STOK FİYAT İŞLEMLERİ
Amaç ve
Fayda

Yayın Tarihi
Kategori
Ürün Grubu

Stok fiyat işlemlerinde yapılan düzenlemeler ile, fiyat
tanımlamalarında daha fazla saha için kısıt verilebilmesi ve fiyat
tanımlama ekranlarının daha kullanışlı hale getirilmesi amaçlanmıştır.
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Stok Fiyat İşlemlerinde yapılan değişiklikler ile, Stok Modülü/ Stok
Fiyat İşlemleri altında bulunan menüde düzenlemeye gidilmiştir. Buna
göre menüden çıkarılan bölümler yerine aşağıdaki kayıt ekranları
eklenmiştir:
Toplu Alış Fiyatı Değişikliği

Alış Fiyat Değişikliği

Tek Ürün Alış Fiyatı Değişikliği
Toplu Satış Fiyatı Değişikliği

Satış Fiyat Değişikliği

Tek Ürün Satış Fiyatı Değişikliği
Tek Ürün Alış/ Satış Fiyat Değişikliği

Alış/ Satış Fiyat Değişikliği

Yeni eklenen fiyat değişikliği ekranları, Stok Kısıt Tanımları, Fiyat
Seçenekleri ve Fiyat Girişi sayfalarından oluşmaktadır. Bu sayfaların
kullanım amaçları ve içerdikleri sahaların açıklamaları şöyledir:

Stok Kısıt Tanımları
Fiyat listesi hazırlanacak veya mevcut listesinde değişiklik yapılacak
stoklar için kısıt verilmesi ya da bu stoklar için Fiyat Girişi
sayfasındaki sıralamanın nasıl yapılacağının belirlenmesi amacıyla

kullanılan bölümdür.

Kısıt ekranında, ilgili hücre üzerinde iken klavyede Boşluk Çubuğuna
basıldığında bilgi girişi yapılması mümkün olacaktır. Örneğin Kod-2
için kısıt verilmesi isteniyorsa, Saha Adı sütununda boşluk tuşuna
basılması ve aşağı ok tuşuna basarak Kod-2 sahasının seçilmesi
gerekmektedir. Daha sonra Enter tuşuna bastığınızda girilen bilgi
saklanacak ve sağdaki hücreye geçilecektir.
Birden fazla saha için kısıt verilmesi isteniyorsa, kalvyede bulunan
Insert tuşuna basarak satır ekleyebilir, ya da Delete tuşuna basarak
eklenen satırları silebilirsiniz. Sağ click ile açılan menüden de aynı
işlemleri yapabilirisiniz.
Bu sayfada verdiğiniz kısıtlara uyan stoklar Fiyat Girişi ekranında
listelenecektir.

Stok Kısıt Tanımlama ekranında bulunan Sıralama seçeneği ile de, Fiyat
Girişi ekranında listelenecek stokların hangi sahaya göre sıralanacağı
belirlenebilir. Sıralamada kullanılacak sahanın sol tarafında bulunan
onay işaretini Ara Çubuğu tuşunu kullanarak değiştirebilirsiniz.

Fiyat Seçenekleri

Bu bölümde bulunan sahalarının kullanımında herhangi bir değişiklik
yapılmamamıştır. Bu sayfadaki fiyat listesi ile ilgili kriterleri
tanımladıktan sonra, sayfa bitiminde otomatik olarak fiyat girişi
ekranına geçilecektir.

Fiyat Girişi
Bu bölüm fiyat listesi tanımlamak için kullanılmaktadır. Stok Kısıt
Tanımlarında verilen kısıtlara uyan stoklar bu sayfada listelenecektir.

Kısıtlara uyan stoklar, verilen tarihler için daha önceden tanımlanan
fiyatları varsa bu fiyatlarla birlikte Fiyat Girişi sayfasında

listelenecektir. Stok Kodu sahasında bulunan rehber ile burada
listelenen stokları görebilirsiniz. Fiyat listesi tanımlamak
istediğiniz stok kartını seçtiğinizde ilgili satır kırmızı olacaktır.
Fiyat listesini düzenlerken, fiyat sahalarının üzerine gelip bilgi
girişi yaptıktan sonra Enter tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Eski
fiyat sahaları sadece izleme amaçlı olup, üzerinde değişiklik
yapılamayacaktır.
Stok fiyat listesi tanımlamaları, stoğun sadece 1. fiyatını
belirledikten sonra diğer fiyatlar için oran girmek suretiyle de
oluşturulabilir.

Bunun için 1. satış fiyatı girildikten sonra O (Oran) başlıklı sütunda
iken klavyenin Boşluk Çubuğuna basarak oran seçeneği işaretlenmelidir.
Daha sonra 2. fiyat sahasına, fiyat bilgisi yerine fiyatın
hesaplamasında kullanılacak oran girilmelidir.
Yukarıdaki ekrandaki örneğe göre, 004 kodlu stoğun 1. satış fiyatı 2
YTL’ dir. 1. satış fiyatının hemen sağındaki oran seçeneği
işaretlenerek stoğun 2. satış fiyatı için oran girileceği
belirlenmiştir. 2. satış fiyatının, 1. satış fiyatından %10 fazla
olması isteniyor ise, fiyat sahasına 110 girilerek fiyat
hesaplatılabilir. Bu durumda stoğun 2. satış fiyatı 2.2 YTL (2*110/100)
olarak hesaplanacaktır.
Oran bilgisi girilerek oluşturulan fiyat listesinde hesaplamalar 1.
fiyat üzerinden yapılacaktır. Örneğimize göre, 3. satış fiyatı için
girilen 120 değeri ile, 3. satış fiyatı 2.4 YTL (2*120/100) olarak
hesaplanacaktır.
Dikkat! Oran girişi ile yapılan fiyat listelerinde, hesaplanan fiyatlar
fiyat işlemleri ekranlarında izlenemez. Oluşan fiyatları Stok Kartı
Kayıtlarında veya Fiyat Listelerinde görebilirsiniz. Fatura modülündeki
belgeler üzerine getirilen fiyatlar da belirlenen oranlarda
hesaplanarak gelecektir.
Tüm Fiyat Bilgilerini Sakla butonu, Fiyat Girişi sayfasında stoklar
için yapılan fiyat tanımlamalarının saklanması için kullanılmaktadır.
Bu sayfada listelenen stoklar arasında fiyat girmedikleriniz varsa,
ilgili stoklar için de, fiyat bilgileri 0 (sıfır) olan fiyat listeleri
oluşacaktır. Ancak sadece fiyat girişi yapılan stoklar için fiyat

listesi oluşturulması isteniyorsa Değişen Fiyatları Sakla butonu
kullanılmalıdır.
Aktif Kaydı Tüm Gride Yansıt butonu ise, üzerinde bulunduğunuz
satırdaki fiyat bilgilerinin, ekranda görülen tüm satırların fiyat
bilgilerine program tarafından yansıtılması için kullanılmaktadır. Bu
işlemden sonra, “Tüm Fiyat Bilgilerini Sakla” ya da “Değişen Fiyatları
Sakla” butonu ile girilen fiyatlar saklanmalıdır.

