
İTHALAT
GELİŞTİRMELER

1. Xml Client ekranında Gidenler bölümünde dosyanın
"Durum: Gönderildi" olduğunda sağ tıkta ki SİL seçeneği
pasif olmaktadır. Pasif olma durumunu kaldırılmıştır.
Silmek istenildiğinde Ekrana uyarı gelecek ve devam
etmek için EVET seçildiğinde dosyanın loguna bu cevap
“XmlclienttanKayıtSilme" olarak eklenecektir.

2. İthalat Sistemi Beyanname formunda “DZLT” butonuna
basıldığında açılan form genişletilmiştir.

İHRACAT
GELİŞTİRMELER

1. İhracatı yapılan eşya 7123 rejimi ile antrepoya alındıktan
sonra 6771 rejim kodu ile antrepoda çıkışı yapılmasına
rağmen süre takipte halen kalan kap adedi var
gözükmekte idi sorun düzeltilmiştir.

2. İhracat Sistemi Firma Menü/DİİB Noya Göre İhracat
Raporunda  DIB No seçildiğinde tarih alanları teşvik tarihi
ve bitiş tarihime göre otomatik gelmesi sağlanmıştır.

HATALAR
1. İhracat Sistemi/ 2. Veri Girişi/ N.Belge Takibi ekranından

kaydı yapılmış ve Veri Girişi/İhracat beyannamesi /Edi
belge Girişinde kullanılan belge kayıtları için  İhracat
Sistemi/3.Sorgulama/K.Belge Takip Stok Raporu



Ekranından Rapor alındığında, belgedeki miktarın tamamı
kullanılmasına rağmen raporda yanlış yansımakta idi
düzeltilmiştir.

MUHASEBE
GELİŞTİRMELER

1. Muhasebe Sistemi > Veri Girişi > Hesap Planı Ekranı
“Kartoteks” butonu ile açılan Hesap kartoteks ekranındaki
Sayfa 3 kaldırılmıştır.
● Muhasebe sistemi  > Rapor I > Hesap Ekstresi

Raporundan da açılan hesap kartoteks ekranındaki
Sayfa 3 kaldırılmıştır.

● Genel Muhasebe sistemi > Rapor > Hesap Planı Girişi
Ekranı "Kartoteks" butonu ile açılan Hesap kartoteksi
ekranındaki Sayfa 3 kaldırılmıştır.

2. Muhasebe Sisteminde Ay Kapatma formu açıldığında
Şirket No alanında aktif şirketin gelmesi talep edilmektedir.

3. E-Arşiv Edm Entegrasyonunda gönderilmiş fakat sonuç
alamamış kayıtların gönderilene düşürülebilmesi için tarih
update özelliği eklenmiştir. Ön Muhasebe
/7.Aktarımlar/S.EArşiv /EDM Entegrasyon  Ekranı üzerinde
Gönderilmeyenler Filtresinde sağ click formuna Tarih
Güncelle seçeneği eklenmiştir.

4. Ön Muhasebe Sisteminde Rapor 1/Fatura Detaylı Rapor
ekranında Fatura Girişi formunda bulunan Tevkifat Kodu
bilgisi eklenmiştir.

5. Seri dekont yazdırma işlemi yapılırken yazdırılan dekontlar
1 den fazla sayfa olduğunda ilgili dosyanın 2. sayfasından



sonraki kayıtları başka dosyanın arşivine atmaktaydı
yapılan geliştirme ile;

Arşivleme aşamasında toplam sayfa sayısı , dekont sayısı
ile eşit değil ise yazdır butonuna basıldığında ekrana form
açılacaktır.

● Formda Dekont sıra no , Dekont no , sayfa sayısı yer
alacak.

● Dekont sıra no, Dekont no alanlarına müdahale
edilemeyecek.

● Sayfa sayısı boş gelecek ve manuel yazılabilecek.
● Tamam butonuna basıldığında dekontlar için yazılan sayfa

sayısı kadar arşivleme yapacaktır.
● Tamam butonuna basıldığında sayfa sayısı boş olanlar var

ise uyarı verecek , işlemi durduracak.İptal veya X butonuna
basıldığında arşivleme gerçekleşmeyecek .

● Arşivleme aşamasında toplam sayfa sayısı , dekont sayısı
ile eşit ise form açılmayacak arşivlemeye devam
edilecektir.

HATALAR
1. Muhasebe Sistemi Hesap Ekstresi Raporun da Dekont

detaylı sorgulanmak istendiğinde dekont kalemleri
gelmemekte idi düzeltilmiştir.

2. Fatura ekranında kayıt girişinden sonra bir daha Ekle
dediğimizde aynı şekilde kalmakta ve yeni tip , dosya
girildiğinde ve diğer Fat. Say alanı güncellenmesi gereken
durumlarda, hatasız şekilde güncellenmesi sağlanmıştır.



3. Muhasebe sistemi > Döviz kurları 0 olduğunda fiş girişinde
dövizli bir hesap seçildiğinde programdan atmaktadır.
Sorun düzeltilmiştir

GENEL MUH.

HATALAR
1. Genel muhasebe > Rapor > Mizan Raporunda tam kırılımlı

veya 5’li hesap toplamlı sorgulama yapıldığında dip
toplamlar tutarsız gelmektedir, düzeltilmiştir.

EVRİMNET

GELİŞTİRMELER

1. EvrimNet klasörü içerisine log klasörüne INTERNET_ adı
ile başlayarak log txt si atıyoruz. Bu log txt si içerisine
güncelleme için bağlanılan URL leri de yazacağız.


