GENEL
3.0.4 Onaylı Sürüm yenilikleri:
•

Tüm programda, grid' de bulunan bilgilerin sağ klikte bulunan Gönder seçeneği ile Excel' e
aktarıldığında, bilgiler için otomatik olarak AutoFilter yapılması sağlandı.

PERSONEL
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Entegrasyonda SSK işsizlik işçi ve işveren primlerinin hem borç hem de alacak bölümlerinde ayrı
hesaplara entegre edilebilmesi sağlandı.
Sigortalıya Ait Vizitede bulunan İstihdam Durumu sahasının basımı sağlandı. Bunun için personel
sabit bilgilerine yeni eklenen sahada, kişilerin istidam durumunun belirtilmesi gerekiyor.
Kıdem Yükü Raporunun Genel Kısıtlarına eklenen "Kümüle Döküm" parametresi ile, Sıralama
sayfasında belirlenen saha için kırılım yapılabilmesi sağlandı.
Ücret Hesaplama Kod Girişinde tanımlanan yardım ve kazançlarda GV muaf tutar sahasına girilen
tutarın, puantajda girilen değerle çarpılması sağlanmıştır. Bunun için tanımlama sırasında"GV
Muaf Değerle Çarpılsın" parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir.
İçinde bulunulan ayda eksi bakiye personellerin eksi netler toplamının icmal zarfında ayrıca
gösterilmesi desteklendi.
Banka içib Text Dosya Oluşturmada verilen kısıtların saklanarak daha sonra çağrılabilmesi
sağlandı.
Yatay Bordroda çalışma sürelerinin saat olarak basılabilmesi sağlandı.
Bordro paketindeki yeni eklenen grafik formların (aylık prim ve hizmet belgesi, işe giriş bildirgesi,
viziteler vb.), nokta vuruşlu yazıcılardaki sağa ya da sola kayma probleminin çözümü için,
Basımda Koordinat Ayarı Yapılsın seçeneği kondu. Eksi (-) değerler sola, Artı (+) değerler sağa
kaydırma yapıyor.
Ters Bakiye (net ödeneceğin eksiye düşmesi) oluşması durumunda, oluşan ters bakiye değerinin,
entegrasyonda, alacak hesap kodu tanımlanarak mahsuba aktarılması sağlandı.
Personel Puantaj Bilgileri ekranında net ücret ve giriş/çıkış tarihleri görünmesi sağlandı.
A4 Zarf ve İcmal basımında (-) eksi netler toplamının ayrı bir sahada gösterilmesi sağlandı.
Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinin Ek, İptal, Asıl seçimi yapılarak alınabilmesi sağlandı.
Personel İzin Girişinde bir personel için aynı tarihe birden fazla izin girişi yapıldığında programın
uyarı vermesi sağlandı.
İşten Çıkış Bildirgesinin, sicil numarası aralığı verilerek birden fazla personel için alınabilmesi
sağlandı.
Bordro Zarfı için standart dizayndan farklı dizayn yapılabilmesi sağlanmıştır. Konu ile ilgili detaylı
bilgi için: http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/Bordro_Zarf_Dizayn.mht

CARİ
•

Cari Muhasebe Fark Listesinin operasyon dövizlerine göre alınabilmesi sağlandı. Genel kısıtlarda
“Dövizli fark listesi” parametresi ile.

•

Ödeme emri oluşturma ekranında daha sonra girilen cariler için proje kodu sorgulaması getirildi.

•

Ödeme emirlerinde online bankacılık ile ilgili olarak, bankaya gönderilmiş ödeme emirlerinin tekrar
gönderilmemesi için, gönderildi bilgisinin saklanması ve isteğe bağlı olarak kullanıcı tarafından
değiştirilebilmesi sağlandı.

•

Ödeme emirlerinde kuruşlu yuvarlama yapılabilmesi desteklendi.

•

Cari Hareket Dökümünün "Fatura detay" seçeneği işaretlenerek alındığı durumlarda, stok
hareketlerindeki ekalan bilgisinin stok adından sonra basılması sağlandı. Bunun için Özel
Parametrelerde CARI,FATDETEKALANGOSTER,1 tanımlaması yapılmalı.

