Ticari
Genel


Program genelinde önceden belirlenen formata göre otomatik
kod üretilmesini sağlayan Akıllı Kod uygulaması eklendi. Detaylı
Bilgi



Cari Hareket Dökümü ve Borç Alacak Yaşlandırma Listesi
"fatura detay" alanı işaretlenerek alındığında "mal fazlası"
kolonunun listelenmesi desteklendi.



Entegrasyon Kodları menüsüne, sigara uygulamasına ait
parametre tanımlamaları yapılabilen “Sigara Uygulaması”
ekranı eklendi.



Tarih alanı değiştirildiği zaman kalemlere geçerken gelen
onaylama ekranı ile „seritra‟ tablosunda da tarihin
güncellenmesi desteklendi.

Banka


Müşteri Satıcı Havale\Eft Kayıtları ekranına, ilgili cari hesabın
bakiyesinin izlenebildiği "Hesap Bakiyesi" alanı eklendi.

Cari


Taksitli Senet kaydı olan cari kartın silinmesi engellendi.



Cari Hareket Dökümünde genel kısıtlara "Miktar-2 basılsın"
alanı eklendi.



FATURA\OTOCEVRIM_ILKBIRIM özel parametresi
kullanıldığında Cari Hareket Kayıtları sağ tuş "cari hareket
detay izleme" ekranında miktar ve fiat alanlarının birinci ölçü
birimi cinsinden gösterilmesi desteklendi.



Cari Risk Dökümü raporunda risk grup koduna göre kısıt
verilebilmesini sağlayan "Risk Grup Kodu Aralığı" Genel Kısıtlar
ekranına eklendi.



Cari Banka Kayıtları ekranına "İşletmelerde Ortak" alanı
eklendi. Bu alan işaretlendiği zaman ilgili tanımlama diğer
şubelerde de görülebilecektir.



Ödeme emri oluşturma ekranında gride vade tarihi alanı
eklendi.



Ödeme Planı Kayıtları\Ödeme Planı-2 ekranına "Öteleme (Ay)"
alanı eklendi. Bu alana yazılan değer kadar vade günü ay olarak
ileri tarihe atılmaktadır. Bu alan "Son Gün" ve "Son Gün+ Vade
Günü" seçeneklerinde aktif gelmektedir.

CRM


RedCode Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) modülünün parçası
olan Anket Tanımlama ve buna bağlı ekranlar kullanıma
sunuldu. Detaylı Bilgi



B2B'den girilen siparişlerin, satış aktivite türünü CRM
parametrelerinden okuması desteklendi.



Şikayet Kayıtları ekranında stok takibi yapılabilmesini sağlayan
"Şikayette Stok Takibi Yapılsın mı?" alanı, CRM Parametre
Kayıtları\Şikayet Parametre kayıtları ekranına eklendi.

Çek/Senet




Devir çek girişi ekranına, banka, şube, il, ilçe bilgileri eklendi.



Bordroda tek olarak kalan çekin, Toplu Giriş iptaline gerek
olmadan, bordro içinden iptalinin yapılabilmesi desteklendi.




Çek parçalama işleminde plasiyer kodu desteği getirildi.

“İade” durum kodu tüm ekranlardan kaldırıldı.
Müşteri Çekleri\Şubeden Çek Transferi işleminde bordro aralığı
verebilme desteği getirildi.

Tarihsel Senet/Çek Hareketleri İzleme ekranına “Elle
Müdahale” alanı eklendi. Bu alanın “Hayır” olması, ilgili
çek/senede program menülerinden işlem yapıldığı, “Evet”

olması ise, ilgili işlemin manuel devir çek girişi ekranından
yapıldığını göstermektedir.

Dekont


Genel dekont kaydında Stok tipli kayıtlarda ve gider tipli
muhasebe hesapları için girilen dekont kalemlerinde, “B formu”
ve “Bform cari kod” alanının boş geçilmemesi sağlandı.



