PAD (Perakende Analiz Değerlendirmesi) Uygulaması

Ürün
Grubu

[X] Redcode Enterprise
[X] Redcode Standart

Kategori

[X] Yeni Fonksiyon

Versiyon

5.0.2 Onaylı Sürüm

Önkoşulu
Uygulama

Bu uygulama ile firmaların
sağladıkları primler için;




gerçekleştirdikleri

alım

ve

satımlardan

hizmet prim sözleşmelerinin tanımlanması,
prim tutarlarının hesaplanıp sipariş ya da fatura belgeleri ile
belgelenmesi ve çıktılarının alınabilmesi,
bu hizmet prim belgelerinin prim hesaplanan ürünlere dağıtılarak
ürün maliyetlerine yedirilip maliyetlerin düşürülmesi ya da
ürünlerin karlılıklarının artırılması sağlanmıştır.

Ayrıca, hizmet prim belgelerinin yanında nakliye, montaj, vb diğer
tipteki belgelerin de ürünlerin maliyetlerine dağıtılması sağlanmıştır.
Uygulamada, alış tipli prim sözleşmeleri için prim satış faturası, satış
tipli prim sözleşmeleri için prim alış faturası kesilmektedir.

 Hizmet Prim Tanımlama
Hizmet prim sözleşmelerinin tanımlandığı ekrandır.

Şekil 1

Hizmet Prim Tanımlama ekranı Prim Tanım Bilgileri ve Kota Girişi olmak
üzere iki sekmeden oluşmaktadır.

Prim Tanım Bilgileri Sekmesi:
Hizmet Prim Kodu: Program içinde tanımlanan prim sözleşmeleri hizmet prim
kodları üzerinden takip edilmektedir. Kullanıcı tarafından girilen
tekrarlanmayan koddur.
Açıklama:
alandır.

Hizmet

prim

kodlarına

ait

açıklama

bilgisinin

Grup
kodu:
Prim
hizmet
sözleşmelerini
kendi
içinde
sağlamaktadır. Raporlama amaçlı kullanılan bir alandır.

girildiği
gruplamayı

Cari seçimi: Tanımlanan sözleşmeye hangi carilerin dahil olduğunu
belirtmek için cariler için cari kodu, grup kodu, kod1/2/3/4/5’ e göre
kısıt veriliyor. Sql desteği de mevcuttur.
Tip: Alış seçilmiş ise, programdaki alış faturalarını dikkate alarak prim
hesaplaması yapılacağı, satış seçili ise, programdaki satış faturalarını
dikkate alarak prim hesaplaması yapılacağı anlaşılmaktadır.
Başlangıç/Bitiş Tarihi: Tanımlanan sözleşmenin hangi tarihler arasında
geçerli
olacağı,
primin
hangi
tarihler
arasında
hesaplanacağı
belirlenmektedir. Başlangıç ve Bitiş tarih alanlarına kullanıcı elle ya
da tarih alanlarında bulunan takvim aracılığıyla giriş yapabilmektedir.

Şekil 2
Prim Değerlendirme Sayısı: Verilen
hesaplaması yapılacağını belirtir.
Örneğin,

tarih

aralığında

kaç

kere

prim

01/01/2010 – 31/12/2010 tarih aralığında prim değerlendirme sayısı=12
ise, 1 yıl boyunca 12 kez prim hesaplaması yapılacak anlamına
gelmektedir. Bu durum aylık dönemlerde prim hesaplaması yapılacağını
göstermektedir ( Ocak, Şubat, Mart ... Aralık ).
01/01/2010 – 31/12/2010 tarih aralığında prim değerlendirme sayısı=4 ise,
1 yıl boyunca 4 kez prim hesaplaması yapılacak anlamına gelmektedir. Bu
durum 3 aylık dönemlerde prim hesaplaması yapılacağını göstermektedir (
Ocak – Mart, Nisan – Haziran, Temmuz – Eylül, Ekim - Aralık ).
Matrah
Türü:
Verilen
primin
belirtilir. 3 tür matrah vardır.

