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PERİO KULLANICI GİRİŞİ 

    

Sol tarafta bulunan “Perio Erişim Denetimi” ekranından kullanıcı girişi yapabilmesi için 

kullanıcıya verilen kullanıcı adı ve şifresini yazıp Tamam butonuna tıkladığında kullanıcı adı 

ve şifresi doğru ise sağ taraftaki “Perio Organizasyon Seçimi” gelecektir. Organizasyon 

seçiminde hangi organizasyon da işlem yapacak isek o organizasyon seçilmelidir.  

Not: “ART PDKS” Org. Kodlu organizasyon tüm organizasyonları kapsamaktadır. 

Organizasyon seçimi yapıldıktan sonra giriş yapıldığında Giriş Sayfama ulaşılmaktadır. 

GİRİŞ SAYFAM 
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Dashboard ekranımızdır.  

Giriş sayfam da bulunan sol üst köşede bulunan Saat bilgisinin altında bulunan Giriş 

Sayfam çalışanların geneli ile ilgili özet bilgi içermektedir. Sol ortada bulunan Terminal 

Bilgileri ile ilgili özet bilgi içermektedir. Sol altta bulunan butonlarda işlem yapacağımız 

tabloya gitmemize yarar. Sağ en üstte bulunan Uzaktan Destek butonu ile online destek 

programının açılmasını sağlar(internet var ise).  

 

Sağ da bulunan Hızlı Menü ise kullanıcı istediği gibi çok kullandığı alanları ekleyip (altta 

bulunan fotoğraflarda hızlı menü içinde sağ tıklayıp Kullanıcı Hızlı Menü Ayarlarına tıklayıp – 

altta sağ fotoğrafta bulunan yerde Aktif sütunun altındaki kullanılacakları seçip sağ alttan 

Kapat butonuna basılır. Seçilenler Hızlı menü altında toplanır. Çıkarmak içinde Tik 

kaldırılmalıdır) hızlıca çift tıklayarak ulaşabilmesini sağlar. 
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PERSONEL İŞLEMLERİ 

 

Personeller sekmesinden 

 Kısımlarına ulaşabilirsiniz. 

Excelden Personel Aktarımı sekmesinden, Excel üzerinde bilgileri bulunan çalışanlarınızı 

uygulamaya aktarabilirsiniz. 

PERSONELLER; 
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Personel ekranında bulunan sol taraftaki liste tüm aktif olan çalışanları içerir. Sol 

tarafta seçilen çalışanın detay bilgisini de sağ tarafta bulunan Personel Kart ı sekmesinde 

görülmektedir. 

Yeni Çalışan Oluşturma İşlemi 

 

Personel ekranın da Personel Kartı sekmesi seçili iken üst sol da bulunan “Yeni”

 butonuna tıklanarak çalışan 

oluşturması için sağ ekrana da yeni bir id oluşturup personel bilgileri girilmesi için bütün 

alanları temizler. 

  

 Yeni çalışan açılabilmesi için zorunlu alanlar “*” olarak belirtilmiştir. Bunlar: 

Sicil Kodu, Adı, Soyadı, İşe Giriş Tarihi dir. Giriş yapıldıktan sonra 

 Kaydet butonuna basılır. 
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Butona basıldıktan sonra Organizasyon Seçimi ekranın da hangi organizasyonda ve 

Çalışma Grubunda ise onlar seçilir. Daha sonra İşe Giriş Tarihi seçilir ve Uygula butonuna 

basılır ve personel kayıt edilmesi için sorulan bilgilere de Evet diyerek çalışan kayıt edilir.  

 

 Daha sonra Personel Gruplama Bilgilerinde bulanan diğer gruplama bilgileri 

doldurulmalıdır. Aynı şekilde Nüfus Özel Bilgileri – Diğer Bilgiler vs. alanlarda doldurulması 

gereken alanlar var ise doldurulup kayıt edilmelidir. 
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Personele Kart Tanımlama 

Ekranın en sağında bulunan “Kart Tanımla” butonuna basılarak 

  

Önümüze gelen ekranda bilgisayara usb girişi ile takılmış olan Kart Tanımlama cihazının 

üzerine personele ait olacak kart okutulur. 
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Okutulan kart bilgisi burada görüntülenir.  Ve “Kaydet Kapat” butonuna basılır. 

Not: Bu işlemlerde önemli olan durum Sol altta bulunan Bağlantı Kuruldu yeşil olmalıdır. 

Kart tanımla işlemi bittikten sonra personelin yetki grubunu seçip 

 

 kart yetkilerinin cihaza gitmesi sağlanır. 

 

 

Personel Yetki Grubuna Bağlama 

Çalışana yetki grubu bağlandıktan sonra yanındaki büyüteç işaretine tıklanır.        
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Açılan ekranda;         

 

 Tanımlı güvenli bölgeler altında çalışanın yetki grubunun altında bulunan güvenli bölge 

bilgileri gelmektedir.   

 Çalışanın yetki grubunun dışında başka bir güvenli bölgeden geçmesi için üstteki 

fotoğrafta sol altta bulunan “Ekle” butonuna tıklandığında; 
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Açılan yeni güveli bölge eklenmesi için sadece eklenecek bölge seçilir “Tamam” butonuna 

basılır. 

 Bu ekranda ise; 

 

Yıldızlı (*) güvenli bölge olan bölgeler silinemez ama yıldızsız ise silinebilir. Her satırda 

güvenli bölge altındaki terminallerden hangi kısıtlamalara göre geçeceği bilgisini tutar.  

Başlama Tarihi – Bitiş Tarihi bu iki tarih arasında başarılı geçiş e izin verir.  
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Bitiş tarihi = sysdate eşit olduğunda Kişinin Yüz yetkilerini terminallerden alacaktır.  

