B Formu Yenilikleri

Ürün
Grubu

[X] Fusion@6
[X] Fusion@6 Standard
[X] Entegre@6

Kategori

[X] İyileştirme

Versiyon

@6

Önkoşulu

Dekont.dll, Cari.dll, Kasa.dll, Dektrk.dll, Kastrk.dll, Cartrk.dll

Uygulama

Dekont ve Kasa modüllerinden girilen gelir/gider belgelerinden, B Formlarında
gösterilecek olanların belirlenmesi ve cari hesaptan bağımsız (yazar kasa fişleri gibi)
belgelerin, B formlarında “Diğer Mal Hizmet Bedel Toplamı” bölümünde gösterimine
yönelik olarak yapılan düzenlemeler, aşağıda açıklanmaktadır.

1. Dekont Modülü Yenilikleri
1.1.

Genel Dekont Kaydı

Genel Dekont Kaydı menüsünden girilen faturaların B formunda gösterilebilmesi için,
faturaların işlendiği dekontlarda girilen seri kodları, Yardımcı Programlar/Özel
Parametre Tanımlamaları bölümünde Grup Kodu: MUHASEBE, Anahtar:
BFORMUDEKONTSERI parametresi ile tanımlanıyordu. Parametrenin değer sahasında
da, B formuna dahil edilmesi istenen dekont kayıtlarına ait seri kodları belirlenmekte
idi ('01', '02' vb). Bu durumda, parametrelerde verilen seri kodları ile girilen
dekontlarda, kdv oranı girilen satırlarda, KDV hariç tutar B formunda gösteriliyordu.
Programda yapılan yenilikler sonucunda, dekontta girilen ve B formunda gösterilecek
KDV hariç tutarlar, dekont satırları bazında belirlenebilecektir. Böylece, genel dekont
kaydı kullanılarak girilen faturaların B formuna aktarılabilmesi için, dekont kaydının
seri kodu ve ilgili dekontta 191 hesabın çalışması zorunluluğu ortadan kalkmıştır.
Ayrıca, dekont kayıtlarında cari hesap kodundan farklı hesap kodlarına (muhasebe,
stok gibi) girilen tutarlar da B formunda gösterilebilecektir. Uygulamanın bu şekilde
çalışabilmesi için MUHASEBE, BFORMUDEKONTSERI parametresinin kaldırılması
gerekmektedir. Parametre kaldırılmadığı durumda önceki uygulama olduğu gibi çalışır.
Bu özel parametre kaldırıldığında, Genel Dekont Kaydı Dekont Saha-2 sayfasında B
Formu ve Cari Kod sahaları sorgulanacaktır.

Yukarıdaki örnekte alış faturasındaki KDV hariç tutarlar, 770-01-001 nolu hesaba ait
borç satırlarında girilmiştir. Dolayısıyla, bu satırların B formuna dahil edilmesi
gerekmektedir.
B formuna dahil edilecek satırlar için Dekont Saha-2 sayfasında bulunan B Formu
sahası işaretlenmelidir.

B Formu seçeneği işaretlendiğinde Cari Kodu sahası aktif hale gelecektir. Bu sahada
KDV hariç tutarın, B formunda hangi cari hesap satırında gösterileceği
belirlenmektedir. Dekont kaydında, B formuna dahil edilecek satır, halihazırda cari

hesabı ilgilendiren bir satır olup cari hesap kodu belirlenmişse, bu kod program
tarafından Cari Kod sahasına getirilecektir. Cari Kod sahasının boş geçilmesi halinde
ise, fatura tutarı B formunda gösterilecek, ancak doğrudan B formunun “Diğer Mal
Hizmet Bedel Toplamı” bölümüne dahil edilecektir.
Sonuç olarak, yukarıda bahsedilen özel parametre tanımlanmamış ise, genel dekont
kaydından girilen faturaların B formunda gösterilmesi için ilgili satırlarda B formu
seçeneği işaretlenmeli ve gerekiyor ise Cari Kodu bilgisi girilmelidir.
Geçmişe yönelik kayıtların bu yeniliğe göre kolay bir şekilde düzenlenebilmesi için
Dekont modülü/İşlemler menüsü altına Dekont Detay Değişikliği işlemi eklenmiştir. Bu
işlemin kullanımı aşağıda açıklanmaktadır.

1.2.

Dekont Detay Değişikliği

Genel Dekont Kaydı, Serbest Meslek Makbuzu ve Genel Gider Cari Hesap Fatura
Kaydından girilen faturalardan, B formuna dahil edilecek tutar satırlarının hızlı bir
şekilde belirlenmesi için kullanılabilecek işlemdir.