hangi

tutar

üzerinden

hesaplanacağı

Net ciro: İskonto tutarı düşülmüş ve kdv tutarı eklenmemiş tutardır.
Faturadaki Ara toplamı ifade etmektedir.
Brüt ciro: İskonto tutarı düşülmemiş ve Kdv tutarı eklenmemiş tutardır.
Faturada Brüt Toplamı ifade etmektedir.
İskonto (ciro): Brüt tutar üzerinden hangi kademeye kadar olan iskonto
tutarlarının düşüleceği belirlenir.
Örneğin, 6 tane satır iskontosu varken, iskonto kademesi olarak 2
seçildiğinde prim hesaplamasının kademeli olarak 2 satır iskonto tutarı
düşülerek yapılacağı anlamına gelmektedir. İskonto ciro seçildiğinde
iskonto kademe alanı aktif hale gelmektedir.
İskonto Kademe: İskonto kademesinin girileceği alandır.
Prim Belge Stok Kodu: Prim hesaplaması için kullanılan ürün kodudur.
İstenilen ürün kodu girilir. Prim hesaplama işlemi sonunda sipariş ya da
fatura belgesi oluşturulurken, bu alanda girilen stok kodu kullanılır.
Prim Belgeleri İçin Kısıt Uygulaması Olacak mı: Birbirini kapsayan diğer
bir
deyişle
tarih
aralıkları
çakışan
sözleşmelerde,
parametrenin
işaretlenmediği durumda, aynı tarihler için birden fazla kez prim
hesaplaması söz konusu olmaktadır.
Örneğin,
07/08/2010 – 07/10/2010 tarihleri arasında
doğrultusunda, kota girişinde X stoğu için,

yapılan

P1

kodlu

sözleşme

yapılan

P2

kodlu

sözleşme

0-990 adet arası 50 TL prim
991-2000 adet arası 60 TL prim
07/08/2010 – 07/09/2010 tarihleri arasında
doğrultusunda, kota girişinde X stoğu için,

0-50 adet arası 20 TL prim
51-100 adet arası 30 TL prim tanımlamaları yapılmıştır.
Buna göre girilen belgeler için öncelikle P2 kodlu prim sözleşmesi için
prim değerlemesi yapılmalıdır. Ardından P2’ yi kapsayan daha geniş tarih
aralığında geçerli olan P1 kodlu sözleşme için prim değerlemesi
yapılmalıdır. P2 için değerleme yapıldıktan sonra P1 kodlu sözleşme için
prim değerlemesi yapıldığında aşağıdaki ekranda da görüldüğü gibi prim
değerlenecek kayıt gelmemektedir. Nedeni de aynı belgeler P2 kodlu
sözleşme için değerlemeye dahil edilmiştir. Dolayısı ile “Hariç Tutulacak
Prim Belge Listesi”’ nde P2 hizmet prim koduna göre oluşan belge ve
bilgileri gelmektedir.

Şekil 3

Kota Girişi Sekmesi:
Hizmet Primine Esas Stok Seçimi: Hangi ürünlere istinaden prim
hesaplaması
yapılacağı
belirlenir.
Ürün
kodlarına,
belirli
rapor
kodlarına göre, sql desteği yardımıyla veya hepsine göre kısıtlamalar
verilebilmektedir. Hepsi seçildiğinde, ürün kısıtlaması yapılmadan tüm
ürünlerin alım yada satımlarında prim hesaplanacağı anlamına gelmektedir.
Aynı sözleşme altında birden fazla ürün kısıtına göre tanımlamalar
yapılmışsa, prim hesaplama işleminde bir stoğun birden fazla ürün
kısıtına uyması durumunda, prim hesaplamadaki öncelik sırası kısıt tipi
alanında belirtilen şekildedir (Stok kodu, Cari/S kodu, Üretici kodu,
Grup kodu, Kod1/2/3/4/5, sql ve hepsi sırasındadır).

Şekil 4
Kota Özellikleri
Kota Tipi: Prim hesaplamasının satılan ya da alınan ürünlerin ciroları
üzerinden mi yoksa miktarları üzerinden mi hesaplanacağı belirtilir. Ciro
seçilmesi durumunda, Prim Tanım Bilgileri sekmesindeki Matrah Türü
alanında belirtilen ciro tipine göre hesaplama yapılır.
Kota Yok: Prim hesaplamasında herhangi bir miktarsal ya da tutarsal kota
konulmayacaksa işaretlenmelidir.
Ölçü Birimi: Prim hesaplama işleminde, satılan ya da alınan ürünlerin

miktarları burada seçilen ölçü birimi dikkate alınarak getirilir.
Hakediş Özellikleri: Kota Girişi bölümünde, ilgili kota aralıkları için
girilen değer bilgilerinin oran olarak mı yoksa tutar olarak mı
yorumlanacağını
belirtir.
Örneğin
oran
seçilmesi
durumunda,
prim
hesaplama işleminde satılan ya da alınan ürünlerin toplam cirosu, ilgili
kota aralığındaki değer bilgisinin 100’e oranı ile çarpılarak prim
hesaplanır.
Hakediş Adet Bazında: Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda her adet ürün
için prim hesaplaması söz konusudur. Hakediş olarak tutar seçildiğinde
anlamlıdır. Bu durumda ilgili kota aralığındaki değer bilgisi ile satılan
ya da alınan ürünün toplam miktarı çarpılarak prim hesaplanmaktadır.
Kota Girişi
Kota ve hakediş tanımlamalarına göre alt sınır, üst sınır ve değer
kısımları tanımlanmaktadır. Kota yok seçildiğinde üst ve alt sınır
alanları program tarafından otomatik olarak pasif hale gelmektedir. Kota
olmadığı için alt ve üst sınır değerlerinin ne olduğunun önemi yoktur.
Sabit Bedel Kavramı: Hizmet primine esas stok seçiminde hepsi seçili,
kota özelliklerinde kota yok ve hakediş özellikleri olarak tutar
seçildiği
durumda
ortaya
çıkmaktadır.
Prim
Sözleşmesinin
tanımlı
tarihleri arasında alım ya da satım olmasa bile, prim değerlendirme
ekranına ilgili kayıt gelmektedir ve hakediş özelliklerinde belirlenen
tutar kadar prim tutarı elde edilip prim belgesi oluşturulmaktadır.