•

Genel Borç/Alacak Dökümünde cari telefon bilgisinin çıkması sağlandı.

•

Yaşlandırma listelerinde bir yıldaki gün sayısının seçenekli olarak 360 ya da 365 olarak
hesaplanabilmesi sağlandı. Ön sorgularda “yıl günü” seçeneği ile.

•

Cari Hareket Dökümüne hareket tip aralığı sorgulaması eklendi.

•

Hızlı Değişiklik işlemine Kod3, Kod4 ve Kod5 sahaları eklendi.

•

Koşul Kayıtlarına eklenen Vade İskonto Kayıtlarını ve Detay Koşul Kayıtlarını kullanarak, faturada
satır bazında girilen vade günlerine göre satır iskontosunun program tarafından getirilmesi
sağlanmıştır. Konu ile ilgili detaylı bilgi için:
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/KOSUL_UYGULAMASINDA_YENILIKLER.mht

•

Ciro primi uygulamasında, ciro primi hakediş bilgilerinin miktar olarak tanımlanması ancak
hakedişin satır iskontosunda tutar olarak verilmesi sağlandı. İskonto tutarı, net satış tutarı
üzerinden hakkettiği iskonto oranı ile bulunuyor. Özel parametre: SIPARIS, CIROTUTARISK

•

Ödeme Emri Online Banka Transferi işleminin Sistemdeki Ödeme Emirleri sayfasına
“Gönderilmeyen Ödeme Emirleri Silme” ve “Tüm Ödeme Emirlerini Silme” seçenekleri eklendi.
Sayfada yapılan sağ klik ile bu seçeneklere ulaşılabilir.

STOK
•

Stok Hareket Dökümüne hareket tip aralığı sorgulaması eklendi.

•

Hızlı değişiklik işlemi ile stok kartında bulunan depo kodu ve ÖTV tutarlarının değiştirilebilmesi
desteklendi

•

Fiyat Oluşturma işleminde irsalye ve iade hareketlerinin dahil edilip edilmeyeceği sorgulandı. Bu
seçeneklerin işaretlenmesi halinde iade ve irsaliye hareketleri dikkate alınacaktır. Aksi halde bu
tipteki hareketlere bakılmayacaktır.

•

Barkod basımında stok isminin iki satırda basılabilmesi sağlandı. Bunun için Barkod Dizaynında
sıra no ve uzunluk alanları kullanılabilir.

•

Sayım Farkını Satış Hareket İşleme işleminde, sayım hareketleri için mahsup yapıldığında
muhasebe detay kod girişindeki tüm kodların desteklenmesi sağlandı.

•

Sayım işlemlerinde, stok kartındaki depo kodunun otomatik getirilmesi sağlandı. Özel parametre:
STOK, SAYIMDADEPOGETIR

•

Sayım işlemlerinde seri bilgisi girilmesi istenmiyor, FIFO’ya göre seri çıkış oluşturma kullanılıyorsa,
sayımda seri girişi zorunluluğunu iptal etmek için özel parametre: STOK, SAYIMDASERISORMA, 1
tanımlanması gerekiyor.

•

Stok Hareketleri Dökümünde, hareketlerdeki fiyatlar ile rapor alınabilmesi için rapor ön
sorgulamasına seçenek eklendi. Böylece maliyet fiyatları ya da hareket üzerindeki fiyatları
dökebilmek için stok parametrelerinde değişiklik yapma gereksinimi ortadan kalktı.

•

Stoğa ait döviz tutarlarının stok kartında izlenebilmesi sağlandı.

•

Stok modülündeki raporlara Kod3, Kod4, Kod5 açıklama sahaları eklendi.

•

Stok kartında bulunan İngilizce İsim sahası 50 karaktere çıkarıldı.

•

Seri Takibi Bakiye Listesinde Seri Açıklama 1 ve Seri Açıklama 2 bilgisi için kısıt verilebilmesi
sağlandı.