Dekont parametre girişi ekranında, oluşan yevmiye fiş
numarasının dekont kaydının girildiği şube kodu ile başlamasını
sağlayan "Fiş Numaraları İçinde Bulunulan Şube Koduna Göre
Oluşturulsun" alanı eklendi. (Şubeli Muhasebe Uygulaması
kullanıldığında bu parametre işlev görmektedir)



Netsis Cari Muhasebe Açıklama Kayıtları ile farklı modüllerden
girilen belgelerin, entegre oldukları modüllere aktarılan
kayıtların standart açıklamalarının yerine farklı açıklamaların
tanımlanabilmesi sağlanmıştır.



Senet Çek İade Dekontu ekranından iade işlemi yapıldığı
zaman, çek/senedin durum koduna “Beklemede” değeri
atanması sağlandı.



Senet Çek Düzeltme Kaydı\Müşteri Çekleri ekranına şube/il/ilçe
bilgileri eklendi.



Senet Çek İade Dekontu işleminden iadesi yapılacak
çek/senetlerin giriş tarihinin işlem tarihi olarak
değiştirilmemesi sağlandı. Buna göre, giriş tarihi, ilk girilen
tarih olarak kalmakta ve iade tarihi, çek/senedin son işlem
tarihi alanında izlenebilmektedir.



Çek/senet ekranlarına “Son İşlem Tarihi” ve “Son İşlem Tipi”
alanları eklendi. Böylece ilgili çek/senetle ilgili en son ne zaman
işlem yapıldığı ve en son ne işlemi yapıldığı bilgisi
izlenebilmektedir.



Bankadan gelen protestolu senet dekontuna, senet
masraflarının cariye ayrı ayrı atılması için “Masraflar Cariye Ayrı
İşlensin” alanı eklendi.

Entegrasyon


Muhasebe entegrasyonunun, istenirse, havuz kullanılmaksızın
doğrudan yapılabilmesi desteklendi. Bunun için, entegrasyon
kodlarına yeni parametreler eklendi. Muhasebe fişlerinin
düzeltme ve silinmesinde ters kayıt yapılabilmesi de yeni bir
parametreyle düzenlendi. Detaylı Bilgi

Fatura


Müşteri siparişinden satıcı siparişi oluşturulması işlemi
sonucunda siparişi oluşacak satıcının bağlantılarının gelmesi
desteklendi.



Koşul uygulamasının kullanıldığı durumlarda, fatura, irsaliye,
sipariş kayıtlarına ait stok bazında kalem bilgilerinin, stoklara
ait koşul kodları ve açıklamalarıyla listelenebilmesi amacıyla,
Rapor modülündeki Ek Analizlere “Koşul Kullanım Analizi”
raporu eklendi.



"Geçici KDV Sıfırlama" parametresi açık iken, bu uygulama ile
KDVsi sıfırlanan ve sıfırlanmayan siparişlerin aynı anda
seçilerek irsaliye oluşturulmasını önlemek için, bu koşula uyan
siparişlerin aynı anda seçilememesi kontrolü konuldu.



Yükleme emrinden irsaliye oluşturulma işlemi sırasında,
kullanılan irsaliye numarası mevcut ise uyarı verilmesi ve
değiştirilmesi desteklendi.



Fatura üst bilgilerinde tarih alanına göre fiili tarihin otomatik
değişmesi desteklendi. Kalemlerde sağ tuşa "Kalem Fiili Tarih
Değiştirme", Siparişte "Sipariş İstenen Teslim Tarihi
Değiştirme" seçenekleri eklendi.



Fatura üst bilgiler ekranındaki proje kodu değiştirildiği zaman
değişikliklerin kalemlere yansıması için uyarı onay ekranı
eklendi.



Fatura girişlerinde tarih alanı değiştirildiği zaman fiili tarih
alanının değişmesi için uyarı ekranı eklendi. Uyarı ekranı
onaylanmazsa filli tarih alanı değişmemektedir.



Alış\Satış İrsaliyeleri Toplu Faturalama ekranına "Şubelere Ait
İrsaliyelerin Faturalaştırılması" alanı eklendi.



Fatura\İrsaliye İzleme Ön Sorgulama ekranına "Toplu depo kod
aralığı" kısıtı eklendi.



Müşteri Siparişleri ekranında Export Ref No alanına programdan
en fazla 20 karakter girilebilmesi desteklendi.