 Hizmet Prim Değerlendirme
Tanımlanan prim sözleşmelerine ait prim dönemlerindeki hareketlerin
listelenmesi, prim tutarlarının hesaplanması, çıktısının alınması ve prim
belgelerinin
oluşturulması,
önceki
dönemlere
ait
prim
hesaplama
işlemlerinin görüntülenmesi de bu ekran aracılığı ile yapılmaktadır.

Şekil 5

Hizmet Prim Kodu: Tanımlı olan prim kodlarının girildiği alandır. Hizmet
prim kodu yazısının üzerine tıklandığında, Hizmet Prim Tanımlama ekranına
otomatik olarak geçiş yapılabilmektedir.
Cari Kısıt: Sözleşmede cariler için tanımlanan kısıtlar görünmektedir.
Tip: Sözleşmeye ait hangi tipteki belgelerin listeleneceği görülmektedir.
Cari Kodu: Sözleşmede tanımlı olan cari kısıta uygun cari kodunun
girileceği alandır. Cari Kodu rehberi açıldığında, sözleşmede tanımlı
olan cari kısıta uygun cari kodları listelenmektedir.
Dönem
Aralığı:
Program,
tanımlı
sözleşme
için,
önceki
dönem
hesaplamalarını kontrol ederek, otomatik olarak güncel prim hesaplama
dönemini getirmektedir. Program sıradaki güncel başlangıç prim dönemine
göre, bitiş tarihini de otomatik olarak getirir. Örneğin tanımlanan
sözleşme aylık bir sözleşme ise, dönem aralığında başlangıç tarihindeki
ayın son günü otomatik olarak dönem bitiş tarihi olarak ayarlanır.

Şekil 6

Şekil 6
“Prime Esas Hareketleri Listele” butonu yardımıyla ya da Dönem Aralığı
bilgilerinin girilmesi işlemi ardından, ilgili dönem aralığına ait
belgeler,
Hizmet
Prim
Değerlendirme
ekranının
altındaki
alanda
listelenmektedir. Prim hesaplanacak belgelerdeki ürünlerden listeye,
sadece prime dahil olan ürünler getirilmektedir. Prim hesaplaması
yapılmak
istenmeyen
kayıtlar
listeden
çıkartılabilir.
Bunun
için
kayıtların sol tarafındaki kutucuklardan işaretler kaldırılır.
Prim hesaplaması yapılacak belgelere karar verildikten
Değerlendir” butonu yardımıyla hak edilen toplam prim
gösterildiği ekrana geçilmektedir.

sonra “Prim
tutarlarının

Şekil 7
Bu ekranda Hizmet Prim Tanımlama ekranına dönülmesine gerek kalmadan,
Prim hesaplamasının yapıldığı ekranda, Hizmet Prim sözleşmesine ait
bilgiler detaylı bir şekilde gösterilmektedir.
Sözleşme için hesaplanan prim tutarı ürün gruplarına göre kırılarak
detaylı olarak gösterilmektedir. Böylece toplam prim tutarını hangi ürün
grubunun ne kadar etkilediği de incelenebilecektir.
Ekranda koyu font ile gösterilen bilgiler, ürün grupları için hesaplanan
prim
tutarlarının
kullanıcılar
tarafından
kontrol
edilmesinde
kolaylaştırıcı rol oynamaktadır. Kullanıcılar, sözleşme tanımındaki
bilgilere göre dinamik olarak ayarlanan koyu fontlu bilgileri kullanarak,
hesaplanmış
olan
prim
tutarlarının
doğruluğunu
kolayca
kontrol
edebilecektir.
Hakedilen toplam prim tutarının doğruluğundan sonra “Prim Belgesi
Oluştur” butonu yardımıyla prim belgesi oluşturmak için bir sonraki
ekrana geçiş yapılır.

