakkında olduğu bulunabilir.

Yöneticinin onay vermesi durumunda dokümanı okuma yetkisine
sahip olan herkese sisteme yeni yüklenen doküman ile ilgili
mail gönderilir., dokümanın onaylanmaması durumunda ise sadece
dokümanı yükleyen kişiye bilgi maili gönderilir.

Doküman Ve Revizyon Onaylama

Doküman ve revizyon onaylama ekranı
Sisteme yüklenip onay bekleyen doküman ve revizyonların
onaylandığı ekrandır.

Sistemde Oluşturulan Harici Paylaşım Linkleri

Harici paylaşım linkleri
Sistemde oluşturulan harici paylaşım linklerinin yönetici
onayına ve gözlemine sunulan ekrandır. Yönetici bu ekran
aracılığı ile linkleri onaylama, reddetme ve silme işlemlerini
yapabilir.

Kullanıcı İşlem Logları

Kullanıcı işlem bilgisi
Bu ekran üzerinde yönetici kullanıcıların yapmış oldukları
doküman hareketlerini inceleyebilmektedir. Dilerse ekranda yer
alan excel simgesine tıklayarak bilgileri excel formatında
bilgisayarına indirebilmektedir.

Kullanıcılara Gösterilen Bilgi Notları

Bilgi notları
Bu ekran aracılığı ile yönetici sistemin kullanıcılara
göstermiş olduğu bilgi notları ve gösterilme tarihlerini
gözlemleye bilmektedir.
Sistemden gösterilebilecek bazı
görüntüleri yukarıdaki gibiydi.

fonksiyonlar

ve

ekran

Şimdi de sistemde yer alan diğer bazı fonksiyonlar hakkında
konuşursak;
Her sistemde olduğu gibi kullanıcı ve grup işlemleri
yapılmaktadır. Kullanıcı güvenliğinden dolayı kullanıcı hesabı
oluştuktan sonra kullanıcını şifresini sıfırlaması sistem
tarafından zorlanmaktadır ayrıca belli bir yanlış şifre
girilmesinden sonra hesap devre dışı kalmaktadır
yöneticinin hesabı açması gerekmektedir.

ve

klasör işlemlerinde de standart işlemlerin yanında klasör
oluşturulurken hangi grubun klasör üzerinde nasıl bir yetkiye
sahip olacağı belirtilmektedir.

Otobüs
Sistemi

Firması

Otomasyon

Otobüs
firması
otomasyon
sisteminin
kodları https://github.com/saitorhan/OtobusOtomasyon adresinde
adresinde yayınlanmıştır. Projenin raporlama kısımlarının
çalışması için Devexpress yazılımının yüklü olması

gerekmektedir.

DOKTOR EKRANI KOMUTLARI
Sadece doktor ekranında görülebilen komutlardır.

MUAYENE İŞLEMLERİ
Şekil. Muayene İşlemleri Ekranı
Doktorun hastalarının listesini gördüğü ekrandır. Hasta
listesini iki farklı şekilde görebilir. Varsayılan değer
olarak muayene olmuş hastaların isimleri listede
gösterilmektedir. İsterse hasta listesini sağ tıklayıp
“Muayene Olmuşları Göster” seçeneğini seçerek o günkü bütün
hastaları görebilir.

LABORATUVAR İSTEĞİ OLUŞTURMA EKRANI

Şekil. Laboratuvar İsteği Ekranı
Muayene edilen hasta için gerek görülürse laboratuvar isteği
oluşturmak için kullanılacak ekrandır.

GEÇMİŞ MUAYENE VE MESAJLAŞMA BİLGİLERİ

Şekil. Geçmiş Muayene ve Mesajlaşma Bilgileri

Muayene edilen hastanın istenirse geçmişte olduğu muayeneler
ve doktorla yaptığı mesajların listesini görebilir. Bu panelde
listelenen muayeneye çift tıklanarak ayrıntılarına
ulaşılabilir.

Şekil. Geçmiş Muayene Ayrıntısı
Çift tıklanan geçmiş muayenede yazılan reçeteye ve istenen
laboratuvar isteklerine ulaşılabilir.

REÇETELİ MUAYENE EKRANI

Şekil. Reçete Yazma Ekranı
Hasta muayene olduktan sonra doktor iki şekilde muayeneyi
kapatabilir. Bu seçeneklere “Muayene Kapatma Seçenekleri”
butonu ile ulaşabilir. Muayeneyi reçeteli olarak kapatmayı
seçerse reçete yazma ekranı açılır. Bu ekranın sol tarafından
reçeteye seçeceği ilaçları seçtikten sonra sağ tarafta
ilaçların kullanma sıklığını da belirtip kaydeder. Burada
dilerse reçeteye not da ekleyebilir.

PERSONEL EKRANI KOMUTLARI
Sadece normal personel tarafından görülebilen ekrandır.

HASTA İŞLEMLERİ EKRANI

Şekil. Hasta İşlemleri Ekranı
Sisteme kayıtlı hastaların listesini gösteren ekrandır.

HASTA EKRANI

Şekil. Hasta Ekranı
Sisteme yeni hasta kaydı almak veya var olan bir hastanın
bilgilerini düzenlemek için kullanılan ekrandır.

RANDEVU İŞLEMLERİ EKRANI

Şekil. Randevu İşlemleri Ekranı
Sisteme randevu girilmesini veya var olan bir randevuyu silmek
için kullanılan ekrandır. Ekranda yer alan “Genel Bilgiler”
panelinde hangi doktora kaç hasta kaydının daha yapılabileceği
gösterilmektedir ve ekrandaki sayaç da hangi bölümde bölümün
doluluk oranı gösterilmektedir.

