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Bireysel Veritabanınızla 
Başarı
LogiKal‘ı seçtiğiniz ve profil sisteminizi bir veritabanı olarak 

Orgadata ‘ya hazırlattığınız için teşekkür ederiz.

Veri kaynaklarının verimli yönetimi için veritabanları zorunlu 

hale gelmiştir. Yazılımımız da veritabanlarına dayanmaktadır. 

Genellikle çok daha karmaşık bir ürünün sadece bir parçasıdır.

Veritabanının kendisini gerçek ürüne çevirmenin mantıklı 

olduğu bazı durumlar vardır. Eğer böyle bir durum söz konusu 

ise, ihtiyaçlarınızı programımıza uyarlıyoruz. Özelleştirilmiş 

veritabanı programlamanın büyük avantajı işlevsellik ve veri 

miktarı açısından esnekliktir

Kranhäuser‘in Köln‘deki 61 metrelik üç kulesinden biri.

Orgadata bu proje için özel bir çözüm geliştirdi. 40 metrelik bir 

yükseklikten itibaren, tamamen camlı bir merdiven kulesinde iki 

parçalı bir çıkıntı yükselir.
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Dört Adımda Veritabanı Geliştirme

Veri  
Hazırlama

Veritabanı 
Geliştirme

Veritabanı  
Optimizasyonu

Veritabanı  
Yönetimi

İlk adımda sizin teknik 

bilginize ve işbirliğinize 

ihtiyacımız var. 

Veritabanınızı tam olarak ne 

için kullanmak istediğinizi 

en iyi siz bilebilirsiniz.  

Size en iyi kaliteyi sunabil-

mek için çalışanlarımızın sis-

temi tamamen anlamaları  

gerekir.

İkinci adımda projeyi biz 

devralıyoruz.  

Profil sisteminin tüm tek-

nik ve ticari bilgileri LogiKal 

veritabanında oluşturulur. 

İhtiyaç halinde, ekibimiz 

bu aşamada size tekrar 

danışacaktır.  

Bu adım tamamlandığında 

size ilk veritabanı taslağını 

sunuyoruz.

İlk veritabanı prototipini 

aldınız. Şimdi veritabanını 

ayrıntılı olarak test ede-

bilirsiniz. Herhangi bir 

düzeltme talebinde size 

yardımcı olacağız ve bunları 

veritabanına gireceğiz.  

Poz girişleri ve raporlar-

daki sonuçlar beklenti-

lerinizi karşılıyorsa proje 

tamamlanmış demektir.

Profil sistemleri sürekli 

olarak modernize ve op-

timize edilir. Malzeme 

fiyatları değişir. Bu nedenle 

veritabanının düzenli olarak 

güncellenmesi gerekir. Bu 

işi biz de sizin için yapabi-

liriz. Bakım sözleşmemiz 

gereğince, sizin verilerinizi 

sizin için düzenleyeceğiz 

ve veritabanınızı güncel 

tutacağız.



5

Data Hazırlama

Veri hazırlığında, veritabanı geliştirmenin temelleri 

belirlenir. Burada işbirliğiniz ve teknik bilginiz bizim için 

çok önemli. Çünkü veritabanının tam olarak ne yapması 

gerektiğini yalnızca siz bilebilirsiniz.

En kaliteli veritabanını sağlamak için aşağıdaki dökü-

man ve verilere ihtiyacımız var:

• Gereksinimler (Sonraki sayfada yer alan kontrol listesi)

• Teknik Dökümanlar

• Çizimler

• Malzeme Verileri

• Veritabanınız

Ekibimiz, veritabanınızı mümkün olan en iyi kalitede 

geliştirmek için sisteminizi % 100 anlamalıdır. Net ol-

mayan herhangi bir şey olduğunda ekibimiz mutlaka 

size geri dönüş sağlayacaktır.