 

Hangi güvenli bölge seçimi yapılırsa ekranın sağ kısmında bulunan Terminaller altında 

o güvenli bölgeye ait terminaller görülmektedir. Bir terminale kişinin yüz yetkisinin gidip 

gitmediğini de Terminaller altındaki terminallerden birisine çift tıklanıp, Yetkilendirme 

Geçmişi sekmesine tıklanır.   

 

Ve Yüz yetkisi cihazlara gidip gitmedi bu ekranda görünecektir. Bu ekran boş ise Yüz yetkisi 

cihaza ulaşmıştır. Eğer ki Yüz yetkisi cihaza ulaşmamış olur ise üst kısımda başarısız işlem 

sayısı artmış ve ekrana gelmiş olacaktır.  Detaylı kontrol için sol üst kısımda 

 sadece cihaza gönderilemeyenleri göster kutucuğunun 

tikini kaldırdığınızda çalışan için ne zaman yetkilerin gönderildiğini işlem tarihinden görmüş 

olacaksınız. 
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Yetki grubu geçmişine tıklandığında;

 

 

Çalışanın yetki grubunu hangi kullanıcı hangi tarihte kim tarafından değiştirildiği 

kaydının tutulduğunun alanıdır. 
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Diğer Bilgiler 

 Yeni açılan çalışan “ziyaret edilebilecekse Diğer Bilgiler Sekmesinde bulunan “Ziyaret 

Edilebilir Mi?” tiki seçimi yapılmalıdır. 

  s  

 

İzinler 

Çalışana izin girişi için, İzinler sekmesine gelinir. 

İzin tipi seçildikten sonra Başlama tarihi ve Bitiş Tarihi belirtildikten sonra üst kısımda yer 

alan  kaydet butonuna tıklanır. 
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Çalışana tanımlanan İzini  silmek için kaydedilmiş iznin üzerine tıklanıp üst kısımda yer alan  

Sil butonuna tıklanır. 

 

Çalışma Çizelgesi 

 

Personelin Haftalık çalışma çizelgesini eklemek için  butonuna tıklanır. Sol 

kısmında bulunan Haftalık Çalışma Çizelgesi altına hafta gün gün olarak eklenir. 
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, Bu alanda çalışanın çalışma cizelgesi gün gün işlenir.  

 

 

Çalışanın gün gün çalışma çizelgeleri doldurulduktan sonra sağ kısımda bulunan tarih 

kısmında başlangıç tarihi ve bitiş tarihi seçildikten sonra Çizelgeyi Ata butonuna tıklanır. 

 

Çizelgeyi Ata butonuna tıklandıktan sonra şeçilen tarihler arasına çizelgeler atılmış olur. 
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Yanlış atanmış çizelgeleri silmek için   tarih aralıgı şeçtikten 

sonra Çizelgeyi Sil butonuna tıklanır. 

 

 

 

Kart Okutacak mı ? Alanı  tikli ise giriş çıkışlarda hareketleri olmak zorundadır. Tiksiz ise giriş 

çıkışlarda haraketleri olmasa bile atanan çizelgeye göre hatasız hesaplayacaktır. 

Fazla Mesai Alacak mı? Alanı tikli ise çizelge bitiş saati sonrasında tanımlanan mesai dilimi 

var ise mesai almasını sağlar. Tiksiz ise hiçbir şekilde fazla mesai hak etmez. 

 

Personel Giriş-Çıkış Hareketleri 

Perosnel Giriş Çıkıları alanında sadece şeçili çalışanın giriş çıkışlarını kontrol edebilirsiniz. 
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Kayıt Detay 

Çalışan üzerinde yapılan her değişiklik Kayıt Detay sekmesi altında ilk kayıt bilgisi ve 

son değiştiren bilgisi kayıt olarak tutulur. 

 

 

Kart Yazdırma 

 Çalışan ekranın en üst sağ da bulunan Kart Yazdır tıklanır. Ve açılan 

ekranda; 
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Hangi tasarım formatında basılacak ise Doküman Adı altında tıklanarak Yazıcı Seçiminde kart 

yazıcı seçimi yapılır ve sol altta bulanan “Önizle”  butonuna basılır ve açılan ekran öz izleme 

yapar ve baskıya hazır hale getir. 

 

Sol en üstte bulunan Baskı işaretine bir kere tıklanır ve baskı işlemi yapılmış olur. 

 Fakat tasarım üzerinde değişiklik yapılacak ise de: Ctrl+Alt+K tuş kombinasyonu ile de ,  

   ortada bulunan(Sil ile de tasarım silinir 
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, Yeni ile yeni tasarım ekleme açılır) Tasarım dan açılan ekranda bulunan ayarlar değiştirilip 

yeni tasarım yapılmış olur.  

 

Personeli İşten Çıkarma 

 Son olarak çalışanı işten çıkarmak için Personel ekranında sağ da bulunan “Kart İptal” 

 butonuna basılarak Resim ekinin altındaki Kart İd , Kart no 

 boş olur. Ve en üstte bulunan 

  İşten Çıkar butonuna basılır ve İş çıkış tarihi 

girilir. 
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TOPLU İŞLEM SİHİRBAZI 

Toplu İşlem Sihirbazı sekmesinden 

 

Görseldeki ilgili alanlar ile ilgili toplu değişiklikler yapılabilir. 
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EXCEL’DEN PERSONEL AKTARIMI 
 

Giriş ekranımız bu şekilde gelmektedir. 