FATURA
3.0.4 Onaylı Sürüm yenilikleri:
•

Toplu faturalama işleminde, ek saha tanım aralığı sayfası ile, cari hesap kartındaki ek sahalar için
aralık verebilme sağlandı. İleri tanım aralığı sayfası ile de, belgeler üzerindeki sahlar ile cari hesap
kartlarındaki tüm sahalar üzerinden istenildiği şekilde kısıt verilebilmesi sağlandı. Verilen kısıtlar,
ekrandaki “sakla” seçeneği ile saklanabiliyor ve sonrasında tekrar aynı kısıtlar, “oku” seçeneği ile
yüklenebiliyor. Konu ile ilgili detaylı bilgi için:
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/TOPLU_FATURALAMA_YENILIKLER.mht
Diğer yenilikler:

•

Fatura Karlılık Raporunada karlılık oranının kar/alış maliyeti şeklinde hesaplanması sağlandı.
Rapor öncesi sorgusunda parametrik.

•

Depolar Arası Transfer kayıtlarına özel fiyat listesi desteği getirildi

•

Ambar Giriş / Çıkış işlemleriyle stok kodu ile masraf merkezi arasında yapılan kayıtların
entegrasyonunda, masraf hesaplarıyla birlikte stok hesaplarının da çalıştırılması sağlandı. Özel
Parametre: FATURA, AMBARGIRIS, 1.

•

İrsaliyelerin toplu faturalama işleminde, 2.miktarların da, miktar gibi kümüle edilebilmesi
sağlandı. Özel parametre: FATURA, MIKTAR2KUMULE, 1. Konu ile ilgili detaylı bilgi için:
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/TOPLU_FATURALAMA_YENILIKLER.mht
Toplu faturalama işleminde fatura ve entegrasyon tarihinin, verilen tarih aralığındaki bitiş tarihi
olarak getirilmesi. Özel parametre: FATURA, IRSBITTARFATTAR. Konu ile ilgili detaylı bilgi için:
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/TOPLU_FATURALAMA_YENILIKLER.mht

•

•

Müşteri Bazında Sipariş Raporuna ölçü birimleri desteği getirildi

•

Toplu faturalama işlemlerinde cari kod aralığında, başlangıç olarak girilen değerin bitiş cari kod
sahasına program tarafından getirilmesi sağlandı. Konu ile ilgili detaylı bilgi için:
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/TOPLU_FATURALAMA_YENILIKLER.mht

•

Ambar Giriş / Çıkış işlemleriyle stok kodu ile masraf merkezi arasında yapılan kayıtların
entegrasyonunda, masraf hesaplarıyla birlikte stok hesaplarının da çalıştırılması sağlandı. Özel
Parametre: FATURA, AMBARGIRIS, 1.

•

Alış faturalarının girişi ve entegrasyonunun belli dönemlerde (ör: haftalık, 10 günlük) yapılması
isteniyorsa, kayıt girişi sırasında, fatura tarihi girildiğinde, entegrasyon tarihinin değişmeyerek
sabit kalması sağlanmıştır. Özel parametre: FATURA, ENTTARSABIT. Konu ile ilgili detaylı bilgi
için: http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/TOPLU_FATURALAMA_YENILIKLER.mht

•

Şirket/Şube Parametre Tanımlamalarında bulunan "Muhasebe Entegre" parametresinin
işaretlenmediği durumlarda, fatura genel toplamına müdahele edilmemesi, sağlandı. Özel
Parametre: FATURA,GENTOPMUDAHALEET

•

Kapalı ve muhtelif faturalarda seçilen kasa koduna ait ismin , fatura kaydı sırasında izlenebilmesi
sağlandı

•

Satış ve Alış irsaliyelerinde, siparişten irsaliyeleştirme yapılması isteniyorsa, bilindiği gibi mevcut

teslim edilmemiş siparişlerden kalem bazında seçim yapılabiliyordu. Stok kalemlerinin seçilebildiği
bu bölümde, çok fazla sipariş kalemi mevcutsa, stok kartlarındaki sahalardan kısıt tanımlayarak az
sayıda ve istenen kalemlerin seçilmek üzere ekrana gelmesi sağlandı. Bunun için, alış, satış
irsaliye ve faturalarının sipariş bilgileri sayfasında, Mal Detaylı ve Stok Kısıtı Verilebilsin
seçenekleri işaretlenmelidir. Ekrana kısıt belirtmek için ayrı bir pencere açılacaktır. Bu pencerede
stok kartının istenen sahasından, (eşit, benziyor vb.) istenen operatorü kullanarak istenen
kısıt(lar)ı verebilmek mümkündür. Bu durumda verilen kısıtlara uyan sipariş kalemleri
listelenecektir.
•

Müşteri ve Satıcı siparişleri kalem bilgilerinde sağ click ile açılan menüden seçilen Fiyat Listesi
ekranının, müşteri ya da satıcı için tanımlanmış fiyat grubu varsa, sadece ilgili fiyat grubuna ait
bilgileri içermesi sağlandı. Bunun için, FATURA,CARIFIYATGRUBU özel parametresinin
tanımlanması gerekiyor.

