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Uygulama

Netpos Mağazacılık Otomasyonunun kullanıldığı firmalarda, temelset devirlerinin yanı
sıra Netpos için ek işlemler yapılması gerekmektedir. Bu dokümanda, Netpos devri
için yapılması gereken işlemler anlatılmaktadır.
Netpos devri öncesinde öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta, Netpos dosya sürümü
ile Netsis seti sürümünün uyumlu olmasıdır. Netpos devrinde kullanılacak uygulama
dosyası (Netposdevir.exe) program dosyalarının bulunduğu Netpos klasöründe
bulunmaktadır.
Netsis ticari paket tarafında Yeni Yıl Kopyalama Đşlemi yapılmadan önce,
NETSIS\NetPOS\ dizininde bulunan Netposdevir.exe uygulaması çalıştırılmalıdır. Bu
uygulama ile ilgili detaylı bilgi aşağıda verilmektedir.
1. Netpos Devir Đşlemleri
Uygulama, Yeni Yıl Kopyalama Öncesi Yapılacak Đşlemler ve Hareket Devri Sonrası
Yapılacak Đşlemler olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
Yeni Yıl Kopyalama Öncesi Yapılacak Đşlemler
Netpos devir işlemleri, yeni yıl kopyalama öncesinde, 2007 şirketi için çalıştırılmalı ve
sonrasında yeni yıl kopyalama yapılmalıdır.

Yeni Yıl Kopyalama Öncesi Yapılacak Đşlemler bölümünde bulunan Şirket Adı
sahasında 2007 şirketi seçilmeli ve çalıştır butonuna tıklanmalıdır. Böylece,
NSP_BEFOREDEVIR prosedürü iptal edilerek tekrar yaratılacaktır. Bu işlemin
çalıştırılması sonucu, Netpos tablolarının (Mgsthar, Mgsipatra) Netsis temelset
tablolarıyla bağlantısı oluşturulur.
Çalıştır butonuna basıldıktan sonra işlem başlatılacak ve tamamlandığında

ekrana

“Yeni Yıl Kopyalama öncesi yapılması gereken işlemler tamamlandı.” bilgisi gelecektir.
** Đşlem çalıştırıldıktan sonra, Netsis temelsetin yeni yıl kopyalama ve takiben modül
devirleri
yapılmalıdır.
Bu
işlemler
ile
ilgili
detaylı
bilgilere
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/DEVIR_2007.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
Dikkat! Yeni Yıl Kopyalama sonucu oluşan yeni yıl şirketinin BDE’de mutlaka
tanımlanması gerekmektedir. Tanımlanmaz ise, aşağıda anlatılan, Hareket Devri
Sonrası Yapılacak Đşlemler kısmında işlem yapılamayacak ve Netpos’tan ilgili şirkete
giriş yapılamayacaktır.
Hareket Devri Sonrası Yapılacak Đşlemler
Temelset devir işlemleri tamamlandıktan sonra Netposdevir.exe tekrar çalıştırılmalıdır.
Bu sefer, Hareket Devri Sonrası Yapılacak Đşlemler kısmındaki işlem çalıştırılacaktır.

Bu ekranda bulunan sahaların açıklamaları aşağıda verilmiştir.
Yeni Yıl Şirketi: Yeni Yıl Kopyalama işlemi sonucunda oluşan 2008 şirketinin
seçileceği sahadır.
Stok hareketleri ile ilgili kayıtları yeni yıl şirketine kopyala: 2007 yılında Netpos
uygulamasında işlem gören stokların hareket bilgilerinin, 2008 şirketindeki Netpos’a
ait stok hareket tablosuna (MGSTHAR) aktarılması için işaretlenecek parametredir.
Parametre işaretlenmesi, 2007 yılında gerçekleşmiş satışların 2008 yılına
aktarılmasıdır. Bunun sonucunda, 2007 yılında satılmış ürünlerin iadesi 2008 yılında
yapılabilecektir.
Müşteri Taksit Hareketleri Devri
Bu bölümde yapılacak seçime göre, 2007 yılı şirketindeki cari hesaplara ait taksit
bilgileri 2008 şirketindeki Netpos cari hareket tablosuna aktarılacaktır.
Hiçbir taksit bilgisini silme: Cari hesaplara ait ödenmiş /ödenmemiş tüm taksit
geçmişinin aktarılması isteniyorsa kullanılacak parametredir.
Taksidi kalmamış müşterilerin taksit geçmiş bilgilerini sil: 2007 şirketinde
müşterinin tüm taksitleri ödenmiş ise, müşteriye ait taksit geçmişinin yeni yıl şirketine
aktarılmaması için kullanılan seçenektir. Böylece, sadece ödenmemiş taksidi bulunan
müşterilerin ödenmiş ya da ödenmemiş tüm taksit geçmişi yeni yıl şirketine
aktarılacaktır.
Tüm taksitleri ödenmiş belgelerin taksit geçmişi bilgilerini sil: Bir belgeye ait
taksitlerin tümü ödenmiş ise ilgili belgenin taksit geçmişinin yeni yıl şirketine

aktarılmaması, ancak belgeye ait taksitlerden herhangi birinin ödenmemiş olması
halinde, belgenin ödenmişleri dahil taksit geçmişlerinin aktarılması için kullanılan
seçenektir.

