15 Versiyonu / 27.07.2015 güncellemesi
Yasal düzenlemeler
* Kurumlar Geçici Vergi e-Beyanname değişikliği ile ilgili programlarımızda düzenleme
yapılmıştır.
* Gelir Geçici Vergi e-Beyannamesi değişikliği ile ilgili programlarımızda düzenleme
yapılmıştır.
* 01.07.2015'den itibaren geçerli olacak Mali Mevzuat Değişiklikleri (Yasal parametreler
116215 / 118215) ile ilgili programlarımızda düzenleme yapılmıştır.
* SGK-Genelgesi-2015-19 gereği aşağıdaki kodlar ile ilgili personel modülünde düzenleme
yapılmıştır.
- Eksik gün nedenleri
- İş kolu kodları
- Sigortalılık kodları
- İşten ayrılış nedenleri
* Muhtasar e-Beyanname’de ödeme kodları eklenmiştir.
Stok Yönetimi
* Konsinye sevk irsaliyesinden (012130) Ctrl+I ile barkod etiket dökümü yapılabilir.
* Satın alma talep fişi (023010) evrakında Ctrl+N ile (dosyadan bilgi oku) import edilen
alanlar içerisine açıklama alanı getirilmiştir.
Satış Yönetimi
* Cari hesap teminat girişleri (041117) menüsünde tanımlanan Teminat veya Risk tutarını
Satış faturası (061190) evrakında Teminat veya Risk tutarını aştığında Teminat veya Risk
tutarının ne kadar aştığını gösteren uyarı ekranında aşan tutarın da gelmesi sağlanmıştır.
* Cari grubu form dökümünde (044514) yetkilinin tanımlı e-Posta adresinin, posta iletisine
otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır.
Satın alma Yönetimi
* İthalat mal kabul verilen sipariş fişi (023020) menüsünde Ctrl+N ile CSV dosyası ile dosya
içeri alırken parti ve Lot’unu da içeri alabilmesi sağlanmıştır.
* Stok kartlarından otomatik sipariş oluşturma operasyonu (027253) menüsüne birden fazla
kriter verilebilme özelliği eklenmiştir.
* Kapanmamış hesap listesine (049931) Sıralama Şekline Borç-Alacak sıralamalı seçeneği
de eklenmiştir.
Finans Yönetimi
* Firma kredi kartından yapılan ödemelerin ve vadelerinin son hesap kesim ve son ödeme
tarihine göre takibinin yapılabilmesi için, programlarımıza Firma reel kredi kartı tanımları
(071680) menüsü eklenmiştir.
* Firma reel kredi kartı tanımlarının (071680) Cari Hareket evraklarında da kullanılabilmesi
sağlanmıştır.
* Müşteri ödeme sözü iade çıkış bordrosu (072508) menüsü eklenmiştir.
* Bankalar arası virman dekontu (043320) menüsüne yeni ve eski tip formlara Banka swift,
İBAN, hesap ve müşteri No. alanları eklenmiştir.
* Kısmen ödenen müşteri senetlerinin protestolu senet kasasına taşınabilmesi sağlanmıştır.
Karar Destek Sistemi

* Karar destek yönetiminde cari hesap içeren analiz küplerine carinin adres kartındaki il
bilgisinin eklenmesi sağlanmıştır.
Üretim Yönetimi
* Reçete detayına “Çoklu parti Lot seç ve tüketim miktarını değiştir” özelliği eklenmiştir.
Kiralanabilir Varlık Yönetimi
* Kiralanabilir Varlık Yönetiminde serviste olan makineler ile ilgili “açık iş emri var ise makine
sevki yapılamaz” kontrolü getirilmiştir.
* Kiralama Formunda (167502), Kiralama Ref. Kodu F10’unda teklif geçmişi, kiralama
geçmişi bilgilerine ulaşabilecek seçenekler eklenmiştir.
* Kiralama Formundan (167502) girilen bilgilerin bir yönetim ekranında görüntülenmesi ve bu
ekrandan formlara ulaşılabilmesi için, Kiralama Hareketleri Yönetimi (162103) menüsü
eklenmiştir.
* Müşteri Genel Talep Hareketleri Yönetiminden (162100) tipi “Satış’’ ve “İkinci el” olan
satırlar için sipariş ve proforma sipariş oluşturulabilme özelliği eklenmiştir.
* Kiralama Formu (167502) içerisinden, kiralama süresinin ve fiyatının değiştirilebilmesi
sağlanmıştır.
* Müşteri Genel Talep Hareketleri Yönetimi (162100) varsa bağlı sipariş evrakına
gidilebilmesi sağlanmıştır.
e-Fatura Yönetimi
e-Fatura kabulde (Gelen faturalar (360025)) evrak sıra numarası yazılabilmesi sağlanmıştır.
Akaryakıt İstasyonları Yönetimi
* Bütün satışları otomasyon sisteminden oku (Vardiya sonu) (141005) otomasyondan gelen
pompacı Mikro’da tanımlı değil ise cari personele otomatik kartı açılması sağlanmıştır.
Tamir Servis Merkezi Yönetimi
Tüketici hareket föyü (821100) menüsüne Servis formundan (824055) girilen bilgilerin de
gelmesi sağlanmıştır.
ERP Sistem Yönetimi
Kullanıcı/Grup hak tanımlama (501300) – Tablo filtreleri,
Filtre alanına 100 karakter giriş yapılabilmesi sağlanmıştır.
Menü Sorgu Yönetimi
Menü sorgu yönetiminde resimli görünümlü raporlar alınabilmesi sağlanmıştır.
Ekoofis için Transfer ( Mikro --> P.O.S ) menüsü ve içerikleri, ilgili ürüne eklenmiştir.