 

Var olan excel dosyamızdan çalışan aktarımı yapabilmek için öncelikle Personel Dosyasını 

Aç’ a tıklıyoruz. Ardından gelen ekrandan excelımı bulup aç diyoruz. Burada önemli nokta 

excel uzantımızın .xls olması gerekmektedir. 
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Excel dosyamızı açtıktan sonra karşımıza excelde yer alan personel bilgileri açılacak. Sağ 

kısımda yer alan Kolon Ve Alan adlarını Exceldeki Kolon adları ile eşleştirmeliyiz. Bu kısım 

exceldeki çalışan bilgilerini uygulamada hangi alanlara aktaracağımız belirttiğimiz işlemdir 

.  

 

butonuna bastıktan sonra veri tabanına aktarmak verileri senkron eder. 

Sağ tarafta açılan ekranda bize eksikleri veya hataları gösterir.  
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 Butonuna tıklıyoruz. Gelen ekranda bize son kontrolleri ve bilgileri gösteriyor. 

Kontrol ettikten sonra butonuna tıkladıktan sonra veritabanımıza 

kayıdımızı yapıyor. 
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PUANTAJ İŞLEMLERİ 
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Hesaplamalar sekmesi çalışanların Puantaj hesaplamasının yapıldığı alandır. Alt sayfalarda 

kullanım ile ilgili detay içeriği bulunmaktadır. 

Çizelgeler sekmesi Çalışma parametrelerinin tanımlandığı alandır. Alt sayfalarda kullanım ile 

ilgili detay içeriği bulunmaktadır. 

Tatiller sekmesi Resmi tatillerin girildiği alandır. Bu alanda Tatil tanımlandığında tüm 

çalışanlara uygulanır. Alt sayfalarda kullanım ile ilgili detay içeriği bulunmaktadır. 

 

 

Hesaplamalar 

Bu alan çalışanların Giriş Çıkış hareketlerine göre puantaj hesaplamasını yaptığımız kısımdır. 

Tek bir çalışan içinde uygulanabilir tüm personeller içinde uygulanabilir yada Organizasyon, 

Personel Grubu ve Departman alanlarına göre de filtreleme yaparak uygulayabilirsiniz. 

  

Sonrasında ise  butonuna tıklayarak çalışanların puantajını 

hesaplatıyoruz. 

Daha önce hesaplanmış veriyi görüntülemek için  butonuna 

tıklayarak çalışanların hesaplanmış verisinin gelmesini sağlıyoruz. 
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Verileri Hesaplatma işlemi bittikten sonra sağ üst kısımda bulunan   Kart 

basma hataları alanına tıklayıp hatalı sadece hatalı hareketi olan kişilerin görüntülenmesini 

sağlayabiliriz. 
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Çalışan isminin sol kısmında bulunan

 

+ kutucuğuna tıklayarak kişinin günlük detaylı bilgiye ulaşabiliriz. 

 

Açılan kısımdan hatanın üzerine tıklayıp, uyarı kısmında bulanan hataya göre sağ tarafta 

bulunan  alanının alt kısmında yer alan   butonların 

dan Giriş yada Çıkış Hareketi eklenerek hatayı gidermiş oluruz. 

 

Çizelgeler 

  

Çalışma parametrelerinin tanımlandığı alandır. 

Çizelge Gün tanımlamalarında kullanılan kısaltma açıklamaları. 
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Yeni bir çalışma parametresi oluşturmak için üst kısımda bulunan 

 Yeni butonuna tıklayınız. 

Günlük Ç.kodu alanı ve Açıklama alnını yazılır.  

 

Üst kısımda bulunan  Kaydet 

butonuna tıklayınız. 

 

Parametreleri tanımlamak için  
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 kısmına tıklayınız. 

Zaman aralık kısmına  

  bu parametlere göre uygun olanını seçip  

 

Saat aralıklarını belirtip klavyenin aşağı yön tuşuna basılarak işlenen satır kayıt edilir. 

Belirlenen zaman aralıklarında başlama saati bitiş saatini takip etmek zorundadır. 
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Uygun olan diğer parametreleride doldurduktan sonra

 Hafta Tanımlamaları kısmına geçerek 

doldurulur. 
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Hafta Tanımlaması eklemek için üst kısımda bulunan 

Yeni butonuna tıklayınız. 

 

Hafta Ç.Kodu ve Açıklama alanlarını doldurduktan sonra üst kısımda bulunan  

 Kaydet butonuna tıklayınız. 

Sonra gelen haftanın günlerine tıklayarak önceden oluşturulan çizelgeleri seçiniz. 
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Tatiller 

Resmi tatillerin girildiği alandır. Bu alanda Tatil tanımlandığında tüm çalışanlara uygulanır. 

 

Yeni bir tatil eklemek için üst kısımda bulunan 

 yeni butonuna tıklayınız. 

 

Tatil tipi alanından  
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Günlük tatil yada Saatlik Tatiller alanını seçiniz. 

Tatil Adı , Başlangıç Tarihi , Bitiş tarihi ve Geldiğinde uygulanacak çizelgeyi şeçiniz. 

 

Geldiğinde uygulanacak çizelge alanının anlamı çalışan tatil gününde gelip çalıştığında hangi 

çizelgeye göre hesaplanacak. 

 

 

CİHAZ İŞLEMLERİ TERMİNAL TANIMLARI 
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Sol tarafta bulunan “Cihaz İşlemleri” butonuna tıklandığında sol üstüne açılan “Terminal 

Tanımlamaları” tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır. 

 

 Terminal tanımının yapılabilmesi için üstte bulunan “Yeni”  butonuna basıp aşağıdaki 
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  ekran açılır. 

 

Terminal grubunda sütunu altında bulunan alanda seçimi terminallerin görevine göre 

seçilmelidir. PDKS, EKS, YEMEKHANE, BOŞ seçimi yapılır. 