Sipariş teslim tarihine göre, istenen depolardaki belli bir stok
bakiyesinin sipariş ihtiyaçlarıyla karşılaştırılabileceği ve
miktarların izlenebileceği “Sipariş Karşılama Durumu” ekranı
Fatura\Araçlar\Hareket Bilgileri menüsüne eklendi.



Müşteri Siparişleri ekranında "Satıcı Siparişinden Müşteri
Siparişi Oluşturulsun mu?" parametresi işaretli olduğunda, veya
“Ekalan Kullanılsın” parametresi kullanıldığında stok isminin
değiştirilmesi engellendi.



Plasiyer kodu değiştirme ekranında fatura rehberine plasiyer
kodu ve plasiyer açıklama alanları eklendi.



Satış faturası girişinde tarih alanı değiştirildiği zaman fiili tarih
alanının değişmesi için uyarı ekranı eklendi. Uyarı ekranı
onaylanmazsa filli tarih alanı değişmemektedir.



Sevk Emri ön sorgu ekranına "Satıcı Kodu" kısıtı eklendi.



SEVKYUKLEME\CEVRIMYAP özel parametresi kullanıldığında,
sevk ve yükleme emri ekranlarında detay bilgi alanında farklı
çevrimden girilen miktarlarında izlenebilmesi desteklendi.



Fatura\İşlemler\Sipariş İşlemleri\Sipariş Açma Kapama
ekranına "Tüm Siparişler Getirilsin" kutucuğu eklenmiştir. Bu
alanın işaretlenmesi ile açılan "sipariş kısıt" ekranından grid
ekrana listelenmesi istenen siparişler için kısıt
verilebilmektedir. Kısıt ekranın boş geçilmesi ile tüm siparişler
listelenmektedir. Böylece bu ekranda birden fazla sipariş ve
kalemleri için açma\kapama işlemi yapılabilmektedir. Bu
kutucuğun işaretlenmediği durumda uygulama eskisi gibi tek
sipariş için çalışmaktadır.



Sipariş devri bir sefer yapıldıktan sonra tekrar sipariş devri
yapılırsa eski siparişler tekrar aktarılmayıp sadece eski sene
şirketinde sonradan girilen siparişlerin aktarılması desteklendi.



Sipariş Fiyat Düzenleme ekranında "Fiyat Türü" alanına "Fiyat
Listesi Satış Fiatı 1,2,3,4" seçenekleri eklendi.



Fatura\Yükleme Emri\Sabit Bilgiler ekranına Kamyon kodunun
yanına Şöför bilgisinin de seçilebileceği ekran eklenmiştir.

İş Akış Yönetimi


Açık işlerin kapatılması ekranında detay izleme bölümünde
bakiye kolonunun izlenebilmesi desteklendi.

Kalite Kontrol


Kalite kontrol\Dat Kayıtları ve Depolar Arası Transfer işleminde
transfer yapılan depo kodu için cari tanımlaması ve eposta
tanımlaması yapıldığında, DAT işleminde giriş depo ile ilgili
işlem yapıldığında eposta işlemi desteklendi. Uygulama için
giriş depo tanımlamasında cari kodu verilmesi gerekmektedir.



Üretimde girilen serinin DAT kaydına taşınması desteklendi.

Kantar


"Stok Bağlantısız Kantar Kullanımı" parametresi açık olduğu
zaman hareket girişi sonucunda İrsaliye ekranının açılmaması
desteklendi.

Kasa


Kasadan Çek/Senet Tahsil işlemi yapılırken, entegrasyon
parametresinin açık olduğu, ancak ilgili muhasebe kodu
bulunamadığı durumlarda kullanıcı uygun şekilde uyarabilmek
amacıyla, muhasebe kodunun bulunamadığına dair uyarı mesajı
eklendi.



Hızlı Tahsilat Kayıtları ekranına, kasa tarihinden farklı bir işlem
tarihinin girilebilmesine imkan sağlayan “İşlem Tarihi” alanı
eklendi.

Kullanıcı İşlemleri


Kullanıcı program yetkilerinde üretim modülü için “Şube/Lokal
Depo Tanımları” yetkisi eklendi.

