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KULLANIM HAKKI

Bu Kullanım EI Kitabı ve yanında verilen Bilgisayar Yazılım Paketinin kullanım
hakkı sadece _________________________________________ firmasına
Kullanıcı Yazılım Lisans Sözleşmesi dahilinde verilmiş olup satın alındığında
müşterinin beyan ettiği ve ilk yüklemenin yapıldığı adres ve donanım haricinde
çalıştırılamaz, kullanılamaz, görüntülenemez, depolanamaz, Iisanslı kullanıcı
tarafından yedekleme harici kopyalanamaz, üçüncü şahıs ve firmalara
devredilemez ve hiçbir koşulda satılamaz. Söz konusu Bilgisayar Yazılım Paketi
ve Dokümantasyonun farklı donanımlarda kullanım, versiyon ve işletim
sisteminin değiştirilmesi ETA BĐLGĐSAYAR SAN. ve TĐC. LTD. ŞTĐ.'nin yazılı
iznine ve uygun göreceği ticari şartlara bağlıdır. Kullanıcı firma teslim aldığı
programları korumak ve her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Aksinin tespiti
halinde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71, 72 ve 73. maddeleri
ve Türk Ceza Kanunu’nun 243 ve 244. maddeleri’ne göre ETA BĐLGĐSAYAR
SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. gerekli kanuni işleme başvuracaktır.
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KULLANIMDAN DOĞACAK SONUÇLARLA ĐLGĐLĐ ÖNEMLĐ NOT

ETA BĐLGĐSAYAR Ticari Programları, uzun yılların çabaları neticesinde
geliştirilmiş, teknolojinin en ileri imkanlarını yansıtan, hatalardan teknolojik
imkanlar nispetinde arındırılmış bir yapıya sahiptir. Bütün bunlara rağmen son
derece nazik bir yapıya sahip olan bilgisayar sistemlerinde, harici etkenlerden
(toz, nem, sarsıntı, vs.), donanımla ilgili kusurlardan (üretim hatası, zamanla
oluşabilecek elektronik ve medya hataları, arızalı kayıt ortamları, disk, disket
vs., yazıcı bağlantılarında oluşabilecek arızalar) ve yazılımla ilgili hatalardan
(işletim sistemi hataları, programların kendisinden kaynaklanabilecek hatalar)
dolayı düşük ihtimalle de olsa sonuç hatalarının oluşması imkan dahilinde
bulunmaktadır. Yukarıda izah edildiği gibi çok muhtelif sebeplerden dolayı
oluşabilecek bu kabil hatalar kimi zaman uyarısız oluşabilmekte ve kuIlanıcı bihaber çalışmasına devam etmektedir. Tüm bu sebepler neticesinde Ticari
Sistemin sağlıklı çalışması için yedekleme dahil tüm önlemleri almak ve
kontrolleri gereken sıklıkta yapmak kullanıcının açık sorumluluğu altında
bulunmaktadır. ETA Bilgisayar Ltd., ETA Bilgisayar Ticari Programları'nın
kullanımı neticesinde oluşabilecek herhangi bir zarar veya ziyanı doğrudan veya
dolaylı olarak üstlenmemekte, programları kullanan kullanıcı, kullanıma
başlarken bu tür zarar ve ziyanın tazmin edilmesi için herhangi bir hukuki hak
talep etmeyeceğini açık olarak kabul etmiş bulunmaktadır.
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DĐKKAT ÖNEMLĐ NOT !

BĐLGĐSAYARDA KESĐNLĐKLE YEDEK ALINMADAN ÇALIŞILMAMALIDIR.
KISA ARALIKLARLA YEDEK ALINMAYAN BĐR MAKĐNADA PROGRAMINIZ
HER NE KADAR %100 GÜVENLĐ OLSA DA HER AN BĐR DONANIM ARlZASI
OLUŞABĐLĐR VEYA EHLĐYETSĐZ BĐR KĐŞĐ SORUMLULAR FARKETMEDEN
SĐSTEMĐN BAŞINA GEÇEREK ZARARLI BĐR KOMUT VEREBĐLĐR VE UZUN
MESAĐ SAATLERĐ VERĐLEREK YÜKLENEN BĐLGĐLERĐNĐZ ANSIZIN VE ĐKAZ
VERĐLMEDEN TÜMÜYLE KAYBOLABĐLĐR. BU SEBEPTEN DOLAYI HER NE
PAHASINA OLURSA OLSUN DÜZENLĐ YEDEK ALINMALI, ŞU VEYA BU
SEBEPTEN DOLAYI YEDEKLEME YAPILAMIYORSA KESĐNLĐKLE ÇALIŞMA
YAPILMAMALIDIR.
ETA BĐLGĐSAYAR LTD. DÜZENLĐ YEDEKLEME YAPILAMAYAN BĐR
SĐSTEMDE BĐLGĐ KAYBINDAN DOLAYI SORUMLULUK KABUL ETMEYECEK
VE BU SEBEPTEN DOLAYI SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR.
YUKARIDAKĐ UYARILARA ĐLAVETEN ÖZELLIKLE SON ZAMANLARDA
YAYGINLAŞAN BĐLGĐSAYAR VĐRÜSLERĐNE VE SAĐR PROBLEMLERE
KARŞI ŞU KURALLARA KESĐNLĐKLE UYUNUZ;
1- Virüs tehlikesine karşı sisteminize ETA Programları haricinde rastgele
sağdan soldan kopyalanmış programlar, özellikle oyun programları
kesinlikle yüklemeyin. Bazı yazılımevlerinin verdikleri disketlerde dahi
virüslere rastlanabilmektedir!
2- Sisteminizde oyun programı çalıştırmayın, sisteminizi eğlence için riske
atmayın.
3- Sisteminizin başına ETA Personeli veya kendi operatörleriniz haricinde her
ne sebeple olursa olsun sair kişileri KESĐNLĐKLE oturtmayın. Bilhassa
bilgisayardan anladığını zanneden ve iddia eden kişiler aylar boyu emek
verilen bilgilere zarar verebilmekte, tamamen silebilmekte ve hatta
bilgisayarınıza zarar verebilmektedirler. Bu tür müdahaleler sonucunda
oluşan zarardan ETA sorumlu tutulamayacağı gibi ETA Personelinin
çalışma mesaisinin karşılığı fatura edilerek tarafınızdan talep edilecektir .
4- Altın
Kural
olarak
BĐLGĐSAYARINIZA
YABANCI
TAKMAYIN/TAKTIRMAYIN,
BĐLGĐSAYARINIZA
ETA
HARĐCĐNDEKĐ YABANCILARA EL SÜRDÜRMEYĐN !
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KR.1.
Kredi Kartı
KR.1.1.
Yeni Kart
KR.1.2.
Eski Kart
KR.2.
Fatura/Tahsilat
KR.2.1.
Fatura
KR.2.1.1.
Yeni Fatura
KR.2.1.2.
Eski Fatura
KR.2.1.3.
Toplu Fatura Basımı
KR.2.2.
Tahsilat
KR.2.1.1.
Yeni Kayıt
KR.2.2.2.
Eski Kayıt
KR.2.2.3.
Hareket Fişi
KR.2.2.4.
Hareket Listesi
KR.3.
Raporlar
KR.3.1.
Kart Raporları
KR.3.1.1.
Kart Listeleri
KR.3.1.2.
Borç/Alacak Raporları
KR.3.1.2.1.
Bakiye Listesi
KR.3.1.2.2.
Vade Farkı Listesi
KR.3.1.2.3.
Risk Analizi
KR.3.1.2.4.
Ödeme/Yaşlandırma Raporu
KR.3.1.3.
Hareket Raporları
KR.3.1.3.1.
Genel Raporlar
KR.3.1.3.2.
Ekstre
KR.3.1.3.3.
Ciro Listesi
KR.3.1.4.
Yazışma
KR.3.1.4.1.
Etiket Basımı
KR.3.1.4.2.
Kelime Đşlem
KR.3.1.4.3.
Uyarı Mektubu
KR.3.1.5.
Kullanıcı Tanımlı Liste
KR.3.1.5.1.
Özel Rapor Tanımı
KR.3.1.5.2.
Özel Rapor Dökümü
KR.3.2.
Fatura Raporları
KR.3.2.1.
Fatura Raporları
KR.3.2.1.1.
Fatura Listesi
KR.3.2.1.2.
Fatura Kalemleri Listesi
KR.3.2.1.3.
Mal Alış/Satış Raporu
KR.3.2.1.4.
Müşteri Alış/Satış Raporu
KR.3.2.2.
KDV Raporları
KR.3.2.2.1.
Detay KDV Raporu
KR.3.2.2.2.
KDV Đcmali
KR.3.2.3.
Karlılık Raporları
KR.3.2.3.1.
Fatura Bazında Karlılık Raporu
KR.3.2.3.2.
Fatura Kalemleri Bazında Karlılık Raporu
KR.3.3.
Taksit/Ödeme Raporları
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KR.3.3.1.
Kasiyer Raporu
KR.3.3.2.
Satıcı Raporu
KR.3.3.3.
Taksit Ödeme Raporu
KR.3.3.4.
Mağaza Satış Raporu
KR.4.
Servis
KR.4.1.
Devir Đşlemleri
KR.4.1.1.
Hareket Devir Đşlemleri
KR.4.1.2.
Fatura Devir Đşlemleri
KR.4.1.3.
Kart/Hareket Silme
KR.4.2.
Dosya Đşlemleri
KR.4.2.1.
Yeniden Đndeksleme
KR.4.2.2.
Dosya Bakımı
KR.4.2.2.1.
Kart Düzeltme
KR.4.2.2.2.
Kart Temizleme
KR.4.2.2.3.
Kart/Hareket Kontrolü
KR.4.2.2.4.
Saha Değiştirme
KR.4.2.2.5.
Cariden Transfer
KR.4.2.2.6.
Kod Nakli
KR.4.2.3.
Kapasite Kullanım Raporu
KR.4.2.4.
Yeni Dosya
KR.4.3.
Sabit Tanımlar
KR.4.3.1.
Özel Tanımlar-1
KR.4.3.1.1.
Parametreler
KR.4.3.1.2.
Saha Boyları
KR.4.3.1.3.
Saha Başlıkları
KR.4.3.1.4.
Dizayn Dosyaları
KR.4.3.1.5.
Tahsilat Açıklamaları
KR.4.3.1.6.
Makbuz Yazdırma Parametreleri
KR.4.3.2.
Özel Tanımlar-2
KR.4.3.2.1.
Parametreler
KR.4.3.2.2.
Saha Boyları
KR.4.3.2.3.
Saha Başlıkları
KR.4.3.3.
Özel Tanımlar-3
KR.4.3.3.1.
Kasa Bilgileri
KR.4.3.3.2.
Kasiyer Bilgileri
KR.4.3.3.3.
Satıcı Bilgileri
KR.4.3.3.4.
PLU Kodları
KR.4.3.3.5.
Taksit Grupları
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PO.1.
PO.2.
PO.2.1.
PO.2.1.1.
PO.2.1.2.
PO.2.1.3.
PO.2.1.4.
PO.2.2.
PO.2.2.1.
x
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POS Đşlemleri
Raporlar
Fatura Raporları
Fatura Listesi
Fatura Kalemleri Listesi
Mal Satış Raporu
Müşteri Satış Raporu
Satış/Ödeme Analizleri
Satış Analizi
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PO.2.3.
PO.2.3.1.
PO.2.3.2.
PO.2.4.
PO.2.4.1.
PO.2.4.2.
PO.2.4.3.
PO.3.
PO.3.1.
PO.3.2.
PO.3.3.
PO.3.3.1.
PO.3.3.2.
PO.3.3.3.
PO.3.3.4.
PO.3.3.5.
PO.3.3.6.

Ödeme Analizi
KDV Raporları
Detay KDV Raporu
KDV Đcmali
Karlılık Raporları
Fatura Bazinda Karlılık Raporu
Fatura Kalemleri Bazında Karlılık Raporu
Döviz Bazında Karlılık Raporu
Servis
Devir Đşlemleri
Kapasite Kullanım Raporu
Sabit Tanımlar
Parametreler
Kasa Tanımları
Kasiyer Tanımları
Ödeme Tipleri
Süreli Đskonto Tanımları
Plu Tanımları
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BK.1.4.
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BK.3.
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Stok Bağlantılı Barkod Yazdırma
Özel Bağlantılı Barkod Yazdırma
Kullanıcı Tanımlı Barkod Yazdırma
Otomatik Olarak Barkod Kodu Oluşturma
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Đndeks Oluşturma
Kapasite Kullanım Raporu
Sabit Tanımlar
Barkod Parametreleri
Etiket Parametreleri
Etiket Dizaynları
USB Yazıcı Parametreleri
Ek Bilgiler
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YK.4.2.4.
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Yazar Kasa Đşlemleri
Terazi Đşlemleri
POS Đşlemleri
Servis
Kapasite Kullanım Raporu
Sabit Tanımlar
Parametreler
Yazar Kasa Komutları
Firma Logosu
Vergi Oranları
Ek Bilgiler
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AY.4.3.4.
AY.4.3.5.
AY.4.3.6.

Tank Đşlemleri
Yeni Kayıt
Eski Kayıt
Hareket Listesi
Pompa Đşlemleri
Satış Đşlemi
Satış Raporu
Ödeme Đşlemi
Ödeme Raporu
Raporlar
Satış Analizi
Günlük Satış Analizi
Haftalık Satış Analizi
Aylık Satış Analizi
Đki Tarih Arası Satış Analizi
Ödeme Analizi
Günlük Ödeme Analizi
Haftalık Ödeme Ana
Aylık Ödeme Analizi
Đki Tarih Arası Ödeme Analizi
Servis
Devir Đşlemleri
Dosya Bakımı
Yeniden Đndeksleme
Kapasite Kullanım Raporu
Yeni Dosya Açma
Sabit Tanımlar
Parametreler
Tank Tanımları
Pompa Tanımları
Pompacı Tanımları
Vardiya Tanımları
Ödeme Tanımları
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Oto Kartları
Yeni Kart
Eski Kart
Oto Faturaları
Yeni Fatura
Eski Fatura
Toplu Fatura Basımı
Raporlar
Oto Kart Raporları
Kart Listesi
Kart Dökümü
Mevcutlar Listesi
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Kullanıcı Tanımlı Liste
OT.3.1.4.1.
Özel Rapor Tanımı
OT.3.1.4.2.
Özel Rapor Dökümü
OT.3.2.
Fatura Raporları
OT.3.2.1.
Fatura Listesi
OT.3.2.2.
Fatura Kalemleri Listesi
OT.3.2.3.
Satış Listesi
OT.3.2.4.
Kullanıcı Tanımlı Liste
OT.4.
Servis
OT.4.1.
Devir Đşlemleri
OT.4.2.
Dosya Bakımı
OT.4.2.1.
Yeniden Đndeksleme
OT.4.2.2.
Kapasite Kullanım Raporu
OT.4.2.3.
Yeni Dosya
OT.4.3.
Sabit Tanımlar
OT.4.3.1.
Parametreler
OT.4.3.2.
KDV Oranları
OT.4.3.3.
Saha Boyları
OT.4.3.4.
Saha Başlıkları
OT.4.3.5.
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SE.2.3.
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SE.3.
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SE.3.1.1.
SE.3.1.2.
SE.3.1.3.
SE.3.1.3.1
SE.3.1.3.2.
SE.3.2.
SE.3.2.1.
SE.3.2.2.
SE.3.2.3.
SE.4.
SE.4.1.
SE.4.2.
SE.4.2.1.
SE.4.2.2.
SE.4.2.3.
SE.4.3.
SE.4.3.1.
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Servis Kartları
Yeni Kart
Eski Kart
Servis Hareketleri
Yeni Hareket
Eski Hareket
Garanti Faturası
Hareket Listesi
Raporlar
Servis Kart Raporları
Kart Listesi
Kart Dökümü
Kullanıcı Tanımlı Liste
Özel Rapor Tanımı
Özel Rapor Dökümü
Hareket Raporları
Yapılan Đşler Listesi
Kart-Hareket Listesi
Kullanıcı Tanımlı Liste
Servis
Devir Đşlemleri
Dosya Bakımı
Yeniden Đndeksleme
Kapasite Kullanım Raporu
Yeni Dosya
Sabit Tanımlar
Parametreler
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Üye Kartı
Yeni Kart
Eski Kart
Devir
Hareketler
Yeni Kayıt
Eski Kayıt
Toplu Hareket
Diğer Đşlemler
Hareket Listesi
Toplu Yazdırma
Otomatik Borç Hareketi
Otomatik Alacak Hareketi
Raporlar
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Borç/Alacak Raporları
Bakiye Listesi
Hareket Analizi
Aylık Vade Farkı Listesi
Günlük Vade Farkı Listesi
Ekstre
Yazışma
Etiket Basımı
Kelime Đşlem
Mutabakat Mektubu
Özel Tanımlı Raporlar
Özel Rapor Tanımı
Özel Rapor Dökümü
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Dosya Đşlemleri
Dosya Bakımı
Kart/Hareket Bakımı
Kart/Hareket Kontrolü
Cariden Transfer
Kapasite Kullanım Raporu
Yeni Dosya
Yeni Kart Dosyası
Yeni Hareket Dosyası
Yeni Kart/Hareket Dosyası
Kod Değiştirme
Sabit Tanımlar
Parametreler
Saha Boyları
Kurum Bilgileri
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ETA : Entegre Ticari Programları

ETA : KREDĐLĐ SATIŞ
Program Modülü



ETA:KREDĐLĐ SATIŞ, müşteri veya satıcı kredi hesaplarını ve ilgili işlemlerini
bilgisayarda takip etmenize imkan tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu
programda kredi hesaplarınızı tanımlayacak, bu hesaplarla ilgili işlemleri yapacak ve bu
kredi hareketlerinden doğan bakiye durumu, hareketlilik analizleri, vade farkı analizi gibi
sonuç raporlarını türetebileceksiniz.
Programınızı çalıştırdığınızda(programın bilgisayara yüklenmesi ve çalıştırılması için
gerekli açıklama ORTAK TANIMLAR bölümünde verilmiştir) karşınıza ETA ekranı
gelecek, bu ekranı ENTER tuşuna basarak geçeceksiniz. ETA ekranını bu şekilde
geçtikten sonra karşınıza ETA programlarının kopya edilerek çoğaltılmasına ilişkin yasal
hususları hatırlatan bir ekran gelecektir. Bu ekrandaki açıklamaları da okuduktan sonra
yine ENTER tuşuna bastığınızda karşınıza ŞĐFRE ekranı gelecektir. Bütün ETA Ticari
Programlarının girişinde yer alan bu ekranda sorulan şifreye ETA şeklinde cevap
vereceksiniz. Daha sonra arzu ederseniz bu şifreyi istediğiniz bir şifre ile
değiştirebilirsiniz.
Eğer ETA:KREDĐLĐ SATIŞ programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari
Program Modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ
programında geçmiş olacak, MENÜ'den KREDĐLĐ SATIŞ programını seçtikten sonra bu
ekranlar tekrar karşınıza gelmeyecektir.
Yukarıda bahsedilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra karşınıza gelen ekran ANA
MENÜ ekranı olup programın Ana Bölümlerine geçmek için gerekli seçenekleri ihtiva
etmektedir.
ETA:KREDĐLĐ SATIŞ programının Ana Bölümleri şunlardır;
F2-KREDĐ KARTI, kredi kartlarının tanımlanması ve kredi kartları üzerindeki işlemler,
F3-FATURA/TAHSĐLAT, kredi kartları ile ilgili giriş/çıkış işlemlerinin işlenmesi, hareket
listelerinin alınması,
F4-RAPORLAR, kredi hesap takip sisteminizle ilgili rapor ve analizler,
F5-SERVĐS, kredi hesap takip sisteminizle ilgili bakım işlemleri.
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için F2, F3, F4, F5 tuşlarını kullanacaksınız. Şimdi
ETA:KREDĐLĐ SATIŞ programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim.
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KR.1.

Kredi Kartı

Bu bölüme girdiğinizde karşınıza YENĐ ve ESKĐ KART seçenekleri gelir. Kredi
sisteminize yeni bir satıcı/müşteri ile ilgili olarak yeni bir kredi kartı ilave edecekseniz
YENĐ KART, halihazırda sistemde kayıtlı bulunan bir kart üzerinde işlem yapacaksanız
ESKĐ KART bölümünü seçeceksiniz.
Kredi kartları sistem tarafından bir KART KODU ve kart sahibinin ÜNVANI vasıtası ile
takip edilir. Burada KART KODU ana takip parametresi, ÜNVANI ise yardımcı bir
parametredir. KART KODU, 20 haneye kadar herhangi bir karakter ve/veya rakam dizisi
olabilir. Sistem, kredi hesap kartlarını KART KODU üzerinden alfabetik sıra ile takip eder.
Tamamen rakamlardan oluşan kredi kartları ise bu alfabetik dizilimin başında yer alır.
Yeni kart açarken yeni satıcı/müşteriye ait bir KART KODU tanımlayacak, ayrıca 30
haneye kadar herhangi bir karakter dizisinden oluşacak bir ÜNVAN belirleyeceksiniz.
Eğer halihazırda kullandığınız kredi hesap sisteminde KART KODU kullanılmıyor ise
KART KODU olarak satıcı/müşterinin ünvanını uygun şekilde kısaltarak kullanabilir,
böylece kredi kartına ulaşımınızı da hızlandırmış olursunuz.
Daha sonra değineceğimiz bölümlerde bahsi geçecek çeşitli rapor ve listeler KART
KODU üzerinden sıralı olacağından, kart kodlarınızı seçerken kolayca hatırlanacak
ibareler kullanmaya özen gösteriniz.

KR.1.1.

Yeni Kart

Yeni kartınızda KART KODU ve ÜNVANI hanelerini uygun şekilde doldurduktan sonra
diğer hanelerin doldurulması ile ilgili detayları görelim (Şekil 1).
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Şekil 1
Yetkili Kişi
Bu sahada kart sahibinin adı ve soyadı belirtilir.
Açıklama
Bu sahalar müşteri ile ilgili herhangi bir bilgiyi içerebilir.
Özel Kod 1-2-3
Kredi kartında görülen üç adet özel kod analiz ve listelerde kullanılacak sınıflandırma
kodlarıdır. Bunlar müşterinin bölgesi, çalışma şekli v.b. gibi firmanızın bünyesine uygun
bilgilerdir. Đleride detaylı göreceğiniz gibi bütün analiz ve raporları bu kodlara bağlı olarak
tasnif edip, listeleme yapabileceksiniz.
Uyarı Mesajı
Bu sahaya girilecek olan mesaj, bu kart üzerinde işlem yapılırken sistemin sizi
uyarmasını sağlayacaktır.
Vergi Dairesi ve V.H.N.
Bu sahalar adlarından da anlaşılacağı üzere müşteri ile ilgili vergi bilgileridir.
Muhasebe Kodu
Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumlarda kredi kartlarının muhasebe hesap
planındaki müşteriler veya satıcılar karşı hesabını belirtir.
Döviz Cinsi
Eğer dövizli kredi kullanılacaksa bu sahada döviz cinsi belirtilir.
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Đskonto
Bu haneye müşteriye tanınan iskonto yüzdesi yazılacaktır.
Muafiyet
Vade farkı ve adat hesaplarında fatura muafiyeti olarak değerlendirilir.
Kredi Limiti
Hesap sahibi müşteriye açılacak açık hesap şeklindeki maksimum kredinin kaydedileceği
hanedir. Sistemin çalışmasını kısıtlamayan bu değer kontrol amacı ile ve kredi hareket
kayıtları sırasında operatörün uyarılabilmesi için kullanılmaktadır.
Risk Limiti
Kredi limiti paralelinde kullanılmakta, vadesi gelmemiş çek ve senetlerin kontrol
edilmesini sağlamaktadır.
ĐSKONTO, MUAFĐYET, KREDĐ ve RĐSK LĐMĐTLERĐ hanelerinin yeni kart açılışında belli
değerler taşıması istenirse SERVĐS bölümünde ön değerler tanımlama imkanı verilmiştir.
Örneğin; müşterilerin çoğuna 30 gün muafiyet tanınması durumunda Servis/Sabit
Tanımlar/Özel Tanımlar[1] bölümünde özel tanım olarak 30 gün MUAFĐYET
tanımlanacak, bu durumda yeni karta girişte bu değer otomatik olarak ekrana gelecektir.
Müşteri Derecesi
Müşterileri önem sırasına göre sınıflandırmakta kullanılan bir alandır.
Ekranda görünen diğer sahalar müşterinin borç/alacak durumunu gösterir. Bu sahalar
program tarafından kayıt yapıldıkça düzenlenir, kullanıcı tarafından ulaşılamaz.
Birinci sayfa doldurulduktan sonra PgDn tuşuna basılarak ikinci sayfaya geçilir (Şekil 2).
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Şekil 2
Đş Adresi, Posta Kodu, Tel No
Bu sahalar müşterinin işyeri bilgilerini içerir.
Ev Adresi, Posta Kodu, Tel No
Bu sahalar müşterinin ikamet yeri bilgilerini içerir.
Yazışma Adresi
Raporlar/Yazışma bölümünde kullanılacak adres burada E(Ev) veya Đ(Đş) olarak belirtilir.
Son Vade Farkı Hesaplama/Borç Kaydı/Alacak Kaydı Tarihi
Bu kartın son olarak vade farkı hesaplama işlemine tabi tutulduğu/borç kaydı
yapıldığı/alacak kaydı yapıldığı tarihi içerir. Sistem tarafından kayıt işlemleri sırasında
yapılan işleme göre otomatik olarak güncelleştirilir.
Nüfus Bilgileri
Bu sahalara müşterinin kimlik kartı bilgileri işlenir.
Küçük/Büyük Görüntü Dosya Adı
Görüntülü grafik modunda çalışırken bu karta ait küçük/büyük görüntü dosya adları bu
sahalara yazılır. Küçük görüntü kart ekranında(1.sayfada) ve hareket girişi sırasında
sürekli olarak ekranda kalır, büyük görüntüyü almak içinse Shift+F7 tuşuna basılmalıdır.
Buradan sonra PgDn tuşuna basarak kartın üçüncü sayfasına geçilir. Bu sayfada
müşteriye kefil olan iki kişinin adres ve kimlik bilgileri saklanır (Şekil 3).
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Şekil 3
Daha sonra gelen üç sayfa kullanıcı tanımlı 90 adet bilgiyi içerir. Bu sahaların başlıkları
Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünde tanımlanmalıdır.
Bu üç sayfanın dışında doğrudan görünmeyen fakat Ctrl-F7 tuşuna basıldığında ekrana
gelen istihbarat ekranı vardır (Şekil 4).

