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Süreç Yöneticisi Balants
Netigma uygulamas süreç takibini mümkün klan bir süreç yöneticisi içermektedir. Süreç yöneticisi, i süreçlerinin tanmlanp tasarmnn yapld
bir Netigma aracdr.
Tanml süreçlerin objelerle ilikisini salamak için, süreç aamalarnn da tutulaca bir veri kolonu kullanlr. Bu kolonun veri özellikleri tanmlanrken
"Süreç Ad" alanna ilgili sürecin ad yazlr. Böylelikle söz konusu objenin ad yazlan süreçle balants kurulmu olur.
Süreç yöneticisi ile ilgili detayl bilgi için BKZ: Süreç Tasarm Nasl Yaplr?

Objeye, yeni bir kayt eklendiinde(row insert); uygulama, süreç yöneticisine bu kayd kaydettirir ve balangç aamas bilgisini
(Id) bu süreç kolonuna yazar. Süreç aamalar arasnda ilerledikçe mevcut aama bilgisi hep bu süreç kolonunda
güncellenir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, süreç kolonu ve süreç yöneticisindeki bilgiler arasnda farklla sebep
olabilecek, deerin elle deitirmesi/silinmesi veya süreci baka bir uygulamadan ilerletilmesi gibi ilemlerden kaçnlmasdr.
Önemli bir dier konu da farkl süreç aamalarnda farkl nesne formlarnn açlabilir olmasdr. Sürecin aamalar(durumlar) ilgili
nesnenin formlar ile elenebilmektedir yani "kayt u durumdayken A formu, bu durumdayken B formu görünsün" gibi bir
düzenleme yaplabilmektedir. Böylece kayt süreç boyunca ilerlerken kullancdan srayla ve farkl farkl bilgileri girmesi istenebilir.

Süreç Yöneticisi Ayarlar

1. Veritabannda ilgili objeye sürecin takip edilecei yeni bir kolon eklenir. Bu kolonun "Süreç Ad" özelliine süreçle ilgili bilgileri girmek için
yanndaki "..." yazl dümeye tklanr. Süreç tanm ve senkronizasyon ilemlerinin yaplabilecei pencerenin açld görülür.
Diagram not found. This diagram is linked to a page or attachment that has been deleted.
2. "Süreç metin kutusu" araclyla, alann(kolonun) eletii süreç belirlenir. Süreç alanna yazlan bir deerden sonra "Kaydet" dümesine
baslarak alan-süreç elemesi tamamlanr.
a. Girilen süreç ad, süreç yöneticisinde tanmlysa eleme ilemini tamamlar,
b. tanml deilse uygulama yeni bir süreç tanm istendiini düünerek otomatik olarak süreç düzenleme ekrann açar.
3. Süreç ilemleleri penceresindeki bir dier ilev de süreç durumlarnn, uygulamann veritabanna alnmas ve içindeki deerlerin senkronize
edilmesi ve süreç kolonundaki deerlerin süreç yöneticisiyle senkronize edilmesidir.
a. "Süreç yöneticisindeki durumlar almak, Lookup tanmn düzeltmek entegrasyonu tamamlamak için tklaynz" açklamal
dümeye tklandnda süreç yöneticisinde bulunan durum tanmlar uygulamann kendi veritabanna tanr. Bunun için veritabannda
st_'SurecAdi' adnda bir veritaban tablosu oluturulur. Bu dümeye her tklandnda bu lookup tablosundaki durum bilgileri süreç
yöneticisindeki tanmlarla senkronize olur.
b. Süreç yöneticisine yeni bir durum eklendiinde bu senkronizasyon ileminin tekrarlanmas gerekir.
4. "Süreç yöneticisindeki deerleri Durum kolonuna yazmak ve süreç yöneticisinde kayd olmayan kaytlar da süreç yöneticisine
kaydettirmek için tklaynz…." açklamal dümeye tklanldnda süreç kolonundaki mevcut son durum bilgileri süreç yöneticisindeki
gerçek bilgilerle güncellenir. Ayrca bir kaydn herhangi bir sebepten dolay süreç yöneticisinde kayd yoksa bu kayt da oluturulur. Bir
kayt, bir hatadan dolay süreç yöneticisine kaydettirilemediinde veya tabloda süreç kolonu oluturulmadan önce bulunan kaytlarn olduu
durumlarda bu dümeye tklanarak süreç kolonu bo olan tüm kaytlarn otomatik olarak süreç yöneticisine kaydettirilmesi salanr.

Yeni bir süreç oluturmak için oluturulmak istenen sürecin adnn yazlp Kaydet' e baslmas süreç düzenleme ekrannn açlmas için
yeterli olacaktr. Süreç düzenleme penceresi "Düzenle" yazl dümeye tklanarak da açlabilir.

Süreç Form Elemesi

Süreç - form eletirilmesi için takip edilmesi gereken admlar öyledir:
1. Süreç takip kolonu olarak kullanlacak alann(kolonun) form editörü "State Edit" olarak seçilmelidir.
2. Bu editörün özelliklerinden Grup > Hedef Bölge bilgisi "Action" olarak ayarlanmaldr.
3. Süreç düzenleneme ekrannda, tanml durumlarn yanndaki ayarlama dümesine tklayarak Durumlar sekmesi açlp, pencerenin en
altndaki "Netifma Form" balkl satrdaki kontrolleri kullanarak durum – Netigma form elemesi yaplr.

Ayrca BKZ:
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