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Kampanya Uygulamaları
Mağazalarda çoğunlukla uygulanan satış kampanyalarının tanımlanması ve kasiyere yetki verme
zorunluluğu kalmadan otomatik olarak satış esnasında uygulanması için eklenen fonksiyondur.
Haftalık, aylık, günlük ve saatlik tanımlanabilir.
Belirlenen ürün gruplarının içerisinden en ucuz n ürüne iskonto yapılabilir veya bedelsiz satılması
sağlanabilir. Çok yoğun şekilde kullanılan karma koli çözümleri de ilgili fonksiyon ile desteklenir
hale gelmiş bulunmaktadır. Belli bir ürün grubunun satışı halinde aynı veya başka bir ürün
grubundan ürünün indirimli, bedelsiz veya başka bir fiyat tipinden satışının yapılması da
sağlanabilmektedir.

Yine mağazalarda sık kullanılan, tek tek satıldıklarında farklı, beraber satıldıklarında farklı fiyatlara
sahip olan ürünlerin satışı da Satış Kampanyaları kullanılarak yapılabilir. Ekranlardaki dinamik
kısıtlama yöntemi ile ise ürünlerin stok kodu, stok adı, barkodu, grup kodu, kod1, kod2, kod3,
kod4, kod5 sahaları kullanılarak kampanya bazında ürün grubu oluşturulabilir.

Yukarıdaki ekrandaki tanımlamaya göre 006 kodlu ürünü alana, 008 kodlu ürün bedava
satılacaktır. Sadece 008 ürünü satıldığı zaman ürünün bedeli 90 YTL olmasına rağmen 006 ürünü
ile birlikte satıldığı zaman bedelsiz olmaktadır.

Parçalı Senet Ödemesi
Parçalı senet tahsilatı fonksiyonu, müşteri senetlerinin ciro edilmesi ile sağlandı. Senet tahsil
ekranında, ilgili senetlerin ödeme şekli olarak "Müşteriye Ciro" seçildiğinde, program tarafından
otomatik olarak, senet tutarları ve vade tarihleri aynı olacak şekilde taksitler oluşturuluyor ve ilgili
senetler müşteriye cirolanıyor.

Daha sonra, program tarafından otomatik olarak oluşan bu taksitlerin tahsilatı, F10 tahsilat
ekranından istenildiği şekilde yapılabiliyor.

Örnekte görüldüğü gibi cirolama işleminden önce müşterinin 5 adet senedi bulunmaktadır.
Bunların içinden 2 adet senet cirolanmış durumda, diğer 3 adet senet ise cirolanmamış durumda
tahsilat ekranında ödenmeyi bekliyor. Cirolanan senetler ise taksit tahsilatı mantığı ile ister parçalı,
ister başka bir ödeme tipiyle ödenebiliyor. Taksitler ile ilgili faiz tahakkuk, gecikme vb. takiplerin
hepsi de cirolanan senetler üzerinden yapılabiliyor.

Belge Kopyalama
Çok karşılaşılan belge güncelleme, ödeme tipi değiştirme gibi önceden kesilmiş belgelerin
bilgilerini değiştirmek amacıyla eklenen fonksiyondur. Eğer satış esnasında stok kodu sahasına
önceden kayıtlı bir belgenin numarası yazılırsa bir uyarı ekranı ile kullanıcı uyarılır.

Eğer bu sorguya evet denilirse, ilgili belge içerisindeki kalem bilgileri yeni açılan belge kaydına
kopyalanır. Eğer yeni açılan belgenin cari, ödeme, plasiyer vb. bilgileri farklı ise otomatik olarak
fatura kaydı yeni bilgilerle kaydedilmiş olur.

Kasiyerin belge iptali, iade vb. hakları olmadığı durumlarda, hatalı işlenen belgelerin hızlı bir
şekilde işlenmesi de bu fonksiyonla sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra işlenen belgelerin basımları
sırasında kağıt sıkışması vb. bir problemle karşılaşılınca, aynı ürünleri tekrar girmeye gerek
kalmadan yeni belge kaydı açılabilir.