Şekil 4
10
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Bu ekrana borçluya veya kefillere gönderilen uyarı mektupları ile ilgili bilgiler, eğer bu
uyarılara rağmen borç hala ödenmemişse bununla görevlendirilen avukatla ilgili ve
yapılan işlemle ilgili bilgiler ve serbest açıklamalar girilir. Bu ekranın en büyük özelliği
herhangi bir kartla ilgili işlem yapılmak istendiği zaman eğer istihbarat sayfasında
herhangi bir bilgi varsa programın kullanıcıyı otomatik olarak uyarmasıdır. Đstihbarat
ekranına YENĐ-ESKĐ KART bölümlerinden ulaşılabildiği gibi satış ve tahsilat yapılırken
F8-DETAY BĐLGĐ tuşuna basıldığında çıkan ekranda yine Ctrl-F7 tuşuna basılarak ta
ulaşılabilir.
Yeni kartınızı detaylı bir biçimde doldurduktan sonra kayıt için F2 veya büyük harf(Shift)
tuşuyla birlikte F2 tuşunu kullanabilirsiniz. Kayıt için Shift+F2 tuşu kullanıldığında kayıt
yapıldıktan sonra boş bir kredi kartı ekranı gelir, böylece seri bir şekilde kredi kartı
açabilirsiniz.
Shift+F2 ile yapılan kayıtlarda kredi kodunun bir sayı olması halinde ekrana gelen boş
kredi kartın kredi kod sahası bir önceki kaydın kodu bir arttırılarak otomatik olarak
doldurulur. F2 veya Shift+F2 tuşuyla kayıt yapılırken karşınıza önce müşterinin varsa
eskiden kalmış bakiyesini taksitlendirebilme amacıyla bir pencere gelir(Şekil 5). Bu
pencere içinde önce müşterinin bakiyesi, daha sonra bu bakiyeyi karşılayacak şekilde
taksit bilgileri (vade ve tutar olarak) girilir. Kullanıcı isterse işlem tarihi-açıklama-özel kod
gibi sahaları da belirtebilir.

Şekil 5
Daha sonra F2 tuşuna basılarak işleme devam edilir. Program bu bilgileri kullanarak
müşteriye borç hareketleri yaratır. Eğer taksitlendirme hareket şeklinde değil de
doğrudan bakiyenin girilişi şeklinde yapılacaksa bu ekran boş bırakılır, bir sonraki AÇILIŞ
DEVRĐ ekranı kullanılır. Bu ekrandan sonra da karşınıza muhasebe hesap planına bu
kartla ilgili hesapları açmak amacıyla bir pencere daha gelecektir. Đlgili sahalar
ETA : KREDĐLĐ SATIŞ
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doldurulduktan sonra F2 tuşuna basılarak kayıt işlemi tamamlanmış olur. Artık bu kart
ESKĐ KART şeklinde işlem görecek, söz konusu hesaba borç/alacak hareketlerini
kaydedebilecek, muhasebeden ilgili kredi kartın hareketlerini izleyebileceksiniz.

KR.1.2.

Eski Kart

Sistemde daha önce açılmış bir kredi hesap kartına kayıtlı bilgileri ve ilgili hareketleri
görmek, yazıcıda yazdırmak veya herhangi bir düzeltme yapmak için bu bölüm kullanılır.
Eski kartı KART KODU, ÜNVAN, YETKĐLĐ KĐŞĐ, AÇIKLAMALAR, ÖZEL KODLAR ve
KEFĐL ADLARI'nı kullanarak arayabilirsiniz. Bu sahalardan karta ulaşırken kısmi bilgiler
de kullanabilirsiniz. Örneğin; YILDIZ şeklindeki bir koda, YIL* şeklindeki kısa bir ibare
verilerek ulaşılabilir.
Kısmi bilgilerle karta ulaşmak için kullanacağınız ÖZEL KARAKTERLER’le ilgili detaylı
açıklamaları ORTAK TANIMLAR bölümünde bulacaksınız.
Eski karta ulaşmak için F6-KART LĐSTESĐ seçeneği de kullanılabilir. Bir ön değer
vererek ekrana alacağınız kart listesinden eski bir karta ulaşabilirsiniz. F6 tuşuna
bastığınızda ekranda bir pencere açılacak, listeleme için bir ön-değer girmeniz
istenecektir(listeyi baştan almak için doğrudan ENTER tuşuna basabilirsiniz). Ön değeri
verdikten sonra karşınıza sistemde kayıtlı olan hesap kartlarının Kod, Ünvan, Kefil 1 ve
Kefil 2 bilgileri gelecek, ışıklı çubuğu aşağı/yukarı hareket ettirerek arzu ettiğiniz kartın
üzerine getirip ENTER tuşuna basarak bu karta ulaşmış olacaksınız.
Ekrana çağırılmış bir kredi kartı üzerinde çalışırken, herhangi bir bölgeye gelip buradaki
bilgiyi değiştirerek F2-KAYIT tuşuna basarsanız, kredi kartınız son yapılan değişikliğe
göre düzenlenir ve sisteme son haliyle kaydedilmiş olur.
Yeni kart açma kısmında anlatılan devir bakiyesinin taksitlendirilmesi ekranına ESKĐ
KART bölümünde de girilebilir. Bunun için F7-DEVĐR tuşuna basılmalıdır. Bu durumda
belirtilen taksitler eski kart tekrar kaydedildiği zaman işleme alınır. Bu işlemi üst üste
tekrarlayarak istenilen sayıda taksit yaratılabilir. Bu işlem sadece eski kartta değil fatura
keserken veya tahsilat yaparken F8-DETAY BĐLGĐ tuşuna basıldığı sırada gelen ekranda
da aynen gerçekleştirilebilir.
F3-ĐPTAL seçeneği, üzerinde çalışmakta olduğunuz kredi kartını ve bu karta kaydedilmiş
hareket kayıtlarını siler. Bu tuşun çalışması programın Servis/Özel TanımlarI/Parametreler ekranında bulunan ĐŞLEM GÖREN KART ĐPTALĐ: [E/H/S] parametresine
bağlıdır. Bu parametrenin kullanımı ilgili bölümde verilmiştir. Đlgili kart fazlaca hareket
görmüş ise kartı hareketleri ile birlikte silme işlemi beklenenden uzun bir zaman alabilir,
buna mukabil arzu edilirse kredi hesap kartı ilgili hareketleri sistemden silmeden de iptal
edilebilir. Bu durumda silinen kredi hesap kartına ait hareketlerin sistemde kalmasının
sakıncası yoktur. Ancak kredi hareket dosyasında gereksiz yer kaplar.
F4-YAZDIRMA seçeneği, kartın ve ilgili hareketlerin yazıcıdan dökümünü alır. Yazdırma
esnasında kullanılacak dizayn dosyasının adı "kredi.dfb" olup bu dosyanın içeriği ile ilgili
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detaylı bilgi "kredi.txt" dosyasında verilmiştir. Birden fazla dizayn dosyasının kullanıldığı
durumlarda dosya adları Servis/Özel Tanımlar-I/Dizayn Dosyaları bölümünden girilebilir.
Bu durumda F4-YAZDIRMA tuşuna basıldığı zaman bir çerçeve içinde bu dosya adları
gelir, kullanıcı bunlardan istediğini seçebilir.
F5-KREDĐ HAREKETLERĐ seçeneği üzerinde çalışılan karta ait hareketleri bir çerçeve
içinde listeler.
F6-KART LĐSTESĐ, yukarıda izah edildiği gibi ekrana sistemde kayıtlı bulunan kredi
kartlarının listesini getirir. Yeni kart açılışı sırasında listeden herhangi bir kart seçilirse bu
kartın bir kopyası ekrana gelir. Kullanıcı kart kodu ve istediği diğer sahaları değiştirerek
yeni kartı yaratabilir.
F8-TAKSĐT DÖKÜMÜ seçeneği, ekrana çağrılmış satıcı veya müşterinin yapacağı
ödemelerin aylar itibarı ile dökümünü verir.

KR.2.

Fatura/Tahsilat

Kredi kartı açılmış bir hesaba fatura/tahsilat hareketlerini kaydetmek, kredi hareket
listelerini görebilmek için bu bölüme girilir. Bu bölüme girildiğinde program bir çerçeve
içinde KASA KODU, KASĐYER KODU, KASĐYER ADI ve KASĐYER ŞĐFRESĐ gibi bilgileri
sorar (Şekil 6).

Şekil 6
Đlk sahaya kullanılan kasaya ait kod yazılır. Kasa kodu SERVĐS kısmında tanımlanmış
bulunan kasa kodları arasından seçilmelidir. Bu kod fatura ekranında bulunan Fatura,
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Cari ve Stok Özel Kodu sahalarına kendiliğinden gelir. Ayrıca fatura ekranında bulunan
FATURA NO sahasına da belirtilen kasaya ait parametreler kullanılarak oluşturulan
fatura no gelir. KASĐYER KODU sahasına programın Servis/Özel Tanımlar-III bölümünde
tanımlanmış olan kasiyer kodlarından bir tanesi girilir, program KASĐYER ADI sahasını
kendisi bulur. Yukarıda belirtilen sahalar kontrol amacıyla sürekli olarak satış ekranının
altında görüntülenir. KASĐYER ŞĐFRESĐ yetkisiz kişilerin sisteme girmesini önlemek
içindir. Bu ekrandan geçtikten sonra fatura veya tahsilat seçimi yapılır.

KR.2.1.

Fatura

Bu bölümde alış veya satış faturaları düzenleyecek, kaydedecek, yazıcıda yazdıracak ya
da gerektiğinde daha önce kaydedilmiş faturalar üzerinde değişiklik yapabileceksiniz.
ETA:STOK diğer modüller gibi kendi içinde tam fonksiyonlu program birimi olup,
ETA:KREDĐLĐ SATIŞ ile bir fatura kesildiğinde bu programların kullandığı dosyalara
direkt kayıt yapılmaktadır. Bundan da öte, arzu edildiğinde sadece ETA:STOK'a
ENTEGRE kayıt yapılabilmektedir.
ETA:KREDĐLĐ SATIŞ aynı serbestlik ve esneklik dahilinde ETA:MUHASEBE modülü ile
de ENTEGRE kullanılabilmektedir. Söz gelişi herhangi bir fatura kullanıcının insiyatifi
doğrultusunda muhasebeye bağlanabilmekte, ilgili bağlantı her an kesilebilmekte ya da
tekrar elde edilebilmektedir.
Bu bölüm YENĐ FATURA, ESKĐ FATURA ve TOPLU FATURA Alt-Bölümlerine ayrılır.

KR.2.1.1.

Yeni Fatura

Bu bölüme girdiğinizde ekrana fatura tipinin belirleneceği bir pencere gelecektir(Şekil 7).
Bu pencerede ok tuşları ile istenilen tipin üzerine gelip enter tuşuna basarak yeni fatura
ekranına girilir. Eğer kursorun sürekli olarak kullandığınız fatura tipinin üzerinde olmasını
istiyorsanız Servis/Sabit Tanımlar/Özel Tanımlar-II/Parametreler bölümünde yer alan
FATURA TĐPĐ sahasına bu tipin numarasını yazabilirsiniz.
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Şekil 7
Fatura ekranında çalışırken SERVĐS bölümünde bulunan KOMBĐNE EKRAN: [E/H]
parametresine bağlı olarak seçenekli bir şekilde faturanın her iki yüzünün tek bir ekranda
görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda faturanın 1.yüzü biraz yukarı çekilerek daha
önce 15 satır olan fatura ekranında bazı önemsiz sahaların iptali ile elde edilen boşluğa
toplam 9 satır halinde faturanın arka yüzü basılacaktır. Eğer komple ekranlarda çalışmak
istiyorsanız Ctrl-F(CTRL tuşu ile beraber F tuşu) tuşuna basarak kombine veya normal
ekran arasında geçiş yapabilirsiniz. Tekrar CTRL-F tuşuna bastığınızda bir önceki ekran
tipine geri dönebilirsiniz. Yine SERVĐS bölümünde bulunan SÜREKLĐ DAR EKRAN:
[E/H] seçeneği ile 2.sayfada çalışırken 9 ile 15 satır arasında otomatik geçiş
yapabilirsiniz. Dar ekran konumunda çalışırken ekrana çıkmayan sahalar program
tarafından boş olarak kabul edilmektedir. Şimdi faturamızı nasıl dolduracağımızı ve hangi
seçeneklere sahip olduğumuzu görelim.
Karşınıza gelen fatura ekranının üst sayfası faturanın başlık bilgilerini klavyenin
sağındaki PgUp(üst sayfa), PgDn(alt sayfa) tuşları veya alt/üst ok tuşları ile geçilen alt
sayfası fatura kalemleri giriş sayfasını kapsar. Kalemler sayfasında özel bazı tuşları
kullanarak istediğiniz bölgeye ulaşarak istediğiniz kayıtları yapabilirsiniz.
Şimdi tekrar başlık ekranına dönerek çeşitli sahaların özelliklerine bakalım;
Kart Kodu ve Ünvanı
Bu iki hane üzerinden ETA:KREDĐLĐ SATIŞ programı dosyalarında bulunan bir
müşteri/satıcı kaydı ile bağlantı yapılır. Eğer dosya içinde verilen KART KODU veya
ÜNVANI yok ise "KREDĐ KARTI BULUNAMADI, TANIMLAMAK ĐSTĐYOR MUSUNUZ?"
uyarısı ekrana gelecektir, "E" tuşuna bastığınızda ekrana bir pencere çıkarak kredi kart
bilgilerinin girilmesine olanak tanıyacaktır. Bu ekranda PgUp ve PgDn tuşlarını
kullanarak diğer sayfalara geçebilirsiniz. Kredi kart tanımlamalarını yaptıktan sonra F2ETA : KREDĐLĐ SATIŞ
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KAYIT tuşuna bastığınızda ekrana bir pencere daha çıkacak ve açılış devir değerlerinin
girilmesini isteyecektir. Eğer ilk defa bu kredi kartı ile çalışılıyorsa ekran boş bırakılarak
F2-ĐŞLEME DEVAM tuşu ile kayıt işlemi tamamlanır. Böylece fatura keserken tekrar
programın kart bölümüne dönüp yeni kart tanımlamanıza gerek kalmadan entegre olarak
kredi kart açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Kredi hesaplarla bağlantı kurmanın bir başka pratik yolu ise F6-KART LĐSTESĐ seçeneği
ile elde edilen kart listesidir. F6-KART LĐSTESĐ seçeneği kullanıldığında ekranda bir
pencere çıkacak ve kartları hangi koddan itibaren listelemek istediğiniz sorulacaktır.
ENTER tuşuna basarak geçerseniz ilk karttan başlayarak liste verilecektir. Başlangıç
kodu vererek geçerseniz, verdiğiniz koddan başlanarak kredi kart listesi verilecektir.
YILDIZ (*) tuşuna basarak bir dizi harf verirseniz ÜNVANI verdiğiniz harf dizisi ile
başlayan kredi kartlarınız listelenecektir. Ekranda görüntülenen kartlardan herhangi birini
çağırmak için ışıklı çubuğu ok tuşları ile aşağı/yukarı hareket ettirip arzu edilen cari
kaleminin üzerine gelince ENTER tuşuna basmak gerekmektedir.
Söz konusu KOD ve ÜNVAN hanelerinden belli bir kredi hesapla bağlantı sağlandıktan
sonra F8-DETAY BĐLGĐ tuşu, ilgili kredi hesap kartı ile ilgili detaylı bilgiyi
görüntüleyecektir.
Şimdi fatura ekranınızdaki diğer hanelerin ne şekilde doldurulacağını görelim;
Adres, Vergi Dairesi, Vergi Hesap No
Herhangi bir kartla bağlantı kurulduğu zaman bu sahalar kendiliğinden gelir. Adresler
kredi kartında yazışma adresi parametresine bağlı olarak iş veya ev adresi olarak gelir.
Fatura No
Seçilmiş olan kasa koduna uygun olarak belirlenen fatura no'su bu sahaya kendiliğinden
gelir. Bu sahadaki bilgi ENTEGRE çalışma durumunda diğer program modüllerinin
dosyalarına EVRAK NO şeklinde aktarılır.
Açıklama
Bu sahaya istenen herhangi bir bilgi yazılır.
Fatura Tarihi
Fatura ekranına girerken fatura tarihi olarak sistemin açılışında verdiğiniz sistem tarihi
karşınıza gelir. Arzu ederseniz bu tarihi değiştirebilirsiniz. Fatura tarihi olarak fatura devir
tarihinden eski bir tarih kullanılamaz. Ayrıca ENTEGRE çalışmada entegrasyon
yapılacak dosyalardaki devir tarihleri de kayıt yapılabilirlik açısından göz önüne
alınmalıdır. Örneğin, ETA:KREDĐLĐ SATIŞ'tan kesilecek bir faturanın tarihi kredi hareket
dosyalarında yapılmış son hareket devir tarihinden önce olmamalıdır. Muhasebe
entegrasyonunda kaydı yapılacak fatura tarihi ile ilgili ay dosyasının kayıt ortamında
açılmış olması gereklidir.
Fatura Vadesi
Bu haneye eğer bir tarih verilirse kredi hesap modülündeki vade farkı ve adat
hesaplarında fatura vadesi olarak göz önüne alınır.
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KDV Vadesi
Bu haneye KDV tutarının ödenmesi gereken tarih girilir. Fatura vadesinde olduğu gibi
kredi hesap modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında KDV vadesi olarak göz önüne
alınır.
KDV Dahil
Bu sahaya "H" yazılırsa KDV fatura tutarı üzerinden hesaplanarak fatura tutarına KDV
dahil edilir, "E" yazıldığında KDV fatura tutarının içinden hesaplanarak KDV hanesine
yazılır.
Kapalı Fatura
Bu sahaya "E" yazıldığında işlenen faturanın nakit hareketi ile kapatılarak iki hareket
halinde işlenmesini sağlar. Nakit hareketi işleminde muhasebeye entegrasyon
yapıldığında kayıt sırasında ekrana kasa hesapları penceresi gelir. Bu pencereden
istenilen kasa hesabı seçilerek ilgili kasa hesabına ait tahsil(satış faturası) veya
tediye(alış faturası) fişi kesilir, aksi takdirde mahsup fişi kesilir.
Đrsaliye No, Đrsaliye Tarihi, Açıklamalar
Bu sahalara serbest bilgi girilir. Đlk iki saha eğer mal irsaliye ile sevk edilmişse sevk
bilgilerini içerir, Açıklama sahalarına ise kredi kartıyla bağlantı kurulduğunda Kefil-1 ve
Kefil-2 bilgileri kendiliğinden atanır..
Fatura Özel Kodu
Fatura dahilinde çıkarılacak raporlarda tasnif olanağı veren bir koddur, program bu
sahaya kasa kodunu kendiliğinden yazar..
Stok Hareket Özel Kodu
STOK ile entegre çalışmada açılacak stok hareket kayıtlarına verilecek özel kodu belirtir.
STOK ile entegre çalışılması durumunda bu özel kod vasıtası ile fatura kalemlerinin
tasnif edilmesi olanağı mevcuttur.
Kredi Hareket Özel Kodu
Kredi hareket kayıtlarına işlenecek özel koddur. Özel kodların kullanımı ile ilgili detaylı
bilgi almak için ORTAK TANIMLAR bölümüne bakınız.
FATURA TOPLAMI ve bundan sonraki haneler FATURA GENEL TOPLAMI'nın
hesaplanması için kullanılır. TOPLAM hanesinin altında fatura toplamına ilave edilecek
haneler bulunmaktadır. Bu hanelerin başlık tanımları Servis/Özel Tanımlar AltBölümündeki SAHA BAŞLIKLARI bölümünde kullanıcının ihtiyacına göre tanımlanabilir.
Fatura tutarına ilave edilen tutarlar sabit rakamlar olarak tanımlanabileceği gibi fatura
toplamının bir yüzdesi olarak da tanımlanabilir. Ek Tutar hanelerinden sonra fatura
kalemlerinden akseden iskontoların toplamını içeren bir satır ve yine iki adet başlığı
kullanıcı tarafından tanımlanabilen ĐSKONTO hanesi yer almaktadır. Bu haneler de yine
yüzdeler şeklinde tanımlanabilir. Bu hanelerden sonra ekranda KDV oranının tanımı ve
Kapalı/Açık Fatura seçimi yer almaktadır. Fatura ile ilgili hesaplamalar ve kayıtlar bu
bilgiler doğrultusunda düzenlenir.
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GENEL TOPLAM'dan sonra küsürat düzenlemeleri için bir de KDV SONRASI
ĐSKONTOSU sağlanmıştır. Bu hanelerin doldurulmasında dikkat edilmesi gereken nokta;
bilgisayarın belirli toplamları kendi başına alabileceği, buna karşın bu değerlere her
durumda ulaşılıp düzeltme yapılabileceğidir.
Ref.No
Sisteme girilen her faturaya verilen özel bir referans numarası olup seri olarak fatura
bulunmasına ve sistemin dahili kullanımına yönelik bir parametredir.
Yukarıdaki basit uyarılara dikkat ederek dolduracağınız başlık bilgileri kayıt aşamasında
kapsamlı bir kontrolden geçecek, sistemin çalışma mantığıyla çelişen bilgileri
değiştirmeniz istenecektir.
Başlık bilgilerini doldurduktan sonra "PgDn" ya da alt ok tuşları ile fatura kalemleri
sayfasına geçebilirsiniz. Toplam 150 satırdan oluşan fatura kalemleri üzerinde "PgUp",
"PgDn", "Ctrl-Home", "Ctrl-End", "Home", "End", "alt ok", "üst ok", "Ctrl-sağ ok", "Ctrl-sol
ok", "Ctrl-Y", "Ctrl-Z" tuşlarını kullanarak istediğiniz bölgeye ulaşabilirsiniz. Burada
listesini verdiğimiz kontrol tuşlarının detaylı açıklamasını ORTAK TANIMLAR bölümünde
bulabilir, fonksiyonlarını bir deneme faturası üzerinde çalışarak öğrenebilirsiniz. Tuşların
fonksiyonları ayrıca F1-YARDIM ekranında verilmiştir. Yine fatura ekranının kullanımını
kolaylaştırmak amacı ile üzerinde bulunan fatura kalemi sıra no'su ekranın sağ alt
köşesinde sürekli olarak görüntülenmektedir.
Şimdi faturanın ilk satırından itibaren fatura kalemlerinin ne şekilde doldurulacağına
bakalım.
Stok Kodu/Cinsi
Bu sahalarda satışı yapılan malın kodu ve cinsi belirtilir, stok koduna ulaşırken özel
karakterleri kullanabilir veya F6-KART LĐSTESĐ opsiyonu yardımıyla listeden istediğiniz
stok kodunun üzerine gelerek seçim yapabilirsiniz.
Belirli bir fatura kaleminin üzerinde çalışırken, bu satır için ETA:STOK'la bağlantı kuruldu
ise F8-DETAY BĐLGĐ tuşuna basarak ilgili stok kartından alınan yardımcı bilgiler ekranda
görüntülenecektir. Ayrıca ışıklı imleç hangi satırda ise bulunduğu satırdaki hareketin stok
kodu, stok cinsi ve bakiyesi ekranın alt kısmında görüntülenir.
Miktar/Fiyat
Bu hanelere ilgili bilgiler yazılacaktır. FĐYAT hanesinde eğer üzerinde bulunan kalem
itibarı ile stok bağlantısı yapılmışsa "*" yıldız opsiyonu kullanılabilir. Fiyat hanesine "*1",
"*2", ... "*5" ibarelerini girerek stok kartında tanımlı beş fiyattan herhangi birini veya
*YOA(Yıl ortalama Alış), *YOS(Yıl ortalama Satış), *YAO(Yürüyen Aritmetik ortalama),
*SA(Son Alış) ,*SS(Son Satış) ,*EUA (En Ucuz Alış), *EPA (En Pahalı Alış), *EUS (En
Ucuz Satış), *EPS (En Pahalı Satış) fiyatlarını ekrana getirebilirsiniz. Burada dikkat
edilecek husus eğer belirtilen fiyat hanesi stok kartında dövizli fiyat olarak belirlenmiş ise
program tanımladığınız ilgili döviz kuru üzerinden çevrim yaparak ekrana TL. değerini
getirecektir.
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2.Birim
Bu saha ile çalışmak istiyorsanız Servis/Özel Tanımlar/Saha Boyları bölümünde yer alan
2.BĐRĐM sahasına "E" yazmalısınız. 2.Birim hanesinde iken "*" yazıp enter tuşuna
basılırsa program miktar hanesinde yazılan rakamı katsayıya bölerek 2.birimi hesaplar.
Normal miktar hanesinde "*2" yazıp enter tuşuna basıldığında ise 2.birim hanesinde
yazılı olan miktar katsayı ile çarpılarak normal miktar hesaplanır. Bu sahaya sadece "*"
yazılırsa(yanında 2 olmadan) o zaman tutar fiyata bölünerek normal miktar hesaplanır.
FĐYAT, MĐKTAR veya TUTAR hanelerinden ikisi doldurulduğu anda kalan üçüncüsü
otomatik olarak doldurulur. Üç hane de dolu iken bir düzeltme yapılırsa tekrar
hesaplanması istenen haneye gidilerek bir "*" verilmesi gereklidir. Bu takdirde "*" verilen
hane diğer hanelere bağlı olarak tekrar hesaplanır.
Fatura ekranı ile ilgili bir özel tuş F5 olup bu tuşa basıldığında TE(taksitlendirme)
ekranına girilmektedir (Şekil 8). Bu ekran aracılığı ile satılan malların taksitlendirmesi
yapılır. Program fatura bazında veya kalemler bazında taksitlendirme yapabilmektedir.
Bu konuda detaylı bilgi almak için Servis/Sabit Tanımlar/Özel Tanımlar-I/Parametreler
kısmında bulunan MAL BAZINDA TAKSĐTLENDĐRME parametresinin açıklamasına
bakınız.