Teknik Dökümanlar

Çizimler

Malzeme Verileri

Veritabanınız

Gereksinimler
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Şirket:

Cadde:

Postakodu / Şehir:

Ülke:

Telefon:

E-mail adresi:

Genel bilgiler
 F Statik Analiz
 F U-değeri hesapları / U-değeri Raporları
 F Kaplama / Eloksal
 F CE işaretlemeleri
 F Firmanızda boy olarak üretilen köşe ve T-bağlantıları
 F Profillerin iç ve dış kalıp çizimleri ve ısı bariyerleri 

İş Hazırlığı
 F Kesim Optimizasyonu / Kesim Listeleri
 F İmalat Listeleri

Kesitler
 F Profiller 
 F Fitil/Contalar 
 F Sarf Malzemeler (örn. Vidalar)
 F Aksesuarlar (menteşeler, kollar vb.)
 F Camlar / Paneller  

Malzeme Analizi / Malzeme Fiyatının Belirlenmesi
 F Profiller (bağlantı kesitleri dahil)
 F Sarf Malzemeler (fitiller dahil)
 F Aksesuar
 F Camlar / Paneller 

Siparişler
 F Profiller (bağlantı kesitleri dahil)
 F Sarf Malzemeler (fitiller dahil) 
 F Aksesuarlar 
 F Camlar / Paneller  

CNC / Boy Çizimleri 
 F Köşe ve T bağlantıları 
 F Su Tahliyeler 
 F Aksesuar
 F Diğer CNC işlemler

Gereksinimler (Kontrol Listesi)
Lütfen aşağı alanları doldurun ve veritabanınız için hangi 
verilere ihtiyacınız olduğunu seçin:
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Profil sistemi / Proje: 

Sistem açıklaması ve amaçları:

Sistem tanımı, gereksinimleri ve amaçlar
Lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. 
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Teknik Dökümanlar

Teknik belgeler ve üretim dökümanları, veritabanı 

geliştirmenin temelidir ve veritabanlarıı aşağıdaki bilgileri 

doğrultusunda geliştirilir:

• Profil serisinin tüm malzemeleri (profiller, fitiller, aksesu-

arlar, sarf malzemeler)

• Profil serilerinin renk çeşitleri ve yüzey kaplamaları

• Köşe bağlantı, dik bağlantı gibi her türlü bağlantı 

parçalarının tüm küçük elemanları ile birlikte ilgili profil-

lerle gösterilmesi 

• Küçük parçalar ve bu küçük parçaların kullanım aralıkları 

dahil olmak üzere, tüm ek profillerin ana profiller ile 

bağlantılarının gösterilmesi. 

• Cam listeleri dahil olmak üzere tüm cam seçenekleri

• Gerekli kesim ve CNC işlemlerin boyutlandırılmış çizimleri

• Örnek parça listeleri

• Profil boy çizimleri

• Eşik ve Etek Detayları

• Aksesuar bilgisi

• Varsa kodları ile birlikte profile özel kesimler 
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Çizim Verileri 

Lütfen teslim ettiğiniz çizimlerin aşağıdaki koşulları 

karşıladığından emin olun:

• Çizimler bloklar içerebilir ancak tarama ve / veya 

dolgu içermez.

• Profil çizimlerinin CAD içinde hizalanması:

• Profil çiziminde sol daima dış, sağ içtir.

• Katalogdaki boyutların CAD çizimlerinin 

boyutlarına % 100 karşılık gelmesi önemlidir. CAD 

ve katalog arasındaki en küçük farklar, yanlış ke-

sitlere ve belirsiz boyutlandırmalara yol açar.

Sağ tarafta, bir profilin veya malzemenin nasıl doğru 

hizalandığına ve konumlandırıldığına dair çizim ör-

nekleri görebilirsiniz.

Bir kanadın hizalanması

Bir kayıt profilinin hizalanmasıBir ek profilinin hizalanması

Bir fitilin hizalanması Cam çıtasının hizalanması

Çizim Hizalama 

Bir kasanın hizalanması
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Lütfen teslimat çizimlerinizin aşağıdaki koşulları 

sağladığından emin olun:

• Dosya adı, görüntülenen malzemenin malzeme 

numarası ile aynı olmalıdır.

• Her dosya için, boyut ve açıklama olmadan 

yalnızca bir çizim girin.

• Mümkünse, dosyayı * .dxf veya * .dwg biçiminde 

kaydedin.