Malzeme Gereksinim Planlama (MRP)


MRP modülüne, planlanan siparişlerin ya da iş emirlerinin,
sistemdeki açık sipariş veya iş emirleriyle kolayca
karşılaştırılmaları sağlayan dengeleme fonksiyonu eklendi.
Detaylı Bilgi



Planan Bileşen Değişiklikleri ekranından plana yansıtma işlemi
çalıştırıldığı zaman, MRP‟nin bu ekrandan girilen alternatif
malzemeleri de dikkate alması sağlandı.



Operasyon Matrisi Tanımlama ekranına "Matris Sil" butonu
eklendi.

Muhasebe


İndirilecek Kdv Listesi desteklendi. Muhasebe modülünde Kayıt
menüsüne "İndirilecek Kdv Listesi Parametreleri",
Raporlar\Kanuni Defter basımı menüsüne "İndirilecek Kdv
Listesi" eklendi. Detaylı bilgi



Hesap Planı Kayıtlarında gridde ana ve grup hesap kodlarının
koyu olarak görünmesi desteklendi.



Programa "Farsi" olarak girildiği zaman Mali Tablolardan
"İşletme Bilançosu","İşletme Gelir Tablosu","Satışların
Maliyeti" raporlarının gelmesi desteklendi.

Müstahsil


Bağkur Tevkifat Bildirimi raporunda "Tc Kimlik No" alanının
listelenmesi desteklendi.

Stok


Hareketi ya da başka bağlantılı tablolarda kaydı olmayan bir
stok kartının barkod kayıtlarında kaydı olsa bile silinebilmesi
desteklendi. Fakat tasarım kriterlerinden dolayı stok kartı
silinse bile yapılandırma kodu silinmemektedir.



Barkod basım sahalarına 4513 Hücre Kodu ve 4514 Hücre Net
Miktar sahaları eklendi. Ayrıca 'FATURA', 'AYNIHUCRETEK' özel
parametresi tanımlandığında hücre bazında basım yapılmakta,
özel parametre tanımlanmadığında hücre ve hücre içerisindeki
miktar kadar barkod basımı yapılmaktadır.



Stok barkod dizaynında, dizayn sahalarına 4512 nolu,
STOKPLAN ABC KODU alanı eklendi.



Sayım Bağlantısız Bakiye sıfırlama ekranına stok kodu aralığı
verilebilecek alanlar eklendi.

Teklif


Talep/Teklif Onay ekranında; "Açma" seçildiğinde kapalı
olanlar," Kapama" seçildiğine açık ve onayla işlemi yapılmış
olanlar," Onayla" seçildiğinde kapalı ve onayla geri al yapılmış
olanlar," Onayla Geri Al" seçildiğinde açık ve onayla işlemi
yapılmış olanlar Rehberde ve Grid‟de gelecek şekilde düzenleme
yapıldı. Kalem bazında işlem yapıldığı durumda; Rehberlere ve
Grid‟e tüm talep/teklif‟ler geliyor. Talep/Teklifin içindeki
kalemler kendi içinde açık/kapalı/onaysız durumuna göre
sıralanıyor.

Üretim


İş emirleri için depolardan malzeme çekilmesini kolaylaştırmak,
malzeme talep ve önem sırasını kontrol edebilmek amacıyla
Malzeme Talep Ekranı isimli yeni bir ekran geliştirildi. Detaylı
Bilgi



Reçete Listesi raporuna "Operasyon İsmi" alanı eklendi.



Üretim Sonu Kaydı ekranında İş Emri\Sipariş No rehberinin
yanına, rehberin hangi alan için açılacağına dair sorgu eklendi.
Böylece kullanılmış olan bir iş emri numarasının tekrar
kullanılması engellendi.

Personel


Netsis Personel Entegrasyon\Muhasebe Genel Kod Girişi
ekranında Asgari Geçim İndirimi için ayrı hesap kodu
verilebilmesi desteklendi.



Bordro: Puantaj Bilgi2 ekranındaki devir, sarf ve kalan tutarlar
ile ilgili sahalar, Yatay Bordro raporunda, Genel Kısıtlar
sekmesindeki "Gösterilecek Sahalar" alanına eklendi.