YENİ RANDEVU EKRANI

Şekil. Yeni Randevu Ekranı
Sisteme yeni randevu eklemek için kullanılan ekrandır. Randevu
verme işlemi şöyle yapılmaktadır, öncelikle randevu verilecek
hastanın kimlik numarası girilerek “Hasta Bilgilerini Getir”
butonu ile ekrana hasta bilgileri getirilir. Daha sonra bölüm
ve doktor bilgileri girilir. Hasta ilk defa geliyorsa “Yeni
Hasta Kaydı” butonu ile yeni hasta kaydı ekranı açılarak yeni
hasta kaydı yapılır.

RANDEVU SİLME EKRANI

Şekil. Randevu Silme Ekranı
Sisteme girilen bir randevuyu silmek için kullanılan ekrandır.
Öncelikle silinecek randevuya ait numara girilip “Randevu Bul”
ekranı tıklanarak silinecek randevu bilgileri kontrol edilerek
silinir. Randevuyu silmek için randevunun muayeneye girmemiş
olması gerek.

YÖNETİCİ EKRANI KOMUTLARI
DEPARTMAN İŞLEMLERİ

Şekil. Departman ve Unvan İşlemleri
Sisteme kayıtlı departman ve unvanların görüntülendiği ve
düzenlendiği ekrandır.

DEPARTMAN EKRANI

Şekil. Departman Ekranı
Sisteme yeni bir departman eklemek veya var olan bir
departmanı düzenlemek için kullanılan ekrandır. Bu ekranda yer
alan en küçük ve en yüksek yaşlar, ilgili departmana
gidebilecek hastaların yaşlarının ay cinsinden sınırlarıdır.
Eğer böyle bir şart yoksa ilgili alan boş bırakılır. Departman
düzenleneceği zaman da ana ekranda ilgili departman

seçildikten sonra “Düzenle” butonuna tıklanır ve seçilen
departman bu ekrana parametre olarak gönderilir böylece yeni
departman ekleme ve var olan departmanı güncelleme için aynı
ekran kullanılmış olur.

UNVAN EKRANI

Şekil. Unvan Ekranı
Sisteme yeni bir unvan girilmesi veya var olan bir unvanı
düzenlemek için kullanılan ekrandır. Bu ekranda yer alan
“Yönetici” seçeneği eklenecek unvanın sistem üzerinde yetkili
olup olmadığını belirten seçenektir. Unvan düzenleme işlemi de
daha önce anlatılan departman düzenleme işlemi ile aynı
mantıkta çalışmaktadır.

ŞEHİR VE İLÇE İŞLEMLERİ

Şekil. Şehir ve İlçe Ekranı
Sisteme kayıtlı şehir ve ilçelerin listesinin gösterildiği
ekrandır. Şehir listesinde herhangi bir şehir tıklandığı zaman
ilçe listesinde tıklanan şehrin ilçe listesi gösterilecektir.

ŞEHİR EKRANI

Şekil. Şehir Ekranı
Sisteme yeni şehir ekleneceği veya var olan bir şehrin
güncelleneceği zaman kullanılan ekrandır.

İLÇE EKRANI

Şekil. İlçe Ekranı
Sisteme yeni ilçe eklenmesinde veya var olan bir ilçenin
düzenlenmesinde kullanılan ekrandır. Bu ekranda yer alan il
seçeneği, eklenecek olan ilçenin bağlı olduğu ildir.

HASTALIKLAR VE İLAÇLAR EKRANI
Şekil. Hastalık ve İlaç Ekranı
Sisteme kayıtlı hastalık ve ilaçların listelendiği ekrandır.

HASTALIK EKRANI

Şekil. Hastalık Ekranı
Sisteme yeni hastalık eklenmesini veya var olan bir hastalığın
düzenlenmesi amacıyla kullanılan ekrandır. Ekranda yer alan
“Bölümü” seçeneği hastalığın hangi departmanda yer aldığını
belirtir.

İLAÇ EKRANI

Şekil. İlaç Ekranı
Sisteme yeni ilaç ekleme veya var olan bir ilacı düzenlemek
amacıyla kullanılan ekrandır. Ekranda yer alan “Not” seçeneği
ilaç hakkında varsa açıklama, “Kullanım (gün)” ve
“Kullanım(Adet)” seçenekleri ise ilacın olağan şartlarda

tavsiye edilen kullanım sıklığını ifade eder.

DOKTOR İŞLEMLERİ EKRANI
Şekil. Doktor İşlemleri Ekranı
Sisteme kayıtlı doktorların listelendiği ekrandır. “Doktor
Listesini Yazdır” butonu ile doktorların listesi
yazdırılabilir.

DOKTOR EKRANI

Şekil. Doktor Ekranı
Sisteme yeni doktor ekleme, var olan bir doktoru düzenleme
veya ana ekranda seçilen doktorun detaylarının görüntülendiği
ekrandır.

TATİL İŞLEMLERİ EKRANI
Şekil. Tatil İşlemleri Ekranı
Sisteme kayıtlı tatillerin listelendiği ekrandır.

TATİL EKRANI

Şekil. Tatil Ekranı
Sisteme yeni tatil ekleme veya var olan bir tatili düzenlemek
için kullanılan ekrandır. Tatil ekleme işlemi şu şekilde
olmaktadır:

Tatilin ilk günü seçilip tatil uzunluğu belirtildikten sonra
sistem tatil uzunluğu kadar günü başlangıç gününden itibaren
tatil olarak sisteme kaydeder. “Her Yıl Aynı Günde Oluyor”
seçeneği de girilen tatilin her yıl periyodik olarak aynı
günde olan tatildir. Örneğin resmi bayram günleri buna
örnektir.

