15xx versiyonu 11.07.2017 Tarihli Arşivin İçeriği

1- 1 Temmuz 2017 itibarıyla Muhtasar Beyanname değişikliği programlarımızda
güncellenmiştir. Yapılan düzenleme ile Muhtasar beyannamenin “Ekler” bölümünde
yer alan “İşyeri/İşçi Bilgileri” kulakçığında değişiklik yapılmıştır.
2- 1 Temmuz 2017 itibarıyla Gelir Geçici Vergi beyannamesinde yapılan değişikler
programlarımıza eklenmiştir. Gelir Geçici Vergi beyannamesinin Versiyonu 14
olmuştur. Eklenen alanlar aşağıda listelenmiştir.
a. Yurtdışı mukimi kişi ve/veya kurumlara verilen eğitim hizmetlerine ait form
b. Yurtdışı mukimi kişi ve/veya kurumlara verilen sağlık hizmetlerine ait form
c. Sınai mülkiyet haklarına ait istisna tablosu
3. 10 Temmuz 2017 itibarıyla Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde yapılan değişikler
programlarımıza eklenmiştir. Gelir Geçici Vergi Beyannamesinin Versiyonu 22
olmuştur. Eklenen alanlar aşağıda listelenmiştir.
a. Yurtdışı mukimi kişi ve/veya kurumlara verilen eğitim hizmetlerine ait form
b. Yurtdışı mukimi kişi ve/veya kurumlara verilen sağlık hizmetlerine ait form
c. İndirimli Kurumlar Vergisi tablosu
4. Personel Modülümüzde Yasal Parametreler güncellenmiştir.
01/07/2017 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan
tutarı 4.732,48 TL’dir.
Yasal parametreler (116215) / Vergi dilimleri /Vergi indirimleri
Çocuk yardımı muaf limiti (0-6 yaş) 51,35
Çocuk yardımı muaf limiti (Diğer) 25,68

6. Aşağıdaki belirtilen raporlarda ihtiyaç duyulan alanların kolaylıkla sorguyla eklenerek
raporlanabilmesi için “kayıt no” alanı ilave edilmiştir.










Cari hareket raporu (045510)
Banka hareket raporu (045530)
Kasa hareket raporu (045540)
Hizmet hareket raporu (045550)
Masraf hesapları hareket raporu (045570)
Personel hareket raporu (045362)
Sorumluluk merkezi bazında genel hareket raporu (045363)
Cari personel hareket raporu (045364)
Proje bazında genel hareket raporu (045365)

7. İade işlemlerinin de Stok son 10 giriş hareketi, son 10 çıkış hareketi ekranında
değerlendirilmesi talebi ile ilgili, Tercihli olarak parametre ve döküm ekranına da
Normal/İade kolonu eklenmiştir.

8. Tüm sipariş formlarının Ctrl+N kısa yolu ile dosyadan aktarım işlemine “proje kodu”
alanı eklenmiştir.
9. Ağaç formunda reçete dökümü (234610)'ndeki ürün olmayan stokun maliyeti
bölümüne “stok kartındaki tanımlı standart maliyetten” parametresi eklenmiştir.

10. Kuruluş programında yer alan Stok maliyet parametreleri (092740) menüsüne,
“Maliyetlendirmede “maliyeti değişen kayıt sayısı ”tespiti için gözardı tutarı”
parametresi eklenmiştir.

Parametrenin amacını açıklamak gerekir ise,
Bilindiği gibi maliyetleme sistemimizde stok hareketleri maliyetlenir.
İlgili hareketin var olan kayıtlı maliyeti ile yeni hesaplanan maliyet karşılaştırılır,
aradaki fark 0.0000001den büyük ise; “Maliyeti değişen kayıt sayısı” var mesajı
verilerek, maliyetlendirme sistemi tekrar çalıştırılmaktadır.
Ancak bu 0.0000001 değeri bazı kullanıcılarımız için anlamsız olabilmektedir, ve
maliyetleme sisteminin tekrar tekrar çalışmasına sebep olmaktadır.
Özellikle Yoğun datalardaki bu durum için ilgili kontrol değeri parametre haline
getirilmiştir.
Buradaki değer sıfır olursa, eskisi gibi 0.0000001 olarak kontrol edilir.
Resimdeki gibi 0,01 kuruş girilirse, 1 kuruş altında kalan değişiklik göz ardı edilecek
ve “Maliyeti değişen kayıt sayısı” hesaplanmayacaktır.

