GENEL
•

Çoklu dil desteğinde yenilikler yapıldı. Konu ile ilgili detaylı bilgi için:

•

Belirli bazı raporların daha hızlı bir şekilde alınabilmesi sağlanmıştır. Bu
raporlar şunlardır;
Cari modülü;
 Cari Hareket Listesi
 Genel Borç Alacak Dökümü
 Dövizli Listeler/Dövizli Hareket Dökümü
 Dövizli Listeler/Dövizli Borç/Alacak Dökümü
Müşteri Çekleri
 Genel Çek Listesi
 Portföydeki Çekler Listesi
 Tahsildeki Çekler Listesi
Kasa modülü
 Kasa Raporu
Muhasebe modülü
 Klasik Yevmiye Fişi
 Tarih Aralıklı Mizan
 Muavin

http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/AZERICE_DESTEGI.PDF

PERSONEL
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Puantaj Kopyalama Ekranına Kazançlar, Yardımlar, Kesintiler, Hepsi
şeklinde sorgu konuldu. Burada seçilen tipe göre atama yapılması
desteklendi.
Personel Sabit Kartına Eski Hükümlü sahası eklendi. Aylık İşgücü
Çizelgesinde bu bilginin raporlanması sağlandı.
İşten çıkan personeller için Bordro ve İcmal Zarfı alındığında, Özel Gider
İndirimi alanına kalan iade tutarının tamamı ödeneceğinden dolayı, ilgili
ayda ödenen ve kalan iade tutarlarının toplamının basılması sağlandı.
Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametrelerde Grup Kodu:
PERSONEL, Anahtar: VERGIIADE,Değer: 0 tanımlaması yapılmalıdır.
Personel Bordro modülünde Kolon Bazı Geçerlilik, Form Bazı Güvenlik ve
Satır Bazı Güvenlik uygulamaları desteklendi.
Personel İcmal Zarfı dizaynına Eksi Netler Toplamı (20453), Eksi Netler +
Özel Gid.Ind.Toplamı (20454) sahaları eklendi. Böylece, personel puantaj
bilgilerinde oluşan (-)net ödenecek tutarlarının (Eksi Netler Toplamı) ve
sadece (-) olan net ödenecek tutarları ile özel gider indirimi tutarının
toplamının icmal zarfı için hazırlanan dizaynlar ile de basımı desteklendi.
Sigortalıya ait vizitede, İşçi sayısının girilmediği ve Kaza Tarihinin girildiği
durumlarda, ilgili tarihteki işçi sayısının formda gösterilmesi desteklendi.
Bordro zarfı basımı sırasında, çalışanın fazla mesaisinin olmaması
durumunda “Ay içinde fazla mesaisi yoktur” ibaresinin zarfın en altına
basımı sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametrelerde
yapılması gereken tanımlama, Grup Kodu:PERSONEL, Anahtar:
BRDMESAI, Değer: Kazançlarda bulunan fazla mesaiye ait sıra
numaralarının noktalı virgülle ayırarak belirtilmesi şeklindedir.
Personel kartlarına cep telefonu bilgisinin girilebilmesi sağlandı. Bu bilgi,
Sigortalı Bildirim Belgesi, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve tüm vizitelerde
bastırılabilir.
Ücret bilgisi aylık olan personeller için Personel Puantaj Bilgilerinde 30
günden fazla giriş yapıldığında, programın uyarı vermesi sağlandı. Bunun

•
•

için Yardımcı Programlar/Özel Parametrelerde Grup Kodu:PERSONEL,
Anahtar: FAZLAGUNUYAR, Değer: 0 tanımlamasının yapılması
gerekmektedir.
İşten Çıkış Bildirgesinde program tarafından default tarih aralığı
getirilmesi sağlandı.
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile İşe İlk Giriş Bildirgesinde Sakla/Oku
tuşları ile verilen kısıtlara daha sonra ulaşılabilmesi sağlandı.

DEMİRBAŞ
3.0.8 Onaylı Sürüm Yenilikleri:
•

Demirbaş paketinde barkod basımı desteklendi. Demirbaş Bilgi Kartının
Ek Bilgiler sayfasında 3 adet barkod bilgisi sorgulandı. Barkod Dizaynı,
İşlemler menüsüne eklenen Demirbaş Barkod İşlemleri bölümünden
yapılacaktır. Yine bu bölümde bulunan Demirbaş Barkod Basımı seçeneği
ile hazırlanan dizayn için basım yapılabilir. Hazırlanan Dizaynlar Dizayn
Sakla/ Dizayn Yükle işlemleri ile saklanarak farklı şirketlere yüklenebilir.