Şekil 8
Fatura ekranının her iki yüzünde kullanılan bir diğer özel tuş ta Shift-F5 tuşudur. Bu tuş
ile malı satan satıcı taksitlendirme ekranına girilmeden seçilebilmektedir (Şekil 9).

ETA : KREDĐLĐ SATIŞ

19

Şekil 9
Benzer şekilde Ctrl-F7 tuşu da o ana kadar yapılan taksitlendirmeyle ilgili müşterinin
ödemesi gereken peşinat tutarını bir çerçeve içinde verir (Şekil 10).

Şekil 10
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Fatura ekranı ile ilgili bir özel tuş Shift-F6 olup bu tuşa basıldığında stok kodları için
tanımlanmış plu kodları listesini alabilirsiniz (Şekil 11).

Şekil 11
Fatura kalemi girişinin iyice kolaylaşması amacı ile sisteminize "Ctrl-I" araya satır sokma,
"Ctrl-D" satır iptali olanakları da dahil edilmiştir. Böylelikle üzerinde bulunduğunuz kalemi
silebilecek veya bulunduğunuz sıraya satır ekleyebileceksiniz. Sonuç olarak fatura
kalemlerini yazarken yapacağınız bir hata sonucu faturayı tekrar yazma zahmeti ortadan
kalkmaktadır.
TAKSĐTLENDĐRME EKRANI
Taksitlendirme ekranı mal bazında taksitlendirme yapılırken fatura kalemleri kısmından,
fatura bazında taksitlendirme yapılırken ekranın ön yüzünden F5 tuşuna basıldığında
açılan ve satılan malların taksitlendirilmesi için kullanılan ekrandır(Şekil 12). Eğer stok
kodları ile ilgili servis tanımları yapılmış ise mallar otomatik olarak taksitlendirilir yoksa
taksitlendirme işlemleri manual yapılabilir. Taksitlendirme ekranı ile ilgili açıklamalar ve
tuşların kullanımı aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.
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Şekil 12
- F2 tuşu ile ekrandaki bilgiler kaydedilerek fatura ekranına dönülür.
- F3 tuşu yardımı ile belirtilen kriterler kullanılarak taksitlendirme yapılır.
- F5 tuşu ile SERVĐS'te tanımlı taksit gruplarından biri seçilerek bu plana göre
taksitlendirme yapılır.
- F6 tuşu ile SERVĐS'te tanımlı satıcıların listesi gelir bu listeden satışı yapan satıcı
seçilir.
- ESC tuşu ile kayıt yapılmadan fatura ekranına dönüş yapılır.
- PgUp tuşu ile bir önceki fatura kaleminin taksitlendirme ekranına gidilir (Bu tuş vadetutar sahaları üzerindeyken önceki sayfaya geçiş sağlar).
- PgDn tuşu ile bir sonraki fatura kaleminin taksitlendirme ekranına gidilir (Bu tuş vadetutar sahaları üzerindeyken sonraki sayfaya geçiş sağlar).
Faturayı yukarıda anlatıldığı gibi dikkatlice doldurduktan sonra F2-KAYIT tuşu ile sisteme
kaydedebilirsiniz.
Fatura giriş işlemi tamamlandıktan sonra F4-YAZDIRMA tuşu yardımı ile yapılan satışla
ilgili muhtelif dökümler yazıcıdan alınabilir. Bunlar “satış sözleşmesi”, “sıra senetler”,
“fatura”, “peşinat makbuzu” ve “taksit dökümü”’dür. Yazıcıdan hangi dökümün alınacağı
ekrana gelen bir çerçeve içinde kullanıcı tarafından belirlenir. Yazıcıdan döküm alınması
sırasında kullanılan dosyaların adları ve nerede açıklandıkları aşağıda bir tablo halinde
verilmiştir.
Đşlem
----------------Satış Sözleşmesi
Sıra Senetler
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Dosya
--------------satsoz.dfb
sirsenet.dfb

Açıklama Dosyası
-----------------kredi.txt
kredi.txt
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Fatura
Peşinat Makbuzu
Taksit dökümü

fatura.for
pesmak.dfb
takdokum.dfb

fatform.hl2
kredi.txt
kredi.txt

F6-KART LĐSTESĐ tuşu ışıklı imleç faturanın kredi kartı bölümünde iken kullanılırsa kredi
kart listesi, fatura kalemleri bölümünde kullanılırsa ilgili stok kartı listesi ekrana gelecektir.
F7-FATURA LĐSTESĐ tuşu ile belirtilen tarihten itibaren alış/satış fatura listesi ekrana
gelir. Buradan seçim yapılıp üzerinde çalışılan fatura değiştirilebilir. Bu durumda ekran
kendiliğinden eski fatura moduna geçer.
F8-DETAY BĐLGĐ tuşu, faturanın üst sayfasında iken kredi bağlantısı yapılmış müşteriye
ait kredi kartını ekrana getirir. Kullanıcı isterse kartta herhangi bir sahayı değiştirerek
kartı güncelleştirebilir. Kartta sayfa değiştirmek için PgUp ve PgDn tuşlarını kullanmak
gerekmektedir. Bu tuş faturanın kalemler bölümündeyken de üzerinde bulunulan satırda
yazılı mal(stok) ile ilgili detay bilgi verir. Stok kartının bu ekrandan değiştirilmesi söz
konusu değildir.
Fatura ekranı vasıtası ile sağlanan entegrasyon ancak kayıt tuşu ile sisteme aktarılır ve
söz konusu entegre kayıtlar ancak fatura kaydı yapıldığında ilgili dosyalara intikal eder.
Fatura tadil edildiğinde bütün kayıtlar tadil edilir ve fatura iptal edildiğinde tamamen
orijinal hale geri dönülmüş olur.

KR.2.1.2.

Eski Fatura

Sisteme daha önce kaydedilmiş bir faturaya bu bölümden ulaşabilirsiniz. Eski fatura
seçeneği ile karşınıza gelecek arama kıstasları ekranına aradığınız fatura ile ilgili
kıstasları girerek arama yapabilirsiniz. Kıstasları doldurmadan F5-ARAMA tuşuna
bastığınızda tüm faturalar sıra ile ekrana gelecektir. Arama yaparken diğer bölümlerde
olduğu gibi MÜŞTERĐ KODU ve ÜNVANI hanelerinde "*" (yıldız) opsiyonu
kullanabileceğiniz gibi eski fatura kaydına ulaşım F7-FATURA LĐSTESĐ penceresi ile
kolaylaştırılmıştır. F7-FATURA LĐSTESĐ tuşuna basıldığında aranan faturanın alış veya
satış şeklinde cinsi sorulacak, daha sonra listenin başlangıç tarihi sorularak fatura
kayıtları görüntülenecektir. Aranan fatura ekranda görüntülendikten sonra ok tuşları ile
ilgili faturanın üzerine gelinerek ENTER tuşu ile seçilebilecektir.
Eski bir faturaya erişim sırasında üzerinde durulacak en önemli husus entegre kayıtlara
ulaşılmasıdır. Faturanın kaydı sırasında diğer program modülleri ile entegrasyon
sağlanmışsa, söz konusu fatura tekrar çağırılırken bu dosyaların ve bu dosyalarda daha
önce açılmış kayıtların kayıt ortamında bulunabilmesi gereklidir. Faturanın yarattığı
entegre kayıtlar diğer modüller tarafından silinmişse ya da tadilata uğramışsa program
uyarı mesajı verir ve bu kayıtlar üzerinde işlem yapılmaz. Entegre kayıtların sağlıklı
olarak işlem görmesini amaçlayan bu işletim şekli ETA:KREDĐLĐ SATIŞ programında
yapılan kayıtların yine ETA:KREDĐLĐ SATIŞ tarafından tadil ya da iptal işlemlerinin
yapılmasını öngörür. Mecbur kalınmadıkça ETA:KREDĐLĐ SATIŞ modülünde yaratılan
kayıtlar diğer program modülleri tarafından tadil edilmemelidir. Yine bu ekrandan F4YAZDIRMA tuşu kullanılarak fatura yazıcıdan alınabilir. Diğer Alt-Menü tuşları da
yukarıda anlatıldığı gibi kullanılır.
ETA : KREDĐLĐ SATIŞ
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KR.2.1.3.

Toplu Fatura Basımı

Kayıt edilerek yazıcıdan alınmamış olan birden fazla faturanın toplu olarak yazıcıdan
alınması için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde ekranda bulunan Tarih, Müşteri/Satıcı
Kodu, Ünvanı, Fatura No, Vadesi, Genel Toplam, F.Özel Kodu listeleme aralıklarına göre
faturaları yazıcıdan alabilirsiniz.
Ayrıca bu ekranda bulunan F8-PARAMETRELER tuşunu kullanarak faturanızı bu
parametreler doğrultusunda da bastırabilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda ekrana fatura işlem
parametrelerinin belirtileceği bir pencere gelecektir (Şekil 13).

Şekil 13
Bu pencere yardımıyla dilediğiniz fatura tipini seçerek sadece o tipe ait faturaları toplu
olarak bastırabilirsiniz. FATURA TĐPĐ sahasını boş bırakırsanız tümü işleme tabi tutulur.
Fatura tipini belirtirken F6-FATURA TĐPĐ tuşu ile ekrana gelen tip listesinden de seçim
yapabilirsiniz.
Ayrıca toplu fatura bastırma işlemini Alış/Satış, Normal/ Đade/ Üretim, Açık/Kapalı,
Basılan/ Basılmayan, Muhasebeleşen/Muhasebeleşmeyen, Normal/KDV Tevkifatlı,
Normal/Đptal veya hepsini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu pencerede F3-ĐLK
DEĞERLER tuşuna basıldığında default değerlere geri dönülmüş olur.
Listeleme aralığı belirtildikten sonra F4 tuşu ile toplu fatura basımı işlemi başlatılır.

24

ETA : ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAMLARI

KR.2.2.

Tahsilat

Bu bölüme girildiğinde karşınıza YENĐ KAYIT, ESKĐ KAYIT, HAREKET FĐŞĐ ve
HAREKET LĐSTESĐ seçenekleri gelir. Şimdi bu Alt-Bölümleri inceleyelim.

KR.2.1.1.

Yeni Kayıt

Karşınıza gelecek boş tahsilat hareket kaydı ekranını doldururken şu hususlara dikkat
edeceksiniz (Şekil 14).

Şekil 14
Yeni kayıt yapmak için kredi kartı arar gibi KART KODU veya ÜNVANI'nı
kullanarak(isterseniz ÖZEL KARAKTERLER'le) hareket yapılacak kartı tespit
edeceksiniz. Koda ulaşımda yine F6-KART LĐSTESĐ seçeneğini kullanabilirsiniz. Eğer
KART KODU sahasına yazılan kod veri dosyalarında bulunamazsa istek üzerine
hareketten önce kredi kartı açılabilir. Böylece YENĐ KART bölümüne girmeden seri bir
şekilde çalışma imkanı sağlanır. Herhangi bir kredi hesap kartını belirlediğiniz anda
ekranın sağ tarafında bu kartla ilgili önceki ve sonraki aylara ait taksit durumu
görüntülenir. Ctrl-Sol Ok ve Ctrl-Sağ Ok tuşlarına basarak önceki ve sonraki ayların
durumunu da görebilirsiniz.
Tarih
Eğer sistemi açarken doğru tarih girdi iseniz bu sahaya günün tarihi gelir. SERVĐS
bölümünde göreceğimiz üzere kredi hareketi kayıtları zaman zaman derlenecek ve belli

ETA : KREDĐLĐ SATIŞ

25

bir tarihten eski tarihli kayıtlar sistemde yer tutmamak üzere silinecektir. Doğal olarak bu
devir tarihinden eski tarih taşıyan bir hareket kaydı yapamayacaksınız.
Đşlem Cinsi
Bu haneye Fatura, Nakit, Çek/Senet veya Dekont tipi işlemleri gösteren F, N, C, S veya
D harfleri yazılır. ENTEGRASYON itibarı ile işlem cinslerinin özelliklerini şu şekilde ifade
edebiliriz.
F-FATURA
Bu tip kredi hareket kaydı ENTEGRE çalışmada fatura ekranı tarafından yaratılacaktır.
Dolayısı ile ENTEGRE bir çalışmada tahsilat ekranından fatura şeklinde bir kredi hareket
kaydı yapılması söz konusu değildir.
N-NAKĐT
Bu tip kredi hareket kaydı ENTEGRE çalışmada nakit tahsilat ve tediye işlemlerinin
sisteme kaydı için kullanılır. Bu hareketin sonucu olarak MUHASEBE modülünde bir
kasa fişi kesilerek entegrasyon sağlanmış olur.
S/C-SENET/ÇEK
Bu tip kredi hareket kaydı ENTEGRE çalışmada sadece kendi çek ve senetlerimizle
tediye yapılması halinde kullanılacaktır.
D-DEKONT
Her türlü kredi hesap dekont işlemi ENTEGRE ve ENTEGRE OLMAYAN çalışma
şekillerinde kredi hareketi şeklinde kaydedilecektir.
Yukarıda bahsedilen ayrı kayıt şekillerinde program ilgili mesajları verecek ve ilgili
bilgileri kullanıcıdan alarak gerekli kayıtları yapacaktır.
Evrak No, Açıklama
Bu haneleri ilgili bilgiyi taşıyacak şekilde doldurabilirsiniz.
Borç/Alacak
Đşlemin cinsine göre bu hanelerden biri, söz konusu işlemin tutarını ihtiva edecek şekilde
doldurulacaktır.
Vadesi
Hareket, senet ya da çek cinsinden ise ödeneceği vade bu hanede belirtilecektir. Vade
tarihini kayıt tarihinden sonra gün olarak girebilirsiniz. Örneğin; vade tarihi kayıt
tarihinden 45 gün sonra olacaksa, vade tarihi sahasına "*45" yazılması gerekir. Program
kayıt tarihine 45 gün ekler ve bulduğu tarihi bu sahaya yazar.
Özel Kod
Özel Kod aynen kredi hesap kartında olduğu gibi kredi hareketlerinin analizi ve
listelemelerinde tasnif imkanı veren bir koddur.
Yeni hareket girişinde söz konusu kredi kartı hesabına ait detay bilgiler F8-DETAY BĐLGĐ
tuşu kullanılarak öğrenilir. Đstenirse bu ekranda görülen bilgiler değiştirilerek tekrar kayıt
yapılabilir. F8 tuşuna basılırsa kredi hesap kartına ait aylık ödeme listesi görüntülenir.
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F7-HAREKET LĐSTESĐ tuşu ekrana bir pencere içinde sistemde kayıtlı kredi
hareketlerinin listesini getirecektir.
Kredi hareketi ekranını yukarıda izah edildiği şekilde doldurduktan sonra F2 tuşunu
kullanarak kaydedeceksiniz. Vade takibinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için çek/senet
hareketlerinde VADESĐ hanesinin doğru olarak doldurulmasına özen gösteriniz.
Hareket Tipi
Hareket tipi sistem tarafından aşağıdaki şekillerde otomatik olarak verilmektedir.
1- TAKSĐT :Fatura ekranından kaydedilen faturalara ait taksitlere ilişkin BORÇ KREDĐ
hareketlerini belirtmektedir.
2- PEŞĐNAT:Fatura ekranından kaydedilen faturalara ait peşinatlara ilişkin
BORÇ/ALACAK KREDĐ hareketlerini belirtmektedir.
3- ÖDEME:Tahsilat ekranından kaydedilen ALACAK KREDĐ(TAHSĐLAT) hareketlerini
belirtmektedir.
4- VADE FARKI:Vade Farkı Listesi ekranından oluşturulan VADE FARKI KREDĐ
hareketlerini belirtmektedir.
5- DĐĞER:Tahsilat ekranından kaydedilen BORÇ KREDĐ(EKSTRA BORÇ) hareketlerini
belirtmektedir.
HESAP KAPATMA
Bu ekranda bulunan bir başka tuş müşterinin kalan borcunun tamamını ödemek istemesi
durumunda kullanılacak olan F5-HESAP KAPATMA(ERKEN ÖDEME) tuşudur. Bu tuşa
basıldığında ekrana müşterinin eski borç/alacak durumunu ve kalan toplam borcunu
gösteren bir pencere gelir (Şekil 15). Bu ekranda ayrıca vade farkı hesaplamalarında
kullanılmak üzere AYLIK FAĐZ ORANI, FAĐZ TĐPĐ ve FAĐZ AYA TAMAMLAMA sahaları
vardır.

Şekil 15
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Kullanıcı önce F3-VADE FARKI HESABI tuşuna basarak müşterinin kalan borcunun
erken ödenmesi sebebiyle oluşan vade farkını hesaplar ve ekrana basar, müşterinin
toplam borcundan bu vade farkı düşülerek kalan borç ekrana basılır. Đstenirse VADE
FARKI sahasına manuel olarak değer girilebilir. Çıkan rakamda mutabık kalınırsa F2KAYIT tuşuna basılarak işleme devam edilir. Bu durumda program müşterinin hesabına
2 ayrı hareket halinde vade farkını ve yapılan tahsilatı işler, ayrıca henüz vadesi
gelmemiş hareketlerin vadelerini de işlem tarihine alır. Yine bu ekranda eğer muhasebe
bağlantısı varsa muhasebe fişi de entegre olarak kesilir. Muhasebe fişi kesilebilmesi için
Servis/Sabit Tanımlar/Özel Tanımlar-I/Parametreler kısmında bulunan ÖDEN.FAĐZ VE
KOM.HES.: sahasının doldurulması gerekmektedir. Hesap kapatılma işlemi
tamamlandığı zaman program kendiliğinden bir önceki ekrana geri döner, bu ekranda
ayrıca işlem yapılmasına gerek yoktur.
ÖDEME ERTELEME
Tahsilat ekranındayken yapılabilecek bir başka işlem de müşterinin geçmiş aylara ait
borç bakiyesini ileriki bir tarihe aktarmasını sağlayan ödeme ertelemesi işlemidir. Bu
işlem için Ctrl+F5(ödeme erteleme) tuşu kullanılır. Bu tuşa basıldığında ekrana
müşterinin eski borç/alacak durumunu gösteren bir pencere gelir(Şekil 16). Bu ekranda
ayrıca vade farkı hesaplamalarında kullanılmak üzere ERTELEME TARĐHĐ, AYLIK FAĐZ
ORANI, FAĐZ TĐPĐ ve FAĐZ AYA TAMAMLAMA sahaları vardır.

Şekil 16
Kullanıcı önce F3-VADE FARKI HESABI tuşuna basarak geçmiş aylara ait borç ve
alacak hareketlerinden oluşan vade farkını hesaplar ve ekrana basar. Đstenirse VADE
FARKI sahasına manuel olarak değer girilebilir, eğer bu vade farkına KDV
uygulanacaksa KDV ORANI belirtilerek enter tuşuna basıldığında KDV TUTARI program
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tarafından hesaplanarak ekrana basılır. KDV TUTARI sahasına da manuel olarak değer
girilebilir. Çıkan rakamda mutabık kalınırsa F2-KAYIT tuşuna basılarak işleme devam
edilir. Bu durumda program müşterinin hesabına 2 ayrı hareket halinde ödeme
ertelemeden oluşan vade farkını ve bunun KDV’sini borç olarak işler(varsa), ayrıca vade
farkı hesabında işleme katılan tüm hareketlerin vadelerini de erteleme tarihine alır. Yine
bu ekranda eğer muhasebe bağlantısı varsa muhasebe fişi de entegre olarak kesilir.
Muhasebe fişi kesilebilmesi için Servis/Sabit Tanımlar/Özel Tanımlar-I/Parametreler
kısmında bulunan ALINAN FAĐZ VE KOM.HES.: sahasının doldurulması gerekmektedir.
Müşteriye ertelemeden dolayı faiz ve/veya kdv yüklenilmesi istenmezse her iki saha da
boşken kayıt işlemi yapılabilir. Bu durumda program kullanıcıyı uyarır, onaylanması
durumunda müşteri borcuna dokunmaz, fakat geçmiş hareketlerin vade tarihlerini ileri
alır. Ödeme erteleme işlemi tamamlandığı zaman program kendiliğinden bir önceki
ekrana geri döner.

KR.2.2.2.

Eski Kayıt

Eski hareket kaydını ekrana çağırmak, iptal etmek veya değişiklik yapmak için bu bölüm
kullanılır. Kayıt arama kıstaslarını doldururken KART KODU ve ÜNVANI hanelerinde
yine ÖZEL KARAKTERLER'i kullanabilirsiniz.
Eski hareket kaydına ayrıca F7-KAYIT LĐSTESĐ üzerinden seçim yapılarak ulaşılabilir.
Söz konusu pencerede görüntülenecek hareketlere ışıklı çubuk istenilen kaydın üzerinde
iken ENTER tuşuna basılarak ulaşılabilir.
Hareket kaydında yapılacak herhangi bir değişikliği ekrana işledikten sonra kayda
geçmesi için kayıt tuşuna basmanız gerekecektir. Bu şekilde sistem sonradan yapılacak
tadilatlar, analiz ve raporlarda hiçbir hataya sebebiyet vermeyecek şekilde yeniden işlem
görür.
REFERANS NO, sistemin otomatik olarak her yeni kredi hareketi kaydına verdiği bir
takip parametresidir. Normalde kullanıcının direkt ihtiyaç duyacağı bir parametre
olmamakla beraber belirli kayıtlara seri şekilde ulaşmak için kullanılabilir.
Eski hareketi yazıcıdan yazdırmakta kullanılan dosyaların adları "krdek??.dfb" olup bu
dosya ile ilgili bilgi "kredi.txt" dosyasında verilmiştir. Müşteriye makbuz verme yerine
ödeme kartına bilgi işlenmesi durumu için Servis/Sabit Tanımlar/Özel TanımlarI/Parametreler ekranında bulunan KARTA YAZDIRMA: [E/H] parametresinin kullanımına
bakınız.

KR.2.2.3.

Hareket Fişi

Bu bölüm esasen hareket kayıtlarının bir tablonun satırları halinde girilmesini sağlayan
bir ekran düzenlemesidir.
Bu bölümdeki özel tuş kombinasyonları ile ilgili bilgiyi ORTAK TANIMLAR bölümündeki
TABLOLARDAKĐ TUŞ KULLANIMI bölümünden alabilirsiniz.
ETA : KREDĐLĐ SATIŞ
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Hareket fişi ekranına aynı anda pek çok kayıtla ilgili bilgileri girip bir defada
kaydedebilirsiniz. Kayıttan sonra bu ekrandan çıkmadan ilgili kayıtlar üzerinde
düzeltmeler yapıp tekrar kayıt yapabilirsiniz. Bu durumda sistem bir önceki kayıtları
tamamen ihmal edecek, kayıtlı bilgiler tamamen son duruma uygun olacaktır.
Hareket fişi ekranında çalışırken diğer ekranlarda kullanılan F6-KART LĐSTESĐ, F7KAYIT LĐSTESĐ ve F8-DETAY BĐLGĐ gibi yardımcı ALT-MENÜ seçeneklerinden de
faydalanabilirsiniz.
Kredi hareket ekranında kullanılabilecek bir diğer özel tuş ise Shift-F6 tuşudur. Bu tuşa
basıldığında o ana kadar girilmiş hareket borç/alacak toplamları kontrol amacı ile
ekranda görüntülenir.

KR.2.2.4.

Hareket Listesi

Bu bölümde karşınıza gelecek listeleme aralıkları ekranını listelenmesini istediğiniz
kayıtları belirleyecek şekilde doldurduktan sonra F2-LĐSTE tuşuna basarsanız kayıtlı tüm
hareketleri listeleyebilirsiniz (Şekil 17).

Şekil 17
Listeleme ekranlarında F3-SAHA BOYU tuşuna basıldığında ekrandan veya yazıcıdan
alınması istenilen sahaların kullanıcı tanımlı olması sağlanır. Ekrana gelen pencerede
yazılması istenilen sahalar için saha boyları tanımlanır, listede çıkması istenmeyen
sahaların boylarına ise “0” rakamı verilir. Saha tanımlamaları yapıldıktan sonra F2-KAYIT
tuşuna basılıp bir önceki menüye dönülür.
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Bu ekranda bulunan F8-PARAMETRELER tuşuna basarsanız bir çerçeve içinde sadece
kredi kart özel kodlarına ait başka bir listeleme aralıkları ekranı karşınıza gelir. Bu
ekranda herhangi bir saha doldurulursa program hareket listesi dökümünü alırken
sadece özel kodları burada belirtilen kıstaslara uyan kredi kartlarını işleme alacaktır.
F2-LĐSTE tuşu dökümleri ekrandan, F4-YAZDIRMA tuşu ise ilgili listenin yazıcıdan elde
edilmesini sağlayacaktır. Liste dökümü sırasında ESC tuşuna basacak olursanız listeniz
kısa bir süre sonra kesilecektir.

KR.3.

Raporlar

Bu bölümde kredi kayıtlarınızla ilgili detaylı analizler elde edip bunları ekrandan ya da
yazıcıdan alabileceksiniz. Ekrandan alacağınız dökümlerde ekranın 80 kolonluk genişlik
kısıtlaması dolayısı ile ikinci derecede bazı liste sütunlarının yer almadığını göreceksiniz.
Tam dökümler için yazıcı çıktılarını kullanabilirsiniz. Yazıcıdan alınan bütün çıktılarda
listeyi kesmek için ESC tuşunu kullanabilirsiniz. Şimdi RAPORLAR bölümünün AltBölümlerini inceleyelim.

KR.3.1.

Kart Raporları

Bu bölüm KART LĐSTELERĐ, BORÇ/ALACAK RAPORLARI, HAREKET RAPORLARI,
YAZIŞMA ve ÖZEL TANIMLI RAPORLAR Alt-Bölümlerinden oluşur.

KR.3.1.1.

Kart Listeleri

Bu bölümde kullanabileceğiniz ilk seçenek KOD/ÜNVAN LĐSTESĐ’dir. Bu seçenek
kullanılarak, sistemde kayıtlı bulunan kredi kartlarının KART KODLARI ve ÜNVAN'ları
listelenir.
KART LĐSTELERĐ bölümündeki ikinci seçenek ADRES LĐSTESĐ olarak karşımıza gelir.
Bu liste sistemde kayıtlı bulunan kredi hesapların ADRES, TEL.NO., ÖZEL KOD'lar gibi
yardımcı bilgilerle beraber listelenmesinden ibarettir. Diğer bütün raporlarda olduğu gibi
bu listeyi de listeleme aralıkları ekranını kullanarak istediğiniz hesap gruplarını
kapsayacak şekilde çıkarabilirsiniz.