Güvenlik Bölgesi altında bulunan sütunda ise daha önceden açılmış olan güvenli bölge 

isimlendirmesi seçimi yapılabilir. Fakat yeni bir güvenli bölge ise öncelikle Güvenlik Bölgeleri 

formuna açılıp kullanıcılara yetkileri verilmelidir. Ayrıca anlatılacaktır. 

Ana Terminal sütunu altında boş alana terminal ismini yazılır. Büyük harf ile yazılıyor 

ise Türkçe karakterler, özel string ifadeler (* , / , . , ) vs. kullanılmaması gerekmektedir. 

Terminal Tipi sütunu altında bulunan tek seçimli bilgilendirmede eğer terminaller Kart 

okuyucu ise Terminal tipi Art 44 MM seçilmelidir. Parmak izi cihazı ise ART FP seçimi 

seçilmelidir. Yüz tanıma cihazı ise Hanvon FaceID seçimi yapılmalıdır. Not: eğer yanlışlıkla 

başka tip seçilip daha sonra değiştirilirse raporlamalarda sorun oluşabilir. Yanlış yapılmış ise 

terminal silinip yeniden açılmalıdır. 

Ip Adresi sütunun altında bulunan alana terminale statik olarak set edilen ip yazılır. 

 Port No sütunun altında bulunan alana eğer yönlendirmeli ve ya farklı bir porttan 

dinlenmeyecek ise default olarak Kart okuyucu terminale 6565 portunu, Parmak izi terminali 
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ise 5005 portunu ve  Yüz Tanıma cihazı ise 9922 portu üzerinden haberleşir. 

 Bu işler tamamlandığında Ata terminal açılmış olur ve alt kısmada yavru terminal açılır. 

Açılan yavru terminalin de ayarlarının yapılması gerekir bu ayarlarda Kart okuyucu, Parmak 

İzi veya Yüz Tanıma terminallere göre farklılık gösterir. 

Açılan ata 

terminalin Sol altta bulunan “Değiştir” butonuna tıklanır. Ve alttaki ekran açılır. 

 

 Bu ekran da bulunan ayarlar ekteki gibi yapılabilir Fakat Terminal No, Terminal Kodu, 

değiştirilemez. 

 Açıklama alanı özelliği ise giriş/çıkış bilgisi SAP ye giderken kodlama mantığı için 

verilmiş rakamsal değerlerdir. 

Ardışık geçiş Kontrol Aralığı “1” seçili olduğu için terminal 1dk boyunca okutulan ilk 

okutma baz alınır 1dk içinde okutulan diğer kayıtlar baz alınmamasını sağlar. 

 Terminal Görevi ise terminallerden gelecek bilgi hangi veri bilgisini tutacağımızı 
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belirler. 

 

- Pdks  = Çalışanın puantajını etkileyen seçim. 

- Eks   = Çalışanın puantajını etkilemeyen seçim. 

- Yemekhane = Çalışanların toplam yemek sayısını ayrı almak için seçim. 

 

Şuanda sadece bu üç seçim kullanımı aktiftir.  

 Maliyet Merkezi kullanılmamaktadır. 

 Yerleşke ise lokasyonlar bakımından bir birinde ayrı olan yerleri lokasyon 

bulunmaktadır. 

 

- Ankara  

- Mersin 

- Konya  

- İstanbul  

 

PDKS Terminal G/Ç Bilgisi ise terminallerin çalışma mantığını ve görevini belirtir.  

 

 

 

 

 
 



Doküman No: PERIO-PDKS-PROF-ART-2.6                                                            Revizyon Tarihi: 31.12.2018 

 

  
 

                                                          www.artelektronik.com   |  Tel: 0216 573 38 89                                                      39 / 66 

ANA RAPORLAR 

 Giriş Çıkış Raporu 

 Aşağıdaki fotoğrafta bulunan ekranın üst bölümünde bulunan seçim işlemleri 

raporların tamamını ya da sadece seçim işlemi yapılmış kritere göre rapor getirmeye yarar. 

 

 Rapor seçiniz kısmından daha önceden hazırlanmış sabit uygulamayla birlikte gelen 

rapor tipleridir. Aşıdaki fotoğrafta bulunduğu gibidir.  

Her rapor tipi kendine ait özellikleriyle raporu getir. 

 

 Geriye kalan her alan seçimi yapılarak filtrelenmiş raporlar sunar. Örneğin: 

  

Departman tikini seçip karşısındaki açılan kutuların her ikisini de aynı departman 

seçimi yapılırsa   sadece departmanı EHSİM 

olan çalışanlar listelenecektir. 
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 Rapor çıktısının sağ altında bulanan  isterseniz 

doğrudan yazdırma seçeneği ile baskıyı ön izle alıp yazdırabilir. Ya da Önce Excel e gönderip 

daha sonra düzenlenip yazdırılabilir ya da saklanması yapılır. 

 Önemli olan çalışanların  İlk Giriş – Son Çıkış Raporu alınırken Pdks verilerinin mi 

raporlanacağı yoksa eks verilerinin mi raporlanacağıdır. 

 Rapor filtrelemeleri arasında Verileri getir butonunun solun alt çaprazına kalan 

seçimi yapılarak puantaj için yapılan hareketlerini gösterir ya da 

puantaj a yansımayan hareketlerini gösterir. 

