GENEL
3.0.6 Onaylı Sürüm Yenilikleri:
•

Programın tamamında, tüm açıklama sahalarınaa daha önceden girilen değerlerin
kolay bir şekilde çağrılabilmesi sağlandı. Bunun için araç çubuklarında bulunan
Son Değeri Yaz butonu ya da CTRL+sağ ok tuşları kullanılabilir.

PERSONEL
3.0.6 Onaylı Sürüm Yenilikleri:
•

•

Personel paketinde tarih kilidi uygulaması desteklendi. Buna göre tarih kilidinin
uygulandığı bir tarih ile programa giriş yapıldığında bazı menü seçenekleri pasif
gelecektir. Aktif gelen menülerde ise sadece izleme yapılabilecektir. Buna göre,
tarih kilidi uygulanan tarih için giriş yapıldığında pasif olacak menü seçenekleri
şunlardır:
 Özel Parametreler
 Devir İşlemleri
 Personel Giriş Çıkış İşlemi
 Personel İşlemlerin tamamı
 Entegrasyon Parametreleri
 Entegrasyon/ Muhasebe Aktar işlemi
Menüde aktif olup sadece izleme yapılabilecek menü seçenekleri ise;
 Personel Devam Bilgileri
 Vergi İade Tablosu
 Personel Borç Takibi
 Ücret Skalaları
 Özel Gider İndirimi Tablosu
 Personel Sabit Bilgileri
 Personel Ücret Girişi
 Personel Puantaj Bilgileri
 Personel Devir Bilgileri
 Gelir Vergisi Tablosu
 Özel Gider İndirimi Parametreleri
 Harcırah Tablosu
 Ücret Hesaplama Kod Girişi
 Kazanç Yardım Skalası
 Personel Nema Bilgileri
Banka için oluşturulan txt dosyalarının arşivlenebilmesi ve daha sonra program
içinden raporlanabilmesi sağlandı. Bunun için Bordro modülünde Banka İşlemleri
altına “Banka Dosyası Arşivleme” işlemi eklendi. Bu işlem ile, oluşturulan son
banka txt dosyası, arşiv kodu verilerek program içinde saklanacaktır. Daha sonra
Rapor modülü/ Serbest Raporlardan BANKABCK görüntüsü kullanılarak arşiv
bilgilerinin raporlanması mümkün olmuştur.

Diğer Yenilikler:
•
•

Ek-7: Sigortalı Bildirim Belgesi, Bordro modülü/SSK Formları altına eklendi.
Şirket Bilgileri altına Çalışma Bakanlığı Çıkış Neden Kodlarının tanımlanabileceği
yeni bir form eklendi ve Personel Giriş Çıkış İşlemlerinde buna bağlı değişiklikler
yapıldı. Yeni eklenen form ile Çalışma Bakanlığı tarafından istenen çıkış kodları
tanımlandıktan sonra, Personel Giriş Çıkış İşleminde bunun için sorgulanan alana