KR.3.1.2.

Borç/Alacak Raporları

RAPORLAR ekranında yer alan bu seçenek kendi içinde Alt-Bölümlere dallanmaktadır.
Şimdi bu Alt-Bölümleri görelim.
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KR.3.1.2.1.

Bakiye Listesi

Bu rapor sisteme kayıtlı hesapların bakiye durumlarının listelenmesi amacını taşır. Yine
listeleme aralıkları ekranından girilecek değerler vasıtası ile arzu edildiği şekilde
düzenlenebilecek bu listede yıllık devirdeki bakiye ve yılbaşından beri oluşan fatura,
nakit, senet, çek, dekont, bakiye ve toplam değerleri görüntülenir.
Bakiye listesinde, borçlu ve alacaklı hesap isteğe bağlı olarak ayrı ayrı veya beraber
alınabilir. Arzu edilirse bu liste, bakiye değerler veya toplam değerler şeklinde ya da
detay veya özet şeklinde bakiyesiz hesapların çıkmamasını sağlayarak çekilebilir.
MĐNĐMUM BAKĐYE sahasına bir rakam yazıldığı takdirde bu değerin altında borç/alacak
bakiyesi olan kredi kart hesapları işleme alınmaz. BAKĐYE TARĐHĐ sahasına yazılan tarih
itibarı ile bakiye listesi alınır. ALFABETĐK LĐSTE sahasına "E" verilirse liste alfabetik
sıralı olarak çıkmakta, yalnız liste başlamadan önce sıralama yapıldığından bir süre
bekleme oluşabilmektedir.
Ayrıca HAREKET ÖZEL KODU sahası yardımıyla program hareketleri tarayarak istenen
tarihteki veya son duruma göre bakiyeyi hesaplamakta, böylelikle tek bir kredi hesap
kartını parçalayarak kullanmak mümkün olabilmektedir. En başta bulunan hareket devir
rakamları bu durumda sonucu etkileyeceğinden DEVĐR parametresinde devir tutarlarının
toplama alınıp alınmayacağı belirtilir. DÖVĐZ parametresi ise döviz tutarlarının listesini
verir. Hareket özel kod aralığı verilmeyip bakiye tarihi de belirtilmezse program bu
takdirde direkt karttan sonuca ulaştığı için işlemler daha hızlı olur.
Ekranda arzu edilen düzen elde edildikten sonra F4-YAZDIRMA tuşu ile ilgili liste
yazıcıdan alınabilmektedir. F5-EXCEL tuşu ile "bakiye.xls" dosyası oluşturularak EXCEL
programı ile bağlantı imkanı sağlanır.

KR.3.1.2.2.

Vade Farkı Listesi

Bu bölümde verilen listeleme aralıklarına göre borç/alacak hareketlerinin vadelerinden
kaynaklanan vade farklarının hangi hareketlerden ne kadar oluştuğu listelenir. Kredi
programında yapılan satışlardan ve bunlara karşılık alınan evraklardan oluşan vade
farkının hesaplanmasında evraklar tarih sırasıyla işleme alınır. Yani alınan bir evrak
daima en eski borç hareketini kapatır. Aylık faiz oranı ve muafiyet(gün) burada
belirtilerek ilgili hesapların vade farkı listesi alınır. Bu bölümde her borç veya alacak
evrağıyla bu evrağı kapatan alacak veya borç hareketleri arasındaki vade farkı
hesaplanır, diğer bir deyişle vade farkları evrak bazında takip edilir.
ADAT ŞEKLĐ sahasına “B” yazılırsa, verilen tarih aralığındaki borç hareketlerini ve bu
hareketleri kapatan alacak hareketlerini işleme sokar, “A” yazılırsa verilen tarih
aralığındaki alacak hareketlerini ve bu hareketleri kapatan borç hareketlerini işleme
sokar
FAĐZ TĐPĐ parametresinde verilen tip doğrultusunda aşağıda belirtilen ilgili formüle göre
faiz tutarı hesaplanır.
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B - Basit Faiz : y=x*c*n
L - Bileşik Faiz : y=x*(1+c)**n-x
O - Karma Faiz : y=x/(1-n*c)-x
G - Geri Faiz : y=x-x/(1+n*c)
x:anapara c:aylık faiz oranı n:ay sayısı y:faiz tutarı x:çarpma /:bölme
+:toplama -:çıkarma **:üst alma
öncelik: 1:üst alma 2:çarpma-bölme 3:toplama-çıkarma
VADE FARKI FĐŞĐ KES parametresine “E” verilirse ilgili müşteri için oluşacak vade farkı
tutarı üzerinden cari hareket kaydı ve muhasebe fiş kaydı otomatik olarak yaratılır.

KR.3.1.2.3.

Risk Analizi

Bu raporda müşterilerin kredi ve risk durumları ile tanımlanmış limitlere göre orantıları
takip edilebilmektedir. Müşterinin risk durumu senet riski, çek riski ve açık hesabı ile
birlikte toplam riski şeklinde hesap edilip dökümü alınmaktadır.
Borçlu veya alacaklı hesapları veya hepsini döküme almak için BORÇLU ve ALACAKLI
HESAPLAR parametreleri kullanılır. BAKĐYESĐZ H. parametresine “E” verilirse bakiyesiz
hesaplar da dökümde yer alır.

KR.3.1.2.4.

Ödeme/Yaşlandırma Raporu

ÖDEME RAPORU
Bu rapor kredi hesap sistemine kayıtlı vadeli hareketler üzerinden çalışmakta, değişik
vadelerde yapılacak ödemelerin saptanması için kullanılmaktadır. Söz konusu rapor
listeleme aralıkları ekranının değişik düzenlemeleri ile çok çeşitli bilgiler türetebilecek
özelliktedir.
Ödeme raporu ile listeleme aralıkları bilgilerine bağlı olarak çeşitli tipteki kredi
hareketlerinin vadeler itibarı ile geleceğe yönelik olarak analizi yapılabilmektedir. Örnek
olarak faturaların vadeli düzenlendiği bir çalışma ortamında belirli vadelerde hangi
faturaların ödeneceği veya tahsil edileceği bu rapor vasıtası ile borç veya alacak olarak
tespit edilebilir. Ödeme periyodları tamamen listeleme aralıkları ekranında
belirlenmektedir. Ödenmiş çek veya senetlerden vadesi geçmiş olanların ayıklanmasında
ve döküme alınmamasında referans tarih olarak ĐŞLEM TARĐHĐ sahasına yazılan tarih
kullanılır. Bu sahaya default olarak sistemin DOS tarihi yazılır.
YAŞLANDIRMA RAPORU
Bu rapor tamamen ÖDEME RAPORU paralelinde çalışmakta vadesinde ödenmemiş
çek, senet, fatura ve dekontların tespiti için kullanılmaktadır. Đstenildiği takdirde yazıcıdan
özet veya detay dökümler de alınabilir. Yaşlandırma Raporu, Ödeme Raporundan farklı
olarak geçmişe yönelik çalışmakta yine referans tarih olarak sistemin DOS tarihi kabul
edilmektedir.
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KR.3.1.3.

Hareket Raporları

Bu bölüm GENEL RAPORLAR, EKSTRE ve CĐRO LĐSTESĐ Alt-Bölümlerine ayrılır.

KR.3.1.3.1.

Genel Raporlar

Bu bölüm de kendi içinde DÖNEM RAPORU, YILLIK RAPOR ve ĐKĐ TARĐH ARASI
RAPOR olarak Alt-Bölümlere ayrılmaktadır.
Her üç raporda da borçlu veya alacaklı hesapları veya hepsini döküme almak için
BORÇLU ve ALACAKLI HESAPLAR parametreleri kullanılır. BAKĐYESĐZ H.
parametresine “E” verilirse bakiyesiz hesaplar da dökümde yer alır. ÇALIŞMAMIŞ H.
parametresine “H” verildiği zaman belirtilen tarihler arasında hiç çalışmamış olan kartlar
listeye dahil edilmez.
Bütün hareket raporları ekrandan veya yazıcıdan iki farklı tipte alınabilir. Rapor
dökümünden önce ekrana gelen listeleme aralıkları ekranında liste tipi sahasına 1
verildiği takdirde her kayıt bir satıra yazılır, böylece kağıttan tasarruf sağlandığı gibi daha
derli toplu dökümler elde edilir. LĐSTE TĐPĐ sahasına 2 verildiğinde ise her kart için
bilgiler alt alta yazılır. Döküme hangi sahaların dahil edileceği ve saha boylarının ne
olacağı F3 tuşuyla belirlenir.

KR.3.1.3.2.

Ekstre

Bu bölüm hesap ekstrelerinin çıkarılması için kullanılmaktadır. Detaylı listeleme aralıkları
ekranını kullanarak istenen grup hesapların arzu edilen nitelikteki hareketlerinin
borç/alacak ekstrelerini çıkarma imkanına sahipsiniz (Şekil 18). Çıkarılacak ekstreler
sistemde kayıtlı bulunan hareket devrinden itibaren işlenmiş hareketleri kapsar.
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Şekil 18
HER H.Y.SAY. sahasına “E” verilirse her yeni kart gelişinde sayfa başı yapılır, ayrıca her
yeni kart gelişinde karttaki kod ve ünvanın yanısıra yetkili ve adres bilgilerinin de
basılması isteniyorsa YETKĐLĐ-ADRES sahasına “E” verilir. TARĐH ARA T. sahasına “E”
verilirse yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınır.
Liste alınırken her hareket sonrasında bakiyeyi görmek isterseniz EKRANDA BAKĐYE
seçeneğine "E" yazılır. Böylece dökümde AÇIKLAMA hanesi ekranda görünmez, yerine
borç/alacak, tutar ve bakiye sahaları görünür. Bu seçeneğe "H" verilirse program
borç/alacak rakamlarını alt alta döker. Đstenirse her kart ayrı bir sayfaya basılabilir ve
döküme kredi kod ve ünvandan başka yetkili ve adres bilgileri de eklenebilir.

KR.3.1.3.3.

Ciro Listesi

Bu bölümde iki tarih arasında yapılan satış adet toplamlarının ciro listesinin dökümü
alınır.
Listeleme aralıkları ekranında F7-STOK KODLARI tuşuna basıldığında ekrana işleme
katılacak stok kodlarının girileceği bir pencere çıkar. Bu pencerede 30 adede kadar
istediğiniz stok kartlarını kendiniz yazabilirsiniz. Ayrıca F6-KART LĐSTESĐ tuşuyla stok
veri dosyalarında bulunan mal kodları ekrana çıkan bir pencere içinde görüntülenir. Stok
kartlarını yazarken Shift-F8(Shift tuşu ile beraber F8 tuşu) tuşuna basıp ekrana çıkan
menüden stok kartlarını seçerek stok kodlarınızı görebilirsiniz. Listeleme aralıklarında
bulunan ĐSKONTOLAR sahasını kullanarak döküme iskontoları da katabilirsiniz. Stok
kartlarını pencere içinde tanımlayıp F2-KAYIT tuşuna basıldığında bir önceki ekrana geri
dönülür. Ciro raporunda hangi sahaların bulunacağını F3-SAHA SEÇĐMĐ tuşuyla gelen
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pencereden seçip F2 tuşuyla kayıt ettikten sonra, F2-LĐSTE tuşuna basıldığında program
ilgili stok hareketlerini tarayarak listeleme aralıklarında belirtilen kredi kartların
satışlarında F7-STOK KODU penceresinde tanımlanan stok kodlarına uyan hareketleri
toplar ekrana veya yazıcıya döker.

KR.3.1.4.

Yazışma

Kendi içinde ETĐKET BASIMI, KELĐME ĐŞLEM ve UYARI MEKTUPLARI şeklinde üçe
ayrılan bu bölümde, arzu edilen hesapların ÜNVAN ve ADRES'leri standart etiket
formlarına basılabilmekte, "Etaword", "Microsoft-Word" ve "Word-Perfect" programları ile
kelime işlem bağlantısı kurulabilmekte ve standart uyarı mektupları basılabilmektedir.

KR.3.1.4.1.

Etiket Basımı

Bu bölümde listeleme aralıkları ekranından ilgili parametreler verilerek etiketlerin sıra ve
kolon ayarları yapılabilmektedir.
SIRA ARALIĞI sahası basılacak etiketin kaç sıradan oluşacağı(alt alta iki etiket arası
dahil) satır sayısı, KOLON ARALIĞI yan yana iki etiket arası kolon sayısı, ETĐKET
ADEDĐ aynı karttan çıkması gereken etiket adedi, YANYANA ADET yan yana basılması
gereken etiket sayısıdır. Yan yana 1-4 adet etiket bastırabilirsiniz. Ayrıca etiketleri
yazıcıdan bastırmadan önce ekrandan da görebilirsiniz.
SAHA KODU bölümünde etiketin üzerinde yer alması istenilen altı ayrı sahayı F7 tuşuna
basarak ekrana çıkan SAHA SEÇĐMĐ penceresinden seçebilirsiniz. SAHA KODU
sahasına listede bulunmayan bir ibare yazarsanız bu ibare aynen yazıcıya çıkar. Ayrıca
istenirse tamamen kullanıcı tanımlı olarak etiket dizaynı yapmak mümkündür. Bunun için
ETA standartlarında bir “.dfb” (dizayn) dosyası hazırlanır. Bu dosyanın adı köşeli
parantez içinde 1.satırın yanına yazıldığında program bu dosyayı temel alarak etiket
basımı yapacaktır. Dosyanın içinde kredi kartlarından alınması gereken ÜNVANI-ADRES
1-2-3-POSTA KODU gibi sahalar \nnnxxyy tarzında belirtilir. Burada “nnn” hangi sahanın
basılacağını “xx” kaçıncı karakterden başlayarak “yy” kaç karakter basılacağını belirler.
GÖNDERĐLECEĞĐ YER sahasına “E” yazılırsa ev, “I” yazılırsa iş, “1” yazılırsa 1.kefil, “2”
yazılırsa 2.kefil adresi etikete yazdırılır.
MĐNĐMUM BAKĐYE sahasına bir rakam yazıldığı takdirde bu değerin altında borç/alacak
bakiyesi olan kredi hesap kartları işleme alınmaz.

KR.3.1.4.2.

Kelime Đşlem

Kelime işlem bağlantısı, Word programında yazılan metinlerin kredili hesap kartlarından
alınan bilgilerle birleştirilerek değişik kredili hesaplar için çoğaltılabilmesini sağlar. Bu
uygulama mutabakat mektupları gibi metinlerin bir seferde birden fazla kredili hesap
sahibine yollandığı durumlarda kullanılır.
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Bu bölümde metin yazılacak kartlar, listeleme aralıkları ekranında başlangıç ve bitiş
kodları yazılarak belirtilir. Liste aralığı belirlendikten sonra F4-BAĞLANTI tuşuna
basılarak Word programı ile birleştirilecek “kelime.doc” dosyası yaratılarak diske
kaydedilir. Bu dosyada listeleme aralığında belirtilen firmalara ait bilgiler yer alacaktır. Bu
dosya yaratıldıktan sonra Word programına girilir.
Word programında Araçlar menüsünden “Adres Mektup Birleştir” seçilir. Asıl belge
başlığının altındaki “yarat” menüsüne basılır, buradan “Mektup Formları” seçilir. Etkin
pencere seçilerek tekrar aynı menüye dönülür. Veri Al menüsünden “Veri Kaynağı Aç”
sahasına basılarak “kelime.doc” dosyası çağrılır, “ana belge düzenle” seçeneği
onaylanır.
Bu işlemlerden sonra WORD ekranının üst tarafına BĐRLEŞTĐRME ALANI EKLE sahası
gelir. Bu sahada Eta’da kullanılan alanlar vardır. Bu alanlar hazırlanacak metnin içinde
çıkması istenilen yere göre yerleştirilir.
Metni yazdırmadan önce öngörünüm almak için “Birleşik Verileri Görüntüle” butonu
kullanılır, yazıcıdan döküm almak içinse “Yazıcıya Birleştir” butonu kullanılır. Đstenirse
dosyaya kayıt yapılabilir.

KR.3.1.4.3.

Uyarı Mektubu

Uyarı mektubu metni kullanıcı tarafından daha önceden hazırlanmış bulunan dizayn
dosyası ile belirlenir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Bu
ekranda bulunan MĐNUMUM BAKĐYE sahasına bir rakam yazıldığı takdirde bu değerin
altında borç/alacak bakiyesi olan kredi hesap kartları işleme alınmaz.
Listeleme aralıkları uygun şekilde doldurulduktan sonra F4-YAZDIRMA tuşuna basıldığı
zaman karşınıza dökümde kullanılacak dizayn dosyalarının listesi bir çerçeve içinde
gelir. Bu pencereden istediğiniz dizaynı seçerek kullanabilirsiniz. Çerçeve içinde çıkacak
dizayn dosyaları Servis/Sabit Tanımlar/Özel Tanımlar-1/Dizayn Dosyaları bölümünde
tanımlanır. Dizayn dosyalarının içeriği konusunda detaylı bilgi “kredi.txt” dosyasında
verilmiştir.

KR.3.1.5.

Kullanıcı Tanımlı Liste

Bu bölümde kullanıcının tanımladığı sahalara göre liste alınır. Özel raporların dökümünü
alabilmek için öncelikle özel rapor tanımının yapılması gerekir.

KR.3.1.5.1.

Özel Rapor Tanımı

Bu bölüm kendi içinde YENĐ TANIM ve ESKĐ TANIM bölümlerine ayrılır. Yeni Tanım
bölümünde istediğiniz rapor tanımını, Eski Tanım bölümünde ise raporlar üzerinde
değişiklik ve iptal işlemlerini yapabilirsiniz.
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YENĐ TANIM bölümü iki kısımdan oluşmuştur. Ön yüzde tüm tanımı etkileyen sabit
bilgiler, arka yüzde ise her kart için tekrarlanacak komut dizisi bulunur. Her yeni kart
geldiğinde program kendiliğinden satırbaşı yapar. Tanım dosyasının arka yüzünde
kolonlar halinde toplam 250 satıra kadar sahalar bulunur. Her sıra listede bir kolonu
gösterir.
Rapor Dosya Đsmi
Bu sahaya yeni tanımlayacağınız dosyanın ismi yazılır.
Rapor Başlığı
Bu saha raporun başlığını verir. Rapor başlığı olarak dosya tarzında uzun bir metin
verilmek istenirse istenen dosya ismi köşeli parantezler içinde yazılır. Örneğin; [kart1.txt].
Bu durumda “kart.txt” dosyası data dosyalarının bulunduğu bölümde olmalıdır.
Sayfa Boyu
Kullanıcı yapmakta olduğu dizayna göre her sayfaya kaç adet kredi kartı basılacağını
belirleyip buraya yazmak zorundadır. Bu sahaya hiçbir değer yazılmazsa sayfabaşı
yapılmaz.
Yazıcı Escape Sequence
Yazıcıdan hangi yazı modunda döküm alınacağını belirler. Yazıcı tanımlamaları ile ilgili
detaylı bilgiyi ORTAK TANIMLAR bölümünde bulabilirsiniz.
Sadece Toplam
Bu sahaya “E” yazılırsa liste alınmaz , sadece en son toplam satırı çıkar.
Sıralama Sahası
Bu saha listenin belli başlı kriterlere göre sıralanması işlemini yapar.
Ön yüzdeki bilgileri uygun şekilde doldurduktan sonra PgDn tuşu ile arka sayfaya geçilir.
Saha Kodu
Buraya basılması istenen saha adı veya özel anlamı olan karakterler konur. Annn nnn
sayıda aralığı, Snnn nnn sayıda satırbaşını, F sayfa başını ve M de bir yan kolona
yazılan metni gösterir. Saha kodları F4 tuşu kullanılarak görülebilir.
Saha Başlığı
Bu sahaya listedeki ilgili kolonun başlığı yazılır. Bu başlık listenin en başında çıkar. Eğer
saha kodu olarak “M” yazılmışsa o zaman burada yazılı metin her kart için basılır.
Toplam
Listenin sonunda bu kolon için toplam alınıp alınmayacağını gösterir.
Saha Boyu
Elde edilen sahanın kaç karakterlik kısmının basılacağını gösterir. Nümerik sahalarda
sağdan, alfanümerik sahalarda ise soldan alınır.
Daha önceden kaydedilmiş rapor dosyasının üzerinde herhangi bir düzeltme veya iptal
işlemi yapılacaksa ESKĐ TANIM bölümü kullanılır.
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KR.3.1.5.2.

Özel Rapor Dökümü

Tanımı yapılan rapor dosyasının dökümü bu bölümden alınır. Rapor alınacak dosya ismi
belirtilir. F6 tuşu kullanılarak da seçim yapılabilir. Listeleme aralıkları isteğe bağlı olarak
doldurulur. F2 tuşu ile listeleme işlemi yapılır. Yazıcıdan bastırmak için F4 tuşu kullanılır.

KR.3.2.

Fatura Raporları

Bu bölüm FATURA RAPORLARI, KDV RAPORLARI ve KARLILIK RAPORLARI AltBölümlerine ayrılır.

KR.3.2.1.

Fatura Raporları

Sistemde o ana kadar işlem görmüş faturalar ve fatura kalemleri ile ilgili dökümlerin
alındığı bu bölüm kendi içinde FATURA LĐSTESĐ, FATURA KALEMLERĐ LĐSTESĐ, MAL
SATIŞ ve MÜŞTERĐ SATIŞ RAPORLARI Alt-Bölümlerine ayrılır.

KR.3.2.1.1.

Fatura Listesi

Bu rapor sisteme kaydedilmiş olan faturalara ait TARĐH, FATURA NO, GENEL TOPLAM
vs. gibi genel bilgilerin listesini verir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları
ekranı gelir. Bu ekrana gireceğiniz aralıklar vasıtası ile listenizi istediğiniz tarzda
düzenleme olanağına sahipsiniz.
F8-PARAMETRELER tuşu yardımıyla kağıda basılan veya basılmayan faturaların ayrı
ayrı ya da hepsinin listesini alabilirsiniz. Ayrıca muhasebeye kayıt edilen/edilmeyen
faturalarınızı da isterseniz seçenekli olarak dökebilir ya da bu sahanın karşısını boş
bırakarak tüm faturalarınızı listeleyebilirsiniz.
TARĐH ARA TOPLAM sahasına “E” verilirse yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da
alınır.
Bu ekranda çalışırken F3-SAHA BOYLARI tuşu ile listelerinizin içeriklerini kendiniz
belirtebilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda ekrana çıkan pencereden listeye katılmasını
istediğiniz saha isimlerinin karşısına kaplayacağı alanı belirtmelisiniz. Eğer listede
çıkmasını istemediğiniz sahalar varsa boyu “0” vermeniz yeterli olacaktır (Şekil 19).
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Şekil 19
Yine bu ekranda çalışırken listelerinizi F5-EXCEL tuşu ile EXCEL programına aktararak
çeşitli işlemler yapma olanağına sahipsiniz.

KR.3.2.1.2.

Fatura Kalemleri Listesi

Bu rapor sisteme kaydedilmiş olan faturalara ait fatura kalemlerinin listesini verir. Fatura
listesinde olduğu gibi kapsamlı bir listeleme aralıkları ekranı ile girilen bu bölümde uygun
listeleme kıstasları vererek sisteme kayıtlı giriş/çıkış hareketleri ile ilgili çeşitli ve detaylı
dökümler çekilebilir, muhtelif ara ve genel toplamlar alınabilir. Ayrıca istediğiniz takdirde
MĐKTAR TOPL. parametresine “E” vererek döküm sonunda miktar toplamı alabilirsiniz.
Fatura listesinde olduğu gibi F8-PARAMETRELER tuşu yardımıyla da seçeceğiniz
parametreler doğrultusunda liste alabilirsiniz.

KR.3.2.1.3.

Mal Alış/Satış Raporu

Bu rapor ekranda bulunan listeleme aralıklarına göre fatura ile yapılan satışların listesini
verir. Bu listede Stok Kodu, Cinsi, Özel Kod 1-2-3 sahalarına göre liste alınabildiği gibi bu
sahalarla beraber iki tarih arası, istenilen müşteri aralığında, iki vade tarihi aralığında, iki
genel toplam aralığında ve iki fatura özel kodu aralığında da liste alınmaktadır.
SIRALAMA parametresi yardımıyla dökümü değişik şekillerde sıralanmış olarak
alabilirsiniz. Sıralama seçenekleri aşağıdaki gibidir:
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1:Kod 2:Cins 3:Adet 4:Brüt Tutar 5:Đskonto Tutarı 6:Net Tutar 7:KDV 8: Toplam
Bu rapordan stok kod ve cinsi, listelenen stoğun satış adedi, brüt satış tutarı, iskonto
toplamı, net satış tutarı, KDV tutarı ve toplam satış rakamlarını elde edebilirsiniz.
Ayrıca ÇALIŞMAMIŞ KARTLAR [E/H] sahası yardımıyla bu kartları listeye dahil edebilir
veya listeden çıkartabilirsiniz. MAL ALIŞ/SATIŞ: [A/S] sahası yardımıyla satışların
yanısıra yapılan alımların da görülebilmesi mümkündür. Bu parametreye “A” yazılırsa
alışlar, “S” yazılırsa satışlar izlenir.

KR.3.2.1.4.

Müşteri Alış/Satış Raporu

Bu raporda ise listeleme, satış yapılan müşterinin KART KODU, ÜNVANI, ÖZEL KOD 12-3 değerleri ve yukarıda belirtilen diğer aralıklarda yapılmakta ve satış analizi, fatura ile
satış yapılan müşteriler bazında yapılabilmektedir. Böylece her müşteri için kesilen fatura
adedi, brüt satış tutarı, iskonto toplamı, KDV tutarı, net satış tutarı ve toplam satış
rakamları elde edilebilmektedir. Listeleme aralıklarında bulunan diğer sahaların kullanım
şekli MAL SATIŞ RAPORU’nda anlatılmıştır.

KR.3.2.2.

KDV Raporları

Bu bölümde sistemde o ana kadar işlem görmüş faturalar ve fatura kalemlerinin KDV
raporları yer alır. Şimdi sırası ile söz konusu KDV raporlarına bakalım.

KR.3.2.2.1.