 Filtreleme için en sağda bulunan Terminal seçimi alanın da ise tüm terminaller 

seçilidir. Burada  terminal seçimi yapılıp sadece tek bir 

terminal üzerinde giriş veya çıkış baz alınabilir. 
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 Çalışma özellikleri adı altında Perio uygulamasında çalışanların bilgilerinin tutulduğu 

alanları raporlara yansıtabiliriz. Bunu için sol tarafta bulunan alanlardan bir tanesini seçerek 

orta bulunan sağ ok butonuna basarak sol raporlama alanı arkasına atılabilir.  Ve alan 

ayarları yapılabilir. Oluşturulan rapor örneğini uygulama ile gelen raporlara kayıt edilemez 

Farklı Kaydet ile yeni rapor oluşturulmalıdır. Daha sonra bu raporun çalışma özelliklerinde 

başka bir kolon eklendiğinde üzerine kayıt edilebilir. Yeni bir rapor oluşturmanıza gerek 

kalmaz. 

 Kolon Başlığı = Raporlamada verilecek alan adını tutar. 

 Sıralama = ARTAN, AZALAN ve YOK olarak üç değer tutar. 

 Gruplama = Tiki verilen alana göre gruplama yapar. 

 Genişlik = Kolonun ne kadar geniş olacağını belirler. 

Günlük Puantaj Raporu 
 

Bu rapor Personel hesaplamaları yapılmadan düzgün çalışmaz. 

Çalışanların gün gün olarak Normal Çalışması, Eksik Çalışması, Devamsızı, Hafta sonu, Tatili, 

İzinler, FM1, FM2 alanlarını verir. 

Aşağıdaki fotoğrafta bulunan ekranın üst bölümünde bulunan seçim işlemleri raporların 

tamamını ya da sadece seçim işlemi yapılmış kritere göre rapor getirmeye yarar. 
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Rapor seçiniz kısmından daha önceden hazırlanmış sabit uygulamayla birlikte gelen rapor 

tipleridir. Aşıdaki fotoğrafta bulunduğu gibidir.  

Her rapor tipi kendine ait özellikleriyle raporu getir. 

 

 

 

Geriye kalan her alan seçimi yapılarak filtrelenmiş raporlar sunar.  

Örneğin: Çalışma grubu tikini seçip karşısındaki açılan kutuların her ikisini de aynı Çalışma 

Grubu seçimi yapılırsa   sadece Çalışma 

Grubu H.İ.HZR olan çalışanlar listelenecektir. 



Doküman No: PERIO-PDKS-PROF-ART-2.6                                                            Revizyon Tarihi: 31.12.2018 

 

  
 

                                                          www.artelektronik.com   |  Tel: 0216 573 38 89                                                      43 / 66 

 

Rapor çıktısının sağ altında bulanan  isterseniz doğrudan 

yazdırma seçeneği ile baskıyı ön izle alıp yazdırabilir. Ya da Önce Excel e gönderip daha sonra 

düzenlenip yazdırılabilir ya da saklanması yapılır. 

 

 Çalışma özellikleri adı altında Perio uygulamasında çalışanların bilgilerinin tutulduğu 
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alanları raporlara yansıtabiliriz. Bunu için sol tarafta bulunan alanlardan bir tanesini seçerek 

orta bulunan sağ ok butonuna basarak sol raporlama alanı arkasına atılabilir.  Ve alan 

ayarları yapılabilir. Oluşturulan rapor örneğini uygulama ile gelen raporlara kayıt edilemez 

Farklı Kaydet ile yeni rapor oluşturulmalıdır. Daha sonra bu raporun çalışma özelliklerinde 

başka bir kolon eklendiğinde üzerine kayıt edilebilir. Yeni bir rapor oluşturmanıza gerek 

kalmaz. 

 Kolon Başlığı = Raporlamada verilecek alan adını tutar. 

 Sıralama = ARTAN, AZALAN ve YOK olarak üç değer tutar. 

 Gruplama = Tiki verilen alana göre gruplama yapar. 

 Genişlik = Kolonun ne kadar geniş olacağını belirler. 

 

Aylık Özet Puantaj 

Bu rapor Personel hesaplamaları yapılmadan düzgün çalışmaz. 

Seçilen tarih aralığını toplam olarak Normal Çalışması, Eksik Çalışması, Devamsızı, Hafta 

sonu, Tatili, İzinler, FM1, FM2 alanlarını verir. 
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İzin raporu 

Çalışanlara girilen izinlerin raporunu alma. 

 

YARDIMCI RAPORLAR 

Terminal Bazında Giriş Çıkış Raporu 

Aşağıdaki fotoğrafta bulunan ekranın üst bölümünde bulunan seçim işlemleri 

raporların tamamını ya da sadece seçim işlemi yapılmış kritere göre rapor getirmeye yarar. 
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Rapor seçiniz kısmından daha önceden hazırlanmış sabit uygulamayla birlikte gelen 

rapor tipleridir. Aşıdaki fotoğrafta bulunduğu gibidir. 

 Her rapor tipi kendine ait özellikleriyle raporu getir. 

 

 

Geriye kalan her alan seçimi yapılarak filtrelenmiş raporlar sunar. 

 

 Örneğin: 

Departman tikini seçip karşısındaki açılan kutuların her ikisini de aynı departman 

seçimi yapılırsa   sadece departmanı EHSİM 

olan çalışanlar listelenecektir. Giriş-Çıkış yapmış ise sadece geçtikleri terminallere göre 

raporlar. 

 Rapor çıktısının sağ altında bulanan  isterseniz 

doğrudan yazdırma seçeneği ile baskıyı ön izle alıp yazdırabilir. Ya da Önce Excel e gönderip 

daha sonra düzenlenip yazdırılabilir ya da saklanması yapılır. 

 Önemli olan çalışanların İlk Giriş – Son Çıkış Raporu alınırken Pdks verilerinin mi 

raporlanacağı yoksa eks verilerinin mi raporlanacağıdır. 

