GÜNCELLEME BİLGİLENDİRME

BELGELERİN TOPLU DIŞA AKTARILMASI
Belge sorgulama işleminden sonra listelenen belgeler arasından seçim yapılarak
belgelerin toplu olarak indirilmesi sağlanabilir. Bunun için öncelikle Yönetim Paneli/Genel
Panel/Genel Ayarlar sayfasında yer alan DISAAKTARIMBOYUTLIMIT parametresine
MB cinsinden dosya boyut limiti, DISAAKTARIMLIMIT parametresine de sayı cinsinden
belge sayı limiti girilmelidir. Genel ayarlar sayfasında yer alan gerekli parametreler
düzenlendikten sonra dışa aktarımı gerçekleştirecek olan kullanıcının kullanıcı kartından
“Dışa Aktarabilir” kullanıcı grubuna eklenmesi gerekir.
Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra toplu belge indirme işlemi için Belge Arama sayfasına
gidilir.

Belge arama sayfasında aranacak belge kriterleri girildikten sonra “Sadece Dışa
Aktarabileceğim Belgeler” kutucuğu işaretlendikten sonra “Sorgula” butonuna basılır.
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Sorgulama işlemi yapıldıktan sonra “Toplu Dışa Aktarım” butonu kullanılarak aktarım
işleminin gerçekleştirileceği sayfaya geçiş yapılır.

 Aktarım Tipi: Belgelerin nasıl aktarılacağının seçimi bu alandan yapılır.
 Üst Yazılar: Dışa aktarımı gerçekleştirilecek olan belgenin sadece üst yazısını
indirme işlemi için bu seçenek kullanılır. Üst yazı seçeneği seçildiği taktirde eğer
belgenin paraflı üst yazısı indirilmek isteniyorsa “Paraflı”, parafsız üst yazısı
indirilmek isteniyorsa “Parafsız”, seçilen belgelerin üst yazılarının tek bir PDF
dosyası olarak indirilmek isteniyorsa “Birleşik PDF” seçeneklerinden biri
seçilmelidir.
 Paket Dosyaları: Dışa aktarımı gerçekleştirilecek olan belgenin EYP dosyaları
indirilmek isteniyorsa bu seçenek kullanılır. Paraflı EYP indirilmek isteniyorsa
“Paraflı”, parafsız EYP indirilecekse “Parafsız” seçeneklerinden biri seçilmelidir.
Dışa aktarımı gerçekleşecek olan belgeler eğer resen hazırlanmış belgeler ise
“Parafsız” seçeneği işaretlenmelidir. Resen hazırlanan belgelerde paraf dosyası
oluşmadığı için “Parafsız” seçeneği seçilmediği taktirde sistem “Dosya
Oluşturulamadı” hata mesajını verecektir.
 Dosya: Dosya seçeneğinin yanında yer alan listeden pdf ya da eyp seçimi yapılarak
hangi dosyanın aktarılacağı seçimi gerçekleştirilebilir.
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 Aktarım Bilgisi: Aktarım yapılacak belge sayısı ve toplam belge boyutu hakkında
bilgi verir.
 Tüm Belgeler: Sorgu sonucunda listelenen belgelerin tamamını seçim işlemi bu alan
işaretlenerek gerçekleştirilebilir.
 Dosya Hazırla: Seçilen belgelerin indirme işlemine hazır hale getirilmesi için
kullanılan butondur. Dosya hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra ekrana gelen
“İndir” butonu ile indirme işlemi gerçekleştirilir.
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