Detay KDV Raporu

Bu bölümde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelecektir. Tarih, Müşteri/Satıcı Kodu,
Ünvanı, Fatura No, Vadesi, Genel Toplam, Fatura Özel Kodu sahalarının 1.Değer ve
2.Değer kıstaslarını belirleyerek istenilen dökümleri arzu ettiğiniz tarzda düzenleme
olanağına sahip olacaksınız. Listeleme aralıkları ekranını uygun şekilde doldurarak
belirtilen KDV oranına göre detaylı döküm alabilirsiniz.

KR.3.2.2.2.

KDV Đcmali

Bu raporda KDV oranlarının toplam icmali alınır. Bu bölümde işlenen faturalarda
kullanılan SERVĐS’te tanımlı 10 ayrı KDV oranının ayrı ayrı matrah ve KDV toplamlarını
listeleyebilirsiniz.
Bu ekrana girildiğinde KDV oranları entegre tanımlarda default olarak belirtilmişse
ekrana belirtilen tüm KDV oranları default olarak gelir. Đsterseniz bunları değiştirebilir tek
tek icmallerini alabilirsiniz.
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KR.3.2.3.

Karlılık Raporları

Yapılan fatura giriş/çıkış hareketlerinizin kar veya zarar durumlarının alındığı rapordur.
Bu raporlar FATURA BAZINDA ve FATURA KALEMLERĐ BAZINDA KARLILIK RAPORU
olmak üzere iki Alt-Bölüme ayrılır.

KR.3.2.3.1.

Fatura Bazında Karlılık Raporu

Sistemde kayıtlı faturalardan elde edilen toplam kar veya zararın listelendiği rapordur.
Listeleme aralıkları ekranı tüm raporlarda olduğu gibi istenilen şekilde doldurularak
belirtilen baz fiyata göre faturaların kar/zarar durumunu listeleyebilirsiniz. Listeleme
aralığında istenilen şartlara uygun faturaların kar veya zarar durumları “+”, “-“ karakterleri
kullanılarak listelenir.
BAZ FĐYAT sahasına stok kartında bulunan 5 fiyattan biri verilebildiği gibi YOA(Yıllık
Ortalama Alış), YAO(Yürüyen Ağırlıklı Ortalama), SA(Son Alış), EUA(En Ucuz Alış),
EPA(En Pahalı Alış), FĐFO(Đlk Giren Đlk Çıkar) kodlarını FĐYAT hanesine yazarak ta
karlılık raporu alabilirsiniz. Bu fiyatlardan YAO(yürüyen aritmetik ortalama) kullanılırsa
program fatura tarihindeki YAO değerini okuyarak hesaplama yapar. Böylece geçmiş
tarihlere ait faturaların kar/zarar analizlerini hesaplama olanağına sahip olunur.
TARĐH ARA TOPLAM sahasına “E” verilirse yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da
alınır.
F5-EXCEL seçeneği “FBAZKAR.XLS” dosyası yaratarak EXCEL programına bağlantı
kurmanızı sağlar. Bu raporlarda fatura kalemleri tek tek değil faturada yer alan diğer
ürünler ile birlikte toplam olarak hesaba katılır.

KR.3.2.3.2.

Fatura Kalemleri Bazında Karlılık Raporu

Bu bölümde faturalardan elde edilen toplam kar veya zarar durumlarının listesini fatura
kalemleri bazında istenilen baz fiyat üzerinden alabilirsiniz.
MĐKTAR TOPLAMI parametresine “E” verilirse liste sonlarında miktar toplamı alınır.
Yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınmak istenirse TARĐH ARA TOPLAM
sahasına “E” verilir.
F5-EXCEL seçeneği ile “KBAZKAR.XLS” adında bir dosya yaratarak EXCEL programı ile
bağlantı kurabilirsiniz.
Listeleme aralıklarını uygun şekilde doldurduktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile bu raporunuzu
ekrana alabilirsiniz. Rapor yazıcıdan bastırılmak istendiğinde de F4-YAZDIRMA tuşu
kullanılır.
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KR.3.3.

Taksit/Ödeme Raporları

Sistemde o ana kadar yapılan işlemlerle ilgili taksitlendirme ve ödemelerle ilgili raporların
alındığı bölümdür. Şimdi bu raporların Alt-Bölümlerine bakalım.

KR.3.3.1.

Kasiyer Raporu

Bu rapor belli bir kasiyerin belli bir kasadan yapmış olduğu satışlar ile ilgili detay bilgilerin
alınması amacı ile kullanılır. Bu rapor kullanılırken listeleme aralıkları ekranında
kullanılan sahalar kullanılır ve istenilen aralıkta kasiyer ile ilgili rapor alınabilir.
Burada KASA KODU sahası kullanılarak yazılan kasadan yapılan satışlar, KASĐYER
KODU sahası kullanılarak yazılan kasiyere ait satışlar listelenir.
TARĐH ARA TOPLAM sahasına “E” verilirse yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da
alınır.

KR.3.3.2.

Satıcı Raporu

Bu rapor belli bir satıcının yapmış olduğu satışlarla ilgili detay bilgilerin alınması amacı ile
kullanılır. Bu raporu kullanırken listeleme aralıkları ekranında kullanılan sahalar kullanılır
ve istenilen aralıkta satıcı ile ilgili rapor alınabilir. SATICI HAREKET LĐSTESĐ ile belli bir
satıcının belli bir aralıkta herhangi bir kasadan yapmış olduğu işlemler ile ilgili detay
bilgiler listelenebilir.
MĐKTAR TOPLAMI parametresine “E” verilirse liste sonlarında miktar toplamı alınır.
Yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınmak istenirse TARĐH ARA TOPLAM
sahasına “E” verilir.

KR.3.3.3.

Taksit Ödeme Raporu

Bu rapor ile belli kriterler dahilinde müşterilerin iki tarih aralığındaki bakiye durumları ay
ay listelenebilir. Eğer DETAY LĐSTE sahası "E" ise müşteri ile ilgili hareketler detay liste
halinde gösterilir. Bu raporda bir müşteri ile ilgili bilgiler maksimum 24 ay olarak alınabilir.
Bu aylardan önceki hareketler ÖNCEKĐ isimli, sonraki hareketler ise SONRAKĐ isimli bir
başlık altında toplanır. Arada kalan aylar ise detay veya ay ay olarak listelenir.

KR.3.3.4.

Mağaza Satış Raporu

Bu rapor listeleme aralıkları ekranında verilen aralıklar dahilinde mağazanın yapmış
olduğu satışları ve tahsilatları listeler.
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KR.4.

Servis

Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi SERVĐS
bölümünün Alt-Bölümlerine bakalım.

KR.4.1.

Devir Đşlemleri

Bu bölüm HAREKET DEVĐR ĐŞLEMLERĐ,
KART/HAREKET SĐLME Alt-Bölümlerine ayrılır.

KR.4.1.1.

FATURA

DEVĐR

ĐŞLEMLERĐ

ve

Hareket Devir Đşlemleri

Bu bölüm DÖNEM DEVRĐ, YILLIK DEVĐR, HAREKET DEVRĐ, AÇILIŞ DEVRĐ ve DEVĐR
TARĐHĐ DÜZELTME işlemlerini içerir. Kredi hesap takip sisteminizi verimli kullanmak ve
analizlerinizi sağlıklı çıkarmak için devir işlemleri ile ilgili bir iki önemli hususa dikkat
etmek gerekmektedir.
YILLIK DEVĐR
Sene başlarında yapılması gereken devirdir. Bu devir geçmiş seneye ait kredi
hareketlerini siler, yıl başı envanterini hesaplayarak gerekli devir rakamlarını oluşturur ve
yeni sene işlemlerine hazırlık yapar. Yıllık devir yaparken devir tarihi olarak yeni yılın ilk
günü verilir.
DÖNEM DEVRĐ
Sene içinde belirli dönemsel analizleri elde etmek için yapılması gereken bir devirdir.
Kredi hesap sisteminizi aylık dönemler halinde analiz etmek istediğinizi varsayalım, bu
durumda ay başlarında DÖNEM DEVRĐ yapmak gerekecektir. Şubat 1'de dönem devri
yaparsak, Şubat 15'e gelindiğinde Şubat 1'den itibaren geçerli olan hareketlerin analizini
dönemsel olarak elde etme imkanı olacaktır. Dönem devir tarihi verirken dönemsel analiz
için geçerli olacak dönemin ilk günü verilmelidir. Bu tarihteki ve daha sonraki kredi
hareket kayıtları KREDĐ HAREKET DEVRĐ vasıtası ile silinmiş ise bu tarihte dönem devri
yapma imkanı kalmaz.
HAREKET DEVRĐ
Sene içinde kredi hareketlerinin sayıca fazlalaşması durumunda yapılması gereken bir
devirdir. Yoğun hesap hareketlerinin olduğu ve kredi hareket kayıt dosyalarının sistemde
fazlaca yer kapladığı durumlarda eski tarihlere ait kredi hareket kayıtlarını hareket devri
ile silme imkanı mevcuttur.
Örnek olarak sene içinde yedinci aya geldiğimizi ve kredi hareket kayıtlarımızın çok
arttığını varsayalım. Bu durumda doğrudan ihtiyacımız olmayacak ilk altı ayın hareket
kayıtlarını 1/7 tarihi ile devir yaparak sistemden silebiliriz.
Hareket devri yaparken devir tarihi olarak ilgili hareketlerin silinmesini istemediğimiz
dönemin ilk tarihini vermeliyiz. Örnek olarak ikinci ayın hareket kayıtlarını sistemden
silmek istiyorsak, hareket devir tarihi olarak 1/3 vermemiz gereklidir.
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Hareket devri ile ilgili bilinmesi gereken en önemli husus, ilgili devrin bir kısım kaydı
tamamen sistemden silme özelliğini taşımasıdır. Söz konusu devri yapmadan evvel ilgili
hareket kayıtlarının hareket listesi ve ekstreler şeklinde kağıda dökümlerinin alınması
gereklidir. Hatta ilgili dosyaların yedeklerinin disketlere yedeklenmesi, ileride kayıtlara
ulaşılması ihtiyacının ortaya çıkma ihtimaline istinaden yerinde olacaktır.
AÇILIŞ DEVRĐ
Bu bölümde sistemin kullanılmaya başlanacağı tarih itibarı ile kredi hesapların devir
bilgileri girilecektir. Bu bölüm yardımıyla kredi hesap kartlarının devir bilgilerinin teker
teker girilebilmesi imkanı elde edilmektedir. Devir bilgisi yüklenecek kredi hesap kartı
KREDĐ KART KODU veya ÜNVANI belirtilerek seçilir. Seçim için F6-KART LĐSTESĐ
penceresi de kullanılabilir. Seçimden sonra ilgili devir rakamları girildikten sonra F2KAYIT tuşu ile devir bilgileri dosyaya kaydedilir. F2 tuşuna Ctrl tuşu ile birlikte basılırsa
dosyada bir sonraki kayda atlanır, Shift(Büyük Harf) tuşu ile birlikte basılacak olursa yeni
bir kredi kartına devir yüklemesi için sistem kayıttan sonra kart seçme ekranına geri
döner.
DEVĐR TARĐHĐ DÜZELTME
Bu bölümde devir işlemleri sırasında değişen son devir tarihlerine müdahale imkanı
getirilmektedir. Zaruri olmadıkça bu bölüm kullanılmamalıdır.

KR.4.1.2.

Fatura Devir Đşlemleri

Fatura devri işlemi, fatura dosyalarının zaman içinde gereksiz yere fazlalaşmasını
önlemek amacı ile yapılacaktır. Belli bir tarih itibarı ile fatura devri yapıldığı takdirde o
güne kadarki fatura kayıtları silinir. Silinen faturalarla ilgili dosyalarda bulunan giriş/çıkış
kayıtları da silindiğinden, söz konusu faturalarla ilgili herhangi bir bilgi alma olanağı
kalmaz. Herhangi bir veri kaybına meydan verilmemesi bakımından fatura devri
tarihinden eski tarihlere ait hareketlerin dökümlerinin, fatura devrinden önce FATURA
LĐSTESĐ ve/veya FATURA KALEMLERĐ LĐSTESĐ halinde alınmış olması tavsiye edilir.
Daha kritik uygulamalarda fatura devri işleminden evvel devir öncesi durumu yansıtmak
üzere veri dosyalarının yedeklenmesi gereklidir(periyodik yedekleme işlemlerine
ilaveten). Böylelikle gerek duyulursa bu yedek dosyalar üzerinden devredilmiş fatura
kayıtlarına ulaşma olanağı korunmuş olur.
Fatura devrinin amacı fatura dosyalarının aşırı büyümelerini önlemek olduğuna göre
geçmişteki herhangi bir tarih, devir tarihi olarak kullanılabilir. Buna karşın çok yakın bir
tarih kullanılarak fatura devri yapılırsa yakın geçmişe ait gerek duyulabilecek kayıtlar
silineceğinden, devir tarihinin dikkatli seçilmesi önerilir.
Đşlem ekranında bulunan NORMAL FATURALAR ve ĐPTAL FATURALAR seçenekleri
sistemde bulunan faturalardan hangilerinin devir işlemine tabi tutulacağını belirlemekte
kullanılır. Her iki sahaya birden “H” verilemez, bunun dışındaki durumlarda her seçenek
diğerinden bağımsız olarak çalışır, yani kullanıcı isterse sadece iptal edilmiş faturaları
veya sadece iptal edilmemiş faturaları veya tüm faturaları birden devredebilir. Devir tarihi
sadece normal faturalar devredildiği zaman yeni devir tarihi olarak kabul edilir, aksi
takdirde eski devir tarihi geçerliliğini korur.
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Đstenirse bu bölümün yanında bulunan DEVĐR TARĐHĐ DÜZELTME bölümü ile kayıtlı
bulunan fatura devir tarihi düzeltilebilir.

KR.4.1.3.

Kart/Hareket Silme

Bu bölümde kredi dosyalarının çok büyümesi durumunda programın çalışmasını
hızlandırmak amacıyla kullanılmayan kartlar silinir veya hareketler belli bir tarihe göre
toplanarak hareket sayısı azaltılır (Şekil 20).

Şekil 20
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza işlem aralıkları ekranı gelir. Ekranın üst kısmında
işleme alınacak kartları belirlmede kullanılan sahalar yer alır. Alt kısımdaki sahaların
açıklaması da aşağıdaki gibidir.
Đşlem Tarihi
Buraya yazılan tarih hareketler toplanırken veya kartlar silinirken işleme esas olarak
alınır. Hareketler silinirken bu tarihten önce yaratılmış olan(kayıt tarihi) veya vadesi bu
tarihten önce olan hareketler toplanarak borç ve alacak hareketleri için birer adet olmak
kaydıyla yeni hareketler yaratılır, toplanan hareketler silinir. Böylece hareket sayısı
azaltılmış olur. Kartlar silinirken ise bu tarih ve daha sonrasına kayıt girilmiş veya
vadelendirilmiş olan kartlar diğer parametrelere bağlı olmaksızın işleme alınmazlar, yani
silinmezler.
Hareketleri Sil
Bu parametreye “E” verilirse yukarıda açıklanan hareketleri azaltma işlemi yapılır.
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Kartları Sil
Bu parametreye “E” verilirse takip eden parametrelere bağlı olarak yukarıda açıklanan
kartları silme işlemi yapılır.
Çalışmamış/Bakiyesiz Kartlar
Bu iki parametre silme işlemine alınacak kartların belirlenmesinde kullanılır.
ÇALIŞMAMIŞ KARTLAR parametresi açılmış olup ta hiç işlem görmemiş olan kartları
kapsar. Örneğin, bir müşteri için kart açılmış olabilir, fakat müşteri hiç bir alış-veriş
yapmamışsa bu kart çalışmamış sayılır ve bu parametreye “E” verilerek silinir.
BAKĐYESĐZ KARTLAR parametresi ise çalışmış olup ta bakiyesi olmayan yani borcu
olmayan kartları kapsar. Her halikarda bir kartın silinebilmesi için kart yukarıda açıklanan
ĐŞLEM TARĐHĐ ve sonrasına kayıt/vadelendirme işlemi görmemiş olmalıdır.
Kart Silme Onayı
Bu parametreye “E” verilirse silinecek her kart için kullanıcıdan onay beklenir.
Hareket ve kart silme işlemleri aynı anda yapılabilir, fakat sorun çıkmaması amacıyla bu
iki işlemin ayrı ayrı yapılmasında fayda vardır. Hareket ve kart silme işleminin herhangi
bir nedenle(elektrik kesilmesi vb.) yarım kalması durumunda dosyalarda bozulmalar
olabileceğinden işleme başlamadan önce mutlaka yedek alınmış olmalıdır.

KR.4.2.

Dosya Đşlemleri

Bu bölüm kendi içinde YENĐDEN ĐNDEKSLEME, DOSYA BAKIMI, KAPASĐTE
KULLANIM RAPORU ve YENĐ DOSYA Alt-Bölümlerine ayrılır.

KR.4.2.1.

Yeniden Đndeksleme

Data dosyalarındaki bilgilerden hareket ederek yeni bir indeks yaratılır(.ind dosyaları).
Dosyalardaki bilgiler tek tek gözden geçirilir. Hatalı olan veya okunamayan kayıtlar varsa
indekslenmez ve dosyada saklanmaz. Yeniden indeksleme işlemini yapmadan evvel
mutlaka kredi dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Tekrar geriye dönüş olmadığından
kayıtlarınızda istemediğiniz kayıplara sebep olabilirsiniz. Bu bölüm kredi kartlarını, kredi
hareketlerini ve faturaları yeniden indeksleyecek alt bölümlere ayrılır.

KR.4.2.2.

Dosya Bakımı

Bu bölüm kendi içinde KART DÜZELTME, KART TEMĐZLEME, KART/HAREKET
KONTROLÜ, SAHA DEĞĐŞTĐRME, CARĐDEN TRANSFER ve KOD NAKLĐ AltBölümlerine ayrılır.
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KR.4.2.2.1.

Kart Düzeltme

Kart bilgilerinde ulaşılamayan sahalarda herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde bu
bölüm kullanılır. Ancak sahalardaki değişiklik dikkatli yapılmalıdır.

KR.4.2.2.2.

Kart Temizleme

Bu bölümde istenilen kredi kartlarının tüm değerleri ve hareketleri sıfırlanır. Böylece dolu
olan kredi kartın silinip aynı kod ile tekrar açılmasına gerek kalmadan KART
TEMĐZLEME seçeneği ile temizlenen kredi kartlarınıza yeni dönem kayıtlarınızı
girebilirsiniz.
Kart kodlarını tanımlarken F6-KART LĐSTESĐ yardımıyla seçim yapabilirsiniz. Eğer kart
kodlarına hiçbir değer girmeden boş bırakıp F2-KART TEMĐZLEME ĐŞLEMĐ tuşuna
basarsanız tüm kredi kartlarınızın içerikleri sıfırlanır. Bu yüzden kart temizleme işlemine
başlamadan önce mutlaka kredi dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Ayrıca kredi kart
kodları aralığını belirtirken istemediğiniz kayıtların silinmemesi için dikkatli olmalısınız.

KR.4.2.2.3.

Kart/Hareket Kontrolü

Bu bölümde hareketlerle kartlar arasındaki rakamsal uyumu sağlama işlemleri yapılır,
kredi kartının ön yüzündeki bakiye değeri ile kredi hareketleri taranarak bakiye değerleri
kontrol edilir, değerler birbirini tutmazsa değiştirilir.

KR.4.2.2.4.

Saha Değiştirme

Kredi kartlarının bazı sahalarına toplu kayıt yapılmak istendiğinde kullanılan bu bölüm
listeleme aralıkları ve değiştirilecek saha kodları aralığı olarak ekrana iki bölüm halinde
gelir. Bunlardan üst kısımda yer alan Kredi Kart Kodu, Özel Kod1, Özel Kod2 ve Özel
Kod3 sahaları işleme girecek kıstasları belirler. Bu kıstaslara bağlı olarak alttaki grupta
yer alan sahalar(Açıklama, Vergi Dairesi, Vergi Hesap No, Özel Kod1, Özel Kod2 ve
Özel Kod3) doldurulursa sadece bu bilgiyi ihtiva eden kredi kartlarına sağdaki
sahalar(eğer varsa) doldurulur, soldaki sahaların tümü boş bırakılırsa tüm kartlara
sağdaki bilgiler doldurulur. Saha değiştirme işlemini başlatmak için F2-SAHA
DEĞĐŞTĐRME ĐŞLEMĐ tuşu kullanılır.

KR.4.2.2.5.

Cariden Transfer

Daha önce CARĐ modülünü kullanıp ta KREDĐLĐ SATIŞ modülüne geçecek müşteriler
için cari hesap kartlarının transferini yapmakta kolaylık sağlamak üzere bu bölüm
kullanılır. Buna göre listeleme aralıklarına uyan cari hesap kartları F2-CARĐDEN
TRANSFER ĐŞLEMĐ tuşuna basılarak kredili satış modülüne aktarılır. Daha önce
aktarılmış olan veya kredili satış modülünde zaten açılmış olan kartlar varsa(kodları aynı)
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bu kartlar işleme alınmaz. Kartlara ait hareketler için aktarma yapılmaz, dolayısıyla
aktarma sırasında kartların içinde bulunan kümüle değerler sıfırlanır. Bu ekranda F6KART LĐSTESĐ tuşu kredi kart listesini ekrana getirir.

KR.4.2.2.6.

Kod Nakli

Daha önce tanımlamış olduğunuz kredi kart kodlarınızı bu seçenek vasıtasıyla
değiştirebilirsiniz. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza ESKĐ KOD ve YENĐ KOD sahaları
gelir.
Eski Kod sahasına değiştirilmesini istediğiniz eski kredi kart kodu yazılır. Bu kodu
tanımlarken isterseniz kendiniz yazabilir, isterseniz F6-KART LĐSTESĐ yardımıyla kredi
kartı kodlarının listesini ekrana getirebilirsiniz. Yeni Kod sahasına ise kullanmak
istediğiniz yeni kredi kartı kodunu yazabilirsiniz. Kodlar değiştirilirken eski koda ait olan
tüm hareketler de yeni koda transfer olur. Bu ekranda yer alan KREDĐ ve FATURA [E/H]
parametreleri kredi kartlarının ve kredili satış faturalarının işleme girip girmemesini
belirler.
Tanımlamaları yaptıktan sonra F2 tuşuna bastığınızda ekrana "KOD TRANSFERĐ
ĐŞLEMĐNE BAŞLIYORUM EMĐN MĐSĐNĐZ?" mesajı gelir, “evet” dediğinizde eski kod ve
yeni kod ekrana yazılarak değiştirmek için onay beklenir. Değiştirme işlemi sırasında
yapılan değişiklikler ekranda görülür.

KR.4.2.3.

Kapasite Kullanım Raporu

Bu bölüm yardımıyla kart/hareket/fatura kayıt sayısını, toplam disk kapasitesini, kredi
dosyalarının kapladığı alanı, dosyalardaki ve diskte kullanılabilecek boş alan rakamlarını
ekranda görebilirsiniz.

KR.4.2.4.

Yeni Dosya

YENĐ KART/HAREKET DOSYASI ve YENĐ FATURA DOSYASI olarak kendi içinde
dallanan bu bölüm kredi dosyalarının silinerek yeniden boş olarak açılmasını sağlar.
YENĐ KART/HAREKET DOSYASI
Bu bölümde hem yeni kart hem de yeni hareket dosyası açma işlemlerini bir arada
gerçekleştirilir. Kart ve hareket dosyalarını varsa silerek yoksa doğrudan yeni bir dosya
açılmasını sağlar. Yeni kart/hareket dosyası açılmaya başlandığında çalışılacak yıl girilir.
Yıl tanımlanarak ENTER tuşuna basıldığında sistemde belirtilen yıl ile çalışıp
çalışmayacağınızı soran bir mesajla karşılaşacaksınız. Mesaja uygun bir cevap
verildikten sonra ardından daha önceden kredi dosyası mevcutsa kayıt ortamında kredi
dosyasının bulunduğunu ikaz eden uyarı mesajı ile karşılaşacaksınız. Yine ardından bir
uyarı mesajı gelecektir. Bu mesajı da geçtikten sonra işlemin başlaması için program
sizden "*" tuşunu kullanmanızı bekleyecektir. Bu işlemden sonra yeni kredi kart/hareket
dosyası açılmış olur.
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YENĐ FATURA DOSYASI
Yeni kart/hareket dosyasında olduğu gibi yeni fatura dosyasında da fatura dosyalarını
varsa silerek yoksa doğrudan yeni bir dosya açılmasını sağlar. Yeni fatura dosyası açma
işlemleri de aynı yeni kart/hareket dosyasında olduğu gibidir.

KR.4.3.

Sabit Tanımlar

Bu bölüm ÖZEL TANIMLAR I-II-III Alt-Bölümlerinden oluşur. Şimdi bu Alt-Bölümleri
inceleyelim.

KR.4.3.1.

Özel Tanımlar-1

Bu bölüm PARAMETRELER, SAHA BOYLARI,
DOSYALARI
ve
TAHSĐLAT
AÇIKLAMALARI
PARAMETRELERĐ alt bölümlerine ayrılır.

KR.4.3.1.1.

SAHA BAŞLIKLARI, DĐZAYN
ve
MAKBUZ
YAZDIRMA

Parametreler

Bu bölümde kredi kart ve hareketleri ile ilgili sabit bilgiler belirlenir (Şekil 21).