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

girilebilir. Burada belirlenen Çalışma Bakanlığı çıkış bilgileri, Ek-2: İşçi Çıkış
Bildirim Listesinde basılacaktır.
Gider İndirimi Bordrosu, Ölen/Emekli/Çıkan Bordrosu ve Gider İndirimi Zarfına
şirket aralığı sorgusu eklendi.
Türkiye İş Kurumuna verilen Aylık İş Gücü Çizelgesinin program içinden alınması
sağlandı. Bu rapor önceki aydan devreden ya da ay içinde giriş/çıkış yapılan
toplam/sakat/eski hükümlü personel sayısı bilgilerini içermektedir. Raporun doğru
sonuç vermesi için Personel Sabit Bilgileri/Personel Ek Bilgilerine eklenen alanların
doğru şekilde tanımlanması gerekmektedir. Eklenen alanlar İstihdam Tipi1 (Daimi,
Mevsimlik, Geçici), İstihdam Tipi2 (Full Time, Part Time, Diğer) , Eski Hükümlü ve
Terörle Mücadele Kapsamlı başlıklı sahalardır.
Eş/Çocuk Bilgileri ekranına Uyruk bilgisi sorgulandı. Bu sahaya girilen bilginin Eş
ve Çocuklara Ait Vizitelerde basılması desteklendi.
Yatay bordroda kolon başlıklarının her yeni sayfada basılması desteklendi.
İcmal Zarfı için özel dizayn hazırlanarak basım yapılabilmesi desteklendi. Bunun
için dizayn tanımlamalarına İcmal Zarfı tipi eklendi. İcmal Zarfı basımı için
hazırlanacak dizaynlarda 20401 ve 20454 arasındaki sahalar kullanılabilir. Kazanç,
Yardım Saat basımı için sahalar sırasıyla 20436 ve 20441’dir. Kazanç, Yardım,
Kesinti, Muafiyet Kişi Sayıları basımı için kullanılabilecek sahalar ise sırasıyla
20439, 20444, 20446 ve 20448’dir. Dizayn modülünde tanımlanan dizayna göre
basım yapılabilmesi için İcmal Zarfı/ Text Basım Formatı bölümüne eklenen Dizayn
Basım seçeneğinin işaretlenerek rapor alınması gerekir. Bu şekilde dizayn
sorgulaması yapılacaktır.
Personel Borç Bilgilerinden girilen bilgilerin raporlanabilmesi için Rapor modülüne
Borç Takibi Listesi eklendi. Buna göre, borç bilgisi olan personele ait bilgilerin yanı
sıra borç tutarı, ödeme tarihi/tutarı, banka bilgileri ve borç faizi gibi bilgilerin
raporlanabilmesi sağlandı.
Eş/Çocuk Bilgileri girişinde sorgulanan adres bilgisinin Personel Sabit Bilgilerinden
program tarafından getirilmesi sağlandı. Bunun için Eş Çocuk Bilgilerinde sağ
klikte bulunan Adres Getir seçeneği kullanılabilir.
Personel paketinde e-posta uygulaması desteklendi. Uygulama için öncelikle
İşletme/ İşyeri Parametrelerinde bulunan E-Posta parametresinin işaretli olması
gerekmektedir. Kullanıcı İşlemleri modülüne eklenen Kullanıcı E-Posta
Tanımlamalarında belirlenen işlemler sonucunda ilgili adreslere e-posta
gönderilecektir. E-posta uygulamasında desteklenen işlemler şöyledir:
 Yeni Aya Devir
 Geçmiş Aya Dönüş
 Yeni personel kaydı
 Sicil ücret değişikliği
 Tarih kilitleme değişikliği
Yatay bordroda ekrana dökülecek ya da basımı yapılacak sahaların, raporu
almadan önce belirlenebilmesi sağlandı. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için;
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/YATAY_BORDRO_SAHA_SECIMI.PDF

Özel sigorta brütleştirme işleminde vergiden muaf yardım brütü şeklinde yardım
sorgulaması yapılarak vergiden muaf yardımın ssk için brütleştirmesi yapıldığında
hem ssk farkının hem de bu farktan doğan brütleştirme tutarının bu yardıma
atılması ve vergiden muaf yardımın net olarak kalması sağlandı. Yeni
tanımlanacak olan yardım, tüm kesintilere tabi olmalıdır.
Çırak çalışanların, yasal tanımlamalarda sigorta primleri belirtilmiş ise, Aylık Prim
ve Hizmet Belgesinde yer alması sağlandı
Bordro Zarfı ve İcmal Zarfı dizaynı ile kazanç, yardım, kesinti ve muafiyet
başlıklarının basımı için programa yeni sahalar eklendi. Bordro zarfı dizaynı için
eklenen sahalar:
 20309 : Kazanç Başlık
 20310 : Yardım Başlık
 20311 : Kesinti Başlık
 20312 : Muafiyet Başlık

İcmal Zarfı Dizaynı için eklenen sahalar :
 20449 : Kazanç Başlık
 20450 : Yardım Başlık
 20451 : Kesinti başlık
 20452 : Muafiyet Başlık

CARİ
3.0.6 Onaylı Sürüm Yenilikleri:
•

Döviz Tutarları Oluşturma işleminde tüm rapor kodlarına göre kısıt verilebilmesi
sağlandı.

