Personel
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ilişkin
düzenlemeler personel programında desteklenmiştir. Düzenlemeler ile ilgili
http://www.netsis.com.tr/Dokumanlar/7_Destek/2_dokumanlar/SGK_yeni
lik.pdf linkinden uygulama detayına ulaşılabilir.

Netpos
•

Netpos lisanslama işleminin Netsis kurulumu ile (Forerunner40.exe)
yapılabilmesi desteklenmiştir.
o Netpos ürünlerini yeni alan müşterilerimiz için NETSIS ürün
listesinden “Netpos” seçilerek işlem yapılmalıdır.
o (4.0.13) Versiyon güncellemesi yapan müşterilerimiz, mevcut
Netsis güvenlik dosyasını güncelleyebilmek için, Netsis kurulum
uygulaması tekrar çalıştırılıp, Netpos uygulamasını seçerek sadece
güvenlik
dosyası
güncelleneme
işlemini
çalıştırmaları
gerekmektedir. Aksi takdirde programa girildiğinde, “Netpos Kasa,
lisanssız kullanım” hatası alınacaktır.

•

Netpos lisans bilgileri artık NETSIS güvenlik dosyası olan Netinfo4.nss
dosyasında saklanmaktadır. Psmonitor yerinede aynı şekilde NETSIS’in servis
klasöründeki Netmonitor kullanılabilir, kullanıcı sayısını kontrol eden
Pskontrol uygulaması yerinede Netsis kullanıcı servisine bakılmaktadır.

• Ndi uygulamalarının Netpos tarafındanda desteklenmesi sağlanmıştır. Bu
uygulamayı kullanabilmek için TemelSet uygulamasındaki Ndi parametresinin
açılması gerekmektedir.
o

Netpos uygulamasından NDI uygulamasına login işlemi 2 yöntemle
desteklenmektedir. Đlk olarak Netpos uygulamasına giriş sırasında,
Netpos kullanıcı adı ve şifresini kullanarak Ndi’da login olunmaya
çalışılır. Eğer bu kullanıcı adı ve şifresi ile login olunamazsa Netpos
uygulamasındaki Merkez/Tanımlar/Genel Parametreler ekranına
yeni eklenen “Ortak NDI Kullanıcı Bilgileri” ekranında girilen
bilgilerle login işlemi yapılmaya çalışılır. Login başarılı olursa
Netpos
uygulamasının
üst
menüsünde
bulunan
“NDI
uygulamaları”ndan NDI programları çalıştırılabilir.

• Tahsilat için açılan ödeme tiplerinin kesinti ve matrah tutarlarının aktarıldığı
cari hareketlerde doviz tutarınında oluşması sağlanmıştır. Bunun için döviz
uygulamasının açık olması, bağlantı carilerinin dövizli olması gerekmektedir.
Eğer kapalı fatura cari harekete kayıt atıyor ve oluşacak olan alacak
hareketleride dövizli oluşsun isteniyor ise, ödeme tipinin bağlı olduğu kasada
dövizli kasa olmalıdır.
• Ödüllü müşteri belirleme işleminde peşin fatura toplamı ve ciro rakamıda
kısıtlara eklenmiştir.

• Aylık ödeme raporunda cari adres ve telefon numarası sahalarının basımı
desteklenmiştir.
• Puan kampanyaları ile mağaza kartlarının entegre çalışması sağlanmış ve
sadece mağaza kartı olan kişilere özel puan kampanyalarının oluşturulması
desteklenmiştir.

• Mektup oluşturmada kısıt sahaları iyileştirilmiş ve gecikmiş borç kısıtı, borç
bakiyesi aralığı kısıt sahaları eklenmiştir.