 Rapor filtrelemeleri arasında Verileri getir butonunun solun alt çaprazına kalan 

seçimi yapılarak puantaj için yapılan hareketlerini gösterir ya da 

puantaj a yansımayan hareketlerini gösterir. 
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 Filtreleme için en sağda bulunan Terminal seçimi alanın da ise tüm terminaller 

seçilidir. Burada  terminal seçimi yapılıp sadece tek bir 

terminal üzerinde giriş veya çıkış baz alınabilir. 

  

Çalışma özelliklerinden yeni rapor türü oluşturmamıza olanak sağlar. 

 

Çalışma özellikleri adı altında Perio uygulamasında çalışanların bilgilerinin tutulduğu 

alanları raporlara yansıtabiliriz. Bunu için sol tarafta bulunan alanlardan bir tanesini seçerek 

orta bulunan sağ ok butonuna basarak sol raporlama alanı arkasına atılabilir.  Ve alan 

ayarları yapılabilir. Oluşturulan rapor örneğini uygulama ile gelen raporlara kayıt edilemez 

Farklı Kaydet ile yeni rapor oluşturulmalıdır. Daha sonra bu raporun çalışma özelliklerinde 
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başka bir kolon eklendiğinde üzerine kayıt edilebilir. Yeni bir rapor oluşturmanıza gerek 

kalmaz. 

 Kolon Başlığı = Raporlamada verilecek alan adını tutar. 

 Sıralama = ARTAN, AZALAN ve YOK olarak üç değer tutar. 

 Gruplama = Tiki verilen alana göre gruplama yapar. 

 Genişlik = Kolonun ne kadar geniş olacağını belirler. 

 

 

 

 

 

Erken Çıkanlar Raporu 

Bu rapor Personel hesaplamaları yapılmadan düzgün çalışmaz. 

Çalışana atanan çizelgeye gör çıkış saatini hesaplar. 

Çalışan Adı Soyadı , Çıkması Gereken Zamanı , Çıktığı zamanı ve erken çıktığı saat farkını 

verir. 
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Geç Gelenler Raporu 

Bu rapor Personel hesaplamaları yapılmadan düzgün çalışmaz. 

Çalışana atanan çizelgeye gör çıkış saatini hesaplar. 

Çalışan Adı Soyadı , Gelmesi Gereken Zamanı , Geldiği zamanı ve Geç saat farkını verir. 
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YEMEKHANE RAPORLAR 

 Yemekhane Raporu 

 

Aşağıdaki fotoğrafta bulunan ekranın üst bölümünde bulunan seçim işlemleri 

raporların tamamını ya da sadece seçim işlemi yapılmış kritere göre rapor getirmeye yarar. 
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 Rapor seçiniz kısmından daha önceden hazırlanmış sabit uygulamayla birlikte gelen 

rapor tipleridir. Aşıdaki fotoğrafta bulunduğu gibidir.  

Her rapor tipi kendine ait özellikleriyle raporu getir. 

 

  

Geriye kalan her alan seçimi yapılarak filtrelenmiş raporlar sunar.  

 

Örneğin: 

 Departman tikini seçip karşısındaki açılan kutuların her ikisini de aynı departman 

seçimi yapılırsa   sadece departmanı EHSİM 

olan çalışanlar listelenecektir. 

Örneğin: 

Departman tikini seçip karşısındaki açılan kutuların her ikisini de aynı departman 

seçimi yapılırsa   sadece departmanı EHSİM 

olan çalışanlar listelenecektir. Giriş-Çıkış yapmış ise sadece geçtikleri terminallere göre 

raporlar. 

 Rapor çıktısının sağ altında bulanan  isterseniz 

doğrudan yazdırma seçeneği ile baskıyı ön izle alıp yazdırabilir. Ya da Önce Excel e gönderip 

daha sonra düzenlenip yazdırılabilir ya da saklanması yapılır. 

 Önemli olan çalışanların İlk Giriş – Son Çıkış Raporu alınırken Pdks verilerinin mi 

raporlanacağı yoksa eks verilerinin mi raporlanacağıdır. 

 Rapor filtrelemeleri arasında Verileri getir butonunun solun alt çaprazına kalan 



Doküman No: PERIO-PDKS-PROF-ART-2.6                                                            Revizyon Tarihi: 31.12.2018 

 

  
 

                                                          www.artelektronik.com   |  Tel: 0216 573 38 89                                                      52 / 66 

seçimi yapılarak puantaj için yapılan hareketlerini gösterir ya da 

puantaj a yansımayan hareketlerini gösterir. 

 Filtreleme için en sağda bulunan  Terminal seçimi 

alanın da ise tüm terminaller seçilidir. Burada terminal seçimi yapılıp sadece tek bir terminal 

üzerinde giriş veya çıkış baz alınabilir. 

  

Çalışma özelliklerinden yeni rapor türü oluşturmamıza olanak sağlar. 

 

Çalışma özellikleri adı altında Perio uygulamasında çalışanların bilgilerinin tutulduğu 

alanları raporlara yansıtabiliriz. Bunu için sol tarafta bulunan alanlardan bir tanesini seçerek 

orta bulunan sağ ok butonuna basarak sol raporlama alanı arkasına atılabilir.  Ve alan 

ayarları yapılabilir. Oluşturulan rapor örneğini uygulama ile gelen raporlara kayıt edilemez 

Farklı Kaydet ile yeni rapor oluşturulmalıdır. Daha sonra bu raporun çalışma özelliklerinde 
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başka bir kolon eklendiğinde üzerine kayıt edilebilir. Yeni bir rapor oluşturmanıza gerek 

kalmaz. 

 

 Kolon Başlığı = Raporlamada verilecek alan adını tutar. 

 Sıralama = ARTAN, AZALAN ve YOK olarak üç değer tutar. 

 Gruplama = Tiki verilen alana göre gruplama yapar. 

 Genişlik = Kolonun ne kadar geniş olacağını belirler. 