CARİ
•
•
•
•

•
•

Cari mektup basımında tarih formatının sistem ayarlarından alınması
sağlandı. (GG/AA/YY ya da AA/GG/YY gibi)
Hızlı Detay Koşul Değişiklik işlemi ile İsk 4, İsk 5 ve İsk 6 oranlarının da
değiştirilebilmesi sağlandı.
Cari mektuba kullanıcı tanımlı sahaların eklenebilmesi sağlandı.
Bağlantı Bazında Ödeme Kontrol raporunda kırılımda toplam yapılabilmesi
desteklendi. Bunun için Sıralama sayfasında iken kırılım yapılması istenen
sahanın seçilip “Değişimde Toplam” seçeneğinin işaretlenmesi
gerekmektedir.
Bağlantı Bazında Ödeme Kontrol ve Bağlantı Detay Raporunda bağlantı
açıklamasının listelenmesi sağlandı.
Gruba grup mal fazlası yapılabilmesi koşul uygulaması ile birlikte
desteklendi. Ayrıca aralıklı tanımlanan satır iskontolarının, fatura
belgelerine toplam miktar ya da tutar üzerinden yansıtılması sağlandı.
Konu ile ilgili detaylı bilgi için:
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/KOSULDA_GRUP_DESTEGI.PDF

STOK
3.0.8 Onaylı Sürüm Yenilikleri:
•

“Türkiye İçin Bölgesel Alış/Satış Raporu” eklendi. Konu ile ilgili detaylı
bilgi için:
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/BOLGESEL_ALIS_SATIS_RAPORU.PDF

Diğer Yenilikler:
•
•
•

•

LIFO, FIFO, Seri Takibi Bakiye Listesi, Fifoya Göre Durma Günü Raporu,
Güncel Fiyat Listesi ve Çalışmayan Stoklar raporlarına Ölçü Birimi kolonu
eklendi.
Stok Hareketleri Dökümüne “Şubeler Dahil” sorgusu eklendi.
Barkod Dizaynı text olarak hazırlandığında, eğer basılacak bilgiler
arasında ondalıklı değerler var ise ondalıklı olarak yazdırılabilmesi
sağlandı. Pragram tarafında nümerik sahalar için [*20*] formatında bir
tanımlama yapılmaktadır. Ondalıklı sahalar için de opsiyonel olarak
[*20:3*] şeklinde tanımlama yapılabilmesi sağlandı. Bu tanımlamada ‘3’,
kaç ondalık basılması gerektiğini belirtmektedir.
Seri uygulamasının kullanıldığı durumlarda, seri sorgulamasının yapıldığı
kayıtlardaki miktar sahası için yapılan ondalık tanımlamasının, seri
miktarları için de geçerli olması sağlandı. Örneğin Satış Faturası için
miktar sahasına 3 ondalık tanımlandı ise, bu belgede seri girişindeki
miktarda da 3 ondalık kullanılabilir.

FATURA
•
•

•

•

Sipariş Fiyatları Düzenleme işlemine Belge Numarası sorgusu eklendi.
Böylece aralık verilerek sadece istenilen belgelerin fiyatlarının
değiştirilebilmesi desteklendi.
Aynı fatura kaydında miktarlı ve miktarsız kalem girişinin kalem
bilgilerinde kontrolü desteklendi. Belgede girilen ilk kalem miktarlı ise
diğer kalemlerin de miktarlı olması gerekmektedir. Ayrıca ilk girilen
kalemde miktar 0 geçildiğinde diğer kalemlere miktar girilemeyecektir.
Bu şekilde giriş olduğunda kalem bilgilerinde program tarafından uyarı
verilecektir.
Ambar Çıkış Fişi kaydında kalem girişi esnasında stok kodu ya da grup
koduna göre masraf merkezinin program tarafından satır bazında
getirilmesi desteklendi. Bunun için Özel Parametrelerde Grup Kodu:
FATURA, Anahtar: MASRAFKODUGETIR, Değer: (KULLANICI TANIMLI
SAHA) tanımlamasının yapılması gerekmektedir. Bu durumda stokta
kullanıcı tanımlı sahalarda istenilen değer, ambar çıkış fişindeki ek
açıklamaya getirilir.
İthalat/ İhracat tipli irsaliyelerin Toplamlar sayfasından faturalaştırılması
aşamasında programın uyarı vermesi sağlandı.

