
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUSSBB  YYAAZZIICCIIDDAANN    
BBAARRKKOODD  EETTĐĐKKEETTĐĐ  YYAAZZDDIIRRMMAA  

 
ETA Versiyon 7 üzerinden USB portlu yazıcılardan barkod etiketi yazdırılabilirsiniz. 
 
Nasıl Uygulanır ? 
 
Stok Modülünden F2-STOK KARTI / F3-ESKĐ KART açılır. F6-Kart Listesinden barkodunu yazacağımız stok 
kartı seçilir. PgDn tuşuna basarak stok kartının 3. sayfasına ulaşırız. Bu stok kartında kullanacağımız barkod 
kodlarını BARKOD satırlarındaki KOD sütununa ve aynı hizadaki KATSAYI sutünunun altınada yazdığımız 
barkodun okutulduğunda miktar sutünuna yazılacak olan miktarı rakam olarak doldururuz. 

 

 
 

14 Aralık 2009 

Đlgili Versiyon/lar :  Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Stok 



DocMage.exe çalıştırılır. Dosya menüsünden Yeni seçilir.  
 

 

 
 
Açılan Belge Özellikleri ekranında; 

a. Sayfa Boyutu bölümündeki sayfa resminin üzerine fare ile tıklandığında ekran genişleyecektir. 
Bu ekranda sayfa boyutlarını Yazıcıya Ait Sayfa Ebatlarından veya Kullanıcı Tanımlı Ebat 
bölümünden değiştirebiliriz. Yazdırma Pozisyonu bölümü yardımı ile de kağıdın yatay veya 
dikey kullanımı gibi ayarları yapabiliriz.  

 
b. Bu ekranın solundaki Yazıtipi bölümüne fare ile tıklayarakda dizaynımızda kullanacağımız 

Yazıtipi, Karakter Boyutu, Yazıtipi Rengini düzenleyeyip,  
 
Tamam tuşuna basarak dizaynımızı yapacağımız boş tasarım ekranı gelecektir. 
 



 

 
 

Açılan boş sayfa üzerinde, farenin sağ tuşuna basılarak açılan menüden Grup Ekle seçilerek kırmızı renkli bir grup 
çerçevesi oluşturulur. Bu grup penceresini farenin sol tuşunu basılı tutarak tasarım ekranının istediğimiz yerine 
taşıyabilir veya çerçeve kenarlarında bulunan noktalara tıklayıp sürükleyerek, boyutlandırmasını değiştirebiliriz.  

 



 

 
 

Oluşan bu grup penceresinin içerisindeki boş bir alana farenin sağ tuşuna basılarak Etiket Ekle seçilir. Yeni oluşan 
bu siyah çerçeveyi farenin sol tuşunu basılı tutarak grup içerisinde istediğimiz yere taşıyabilir veya çerçeve 
kenarlarında bulunan noktalara tıklayıp sürükleyerek, boyutlandırmasını değiştirebiliriz. Bu etiket çerçevesi 
üzerinde farenin sağ tuşuna basıp özellikler seçilip properties ekranı açılır. Örneğimizde stok cinsini yazdırmak 
istediğimiz için başlık satırına CINS olarak yazdık. Veri Tipi satırına tıklayarakda yanına açılan bölümdeki Değer 
Tiplerinden Değişkeni seçiyoruz. Yazıtipi bölümünden bu etiketin yazı fontunu, rengini ve boyutlarını değiştirebiliriz. 
Metin hizalamadan yazının yatay-dikey yerleşimini, Yönlendirme kısmından yazının açısını değiştirebiliriz. Kenarlar 
bölümünden etikete çerçeve oluşturabilir ve bu çerçeve rengini değiştirebiliriz. Arka Plan bölümünden bu etiketin 
arka plan rengini değiştirebiliriz ve pencereyi kapatıyoruz. 
 