•

Toplu faturalama işlemlerinde döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan kalemlerin kümüle edilerek
faturalaştırılması sağlandı. Özel parametre: FATURA, DOVFIYATKUMULE, 1 Konu ile ilgili detaylı
bilgi için: http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/TOPLU_FATURALAMA_YENILIKLER.mht

•

Toplu faturalama işlemlerinde, satır bazında açıklama girilmemiş malların birleştirilmesi sağlandı.
Satı bazanda açıklama girilmiş kalemler birleştirilmeyecektir. Özel parametre: FATURA,
MALLARBIRLESTIR,1

•

Fatura modülündeki tüm belgelerde, satır bazında kademeli iskontoların, isteğe bağlı olarak
kademesiz işlem görebilmesi sağlandı. Kademesiz iskonto kullanımı için, FATURA,
KADEMESIZISKONTO, 1 özel parametresi girilmelidir.

•

Müşteri Siparişleri ve Depolararası Transfer belgelerinde ilk satırda girilen depo kodunun default
olarak diğer satırlara da getirilmesi sağlandı. Bunun için FATURA, DEPOKODUTEKRARETSIN, 1
özel paramatresi tanımlanmalıdır.

•

KDV vade tarihinin bir sonraki ayın herhangi bir gününe ayarlanabilmesi sağlandı. Özel
parametre: FATURA, KDVVADEGUN, 25 (değere istenen tarih belirtilir).

•

Fatura ve irsaliye kayıtlarında sipariş sıralama seçeneklerine stok kodu + teslim tarihi seçeneği
eklendi.

•

Daha önceden kaydedilen satış irsaliyesinin üst bilgilerinde değiştirilen Teslim Cari bilgisinin kalem
bilgilerine yansıtılması sağlandı. Bunun için kalem bilgilerinde sağ klik'e "Teslim cariyi kalemlere
yansıt" seçeneği eklendi.

•

Cariye e-posta uygulaması ile gönderilen müşteri siparişlerinde teslim tarihi eklendi. Gönderen
kısmına firma ünvanının gelmesi sağlandı.

•

Müşteri Siparişlerini Otomatik İrsaliyeleme işleminin plasiyer kodu aralığı verilerek yapılabilmesi
sağlandı.

•

Cari harekete işlenen fatura hareketinin açıklamasının sonuna1. satır iskontosunun eklenmesi
sağlanmıştır. Bunun için eklenen “C/H açıklama ilk iskonto yazılsın” parametresi işaretlenmesi
gerekmektedir.

•

Stoktan ayırma işleminin yükleme emrinde yapılabilmesi sağlandı.

•

Toplu faturalama işlemlerine eklenen parametre ile tüm faturalar için tek bir dizayn sorgulanması
sağlandı. Konu ile ilgili detaylı bilgi için:
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/TOPLU_FATURALAMA_YENILIKLER.mht

•

Ebat uygulamasının kullanıldığı durumlarda, Çoklu Ölçü Birimlerinden girilen ebat bilgilerinin
faturada ek alan sahasına getirilmesi sağlanmıştır.