Şekil 8
Prim Belgesi Oluştur işleminde,
Belge Numarası: Alış tipli prim sözleşmeleri
Numarasının,
satış
tipli
prim
sözleşmeleri
numarasının girildiği alandır.
NOT: Prim Değerlendirme
parametresi ile sipariş
oluşturulabilir.

için
için

işleminde, (“HIZMETPRIM”,
adımı geçilerek doğrudan

Müşteri
Satıcı

Sipariş
Sipariş

“FATURA”) özel
fatura belgesi

Belge Tipi: Oluşacak prim belgesinin belge tipinin seçildiği alandır.
Oluşacak belge sipariş belgesi ise; yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 2
farklı belge tipi seçimi söz konusudur. Oluşacak belge fatura belgesi
ise; açık, kapalı, muhtelif, iade, zayi iade, ithalat/ihracat olmak üzere
6 farklı belge tipi seçimi söz konusudur.
Belge Tarihi:
alandır.

Oluşacak

prim

belgesinin

tarih

bilgisinin

girildiği

Proje Kodu: Program genelinde proje uygulaması açıksa, prim belgesi için
proje kodunun girildiği alandır.


“Prim Belgesi Görüntüle” butonuna basılarak oluşacak prim belgesine
ait bilgiler alt taraftaki alanda görüntülenmektedir. Hakedilen
prim tutarı üzerine varsa kdv tutarı eklenerek genel toplam oluşur.

“Prim Belgesi Oluştur” butonuna basıldıktan sonra “Bu işlemde prim
belgesi oluşturulacaktır. Devam etmek istiyor musunuz?”
yazılı uyarı
ekranı çıkmaktadır. Uyarı ekranını “Evet” diyerek geçtikten sonra oluşan
prim belgesinin numarası ekranın en alt kısmında kırmızı renkle ve koyu
font ile yazılarak kullanıcıya gösterilir.

Şekil 9

Şekil 10
Önceki Dönem Hesaplamaları Göster: Hizmet Prim Değerlendirme ekranında
girilen hizmet prim koduna bağlı olarak, önceki prim dönemlerinde oluşan
belgelerin belge tipi ve numaralarını, hak edilmiş prim tutarlarını
gösterir.

Şekil 11
Önceki Dönem Prim Hesaplamaları ekranında ilgili kaydın sol tarafındaki
“İptal” linki tıklandığında, prim değerlendirme iptalini engelleyen
faktörlerin olması durumunda, prim değerlendirme iptalini engelleyen
faktörlerin ne olduğuna dair kullanıcıyı bilgilendiren liste çıkmaktadır.
Listede
belirtilen
adımların
uygulanması
sonrasında
ilgili
prim
değerlendirmesinin iptali söz konusu olabilmektedir. Aksi takdirde prim
değerlendirme iptali yapılamamaktadır.

Şekil 12

 Maliyet Dağıtım
Oluşan prim faturalarının, prim hesaplanan ürünlere dağıtıldığı ekrandır.
Hizmet Prim Değerlendirme ekranında doğrudan fatura belgesi yerine
sipariş belgesi oluşturulmuşsa, maliyet dağıtımı öncesi ilgili sipariş
belgesi fatura belgesine dönüştürülmelidir.
Maliyet Dağıtım Ekranı; Dağıtım Genel Bilgileri, Dağıtılacak Kaynak Belge

Kısıtları, Dağıtma Yapılacak hedef Belge Kısıtları olmak üzere 3 kısımdan
oluşmaktadır.

Şekil 13

Dağıtım Genel Bilgileri
Fişno: Prim hesaplanan ürünlere yapılan prim dağıtımları bu alana girilen
fiş numaraları ile takip edilmektedir. Ancak buradaki fiş numarası,
programdaki diğer fatura numaraları ile karıştırılmamalıdır. Perakende
uygulamasına özel bir fiş numarasıdır. Yanlış dağıtım yapıldığında geriye
dönük belgeleme için önemlidir.
Maliyet Dağıtım Anahtarı: Maliyet dağıtım işlemi için dağıtım anahtarı
seçimi yapılır. Hizmet Prim Belgeleri isimli anahtar, programda daha
önceden oluşturulmuş bir anahtardır. Dolayısıyla, Hizmet Prim Belgeleri
sisteme tanıtılmış durumdadır. Program, sistemdeki fatura belgelerinden
hangilerinin
hizmet
prim
faturaları
hangilerinin
olmadığını
ayırabilmektedir.
Maliyet Dağıtım Anahtarı üzerine tıklandığında, Maliyet Dağıtım Anahtarı
ekranına otomatik olarak geçiş yapılabilmektedir.
Bu alanda, Hizmet Prim Belgeleri başlıklı anahtar dışında
montaj, vb. diğer fatura belgeleri için Maliyet Dağıtım
ekranında önceden oluşturulan şablonlar da listelenmektedir.
Fiş Tarihi: Maliyet dağıtımının hangi tarihte yapılacağı girilir.

nakliye,
Anahtarı

Şekil 14

Dağıtılacak Kaynak Belge Kısıtları
Dağıtımı yapılacak fatura belgeleri için kısıt verilmektedir. Genelde
belge belge dağıtım işlemleri yapılması daha anlamlıdır. Dağıtılacak
Kaynak Belge Kısıtları Genel kısıtlar, Stok kısıtları, Cari kısıtları ve
Ek kısıtlardan oluşmaktadır.
Genel Kısıtlarda; Belge Tipi, Tipi, Belge No Aralığı, Kod1, Kod2, Tarih
Aralığı alanlarına göre kısıt verilerek dağıtılacak belgelerin gelmesi
sağlanır.
Belge Numarası rehberinde dağıtımı yapılacak veya kısmi dağıtımı yapılmış
olan fatura belgeleri gelmektedir. Dağıtımı yapılan fatura belgeleri
rehberde gelmemektedir.