Diğer Yenilikler:
•
•
•
•

•

Dövizli Hareket Dökümü fatura detaylı alındığında, kalemlerin sadece döviz
tutarlarının listelenmesi için, rapora “Sadece Dövizli Sahalar” sorgusu eklendi.
Dövizli Hareket Dökümü fatura detaylı alındığında, kalemlere ait ek alan bilgisinin
stok adından sonra basılabilmesi sağlandı. Bunun için Özel Parametrelerde
yapılması gereken tanımlama: CARI, FATDETEKALANGOSTER
Fatura bazlı vade farkı raporu, açık hesaplar için alındığında, parametrik olarak
ödeme toplamı ve açık+ödenmiş ortalama bilgilerinin basılması sağlandı.
Özel Fiyat sisteminin kullanıldığı durumlarda, sipariş, irsaliye ve fatura kayıtlarında
girilen stok miktarına göre fiyat listesindeki kaçıncı fiyatın getirileceğinin koşul
uygulaması ile önceden belirlenebilmesi sağlandı. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi
için; http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/KOSUL_UYGULAMASINDA_YENILIKLER.PDF
Cari Mektup basımında cariye ait bakiyenin proje kodu bazında basılabilmesi
desteklendi. Bunun için Özel Parametrelerde yapılması gereken tanımlama: CARI,
MEKTUP_PROJE, [proje_kodu]

STOK
3.0.6 Onaylı Sürüm Yenilikleri:
•

Barkod dizaylarının istenilen program tarafından hazırlanıp, bu dizayna göre
Netsis’ten basım yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu aşamada önemli olan nokta,
seçilecek program aracılığıyla dışarıya TXT dosya oluşturulabilmesi gerekliliğidir.
Txt’ de oluşan alanların Netsis’ten bastırılabilmesi için, Netsis barkod dizaynından
saha numaralarının girilmesi gerekmektedir. Daha sonra txt’de bulunan sahaların
Netsis sahası olduğunun anlaşılması için, oluşan txt dosyada bu sahaların başına
[* ve sonuna *] imleçleri girilmelidir. Örneğin, txt’de bulunan stok kodu bilgisi
00004 ise, bu bilgi txt’de [*0*] şeklinde düzenlenmelidir. Bunun sebebi, barkod
dizaynında basılacak alan sahasında stok kodunun numarasının 0 olmasıdır. Txt
dosyada değişiklikler tamamlandıktan sonra Barkod Dizaynı Genel bilgilere
eklenen Dizayn Yükle butonu kullanılarak txt dosya Netsis’e yüklenir. Bu durumda
Netsis’te yapılacak dizayn için sadece Port bilgisinin girilmesi gerekecektir. Çünkü
yazıcı ismi, ribbon, etiket genişliği, etiket sayısı gibi bilgiler diğer program
tarafından txt’de oluşturulacaktır.

Diğer Yenilikler:

•
•

•
•
•
•

•

Stok/Satılan Malın Mahsubu işleminde, miktarların da entegrasyon ve muhasebeye
aktarılması sağlandı.
Lokal depo bazında muhasebe entegrasyonunun kullanıldığı durumlarda, depo
bazında girilen sayımların, Sayım Farkı Satış Hareket İşleme işlemi ile lokal
depolar bazında mahsuplaştırılması sağlandı. Bunun için Özel Parametrelerde
‘STOK’, ‘SAYIMDEPOENT’ tanımlamasının yapılması gerekmektedir.
Holding merkezden, işletmeler dahil stok hareket kayıtlarına bakıldığında,
hareketlerin şube kodunun bilgi olarak gösterilmesi sağlandı.
‘STOK’, ‘URETHARDEG’ özel parametresi ile üretim modülünden yapılan stok
hareketlerine, stok hareket girişi ekranında düzeltme ve silme işlemi yapılabilmesi
sağlandı.
Stok modülü raporlarına Kod-3, Kod-4 ve Kod-5 sorgulamaları eklendi.
Esnek yapılandırma uygulamasının kullanıldığı durumlarda, barkod kayıtlarının
yapılandırma kodu bazında girilmesi halinde, barkod dizaynlarında yapılandırma
kodlarının basımı sağlandı. Bunun için barkod dizaynına Yapılandırma kodu, Yap.
Kodu Açıklama ve Yap. Barkodu alanları eklendi.
Karma Koli uygulamasının bilgi amaçlı olarak kullanıldığı durumlarda , fatura
kayıtlarında koli stoğu için seri takibi uygulamabilmesi desteklendi.

FATURA
•
•
•
•
•
•

•

Sevk ve Yükleme emirlerinde, onaysız siparişlere işlem yaptırılmaması sağlandı.
FATURA, FAZBAGLANTIGIR parametresi ile, cari bağlantı tutarını aşan fatura
girilmesine izin verilecektir. Parametre tanımlanmamış normal uygulamada ise
bağlantı tutarını aşan fatura girişi yapılamayacaktır.
Toplu faturalama işlemlerinde döviz kurunun alış, satış, eff.alış, eff.satış olarak
belirlenebilmesi sağlandı.
Müşteri siparişinden satıcı siparişi oluşturma işlemi sonucunda, müşteri sipariş
numaralarının satıcı siperişlerine işlenmesi sağlandı.
"FATURA", "notvadeguncelle", özel parametresi ile, faturalama sırasında koşuldaki
vadelerin güncellenmeyerek, siparişteki vadenin olduğu gibi kalması sağlandı.
Özel Fiyat Sisteminin kullanıldığı durumlarda faturada girilen cari koda ait kartta
herhangi bir Fiyat Grubu belirtilmesi halinde, Fatura kalem bilgilerinde girilen stok
için sağ klikte bulunan Fiyat Listesi seçildiğinde, sadece carinin sahip olduğu fiyat
grubu için tanımlı fiyat listeleri izlenebilmektedir. Ancak, cari kartta girilen fiyat
grubu dikkate alınmaksızın, fatura kayıtlarında tüm fiyat grupları için tanımlanan
fiyat listelerine ulaşılabilmesi isteniyorsa Özel Parametrelerde ‘FIYAT’,
‘TUMFIYATGRUP’ tanımlamasının yapılması gerekmektedir.
Fatura kayıtlarında bulunan Vadelere Bölme işlemlerinde 999 günü geçen vadeler
desteklendi.

DİZAYN
3.0.6 Onaylı Sürüm Yenilikleri:
•

Programda yapılan tüm dizayn basımlarının logunun tutulması sağlandı. Bunun
için Dizayn modülünde bulunan Modül Dizaynları bölümüne Log Tutulsun
sorgulaması eklendi. Bu sorgulamanın işaretlendiği durumlarda yapılan dizayn
basımlarının, Dizayn modülüne eklenen Basım Log Raporu ile raporlanabilmesi
mümkün olacaktır. Rapor, tarih, modül, program, kullanıcı no, yazdıran istemci,

yazıcı adı, uygulama, dizayn adı, açıklama ve hata başlıkları altında listelenecektir.
Böylece bir belgenin daha önceden basılıp basılmadığı anlaşılabilecektir.
Diğer Yenilikler:
•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

