
İTHALAT
GELİŞTİRMELER

1. İthalat & İhracat & Muhasebe  > Diğer > Arşiv Belge Türü
Belirleme ekranında arşiv belge türü kriteri eklenerek
sorgulanma yapılması sağlanmıştır.

2. İthalat beyannamesi > kalemlerde tarife çalıştırıldığında,
tebliğ gelen kalemlerdeki belge kodları, daha önceden edi
belgeye manuel olarak girildi ise, tarife çalıştır işleminde o
tebliğ soru ekranı gelmeyecektir. Eğer ithalat beyannamesi
kalemlerindeki, belge kodları edi belgeye, daha önce tebliğ
seçim ekranında seçilerek işlendi ise, tekrar tarife çalıştır
yapıldığında tebliğ seçim ekranı gelmeye devam edecektir.
Buradaki düzenleme eğer manuel olarak farklı girilen belge
kodları var ise, bunun farkedilmeden tebliğ seçim
ekranında seçilerek değiştirilmesinin önüne geçmektir.

3. İthalat sistemi > Kalem bazında özel rapora , kalemdeki
işlem niteliği alanı eklenmiştir.

4. İthalat Sistemi<Veri Girişi<İthalat
Beyannamesi<Hesaplama Sayfası<Kıymet Bildirim
formunda;
9. bölümünde a-Royalti ve b-Satıcıya İntikal sorularına
'EVET' cevabı verilir ise yani bu 2 koşulda sağlanır ise, 16.
hanede EşyaNo1 sütununda 'VARDIR' ibaresi yazmaktadır.
Beyanname birden fazla kalem olduğunda da
EşyaNo2,3,4... şeklinde gitmektedir. Tüm kalemler için
'VARDIR' ibaresi atılması sağlanmıştır. 9. bölümünde
a-Royalti yada b-Satıcıya İntikal sorularından birine 'HAYIR'
cevabı verilir ise 15. ve 16. hanede hiç bir bilgi yer
almayacaktır.



İHRACAT
GELİŞTİRMELER

1. İhracat Sistemi/Sistem/Yurtiçi Müşteri/Diğer Bilgiler/İhr.İş
Kodu alanından beyannamede o firma kullanıldığında
otomatik gelmesi için tanımlama yapılmaktadır. Fakat
dosya numarası manuel olarak yazıldığında bu iş kodu
dosyaya atılmamaktadır. Yapılan geliştirme ile dosya
numarası manuel yazılsa dahi iş kodunun dosyaya atılması
sağlanmıştır.

2. İhracat  Programı /Sistem/Nakliyeci  ekranında pasife
alınan nakliyeci firmaların evrim içerisinde kullanılmaya
çalışıldığında, kullanımı engellenecek şekilde
düzenlenmiştir. Bu işlem tüm programlarda yapılmıştır.

3. İhracat Beyannamesi > Tobb ATR belgelerinde D-8 Menşe
İspat Belgesinde stoğa eklenmiş bir belgeyi kullanmak
istediğimizde hata vermekte idi, stok kontrolü
düzeltilmiştir.

MUHASEBE
GELİŞTİRMELER

1. Muhasebe sistemi fiş girişinde borç veya alacak tutar
alanında ondalık 3 haneli girildiğinde 'Hesap numarasının
doviz cinsi "TL" dir.TL Tutar alanına farklı değer
giremezsiniz.' hatası gelmektedir. Ekranda girilen ondalık



tutarlarda yukarı yada aşağı yuvarlama yapıldığında, bu
tutar hem ekranda hemde database tarafında aynı şekilde
işlenmesi sağlanmıştır.

2. Muhasebe & İthalat & İhracat Sistemi > Diğer > Para Talep
Formunda Finansbank  ile Para transfer işlemi yaparken
Kulanıcı adı ve şifre bilgisi ini dosya ayarları >
Muhasebe.ini > PARATALEP başlığından alınmaktadır.

İnideki FinansBankParaTransferUser ve
FinansBankParaTransferPass alanları boş ise  para talep
ekranındaki Çıkış hesap no'da yazan hesabın kartotekste
tanımlı banka no'sundan EFT banka girişindeki kaydı bulup
, giden xml’e şirket no’ya göre de Kullanıcı ve şifre
alanlarından bilgileri alacak şekilde geliştirme yapılmıştır.

3. Para Talepten otomatik oluşan dövizli işlemlerin fişlerinde
satış veya alış kuru üzerinden almasının seçimli olması
sağlanmıştır. Users>Sistem>İni Dosya Ayarları>Muhasebe
İni>PARATALEP ekranında KurTürü alanı açılmıştır. Bu
alana A (Alış), S (Satış) girilerek hesaplamanın bu ayara
göre yapılması sağlanabilecektir.

4. Kamu faturalarını gönderebilmek amacıyla genel olarak
Efatura ve Earşiv xml yapısına aşağıdaki alanlar
eklenmiştir.<cac:BuyerCustomerParty>,<cbc:ID
schemeID="VKN">,<cbc:Name><cac:PostalAddress>,<cbc:Stre
etName>,<cbc:BuildingNumber>,<cbc:CitySubdivisionName>.<
cbc:CityName><cbc:PostalZone><cac:Country>



YURTİÇİ NAK.

HATALAR
1. Yurtiçi Nakliye Sisteminden 1 Sefere fatura keserken yada

birden fazla aynı firmanın seferlerine toplu fatura keserken
A.No 1 komisyon kalemi getirmekte idi düzeltilmiştir.

2. Muhasebe Sisteminden kesilen gider faturası konsolide
gelir gider raporuna hatalı yansımakta idi, sorun düzeltildi.

ANTREPO

GELİŞTİRMELER
1. Antrepo sistemi>Raporlar > Stok Raporuna “Kalan Palet

Adedi”  alanı eklenmiştir.
2. Antrepo/Sistem/Diğer/Un No Tanim  ekranına veri girişi

yapılabilecektir. Örnek Excel butonu eklenmiştir, buradan
örnek excel alınarak doldurulabilir yada ilgili ekranda sağ
tıklayıp excel'e aktar denilerek, excel hazırlanabilcektir.
Excel’den al butonu eklenmiştir, bu buton sayesinde
aktarım yapılabilecektir. Bu buton ise form ekranında ekle
yada değiştir konumunda iken aktif olacaktır.

3. Antrepo Sistemi > İhbar yönetimi ekranında, string olan
toplanmaması gereken alanda toplama işlemi yapıldığında



hata alınmaktadır. Bu topla işlemi ilgili seçeneklerden
kaldırılmıştır.


