
İTHALAT
GELİŞTİRMELER

1. İthalat Sistemi > Veri Girişi > İthalat Beyannamesi >
Sayfa 2 > Mal cinleri toplu görünüm ekranında
beyannamenin herhangi bir kalemine ait birden fazla mal
kodu girilmiş ve girilen kayıtlar içerisinde TSE No, TSE
Tarihi, dolu ise TSE No Edi Cevap Aktarımı butonu ile
kaleme ait birden fazla TSE No, TSE Tarihi bilgisinin
aktarımı sağlanacaktır.

2. İthalat Sistemi > Veri Girişi > İthalat Beyannamesi >
Sayfa 2 > Mal cinleri toplu görünüm ekranında
beyannamenin herhangi bir kalemine ait birden fazla mal
kodu girilmiş ve girilen kayıtlar içerisinde Fatura No ve
Fatura Tarihi, dolu ise Fatura Edi Cevap Aktarımı butonu ile
kaleme ait birden fazla Fatura No ve Fatura Tarihi bilgisinin
aktarımı sağlanacaktır.

HATALAR
1. İthalat Sistemi > İthalat Beyannamesi ekranında rejim

alanı doldurulduğunda Beyan 1(IM , AN) Beyan 2 (rejimin
ilk rakamı) alanları rejime göre yanlış atanma durumu
düzeltilmiştir.  Beyannamede rejim değiştirilir ise Tamam
butonu ile kayıt aşamasında Beyan 1 ve Beyan 2 alanları
güncellenecektir.



MUHASEBE
GELİŞTİRMELER

1. Muhasebe Sistemi > Diğer > Masraf Limiti ekranında
yapılan limit tanımları ile uyumlu dosyalara toplu fatura
kesiminde fatura detayındaki her dosya için uyumlu bir
masraf kaydı dosyaya aktarılacaktır.

2. Muhasebe sistemi > Yardım > Hesap İcmal Güncelle
ekranı eklenmiştir. Hesap İcmal Güncelle ekranı ile şirket
seçilerek ilgili şirketin icmal bilgilerinin güncellenmesi
sağlanmaktadır.

3. Muhasebe Sistemi > Diğer > Para Talep Formu ekranında
dosyaya para talep tanımlamaları yapılır ve Masraf II
butonu ile carileştiriğinde para talebi yapılan dosyanın
yurtiçi müşterisinin 136-xx-xxx-xxx hesabı yok ise müşteri
adına 136’ lı hesap tanımlanır ve Hesap Adı alanına
müşteri ünvan bilgisi aktarılır.

HATALAR
1. Muhasebe Sistemi>Veri Girişi>Müşteri Komisyon girişi

ekranında İTH-14 ve ANT-4 konteyner hesaplama
komisyonları tanımlı ise IM rejimli dosyaların faturası
kesilirken müşteri komisyon butonu ile otomatik detay
oluşturma işlemlerinde İTH-14 ve ANT-4 iki komisyonunda
oluşma sorunu düzeltilmiştir. Müşteri komisyon ile
otomatik detay oluşturma işlemlerinde beyanname
rejiminde göre TH-14 veya ANT-4 komisyonu otomatik
oluşacaktır.



NCTS
GELİŞTİRMELER

1. NCTS Sistemi > Sorgulama  > Genel Antrepo Stok
ekranında NCTS dosyalarında Beyan No ve Beyan Tarihi
alanları dolu iken  sorgulama yapıldığında alan Kap , Kalan
Miktar , Kıymet , Kalan Brüt Kg , Kalan Net Kg alanlarında
stok düşümü bilgileri rapora yansıyacaktır.

2. NCTS Sistemi > Sorgulama  > Genel Antrepo Stok
ekranında NCTS dosyalarında Beyan No ve Beyan Tarihi
alanları boş iken "Çıkış Tescil Olmayanları düşerek
göster" işaretli değilse sorgulama yapıldığında Kalan
miktar, kalan kap,Kıymet,Kalan Brüt Kg, Kalan Net kg
alanlarında düşüm bilgileri yansımayacaktır. "Çıkış Tescil
Olmayanları düşerek göster" işaretli ise sorgulama
yapıldığında Kalan miktar, kalan kap,Kıymet,Kalan Brüt Kg,
Kalan Net kg  alanlardan düşüm bilgileri rapora
yansıyacaktır.

ANTREPO

GELİŞTİRMELER
1. Antrepo Sistemi > Veri Girişi II > Antrepo Girişi ekranında

pasif olarak bulunan Dekont girişi butonu Aktif hale
getirilmiştir.



SERBEST BÖLGE

GELİŞTİRMELER
1. Serbest Bölge Sistemi> Aktarımlar > Stok Girişi ekranından

oluşturulan dosyaların Giriş tarihi alanına Stok girişi
ekranında bulunan işlem tarihi alanından veri akışı
sağlanacaktır.

2. Serbest Bölge Sistemi > Veri Girişi > Ürün Ağacı Girişi
ekranına, Ürünler ve hammaddeleri Excel'den toplu olarak
yüklenmesinin sağlanmıştır Mevcut durumda "Excelden Al"
butonu ürün ve hammaddelerini tek Excel'de tek ürün
olacak şekilde içeri alırken, yapılan güncelleme ile
Excel'de alt alta yazılı ürün ve hammaddelerini tek seferde
içeri alınması sağlandı

HATALAR
1. Serbest Bölge Sistemi > Veri Girişi > Serbest Bölge Üretici

Formu ekranında Sihirbaz butonuna tıklandığında stoklar
düşümü oluşturmak için yeterli stok varken “Stok yeterli
değil” hatası düzeltilmiştir.

2. Serbest Bölge Sistemi>Veri Girişi>Serbest Bölge
ekranında Dosya kayıt aşamasında gelen ''NAN' is not a
valid floating point value' hatası düzeltilmiştir.



ÖZETBEYAN
GELİŞTİRMELER

1. Özetbeyan Sistemi > Veri Girişi > Özetbeyan > Detay
Bilgileri > Taşıma senedi alanında F4 ile açılan TCGB Tescil
No ekranı içerisinde marka ve mar no alanı birden fazla
satır içerisinde aynı veri girilir Tamam butonu ile kayıt edilir
ise “Kalemlerdeki marka ve no alanına girilen bilgilerde
birbiri ile aynı olan kayıtlar vardır, kontrol ediniz. ** ** **”
uyarısı ekrana gelecek ve satırlar kayıt edilmeyecektir.


