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İlgili Modül/ler : Kur Takibi

INTERNETTEN KUR GÜNCELLEME
Kur Takibi modülünde kur girişi manuel olarak veya internete bağlanarak yapılabilir. Kurların
manuel olarak girilmesi yerine internetten güncellenmesi giriş için pratiklik sağlar. T.C. Merkez
Bankası sitesinden kur güncelleme işlemi yapılabilir. Bu işlem için aşağıdaki adımları takip
etmeliyiz.
Örneğimizde T.C. Merkez Bankasının sitesinden kur güncellemeyi anlatacağız.
Öncelikle Döviz Kurlarının alınacağı internet sitesi adresi tanımlanır. Bu işlem için Kur Takibi
modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilir. Bu bölümde bulunan Döviz
Kuru Güncelleme Bilgileri doldurulur.

Bu bölümde bulunan $D, $M, $Y gibi değerler değişken kodlarıdır. Örneğin $D günü, $M ayı ve
$Y yılı ifade eder.

Döviz Kod tanımları bölümünde gerekli tanımlar yapılır.
Bu tanımlama için Döviz İşlemleri/Döviz Kod Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümde bulunan
İNT.KUR KODU bölümüne ilgili döviz kodlarının Merkez Bankası sitesindeki kodları yazılır.
Örneğin Merkez bankası sitesinde ABD Doları USD olarak, Avrupa Para Birimi ise EUR
şeklinde ifade edilmiştir. Aşağıdaki resimde bu tanımlama görülüyor.

Döviz Tür Tanımlarında gerekli tanımlama yapılır.
Bu işlem için Döviz İşlemleri/Döviz Tür Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümde bulunan
İNT.KUR KODU bölümüne ilgili döviz türlerinin Merkez Bankası sitesindeki sıra numaraları
yazılır. Örneğin Merkez Bankası sitesinde USD döviz kodu için dört ayrı kur bilgisi verilmektedir.
Bunlar Döviz Alış, Döviz Satış, Efektif Alış ve Efektif Satış kur bilgileridir. İnternet Kur Kodu da
bu sıralamaya göre doldurulur. Örneğin MBNKALS kodunun İNT:KUR.KODU na Merkez
Bankası sitesindeki Döviz Alışın karşılığı olan “1” yazılır.

.
Yukarıdaki tanımlamaları yaptıktan sonra Döviz İşlemleri/Kur Girişi Bölümüne girilir. F8
Güncelle butonuna basılarak internetten kur güncelleme işlemi yapılmış olur. Bu bölüme kur
takibi modülünden ulaşılabileceği gibi her hangi bir modülde iken Yardımcı İşlemler / Döviz
İşlemler bölümünden de ulaşılabilir.

Programın herhangi bir bölümünde de Yardımcı İşlemler/Günlük Döviz Kurları bölümüne
girilerek İnternet Kuru sekmesinden internetten anlık kur bilgileri görülebilir.

Ayrıca Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerindeki Döviz Değerleri sekmesinde bulunan Döviz Kuru
sahasına “ *I “ yazılarak ta yine bu sayfadaki Döviz Kuru ve Döviz Türüne göre internetten
anlık kur bilgisi de çekilebilir.

Otomatik Kur güncelleme
Programa girişte kur güncelleme ekranın otomatik gelmesi de sağlanabilir. Bu ayarlama için
Şirket Bilgileri modülünde Servis/ Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Şirket
Genel Parametreleri bölümüne girilir. Diğer Parametreler sayfasına geçilir. “ Modüllere Girişte
Döviz Kur kontrolü” parametresi işaretlenir. Bu durumda program kur girişi yapılmadı ise
modüllere girerken kul güncelleme yapmak istiyor musunuz ? mesajını karşımıza getirir.