Şekil 15
Stok kısıtlarında; stok kodu, grup kodu, kod1/2/3/4/5 alanlarına kısıt
verilerek dağıtılacak belgelerin gelmesi sağlanır.
Ayrıca stok parametrelerinde “Kullanıcı Tanımlı Sahalar”
bölümünde
gerekli tanımlamalar yapılmış ise, stok kartlarındaki kullanıcı tanımlı
sahalara göre de kısıt verilebilmektedir.
Ürünlerde

raporlama

amaçlı

olarak

seçimi sağlayan özel rehberler

girilen

alanlar

için,

birden

fazla

eklenmiştir.

Şekil 16
Cari kısıtlarda; Cari Kod Aralığı,
alanlarına göre kısıt verilebilir.

Cari

Grup

Kodu,

Bağlı

Cari

Kodu

Ayrıca stok parametrelerindeki gibi cari parametrelerinde de “Kullanıcı
Tanımlı Sahalar” bölümünde gerekli tanımlamalar yapılmış ise, cari
kartlarındaki kullanıcı tanımlı sahalara göre de kısıt verilebilmektedir.

Şekil 17
Ek kısıtlarda; fatura belgelerinin üst bilgilerinde girilen açıklamalara
göre kısıt verilir. Fatura parametrelerinde “Sipariş / İrsaliye /
Faturada ek sorgular var mı” parametresinin işaretli olması durumunda ek
kısıtlar sekmesi görünür duruma gelmektedir.

Şekil 18

Dağıtma Yapılacak Hedef Belge Kısıtları
Dağıtılacak Kaynak Belge Kısıtları kısmında verilen kısıtların aynısı bu
kısımda da verilebilmektedir.
Maliyet Dağıtım Anahtarı kısmında; Hizmet Prim Belgeleri seçildiğinde,
Dağıtma Yapılacak Hedef Belge Kısıtları alanı pasif hale gelip, “Prime
Esas Hareketler Dikkate Alınsın” parametresi varsayılan olarak işaretli
gelmektedir. Bu parametrenin anlamı Dağıtılacak Kaynak Belge Kısıtlarında
seçilen fatura belgesine göre Dağıtma Yapılacak Hedef Belgeleri otomatik
olarak
program
tarafından
getirilir.
Bu
parametrenin
işareti
kaldırıldığında, belge seçimi kullanıcıya bırakılır.

Şekil 19

Dağıtılacak Kaynak Belge kısıtları verildikten sonra
butonuna basıldıktan sonra “Prim Esas Hareketler Otomatik Getirilsin mi?”
yazılı
uyarı
ekranında
“Evet”
seçildiğinde,
prim
tutarlarının
hesaplandığı belge/belgeler ve ilgili ürün kodları program tarafından
listelenir. Uyarı ekranında “Hayır” seçildiğinde, seçim kullanıcıya
bırakılır.
butonuyla girilen kısıtlar temizlenir.

Şekil 20
veya
butonları üzerinde çift tıklandığında ya da ilgili
belgenin üzerinde sağ tıklayarak “Fatura Belgesi Görüntüle” başlıklı menü
seçilerek ilgili belgenin detay kayıtlarına ulaşılır.

Şekil 21
Dağıtma Yapılacak Hedef Belge Kısıtlarında listelenen kayıtların belge
tipi “Alış Faturası” ise, Alış Fatularına istinaden prim hesaplaması
yapıldığı, belge tipi “Satış Faturası” ise, Satış Fatularına istinaden
prim hesaplaması yapıldığı anlaşılır.

Şekil 22
Dağıtılacak Kaynak Belge Kısıtlarında dağıtım tipi kolonundan, dağıtımın
miktarsal olarak mı yoksa tutarsal olarak mı dağıtılacağı seçilir.
Dağıtım tipi seçildikten sonra Dağıt kolonundaki
ikon çift
tıklanarak ya da ilgili satır üzerinde sağ tıklayarak “Seçili Satırı
Dağıt” menüsü yardımıyla dağıtım işlemi yapılır.