 

 
 

Yine kırmızı grup penceresinin boş bir alanına farenin sağ tuşuna basarak Barkod Ekle seçeneğine giriyoruz. 
Grubumuzun içerisinde barkod çizgilerinden oluşan bir siyah çerçeve gelecektir. Oluşan bu siyah barkod 
çerçevesini farenin sol tuşunu basılı tutarak grup içerisinde istediğimiz yere taşıyabilir veya çerçeve kenarlarında 
bulunan noktalara tıklayıp sürükleyerek, boyutlandırmasını değiştirebiliriz. Bu barkod çerçevesi üzerinde farenin 
sağ tuşuna basıp özellikler seçilip properties ekranı açılır. Örneğimizde kodunu ve çizgilerini yazdırmak istediğimiz 
için başlık satırını BARKOD olarak yazdık. Barkod Özellikleri satırına tıklayarak yanına açılan bölümde Başlık 
Göster seçeneğini işaretleyerek barkod çizgilerinin altına barkod konunun görünmesini sağlayabilir, Tip 
bölümünden yazdıracağımız barkod tipini belirtebilir ve Yön bölümünden de barkodun yönünü değiştirebiliriz. 

 
Özel Bağlantılı barkod yazdırma işlemi için etiket dizayn dosyası DOCMAGE.exe programında kullanılacak 
objelerin adları ve stok kartında hangi sahalara karşılık geldikleri aşağıda verilmiştir: 

 
SAHA KODU  AÇIKLAMA        
---------------- ----------------------- 
KOD   STOK KODU 
CINS   STOK C ĐNSĐ 
FIYAT   F ĐYAT (ekranda belirtilen fiyat no) 
FIYDOV   F ĐYAT DÖVĐZ KODU 
OZEL_KOD_1  ÖZEL KOD 1 
OZEL_KOD_2  ÖZEL KOD 2 
OZEL_KOD_3  ÖZEL KOD 3 
OZEL_KOD_4  ÖZEL KOD 4 
OZEL_KOD_5  ÖZEL KOD 5 
ACIKLAMA_1  AÇIKLAMA 1 
ACIKLAMA_2  AÇIKLAMA 2 
ACIKLAMA_3  AÇIKLAMA 3 
ACIKLAMA_4  AÇIKLAMA 4 
ACIKLAMA_5  AÇIKLAMA 5 
BARKOD   BARKOD KODU (ekranda belirtilen barkod no)  



BARTIP   BARKOD T ĐPĐ 
KDV   KDV ORANI 
ISKONTO  ĐSKONTO ORANI 
BIRIM   B ĐRĐM 
BIRIM_2   B ĐRĐM 2 
KGFIYAT  KG F ĐYATI 
FIYAT1   F ĐYAT 1 
FIYDOV1  F ĐYAT 1 DÖVĐZ KODU 
FIYAT2   F ĐYAT 2 
FIYDOV2  F ĐYAT 2 DÖVĐZ KODU 
FIYAT3   F ĐYAT 3 
FIYDOV3  F ĐYAT 3 DÖVĐZ KODU 
FIYAT4   F ĐYAT 4 
FIYDOV4  F ĐYAT 4 DÖVĐZ KODU 
FIYAT5   F ĐYAT 5 
FIYDOV5  F ĐYAT 5 DÖVĐZ KODU 

 
Dizaynımızı tamamladıktan sonra ETA:V7 nin bulunduğu klasöre ebt uzantılı olarak kaydediyoruz. 
 

 

 
 
Barkod yazdıracağımız şirketteki BARKOD ETĐKETĐ modülü açılır F5-SERVĐS /   F4-SABĐT TANIMLAR / F5-
USB YAZICI PARAMETRELERĐ’ne girilir. 

 



 
 
 
Stok bağlantılı ve Özel Dizaynlı Etiket Yazdırma işlemi sırasında kullanılan “DOCMAGE.EXE" ara programının 
kullanılışı ile ilgili parametreler bu ekranda tanımlanır. Aşağıda bu parametreler açıklanmıştır. 
 
