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Programda yapılan değişiklikler ile, ticari paket ve personel
paketinde, basımlarda kullanılacak para biriminin kullanıcılar
tarafından belirlenebilmesi sağlanmıştır.
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28/1/2004 tarihinde kabul edilen 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun gereğince 2005 yılı başında
Yeni Türk Lirası geçişi yapılmıştı. Aynı kanun gereği, Bakanlar
Kurulu, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan yeni ibarelerini
kaldırmaya ve uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye yetkili
kılınmıştı. Son yapılan duyurulara göre bakanlar kurulu bu geçişi
2006 yılı sonrasında bir tarihte gerçekleştirecektir. Netsis
paketlerinde mevcut durumda yapılan basımlarda, para birimi olarak
YTL ve YKR ibareleri kullanılmaktadır. Yapılan düzenlemeler
sonucunda, para biriminden yeni ibaresi kaldırıldığında gerekli
değişikliğin, progam içinden kullanıcı tarafından yapılabilmesi ve
bunun yanısıra istenen herhangi bir para birimiin kullanılabilmesi
sağlanmıştır. Böylece:
•

Dizayn modülünde param biriminin kullanıldığı tüm sahalar ve
raporlarda geçen para birimi ifadeleri, belirlenen para
birimine göre getirilecektir.

•

Programda çokuluslu para birimi desteklenmiş olacaktır. Yani,
farklı ülkelerin para birimleri, programda yapılan tanımlama
göre rahatlıkla kullanılabilecektir.

•

Dizayn modülünde başlık olarak elle tanımlanmış para birimi
ibarelerinde ise program otomatik olarak herhangi bir
değişiklik yapmayacaktır.

•

3.0.10 onaylı sürümü bulunan kullanıcıların, aşağıda

belirtilen para birimi tanımlarını mutlaka yapmaları
gerekmektedir. Aksi halde 2005 yılı şirketi haricinde tüm
yılların şirketlerinde para birimleri, TL ve Kr. şeklinde
basılacaktır.
Bunun için ticari paket ve personel paketinde yapılması gereken
tanımlamalar aşağıda anlatılmaktadır.

Ticari Pakette Param Birimi Belirleme
Ticari pakette, farklı param birimi kullanımının desteklenebilmesi
için Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımlarına, Para
Birimi sorgusu eklenmiştir.

Para birimi sahasında sorgulanan ilk sahaya, para biriminin tamsayı
kısmında kullanılacak ibare, ikinci sahaya ise, ondalıklarda
kullanılacak ifade girilmelidir. Örneğin, Yeni Türk Lirası ve Yeni
Kuruş’tan “yeni” ibaresi kaldırılana kadar, bu sahalar YTL ve YKr
olarak tanımlanmalı, “yeni” ibaresi kaldırıldığında TL ve Kr olarak
değiştirilmelidir. İstenirse Amerikan Dolarına göre basımların
yapılabilmesi için USD ve C yazılmalıdır.

Personel Paketinde Param Birimi Belirleme
Personel paketinde, bordro gibi evrak basımlarında kullanılması
istenen para birimi, personel paketinde bulunan Yardımcı Programlar
/Özel Parametreler bölümünden iki ayrı tanımlanma yapılmalıdır.

Tanımlamalardan birisi basım sırasında tamsayılar için kullanılacak
para birimini belirlemektedir. Tamsayı kısmı için yapılacak
tanımlama Grup Kodu: PERSONEL, Anahtar: TAMSAYIPARABR, Değer: “Tutar
sahasında tamsayı için gösterilecek değer” şeklinde olmalıdır.
Örneğin değer sahasına tamsayı için YTL kısaltması girilmelidir.
Ondalık kısmı için yapılacak tanımlama Grup Kodu: PERSONEL, Anahtar:
ONDALIKPARABR, Değer: “Tutar sahasında ondalık için gösterilecek
değer” şeklinde olmalıdır. Örneğin değer sahasına ondalık için YKR
girilmelidir.
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