Şirket Bilgileri\Özel parametrelere "İzin Hesaplaması" seçeneği
eklendi. Buradan seçilecek "Bünye Girişi" veya "Giriş Tarihi"
bilgisine göre izin hesaplaması yapılmaktadır. İzin raporunda
parametreye göre bünye girişi veya giriş tarihi basılmaktadır.



İşten Çıkış Bildirgesi Ve İşe İlk\Tekrar Giriş Bildirgesi
formlarının yeni formatı desteklendi.



Aylık Eksik Gün Bildirimi ekranına eklenen "Kanun 5763 Madde
20 İzin Günleri Eksik Gün olarak Basılsın" alanı işaretlenerek
form alındığında izinli çalışma günleri listelenmektedir. Bu alan
işaretlenmediğinde Kanun 5763 Madde 20 terkine tabi günler
listelenmektedir.



Genel Kısıtlar bölümüne eklenen "Kanun 5921 İzin Günleri
Eksik Gün Olarak Basılsın" alanı işaretlenerek form alındığında
izinli çalışma günleri listelenmektedir. Bu alan
işaretlenmediğinde Kanun 5921 Geçici Madde 9 terkine tabi
günler listelenmektedir.



Personel Sabit Bilgileri ekranında "Terörle Mücadele Kapsamlı"
alanı işaretlediğinde, ilgili personel için yasal tanımlamalardaki
Genel Sağlık Sigortası priminin işçi için hesaplanmaması
desteklendi.



Hızlı Puantaj atama ekranında kesinti seçilip yeni eklenen "Borç
Takibi Uygulamasını Çalıştır" alanı işaretlendiğinde, kısıtta
verilen personeller için borç takibi işlemi toplu olarak
çalıştırılmaktadır.



Bordro zarfı, icmal zarfı ve yatay bordro‟da işveren ve işçi
primlerinden işsizlik tutarlarının düşülerek raporlanması
desteklendi.



Şirket Bilgileri\Özel parametrelere "İzin Hesaplaması" seçeneği
eklendi. Buradan seçilecek "Bünye Girişi" veya "Giriş Tarihi"
bilgisine göre izin hesaplaması yapılmaktadır. İzin raporunda
parametreye göre bünye girişi veya giriş tarihi basılmaktadır.



Ayiçi devir ve yeni aya devir işlemlerinde "Puantajlar
sıfırlansın" seçeneği ile devir yapıldığı zaman "Madde 30
Terkin" hesaplanmaması desteklendi.



Personel Sabit Bilgileri ekranında "Fiili Hiz.S.B.T" alanına fiili
hizmet zammı ile ilgili 90,91,92 alanları eklendi. Aynı ekranda
"Tahsili" alanına "Doktora" seçeneği eklendi.



Personel\Entegrasyon\Kayıt\Muhasebe Özel Kod Girişi ekranı
eklendi. Bu ekrandan tanımlama yapılarak kesintilerin personel
bazında detaylı aktarımı gerçekleştirilebilmektedir.



Yasal Tanımlamalar ekranına, yılın ilk ayının aylık asgari ücret
bilgisini ifade eden "Asg.Geç.İnd. İçin Aylık Asgari Ücret" alanı
eklendi. Bu alana yılın ilk ayının asgari ücreti getirtilmektedir.
1.aydan sonra açılan şirketlerde bu alana asgari geçim indirimi
için değer girilmelidir.



Personellerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları için de
sakatlık muafiyetinin hesaplanması desteklendi. Bunun için
Personel Sabit Bilgileri/Personel Ek Bilgileri-1 ekranına 1.Drc.
Sakat Yakın, 2.Drc. Sakat Yakın, 3.Drc. Sakat Yakın alanları
eklenmiştir. Bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı, sakatlık
derecesine göre bu alanlara girilemelidir.



Persone entegrasyon detay kod girişi ve genel kod girişi
ekranlarına Asg. Ücret Muh. Hesap Kodu alanları eklendi. Brüt
ücreti asgari ücrete eşit olan personellerin kazanç/yardım ya da
kesintilerinin burada belirtilen hesaplara aktarılacaktır.
Herhangi bir hesap kodu belirtilmemesi durumunda Muhasebe
Hesap Kodu alanında girilen hesaba aktarılacaktır.