DİZAYN
3.0.8 Onaylı Sürüm Yenilikleri:
•

Dizaynlarda SQL desteği sağlandı. Konu ile ilgili detaylı bilgi için;
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/DIZAYN_SQL_DESTEGI.PDF

Diğer Yenilikler:

•

•

Dizayndan klasik yevmiye fişi basımında, tutar sahasının yazı ile
basımının desteklenmesi sağlandı. Programa eklenen sahalar: Yazıyla fiş
borç tutar 9420, Yazıyla fiş alacak tutar (9421), Yazıyla fiş bakiye tutar
(9422), Yazıyla fiş ingilizce borç tutar (9423), Yazıyla fiş ingilizce alacak
tutar (9424 )ve Yazıyla fiş ingilizce bakiye tutar (9425).
Muhasebe Fiş Basımı Modül Dizaynlarına eklendi.

TALEP TEKLİF
•
•
•

Ödeme Planı Kayıtlarının Talep/Teklif modülünde de destekelenmesi
sağlandı.
Satın Alma Talep kaydında reçete getir fonksiyonu kullanıldığında,
bileşenler için üst bilgilerde girilen proje kodu yerine kalem bilgilerinde
girilen proje kodunun getirilmesi sağlandı.
Satın Alma Teklif Siparişleştirme işlemi sonucunda oluşturulan
siparişlerin gridde listelemesi ve gridden seçilerek bastırılabilmesi
sağlandı.

BANKA
3.0.8 Onaylı Sürüm Yenilikleri:
•

Banka modülüne Banka Muhasebe Fark Listesi eklendi. Bu raporun
çalışma mantığı Cari modülde bulunan Cari Muhasebe Fark Listesi ile
aynıdır.

Diğer Yenilikler:
•

•

Havale/EFT talimat basımlarının Log’unun tutulması sağlandı. Bunun için
Banka modülünde Genel Parametrelere eklenen "Havale/Eft Talimat
Basım Logu Tutulsun" parametresinin işaretlenmesi gerekiyor. Bu şekilde
yapılan basımın logu tutulmaktadır. Araçlar altındaki basım bilgilerinden
logu tutulan basımlar izlenebilir.
TCMB Ana ve Şube kod kayıtlarında 2 adet açıklama soruldu.
BNKHESSABITOTR ve BNKHESSABITOTRALL view’ları ile
raporlanabilmeleri sağlandı.

KASA
•

Kasa modülünde muhtelif tipte girilen kayıtlarda fiş numarasının tekrarlı
olup olamayacağının özel parametre ile belirlenebilmesi sağlandı. Özel
parametrelerde Grup Kodu: KASA, Anahtar: TEKRARSIZFISNO, Değer: 0
tanımlamasının yapılması halinde daha önce kullanılan fiş numarası
tekrar kullanılamayacaktır. Tanımlama olmadığında ise, aynı fiş numarası
birden fazla muhtelif tipli kayıtta kullanılabilir.

DEKONT
•
•

Senet Tahsil Dekont Kaydı ekranında Borçlu Cari ve Alacaklı Cari Kodu
sorgulaması yapıldı (Çek Tahsil Dekontunda olduğu gibi). Böylece çift cari
kullanımı Müşteri Senetleri için de desteklenmiş oldu.
Toplu Çek/Senet Dekont Basımında bulunan tüm seçenekler için dekont
ve seri numaralarının basımı desteklendi.

ÇEK/ SENET
•
•

Borç çeklerine banka desteği getirildi. Böylece, “Banka Entegre”
parametresinin işaretli olduğu durumlarda, enterasyon kayıtlarına banka
hesap kodu baz alınarak kayıt atılması sağlandı.
Müşteri Çekleri /Devir Çek Girişi bölümünde daha önce kaydedilen çeklere
ait Çekin Bankası, Hesap No ve Seri No sahalarının değiştirilebilmesi
sağlandı.