11. VKN veya TCKN’ye sahip olmayan İhracat/Yolcu beraberinde cari hesapların
kartlarının açılmasında, 10 haneli ‘2222222222’ veya 11 haneli ‘22222222222’
girildiğinde (Cari hesap tanıtım kartı e-Fatura tipi İhracat veya Yolcu beraberinde
olmalı) ‘e-Fatura kullanımı aktif mi?’ parametresinin otomatik işaretlenmesi
sağlanmıştır. Aynı şartlarda cari kart güncelleme (360030) menüsü çalıştırıldığında
cari hesap tanıtım kartındaki ‘e-Fatura kullanımı aktif mi?’ parametresi
işaretlenecektir.
12. E-Fatura parametreleri (096158) Genel parametreler sekmesine,




İhracat faturası için navlun masrafının alınacağı masraf alanı,
İhracat faturası için sigorta masrafının alınacağı masraf alanı,
İhracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı,



İhracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı ve diğer masraf
açıklaması alanları eklenmiştir. Eklenen alanlar ile ihracat faturasına, ihracat
masraflarını girmek isteyen firmalar için çözüm üretilmiştir.

13. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tablosu güncellenmiştir. Güncel GTİP
tablosu için, kuruluş programına girip, genel amaçlı tabloları yeniden oluşturma
(504003) menüsünü açınız. F9 tuşuna basarak tüm seçimleri kaldırınız. Sadece GTİP
tanımları tablosunu onay kutucuğunu işaretleyiniz. F2 tuşuna basınız, “Evet,
onaylıyorum.” seçeneğini bilgisayar fareniz ile seçiniz.

11.07.2017 tarihli ve 15.17a versiyon numarasına sahip programların güncellemesi
için, http://crm.mikro.com.tr ye alternatif indirme linkleri aşağıdadır.
Güncelleme hizmetine sahip değilseniz alternatif güncelleme linklerini de
kullanmayınız. Güncelleme hizmetine sahip olduğunuzu, kuruluş programına girip
Mikro Asistan kaydı (504002) menüsünü açtıktan sonra Online hizmetler bitiş
tarihinizin günün tarihi ve sonrası olduğunu teyit ediniz.

Mikro Asistan Kaydınız ile ilgili detaylı bilgi için: 0216 544 20 00 /5’i tuşlayarak Mikro
Asistan Hattımızdan bilgi edinebilirsiniz.
Series 9000 için,
https://drive.google.com/open?id=0BxxHtiacQqNdNXdxdjRHVnc3WDg
Standart Seri için,
https://drive.google.com/open?id=0BxL1JwMei57iWGtZSWxaN2Z5SHM
Ekonomik Seri için,
https://drive.google.com/open?id=0B-C9XLAgPeEeTjlmUldhNHQxTm8
adreslerinden kullanmış olduğunuz seriye ait kurulum programlarını indirebilirsiniz.

Uygulamalar hakkında detaylı bilgi, soru ve ek bilgi talepleriniz için 0216 544 20 00
destek hattımıza ulaşabilir, crm.mikro.com.tr adresimizde destek sekmesinden
maillerinizi bize iletebilirsiniz.

Teknik düzenlemeler
Tablo (Tables), görünüm (views), fonkiyon (functions), stored prosedure
değişikliklerinin yer aldığı Teknik düzenlemeleri, aşağıdaki linkte yer alan dokümandan
inceleyebilirsiniz.

https://drive.google.com/open?id=0BxxHtiacQqNdRVF0RVVJcDhFaUk

