
İTHALAT
GELİŞTİRMELER

1. Beyanname Hesaplama aşamasında kalemlerdeki
vergilerde VY alanına V yazılmış ise hesaplama yaparken
uyarı verilmesi sağlanmıştır.

2. İthalat beyannamesinde Teminat ekranında BANAKIT
teminat türünün kullanımı aktif edilerek , 2 tutar alanına da
tutar girişi yapılmasına izin verecek şekilde çalışma
yapılmıştır.

3. Tüm Programlarda Yardım Menüsü altına Zoho Assist
seçeneği eklenmiştir. Eğer bilgisayarda Zoho Assist yüklü
değil ise tıklandığında Zoho Assist kurulumu
başlamaktadır. Eğer kurulu bir bilgisayar ise tıklandığında
Zoho Assisti çalıştırmakta ve ID girme ekranı karşımıza
gelmektedir. Zoho assist Evrimhaber’de Destek menüsü
altınada eklenmiştir.

İHRACAT
GELİŞTİRMELER

1. İhracat beyannamesi acenta bildirim no alanının gümrük
koduyla aynı mı kontrol edilmesi sağlanmıştır.

● İhracat beyannamesi Acenta bildirim No alanına
Girilen numaranın "21340300SBxxxxxx" 340300
kısmına gümrük numarası denk gelmektedir.

● 340300 kısımda girilen gümrük kodu ile A.çıkış güm
alanındaki gümrük kodu aynı olmalı , aynı
olmadığında beyannamede tamam butonuna
basıldığında uyarı vermektedir ama bu kontrolü
sadece 341453 ve 340300 gümrük kodunda
yapmaktayız.



2. İhracat beyanname tescilinde otomail ile beyanname
görüntüsü yanında Tev raporunu da firmalara mail olarak
gitmesi koşullara uygun ve mail ayarları yapıldığı takdirde
sağlanmıştır.

3. İhracat Sistemi/Veri Girişi/İhracat Beyannamesi /Diğer
Formlar Sekmesi Tıklanır/Tev Hesapla butonu tıklanır /Tev
Hesaplama Ekranı Acılır (Açılan Ekranda Tev Hesaplatmak
için bilgiler girilirken GTİP alanında Korelasyona (Değişime
)Uğramıs Bir GTİP kullanılmaya çalışıldığında  (G.T.İ.P.
bulunmamaktadır! Lütfen kontrol edin) gelmektedir.
Tev Hesaplama ekranın da Grid   üzerinde Gtip alanına
Kontrol ettiği tabloda olmayan bir gtip girildiğinde G.T.İ.P.
bulunmamaktadır! Devam Etmek istiyor musun ? Sorusunu
soracağız EVET derse Devam Ettireceğiz HAYIR derse
İşlem yapmayıp ekrana geri dönecek şekilde geliştirme
yapılmıştır.

4. İhracat beyannamesi tescile gönderirken medos belge
sorgulaması yapılmaktadır, belge sorgulama işlemi
sırasında bir hata alınır ise evet ve hayır seçeneği sunarak
işleme devam edilebilmesi sağlanmıştır.

MUHASEBE
GELİŞTİRMELER

1. Muhasebe sistemi > Ortak Beyanname deki Kayıt No alanı
100 karaktere çıkarılmıştır.

2. Fatura girişi ekranına tevkifat kod alanı eklenmiştir.
Muhasebe programından Müşteri Girişi > Diğer bilgiler



ekranından firmaya tevkifat kod'u tanımlanmış ise fatura
kesildiğinde tevkifat kodunu otomatik atmaktadır.

HATALAR
1. Müşteri komisyonu aracılığı ile fatura kesildiğinde,

kalemlerin açıklama kısmında çiftleme hatası yaşanmakta
idi bu giderildi.

2. Muhasebeden fatura kesildiğinde küsüratlı tutarlarda, fişte
yuvarlamadan kaynaklı kuruş farkları oluşmakta idi, bu
hata düzeltilmiştir.

ANTREPO
GELİŞTİRMELER

1. Antrepo Sistemi > Veri Girişi II > Antrepo Girişi ekranındaki
NOT alanı 255 karakter idi bu alan 500 karaktere
çıkartılmıştır.

DENİZ NAKLİYE
GELİŞTİRMELER

1. Beklenen gelirde kesilen faturalar, fatura bilgileri alanında
görünmüyor idi bu alan düzeltildi.

2. Beklenen gelirde tek seçim ve toplu seçim seçerek fatura
oluşturulduğunda yanlış fatura oluşma durumu
düzeltilmiştir.



3. İnvose fatura ekranında alınan hata mesajı düzeltilmiştir.

USERS
GELİŞTİRMELER

1. Users<Sistem<Çoklu yetki girişinde Sistem tablosundan
program başlığı seçildikten sonra bir alanda yetkilendirme
yapılıyor. Akabinde sistemde donma oluyor akabinde
mouse ile ekranda herhangi bir alana tıklandığında 'Yanıt
vermiyor' durumuna düşmektedir. Bu bekleme zamanı için
progress bar eklenmiştir.