Şekil 21
Đskonto-Muafiyet-Kredi/Risk Limiti
Bu sahalara verilecek değerler yeni kredi hesap kartı açılırken ön değerler olarak ekrana
gelecektir.
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2.Birim Đsmi
Bu saha kullanılmaz.
Alacak Kaydırma
Bu parametreye “E” verilirse tüm raporlarda ve detay bilgi ekranlarında taksit dökümü
yapılırken herhangi bir aya ait değerler alacak bakiyesi verirse, bu bakiye önceki ve
sonraki aylara uygun şekilde dağıtılır.
Hareket Ekranında Çerçeve
Hareket fişinde bulunan çerçevenin ekranda görünüp görünmemesini sağlar.
Muhasebe Kaydı Yap?
Fatura/Tahsilat/Vade
Farkı
ekranlarında
oluşturulan
hareketin
muhasebe
entegrasyonunun yapılıp yapılmayacağını veya kayıt esnasında isteğe bağlı olmak üzere
muhasebe entegrasyonunun yapılıp yapılmamasını sağlar.
Yuvarlama Tutarı-Aşağı/Yukarı-Başa/Sona/Müşteriye
Bu sahalara verilecek değerler fatura ekranında taksit penceresinde ön değerler olarak
ekrana gelecektir.
Başlangıç Tarihi
Bu sahalara verilecek değerler kredilendirilen alacakların vadelerinin otomatik olarak
yuvarlanacağı tarih periyodlarını belirtirler.
BAŞLANGIÇ TARĐHĐ:10 20 30 ise faturada;
TARĐH
05/09/1997
13/09/1997
26/09/1997

VADE TARĐHĐ
10/09/1997
20/09/1997
30/09/1997

Evrak No
Bu sahalar tahsilat girişi sırasında program tarafından verilecek numaraları belirtir.
Etiket Sıra No-Kolon No
Raporlar/Yazışma bölümündeki ETĐKET BASIMI işlemine esas olacak etiket tipinin
seçimi için gerekli olan bu parametreler, yan yana yer alan iki etiketteki benzer iki
noktanın sıra ve kolon cinsinden arasındaki mesafeyi ifade etmektedir.
Aylık Faiz Oranı-Faiz Tipi
Bu sahalarda tanımlanan değerler ilgili yerlerde ekrana kendiliğinden gelirler, kullanıcı
isterse bunları değiştirebilir.
Faiz Aya Tamamlama
Bu parametreye "H" verilirse vade farkı hesaplamalarında iki tarih arası doğrudan gün
olarak hesaba katılır, "E" verilirse fark 1 gün bile olsa 30 günden işlem görür. Bir sonraki
aya 1 gün bile sarksa o zaman o ay da ayrıca 30 günden işlem görür.
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Vade Farkı Muhasebe Hesabı-Diğer Muhasebe Hesabı
Bu sahalarda vade farkı ve tahsilat ekranından yapılacak DĐĞER(Ekstra Borç) hareket
kayıtları sırasında kullanılacak muhasebe hesap kodları tanımlanır. Bu hesaplar
muhasebe fişlerinin oluşturulmasında kullanılır.
Satış Yapılamaz
Kredi kartında bulunan MÜŞTERĐ DERECESĐ sahasına bağlı olarak satış yapılmayacak
müşterileri belirlemekte kullanılır. Eğer bu sahaya yazılı olan parametre satış yapılacak
müşterinin kredi kartındaki müşteri derecesi sahasındaki bilgiyle aynı ise bu müşteriye
satış yapılamaz, satış yapılabilmesi için kredi kartındaki ilgili bilginin değiştirilmesi
gerekmektedir.
Tahsilat Otomatik Açıklama
Bu parametreye “E” verilmesi durumunda tahsilat ekranında hesap kodu yazılarak enter
tuşuna basıldığında veya F6-KART LĐSTESĐ tuşu ile müşteri seçimi yapıldığı zaman
program ĐŞLEM CĐNSĐ hanesine “N” Nakit yazar, Açıklama ve Özel Kod sahalarını
“TAHSĐLAT AÇIKLAMALARI” ekranında girilen açıklama ve özel kod bilgileri ile doldurur
ve Alacak sahasına geçerek durur. Böylelikle nakit tahsilatlar için kolaylık sağlanmış olur,
ödeme tipinin nakit olmadığı durumlara veya farklı açıklama/özel kod yazılmak istenirse
kullanıcı üst/alt ok tuşlarını kullanarak istediği sahaya giderek değişiklik yapabilir. Bu
sahaya “H” verilirse otomatik işlem yapılmaz.
Kefil 1/2 Kontrolü
Bu sahalara “E” verildiği takdirde kredi kart kaydı sırasında 1.Kefil veya 2.Kefil isminin
verilip verilmediği kontrol edilir, verilmemişse kullanıcı uyarılır. Kullanıcı uyarıya rağmen
isterse kayıt işlemine devam edebilir.
Mal Bazında Taksitlendirme
Bu sahaya "E" verilmesi durumunda satış esnasında çağrılan tüm mallar(stoklar) ayrı
ayrı taksitlendirilir. Her mal için stok kartındaki ÖZEL KOD-2 sahası yardımıyla bulunan
taksitlendirme grubu kullanılarak taksitlendirme yapılır. Kullanıcı isterse parametreleri
değiştirip F3 tuşuna basarak veya taksitlendirme grubunu yeniden belirleyerek
taksitlendirmeyi değiştirebilir, kullanıcı ayrıca isterse tüm taksit vade ve tutarları ile
ödenecek peşinat kısmını istediği gibi belirleyebilir. Satış ekranında(fatura) F2-KAYIT
tuşuna basıldığı zaman stoklarda her satır için tek bir hareket yapılmasına rağmen kredi
kartlarına her taksit için ayrı birer hareket, ayrıca peşinat kısmı için de borç ve alacak
olmak üzere ikişer hareket yapılır. Bu sahaya "H" verilmesi durumunda ise taksitlendirme
mal bazında değil fakat fatura bazında yapılır. Yani ekranın ön yüzünde bulunan genel
toplam rakamı taksitlendirilir. Taksitlendirme grubunu bulmak içinse FATURA ÖZEL
KODU sahası kullanılır.
Karta Yazdırma
Bu sahaya "E" verilirse tahsilat kayıt ekranından yazıcıya makbuz yazdırma esnasında
ekrana bir çerçeve gelir. Bu çerçeve içinde yazıcının yazdırma işlemine başlamadan
önce kağıdı kaç satır ilerleteceği belirtilir. Program kağıdı belirtildiği kadar ilerlettikten
sonra yazdırma işlemine başlar. Bu durum bilhassa kredili satış müşterisine bir ödeme
kartı verildiği ve müşterinin yaptığı ödemelerin bu karta alt alta kaydedildiği durumlarda
uygulanmalıdır. Müşteri her ödeme yapışında kaçıncı satıra ödemenin yazılacağı
operatör tarafından belirlenmeli, böylelikle karta yazdırma işleminin bir önceki işlemde
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kaldığı yerden başlaması sağlanmalıdır. Hazırlanan dizayn dosyası("krdeknn.dfb")
normalde sadece 1 satırdan oluşmalı ve en sonda da LF(sayfa sonu=CHR$(12))
karakteri konulmalıdır. Bu işlem tüm yazıcılarda çalışmakla beraber kağıdı veya kartı
önden alan yazıcılarda kullanılması daha uygun olacaktır. Müşteriye makbuz verileceği
zaman bu parametre "H" olmalıdır, böylelikle sorunun çıkışı engellenmiş olur.
Kart Đptal Kontrolü sahasına “E” verilirse program işlem görmüş kartlar iptal edilmek
istendiği zaman kullanıcıyı uyarır ve iptal işlemine geçmez, bu sahaya “H” verilirse bu
kontrol yapılmaz, “S” verilirse kullanıcı uyarılır, kullanıcı çıkan uyarıya “E” cevabı verirse
iptal işlemine geçilir.
Kredi Limit Kontrolü
Bu saha da benzer şekilde çalışır. Bu parametreye “E” verilirse satış işlemi
sırasında(fatura kesme) program kullanıcıya açılan kredi toplamı ile kartta belirtilen kredi
limiti sahasına bakar, kredi limiti aşılmışsa program fatura kaydına izin vermez,
parametreye “H” verilirse bu kontrol yapılmaz, “S” verilirse ancak kullanıcının onayı
alındıktan sonra satış işlemine geçilir(Kredi limiti aşıldığı zaman ilgili kartla ilgili herhangi
bir işlem yapılacağı zaman kart çağrıldığında program kullanıcıyı bu parametreden
bağımsız olarak ayrıca uyarır).
Alışveriş Limit Kontrolü
Bu saha da benzer şekilde çalışır. Bu parametreye “E” verilirse satış işlemi
sırasında(fatura kesme) program kullanıcının alışveriş limitine bakar(kredi limiti-borç
bakiyesi), fatura tutarı bu limiti aşmışsa fatura kaydına izin vermez, parametreye “H”
verilirse bu kontrol yapılmaz, “S” verilirse ancak kullanıcının onayı alındıktan sonra satış
işlemine geçilir.
Ödenen/Alınan Faiz ve Komisyonlar Hesabı
Bu sahalarda HESAP KAPATMA/ERKEN ÖDEME işlemleri sırasında kullanılacak
hesaplar belirtilir.

KR.4.3.1.2.

Saha Boyları

Tahsilat/Hareket Fişi ekranında kullanılan sahaları ekrandan kaldırma, ekrana koyma
veya saha boylarını istenilen boyda tanımlama işlemi bu ekrandan yapılır (Şekil 22).
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Şekil 22

KR.4.3.1.3.

Saha Başlıkları

Bu bölümde kredi kartı tanımlama ekranında bulunan kullanıcı tanımlı sahalara ait
başlıkların tanımlanması işlemi yapılır (Şekil 23).

Şekil 23
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KR.4.3.1.4.

Dizayn Dosyaları

Bu bölümde kredi kartı yazdırma ve yazışma işlemlerinde kullanılacak rapor dizayn
dosyaları ayrı ayrı tanımlanır (Şekil 24).

Şekil 24

KR.4.3.1.5.

Tahsilat Açıklamaları

Bu bölümde tahsilat ekranında otomatik olarak gelmesi istenen açıklama ve özel kodlar
tanımlanır (Şekil 25).
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Şekil 25
Üst bölümde bulunan açıklama ve özel kodlar tahsilat ekranında işlem cinsine bağlı
olarak çalışırlar. Açıklama veya özel kod sahalarından herhangi bir tanesine “*” yazılırsa
program ekranda bulunan işlem cinsine uygun olan açıklama ve özel kodu birlikte getirir.
Đşlem cinsi belirtilmemişse “N” Nakit olarak kabul edilir.
Alt kısımda belirtilen Ek Açıklama ve Özel Kodlar ise işlem cinsinden bağımsız olarak
çalışırlar. Bunların ekrana getirilmesi için yine açıklama veya özel kod sahalarından
herhangi bir tanesine “*n” yazılması yeterli olacaktır. Burada “n” 1-10 arası bir değer
alabilir.

KR.4.3.1.6.

Makbuz Yazdırma Parametreleri

Bu bölümde makbuz yazdırma sırasında kullanılan muhtelif parametreler tanımlanır, bu
parametreler yardımıyla makbuz yazdırılırken bazı bölümler döküme alınır veya alınmaz.

KR.4.3.2.

Özel Tanımlar-2

Bu bölüm PARAMETRELER, SAHA BOYLARI ve SAHA BAŞLIKLARI olmak üzere üç
Alt-Bölüme ayrılır.
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KR.4.3.2.1.

Parametreler

Bu bölümde faturalama ile ilgili sabit bilgiler belirlenir (Şekil 26).

Şekil 26
Fatura Tipi
Yeni fatura ekranına girerken eğer ışıklı çubuğun en sık kullanılan fatura tipinin üzerine
gelmesi isteniyorsa bu sahaya o tipin numarası yazılır.
Def.Kdv Dahil
Çalışılan faturada ekrana default olarak KDV'nin dahil/hariç olarak gelmesini sağlar.
Dahil olması isteniyorsa "E", hariç olması isteniyorsa "H" yazılır. Her fatura girişinde
burada belirtilen parametre default olarak gelir.
D.Kapalı Fatura
Yine yukarıdaki parametrede olduğu gibi fatura girişinde default olarak açık/kapalı fatura
cinslerinden birinin getirilmesini sağlar.
Ekranda Çerçeve
Faturanın stok kalemi giriş ekranının çerçevesi kaldırılmak istenirse bu parametre "H",
çerçevenin bulunması istenirse "E" olmalıdır. Bu parametre sadece ekran için geçerlidir,
raporlara yansımaz.
Muhasebe Kaydı Yap?
Bu sahaya muhasebe entegrasyonu sağlanırken "MUHASEBE FĐŞĐ KESĐLECEK MĐ?"
sorusunun çıkması için “S”, sormadan muhasebe entegrasyonu yapması için "E",
muhasebe entegrasyonu yapmaması için "H" yazılır.
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Kalem Đskontosu Üzerine Đskonto
Faturada üç ayrı kalem iskontosu bulunur. Kalem iskontolarının çalışması bu
parametreye göreye değişir. Bu seçeneğe "E" verilirse kalem iskonto1 matrahı satır tutarı
olarak alınır, kalem iskonto2'nin matrahı ise satır tutarı-kalem iskonto1 tutarı olur, benzer
şekilde kalem iskonto3 matrahı da satır tutarı-(kalem iskonto1 tutarı+kalem iskonto2
tutarı) olur. Eğer "H" verilirse her üç kalem iskontosunda da matrah satır tutarı olarak
sabit kalır.
Barkod
KREDĐLĐ SATIŞ programı barkod'la çalışılmak üzere alınmışsa bu parametreye "E"
yazıldığında barkod opsiyonu çalışır duruma gelecektir. Eğer program barkod'lu
çalışılmak üzere alınmamışsa bu haneye “E” yazılsa bile barkod opsiyonu çalışmaz.
Barkod Sahası
Stok Kodu ile Barkod Kodu farklı sahalarda tutulacaksa bu parametre kullanılır.
BARKOD parametresi "E" olduğu zaman işleme girer. Kullanma şekli ORTAK
TANIMLAR bölümünde BARKOD ĐLE ÇALIŞMA OPSĐYONU adlı başlığın altında
açıklanmıştır.
Kombine Ekran
Fatura ekranında her iki sayfayı aynı ekranda görmek ve birbirleri ile geçişli olarak
çalışılmak isteniyorsa bu sahaya “E” yazılmalıdır. Bu seçenekle fatura ekranındaki bazı
sahalar kısaltılır ve ekranda görünmez.
Sürekli Dar Ekran
Kombine ekranda çalışıldığında ekranda sürekli her iki sayfanın da olması isteniyorsa bu
sahaya “E” yazılmalıdır.
Dizayn Seçimi
Faturaların yazıcıdan basılması esnasında değişik dizaynların seçimine olanak sağlar.
Bu haneye “E” yazıldığında değişik saha tanımlarının yer aldığı "*.for" dosyaları
seçilebilmektedir.
Entegre Dosya Seçimi
MENÜ’nün SERVĐS bölümünden yapılan birden fazla entegre dosyasının muhasebeye
kayıt sırasında seçilmesini sağlar.
Kayıttan Önce Yazdırma
Bu parametreye “E” verilirse program ekrandaki bilginin kayıt edilmeden önce yazıcıdan
yazdırılmasına izin verir, aksi takdirde yazdırma işlemi ancak kayıt tamamlandıktan
sonra yapılır.
Karta Yazdırma
Bu sahaya "E" verilirse fatura yazdırılırken ekrana bir çerçeve gelir. Bu çerçeve içinde
yazıcının yazdırma işlemine başlamadan önce kağıdı kaç satır ilerleteceği belirtilir.
Program kağıdı belirtildiği kadar ilerlettikten sonra yazdırma işlemine başlar.
KDV'de Kuruş
Bu parametre faturanın KDV tutarında kuruş kullanılmak istendiği zaman "E" olmalıdır.
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Hesapları Birleştir
Bu parametreye “E” verilmesi durumunda muhasebeye entegre fiş kaydı sırasında aynı
hesaba ait ve aynı tipte(Borç-Alacak) olan satırlar birleştirilir, böylelikle fişin kalem satır
sayısı azaltılmış olur, “H” verilirse fişte satır toplama işlemi yapılmaz.
Mik./2.B.Ent.
Bu hane miktarlı muhasebeye kayıt yapılırken miktar olarak stok miktarı mı yoksa 2.birim
miktarı mı gönderileceğini belirler.
Đskontoları Düş
Faturadan muhasebeye otomatik fiş kesilirken yapılan iskontoların ilgili mal hesabından
düşülmesi isteniyorsa bu sahaya “E” yazılır.
Alış/Satış Otomatik Fiyat(1-5, SA, SS, YAO, YOA, EUA, EPA, EUS, EPS)
Faturada hesaplamaların yapılmasını istediğiniz alış veya satış fiyatı default olarak bu
sahalarda tanımlanır. Bu sahalarda tanımlanan fiyat her yeni faturaya girildiğinde
otomatik olarak ekrana gelir ve hesaplamalar bu fiyat üzerinden yapılır.
1-5 : Stok kartındaki 1-5 arası fiyat
YOA : Yıllık Ortalama Alış
YAO : Yürüyen Ağırlıklı Ortalama
SA : Son Alış
SS : Son Satış
EUA : En Ucuz Alış
EPA : En Pahalı Alış
EUS : En Ucuz Satış
EPS : En Pahalı Satış
Kayıt Öncesi Taksit Ekranı
Bu saha sadece fatura bazında taksitlendirme tarzında işlem yapılırken çalışır, “E”
verilirse program kayıt öncesinde taksitlendirme ekranına kendiliğinden girer, böylelikle
kullanıcı taksitlendirme işlemini kayıt öncesinde bir kere daha görme imkanını bulur.
Kayıt Sonrası Yazdırma
Bu sahaya “E” verilmesi durumunda program kayıt sonrasında otomatik olarak yazdırma
işlemine geçer. Yazdırma işleminin sırası bu parametrenin hemen altında bulunan 5 adet
ĐŞLEM sahasına bakılarak belirlenir. Kullanıcı her ĐŞLEM sahasının yanına 1-5 arası bir
değer yazar. Bu değerler sırasıyla aşağıdaki evrakları gösterirler. Kullanıcı F6 tuşuna
basarak bu evrakların neler olduğunu program içinden görebilir.
No Đşlem
--- --------------1 Satış Sözleşmesi
2 Sıra Senetler
3 Fatura
4 Peşinat Makbuzu
5 Taksit dökümü
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KDV Oranları
Bu sahalarda fatura kesimi sırasında kullanılabilecek çeşitli KDV oranları tanımlanır.
Farklı KDV'lerin hangi hesaplara entegre edileceğine dair Menü/Servis/Entegre Hesaplar
bölümünde ayrıca bir tablo doldurulması gerekmektedir.

KR.4.3.2.2.

Saha Boyları

Bu bölümde fatura ekranında stok kalemleri girilirken kullanılmasını istediğiniz sahalar ve
bunların genişlikleri belirtilir. Bu sahalar bazı bölümlerde F3-SAHA BOYLARI tuşu ile
pencere içinde ekrana gelir ve bu pencere içinde istenilen düzenlemelere olanak tanır.

KR.4.3.2.3.

Saha Başlıkları

Bu bölümde faturadaki muhtelif iskonto ve ilave tutarlarla ilgili tanımlar verilmektedir.
Burada programdan gelen başlıklara bağlı kalınmayıp arzu edilen AMBALAJ, NAKLĐYE,
NAVLUN, PEŞĐNAT ĐSKONTOSU vs. gibi işinizin gereği ifadeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca
bu ekranda bulunan sahaların işlem önceliği sırası burada belirtilir.
TĐP sahası, kullanılan başlığın faturadaki toplam değere ilavesi veya azaltılması
işlemlerinin +, - işaretleri ile tanımlandığı bölümdür. Örneğin, iskonto başlığının tipi "-"
olduğunda fatura ekranında bu başlığın yanına yazılan tutar fatura tutarında azalmaya
yol açmakta, "+" olursa fatura tutarında artmaya yol açmaktadır. Kalem iskonto
sahalarında istisnai bir durum olarak "+" verilemez, verilse bile program tarafından "-"
kabul edilir.
ÖNCELĐK ve ĐŞLEM sahaları birlikte aşağıda belirtilen yüzdelerin matrahlarının
hesaplanmasını ve bunu sağlamak üzere işlem sıralamasını belirlerler. Bu işlem aşağıda
açıklanmıştır. Bu ekranda görülen her sıra bilgi sırasıyla 1-9 arası bir numara alırlar,
Başlık 1 sahasının numarası "1", Başlık 2 sahasının numarası "2",..., Başlık 9 sahasının
numarası "9" olarak adlandırılır. Herhangi bir sırada belirtilen yüzdeye ait matrahın
hesaplanışı sırasında faturanın arka yüzünde yazılı mal toplamı her halikarda yüzdenin
matrahına "+" olarak girer, daha sonra ĐŞLEM hanesinde yazılı bulunan rakamların
belirttiği sırada yazılı bulunan sahalarda bulunan tutarlar kendi tiplerine göre matrahta
artma veya azalmaya neden olurlar. Belli bir sırada bulunan yüzdenin hesaplanışı
sırasında başka sıralardaki tutarlara ihtiyaç duyulduğundan hangi yüzdenin önce
hesaplanacağı da ÖNCELĐK sahasında belirtilmiştir. Öncelik 1 'den başlar, 9'a kadar
gider, Aynı önceliğe bağlı birden fazla saha varsa o zaman öncelik sıra numarasına göre
belirlenir. Ayrıca ekranda bulunan saha başlığı üzerinden yüzde alınmak istenirse bu
sütuna köşeli parantez içinde yüzdesi alınacak sahanın başlık numarası(1 ile 9 arası)
yazılır.
YÜZDE sahası ise başlıklarda kullanılacak yüzdelerin fatura girişlerinde default olarak
ekrana gelmesini sağlayan bölümdür. Kullanıcı tarafından fatura kaydı sırasında bu
yüzdeler değiştirilebilirler. Yukarıda belirtilen yöntemle matrah bulunduktan sonra default
olarak bu ekrandan çekilen ve istenirse daha sonra değiştirilebilen yüzde bu matrahla
çarpılarak iskonto veya arttırım tutarı bulunur.
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KR.4.3.3.

Özel Tanımlar-3

Bu bölüm KASA BĐLGĐLERĐ, KASĐYER BĐLGĐLERĐ, SATICI BĐLGĐLERĐ, PLU KODLARI
ve TAKSĐT GRUPLARI olmak üzere beş bölüme ayrılır.

KR.4.3.3.1.

Kasa Bilgileri

Kredili satış sisteminde bulunan bilgisayar terminallerinin her birisi kasa kabul edilir ve
bunlara bu ekrandan birer KASA KODU tanımlanır. Fatura kesme ve tahsilat ekranlarına
girmeden önce burada tanımlanan kasa kodlarından bir tanesi belirtilmelidir. Bu ekranda
ayrıca her kasa için geçerli olan evrak no'sunun tanımı yapılır. Program fatura no
oluştururken önce ön takı sahasında yazılı bilgiyi alır, bunun yanına nümerik sahada
belirtilen rakamı ekler. Rakamın boyu BOY sahasında bulunan parametreye göre
oluşturulur, solda boşluk oluşursa bunlar sıfırla doldurulur. Meydana gelen fatura no
evrak numarası olarak kullanılır.

KR.4.3.3.2.

Kasiyer Bilgileri

Kasiyerlere ait kasiyer kodu, kasiyer adı ve kasiyere ait şifre gibi bilgiler bu ekrandan
girilir (Şekil 27). 100 ayrı kasiyer için tanımlama yapılabilir. Her kasiyer bilgisayar başına
geçtiğinde bu kodu kullanarak kendisini sisteme tanıtmalı ve şifresini doğru olarak
girmelidir.

Şekil 27
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KR.4.3.3.3.

Satıcı Bilgileri

Fatura ekranında kulanılacak olan satıcı adlarının sisteme girildiği ekrandır(Şekil 28). Bu
bölüm yardımıyla 100 ayrı satıcı için tanımlama yapılabilir.

Şekil 28

KR.4.3.3.4.

PLU Kodları

Bu ekranda verilen PLU tanımları çok satış yapılan malların stok/barkod kodlarının girişi
sırasında kasiyere kolaylık sağlamak üzere kullanılır. En fazla 100 adet plu girişi
yapılabilir. F6-KART LĐSTESĐ ile ekranda stok kodu ve stok cinsi bir pencere içinde
görüntülenir. Ancak BARKOD ĐNDEKSĐ yapılmışsa ekranda stok kodu yerine barkod
kodu görüntülenir.

KR.4.3.3.5.

Taksit Grupları

Bu ekranda girilen taksit grupları ekranda verilen bilgiler vasıtası ile otomatik
taksitlendirme yapılması amacı ile kullanılacaktır. ÖZEL KOD sahasına girilecek değerler
stok kartında bulunan ÖZEL KOD [2] sahasına girilmiş olan kodlardan seçilmelidir.
Sistem, fatura ekranında stok kartı seçildiğinde stok kartına ait 2.ÖZEL KOD'u TAKSĐT
GRUP TABLOSU'nda arar, eğer ilgili kaydı bulursa burada belirtilen bilgilere göre
otomatik taksitlendirme yapar. Bu ekranda verilen herhangi bir koda ait peşinat ve taksit
yüzdelerinin toplamı %100' den farklı olamaz. Sadece TAKSĐT ADEDĐ sütununa bilgi
girilerek peşinattan sonra kalan tutarın otomatik olarak burada belirtilen adet kadar eşit
olarak veya direkt ekranda belirtilen yüzdeler üzerinden taksitlendirilmesi sağlanır.
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ETA : Entegre Ticari Programları

ETA : POS
Program Modülü



ETA:POS, market ve benzeri yoğun perakende satış yapılan yerlerde yazar kasa yerine
kullanılmaya başlanan POS(Point of Sale) terminallerinde kullanılmak üzere hazırlanan
program modülüdür. Söz konusu programda market satış faturalarını düzenleyecek ve
kayıtlarını yapacaksınız.
ETA:POS programı, ETA:STOK program modülünde tanımlanmış olan stoklar ve
ETA:CARĐ program modülünde tanımlanmış olan müşteri kayıtları ile çalıştırılabilir. Arzu
edilirse ETA:POS, ETA:STOK veya ETA:CARĐ program modülü kayıtlarında olmayan
mal ve/veya müşteri ile ilgili fatura düzenleme imkanına sahiptir. Esasen ETA:POS
program modülünün ETA:STOK ve/veya ETA:CARĐ program modüllerinin tamamıyla
kullanılmadığı durumlarda da bağımsız olarak kullanılabilir.
ETA:POS programının Ana Bölümleri şunlardır;
F2-POS ĐŞLEMLERĐ, faturalama işlemleri,
F4-RAPORLAR, faturalama sisteminizle ilgili rapor ve analizler,
F5-SERVĐS, faturalama sisteminizle ilgili bakım işlemleri,
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F4, F5 tuşlarını
kullanacaksınız.
Eğer programı ilk defa kullanıyorsanız öncelikle Servis/Sabit Tanımlar bölümünde
bulunan Parametreler/Kasiyer Bilgileri/Ödeme Tipleri/Süreli Đskonto ve PLU Kodları
bölümlerini tanımlamalısınız.
Şimdi ETA:POS programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim.

