TOPLU FATURALAMA İŞLEMLERİNDE
YENİLİKLER
Amaç ve
Fayda

Yayın

Toplu faturalama işlemlerinde yapılan yenilikler ile;


Toplu faturalama işlemlerinde sorgulamalara girilen değerler için
eklenen Oku/Sakla fonksiyonu,



Toplu faturalamada İleri Tanım Aralığı,



Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan kalemlerde kümülasyon desteği,



Toplu fatularama işlemlerlerinde Miktar-2 sahasının toplanması,



Faturalaştırılacak irsaliyeler için verilen tarih aralığındaki bitiş
tarihinin, fatura ve entegrasyon tarihi sahalarına program tarafından
getirilmesi desteklenmiştir.
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Tarihi
Kategori
Ürün
Grubu

[X ] Yeni Fonksiyon
[X] Fusion
[X] Fusion Standard
[X] Entegre W3

Modül
Versiyon

[X] Fatura
[X] Versiyon Önkoşulu

Önkoşulu
Yükleme
ve

[X] Fatura.dll
[X] Fattrk.dll

Gereken
Dosyalar
Yükleme

[X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması

Sonrası
İşlemler
Uygulama

Bu dökümanda anlatılacak olan yeniliklerin tümü Alış İrsaliyelerini Toplu
Faturalama ve Satış İrsaliyelerini Toplu Faturlama bölümlerinde
desteklenmektedir.

OKU/ SAKLA FONKSİYONU
Toplu faturalama işlemlerinin çok yoğun kullanıldığı durumlarda, İrsaliye
Tanım Aralığı sayfasında verilen kısıtların her seferinde tekrar belirlenmesi
zaman kaybına neden olabilmektedir. Bu yüzden, rapor ekranlarında olduğu

gibi, verilen aralık ve sıralama seçeneklerinin saklanarak daha sonra tekrar
çağırılması mümkün hale getirilmiştir.

Sakla: İrsaliye Tanım Aralığı, Ek Saha Tanım Aralığı ve İleri Tanım Aralığı
sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için
kullanılan butondur.
Faturalaştırmak istediğiniz irsaliyeler için kısıtlarınızı verdikten sonra bu
butona bastığınızda, aşağıdaki onaylama ekranı gelecektir.

Onaylama ekranında Evet butonuna basmanız halinde vermiş olduğunuz kısıtlar
bir sonraki toplu faturalama işleminde kullanılmak üzere saklanacaktır.
Oku: Daha önceden saklanan kısıtların okunarak ekrana getirilmesi için
kullanılan butondur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Oku butonu ile
sadece en son saklanan kriterlerin getirilecek olmasıdır.

İLERİ TANIM ARALIĞI

Toplu faturalama işlemlerinde İrsaliye Tanım Aralığı sayfasında bulunan
kısıtların yetersiz kalması halinde, faturalaştırılacak irsaliyeler için daha
detaylı kısıt verilebilmesi amacıyla eklenen bölümdür.

İleri Tanım Aralığı ekranında, ilgili hücre üzerinde iken klavyede Boşluk
Çubuğuna basıldığında bilgi girişi yapılması mümkün olacaktır. Örneğin Özel
Kod-1 için kısıt verilmesi isteniyorsa, Saha Adı sütununda boşluk tuşuna
basılması ve aşağı ok tuşuna basarak Özel Kod-1 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.

DÖVİZLİ MALLARDA KÜMÜLASYON DESTEĞİ
İrsaliyelerin toplu olarak faturalaştırılması esnasında “Mallar
Birleştirilsin” seçeneği işaretlenerek, bir veya birden fazla irsaliyede
bulunan aynı kodlu malların, faturada bir kalem haline getirilmesi
sağlanabilmektedir. Ancak bunun için gerekli koşul malların TL fiyatlarının
aynı olması idi.
Programda yapılan değişiklikler ile, irsaliyelerde bulunan aynı kodlu
malların döviz tipi ve döviz fiyatlarının da aynı olması halinde faturada tek
bir kalem haline getirilmesi desteklenmiştir.

MİKTAR-2 SAHASININ TOPLANMASI
“Mallar Birleştirilsin” seçeneği işaretlenerek yapılan toplu faturalama

işlemlerinde, birleştirilen mallara ait Miktar-2 bilgisinin toplam halinin
faturada gösterilmesi sağlanmıştır.
Bu uygulama için Yardımcı Programlar/ Özel Parametre Tanımları bölümünde
yapılması gereken tanımlama şu şekildedir;

Yukarıdaki tanımlamaları yaptıktan sonra toplu faturalama işleminin nasıl
olacağını bir örnek ile açıklayalım. Faturalaştırılması istenen irsaliyelere
ait bilgiler aşağıdaki gibi olsun:
İrsaliye Numarası
000000000000009
000000000000010

Stok Kodu
00001
00001

Miktar
5
12

Miktar-2
15,00
20,00

Fiyat
13,80
13,80

Bu iki irsaliye “Mallar Birleştirilsin” seçeneği işaretlenerek
faturalaştırıldığında oluşan faturadaki kalem bilgisi aşağıdaki gibi
olacaktır.
Fatura Numarası
XXX

Stok Kodu
00001

Miktar
17

Miktar-2
35,00

Fiyat
13,80

Dikkat! Özel Parametre Tanımlamalarındaki değişikliklerin aktif hale
gelebilmesi için programdan çıkıp tekrar girilmesi gerekmektedir.

FATURA VE ENTEGRASYON TARİHİ İÇİN YAPILAN DEĞİŞİKLİK
Herhangi bir irsaliyenin fatura tarihi kanunen en fazla 7 gün olabilmektedir.
Bu durumda toplu faturalama bölümünü kullanan firmalar, faturalaştırılacak
irsaliyeler için genellikle 1 haftalık periyodu içeren tarih aralığı
vermektedirler.
İrsaliye Tanım Aralığı sayfasında bulunan Fatura Tarihi sahasına, irsaliye
tarih aralığına girilen bitiş tarihinin manuel girilmesi gerekiyordu. Ancak
yapılan değişiklikler sonucunda irsaliye bitiş tarihinin, fatura ve
entegrasyon tarihi sahalarına program tarafından getirilmesi sağlanmıştır.
Bu uygulama için Yardımcı Programlar/ Özel Parametre Tanımları bölümünde
yapılması gereken tanımlama şu şekildedir;

Örneğin, Toplu faturalama işleminde verdiğiniz irsaliye tarih aralığı
15/04/2005-30/04/2005 olsun. Bu durumda, Fatura ve Entegrasyon Tarihi
sahalarına program tarafından 30/04/2005 getirilecektir. Kullanıcı isterse
Fatura Tarihi bilgisini değiştirebilir.
Dikkat! Özel Parametre Tanımlamalarındaki değişikliklerin aktif hale
gelebilmesi için programdan çıkıp tekrar girilmesi gerekektedir.