GRAFĐK ARAYÜZ.GÖSTER 
Etiket yazdırma öncesinde kullanıcıya etiketleri görme ve değiştirme imkanı sağlayan DOCMAGE.programının 
ekrana gelmesini sağlar 
 
BAŞLIKLARI BAS 
Bu parametreye Hayır verilirse dizayn sırasında başlık olarak tanımlanan sahalar yazıcıdan basılmaz, Evet verilirse 
basılır. 
 
SĐYAH-BEYAZ BASKI 
Bu parametreye Evet girilirse dökümde bulunan tüm renkler iptal edilip siyah beyaz olarak basılır. 
 
VERĐ DOSYASINI SĐL 
Bu parametreye Evet girilirse işlem sırasında yaratılan ara veri dosyası(*.txt) işlem sonrasında silinir, Hayır verilirse 
bu dosya ileriki işlemler için saklanır. 
 
BĐLGĐ DOSYASINI SĐL 
Bu parametreye Evet girilirse işlem sırasında yaratılan ara bilgi dosyası(*.ebd) işlem sonrasında silinir, Hayır 
verilirse bu dosya ileriki işlemler için saklanır. 
 
YAZICI ADI 
Bu sahaya dökümün çıkılması istenen ve sistemde kayıtlı bulunan yazıcının tam adı yazılır, boş bırakılırsa default 
yazıcı kabul edilir. 
 
DĐZAYN DOSYA ADI 
Etiket dizaynının belirtildiği dosyanın adı buraya yazılır. 
 
VERĐ DOSYA ADI 
Đşlem sırasında yaratılan ve stok-barkod bilgilerinin bulunduğu veri dosyasının adı buraya yazılır. Đşlem sonrasında 
bu dosya istenirse ileriki kullanım için saklanabilir. 
 
BĐLGĐ DOSYA ADI 
Đşlem sırasında yaratılan ve etiket yazdırmada kullanılan bilgi dosyasının adı buraya yazılır. Đşlem sonrasında bu 
dosya istenirse ileriki kullanım için saklanabilir. 
 
YAZICI KULLANMA ŞEKLĐ 
Bu parametre barkod etiketi yazdırma işleminde kullanılan "BARMAGE" ve "DOCMAGE" programlarının çağırılış 
biçimini belirler; parametreye 1 verilirse veriler doğrudan doğruya bu programlara aktarılır. Bazı bilgisayarlarda bir 
DOS programından(16 bit) bir windows programı (32 bit) çağrılması hatay yol açar. Bu tip bilgisayarlarda önce bir  



ara dosya yaratılır. Bu dosya programlarla birlikte verilen "RUNWIN32.EXE" programı tarafından açılarak içindeki 
komutlar uygulanır. Böylelikle sorun giderilmiş olur. 
 

 
 
Adı : Bu bölüme işlem sırasında yaratılacak ara veri dosyası adı isteğe uygun olarak txt uzantılı olarak yazılır. 
Yolu : Oluşacak veri dosyasının yolu belirtilir. 
 
YAZICI GEÇĐCĐ DOSYA ADI 
Bu sahaya yukarıda açıklandığı şekilde "RUNWIN32.EXE" programının kullanacağı geçici dosyanın adı yazılır. 
 
 
Dizayn ve Parametrelerimiz tanımlandıktan sonra barkod etiketi basabilmek için, Barkod Etiket modülünün F2-
BARKOD YAZDIRMA / F2-STOK BAĞLANTILI /       F4-ÖZEL DĐZAYNLI YAZDIRMA bölümüne girerek 
yazdırabiliriz. 
 

 
 
Bu bölüm sadece stok bağlantılı olarak çalışır. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Bu 
ekrandaki kıstas ve parametreler stok bağlantılı ürün ve reyon yazdırma kısımlarındaki kıstas ve parametrelere 
benzer, sadece kullanılmayan parametreler çıkartılmıştır. Ayrıca programın F5-SERVĐS / F4-SABĐT TANIMLAR / 
F5-USB YAZICI PARAMETRELERĐ ekranında bulunan parametreler de işlem sırasında kullanılır. 
 