Şekil 23

Şekil 24

Dağıtılacak Kaynak Belge Kısıtlarındaki “Dağıtılacak Tutar” kolonundaki
prim tutarı değerinin, Dağıtma Yapılacak Hedef Belge Kısıtlarındaki
Dağıtılacak Tutar kolonundaki tutarların toplamıyla aynı olması gerekir.
Prim tutarının tamamı dağıtılabileceği gibi, kısmi olarak prim tutarı da
dağıtılabilir. Kısmi olarak dağıtılan prim tutarı “Dağıtılmış Tutar”
kolonunda görülmektedir.

Şekil 25
Dağıtım işlemini sonlandırmak için “Kaydet” butonuna basılır. Ardından
ekrana “Eşleştirme işleminiz kaydedilecektir. Emin misiniz?” yazılı
onaylama ekanı gelir. Bu onay ekranına “Evet” diyerek geçilir. Son
olarak, “Maliyet Dağıtım İşleminiz Başarı ile Gerçekleştirilmiştir.”
yazılı uyarı ekranının gelmesiyle işlem son bulur.

Şekil 26

Şekil 27
Önceden oluşturulmuş Maliyet Dağıtım fişleri üzerinde herhangi bir
değişiklik yapılamamaktadır. Fiş İptali yapılabilmektedir. Fiş no
rehberinden, önceden kayıtlı fiş seçildiğinde “Fiş İptal” butonu
gelmektedir.

Şekil 28
butonuna
basıldığında,
“Bu
İşlem
Sonucunda
Fiş
Edilecektir.
Emin
misiniz?”
yazılı
onaylama
ekranında
işaretlendiğinde, maliyet fişi iptal edilecektir.

İptal
“Evet”

Şekil 29
Dağıtılacak Kaynak Belgelerde, Dağıtma Yapılacak Hedef Belgelerde, ilgili
kayıt üzerinde çift tıklandığında, kayıt turuncuya döner. Klavyeden
“Delete” tuşuyla veya sağ tıklayarak “Seçili Satırları Sil” menüsüne
basılarak veya tüm satırların silinmesi için “Tüm Satırları Sil” menüsüne
basılarak dağıtımda yer almayacak belge/belgeler silinir.

Şekil 30
Sistemde yer alan alış ya da satış tipli fatura belgelerinin Maliyet
Dağıtım işlemleri için de kolaylıklar getirilmiştir. Mevcut bir fatura
belgesi üzerinde “Kalem Bilgileri” sekmesinde sağ tıklandığında çıkan
menüde “Maliyet Dağıtım“ tıklandığında, otomatik olarak Maliyet Dağıtım
ekranı açılmaktadır. Açılan Maliyet Dağıtım ekranında, aktif fatura
belgesinin dağıtımı yapılacak şekilde otomatik ayarlamalar yapılmaktadır.
Aynı
durum,
“Toplamlar”
sekmesinde
yer
alan
“Maliyet
Dağıtım”
parametresinin işaretlenmesi durumunda da geçerlidir. Bu kolaylık ile
birlikte, Maliyet Dağıtım ekranına manuel girmeye gerek kalmadan, fatura
girişi
esnasında
otomatik
olarak
maliyet
dağıtımın
yapılması
sağlanmıştır. Dağıtılacak fatura belgesinin Hizmet Prim Belgesi olması
durumunda, Maliyet Dağıtım ekranında yer alan Dağıtım Anahtarı değeri
Hizmet Prim Belgesi olacak şekilde otomatik ayarlanmaktadır. Diğer fatura
belgelerinin dağıtımı işleminde ise, Dağıtım Anahtarı değeri manuel
seçilmelidir.

Şekil 31

Şekil 32

 Maliyet Dağıtım Anahtarı Oluşturma
Hizmet prim belgelerinin yanında nakliye, montaj, vb diğer tipteki
belgelerin de ürünlerin maliyetlerine dağıtılabilmesi için, Maliyet
Dağıtım Anahtarı Oluşturma ekranından ilgili şablonların tanımlanması
gerekmektedir.

Şekil 33
Maliyet Dağıtım Anahtarı Oluşturma ekranında yer alan Dağıtılacak Kaynak
Belge Kısıtları ve Dağıtma Yapılacak Hedef Belge Kısıtları alanları,
Maliyet Dağıtım ekranındaki Dağıtılacak Kaynak Belge Kısıtları ve Dağıtma
Yapılacak Hedef Belge Kısıtları alanlarında tanımlanan kısıtlarla birebir
aynıdır. Detaylı bilgi için dokümandaki Maliyet Dağıtım ekranı kısmını
inceleyiniz.
Aşağıdaki Nakliye gideri için tanımlanan örnek şablonda, ürün grup kodu
“NAKLIYE” olan belgelerin, Dağıtılacak Kaynak Belge olduğu, Fatura
belgelerinde Acıklama 1 alanında “NAKLIYE” yazan belgelerin Dağıtma
Yapılacak Hedef Belge olduğu görülmektedir.