Depo Kısıtlama İşlemi

Satış ve Depolar Arası Transfer kayıtlarında kasiyerlerin yanlışlıkla farklı depo kodlarını
seçmemeleri için bu belgelerde kullanılabilecek şube bazında depo kodlarının tanımlanabilmesi
sağlandı. Tanımlamaların yapılması için NetPos Merkez’deki Tanımlar->Depo Kısıtları
menüsünden ekrana ulaşılabilir. Kasa Kodu ve işlem seçimi yapıldıktan sonra depo listesine o
şirket altındaki depolar listelenir.
Örnekte 38 nolu kasadan satış esnasında seçilebilecek depolar işaretlenmiştir. Bu listede herhangi
bir tanımlama yapılmazsa listedeki tüm depolar satış esnasında seçilebilir. Örnekteki gibi seçim
yapıldığında ise satış anında sadece seçili 5 depo seçilebilmektedir.

Bu ekrandan DT Çıkış deposu için yapılan tanımlamalar Depolar Arası Transfer ekranında Mal
Çıkış Deposu için, DT Giriş Deposu için yapılan tanımlamalar ise Mal Giriş Deposu için
kısıtlamalar içerir.

Manuel Mal Fazlası
NetPos Kasa’dan manuel olarak mal fazlası yapılabilmesi için Netsis Fatura Modülü’ndeki mal
fazlası parametresi açık olmalıdır. (Satış Parametreleri -> İskonto -> Mal Fazlası İskontosu var mı)
Mal fazlası ürün vermek için, NetPos Kasa’da Satış Kalemleri sayfasında Stok Kodu sahasında
iken stok kodu girilmeden F12'ye basılmalı. (F12’ye basıldığı anda Stok Kodu sahası boş değilse
mal fazlası işlemi çalışmaz.) Bu durumda ilgili sahanın başlığı "Stok Kodu - Mal Fazlası" haline
gelir. Aynı sahada tekrar F12'ye basıldığında ise "Mal Fazlası" ibaresi kalkar ve ilgili stok normal
bir şekilde satılır.

Mal fazlası olarak seçilen kalem, sarı renkle listeye eklenir. Mal Fazlası ürünün tutarı, belgeye Mal
Fazlası İskontosu olarak yansır.

Çoklu Satış
ST001 ürününden örneğin 5 adet satılmasının, yazarkasa benzeri 5 x ST001 şeklinde
yapılabilmesi için, NetPos Kasa’da Satış Kalemleri sayfasında Stok Kodu sahasına öncelikle
miktar (Örneğin 5) girilir ve F12'ye basılır. Bu durumda Miktar sahası otomatik olarak 5 değerini
alır ve Stok Kodu sahası ilgili ürünün kodunun girilebilmesi için boşaltılır. İlgili ürünün kodu girilir ve
satış yapılır.

Örneğin bu aşamada stok koduna ST001 girerek kaleme devam edersek 5 adet ST001 satmış
oluruz.

İade Nedenleri Takibi
İade'lerde İade Nedeni sorguları eklendi. Sabit Tanımları NetPos Merkez -> Tanımlar -> İade
Nedeni Sabitleri kısmından yapılabilir.

Özel Parametre ile Desteklenen Fonksiyonlar
Özel Parametre : BARKODSUZYAPKOD
Esnek yapılandırma kullanan ama barkod uygulaması kullanmayan müşterilerde tanımlanması
gereken parametredir. Normalde rehbere barkod koduna bağlı yapılandırma kodları gelir. Bu
uygulama açık ise rehber esnek yapılandırma kodlarından gelir.
Özel Parametre : FISDOKUMU
NetPos Kasa programında belge ekranında fiş tipi kullanan müşterilerde fatura basımı
yapıldığında fiş basımı yapılamıyordu. Bu özel parametre girildiğinde kasa belge kaydı sırasında
fiş seçildiğinde basım yapılabilir özelliği eklendi.
Özel Parametre : BELGESERISINEKULNOEKLENSIN
Aynı kasa kodunda birden fazla kullanıcı çalıştığı durumlarda fatura numarasının farklı gelmesi için
kullanılması gereken özel parametredir.