Giriş Sayfamda Hızlı Menü Altında Bulunan Raporlar 

 Personel Giriş Çıkış Detay Raporu 

 

Aşağıdaki fotoğrafta bulunan ekranın üst bölümünde bulunan seçim işlemleri 

raporların tamamını ya da sadece seçim işlemi yapılmış kritere göre rapor getirmeye yarar. 

 

Rapor seçiniz kısmından daha önceden hazırlanmış sabit uygulamayla birlikte gelen 

rapor tipleridir. Aşıdaki fotoğrafta bulunduğu gibidir.  
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Her rapor tipi kendine ait özellikleriyle raporu getir. 

 

 

Geriye kalan her alan seçimi yapılarak filtrelenmiş raporlar sunar.  

Örneğin: 

 Departman tikini seçip karşısındaki açılan kutuların her ikisini de aynı departman 

seçimi yapılırsa   sadece departmanı EHSİM 

olan çalışanlar listelenecektir. 

Örneğin: 

Departman tikini seçip karşısındaki açılan kutuların her ikisini de aynı departman 

seçimi yapılırsa   sadece departmanı EHSİM 

olan çalışanlar listelenecektir. Giriş-Çıkış yapmış ise sadece geçtikleri terminallere göre 

raporlar. 

 Rapor çıktısının sağ altında bulanan  isterseniz 

doğrudan yazdırma seçeneği ile baskıyı ön izle alıp yazdırabilir. Ya da Önce Excel e gönderip 

daha sonra düzenlenip yazdırılabilir ya da saklanması yapılır. 

 Önemli olan çalışanların İlk Giriş – Son Çıkış Raporu alınırken Pdks verilerinin mi 

raporlanacağı yoksa eks verilerinin mi raporlanacağıdır. 

 Rapor filtrelemeleri arasında Verileri getir butonunun solun alt çaprazına kalan 
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seçimi yapılarak puantaj için yapılan hareketlerini gösterir ya da 

puantaj a yansımayan hareketlerini gösterir. 

 Filtreleme için en sağda bulunan  Terminal seçimi 

alanın da ise tüm terminaller seçilidir. Burada terminal seçimi yapılıp sadece tek bir terminal 

üzerinde giriş veya çıkış baz alınabilir. 

  

Çalışma özelliklerinden yeni rapor türü oluşturmamıza olanak sağlar. 

 

Çalışma özellikleri adı altında Perio uygulamasında çalışanların bilgilerinin tutulduğu 

alanları raporlara yansıtabiliriz. Bunu için sol tarafta bulunan alanlardan bir tanesini seçerek 

orta bulunan sağ ok butonuna basarak sol raporlama alanı arkasına atılabilir.  Ve alan 

ayarları yapılabilir. Oluşturulan rapor örneğini uygulama ile gelen raporlara kayıt edilemez 

Farklı Kaydet ile yeni rapor oluşturulmalıdır. Daha sonra bu raporun çalışma özelliklerinde 
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başka bir kolon eklendiğinde üzerine kayıt edilebilir. Yeni bir rapor oluşturmanıza gerek 

kalmaz. 

 Kolon Başlığı = Raporlamada verilecek alan adını tutar. 

 Sıralama = ARTAN, AZALAN ve YOK olarak üç değer tutar. 

 Gruplama = Tiki verilen alana göre gruplama yapar. 

 Genişlik = Kolonun ne kadar geniş olacağını belirler. 

 

Personel Terminal Yetkilendirme Raporu 
 

Aşağıdaki fotoğrafta bulunan ekranın üst bölümünde bulunan seçim işlemleri 

raporların tamamını ya da sadece seçim işlemi yapılmış kritere göre rapor getirmeye yarar. 

 

 

Rapor seçiniz kısmından daha önceden hazırlanmış sabit uygulamayla birlikte gelen 

rapor tipleridir. Aşıdaki fotoğrafta bulunduğu gibidir.  
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Her rapor tipi kendine ait özellikleriyle raporu getir.

 

 

Geriye kalan her alan seçimi yapılarak filtrelenmiş raporlar sunar.  

 

Örneğin: 

 Departman tikini seçip karşısındaki açılan kutuların her ikisini de aynı departman 

seçimi yapılırsa   sadece departmanı EHSİM 

olan çalışanlar listelenecektir. 

Örneğin: 

Departman tikini seçip karşısındaki açılan kutuların her ikisini de aynı departman 

seçimi yapılırsa   sadece departmanı EHSİM 

olan çalışanlar listelenecektir. Giriş-Çıkış yapmış ise sadece geçtikleri terminallere göre 

raporlar. 

 Rapor çıktısının sağ altında bulanan  isterseniz 

doğrudan yazdırma seçeneği ile baskıyı ön izle alıp yazdırabilir. Ya da Önce Excel e gönderip 

daha sonra düzenlenip yazdırılabilir ya da saklanması yapılır. 

Sol da filtreleme alanında bulunan Terminal  

Seçimi yapılarak  
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EHSİM çalışanarın hangisine bu terminal için yetki verilmişi raporlayabiliriz. 

 

 Ya da departman filtresi koymayıp sadece Terminal seçiminden o terminale 

kimler yetkili ise o çalışanlar gelir.  

 

Çalışma özelliklerinden yeni rapor türü oluşturmamıza olanak sağlar. 

 

 

Çalışma özellikleri adı altında Perio uygulamasında çalışanların bilgilerinin tutulduğu 

alanları raporlara yansıtabiliriz. Bunu için sol tarafta bulunan alanlardan bir tanesini seçerek 

orta bulunan sağ ok butonuna basarak sol raporlama alanı arkasına atılabilir.  Ve alan 

ayarları yapılabilir. Oluşturulan rapor örneğini uygulama ile gelen raporlara kayıt edilemez 
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Farklı Kaydet ile yeni rapor oluşturulmalıdır. Daha sonra bu raporun çalışma özelliklerinde 

başka bir kolon eklendiğinde üzerine kayıt edilebilir. Yeni bir rapor oluşturmanıza gerek 

kalmaz. 