Sağ tarafta çizim dosyalarının nasıl kaydedileceğine 

dair bir örnek görebilirsiniz.

Çizimleri Kaydetme
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Ticari ve teknik malzeme verileri

Profil sisteminizin tüm ticari ve teknik özellikleri Malzeme 

veritabanına girilir.

Bir malzeme veritabanını başka bir yazılımda zaten 

kullanıyorsanız, mevcut malzeme veritabanından dışa 

aktarıp, LogiKal’den veritabanına almak mümkün olabilir. 

Bu çok avantaj sağlayabilir, böylece her iki program için 

yalnızca bir malzeme veritabanı yönetilmesi yeterli olur. 

Yönetim yazılımınızdan malzemeyi dışa aktarma olanağınız 

varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

Eko Veri

Diğer tüm durumlar için satndart bir Excel şablonumuz 

mevcut. Sistemin tüm malzemeleri tabloda listelenmelidir: 

Profiller, fitiller, vidalar, sarf malzemeler, aksesuarlar, vb. 

Bu tabloyu istediğimiz zaman aktarabilir ve gerekirse dü-

zeltmeler yapabiliriz (örneğin fiyat düzenlemeleri).

Standart tablo, zorunlu ve isteğe bağlı alanları içerir. Zorun-

lu alanlar sütun başlığında kırmızı ile vurgulanmıştır.
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Sütun A Ürün / Katalog Numarası Bu sütun malzemeyi tanımlar (en fazla 20 karakter).

Sütun B Sipariş / Renk Numarası Bu sütunda malzeme renk kodu ile tanımlanmalıdır. Sipariş numarasını, malze-

menin renk ile birlikte girin.

Sütun C Renk Adı Bu sütuna renk adını girin. Lütfen aynı adın her zaman aynı renkler için 

kullanılması gerektiğini unutmayın (örneğin, „gümüş eloksal“ ise her zaman öyle 

yazılmalı „eloksal gümüş“ şeklinde değil).

Sütun D Ürün Tanımı Bu sütuna bir malzeme adını  max. 60 karakter şeklinde girebilirsiniz.

Sütun E Birim Fiyat Bu sütuna, birim başına malzeme fiyatı girilir. Sütun başlığındaki açılır menüden 

para birimini seçin.

Sütun F Paket Adedi (Miktar) Bu sütuna, paketleme adedini (PU) girmelisiniz. Lütfen profiller için teslimat 

uzunluğunu değil, minimum boy sipariş miktarını girin. Fitiller ve aksesuarlar 

(uzunluk) için lütfen PU‘nun karşılık gelen uzunluğunu girin.

Sütun G Parça Türü / Malzeme Türü Bu sütunda, malzeme türünü veya parça türünü seçin. Sütun başlığındaki açılır 

menüde, olası malzeme türlerinin bir listesi görüntülenir.

Sütun H Malzeme birimi Bu sütunda, malzemenin birimini seçin. Sütun başlığındaki açılır menüde, olası 

değerlerin bir listesi görüntülenir.

Tablo Tanımı
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Sütun I İndirim grubu / Ürün grubu Bu sütunda malzemeleri indirim gruplarına atayabilirsiniz, ör. Profiller_Iso, 

Profiller_Uniso, Sarf Malzemeler, Aksesuarlar, Fitiller. Daha sonraki hesapla-

malarda indirim gruplarına farklı indirimler atayabilirsiniz.

Sütun J Milimetre cinsinden boy uzunluğu  Bu sütuna, uzunluğa bağlı tüm malzemeler için boy uzunluklarını girmelisiniz; 

ör. yalıtımlı profiller, kilitleme çubukları, yalıtılmamış profiller, bağlantı profilleri, 

sarf malzemeler (metre). Bu ayrıntılar kesim listeleri ve kesim optimizasyonu 

için gereklidir.

Sütun K Milimetre cinsinden boy uzunluğu 

için 1. alternatif 

Bu sütuna, uzunluğa bağlı tüm malzemeler için alternatif boy uzunluklarını 

girmelisiniz, ör. yalıtılmlı profiller, Tij Profilleri, yalıtımsız profiller, bağlantı 

profilleri, sarf malzemeler (metre). Dikkat! Hesaplama ve iş hazırlığı sırasında 

alternatif boy uzunlukları onaylanabilir. Bu, hesplamalar oluştururken boy 

uzunluğunun serbest seçilmesine izin vermez. LogiKal mevcut alternatif çubuk 

uzunlukları için optimizasyonu otomatik olarak hesaplar.