PO.1.

POS Đşlemleri

Bu bölüme girildiğinde karşınıza ilk olarak KASA KODU, KASĐYER KODU, KASĐYER
ADI ve KASĐYER ŞĐFRESĐ bilgilerinin girileceği bir ekran gelir (Şekil 1).
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ETA:POS V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
FATURA
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
SATIŞ NOKTASI TERMĐNALĐ PROGRAM MODÜLÜ
│
│
Her Hakkı ETA Bilgisayar Ltd.Şti.'ne aittir.
│
│ ETA BĐLGĐSAYAR
DEMO SIRKETI │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
┌───────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│
KASA VE KASĐYER KODLARINI GĐRĐN!
│
│
│
│
│
│
│
│
KASA KODU:
│
│
│
│
│
│
│
│ KASĐYER KODU:
│
│
│
│
KASĐYER ADI:
│lemi.
│
│
│
│
│
│
│
KAS.ŞĐFRESĐ:
│
│
│
│
│
│
│
└──◄F1YARDIM ◄─┘ ESC ►──────────────────────────┘
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Şekil 1
KASA KODU sahasına kullanılan kasaya ait kod yazılır. Kasa kodu SERVĐS bölümünde
tanımlanan kasa kodları arasından seçilmelidir. Bu kod fatura ekranında bulunan Fatura,
Cari ve Stok Özel Kodu sahalarına kendiliğinden gelir. Ayrıca fatura ekranında bulunan
FATURA NO sahasına da belirtilen kasaya ait parametreler kullanılarak oluşturulan
fatura no gelir.
KASĐYER KODU sahasına Servis/Sabit Tanımlar bölümünde tanımlanmış olan kasiyer
kodlarından bir tanesi yazılıp ENTER tuşuna basıldığında program kasiyer adını bulup
KASĐYER ADI sahasına otomatik olarak yazar.
Yukarıda belirtilen sahalar kontrol amacıyla sürekli olarak satış ekranının altında
görüntülenir. KASĐYER ŞĐFRESĐ sahası yetkisiz kişilerin sisteme girmesini önlemek
içindir.
Bu ekran doldurulduktan sonra yeni fatura ekranına girilir. Faturanın her iki yüzü tek bir
ekranda girilir. Eğer komple ekranlarda çalışmak istiyorsanız Ctrl-F(CTRL tuşu ile
beraber F tuşu) tuşuna basarak kombine ve normal ekran arasında geçiş yapabilirsiniz.
Tekrar CTRL-F tuşuna bastığınızda bir önceki ekran tipine geri dönebilirsiniz.
Fatura ekranında kursor fatura kalemleri üzerindedir. Eğer cari kayıtlarında yer alan
müşterilerle ilgili satış faturası hazırlanacaksa HOME tuşuna basılarak faturanın ön
sayfasının üst kısmına geçilir. Böyle durumlarda buradaki hanelerin ne şekilde
doldurulacağını görelim.

66

ETA : ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAMLARI

Cari Hesap kodu, Ünvanı
Bu sahalara fatura kesilecek kişinin varsa kodu ve ünvanı girilir. Đstenirse cari
dosyalarında kayıtlı olan kartlardan herhangi bir tanesi F6 tuşuna basıldığında çıkan
çerçeve içinden seçilebilir.
Fatura No
Yukarıda açıklandığı gibi seçilen kasa koduna ait evrak no oluşturularak bu sahaya
kendiliğinden gelir. Eğer evrak no'da herhangi bir değişiklik yapılmadan kayıt işlemine
geçilirse ilgili kasa koduna ait evrak no 1 arttırılır.
Fatura Tarihi
Fatura ekranına girerken fatura tarihi olarak sistemin açılışında verdiğiniz sistem tarihi
karşınıza gelir. Arzu ederseniz bu tarihi değiştirebilirsiniz. Tarih girişindeki opsiyonlar için
ORTAK TANIMLAR bölümüne bakınız. Tarih, entegre çalışmada entegrasyon yapılacak
dosyalardaki devir tarihlerinden önce olmamalıdır.
Fatura Vadesi
Bu haneye eğer bir tarih verilirse CARĐ modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında
fatura vadesi olarak göz önüne alınır.
KDV Vadesi
Bu haneye KDV tutarının ödenmesi gereken tarih girilir. Fatura vadesinde olduğu gibi
CARĐ modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında KDV vadesi olarak göz önüne alınır.
KDV Dahil
Bu sahaya “H” yazılırsa KDV, fatura tutarı üzerinden hesaplanarak fatura tutarına dahil
edilir, “E” yazıldığında KDV fatura tutarının içinden hesaplanarak KDV hanesine yazılır.
Kapalı Fatura
Bu sahaya “E” yazıldığında işlenen faturanın nakit hareketi ile kapatılarak iki hareket
halinde işlenmesini sağlar.
Đrsaliye Tarihi, No
Đrsaliye tarihi ve irsaliye numarası bu hanelere yazılır.
Açıklama 1-2
Herhangi bir açıklama yazılması için kullanılan ardarda iki sahadır.
Fatura Özel Kodu
Fatura dahilinde çıkarılacak raporlarda tasnif imkanı veren bir koddur. Buraya en başta
girilen KASA KODU kendiliğinden gelir.
Stok Hareket Özel Kodu
STOK ile entegre çalışmada açılacak stok hareket kayıtlarına verilecek özel kodu belirtir.
STOK ile entegre çalışılması durumunda bu özel kod vasıtası ile fatura kalemlerinin
tasnif edilmesi imkanı mevcuttur.
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Cari Hareket Özel Kodu
CARĐ ile entegre çalışmada cari hareket kayıtlarına işlenecek özel koddur. CARĐ ile
entegre çalışılması durumunda cariden faturalarla ilgili analiz yapılabilmesi imkanını
verir. Özel kodların kullanımı ile ilgili detaylı bilgi almak için ORTAK TANIMLAR
bölümüne bakınız.
FATURA TOPLAMI ve bundan sonraki haneler Fatura Genel Toplamı'nın hesaplanması
için kullanılır. TOPLAM hanesinin altında fatura toplamına ilave edilecek haneler
bulunmaktadır. Bu hanelerin başlık tanımları Servis/Özel Tanımlar/Saha Başlıkları
bölümünde kullanıcının ihtiyacına göre tanımlanabilir. Örneğin, MUHTELĐF-1,
MUHTELĐF-2 gibi haneler kullanıcının arzusuna uygun AMBALAJ, NAKLĐYE vb. gibi
ibarelerle ETA:FATURA modülünün Servis/Sabit Tanımlar/Saha başlıkları bölümünden
isteğe göre değiştirilebilir.
Fatura tutarına ilave edilen tutarlar sabit rakamlar olarak tanımlanabileceği gibi fatura
toplamının bir yüzdesi olarak da tanımlanabilir. Ek Tutar hanelerinden sonra fatura
kalemlerinden akseden iskontoların toplamını ihtiva eden bir satır ve yine iki adet başlığı
kullanıcı tarafından tanımlanabilen ĐSKONTO hanesi yer almaktadır. Bu haneler de keza
yüzdeler şeklinde tanımlanabilir. Bu hanelerden sonra ekranda KDV oranının tanımı ve
Kapalı/Açık Fatura seçimi yer almaktadır. Fatura ile ilgili hesaplamalar ve kayıtlar bu
bilgiler doğrultusunda düzenlenir. GENEL TOPLAM'dan sonra küsürat düzenlemeleri için
bir de KDV SONRASI ĐSKONTOSU sağlanmıştır. Bu hanelerin doldurulmasında dikkat
edilmesi gereken husus; bilgisayarın belirli toplamları kendi başına alabileceği buna
mukabil bu değerlere her halikarda ulaşılıp düzeltme yapılabileceğidir. Đrsaliye ile ilgili
bilgiler kayıtlarda tutulur ve arzu edilirse fatura basımında fatura çıktısına dahil edilir.
2.Birim
Bu saha ile çalışmak için Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan
2.BĐRĐM sahasına “E” yazılmalıdır. ETA:POS programınızda stok kalem girişi sırasında
istenirse bu katsayı yardımıyla otomatik çevrim yapılabilmektedir. 2.Birim hanesinde iken
'*' yazıp enter tuşuna basılırsa program miktar hanesinde yazılan rakamı katsayıya
bölerek 2.birimi hesaplar. Normal miktar hanesinde '*2' yazıp enter tuşuna basıldığında
ise 2.birim hanesinde yazılı olan miktar katsayı ile çarpılarak normal miktar hesaplanır.
Bu sahaya sadece '*' yazılırsa (yanında 2 olmadan) o zaman tutar fiyata bölünerek
normal miktar hesaplanır.
Açıklama
Fatura kayıtlarında tutulduğu gibi entegre çalışma durumunda ETA:CARĐ ve ETA:STOK
dosyalarına aktarılan bir sahadır.
Ref.No
Sisteme girilen her faturaya verilen özel bir referans numarası olup seri olarak fatura
bulunmasına ve sistemin dahili kullanımına yönelik bir parametredir.
başlık bilgilerini doldurduktan sonra “PgDn” ya da alt ok tuşları ile fatura kalemleri
sayfasına geçebilirsiniz. Toplam 150 satırdan oluşan fatura kalemleri üzerinde, “PgUp”,
“PgDn”, “Ctrl-Home”, “Ctrl-End”, “Home”, “End”, “alt ok”, “üst ok”, “Ctrl-sağ ok”, “Ctrl-sol
ok”, “Ctrl-Y”, “Ctrl-Z” tuşlarını kullanarak istediğiniz bölgeye ulaşabilirsiniz. Burada
listesini verdiğimiz kontrol tuşlarının detaylı açıklamasını ORTAK TANIMLAR bölümünde
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bulabilir, fonksiyonlarını bir deneme faturası üzerinde çalışarak öğrenebilirsiniz. Tuşların
fonksiyonları ayrıca F1-YARDIM ekranında verilmiştir. Yine fatura ekranının kullanımını
kolaylaştırmak amacı ile üzerinde bulunan fatura kalemi sıra no'su ekranın sağ alt
köşesinde sürekli olarak görüntülenmektedir.
Şimdi faturanın ilk satırından itibaren fatura kalemlerinin ne şekilde doldurulacağına
bakalım.
Stok Kodu/Cinsi
Bu sahalardan aynen Cari programı ile bağlantı yaptığınız mantık çerçevesinde Stok
programıyla da bağlantı sağlayabilirsiniz. Stok koduna ulaşırken yine özel karakterleri
kullanabilir veya F6-KART LĐSTESĐ opsiyonu yardımıyla listeden istediğiniz stok kodunun
üzerine gelerek seçim yapabilirsiniz. Belirli bir fatura kaleminin üzerinde çalışırken, bu
satır için Stok programıyla bağlantı kuruldu ise F8-DETAY BĐLGĐ tuşuna basılarak ilgili
stok kartına ait yardımcı bilgiler ekranda görüntülenir.
BARKODLA ÇALIŞMA
Barkodla çalışılırken fatura kalemleri girişi sırasında kod yazılıp enter tuşuna basıldığı
zaman veya barkod okuyucu çubukların üzerinde gezdirildiğinde program, stok
kartlarından ilgili bilgileri okuyarak (malın ismi, birimi, fiyatı, kdv yüzdesi vb.) miktar 1
olmak kaydıyla satırı doldurup kendiliğinden alt satıra geçer. Đşlemin tamamlanarak alt
satıra geçilebilmesi için ilgili stok kodu, stok dosyasında bulunmalıdır. Đlgili stok kodu
önceden tanımlanmış ise bu satırdaki miktar 1 arttırılır ve yeniden yazılmış olan stok
kodu hanesi silinir, satır tutarı fiyat ile orantılı olarak yeniden düzenlenir. Daha önceden
yazılmış bir satır üzerinde bu işlem yapılırsa miktar 1 arttırılır, fakat kod silinmez. Yapılan
bu işlemlerle program tarafından kodların tekrar yazılmaları önlenmiş olur.
Miktar, Fiyat ve Tutar hanelerinden herhangi ikisi doldurulduğunda üçüncüsü otomatik
olarak hesaplanıp ekrana yazılır.
Fatura kalemi girişinin iyice kolaylaşması amacı ile sisteminize “Ctrl-I” satır aralama,
“Ctrl-D” satır iptali opsiyonları da dahil edilmiştir. Böylelikle üzerinde bulunduğunuz
kalemi silebilecek veya bulunduğunuz sıraya satır sokabileceksiniz. Sonuç olarak fatura
kalemlerini yazarken yapacağınız bir hata sonucu faturayı tekrar yazma zahmeti ortadan
kalkmaktadır.
ÖDEME ĐŞLEMĐ
Fatura kalemleri girişi sırasında POS cihazının yanında bulunan müşteri gösterge
ekranında malların fiyatları görüntülenir. Đşlemler tamamlanıp F2-ÖDEME tuşuna
basıldığında kullanıcı ekranında ÖDEME ĐŞLEMĐ penceresi açılır(Şekil 2). Bu arada
müşteri gösterge ekranına genel toplam ve para üstü gibi bilgiler görüntülenir. Faturanın
genel toplamı otomatik olarak ekrana gelir. Fatura ödemesi için Ödeme 1, Ödeme 2 ve
Ödeme 3 olmak üzere(Nakit, Kredi Kartı, Visa Kart vb. ödemeler için) üç saha bulunur.
Bu sahaların karşısına SERVĐS bölümünde tanımlanan ilgili ödeme tipleri F6-ÖDEME
TĐPĐ tuşu ile seçilir. Ödemelerin toplamı TOPLAM ÖDEME ve PARA ÜSTÜ sahaları
program tarafından hesaplanır. Para üstünün eksi olması(EKSĐK ÖDEME) durumunda
kullanıcı uyarılır. Daha sonra F2-ĐŞLEME DEVAM tuşuna basıldığında ekrana çıkan
mesaja “evet” cevabı verilerek kayıt işlemine devam edilir.
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ETA:POS V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
YENĐ FATURA
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
FATURA
REF.NO:
0 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
HESAP KODU
:320 005
TOPLAM
:
ÜNVANI ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
FATURA │
│
FATURA │
ÖDEME ĐŞLEMĐ!
│
KAPALI │
│
┌─◄ Ctrl│
GENEL TOPLAM:
0.00
ÖDEME TĐPĐ
│
│
STO│
ÖDEME 1
:
2 500.00 NAKĐT
│
│MOUSE
│
ÖDEME 2
:
1 850.00 VISA CARD
│
│FAN-MMX │
ÖDEME 3
:
2 100.00 EURO CARD
│
│
│
TOPLAM ÖDEME:
6 450.00
│
│
│
PARA ÜSTÜ
:
6 450.00
│
│
│
│
│
└──◄F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM F6ÖDEME TĐPĐ ESC ►─────────────┘
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───┴───┴──
F1YARDIM F2ÖDEME F3ADETLĐ GĐRĐŞ F6MAMÜL LĐS. F7KASA GĐR/ÇIK ESC

Şekil 2
Kayıt ve yazdırma işlemleri ödeme işleminin arkasından kendiliğinden yapılır. Muhasebe
kaydı yapılmaz. Her kayıttan sonra yeni fatura ekranı gelir. Bu ekranda F7 veya Shift-F7
tuşu ile para çekmecesi açılır(SERVĐS'te tanımı yapılmamışsa çekmece açılmaz).
ADETLĐ GĐRĐŞ
F3-ADETLĐ GĐRĐŞ tuşu ile birden fazla adet girişleri yapılır. F3 tuşu kullanıldığında
ekrana adetli giriş penceresi açılır(Şekil 3). Bu pencere içinde barkod kodu sahasına ilgili
stoğa ait barkod kodu girilir. Program bu koda ait mamül kod ve cinsini ekrana getirir,
ışıklı imleç MĐKTAR hanesine gelerek girilmesi gereken miktar yazılıp F2-ĐŞLEME
DEVAM tuşuna basılır. Bu işlemden sonra stok kodu, stok cinsi, miktar, fiyat ve tutarı
faturanın kalem bölümüne yazılır.
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ETA:POS V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
YENĐ FATURA
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
FATURA
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
HESAP KODU
:
TOPLAM
:
ÜNVANI ┌────────────────────────────────────────────────────┐ 8.00
FATURA │
│
FATURA │
ADETLĐ GĐRĐŞ!
│
KAPALI │
│
┌─◄ Ctrl│ BARKOD KODU:MOUSE
│───┬──
│
STO│ MAMÜL KODU :MOUSE
│ĐS1│
│MOUSE
│ CĐNSĐ
:SERI PS2 MOUSE
│
│
│
│ MĐKTAR
:30
│
│
│
│
│
│
│
└──◄F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM F6KART LĐS. ◄─┘ ESC ►────┘
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───┴───┴──
KASA:K-001 KASĐYER:K-001
AYLĐN AYDEMĐR
F1YARDIM F2ÖDEME F3ADETLĐ GĐRĐŞ F6MAMÜL LĐS. F7KASA GĐR/ÇIK ESC

Şekil 3
F6-KART LĐSTESĐ tuşu ışıklı imleç faturanın cari bölümünde iken kullanılırsa cari kart
listesini, fatura kalemleri bölümünde kullanılırsa ilgili stok kartı listesini ekrana getirir.
Stok kartı listesinde stok kodu ve cinsinin yanında market fiyatı ve bakiye de
görüntülenir.
F7-KASA GĐRĐŞ/ÇIKIŞ ĐŞLEMLERĐ tuşu yardımı ile kasaya para girişi ve kasadan para
çıkışı yapılır. Bir pencere içinde F1-KASAYA PARA GĐRĐŞĐ ve F2-KASADAN PARA
ÇIKIŞI seçenekleri ekrana gelir. Seçim yapıldıktan sonra SERVĐS bölümünde belirtilen
şifrenin girilmesi gerekir. Shift-F7 tuşu ile para çekmecesi açılır.
KASAYA PARA GĐRĐŞĐ
Kasaya para girişi yapılacağı zaman kullanılır. Bu bölüm seçildiğinde F2-ÖDEME
tuşunda ekrana gelen pencereye benzer bir ekran gelir(Şekil 4). Bu ekranda AÇIKLAMA
hanesine herhangi bir bilgi girilebilir. Bu işlemin onaylanması için F2-ĐŞLEME DEVAM
tuşu kullanılır.
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ETA:POS V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
YENĐ FATURA
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
FATURA
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
HESAP KODU
:320 003
TOPLAM
:
ÜNVANI
:KARDEŞLER BĐLGĐSAYAR
KDV ORANI
: 8.00
FATURA NO
:11234 ┌─────────────────────────────────────────────┐
FATURA TARĐHĐ:16/01/│
│
KAPALI FATURA:H [E/H│
KASAYA PARA GĐRĐŞĐ ĐŞLEMĐ!
│
┌─◄ Ctrl-F BÜYÜK EKRA│
│
│
STOK KODU
││
AÇIKLAMA:
│
│MOUSE
││
│
│
││
GĐRĐŞ TUTARI
ÖDEME TĐPĐ│
│
││
ÖDEME 1:
50.00 NAKĐT
│
│
││
ÖDEME 2:
25.00 VISA CARD
│
│
││
ÖDEME 3:
100.00 EURO CARD
│
│
││
TOPLAM :
175.00
│
│
││
│
│
│└──◄F1YAR.F2ĐŞL.DEVAM F6ÖDE.TĐPĐ ESC ►────────┘
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───┴───┴──
KASA:K-001 KASĐYER:K-001
AYLĐN AYDEMĐR
F1YARDIM F2ÖDEME F3ADETLĐ GĐRĐŞ F6MAMÜL LĐS. F7KASA GĐR/ÇIK ESC

Şekil 4
KASADAN PARA ÇIKIŞI
Kasadan para çıkışı yapılacağı zaman kullanılır. Bu bölüm seçildiğinde para girişinde
olduğu gibi bir ekran gelir. Bu ekranda girilen bilgiler F2-ĐŞLEME DEVAM tuşu ile
onaylanır.

PO.2.

Raporlar

Bu bölümde fatura ve fatura kalemleri ile ilgili detaylı ve esnek analiz/listeleme
opsiyonları yer almaktadır. Şimdi sırası ile söz konusu raporlara bakalım.

PO.2.1.

Fatura Raporları

Sistemde o ana kadar işlem görmüş faturalar ve fatura kalemleri ile ilgili dökümlerin
alındığı bu bölüm kendi içinde FATURA LĐSTESĐ, FATURA KALEMLERĐ LĐSTESĐ, MAL
SATIŞ ve MÜŞTERĐ SATIŞ RAPORLARI Alt-Bölümlerine ayrılır.

PO.2.1.1.

Fatura Listesi

Bu rapor sisteme kaydedilmiş olan faturalara ait TARĐH, FATURA NO, GENEL TOPLAM
vs. gibi genel bilgilerin listesini verir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları
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ekranı gelecektir. Bu ekrana gireceğiniz aralıklar vasıtası ile listenizi istediğiniz tarzda
düzenleme imkanına sahipsiniz.
Ayrıca bu ekranda bulunan F8-PARAMETRELER tuşunu kullanarak raporunuzu bu
parametreler doğrultusunda da listeleyebilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda ekrana fatura
işlem parametrelerinin belirtileceği bir pencere gelecektir (Şekil 5).
ETA:POS V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
RAPORLAR
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
FATURA LĐSTESĐ
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
FATURA ĐŞLEM PARAMETRELERĐNĐ BELĐRLEYĐNĐZ
│
1.DEĞE│
│
TARĐH:│ FATURA TĐPĐ:
[1-10]
BASILAN:E [E/H]
│
MÜŞ/SAT.KODU:│
BASILMAYAN:E [E/H]
│
ÜNVANI:│
ALIŞ:H [E/H]
│
FATURA NO:│
SATIŞ:E [E/H]
MUHASEBELEŞEN:E [E/H]
│
VADESĐ:│
MUHASEBELEŞMEYEN:E [E/H]
│
GENEL TOPLAM:│ NORMAL:E [E/H]
│
F.ÖZEL KODU:│
ĐADE:E [E/H]
NORMAL:E [E/H]
│
│ ÜRETĐM:E [E/H]
KDV TEVKĐFATLI:E [E/H]
│
TARĐH ARA T.:│
│
│
AÇIK:E [E/H]
NORMAL:E [E/H]
│
│ KAPALI:E [E/H]
ĐPTAL:H [E/H]
│
│
│
└──◄F1YARDIM F2KAYIT F3ĐLK DEĞERLER ESC ►──────────────┘
F1YAR.F2LĐS.F3SAHA BOY. F4YAZ. F5EXCEL F6KART L.F7FATURA L. F8PAR.ESC

Şekil 5
Bu pencere yardımıyla dilediğiniz fatura tipini seçerek sadece o tipe ait faturaların
listesini alabilirsiniz. FATURA TĐPĐ sahasını boş bırakırsanız tümü işleme tabi tutulur.
Fatura tipini belirtirken F6-FATURA TĐPĐ tuşu ile ekrana gelen tip listesinden de seçim
yapabilirsiniz.
Ayrıca fatura listenize Alış/ Satış, Normal/ Đade/ Üretim, Açık/Kapalı, Basılan/
Basılmayan, Muhasebeleşen/Muhasebeleşmeyen, Normal/KDV Tevkifatlı, Normal/Đptal
veya hepsini dahil edebilirsiniz. Bu pencerede F3-ĐLK DEĞERLER tuşuna basıldığında
default değerlere geri dönülmüş olur.
Alt-Menüde bulunan F3-SAHA BOYLARI tuşu ile listelerinizin içeriklerini kendiniz
belirtebilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda ekrana çıkan pencereden listeye katılmasını
istediğiniz saha isimlerinin karşısına kaplayacağı alanı belirtmelisiniz. Eğer listede
çıkmasını istemediğiniz sahalar varsa boyu “0” vermeniz yeterli olacaktır.
Yine bu ekranda çalışırken listelerinizi F5-EXCEL tuşu ile EXCEL programına aktararak
çeşitli işlemler yapma imkanına sahipsiniz.
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PO.2.1.2.

Fatura Kalemleri Listesi

Bu rapor sisteme kaydedilmiş olan faturalara ait fatura kalemlerinin listesini verir. Fatura
Listesinde olduğu gibi kapsamlı bir listeleme aralıkları ekranı ile girilen bu bölümde
uygun listeleme kıstasları vererek sisteme kayıtlı giriş/çıkış hareketleri ile ilgili çeşitli ve
detaylı dökümler çekilebilir, muhtelif ara ve genel toplamlar alınabilir.
Fatura listesinde olduğu gibi F8-PARAMETRELER tuşu yardımıyla da seçeceğiniz
parametreler doğrultusunda liste alabilirsiniz.
Döküme alınacak stok ve cari kartlarını belirlerken isterseniz bu kartlara ait özel kodları
da listeleme kıstası olarak kullanabilirsiniz. Bunun için Shift+F3 tuşu yardımıyla karşınıza
gelen ekranda döküme çıkmasını istediğiniz kartları belirleyecek olan özel kod
aralıklarını vermeniz yeterlidir.
Tanımlamaları yaptıktan sonra F2-KAYIT tuşuna basıp tekrar bir önceki ekrana dönerek
yine F2-LĐSTE veya F4-YAZDIRMA tuşuna basarak kalemler listesini ekrandan veya
yazıcıdan alabilirsiniz.

PO.2.1.3.

Mal Satış Raporu

Bu bölümde belirli tarihler arasında satışı yapılan malların listesi alınır. Listeleme
aralıkları isteğe bağlı olarak doldurulup satılan malların kodu, cinsi, satış adedi, brüt satış
tutarı, iskonto toplamı ve KDV tutarlarının raporunu alabilirsiniz.
Ayrıca ÇALIŞMAMIŞ KARTLAR sahası yardımıyla bu kartları listeye dahil edebilir veya
listeden çıkartabilirsiniz. MAL ALIŞ/SATIŞ sahası yardımıyla satışların yanısıra yapılan
alımların da görülebilmesi mümkündür. Bu parametreye “A” yazılırsa alışlar, “S” yazılırsa
satışlar izlenir.
Bu işlemlerden sonra F2-LĐSTE veya F4-YAZDIRMA tuşuna basarak kalemler listesini
ekrandan veya yazıcıdan alabilirsiniz.

PO.2.1.4.

