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Bu doküman ile, NetPos (Shops) uygulamasının kullanıldığı
firmalarda, sene sonu devir işlemlerinin nasıl yapılacağı
anlatılmaktadır.
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[X] shoPSKasa.exe
[X] Devir.Dll (3.0.10.468)

NetPos uygulamasının kullanıldığı durumlarda sene sonu
devir işlemleri için öncelikle ftp.proset.com.tr adresine
girilerek SHOPSDEVIR.rar dosyası indirilmelidir. Bu dosya
içinde devir işlemleri için gerekli olan shoPSDevir.exe ve
devir.dll dosyaları bulunmaktadır.

Yeni Yıl Kopyalama ve Devir İşlemlerinde SHOPS ile
İlgili Yapılacak İşlemler:
1- SHOPSDEVIR.rar dosyasında bulunan ShoPSDevir.exe,
shoPSKasa.exe'nin bulunduğu klasöre kopyalanmalıdır.
Devir.Dll (3.0.10.468), TemelSet klasörüne
kopyalanmalıdır. Devir.dll dosyasının bu sürümü
3.0.10.468 olmalıdır.
2- Yeni Yıl Kopyalama işlemi öncesinde shoPSDevir.exe
çalıştırılarak "Yeni Yıl Kopyalama Öncesi Yapılacak
İşlemler" sayfasından 2005 yılına ait şirket seçilmeli
ve "Çalıştır" butonuna basılmalıdır. Eğer birden fazla
shoPS kurulu olan şirket devredilecekse, her şirket için
bu işlemin ayrı ayrı çalıştırılması gerekmektedir.
3- Netsis içinden Yeni Yıl Kopyalama işlemi ve Stok
devri yapıldıktan sonra shoPSDevir.exe tekrar
çalıştırarak, "Hareket Devri Sonrası Yapılacak İşlemler"
sayfasında, bu kez 2006 yılına ait şirket seçilerek,
shoPS ile ilgili devir işlemlerini yapabilirsiniz.
4- "Stok hareketleri ile ilgili kayıtları yeni yıl
şirketine kopyala" seçeneği ile 2005 yılı şirketinde
NetPos'tan yapılan stok hareketlerine ait NetPos’un özel
tablolarında tutulan bilgiler, 2006 yılı şirketine
kopyalanmaktadır.

5- Müşteri Taksit Hareketleri Devri:
a. Hiçbir taksit bilgisini silme: Taksit hareketlerini
2006 şirketinde de aynen korur.
b. Hiç taksiti kalmamış müşterilere ait taksit geçmişi
bilgilerini sil: Tüm taksitlerini kapatmış müşterilerin
taksit geçmişi bilgilerini siler.
c. Sadece tüm taksitleri ödenmiş belgelere ait taksit
geçmişi bilgilerini sil: Tüm taksitleri ödenmiş
belgelere ait taksit geçmişi bilgilerini siler. Örneğin,
bir müşterinin 4 ayrı faturadan kaynaklanan taksit
bilgileri olsun ve bunlardan 2'sine ait tüm taksitler
ödenmiş, 1'ine ait taksitlerin bir kısmı ödenmiş, diğer
faturaya ait taksitlerin ise hiçbiri ödenmemiş ise,
bu seçenek seçildiğinde, program sadece ilk 2 faturaya
ait taksitleri ve bunların ödeme detaylarını siler.