Şekil 34
Tanımlanan şablon Maliyet Dağıtım ekranında Maliyet Dağıtım Anahtarı
alanında Hizmet Prim Blgeleri gibi otomatik olarak tanımlı olarak
gelmektedir. Bu şablon tanımına uyan belgeler, program tarafından artık
bilindiği için kolaylıkla prim tutarlarının dağıtımı gibi ilgili ürünlere
dağıtılacaktır.

Şekil 35

 PAD Uygulaması İçin Desteklenen Raporlar
Aşağıdaki raporların kısıt ekranlarına “Ek Maliyet Dağıtım Uygulaması
Kullanılacak” parametresi eklenmiştir. Bu parametre varsayılan olarak
işaretli
gelmektedir.
Bu
sayede
hak
edilen
prim
tutarlarının
dağıtımlarının yansıtılmış hali raporlanabilmektedir. Bu parametrenin
işareti kaldırılarak raporların eski hali alınabilir
Stok modülünde;


Serbest Maliyet Ambar Raporu

Şekil 36





Son Giren İlk Çıkar (LIFO)
İlk Giren İlk Çıkar (FIFO)
Lokal Depo Maliyet Raporu
Stok Karlılık Raporu

raporlarına ilgili parametre eklendi.




Maliyet Oluşturma
Sayım Farkını Satış Hareket İşleme
Stok Devri gibi uygulamalarda çalışma mantığı PAD’ a göre yeniden
düzenlenmiştir.

Fatura Modülünde;



Fatura Karlılık Raporu
Mal Detaylı Karlılık Raporu gibi raporların çalışma mantığı PAD’ a
göre yeniden düzenlenmiştir.

Örnek:
X firması, tadarikçisi olan Y firmasından ürün almaktadır. Bu alımlara
karşılık aralarında yapılan sözleşme özellikleri aşağıdaki gibidir.
o

09/08/2010-09/12/2010 tarihleri arasında geçerli olup, bu tarihler
arasında toplamda 5 kere prim hesaplaması yapılacaktır.

o
o
o
o

Matrah tipi: İskonto ciro, İskonto kademe: (İskonto 2)
Kota tipi: Ciro
Hak ediş özellikleri :Tutar ve (adet bazında)
Kota Girişi: 0-50000 TL arasında, adet başına 55 TL
50001-100000 TL arasında, adet başına 75 TL
100001-200000 TL arasında adet başına 100 TL

Şekil 37

Şekil 38
Alış faturası giriliyor.

Şekil 39

Şekil 40
Matrah tipi iskonto ciro, kademe olarak ta iskonto 2 olarak tanımlandığı
için, belgedeki 3 satır iskontosu olmasına rağmen 2. Satır iskontosuna
kadar olan matrah üzerinden prim hesaplaması yapılacaktır.
1.İskonto
355*0,10=35,5 TL (1.satır iskonto tutarı)
355-35,5=319,5 TL (1 birim için 1. Satır iskontosu düşülmüş tutar)
319,5*150 (Miktar)=47925 TL (Matrah)
2.iskonto
319,5*0,05=15,975 TL (2.satır iskonto tutarı)
319,5-15,975=303,525 TL (1 birim için 2. Satır iskontosu düşülmüş tutar)

303,525*150 (Miktar)=45528,75

TL (Matrah)

3.iskonto
303,525*0,05=15,17625 TL (3.satır iskonto tutarı)
303,525-15,17625=288,34875 TL (1 birim için 3. Satır iskontosu düşülmüş
tutar)
288,34875*150=43252,35 TL (Matrah)
Hesaplanan matrah 45528,75 TL’ dir. Bu durumda kota girişinde 0-50000 TL
aralığına girmektedir. Adet başına 55 TL prim sözkonusudur.
Bu durumda 150*55=8250 TL Prim hak edilmiştir. Hizmet Prim Değerlendirme
ekranında
da
hak
edilen
toplam
prim
tutarı
alanında
bu
tutar
görünmektedir.

Şekil 41

Şekil 42


M00000000000051 nolu müşteri siparişi oluşturulmuştur. Bu sipariş
D0000000000016 nolu satış faturasına dönüştürüldü.

Şekil 43

Şekil 44

Şekil 45


Hesaplanan prim tutarı, ilgili stoklara dağıtılmıştır.

Şekil 46


Serbest
Maliyet
Ambar
raporunda
ve
diğer
maliyetle
ilgili
raporlarda prim tutarı maliyete dahil edilerek hesaplanan maliyet
fiyatları ile dahil etmeyerek oluşturulan maliyet fiyatları ayrı
ayrı
gösterilebilir.
Prim
tutarı,
prim
hesaplanan
ürünlere
dağıtıldığında maliyetinde yukarıda da görüldüğü gibi azalmaya
sebep olmaktadır.