•

Farklı teslim yeri uygulamasının kullanıldığı durumlarda cari kodu sahasına girilen kodun teslim
cari kodu sahasına program tarafından getirilmesi sağlanmıştır. Özel parametre
FATURA,TESLIMCARITASI,1

•

Fatura modülündeki belgeler üzerinde, mamul bazında otomatik fire hesaplanarak, satır
iskontolarına gelmesi sağlandı. Cari hesap kartında ve stok kartlarında kullanıcı tanımlı sahalara
girilecek fire oranlarının çarpımı belge üzerinde istenen bir iskonto sahasına getirilebiliyor. Bunun
için FATURA, FIRECARISAHA, KULLxN (Cari hesap kartında fire çarpanının girileceği saha
belirtilmelidir), ile FATURA, FIRESTOKSAHA, KULLxN (Stok kartında fire çarpanının girileceği saha
belirtilmelidir) özel parametreleri tanımlanmalıdır. Detay koşul kayıtlarında da fire iskontosunun
hesaplanarak getirilmesi istenen iskonto sahasının hangisi olduğu ve iskonto tipi belirlenmelidir.
Detay Koşul Kayıtları / Fire Hangi İskonto ve Fire İskonto Tipi sahaları, bu amaçla
kullanılmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgi için:
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/KOSUL_UYGULAMASINDA_YENILIKLER.mht

•

Ciro primi uygulamasında, ciro primi hakediş bilgilerinin miktar olarak tanımlanması ancak
hakedişinin satır iskontosunda tutar olarak verilmesi sağlandı. İskonto tutarı, net satış tutarı
üzerinden hakkettiği iskonto oranı ile bulunacaktı. Özel parametre: SIPARIS,CIROTUTARISK

ESNEK YAPILANDIRMA
3.0.4 Onaylı Sürüm yenilikleri:
•

Karma Koli tanımlarında yapılandırılabilir stok kodlarının kullanımı desteklenmiştir.

Diğer yenilikler:
•

Yapılandırma Ürün Girişi ekranında sadece yapılandırma kodu tanımlanmış kayıtların gelmesi
sağlandı. Özel parametre:ESNEKYAP, SADECE_YAPKOD

TALEP/ TEKLİF
•

Talep ve tekliflerin açma/kapama/onaylama işlemine, detay izleme butonu eklendi ve belge
detayının işlem sırasında izlenebilmesi sağlandı.

•

Talep ve teklif kalemlerinde, üretim reçetesi getirebilme fonksiyonu desteklendi. Talep / Teklif
parametrelerinden aktif hale getirilebilir.

•

Teklif Siparişleştirme/ Talep Teklifleştirme işlemlerinde kalemler için sıralama seçeneği
desteklendi. Talep / Teklif parametrelerinden düzenlenebilir.

•

Talepte onay sistemi, (siparişte onay sistemi mantığında) desteklendi. Talep parametrelerinden
düzenlenebilir.

•

Mal Bazında Talep Raporuna satınalma talep kaydına girilen cari kodun getirilmesi sağlandı.

MÜSTAHSİL FATURASI
•

Toplu müstahsil makbuzu basımı sağlandı.

•

Müstahsil makbuzu kaydı sırasında toplamlar sayfasında çekin bankası, vadesi ve tutarı sahalarına
bilgi girildiğinde, ilgili carinin hareketlerine müstahsil kaydına bağlı alacak hareketi ile birlikte çek
bilgilerine ait borç hareketi atılması sağlandı. Özel parametre: MUSTAHSIL, CEKKAYIT,0

ÇEK/ SENET
•

Müşteri Çekleri/ Cari Hesap Çek Alındı Kaydında Çek alındı kaydında daha önceden girilen banka
isimlerinin, eklenen bar yardımıyla görülebilmesi sağlandı.

•

Müşteri Çekleri/ Borç Çekleri parametrelerinde bulunan "Cari açıklamaya çekin seri numarası
yazılsın" parametresinin işaretli olduğu durumlarda, entegrasyon kayıtlarındaki açıklamaya da seri
numarasının atılması sağlandı.

•

Reeskont Listesinin Borç Çekleri ve Borç Senetleri modüllerinde de alınabilmesi sağlandı.

•

Reeskont Listesinin geçmişe yönelik olarak alınması sağlandı. Geçmişe yönelik liste alımı seçeneği
işaretlendiğinde, verilen baz tarihine göre liste alınabilmektedir.

•

Müşteri Senetleri/ Senet Tahsil İşlemi ile yapılan senet tahsilatı sırasında, senede ait plasiyer
kodunun kasa hareketlerine atılması sağlandı.