Özel Parametre: DIGERTIPLIBELGEBASIMI
NetPos kasa programında belge ekranında diğer tipi seçildiğinde basım yapılabilmesi için bu özel
parametre tanımlanmalıdır.
Özel Parametre: HIZLIDEPOSORGUSU
NetPos Kasa Belge ekranında, en son seçilen depo kodu diğer kalemlerde de otomatik olarak
getirilmektedir. Herhangi bir satırın depo kodu'nu değiştirmek için, ilgili satır çift kliklenerek yukarı
çağırılmalı ve depo kodu değiştirilmelidir.

Genel Kullanım ile İlgili Yenilikler
•

Kasa Gelir/Gider tanımlarına, "KDV Oranı" ve "KDV Oranı Sorgulansın" parametreleri eklendi.
Eğer ilgili Gelir/Gider tanımında, "KDV Oranı Sorgulansın" seçilirse, kasiyere KDV oranı
soruluyor.

•

Netsis Karma Koli tanımı kullanılırken, Koli stoğunun fiyatı 0 olduğunda Koli Fiyatı olarak Koli
içeriğindeki ürünlerin toplam fiyatı alındı.

•

EsPos'a "Eksi Bakiye Kontrolü" eklendi. Eksi bakiye'de sadece uyarı verilmesi EsPOS'ta
yapısal olarak desteklenemediği için, böyle bir durumda ilgili stoğun satışına izin verilmiyor.

•

Plasiyer raporuna, değiştirme sırasında satılan ürünlerin dikkate alınmamasını sağlayan bir
seçenek eklendi.

•

İlgili tüm modüllere, "ProjeKodu" desteği eklendi.

•

NNR (Netsis raporlama aracı) desteği eklendi.

•

"En çok satan stoklar" ve "En çok ciro yapan stoklar" raporları, iade edilen ürünleri dikkate alır
hale getirildi.

•

"Gecikmiş ödeme raporu"na şube kodu kısıtı ve kırılımı eklendi.

•

"Hediye çeki" uygulaması desteklendi. Ödeme tipi tanımlarına, "Seri Takibi" parametresi
eklendi.

•

Netsis TemelSet Fatura Modülü - Satış parametrelerindeki "Her satırda KDV sorulsun mu"
parametresine bağlı olarak satır bazı KDV oranı sorgusu eklendi.

•

Senet Tahsil ekranına "Cari Hareket Bakiyesi", "Tahsil/Ciro Edilen Senet Toplamı", "Gecikmiş
Senet Toplamı", "Gecikme Faizi Toplamı" ve "Ortalama Gecikme Günü" bilgi sahaları eklendi.

•

Kasa bazında Netsis Fatura Dizaynı parametresi eklendi.

•

NetPos'tan oluşturulan senetlerin basımında Netsis'ten yapılan dizaynların kullanılabilmesi
sağlandı.

•

Belge İptal ve Belge Basımı ekranlarında, NetPos’tan kesilebilen tüm belgeler desteklendi.

•

Satıcıya İade İrsaliyesi oluşturulabilmesi sağlandı.

•

NetPos Merkez/NetPos Kasa programlarına girebilecek kullanıcıların tanımlanabilmesi
sağlandı. (NetPos Merkez -> Tanımlar -> Kullanıcı Modül Hakları)

•

Gecikmiş Ödeme Raporuna telefon sahaları eklendi.

•

Seri rehberi, sadece satılmamış serileri listeleyecek şekilde düzenlendi.