FĐYAT NO  
Stok kartı ilk sayfasındaki Fiyat satırlarından hangisinin etikete basılması isteniyorsa satır numarası yazılır. 
 
BARKOD NO  
Stok kartındaki 3. sayfadaki barkod kodlarından hangisi yazılması isteniyorsa satır numarası yazılır. 
 
BARKOD TĐPĐ  
Kullanılmak istenen barkod tipi belirtilir. 
 



BARKOD TĐPĐ sahasında kullanılan barkod tip noları aşağıdaki gibi olmalıdır. 
1 EAN-8 
2 EAN-13 
3 UPC-A 
4 UPC-E 
5 CODE 39 
6 CODE 128 
7 CODEBAR 
8 INTERLEAVED 
9 FULL-ASCII 
 
BARKOD KONTROLÜ  
“E” yazılırsa stok kartında yazılan barkod kodunun Barkod Tipine uygunluğunu kontrol edilir. 
 
ETĐKET ADEDĐ  
Her stoktan basılacak etiket adedi yazılır. 
 
BAKĐYESĐZ MALLAR 
"H" yazılırsa bakiyesi 0(sıfır) olan stoklara etiket basılmaz. 
 
BAKĐYE KADAR YAZ  
"E" yazılırsa stok kartlarındaki bakiye kadar etiket basar. Bu durumda aynı anda ETĐKET ADEDĐ sahasında bir 
rakam varsa program otomatik olarak bu parametreyi göze alır. Bu sahaya "H" yazılırsa etiket adedi kadar barkod 
etiketi basılır. 
 
SON ALIM KADAR YAZ  
"E" yazılırsa tarih aralığı vermek zorunludur.  
TARĐH1 (Đlk tarih) TARĐH2 (Son tarih)  
Đki tarih arasında yapılan alışlar kadar barkod etiketi basılır. Bu durumda yukarıdaki BAKĐYE KADAR YAZ ve 
ETĐKET ADEDĐ parametreleri program tarafından geçersiz sayılır. 
 
ALIŞ FĐYATI DEĞĐŞEN MALLAR 
"E" yazılırsa yine aynı şekilde tarih aralığı vermek zorunludur. Bu durumda program barkod etiketi basılacak kartları 
bulurken son alış tarihi belirtilen aralığın dışında kalan kartları işleme almaz. 
 
SATIŞ FĐYATI DEĞĐŞEN MALLAR  
Bir öncekine benzer şekilde çalışır, tek farkı kartta bulunan alış tarihi sahası yerine satış tarihi sahasını 
kullanmasıdır. 
 
YENĐDEN FĐYATLANDIRMA YAPILAN MALLAR  
Öncekilere benzer şekilde çalışır, farkı kartta bulunan yeniden fiyatlandırma tarihi sahasını kullanmasıdır. 
 
F4-YAZDIRMA tuşuna basıldığı zaman program stok kartlarından hareketle geçici bir txt dosyası yaratır, daha 
sonra bu dosyadaki bilgiler etiket yazdırma programının (DOCMAGE.exe) anlayacağı şekle çevrilir ve program 
çalıştırılır  
 
Bir ürünün KG FĐYATI hesaplaması aşağıdaki gibi yapılır: 
Çarpan olarak karttaki ağırlık miktarını kullanılır, bu değer fiyat ile çarpılarak ürünün kg.fiyatı bulunur. Bu değer 
alfanümerik bir diziye çevrilerek, AÇIKLAMA 5 sahasındaki bilginin içine yerleştirilir, sahanın boyu 30'a sabitlenir. 
 
 
F4-YAZDIRMA ile gönderilen barkod etiketi DOCMAGE ile açılarak görüntülenir ve bu ekranda yazıcı simgesine 
veya Rapor menüsünden Yazdır seçeneği ile yazıcımız seçilerek etiketin yazıcıya gönderimini yapabiliriz. 

 



 
 
 

 
 
  