•

Müşteri Senetleri/ Senet Tahsil bölümünden yapılan eksik ödemeleri sonucunda kalan tutarın
Genel Senet Listesi ve Portföydeki Senet Listesinde satır bilgilerinde gösterilmesi sağlandı. Genel
Kısıtlara eklenen parametre ile alınabilir.

•

Taksitli satış parametrelerine Ay/Gün sorgusu eklenmiştir. Parametrede Gün seçerek, taksitler
yine parametrede belirlenen gün aralığı ile oluşturulabilir.

•

Müşteri Senetleri/ Senet Tahsil işleminde yeri ciro olan senetlerin de gelmesi sağlandı.

KASA
•

Kasa modülünde hesaplatılan kur farkının entegrasyonda proje kodu bazında kırılım yapılarak
oluşturulması sağlandı.

•

Kasa kodları, program genelinde 8 karaktere çıkarıldı.

•

Kasa kayıtlarında yapılan iptaller işlemlerinin, çek ve fatura iptallerinde olduğu gibi, e-mail
kanalıyla bildirilebilmesi sağlandı.

DEKONT
•

Genel Dekont Kaydında sağ klikte bulunan Hesap Kapatma fonksiyonunda carinin yanı sıra
muhasebe, stok, banka kodlarının da sorgulanması sağlandı.

•

Parçalı ithalat kapatmada, mal bedeli ile birlikte diğer masrafların da döviz tutarları oranında
avans hesabından stok hesabına çekilebilmesi sağlandı.

•

Genel Dekont Kaydı sırasında Vadelere Bölme işlemi yapıldığında, taksit sayısının sorgulanarak,
taksitlerin otomatik oluşturulması sağlandı.

•

Genel Dekont Kaydında valör günü girilebiliyordu, valör tarihi otomatik hesaplanıyordu. Artık

isteğe bağlı olarak valör tarihi verilebiliyor, gün hesaplanıyor.
•

Dekont modülü dövizli kayıtları için, gridlerde döviz borç ve alacak toplamlarının da görünmesi
sağlandı.

•

Genel Dekont Kaydında Export Tipi sahasındaki Diğer seçeneği 15 adede çıkarıldı.

BANKA
•

Birden fazla havale/eft kaydının dekont numarasının aynı olduğu durumlarda, Toplu Havale/ Eft
Basımı seçeneği kullanıldığında ters işlemi yapılmış kayıtların basılmaması sağlandı.

•

Havale/ Eft kayıtlarında bulunan Yevmiye Açıklama sahası 50 karaktere çıkartıldı.

•

Talimat şablonunda yapılan havale/eft tutarının yazı ile kısmı, dekont numarası, referans
numarası basılması sağlandı. Bunun için Kullanılacak alanlar:Tutar yazı ile : nmftutaryazi Dekont
No : nmfdekontno Ref. No : nmfreferansno Dov. Tut. Yazı : nmfdoviztutaryazi

•

Ödeme Emirleri Online Banka Transferi/ Sistemdeki Ödeme Emirleri bölümünde bulunan sağ
klikteki seçeneklere “Gönderilmeyen Ödeme Emirleri Silme” ve “Tüm Ödeme Emirlerini Silme”
eklendi.

DİZAYN
•

Stoklara ait ingilizce isim (4207) sahası için dizaynda kümülasyon yapılabilmesi sağlandı.

•

Müşteri siparişlerinde kalem bazında girilen şube kodunun basımı desteklendi. Dizayn alan
numarası: 4497

•

Fatura brüt toplamının döviz cinsinden basımının yapılabilmesi sağlandı. Bunun için 4498 nolu
saha kullanılabilir.

•

Fatura, irsaliye ve sipariş üst bilgilerinde girilen Özel Kod açıklamalarının basılabilmesi sağlandı.
Basım için kullanılacak sahalar Özel Kod-1: 1392, Özel Kod-2: 1393

•

Fatura dizaynında, stok kartındaki Kod3, Kod4 ve Kod5 sahalarının basımı sağlandı. Eklenen
sahalar Kod3: 4092, Kod4: 4093, Kod5: 4094.

