
İHRACAT EVRAKLARI YAZDIRMA 

Yapılan yeni güncelleme ile ihracat sistemi içerisinden ihracat evrağı yazdırıldığında sistem ilgili 
dosyanın iş takibine belirlediğiniz iş takip kodunu atacaktır. Bu özellik sayesinde artık bir dosyada 
yazdırılan evrakların dosyalarda iş takip açısından takibi sağlanacak hemde ilgili dosyaya hizmet 
faturası kesileceği sırada dosyadaki iş takibe göre  komisyon satırını ve tutarını kendisi atacaktır. 

Yapılması gerekenler ; 

Evrim haber ana  ekranı açılır-Diğer-Users(admin şifresi ile gbiriş yapılır)
Açılan ekranda , Sistem -İni dosya ayarı-Ara(İhracat ini seçilir)

Yukarıdaki ekranda  Başlık/İş takip AltBaşlık/Atrdöküldü,Eur1 döküldü vs.Metin /Atr,Eur vs gibi 
görünmektedir. Burada ihracat sisteminden ihracat evrakları yazdırdığınızda Hangi iş taki,p 
kodunda atmasını istiyorsanız o kodları belirlemeniz gerekiyor.Burada dikkat edilmesi gerekn 
önemli bir hususta açtığınız iş takip kodlarının Sistem -İş takip açıklama ekranında olması 
gerekiyor.Örneğin  Başlık/İş takip AltBaşlık/Atrdöküldü .Metin /Atr olarak tanımlamasını yaptınız 
bu rada girdiğiniz iş takip kodu ATR yi İhracat modulüö içerisinden açılması gerekiyor. 

Bunun içinde şu yolu izlemelisiniz. 
1-İhracat sistemine giriş yapılır
2-Sistem-İş takip-İş takip sekmesi açılır



3-Açılan ekranda iş takip açıkmalar tablosu çıkacak bu ekranda Atr öncelikle aranır yoksa ekle 
yapılarak ekrandaki gibi açılabilir. (Burada iş takipleri istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz.)

4-İş takip kodu açıldıktan sonra isterseniz bu iş takip üzerinden fatura komisyonu da atabilirsinzi. 
Bunun için yapılması gereken  ; 
a-Atr iş takip kodu seçilir Komisyon kolonu üzerine gelinir burada hangi komsiyon kodunu 
atmasını istiyorsanız o kod girilir. Aşağıdaki ekranda Muhasebe sistemi -yardım - müşavirlik tarife 
hizmet girişi açılır ve ihr-96 atr kodu İş takip ekranındaki komsiyon alanına 96 girilir. 

Atr iş takip kodununu Komisayon kolonuna  96 yazılır.



Yapılan tüm bu ayarlardan sonra İhracat sisteminden oluşturulan dosyalarda ihracat evrağı 
yazdırıldığında ilgili dosyanın iş takibine Yazdırdığınız evrağın iş takip kodunu atacak ve buradan 
da isterseniz komisyonu doluysa fatura oluşturulduğunda otomatik atması sağlanır. 

Örnek dosya aşağıdaki gibidir.Bu dosya için atr evrağı yazdırılıyor. 

Atr dökümünü ister ATR DOLAŞIM BELGESİ
isterseniz ATR EVRAKLARI(Yeni) seçilerek yazıdırın
her iki yazdırmada da sistem iş takip atacaktır.Fakat bu
dosya da Atr değilde Eur-Med yazdırsaydık eur
evraklarını kullanarak yazdırırsak sistem iş takip
atmayacaktır fakat bu işlemi EUR-MED DOLAŞIM
SERTİFASI  ndan yazdırırsak atar .Sadece bu yazdırna
da böyle bir durum söz konusudur. Hatırlanırsa İhracat
ini ekranında da  bununla alakalı açıklama yapılmıştır.   

. 
Bu dosya için yazdırma işlemi gerçekleşti ve Atr iş takip kodu dosyanın iş takibine atmıştır



Dosyaya fatura kesildiğinde müşteri komisyonu yapılıp varsayılan işaretle  denildiğinde atr 
kalemini sisten oluşturmuştur. 