ENTEGRASYON
•

•

Seçenekli Aktarma işleminde “Evrak Bazında Aktarma Yapılsın Mı” ve
“Evrak Tarihi Yevmiye Tarihi Olarak Kullanılsın Mı” sorgularının işaretli
olarak getirilmesi sağlandı. Bunun için Özel Parametrelerde Grup Kodu:
ENTEGRASYON, Anahtar: EVRAKSORGULARISECILI, Değer: 0
tanımlamasının yapılması gerekmektedir.
Entegrasyondan aktarma işlemi yapıldıktan sonra fiş basım ekranının
gelmesi ve oluşturulan fiş dizaynının basılabilmesi sağlandı. Bunun için
Seçenekli Aktarma ekranına “Muhasebe Fiş Basımı Yapılsın Mı” sorgusu
eklendi. Bu sorgunun işaretlenmesi halinde, dizayn modülünde hazırlanan
muhasebe fiş basım dizaynlarına ait rehber getirilecektir. Sorgulamanın
her seferinde program tarafında işaretli getirilmesi için Grup Kodu:
ENTEGRE, Anahtar: MUHFISBAS, Değer: 0 tanımlamasının Özel
Parametrelerde yapılması gerekmektedir.

MUHASEBE
•

Muhtasar, Kdv ve Geçici Vergi Beyannamelerinin formatları, yapılan
değişikliklere göre düzenlendi. Konu ile ilgili detaylı bilgi için:
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/BEYANNAME.PDF

ÜRETİM
•

•

•

Mamule ait iş emri , “İş emri saklansın” seçeneği işaretlenerek
kaydedildikten sonra, İş Emri Girişinde “Reçeteden İş Emri Oluşturma”
seçeneği ile yarımamulleri için oluşturulan iş emirlerinin de saklanması
desteklendi.
İş Emrine Bağlı Hammadde Dökümüne "Rapor Yürüyen Bakiyeli
Dökülsün" sorgulaması eklendi. Bu sorgunun işaretlenmesi halinde,
getirilen stok bakiyesi yürüyen bakiye yöntemine göre bulunmaktadır.
Reçete kaydında “Otomatik Reçete” işaretli yarımamüller için bakiye
değiştirilmemektedir.
Esnek yapılandırma kodu olan reçetelerin kopyalanması desteklendi.

ÜRETİM AKIŞ KONTROL
•
•

İş emri iptal edildiğinde, buna bağlı bir UAK kaydı olması halinde, iş
emrinin silinememesi sağlandı.
Üretim Akış Kaydı girilen iş emrinin bu bölümden kapatılabilmesi
sağlandı. Bunun için Üretim Akış Kayıtlarında gridde sağ klik yapılarak “İş
Emri Kapatılsın” seçilmelidir.

MRP
•

Gereksinin Planma Oluşturma işleminin, kesinleşen, planlanan ya da
hepsini kapsayacak şekilde çalıştırılması desteklendi. Bunun için işlem
sırasında sipariş kısıtı olarak “Planlanan – Kesinleşen - Hepsi” sorgusu
eklendi.

POS
•

NCR Pos kullanımında, stok bazında "Vergi İadesi Çalışanlarda Geçerli" ve
"Vergi İadesi Emeklilerde Geçerli" şekilde desteklenmesi sağlandı. Bunun
için, Stok kartlarında sayısal Kullanıcı tanımlı sayısal sahalardan 7
Çalışanlar, 8 ise emekliler için ayrılmıştır. 7 ve 8 nolu sahaların sıfırdan
farklı bir değer girilmesi durumunda NCR POS'larda bu özellik
desteklenmiş olacaktır.

KANTAR
•

Eğer kantar bilgi göndermeden önce kendisine bilgi gönderilmesi
gerekiyorsa, bu bilginin program tarafından gönderilmesi sağlandı. Bunu
için, öncelikle Kantar modülü Parametre Kayıtlarında bulunan “Önce
Değer Gönderilsin” parametresinin işaretlenmesi ve Polling Delay
sahasına 3000 gerekmektedir. Daha sonra Özel Parametrelerde, Grup

Kodu: KANTAR Anahtar: GONDER, Değer: (gönderilmesi istenen değer)
tanımlaması yapılmalıdır.