 Kolon Başlığı = Raporlamada verilecek alan adını tutar. 

 Sıralama = ARTAN, AZALAN ve YOK olarak üç değer tutar. 

 Gruplama = Tiki verilen alana göre gruplama yapar. 

 Genişlik = Kolonun ne kadar geniş olacağını belirler. 

 

Geçici Kart 

 

 Hazır halde açılmış olan kayıtların isimlendirmesi değiştirilir. Sonra çalışana tanımlanan 

kart gibi kart tanımlama işlemi yapılır ve özel olarak Geçerlilik Alanı hangi yerleşkede 

kullanılacak ise o yerleşke seçilmelidir. 
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Ziyaretçi Kartları 

 

Hazır halde açılmış olan kayıtların isimlendirmesi değiştirilir. Sonra çalışana tanımlanan 

kart gibi kart tanımlama işlemi yapılır, yetki grubu seçilir ve özel olarak Geçerlilik Alanı hangi 

yerleşkede kullanılacak ise o yerleşke seçilmelidir. 
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1- Güvenli Bölge 
 

Fiziksel olarak montajı yapılmış terminallerin bir yerde olan terminallere verilen genel 

isimdir. 
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 Güvenlik bölgesi önemi Terminal tanımlamaları yapıldığında terminallere seçilen 

isimlendirmedir. 

Kayıt işlemi için  butonuna basılarak 

Güvenli bölge isimlendirmesi için Bölge adını ve Açıklamasının doldurulması gerekmektedir. 

Ayrıca Yerleşke bilgisinin seçilmesi gerekmektedir. Alanlar doldurulduktan sonra ise yeni aynı 

alanda bulunan  butonuna 

basılması gerekmektedir. 

 Daha sonra açılan güvenli bölgeleri çalışanlara  yetki olarak verilebilmesi için 

kullanıcılara yetkilendirilmesi gerekmektedir. Bunun için ise 

 

 Üstte bulunan fotoğrafta bulunan İşlemler – Yetkilendirme seçimi yapılır. 
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 Açılan ekranda kullanıcı listeleri olacaktır. Bu güvenli bölgeyi kullanıcı çalışanlara yetki 

olarak verecek ise kullanıcının Aktif tikinin verilmesi gerekmektedir. Kayıt işlemi için yön 

tuşlarından aşağı ya da yukarı bir kere hareket edilmesi gerekmektedir. Ve diğer güvenli 

bölgeler içinde bunların yapılması gerekmektedir. 

2- Yetki Grubu 
 

Yetki grubu ise fiziksel montajı yapılan terminallere bağlanmış güvenli bölge 

isimlendirmesinin grup topluluğu için kullanılır. Yani yetki grubu x çalışanın nereden geçici 

için oluşturulan gruplama isimleridir. 
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Kayıt işlemi için  butonuna basılarak 

Yetki grubu isimlendirmesi için yetki grubunun adını ve Açıklamasının doldurulması 

gerekmektedir. Alanlar doldurulduktan sonra ise yeni aynı alanda bulunan 

 butonuna basılması 

gerekmektedir. 

 Daha sonra açılan yetki grubu çalışanların yetki olarak verilebilmesi için kullanıcılara 

yetkilendirilmesi gerekmektedir. 
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Bunun için ise: 

 

Açılan ekranda kullanıcı listeleri olacaktır. Bu yetki grubunu kullanıcı çalışanlara yetki 

olarak verecek ise kullanıcının Aktif tikinin verilmesi gerekmektedir. Kayıt işlemi için yön 

tuşlarından aşağı ya da yukarı bir kere hareket edilmesi gerekmektedir. Ve diğer yetki grubu 

içinde bunların yapılması gerekmektedir. 

Yeni yetki grubu oluşturulduğunda sol tarafta bulunana alanlarda güvenli bölge 

seçimleri yapılması gerekmektedir. Ve diğer kısıtlamalar seçimi yapılması gerekmektedir. 

 

 Yeni seçim için “Yeni bir satır eklemek için buraya tıklayın” tıklayıp,  

Güvenli Bölgesi altından önce güvenli bölge seçilir daha sonra geçici kart etkin tiki 

verilir ise çalışan  geçici kart aldığında bu bölgeden kendi kart yetkisinin de geçici kartta 

aktarılmasını sağlar. 

Zaman Kapsam Ektin tiki seçili ise Zaman Kapsam Listesinde ne seçili ise onun Zaman 

Kısıt tablosunda olan geçme zaman dilimine göre geçiş hakkı sağlar.  

Antipassback Ektin “T” , “F” iki değer tutmaktadır. T ise True anlamındadır. Cihazda bu 

mod açılması yapılırsa T yazılı olduğundan bu bölge de kişi Antipassback moduna göre giriş 
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çıkış yapması gerekmektedir. Yani terminaller giriş-çıkış olarak ayrı olmalıdır. Ve önce giriş 

sonra çıkış olacaktır. Giriş yapıp çıkış yapılmazsa yeniden giriş izni vermeyecektir. 

 Acil Çıkış izin Etkin tiki seçili olursa Device Info da cihazın modu değiştiğinde yani 

Güvenlik Alarm Durumuna geçirildiğinde terminal sadece bu alanı izin tiki olan kişilerin 

kartlarını okuyacaktır. Diğer kişilerin kartlarına geçiş hakkı vermeyecektir. 


