Zamanlanm görev ile otomatik süreç balatma nasl yaplr?
Zamanlanm Görevler Ebiflow içerisinde belirli periyotlarla belirli ilemlerin gerçekletirilmesi için kullanlmaktadr.
Zamanlanm Görevler penceresinde süreçlerde olduu gibi kitaplklara göre filtreleme vardr. Her kitaplk kendisi için oluturulmu görevleri içerir.

Zamanlanm Görevler içerisinden bir görev yaratmadan önce otomatik olarak balatlacak süreci hazrlayalm. Örnek olarak oluturduumuz sürecin ad
"Otomatik Süreç". Sürecin zamanlanm görev ile çalabilmesi için aktif modda olduundan emin olmanz gerekiyor. Deneme modundaki süreçleri
zamanlanm görevlerden balatmak isterseniz sürecin bulunamadna dair bir hata mesaj dönecektir.

Otomatik olarak süreç balatmak için Modül tipinde bir adm eklememiz gerekiyor. Eklediimiz modülün ismini daha sonra zamanlanm görev
içerisinden kullanacaz.

Modülün özelliklerini açtmz zaman dikkat etmemiz gereken konfigürasyon yolunun Türkçe ibare içermemesidir. "Success Action" alannn mutlaka
modülün sonuna eklenen ilem ile ayn isimde olmasna dikkat edilmelidir. Bu örnekte ilem ad "Tamam" olarak oluturulduu için "Success Action"
alan da "Tamam" olarak dolduruldu.
Dikkat
Script sekmesinde herhangi bir ilem yapmamza gerek bulunmuyor. Ancak istenirse süreç öncesinde yaplmak istenilen ilemler de
burada çaltrlabilinir. Burada dikkat edilmesi gereken eer hata alnrsa "Failure Action" ve "Exception" alanlar için bir ilem tanmlanmal ve
hata denetimi yaplmaldr.

Zamanlanm Görevler penceresinden yeni bir zamanlanm görev oluturuyoruz.

Özellik

Açklama

Ad

Zamanlanm görevin ad

Açklama

Zamanlanm görev açklamas

Takvim
Özellik

Açklama

Balangç
Tarihi

Zamanlanm görevin ilk çalma zaman

Biti
Tarihi

Zamanlanm görevin çalabilecei en son zaman

Tekrar
Adedi

Devam süresi ile belirlenen periyotta kaç adet çalaca bilgisi. "0" snrsz sayda çalmay temsil eder.

Devam
Süresi

Zamanlanm görevin periyot bilgisi.
Giri
Verisi

Açklama

7.00:00:00

Haftalk periyot

1.00:00:00

Günlük periyot

00:30:00

Yarm saatlik periyot

00:01:00

Dakikalk periyot

00:00:01

Saniyelik periyot
Dikkat
Zamanlanm görevlerin çalma sürelerinin uzamas durumunda periyotlarda sapmalar olabilir.
Bu nedenle 1 dakikann altndaki periyotlar tavsiye edilmemektedir.

Zamanlanm görevin Script sekmesinde StartWorkflow fonksiyonu ile istenilen süreç balatlabilinir. Aadaki örnekte System Admin kullancs ile süreç
balatlyor.
Dikkat
Süreci balatacak olan kiinin süreci balatma yetkisinin olmas gerekmektedir.

Özellik

Açklama

Library

Sürecin olduu kitapln ad.

Process

Balatlacak sürecin ad.

Task

Balatlacak süreçteki modülün ad.

UseProcessData
ProcessCulture
Initiator

Süreci balatacak olan kullanc kimlii.

Perform

Balatlacak akta istenilen alanlarn tanmlamas gerçekletirilir.

Örnekler
Haftann baz günlerinde çalacak bir zamanlanm görev örnei.

Haftann belirli bir günü çalacak görev
<Project Name="">
<SetVariable Name="$(DayOfWeek)">
<DateTimePart Part="DayOfWeek">
<Value Culture="" Target="LocalDate">Now</Value>
</DateTimePart>
</SetVariable>
<If>
<Then>
<Condition>
<Equals>
<Value Culture="" Target="None">$(DayOfWeek)</Value>
<Value Culture="" Target="None"
IsCDATA="True"><![CDATA[Thursday]]></Value>
</Equals>
</Condition>
<Perform>
<StartWorkflow Library="Eczacba Biliim" Process="Proje Haftalk Veri
Girii" Task="Veri Girii Kontrol" UseProcessData="True" ProcessCulture="">
<Initiator>
<FindUser Property="RegistryNumber">
<Value Culture="" Target="None">99999999</Value>
</FindUser>
</Initiator>
<Perform />
</StartWorkflow>
</Perform>
</Then>
</If>
</Project>
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