
ÇÖZÜMLER ARTIK BİR TIKLA ELİNİZİN ALTINDA!
Programın verdiği uyarılar, gümrük, medos ve birlik sisteminden alınan hata mesajları ve bilgi 
almak istediğiniz tüm konular ile ilgili Evrim Çözüm Havuzu oluşturulmuştur. Bu yenilikle beraber 
en hızlı şekilde istediğiniz cevaplara erişim sağlayabileceksiniz. 

Program içerisindeki tüm pencerelerde ilgili bilgi talepleri için anasayfada arama butonu 
bulunmaktadır.  Bu arama butonu sayesinde ilgili ekran için oluşturulmuş olan tüm bilgi 
taleplerinin çözümlerine ulaşabileceksiniz ve size uygun çözüme kolayca erişmiş olacaksınız.

Örnek bir bilgi talebi üzerinden gösterecek olursak;

Excelden aktarım içeriği ile ilgili tüm çözümlere bakmak istediniz. Bu kelimeleri arama butonuna 
yazdığınızda içerisinde excelden aktarım geçen tüm çözümleri aşağıdaki gibi gösterecektir. 



Arama butonuna yazdığımız kelimeye göre çıkan sonuçlar aşağıdaki gibi olacaktır. Arama 
sonuçları (123) alanı 'excel' ve 'aktarım' kelimelerinin tümünü kapsamaktadır. 12 adet sonuç 
bilgisi ise 'excelden aktarım' kelimelerinin ortak olduğu çözümlere göre sorgulamaktadır. 12 adet
çözüm bilgisini aşağıdaki gibi inceleyebilirsiniz.

Excelden aktarım arama sonuçları içerisinde bir kelime aratmak isterseniz arama sonuçlarından 
arayabilirsiniz. Ancak arama sonuçlarında sorgulanan kayıt dışında bir kayıt aratmak isterseniz 
ana sayfadaki arama butonunu kullanmanız gerekecektir. 



Aksi durumda aşağıdaki şekilde sonuç bulunamadı uyarısı verecektir. Ana sayfadaki arama 
butonundan aratılması durumunda sonuçlar listelenecektir.

Örnek bir hata üzerinden gösterecek olursak;

'Malın Cinsi Boş Olamaz.' hatası aldığınızda hatayı kopyalayarak arama ekranına yapıştırıp 
aratabilirsiniz.



Hata ile ilgili tüm sonuçlar listelenecektir. Çözüm detayına erişebilmek için sağ alt taraftaki linke 
tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Çözüm havuzunda popüler çözümler ekranında en çok tıklanan çözümler raporlanmaktadır.



Popüler çözümler ekranında gelen çözümler içinde detay alanına tıklanarak çözüm detayını 
görebilirsiniz.

Çözüm detayı ile ilgili 'yararlı buldunuz mu?' sorusuna evet/hayır şeklinde cevap vererek yorum 
yapabilirsiniz.

Çözüm havuzunda kategoriler ekranında tüm çözümler ilgili modüllere göre kategorize edilmiştir. 
Hangi modüle tıklarsanız o modülle ilgili çözümler listelenecektir.



Evrim haber butonuna tıklandığında http://haber.evrim.com/ ekranı otomatik yeni sekmede 
açılacaktır. Buradan gümrükle ilgili güncel haberler yayınlanmaktadır. Haber ara alanından arama 
yapılabilmektedir.

Mail, telefon ve soru işareti alanlarından ise support@evrim.com adresine mail atılabilir, 212-
232-77-55 telefon hattına bağlanarak arama yapılabilir veya soru işaretine tıklayarak 
cozum.evrim.com adresi kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

http://haber.evrim.com/

