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Sabit kartlarda, cari/ stok planlama kayıtlarında ve rapor kodu
sahalarında istenilen işletme ve şube seçimi yapılması sağlanarak
esneklik getirilmiştir.
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Daha önce cari kart ve stok kartı gibi sabit kartlarda desteklenen
işletmelerde ve şubelerde ortak kavramının, kodlamada bütünlük ve
esneklik sağlamak amacı ile tüm sabit kartlar (cari kart, stok
kartı,hesap kartı v.s.), planlama kayıtları (Müşteri/Satıcı Stok
Kayıtları, Stok Planlama Kayıtları, Cari Planlama Kayıtları) ve rapor
kodu (grup kodu, kod1, kod2, kod3, kod4, kod5) sahalarında
desteklenmesi sağlanmıştır. Bu sayede farklı şubelerde ve işletmelerde
aynı rapor kodları, kartlar ve planlama bilgileri kullanılabilecektir.
Fusion paketinde merkez işletmeye girildiğinde tüm sabit kartlarda,
planlama kayıtlarında ve rapor kodu sahalarında aşağıdaki gibi işletme
ve şube sorgulaması gelecektir.

Burada işletmelerde ortak sorgusuna -1 yazıldığında bu grup kodunun
tüm işletmelerde ve şubelerde ortak kullanılabileceği anlamına
gelmektedir.
Diğer işletmelerin ise merkez şubelerinde sadece Şubelerde Ortak
sorgusu gelecektir.

Merkez şube dışındaki şubelerde bu sorgu pasif olarak görülecektir.

Müşteri/Satıcı Stok Kayıtları, Cari Planlama Kayıtları ve Stok Planlama
Kayıtlarına, temin süresi ve azami-asgari stok gibi planlama
bilgilerinin şube bazında tanımlanabilmesi amacı ile işletmelerde/
şubelerde ortak sorgusu eklenmiştir.

Fusion Standard versiyonunda İşletme Mantığı olmadığı için sadece
merkez şubede Şubelerde Ortak sorgusu ekrana gelecektir.
Aynı konuda diğer bir yenilik de ‘Hariç Tutulacak Şube

Tanımlamaları’dır.
Bu işlem ile tüm şubelerde veya işletmelerde ortak hale getirilmiş bir
sabit kartın istenildiği şubede görülmemesi sağlanabilir.
Hariç tutulacak şube tanımlaması yapılabilmesi için önce bu sabit
kartın kaydedilmesi ve daha sonra bu ekrandan çıkılıp tekrar girilmesi
ve merkez şube ya da işletmede olunması gerekmektedir.
Örneğin şubelerde ortak olarak işaretlenen bir grup kodu Sube-2’de
görülmek istenmiyorsa ‘Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları’nda aşağıdaki
gibi işaretlenmelidir.

Merkez işletmeden programa girilip bu grup kodunun ‘Hariç Tutulacak
Şube Tanımlamaları’nda , hangi işletmenin hangi şubesinde hariç
tutulacağı belirlenebilir.