Fatura basımlarında toplamlardaki KDV tutarlarının oranlarına göre sıralı olarak
basımı sağlandı. Bunun için 1397, 1398 ve 1399 nolu alanlar Kayıt No sahası ile
birlikte kullanılmalıdır. Örneğin fatura kayıtlarında 5 farklı KDV oranı kullanılıyorsa,
bu oranların basımı için 1397 nolu KDV Oran alanı, Kayıt No bilgisi 1’den 5’e kadar
değişecek şekilde ayrı ayrı tanımlanmalıdır. Bu durumda program basım sırasında,
kayıt numarası 1 olan satıra, faturada kullanılan en kçük KDV oranını getirecektir.
Sevk emri dizaynına Açıklama (10112), Stok Teslim Tarihi (10113) ve Sipariş
Teslim Tarihi (10114) alanları eklendi.
Yükleme emrinden oluşturulan irsaliye basımında, 1123-1130 arasındaki sahalar
ile kamyon sabit bilgileri (plaka, şöför adı, ehliyet no ve tarihi) bastırılabilir.
Kasa Tahsil/Tediye kayıtlarında çok hesap kullanımının olduğu durumlarda, özel
basım ile, girilen muhasebe hesap kodlarının basımı sağlandı. Bunun için dizayn
tanımlamalarında muhasebe kodu için Kayıt No sahası kullanılmalıdır. Standart
basımlar için de tek hesap kullanımına yönelik olarak hesap kodu basımı
desteklendi.
Yevmiye Fişi basımının hazırlanacak dizayn ile yapılabilmesi sağlandı. Bunun için
dizayn modülüne eklenen dizayn tipi (Klasik Yevmiye Fişi) ve saha numaraları
(9300-9515) kullanılarak dizayn hazırlanmalıdır. Bu dizayna göre basım, Yevmiye
Fişi/ Kalem Bilgilerinde sağ klikte bulunan Fiş Basımı seçeneği ya da işlemlere
eklenen Toplu Fiş Basımı işlemi ile yapılabilir.
Yardımcı Programlar / Şirket- Şube Parametre Kayıtlarında girilen adres, ilçe, il,
ülke, vergi dairesi ve numarası ile web adresinin dizaynlarda basımı desteklendi.
Bu alanların basımı için 7036-7044 arasındaki sahalar kullanılmalıdır.
İş emri basımında, iş emrinde bulunan mamul veya yarımamüle ait stok kartında
ve iş emrinde bulunan resimlerin seçenekli olarak basılabilmesi sağlandı. Konu ile
ilgili detaylı bilgi için;
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/DIZAYN_RESIM_BASIMI.PDF

Esnek yapılandırma özellik tanımlamalarına ait bilgilerin irsaliye ve fatura
dizaynları ile basılabilmesi sağlandı. Bunun için dizayn modülüne Özellik Kodu
(4502), Özellik Kodu Açıklaması (4501), Özellik Değer Kodu (4504), Özellik Değer
Açıklaması (4503) sahaları eklendi.
Dizaynlarda çoklu ölçü birimlerine göre basım yapılabilmesi için girilen ölçü birimi
(1361) sahası yanında, ölçü birimi pay (1395) ve ölçü birimi payda (1396)
sahaları eklenmiştir.
Dizaynlarda irsaliye adedi (1394) basılması sağlandı.
Fatura basımlarında KDV düşülmüş brüt fiyat için 4505, KDV düşülmüş brüt tutar
için de 4506 nolu sahalar kullanılabilir.
Banka hesap kayıtlarına eklenen resimlerin dizaynda basılabilmesi sağlandı. Konu
ile ilgili daha detaylı bilgi için;
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/DIZAYN_RESIM_BASIMI.PDF

TALEP TEKLİF
•
•

Teklif Bağlantılı Talep Raporuna stoğun son giriş fiyatı ve son alındığı satıcı bilgileri
eklendi.
Talep teklifleştirme sırasında bir sorgu ile, teklifleri oluşan taleplerin otomatik
kapanması sağlandı.