Sütun L Milimetre cinsinden boy uzunluğu 

için 2. alternatif

Açıklama için bakınız: Sütun K

Sütun M cm4 cinsinden Ix değeri Bu sütuna, malzeme uzunluğu için Ix değerini girmelisiniz. Bu tanımlama statik 
analiz için gereklidir.
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Sütun N cm4 cinsinden 1500mm’ye kadar 

olan Ix değeri

Yalıtımlı profiller için statik değerler profil uzunluğuna göre ayarlanır. Bu sütun-

lara, ilgili profil uzunluğu için belirlenen değerleri girmelisiniz.

Dikkat!  

Buraya girilen değerler standart uzunluk değerine tercih edilir. 

Sütun O cm4 cinsinden 2000mm’ye kadar 

olan Ix değeri

Sütun P cm4 cinsinden 2500mm’ye kadar Ix 

değeri

Sütun Q cm4 cinsinden 3000mm’ye kadar Ix 

değeri

Sütun R cm4 cinsinden 3500mm’ye kadar Ix 

değeri

Sütun S cm4 cinsinden Iy değeri Bu sütuna, bir malzemenin standart uzunluğu için Iy değerini girmelisiniz. Bu 
tanımlama statik analiz için gereklidir.

Sütun T cm3 cinsinden Wx değeri Bu sütuna profilin Wx değerini girmelisiniz.

Sütun U cm3 cinsinden Wx değeri Bu sütuna profilin Wy değerini girmelisiniz..

Sütun V mm cinsinden profil yüzey alanı  Bu sütuna, kaplama maliyetlerini hesaplayan profil gelişimi için kaplama alanını 

girmelisiniz.
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Sütun W mm cinsinden görünür profil  

yüzeyi

Bu sütuna mekanik olarak işlenecek profil yüzeyi için değeri. Bu veriler eloksal 

maliyetleri de içeren kaplama maliyetlerini belirlemek için kullanılır.

Sütun X Kg cinsinden metre /  

parça başına ağırlık 

Bu sütuna metre başına kilogram cinsinden profil veya malzeme ağırlığını gire-

bilirsiniz. Profillerinizi ağırlığa göre sipariş ettiğinizde kanat ağırlığını belirlemek 

için bu gereklidir.

Sütun Y b / B oranı için profilin b değeri Bu sütuna, izole alanın genişliğini girin. Bu tanımlama, b / B eğrileri kullanılarak 

U değerini belirlemek için gereklidir ve testlerde sistem sağlayıcısı tarafından 

belirtilmelidir.

Sütun Z mm cinsinden profil genişliği Bu sütuna profilin geometrik derinliğini girmelisiniz.

Sütun AA mm cinsinden profil yüksekliği Bu sütuna profilin geometrik yüksekliğini girmelisiniz.

Sütun AB Malzeme durumu Bu sütunda, malzeme için bir özellik girilecekse bunu tanımlamalısınız. Sütun 

başlığındaki açılır menü altında bunun için kullanılabilen farklı seçenekleri bula-

bilirsiniz.

Sütun AC Montaj yeri Bu sütunda, montaj yerlerini belirtmelisiniz. Şantiyede ve fabrikada montaj gibi 

farklı değerlendirmeler oluşturmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz.  

Sütun başlığındaki açılır menüde bunun için kullanılabilen farklı seçenekleri 

bulabilirsiniz.



16

Hesaplama verilerini girmek için önemli bilgiler

Nasıl çalıştığınıza ve şirketinizdeki hesaplamaları nasıl 

yaptığınıza bağlı olarak Excel tablosu farklı biçimde 

doldurulabilir.  

Veritabanını yalnızca maliyetler ve iş hazırlığı için 

kullanıyorsanız, fiyat sütununa net satın alma 

fiyatlarını girmelisiniz. 