•

Dövizli fatura basımında kullanılmak üzere dizayn alanlarına Net Döviz Fiyatı ve Net Döviz Tutarı
sahaları eklendi. Alan numaraları 4495 ve 4496

•

5'ten fazla vadeye bölünmüş faturalardaki tüm vadelerin ve tutarların basımı desteklendi. Bunun
için 1070 ve 1075 nolu sahalar ile Kayıt No alanı kullanılmalıdır.

•

1386 nolu yazı ile toplam sahasından YTL ve YKR ibaresi kaldırıldı. YTL ve YKR ile basım için 1045
nolu saha kullanılabilir.

•

Kalite kontrol fişi basımında, ürünün dahil olduğu kalite grup kodu ve açıklamasının basılabilmesi
sağlandı. Grup kodu için 13765, grup açıklaması için de 13766 nolu saha kullanılabilir.

•

Kalite Kontrol Fiş basımı ile Kalite Ölçü Bilgilerinde girilen açıklamanın basımı sağlandı. Bunun için
13764 nolu saha kullanılabilir.

•

Kalite kontrol fişi basımında ürüne ait ingilizce isim ve kullanıcı tanımlı sahalar gibi ek bilgilerinin
basılabilmesi sağlandı. Bunun için 4200-4470 arasındaki alanlar kullanılabilir.

•

Müşteri Siparişi dizaynları ile şirket logosunun basılabilmesi sağlandı. Özel parametrelerde,
DIZAYN, ANTET, xxx.JPG şeklinde kayıt girilmelidir. xxx.JPG dosyasının içinde basılacak olan logo
bulunmalıdır. Basılmak istenen logo, basılan formun en üst kısmında ortada basılacaktır. Dizaynın
geri kalan kısmının buna göre düzenlenmesi gerekir.

•

Tüm dekont dizaynlarına, hazırlayan, onaylayan, kontrol eden sahaları eklenmiştir. Saha
numaraları, 8052, 8053, 8054.

•

Senet matbu basımında yazı ile döviz tutarının basımı sağlandı. Saha numarası 6205.

•

Dizayn Kümüle Sabit Bilgilerine ondalık sorgulaması getirildi. Böylece, örneğin net fiyat sahası için
kümülasyon yapılırken, net fiyat bilgilerinde kaç ondalığa bakılacağı belirlenebilir.

•

Fatura/ irsaliye/ sipariş basımlarında ürüne ait yapılandırma kodu ve açıklamasının basımı
sağlandı. Yapılandırma kodu için 4478, Yapılandırma kodu açıklaması için de 4479 nolu saha
kullanılabilir.

ENTEGRASYON
•

Entegrasyon kayıtlarında bulunan Sıra No bilgisinin Entegrasyon Raporunda listelenmesi sağlandı

•

YTL.sına dönüştürülmüş şirketlerde, entegrasyon modülünde verilen yuvarlama bazının kuruş
desteklemesi sağlandı. Buna göre, yuvarlama bazı: 1 girildiğinde, 1 kuruş; 10 girildiğinde, 10
kuruş; 100 girildiğinde, 1 YTL. vb. yuvarlama yapılmaktadır.

•

Seçenekli/ Toplu Aktarım işlemlerinde evrak bazında aktarım parametresi ile parçalı ithalat
kayıtlarını ayrı ayrı aktarılması sağlandı.

MUHASEBE
•

Yevmiye Fişi, Klasik Yevmiye Fişi ve Muavin raporlarında yevmiye detay bilgisinde girilen
Açıklama-2 ve Açıklama-3 bilgilerinin parametrik olarak basılabilmesi sağlandı.

•

Tarih aralıklı mizanda desteklenen "Fark Hesapları Basılsın" ve "Fark Hesapları İlgili Hesabın İçinde
Basılsın" sorgulamaları, Mizan raporunda da desteklendi.

•

Yevmiye Fiş Basımında, Klasik Yevmiye Fiş Basımında olduğu gibi evrak tarihine göre basım
desteklenmiştir

•

Yevmiye Fişi Listesine Basıma Hazırlayan ve Onaylayan sahaları eklendi.

•

Muhasebe modülü ek işlemlere proje kodu değişikliği işlemi eklendi. Eski proje kodu tüm
kayıtlarda verilen yeni proje kodu ile değiştirilebilmekte, isteğe bağlı olarak eski proje kodu
silinebilmektedir.

