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NAVĐGATOR FONKSĐYONLARINDA SAAT KULLANIMI 
 

Unity2 / Tiger2 / GO navigator ürünlerinde 23 kasım 2009 tarihinde yayımlanacak olan ek 
özellik 2 paketi kapsamında STCALC ve ORDCALC fonksiyonunda başlangıç ve bitiş tarihi ile birlikte 
başlangıç ve bitiş saat bilgisinin de filtre olarak kullanılabilmesi sağlanmıstır.  

 
Time1 alanına başlangıç tarihinin başlangıç saati, Time2 alanına bitiş tarihinin bitiş saati 

yazılmalıdır. Saat alanları excel hücrelerinden okutulacaksa okutulacak alanlar mutlaka metin tipinde 
olmalıdır, saat tipindeki alanlar kullanılmamalıdır. 
 
Saat alanlarında saat, dakika, saniye kullanılabilir; saniye bilgisi kullanılmazsa Time1 alanında saniye 
kısmı 01, Time2 alanında saniye kısmı 59 olarak kabul edilir. 
 
 

 
 
 
Bu yapılan özellik ile birlikte 1.89 versiyona geçiş yapıldığında STCALC ve ORDCALC 

fonksiyonları değer getirmemektedir. Đlgili fonksiyonların değer getirmesi için aşağıdaki işlemler 
yapılmalıdır. 
 

 

 

STCALC ve ORDCALC fonksiyonları içerisinde yer alan TIME bilgisinin CTRL+H replace işlemi ile boş 
olarak eklenmesi gerekmektedir. 
 
=_STCALC($A$1;$A5;$C$1;$C$2;;1;1)     => Eski hali 
 
=_STCALC($A$1;$A5;$C$1;;$C$2;;;1;1)     => Yeni hali 
 



 
DESTEK DOKÜMANI 

   
Ürün :  Unity2 / Tiger2  
Bölüm :  Navigator fonksiyonlarında saat kullanımı 
 

Doküman No  :      189000011                 2/4 
Tarih   :      14.10.2009 
Konu                :      STCALC / ORDCALC fonksiyonunda saat kullanımı  
Revizyon No  :       
Revizyon Tarihi  :       

 
=_ORDCALC($A$1;$A5;$C$1;$C$2;;1;1;1;1)   => Eski hali 
 
 
=_ORDCALC($A$1;$A5;$C$1;;$C$2;;;1;1;1;1)  => Yeni hali 
 
 

 

 

Fonksiyon içerisinde Time alanları boş geçilebilir. 
 

 

 

Raporlar içerisinde Navigator fonksiyonu kullanımı 
 

Program içerisinde rapor tasarımları alanında Navigator fonksiyonları kullanılarak yapılmış olan 
raporlar boş değer getiriyorsa REPMSG-T.LRF dosyası programın kurulu olduğu RESOURCE 
kataloğuna kopyalanmalıdır. 
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Eski Hali; 
 
_ORDCALC(102,[Malzeme (Sınıfı) Kodu],DATE(01,01,2009),DATE(31,12,2009),"",1,1,1,1) 
 
_STCALC(102,[Malzeme (Sınıfı) Kodu],DATE(01,01,2009),DATE(31,12,2009),"",1,1) 
 

 
 
Tanımlanmış olan fonksiyonlar içerisinde Time bilgisi olmadığı için REPMSG-T.LRF dosyası 
programın yüklü olduğu RESOURCE kataloğuna kopyalandıktan sonra ekteki değişiklikler 
yapılmalıdır. 
 
Yeni Hali; 
 
_ORDCALC(102,[Malzeme (Sınıfı) Kodu],DATE(01,01,2009),"",DATE(31,12,2009),"","",1,1,1,1) 
 
_STCALC(102,[Malzeme (Sınıfı) Kodu],DATE(01,01,2009),"",DATE(31,12,2009),"","",1,1) 
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