 Hızlı Kalem Girişi
Fatura modülünde sipariş, irsaliye veya fatura girerken kalem girişi
sırasında istenilen kalemleri hızlı şekilde belgeye eklemeye olanak
tanıyan grid üzerinden “hızlı kalem girişi” seçeneği getirilmiştir.
Kullanıcılar, kalem kayıtlarını kendi seçimlerine göre ister grid

üzerinden isterlerse mevcut standart ekrandan yapabileceklerdir.
Fatura modülünde belge girişi yapılırken, üst bilgiler sekmesinde sağ
tıklandığında gelen menünun en altında kalemlerin belgeye giriliş şekli
de olan bir işlem seçenekleri kutusu gelir. Burada bu kullanıcı/şube ve
belge için
“Hızlı Kalem Girişi” seçimi yapıldığında, kalem seçimi için
kısıtlar vererek hızlı bir şekilde kalemleri seçmek ve bunları belgeye
girmek mümkün olur.
Netsis’ in fatura modülündeki standart ekranı ile kalem girişine dönülmek
istenirse; belge açıldıktan sonra, benzer şekilde, belge numarası
girilmeden ekran üzerinde sağ tıklayarak basıldığında gelen menude
“Standart Kalem Girişi” seçilmelidir.

Şekil 47
Kullanıcı faturadaki belgelerde hızlı kalem girişi seçtiğinde,
karşısına kalem girişi ekranında gridden kayıt yapabilecektir.

artık

Şekil 48

Grid Ekranının Özellikleri
Kullanıcıların, gerekli bilgileri grid üzerindeki
kayıtlarını hızlıca yapabilmeleri hedeflenmiştir.

hücrelere

girerek,

Şekil 49
Ön Değer: Ön değer satırında gri renk ile belirtilmiş (Miktar, fiyat,
iskonto vb.) hücrelere de değer girişi yapılabilmektedir. Böylece, yeni
kalem girişleri sırasında, ön değer satırında bilgi girilmiş olan
alanlara, değerler otomatik olarak getirilecektir. Örneğin; iskonto1 için
ön değer girildiğinde, yeni kalem kayıtlarında iskonto1 hücresine
doğrudan ön değer satırında girilen değer gelecektir, kullanıcı isterse
bu değeri değiştirebilir.
Seç: Grid ekranındaki kayıtlardan siparişe eklenecek olanların seçiminin
yapılması için ilk kolondaki “
” ikonuna tıklanarak, satırın seçilmesi
gerekmektedir. Seçilmiş olan kayıtlar için bu kolonda artık “
” ikonu
görülecektir.
Seçilmiş
olan
bir
kalemin
siparişe
eklenmesinden
vazgeçilirse, benzer şekilde ikona tıklanarak seçimi kaldırılabilir.
Kaydet: Grid ekranında satırların seçilmiş olmaları,
bu kayıtların
siparişe eklenmiş oldukları anlamına gelmemektedir, seçilmiş olan kayıdı
siparişe ekleyebilmek için mutlaka “ ” ikonuna tıklanmalıdır. Benzer
şekilde daha önceden kaydedilmiş olan bir satırda değişiklik yapılırsa da
kaydetme
işlemi
ile
son
değişikliklerin
siparişe
yansıtılması
sağlanmalıdır.
Seçilen Kalemleri Kaydet: Grid ekranının altındaki bu buton yardımıyla
seçili
tüm
kalemlerin
hızlı
bir
şekilde
siparişe
kaydedilmesi
sağlanabilir.

Sil:
ikonu yardımıyla gride ve siparişe eklenmiş olan kalemlerin silme
işlemi yapılabilir.
Tarihçe:
ikonu yardımıyla ilgili stok için daha önce girilmiş olan
faturaların detaylarının “geçmiş tarihli belgeleri göster” bölümünden
izlenebilmesi sağlanmıştır. Geçmiş tarihli faturalar bölümünde listelenen
kayıtların
ilk
kolonundaki
buton
yardımıyla
belge
ön
izleme
yapılabilmektedir.

Şekil 50

butonu yardımıyla, girilen kısıtlara uygun stoklar, kalem
olarak eklenebilir. Burada kullanıcıya 2 farklı kısıt verme olanağı
sağlanmıştır. İstenirse açılan ekrandan sadece satıcı kısıtı (Şekil 51)
verilerek stok kartında satıcı kodu bilgisi kısıtta girilen satıcı
kodları olanların kalemlere eklenmesi sağlanabilir veya gelen önsorgu
ekranı yardımıyla stok kartına ait çeşitli kısıtlar (Şekil 52) verilerek
kısıtlara uyan stokların kalemlere hızlıca eklenmesi sağlanabilir.

Şekil 51

Şekil 52

butonları yardımıyla gride eklenen kayıtlara
yenilerini eklenebilir (klavyedeki “İnsert” tuşu ile de yapılabilir) veya
seçili olan kayıt silinebilir (klavyedeki “Delete” tuşu ile de
yapılabilir).