ENFLASYON MUHASEBESİ
•

Demirbaş paketinde, Değerleme ve Amortisman Ayırma işleminde gayrimenkul olmayan
demirbaşlar için, 31/12/2003 tarihi ve öncesi itfa olmuş demirbaşlarda VUK' a göre değerleme
yapılmaması sağlandı.Özel parametre: DEMIRBAS,VUKITFADEGERLEMESIN

•

Muhasebe modülü, enflasyon muhasebesi ile ilgili işlemlerde proje kodu desteği sağlanmıştır.
Enflasyon düzeltmeleri proje kırılımında yapılabilmektedir. Bunun için ENFMUH, PROJEKIRILIM
özel parametresi tanımlanması gerekiyor.

RAPOR
•

Rapor modülündeki stok raporlarına Kod3, Kod4, Kod5 açıklama sahaları eklendi.

•

Rapor modülünde bulunan Reçete Listesine stok Kod-3, Kod-4, Kod-5 rapor kodları eklendi.

•

Rapor modülünde bulunan Borç Çekleri Listesinde banka adı ve kodunun ayrı sahalarda
listelenebilmesi sağlandı.

•

Mal 12 Aylık Analizde, depolar arası transfer hareketlerinin analizden hariç tutulabilmesi sağlandı.

ÜRETİM
•

Reçete izleme bölümünde, alternatif malzemelerin de izlenebilmesi sağlandı.

•

İş Emri girişi sırasında, sağ click ile gelen menüde toplu iş emri basımı işlevi sağlandı. Stoklar ve
iş emirlerine ait kısıtlar verilerek basımların alınması mümkündür.

•

Üretim sonu kayıtları ile oluşan stok hareketlerinin, diğer entegre modüllerden oluşan
hareketlerde olduğu gibi, silinmesi engellendi.

•

İş emri girişinde, teknik resim vb. evrakların, stok kartlarında olduğu gibi eklenebilmesi sağlandı.

MRP
•

Malzeme Gereksiniminden İş Emri Oluşturma işleminde oluştur butonuna basıldığında stoklar
rapor kodları için kısıt verilebilmesi sağlandı. Verilen kısıtlara uyan stoklar için iş emri
oluşturulmaktadır.

POS
•

NCR 7400 serisi yazar kasalara, müşteri bilgilerinin, satış fiyatı-1 ile birlikte satış fiyatı-2 ve satış
fiyatı-3’ünde gönderilmesi sağlanmıştır. Tüm yazarkasalarda kg., lt., mt. birimli ürün bilgilerinin
ölçü birimlerinin gönderilmesi sağlanmıştır.

•

NCR kasa kullanımında, POSa Cari Gönderme işleminde, cari barkod bilgilerinin, sıfır ile 16
karaktere tamamlanarak gönderilmesi seğlandı.Bunun için işleme sırasında "Cari Barkod"
seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor.

•

Parametre girişinde barkodsuz stok kodları uzunluğuna 99 giriliğinde, POSa Ürün gönderme
işleminde stok barkod uzunluklarının 20 karaktere tamamlanması sağlandı.

DAĞITIM
•

Dispatching işleminde plasiyer kodu aralığı verilerek irsaliyeleştirme yapılabilmesi sağlandı.

SENE SONU DEVİR
•

İsteğe bağlı olarak referans koduna göre kırılımlı kapanış fişi oluşturma desteklenmiştir.

İŞ AKIŞ YÖNETİMİ
3.0.4 Onaylı Sürüm yenilikleri:
•

İşten çıkan ve izne çıkan kullanıcıda bekleyen işlerin farklı kullanıcıya aktarılması sağlandı. Konu
ile ilgili bilgi için: http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/WORKPLACE_YENILIK.mht

EXTEND
•

Cari_saha, Stok_saha gibi saha fonksiyonları için CASABITEK gibi ek tabloların saha numaraları
sabit bilgilerin tutulduğu tablolardaki saha numararından sonra gelecek şekilde düzenlendi.

YARDIMCI PROGRAMLAR
•

Şablon tanımlamasında ondalık soruldu.Oluşturulan txt dosyaya, her saha için verilen ondalık
sayısı kadar ondalıklı atması sağlandı.