BANKA
3.0.6 Onaylı Sürüm Yenilikleri:
•

Banka modülünden girilen banka hareket kayıtlarının iptal edilebilmesi sağlandı.
Bunun için ilgili kaydı seçtikten sonra sağ klikte bulunan “Kaydı İptal Et” seçeneği
kullanılmalıdır. İptal edilebilecek kayıtlar;
 Repo/ Vadeli Hesap Açma
 Spot Kredi Açma
 Havale/Eft Kayıtları
 Faiz İşleme
 Verilen Teminat Mektubu Komisyon İşleme

Diğer Yenilikler:
•

Verilen teminat mektupları komisyon işleme sırasında tarih sorgulanarak, işlemin
istenen tarihte yapılması sağlandı.

DEKONT
•
•
•
•

•
•

İthalat kapatma sırasında 2.miktarın sorgulanması ve stoklara işlenmesi sağlandı.
Dekont basımı ile farklı numaralara sahip dekontların, seçenekli olarak farklı
sayfaya basılabilmesi sağlandı. Bunun için rapor genel kısıtlarına “Değişen dekont
numarasında sayfa atlansın” sorgusu eklendi.
İhracat kapatma ile kapatılan ihracat fatura numarasının, dekont ek açıklama-1
sahasına atılması sağlandı.
Cirolanan müşteri çekleri ve müşteri senetleri Çek/ Senet İade Dekontu ile
yeniden portföye alındığında, giriş tarihi bilgisi iade alındığı tarih olarak
değişmektedir. Bu çek ve senetlerin bulundukları alındı bordrolarına girerek tekrar
Bordro Tamamlama butonuna basıldığında “İade edilmiş olan çek var,bordro
tamamlama yapmak istiyor musunuz?” sorgusunun çıkması sağlanmıştır.
Dekont açıklama sahası, entegrasyon ve yevmiye fişlerindeki gibi 50 karaktere
çıkarıldı.
Dövizli çek için çek tahsil dekontunda, borçlu ve alacaklı cari hesap kodları
verilirse, bu kodlara ait hareketlerin çekin tahsil tarihindeki kur ile kaydedilmesi
sağlandı. Bu cari hesaplara çek alındı tarihindeki kurdan işlem yapılabilmesi için
DEKONT, CEKTAHBAKURFARKSIZ özel parametresi tanımlanmalıdır.

ÇEK/SENET
•
•

Toplu Plasiyer Atama işlemine senet numarası rehberi eklendi. Rehber yardımıyla
senetler bulunduktan sonra “Onayla/Onayı Kaldır” butonu ile bu senetlerin seçimi
yapılabilir.
Taksitli Satış bölümünden girilen senetlerin rapor kodu bazında farklı portföy
hesaplarına işlenmesi sağlandı. Bunun için Taksitli Satış Parametrelerine “Rapor
Kodu Bazında Ayrı Portföy Hesabı Tutulacak” parametresi eklendi. Bu parametre
işaretlendiğinde, yine parametrelerde K, N, A, B, C rapor kodları bazında
muhasebe hesap kodları sorgulanacaktır. Böylece Senet Tanzim sırasında
girilecek rapor kodu için tanımlanan portföy hesabının çalışması mümkün
olmuştur.

•

•

İşletme ve işletme altında çoklu şube ile çalışılan şirketlerde, Çek/ Senet
modüllerinde tüm işletmelerin çek/ senet kayıtlarının izlenebilmesi ve
raporlanabilmesi sağlandı. İlgili raporlara Merkez şubede aktif hale gelecek olan
“Şubeler dahil” sorgusu eklendi.
Plasiyer uygulamasının kullanıldığı durumlarda Senet Tanzimde plasiyer kodu
sorgulanmaktadır. Kaydedilen senetlere ait Senet Tahsil işlemi sırasında, senet
tanzimde girilen plasiyer kodlarının izlenebilmesi sağlandı. Plasiyer kodları ayrıca
kasa kayıtlarına da işlenmektedir.

ENTEGRASYON
•
•

Satış faturalarındaki özel kod-1 ile satış hesaplarının farklılaşması uygulamasının
alış faturaları için de desteklenmesi sağlandı. Böylece, satıştan iadeler ve fiyat
farkı faturaları gibi farklı amaçlı alışların farklı hesaplara atılabilmesi sağlandı.
Entegrasyon seçenekli aktarım sonrasında oluşan fiş numaralarının bilgi olarak
aktarım referans numarası ile birlikte gösterilmesi sağlandı.

