
İTHALAT
GELİŞTİRMELER

1. İthalat beyannamesi sayfa 3 ekranında “tahmini
varış tarihi” doldurulmadan beyannamenin kayıt
edilmemesi için ini ayarı oluşturulmuştur.

a. Users-sistem-İni dosya Ayarları>İthalat İni de
Başlık=GGB Alt
Başlık=TahminiVarısTarihiZorunlu alanının metin
kısmı 1 ise “Tahmini Varış Tarihi giriniz” uyarısı
gelecektir.

b. Users-sistem-İni dosya Ayarları>İthalat İni de
Başlık=GGB Alt
Başlık=TahminiVarısTarihiZorunlu alanının metin
kısmı ise beyanname tahmini varış tarihi boş iken
kayıt edilebilir.

HATALAR
1. İthalat Sistemi > İthalat Beyannamesi > sayfa 2  > Özet

beyan (F4) ekranında bulunan yavaşlık sorunu
düzeltilmiştir.

2. Yurtiçi müşteriler ekranında bulunan ilgili kişilerin
silinmeme sorunu düzeltilmiştir.

3. İthalat Sistemi > Diğer > Haber Listesi Gönderimi
ekranında ve gönderilen maillerde haber görüntülerinin
görüntülenmeme sorunu düzeltilmiştir.



İHRACAT

GELİŞTİRMELER
1. İhracat & İthalat & muhasebe sistemi > Diğer > Kıymetli

Evrak Stok takibi Ekranına Barkod No alanı açılmıştır.
Dolaşım belgesi Barkod No alanına 30 karaktere(harf
ve rakam) kadar giriş yapılabilir.

2. İhracat Sistemi > Aktarımlar > Ubl’den İhracat Dosyası
Oluşturma Ekranında taşıma şekillerine göre aktarımlar
düzenlenmiştir.

a. Taşıma şekli C ile başlıyor ise "UYARI : Kalemlerin
teslim şekli (CIF). Kalemlerdeki fiyatlar FOB fiyat
mı CIF fiyat mı ? !!! FOB'u seçersiniz kalem
fiyatları FOB Tutara atılacak, CIF'i seçerseniz
kalem fiyatları CIF Tutara atılacaktır. " uyarısı
ekranınıza gelecektir.

b. Taşıma Şekli D ile başlıyor ise tutarlar FOB tutara
aktarılacaktır.

c. Taşıma şekli F veya E ile başlıyor ise tutarlar FOB
Tutara Atılacaktır.



MUHASEBE
GELİŞTİRMELER

1. Muhasebe Sistemi > Rapor II >  Banka Hesap Ekstre
ekranında hesap hareketleri alanından fiş
oluşturulduğunda fiş tipi mahsup olarak atanacaktır.

2. Birlik aidat muhasebeleştirme fişlerinlerinde, evrak
tarihi alanına tarih bilgisi, beyanname üzerindeki birlik
crypto numarasının alındığı tarih atılacak şekilde
geliştirme yapılmıştır.

HATALAR
1. Muhasebe Sistemi > Veri Girişi > Dekont Oluştur

ekranından dekont oluşturulduğunda, oluşturulan
dekontta girilen hesap numarası Muhasebe Sistemi >
Hesap ekstresi sorgusunda sorgulandığında,
oluşturulan dekont için gelen satırın açıklama kısmına,
dekonttaki son kalemin açıklaması gelmektedir. Bu
sorun düzeltilmiştir.

NCTS
GELİŞTİRMELER

1. Ncts Sistemi > Veri Girişi > Ncts Girişi > Belge Girişi >
Detay Görünüm ekranın yer alan belge tipi alanından
birden fazla kayıt olsa dahi,  Ncts Sistemi > Sorgulama



> Ncts Sorgulama > Kalem  Bilgileri sorgulandığında
kalem detay ekranındaki belge tipi alanındaki ilk kayıt
gelecektir.

DIŞ TİCARET TAKİP SİSTEMİ

HATALAR
1. Dış Ticaret Takip Sistemi>2.Veri Girişi>A.Konteyner

Bilgi Girişi  ekranında vergi hesaplama işlemi yapılırken
oluşan "Sağlanan değerlerin sütun adı veya numarası
tablo tanımıyla eşleşmiyor." hatası düzeltilmiştir.


