10 Mayıs 2021
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL, ETA:SB

İlgili Modül/ler : Genel

HIZLI ERİŞİM VE KISAYOL
MENÜLERİNİN KULLANIMI

Programımızın ana menüsünde iken, sık kullanılan ekranlara daha kolay ve hızlı
ulaşılabilmesi için “Hızlı Erişim” ve “Kısayol” menüleri kullanılabilir. Hızlı Erişim ve
Kısayol tanımları kullanıcı bazlı ve yetkiye bağlı olarak tanımlanabilir ve kullanılabilir.
Yapılacak tanımlara göre kullanıcıların Hızlı Erişim ve Kısayol menüleri
özelleştirilebilir.

Ekran 1: Ana Menü / Hızlı Erişim ve Kısayol Sekmeleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ
Hızlı erişim menusü yardımı ile ilgili ekranın, ilgili modül başlatılmadan hızlı bir
şekilde açılması sağlanabilir. Örneğin fatura modülü başlatılmadan Fatura başlığı
tıklanarak yeni fatura girişi ekranı açılabilir.
Hızlı Erişim menüsü tanımları, Ana Menüde yer alan Hızlı Erişim menüsüne sağ tuş
ile tıklayarak yada modüller içinde bulunan yardımcı işlemler menüsünden yapılabilir.

Ekran 2: Ana Menü Hızlı Erişim Menü Tanımlama
Hızlı Erişim Menü Tanımlama ekranında bulunan modüllerin üzerine çift
tıklandığında modüllere ait alt menüler listelenir.
Örneğin; Stok modülünde kullanılacak alt menüler ekranın sağ tarafına, çift tıklama
ya da ekranın orta kısımında bulunan yön tuşları ile taşınır. Kullanılmayan menüler
ise sağ taraftan aynı şekilde kaldırılabilir. Hızlı Erişim Menüsü tanımlandıktan sonra
ekran F2-Kaydet tuşu ile kayıt edilir.

Ekran 3: Hızlı Erişim Menüsü Tanımlama
Tanımlar yapıldıktan sonra Hızlı Erişim menüsüne tıklandığında seçilen alt menüler
listelenir. İlgili alt menüler çalıştırılarak işlemler yapılabilir. Hızlı Erişim menüleri
çalıştırıldığında ilgili modüller açılmaz, ilgili ekran açılır. Birden fazla hızlı erişim
açılabilir.

Ekran 4: Ana Menü / Hızlı Erişim Menüsü
Hızlı Erişim menüsüne ana menüden ulaşılabildiği gibi modüller başlatıldıktan sonra
Shift+F8 kısa yol tuşu ile de ulaşılabilir.

KISAYOL MENÜSÜ
Kısayol menusü modüllerde sık kullanılan menülere hızlı erişim sağlamak amacı ile
kullanılır. Örneğin cari hesap ekstresi çok sık kullanılıyorsa kısayol menüsüne
eklenerek tek bir tıklama ile cari modülüne girilerek cari hesap ekstresinin açılması
sağlanır.
Kısayol menüsü tanımları, modüllere giriş yapıldıktan sonra modüller içinde bulunan
Yardımcı İşlemler menüsünden yapılır. Kısayol tanımları her modül için ayrı ayrı
tanımlanır.

Ekran 5: Yardımcı İşlemler Menüsü
Ekranın sol tarafında bulunan modüllere ait alt menüler ekranın sağ tarafına, çift
tıklama ya da ekranın orta kısımında bulunan yön tuşları ile taşınabilir. İstenmeyen
kısayollar tanım ekranının sağ tarafından aynı şekilde kaldırılabilir.

Ekran 6: Modüle Ait Kısayol Tanımları

Kısayol menüsü tanımlandıktan sonra ekran F2-Kaydet tuşu ile kayıt edilir. Buna
göre Kısayol Menüsü tanımlandığı şekli ile gelir.

Ekran 7: Ana Menü / Kısayol Ekranı
Kısayol menüsüne ana menüden ulaşılabildiği gibi modüller başlatıldıktan sonra
Ctrl+F10 kısa yol tuşu ile de ulaşılabilir.

DİĞER KISAYOLLAR
Ana Menu  “Modül / Hızlı Erişim / Kısayol” sekmeleri üzerinde iken “sağ tuş”
yapıldığında, Şirket Yedekleme, Hesap Makinesi, Lisans Bilgileri, Sistem Yönetimi
gibi menülere hızlı erişim sağlamak amacı ile kısayol butonlarına ulaşılabilir.

Ekran 8: Ana Menü / Diğer Kısayollar