Dekont Detay Değişikliği işlemine girildiğinde, B formuna dahil edilecek satırların
seçileceği listede gelmesi istenen kayıtlar için kısıt verilen ekran gelecektir.
Bu ekranda verilen kısıtlara uyan dekont satırları, Tamam butonuna basıldığında gelen
ayrı bir ekranda listelenecektir.
Tarih Aralığı: Sadece belirli bir tarih aralığındaki kayıtların listelenmesi için kullanılan
seçenektir.
Seri Kodu: Sadece belirli bir seri koduna sahip dekont satırlarının listelenmesi için
kullanılan seçenektir. Bu saha boş geçildiğinde, diğer kısıtlara da uyan tüm dekontlar
listelenecektir.
Dekont No Aralığı: Listelenecek dekont satırları için dekont numarası aralığı
verilebilecek sahadır.
Borç/Alacak: Dekont satırlarından sadece borç, sadece alacak ya da hem borç hem
alacak satırlarının listede gösterilmesine yönelik seçimin yapıldığı alandır.
Hesap Tipi: Burada yapılan seçim ile, listenenecek satırlar için hesap tipi kısıtı
verilebilir. Örneğin sadece muhasebe hesap kodları için girilen satırların listenmesi için
Muhasebe seçeneğinin işaretlenmesi yeterlidir.
Hesap Kodu: Hesap Tipi bölümünde Hepsi dışındaki seçeneklerden biri
işaretlendiğinde aktif olur. Seçilen hesap tipine ait sadece belirli bazı hesaplar için
listeleme yapılması isteniyorsa kullanılabilir. Boş geçilmesi durumunda, seçelen hesap
tipi için girilen tüm dekont satıları listelenecektir.
Sıralama: Dekont satırları listelenirken, sıralamanın hangi sahaya göre olacağı bu

sahada belirlenmektedir.
Tamam butonuna basıldığında, verilen kısıtlara uygun dekont satırları listelenir.

Bu bölüm kullanılarak, daha önceden B Formuna dahil edilen dekont satırları
izlenebilir, bu dekont satırlarına yenileri ilave edilebilir ya da bu satırlar B Formundan
çıkarılabilir.
B Formu: Listede bulunan kayıtlarda B Formu kolonunda √ işareti olanlar B
Formunda gösterilecek bilgileri ifade eder. B Formu kolonunda X olduğunda ise, ilgili
satır B Formunda gösterilmeyecektir. B Formunda gösterilmesi istenenler için bu kolon
işaretlenmelidir.
Cari Kod: B Formuna ilave edilen satırdaki tutarı ilgilendiren cari kod bu kolona
girilmelidir. Herhangi bir cari hesabı ilgilendirmeyen, B formunda “Diğer Mal Hizmet
Bedel Toplamı” bölümüne aktarılmak istenen bilgilerde ise bu kolon boş bırakılmalıdır.
Durum: Üzerinde değişiklik yapılan satırlar için program tarafından işaretlenmektedir.
Bu işlemde, B Formu ve Cari Kod bilgisi yanısıra dekontların, açıklama ve plasiyer
kodu bilgileri de düzenlenebilmektedir.
Bu ekranda yapılan değişikliklerin kaydedilmesi ve programa yansıması için Değişen
Bilgileri Sakla seçeneğinin işaretlenmesi yeterlidir.

1.3.

Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı

Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı menüsünden girilen faturalarda, B formunda
gösterilmesi istenen gider satırlarının belirlenmesi için B Formu seçeneği
sorgulanmaktadır.

Bu seçeneğin işaretlenmesi halinde, satırın KDV hariç tutarı, BA formunda, genel gider
faturasında girilen cari hesap koduna ait satırda gösterilecektir.
Bu uygulama kullanıldığında geçmişe yönelik dekont kayıtlarında düzeltme yapılması,
yani B formunda gösterilecek satırların belirlenmesi gerekecektir. Bunun için yukarıda
anlatılan Dekont Detay Değişikliği işlemi kullanılabilir.
Bilindiği üzere, önceki uygulamada, Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydından girilen
tüm faturalar, herhangi bir parametre tanımı yapılmasına gerek olmaksızın B
formunda gösterilmekte idi. Dekont modülünden gider kaydı için sadece bu menüyü
kullanan müşterilerimiz, aynı şekilde uygulamalarına devam edebilmek için, bundan
böyle, MUHASEBE, BFORMUDEKONTSERI özel parametresi tanımlamalı ve değer
sahasına, ‘’ (iki tek tırnak) girmelidir.
Gider kaydı için genel gider cari hesap fatura kaydının yanısıra genel dekont kaydı ve
serbest meslek makbuzu menülerini de kullanan müşterilerimiz ise, ya tüm dekontlar
için, MUHASEBE, BFORMUDEKONTSERI özel parametresini olduğu gibi koruyarak
önceki uygulamanın olduğu gibi devamını sağlayabilir ya da tüm dekontlar için satır
bazında B formu tanımlaması yapabilmek üzere özel parametreyi kaldırabilir.

1.4.

Serbest Meslek Makbuzu

Serbest Meslek Makbuzu menüsünden girilen faturalarda, Genel Gider Cari Hesap
Fatura Kaydı olduğu gibi, B formunda gösterilmesi istenen gider satırlarının
belirlenmesi için B Formu seçeneği sorgulanmaktadır. Bu seçeneğin işaretlendiği gider
kalemlerinde girilen tutarlar, BA formunda, makbuzda girilen cari hesap koduna ait
satırda gösterilecektir. Bu uygulama kullanıldığında geçmişe yönelik dekont
kayıtlarında düzeltme yapılması, yani B formunda gösterilecek satırların belirlenmesi
gerekecektir. Bunun için yukarıda anlatılan Dekont Detay Değişikliği işlemi
kullanılabilir.

2. Kasa Modülü Yenilikleri
Kasa modülünden girilen Muhtelif tipli kayıtların B Formunda gösterilmesi
desteklenmiştir.

B formunda gösterilecek olan muhtelif tipli kayıtlar için, kayıt girişinde sorgulanan B
Formu seçeneği işaretlenmelidir. Bu bölümden girilen tutarlar, B Formunda herhangi
bir cari hesap ile ilişkilendirilmeyecek olup, doğrudan formun “Diğer Mal Hizmet Bedel
Toplamı” bölümüne dahil edilecektir.