Veritabanınızı müşterilerinize paylaşmak istiyorsanız, 

brüt satış fiyatlarını kullanmanızı öneririz. 

Profiller uzunluk veya ağırlık başına LogiKal’de hesa-

planabilir. Profilleri ağırlığa göre hesaplama; Lütfen 

birim başına fiyat olarak „0.00“ (sütun E), miktar biri-

mi olarak „kg“ (sütun H) girin ve metre başına ağırlığı 

(sütun X) girmeyi unutmayın. 

 

Profilleri kendiniz çakıyorsanız, bu iç ve dış profiller 

kalıpları için de geçerlidir. 

Profilleri uzunluğa göre hesaplarsanız, lütfen metre 

başına fiyatı (sütun E) ve ölçü birimini (sütun H) “Me-

tre” olarak girin. 

Profiller için paketleme birimi standart değer olarak 

1 olarak kabul edilir. 

Malzemeleri ayrı üreticilerden temin ediyorsanız veya 

farklı malzemeleri farklı indirimlerle alıyorsanız, bu 

malzemeleri indirim gruplarında birleştirmek daha 

doğru olur (sütun I). Örneğin, büyük bir siparişte 

bir malzeme grubu için bir indirim girebilirsiniz. 

En azından „Profiller“, „Aksesuarlar“, „Conta“ ve 

„Donanım“ gibi alt bölümlere ayırmanızı öneriyoruz.
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Renk girişi için önemli bilgiler

Profiller, fitiller ve aksesuarlar genellikle farklı renk-

lerle kullanılır. Stokta renkli profilleriniz varsa veya 

sistem tedarikçisi olarak üreticelere kaplamalı profil-

ler satıyorsanız, muhtemelen renkli profil fiyatlarını 

kullanacaksınız.

Her stoklanmış malzeme rengi için Excel şablonunda 

bir satıra ihtiyacınız vardır. Lütfen her satırın benzer 

bilgiler içereceğini ve genellikle yalnızca B, C ve E 

sütunlarındaki bilgilerin değişeceğini unutmayın.

Farklı malzemler aynı kaplamaya sahipse daima aynı 

renk açıklamalarını kullanın (örneğin, „gümüş elok-

sal“ ise her zaman öyle yazılmalı „eloksal gümüş“ 

şeklinde değil).

Stoğunuzda sadece boyasız profil bulunduruyorsanız 

ve onları her siparişte boyatıyorsanız, profilleri renk-

siz olarak girin.

V sütunundaki yüzey alanını ve W sütununun 

altındaki görünür yüzeyleri ekleyin (örn. Eloksal için).

Renklerinizin sayısı çok fazla olabilir. Profiller için renk 

grupları belirlemenizi öneririz (örn. RAL - Standart, 

RAL Özel, Eloksal vb.). Bu durumda, hangi renk grubu-

nun hangi renkleri içerdiğini gösteren ayrı bir listeye 

ihtiyacımız vardır.
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Veritabanı Optimizasyonu
Veritabanı geliştirilmesinin tamamlanmasından sonra, veritabanımızın yanı sıra 

yaptığımız işin özelliklerinin belirtildiği bir teslim sertifikası göndereceğiz. Bundan sonra, 

bazı örnek pozlar çizmeniz ve LogiKal raporlarını ayrıntılı olarak kontrol etmeniz gereken 

test dönemi başlar.

Bu inceleme döneminde, düzeltme taleplerinizi dikkate alır ve veritabanını buna göre 

uyarlarız. İmalat listelerine dayanarak düzeltme talepleri yapmak, hataları orada 

işaretlemek ve yanlarına doğru sonuçları yazmak çok yararlı olabilir. Bu, veritabanını 

hızlı bir şekilde düzeltmemizi sağlar.

Veritabanı Yönetimi
Profil sistemleri sürekli olarak modernize ve optimize edilir. Malzeme fiyatları değişir. Bu 

nedenle veritabanının düzenli olarak güncellenmesi gerekir. Bu işi biz de sizin için yapa-

biliriz. 

Bakım sözleşmemiz gereğince, sizin için arama sırasında verilerinizi değiştireceğiz ve 

veritabanınızı güncel tutacağız.