MUHASEBE
•
•

•
•

Klasik Yevmiye Fişi listesinde Proje ve Referans kodlarının açıklamaları ile birlikte
basılabilemesi sağlandı. Bunun için raporun genel kısıtlarına “Proje kodu basılsın”
ve “Referans kodu basılsın” sorguları eklendi.
Muhasebe modülüne Proje Bazlı Rapor isimli rapor eklendi. Bu rapor ile, verilen
hesap kodu ve tarih aralığına uyan kayıtların, muavin hesap bazında proje kodu
kırılımlı borç/ alacak tutarları listelenmektedir. Ön sorgulamada verilecek başlangıç
tarihinden önceki bilgiler devir olarak raporlanacaktır. Proje kodu değişiminde
sayfa başı yapılacaktır.
‘MUHASEBE’, ‘FISACKTABLO’ özel parametresi ile, dağıtım tablosunda tanımlanan
açıklamanın, oluşan fişte açıklama-1 sahasına atılması sağlandı.
Muhasebe Modülü Fiş Aktarımlarının altına Fiş Birleştirme işlemi eklendir. Bu işlem
ile, verilen tarihteki aynı tipte olan (tahsil, tediye, mahsup, açılı, kapanış) fişlerin
tek bir fiş haline getirilmesi sağlandı.

MÜSTAHSİL
•

Müstahsil bilgilerine TC.Kimlik No. eklendi. Kimlik numarası bilgisinin basımlarda
ve raporlarda çıkması desteklendi.

ÜRETİM
•
•

Üretim Sonu Kaydı sonucunda çıkan Üretim Sonu Raporunun en altında tutarsal ve
miktarsal toplamların alınması sağlandı.
Üretim ve Serbest Üretim Sonu Kayıtlarından mamule ait barkod basımının
yapılabilmesi sağlandı. Bunun için üretim sonu kayıtlarında sağ kliğe “Barkod
Basımı” seçeneği eklendi.

MRP
•

‘MRP’, ‘MGPTAR’ özel parametresi ile, malzeme gereksinim planından oluşturulan
siparişlere, Malzeme Gereksinim Planındaki tarihlerin atılması sağlandı.

POS
3.0.6 Onaylı Sürüm Yenilikleri:
•
•

NCR 7400 tipli yazar kasalar için ödeme tipleri 30’a çıkarıldı.
Olivetti 6010 tipli yazar kasalar desteklendi.

KANTAR
•

•

Kantar modülünde bir kamyona farklı mallardan yükleme yapılıp tartım bilgilerinin
girilmesi ve bunların tek bir belgede irsaliyeleşmesi desteklendi. Bunun için
Hareket Girişinde, ilk stoğa ait tartım bilgileri girildikten sonra irsaliye sayfasına
gelip kalem bilgisi kaydedilmelidir. İrsaliye sayfasında iken diğer stokların tartım
bilgilerinin girişinin yapılabilmesi için eklenen Tartım Bilgisi butonu ile Hareket
Tartım Girişi sayfasına dönülecektir. Bu durumda tartımı yapılan her stok irsaliye
sayfasında listelenecektir. Bu uygulama için Özel Parametrelerde ‘KANTAR’,
COKLUMIKTARGIRIS’ tanımlaması yapılmalıdır.
Kantar Hareket Girişinde son tartım sırasında fire oranının sorgulanması sağlandı.
Bunun için Parametre Kayıtlarına “Fire Oranı Girilsin” parametresinin işaretli
olması gerekmektedir. Bu durumda girilen orana göre fire hesaplanacak ve stok
hareketlerine net miktar işlenecektir. Oluşan fire Miktar Farkı Raporundan
izlenebilir.

YARDIMCI PROGRAMLAR
•

NTM’de XLS formatındaki dosyaların transferi desteklendi.