Müşteri Satış Raporu

Bu bölümdeki listeleme aralıkları isteğe bağlı olarak girilip müşteri satış raporu elde edilir.
Listeleme aralıkları girilip F2-LĐSTE tuşuna basıldığında ekrana müşteri ile ilgili cari kodu,
ünvanı, kesilen fatura adedi, brüt satış tutarı, iskonto toplamı ve KDV bilgileri gelir. F4YAZDIRMA tuşunu kullanarak raporunuzu yazıcıdan da alabilirsiniz.
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PO.2.2.

Satış/Ödeme Analizleri

Bu bölümde ETA:POS programında yapılan satışların tarihe ve ödemeye göre analizi
alınır. Bu bölüm kendi içinde SATIŞ ANALĐZĐ ve ÖDEME ANALĐZĐ olmak üzere iki
bölümde yer alır.

PO.2.2.1.

Satış Analizi

Bu bölümde listeleme aralıkları uygun şekilde kullanılarak fatura ile yapılan satışlar,
bunların karşılığında ödeme tiplerine göre alınan tutarlar ve para üstleri listelenir. Bu
listede her fatura bir kalem olarak listelenir. Listeleme aralıklarında ayrıca kasa ve
kasiyer kodları, satış/para girişi/para çıkışı sahaları ve fazla ödeme/eksik ödeme/tam
ödemesi belirten sahalar mevcuttur.
Ekranda diğer raporlarda olduğu gibi F2-LĐSTE tuşu ile ekrana liste alınır, F3-SAHA
BOYLARI tuşu ile ekrana veya yazıcıya listelenecek sahaların boyları ayarlanır veya
çıkmaması sağlanır.
F5-EXCEL tuşu EXCEL programının okuyacağı şekilde “sanaliz.xls” dosyası oluşturur.

PO.2.2.2.

Ödeme Analizi

Bu rapor yapılan satışların, kasaya giren/çıkan tutarların toplamını ödeme tipleri bazında
listeler. Listeleme aralıkları satış analizinde olduğu gibi kullanılır. Yapılan ödeme
tiplerinden ilk 10 tanesine göre ödeme tutarları listelenir. Bunların dışında kalan
ödemeler DĐĞER ÖDEME TĐPLERĐ kısmında yer alır. Ayrıca ödemelerin toplamı, toplam
para üstü, toplam hasılat ve listelenen toplam fatura adedi sahaları da listede
görüntülenir. Kullanıcı tarafından kasaya girilen tutar program tarafından hasılat
sahasına eklenir, kasadan çıkan tutar hasılat sahasından düşer. Toplam hasılat
sırasındaki ikinci rakam NAKĐT hasılatı gösterir, nakit hasılat hesaplanırken PARA ÜSTÜ
ödemeleri nakit olarak ödenmiş gibi kabul edilir.

PO.2.3.

KDV Raporları

Bu bölümde sistemde o ana kadar işlem görmüş faturalar ve fatura kalemlerinin KDV
raporları yer alır. Şimdi sırası ile söz konusu KDV raporlarına bakalım.

PO.2.3.1.

Detay KDV Raporu

Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelecektir. Tarih,
Müşteri/Satıcı Kodu, Ünvanı, Fatura No, Vadesi, Genel Toplam, Fatura Özel Kodu
sahalarının 1.Değer ve 2.Değer kıstaslarını belirleyerek istenilen dökümleri arzu ettiğiniz
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tarzda düzenleme olanağına sahip olacaksınız. Listeleme aralıkları ekranını uygun
şekilde doldurarak belirtilen KDV oranına göre detaylı döküm alabilirsiniz.

PO.2.3.2.

KDV Đcmali

Bu bölümde işlenen faturalarda kullanılan SERVĐS'te tanımlı 10 ayrı KDV oranının ayrı
ayrı matrah ve KDV toplamlarını listeleyebilirsiniz Detay KDV Raporunda yer alan
listeleme aralıkları burası için de aynen geçerlidir.
Bu ekrana girildiğinde KDV oranları entegre tanımlarda default olarak belirtilmişse
ekrana belirtilen tüm KDV oranları default olarak gelir. Đsterseniz bunları değiştirebilir tek
tek icmallerini alabilirsiniz.

PO.2.4.

Karlılık Raporları

Yapılan fatura giriş/çıkış hareketlerinin kar veya zarar durumlarının alındığı rapordur. Bu
rapor kendi içinde üç Alt-Bölüme ayrılır. Şimdi bu raporları inceleyelim.

PO.2.4.1.

Fatura Bazinda Karlılık Raporu

Sistemde kayıtlı faturalardan elde edilen toplam kar veya zararın listelendiği rapordur.
Listeleme aralıkları ekranı tüm raporlarda olduğu gibi istenilen şekilde doldurularak
belirtilen baz fiyata göre faturaların kar/zarar durumunu listeleyebilirsiniz. Listeleme
aralığında istenilen şartlara uygun faturaların kar veya zarar durumları “+”, “-“ karakterleri
kullanılarak listelenir. Baz fiyata stok kartında bulunan 5 fiyattan biri verilebildiği gibi
YOA(Yıllık Ortalama Alış), YAO(Yürüyen Ağırlıklı Ortalama), SA(Son Alış), EUA(En Ucuz
Alış), EPA(En Pahalı Alış), FĐFO(Đlk Giren Đlk Çıkar) kodlarını FĐYAT hanesine yazarak ta
karlılık raporu alabilirsiniz. Bu fiyatlardan YAO(Yürüyen Aritmetik Ortalama) kullanılırsa
program fatura tarihindeki YAO değerini okuyarak hesaplama yapar. Böylece geçmiş
tarihlere ait faturaların kar/zarar analizlerini hesaplama olanağına sahip olunur.
F5-EXCEL seçeneği, “fbazkar.xls” dosyası oluşturarak EXCEL programına bağlantı
kurmanızı sağlar. Bu raporlarda fatura kalemleri tek tek değil faturada yer alan diğer
ürünler ile birlikte toplam olarak hesaba katılır.

PO.2.4.2.

Fatura Kalemleri Bazında Karlılık Raporu

Bu bölümde faturalardan elde edilen toplam kar veya zarar durumlarının listesini fatura
kalemleri bazında istenilen baz fiyat üzerinden alabilirsiniz.
Döküme alınacak stok ve cari kartlarını belirlerken isterseniz bu kartlara ait özel kodları
da listeleme kıstası olarak kullanabilirsiniz. Bunun için Shift+F3 tuşu yardımıyla karşınıza
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gelen ekranda döküme çıkmasını istediğiniz kartları belirleyecek olan özel kod
aralıklarını vermeniz yeterlidir.
Listeleme aralıklarını uygun şekilde doldurduktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile bu raporunuzu
ekrana alabilirsiniz. Rapor yazıcıdan bastırılmak istendiğinde de F4-YAZDIRMA tuşu
kullanılır.
F5-EXCEL seçeneği ile “kbazkar.xls” adında bir dosya oluşturarak EXCEL programı ile
bağlantı kurabilirsiniz.

PO.2.4.3.

Döviz Bazında Karlılık Raporu

Bu bölüm fatura kalemleri bazındaki kar/zarar analizine benzer. Listeleme aralıklarına
uyan faturalar döküme alınır. Bu faturaların arasından da yine listeleme aralıklarına uyan
kalemler döküme alınır. Listeleme aralıklarında Tarih, Müş/Sat.Kodu, Ünvanı, Fatura No,
Stok Kodu, Stok Cinsi, Tutarı, Fatura Özel Kodu, Stok Özel Kodu, Cari Özel Kodu ve
Kart Özel Kodları 1-2-3 sahalarına vereceğiniz kıstaslara göre liste alabilirsiniz. Liste
almak için stok kartında yer alan fiyat sahalarından dikkate alınacak baz fiyat
belirtilmelidir. Bu kalemlerde yer alan stok kartlarında istenen fiyat döviz bazındaysa
döviz olarak, değilse TL olarak satış fiyatıyla TL fiyatı arasındaki fark yüzde olarak
bulunur, ekrana veya yazıcıya/dosyaya döküm alınır.
Döküm sırasında çıkacak sahaların belirlenebilmesi amacıyla F3-SAHA BOYLARI tuşu
kullanılabilir).

PO.3.

Servis

Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi bu bölümün
Alt-Bölümlerine bakalım.

PO.3.1.

Devir Đşlemleri

Bu bölümde satış yapılırken alınan ödemelerin ve münferit kasa giriş ve çıkışlarının
kaydedildiği “satislar.dat” dosyasında bulunan kayıtlardan DEVĐR YAPILACAK TARĐH
sahasına yazılacak tarihe kadar olanlar silinir. Bu işlemden sonra silinen kayıtlara
kesinlikle ulaşılamaz, satış ve ödeme raporları alınamaz. Bu yüzden kullanıcının tüm
yedekleme ve rapor işleri tamamlandıktan sonra devir işlemini yapılması tavsiye edilir.
Bu bölümde ekrana girildiğinde “satislar.dat” dosyasında kayıtlı ilk ödeme tarihi ve bu
tarihten itibaren yapılan toplam ödeme kayıt sayısı kendiliğinden gelir. Kullanıcının
sadece devir yapılacak tarihi yazması yeterlidir.
ETA:POS ile ilgili fatura kayıtlarının devir işlemleri ETA:FATURA modülünün Servis/Devir
Đşlemleri bölümünden yapılır.
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PO.3.2.

Kapasite Kullanım Raporu

Bu bölüm yardımıyla fatura kayıt sayısını, toplam hard disk kapasitesini, fatura
dosyalarının kapladığı alanı, dosyalardaki boş alanı ve hard diskte kullanılabilecek boş
alan rakamlarını ekranda görebilirsiniz.

PO.3.3.

Sabit Tanımlar

Bu bölüm PARAMETRELER, KASA BĐLGĐLERĐ, KASĐYER BĐLGĐLERĐ, ÖDEME
TĐPLERĐ, SÜRELĐ ĐSKONTOLAR ve PLU KODLARI Alt-Bölümlerinden oluşur.

PO.3.3.1.

Parametreler

Bu bölümde POS modülü ile ilgili parametreler tanımlanır(Şekil 6).
ETA:POS V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
PARAMETRELER
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
STOK ENTEGRASYONU:4 [1-4]
CARĐ ENTEGRASYONU:4 [1-4]
KALEM SATIR SAYISI:150 [15-150]
FATURA SATIR SAYISI:150 [1-150]
FATURA YAZ.TĐPĐ:1 [1-2]
SATIR TOPLA:H [E/H]
FĐYATTA DEĞĐŞĐKLĐK:H [E/H]
TUTARDA DEĞĐŞĐKLĐK:H [E/H]
KUSÜRAT KONTROLÜ:H [E/H]
STOK ÖZEL KODLARI:H [1/2/3/H]
KAYIT UYARISI:H [E/H]
YAZICI UYARISI:H [E/H/S]
KASA TAHSĐL.ŞĐFRESĐ:
KOMBĐNE EKRAN:E [E/H]
SÜREKLĐ DAR EKRAN:E [E/H]
OTO.ĐSKONTO NO: [ /1-5]

GÖSTERGE ÖZELLĐKLERĐ
TĐP:
[1/99]
PORT ADI:
TÜRKÇE:H [E/H]
ÇABUKLUK:
[1/99]
BAŞ.MESAJI:
:
BĐT.MESAJI:
:
PARA ÇEKMECESĐ ÖZELLĐKLERĐ
PORT ADI:
AÇMA KODU:

F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 6
Stok, Cari Entegrasyonu
Bu bölümden stok ve cari entegrasyonu ile ilgili seçim yapılır.
1-Bakiyeyi etkilemez, hareket yapmaz. 1 Seçeneği seçildiği zaman bakiyede herhangi bir
değişiklik olmaz, yapılan işlem hareket kayıtlarına hareket olarak geçmez, yani hiç kayıt
yapılmaz.
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2-Bakiyeyi etkiler, hareket yapmaz. 2 Seçeneği seçildiğinde her işlemden sonra bakiye
değişir, hareket olarak kayıtlara geçmez, sadece kartlara işlenir.
3-Bakiyeyi etkiler, her kart için gün başına tek hareket yapılır. 3 Seçildiğinde işlemlerden
sonra bakiye değişir, her mal için tek hareket yapar, aynı gün içinde yapılan diğer
hareketler hareketin üstüne ilave edilir.
4-Bakiyeyi etkiler, hareket yapar, normal şekilde kayıtlar işlenir. 4 Seçeneği seçildiğinde
yapılan her işlem bakiyeyi değiştirir, yapılan her hareket, hareket kayıtlarına işlenir.
Kalem Satır Sayısı
Faturanın stok kalemleri ekranında kullanılacak maksimum satır sayısı yazılır. Bu sahaya
verilecek değer 15-150 arasında olmalıdır.
Fatura Satır Sayısı
Bu sahaya kullanılan fatura formunda bulunan azami stok kalem sayısı yazılır. Böylelikle
fatura kaydı sırasında ekranın ön yüzünde bulunan evrak no sahasında bulunan değerin
yapılan işleme uygun bir şekilde artması sağlanır. Örneğin bu sahaya 30 verilirse,
ekranda girilen fatura kalem sayısı 1-30 arasında ise numara 1 arttırılır, 31-60 arasında
ise 2 arttırılır, 61-90 arasında ise 3 arttırılır. Bu saha boş bırakılırsa veya 150 yazılırsa
kalem sayısından bağımsız olarak numara daima 1 arttırılır.
Fatura Yazdırma Tipi
Bu parametrenin 2 olması halinde fatura ekranında program otomatik olarak her stok
kalemi girildiğinde yazıcıdan satır satır yazılır. Bu durumda yanlış yazılan bir kalemin
düzeltilmesi için mutlaka iptal edilmesi gereklidir, üzerinden düzeltme yapılamaz. Bir stok
kalemi satırının iptal edilmesi için ilgili satırın üzerine gelerek CTRL-D tuşu kullanılır.
Ekranda iptal edilen satır silinir. Aynı kalem daha önce yazıcı yazmış olacağı için miktar
ve tutar sahalarına (-) eklenerek yazıcıdan tekrar yazdırılarak iptal edilmiş olur. Bu
parametrenin 2 tanımlanması durumunda SATIR TOPLA parametresi her zaman “H”
olur. Eğer bu parametreye 1 yazılırsa önce fatura kalemleri girilir, sonra ödeme işlemi
sonunda bastırılır.
Satır Topla
Bu parametreye “H” yazılırsa barkodla girilen aynı koda sahip stok kalemleri ayrı satırlara
yazılır, “E” yazılırsa aynı koda sahip stok kalemleri bir satırda toplanarak yazılır.
Fiyatta/Tutarda Değişiklik
Bu parametreler fatura girişi sırasında fiyat ve tutar kolonuna ulaşımı kontrol ederler, bu
sahalara “H” verilirse ilgili kolona geçilemez, operatör fiyat veya tutarı sadece görebilir,
rakamlara müdahale edemez.
Küsurat kontrolü
Bu parametre fatura tutarının ödenmesi sırasında müşteri tarafından verilen paranın
küsuratlı olması durumunda(1000 TL'den daha ufak) operatörün uyarılıp uyarılmamasını
belirler.
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Süreli iskontoda kullanılan stok özel kodları süreli iskonto tanımları ekranında dikkate
alınacak stok özel kodunun stok kartlarında bulunan 3 özel koddan hangisi olacağı
burada belirtilir. Bu sahaya “H” verilirse ÖZEL KOD bunlardan herhangi bir tanesi olabilir.
Kayıt Uyarısı
Bu mesaja “H” yazılırsa fatura kaydı yaparken kayıt yapacağına dair mesaj ekrana
gelmez, ödeme işlemi yapılınca doğrudan kayıt işlemine geçilir.
Yazıcı Uyarısı
Bu mesaja “H” yazılırsa fatura kaydı yaptıktan sonra ekrana mesaj gelmeden doğrudan
yazıcıdan fatura yazdırılır.
Kasa Tahsilat Şifresi
Kasaya para girişi veya çıkışı sırasında güvenlik amacıyla kullanılır.
Gösterge Tipi
Bu sahada POS cihazına bağlı olan gösterge ekranının tipi girilir.
1- KERNEL POS makinesi
2- ESCORT POS makinesi Model 2500
Not: Bu POS cihazının tepegözünün çalışması için aşağıda yazılı
hususlara dikkat edilmelidir.
- POS cihazının ana bölümünde bulunan config.sys dosyasına
"DEVICE=ABS_POS.SYS" komut satırı eklenmeli, bu cihaz
dosyası da ana bölümde bulunmalıdır.
- Aşağıda yazılı olan port adına "ABS" yazılmalıdır.
- ETA:MENÜ programının Servis/Ortak Tanımlar kısmında bulunan
TUTARDA KURUŞ parametresi H olmalıdır.
- Aşağıda yazılı olan başlangıç ve bitiş mesajlarında "."
karakteri kullanılmamalıdır.
3- AIDATA POS makinesi
4- EPSON POS makinesi
Not: Bu POS cihazı hakkında detaylı bilgi aşağıda açıklanmıştır.
5- SuperPOS POS makinesi
Port Adı
Göstergenin bağlı bulunduğu seri portu belirler.
Türkçe
Göstergenin Türkçe harfleri basıp basamayacağı burada belirtilir.
Çabukluk
Yazıları sola doğru kayan göstergelerde yazının kayma hızını belirtir, 1-99 arası bir
değer alabilir.
Başlangıç Mesajı
Yeni fatura ekranına girişte tepegöze çıkacak mesaj belirlenir.
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Bitiş Mesajı
Faturada işlemler tamamlandıktan sonra tepegöze çıkacak mesaj belirlenir.
Port Adı
Para çekmecesinin bağlı bulunduğu port adı yazılır.
Açma Kodu
Para çekmecesinin açılması için kullanılacak escape kodları yazılır. Para çekmecesi
özelliklerinden port adı ve açma kodu sahaları yazılmazsa çekmece açma işlemi
gerçekleşmez.

PO.3.3.2.

Kasa Tanımları

Sistemde bulunan POS terminallerini(kasa) birbirlerinden ayırmak için her kasaya ayrı
birer kod verilmesi gerekmektedir(Şekil 7). Bu koda KASA KODU adı verilir. Bu ekranda
ayrıca her kasa için geçerli olan evrak no'sunun tanımı da yapılır. Program FATURA NO
oluştururken önce ÖN TAKI sahasında yazılı bilgiyi alır, bunun yanına nümerik sahada
belirtilen rakamı ekler. Rakamın boyu BOY sahasında bulunan parametreye göre
oluşturulur, solda boşluk oluşursa bunlar sıfırla doldurulur. Meydana gelen fatura no
evrak numarası olarak kullanılır.
ETA:POS V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
KASA TANIMLAMALARI
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
KASA KODLARINI VE FATURA NO BĐLGĐLERĐNĐ GĐRĐNĐZ!
SIRA NO
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[ 10]
[ 11]
[ 12]

KASA KODU
K-001
kasa1
HMD
1580
ZBD

ÖN TAKI
1
EESSHYGA-

FATURA NO
1 234
459
124
45
3

BOY
5
5
6
5
5

F1YARDIM F2KAYIT PgUp PgDn ESC

Şekil 7
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PO.3.3.3.

Kasiyer Tanımları

Kasiyerlere ait kasiyer kodu, kasiyer adı ve kasiyere ait şifre gibi bilgiler bu ekrandan
girilir. 100 ayrı kasiyer için tanımlama yapılabilir. Burada yapılan tanımlar POS işlemleri
bölümüne girerken ekrana gelen pencerede her kasiyer tarafından kendine ait bilgiler
yazılarak kullanılır.

PO.3.3.4.

Ödeme Tipleri

Fatura kaydı sırasında ödeme tiplerinin otomatik çalışması amacıyla bu bölüm kullanılır.
En çok kullanılan tip en üstte olmak kaydıyla (örnek:NAKĐT, VĐSA vs.) ödeme tipleri
yazılır ve kaydedilir(Şekil 8).
ETA:POS V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
ÖDEME TĐPLERĐ
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ÖDEME SIRASINDA KULLANILACAK ÖDEME TĐPLERĐNĐ GĐRĐNĐZ!

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

ÖDEME TĐPĐ
NAKĐT
VISA CARD
EURO CARD
MASTER CARD
AMERĐCAN EXPRESS
DINERS CLUB
GOLDCARD

FAT.KAPAMA
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]

F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 8
Bu ekranda en fazla 15 çeşit ödeme tipi tanımlanabilir. Her ödeme tipinin yanında ayrıca
bir de FATURA KAPAMA parametresi bulunmaktadır. Bu parametre cariye yapılan
entegre kayıt işlemini etkiler. Parametrenin çalışması aşağıdaki gibidir.
Normalde alışveriş yapan müşteri daimi müşteri değilse fatura ekranının ön yüzündeki
HESAP KODU sahası boş bırakılır, böylelikle cariyle bağlantı kurulmaz, yani cari
hareketi kaydedilmez. Daimi bir müşteri içinse istenirse cari programında CARĐ HESAP
KARTI açılır. Bu durumda fatura kaydı sırasında HESAP KODU sahasına ilgili kod
yazılarak cariyle bağlantı kurulur, fatura ekranının ön yüzünde bulunan KAPALI FATURA
parametresi “H” olduğu zaman(açık fatura) müşteri fatura tutarı kadar borçlandırılır. Bu
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parametreye “E” verilirse(Kapalı fatura, müşteri ödeme yapıyor) borç hareketinin yanısıra
ayrıca nakit tarzında ve aynı tutarda bir de alacak hareketi yapılır. Böylelikle müşterinin
B/A bakiyesi değişmemiş olur. Bazı durumlarda müşterinin yaptığı ödemenin tamamının
değil de sadece belli bir kısmının cari harekete alacak kaydedilmesi gerekir. Yani cari
bağlantılı kapalı fatura kesilirken alacak hareketi borç hareketinden daha düşük tutarda
olabilir. Yukarıda adı geçen bu parametre hangi ödeme tiplerinin alacak hareket tutarına
dahil edileceğini, hangilerinin de edilmeyeceğini belirler. Buna göre yanında “H”
olmayan(E veya boşluk) ödeme tipleriyle yapılan ödemeler caride alacak kaydı sırasında
toplama girerler, yanında “H” olan ödeme tipleriyse toplama girmezler, böylece bunların
tutarı kadar bir borç bakiyesi cari kartına eklenmiş olur.
Bu parametreyi bir örnekle açıklayacak olursak, diyelim ki bir firma çalışanlarına her ay
belli bir marketten belli bir tutarda alışveriş imkanı tanıyor. Bu durumda tüm personel için
cari hesap kartları açılır. Bunlar her ayın başında verilecek para yardımı kadar
alacaklandırılır. Yani firma personel yerine firmaya para yatırır, böylece personel
marketten alacaklanmış olur. Daha sonra personel alışverişe geldiği zaman ödeme
yaparken isterse ödemenin bir kısmının cari hesabından kesilmesini isteyebilir. Bu
durumda ödeme tutarı yukarıda açıklanan hususlar uyarınca parçalanır, yani hesaptan
düşecek tutar için ödeme tipi seçilirken yanında “H” parametresi bulunan ödeme tipi veya
tipleri seçilir. Tutarın geri kalan kısmı NAKĐT veya herhangi başka bir ödeme tipi ile
yapılabilir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus faturanın kapalı olarak
kaydedilmesidir.

PO.3.3.5.

Süreli Đskonto Tanımları

Bu ekranda girilen parametreler yardımıyla muhtelif mal grupları için verilen saatler
arasında indirimli satış yapılır. Stok kodları ve özel kodlar kullanılırken özel karakterler(?
ve *) kullanılabilir(Şekil 9). Bu ekranda 3 değişik iskonto tanımlanabilir. Stok kartlarına
bağlı ÖZEL KOD-1'e ait 8 değişik özel koda göre iskontoların geçerliliği sağlanır.
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ETA:POS V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
SÜRELĐ ĐSKONTO TANIMLARI
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SAATE BAĞLI ĐSKONTOLARLA ĐLGĐLĐ PARAMETRELERĐ GĐRĐNĐZ!
ĐSKONTO 1

ĐSKONTO 2

ĐSKONTO

3
BAŞLA.STOK KODU:
BĐTĐŞ STOK KODU:
BAŞLAMA SAATĐ:12
BĐTĐŞ SAATĐ:13:30
ĐSKONTO ORANI: 10.00
ÖZEL KOD [1]:
ÖZEL KOD [2]:
ÖZEL KOD [3]:
ÖZEL KOD [4]:
ÖZEL KOD [5]:
ÖZEL KOD [6]:
ÖZEL KOD [7]:
ÖZEL KOD [8]:

17:30
19
15.00

21
20.00

ZZ?

F1YARDIM F2KAYIT F6KART LĐSTESĐ ESC

Şekil 9

PO.3.3.6.

Plu Tanımları

Bu ekranda verilen plu tanımları çok satış yapılan malların stok/barkod kodlarının girişi
sırasında kasiyere kolaylık sağlamak üzere kullanılır. En fazla 100 adet plu girişi
yapılabilir. F6-KART LĐSTESĐ ile ekrana stok kodu ve stok cinsi bir pencere içinde
görüntülenir. Ancak BARKOD ĐNDEKSĐ yapılmışsa ekranda stok kodu yerine barkod
kodu görüntülenir.
EPSON U375/U950 POS MAKĐNALARINDA YAPILMASI GEREKEN ĐŞLEMLER
Bu POS cihazlarında hem yazıcı ve hem de gösterge COM1 portuna bağlıdır, bu
sebeple port cihaz açıldığı zaman MODE komutu ile set edilmelidir. YAZDIRMA tuşuna
basmadan önce yazıcının slip paper kısmına kağıt(fatura) takılmış olmalıdır. Yazıcı ile
ilgili kontrol kodları aşağıdaki gibi olmalıdır(Şekil 10).
- Servis bölümünde yazıcının tanımlandığı yerde 27 61 1
- FATURA.FOR dizayn dosyasında 27 99 48 4
Gösterge özellikleri
GÖSTERGE TĐPĐ=4
PORT ADI=COM1
Para Çekmecesi özellikleri
PORT ADI=COM1
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ÇEKMECE AÇMA KODU=27 61 1 27 [p0dd]
ETA:POS V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
PARAMETRELER
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
STOK ENTEGRASYONU:4 [1-4]
CARĐ ENTEGRASYONU:4 [1-4]
KALEM SATIR SAYISI:150 [15-150]
FATURA SATIR SAYISI:150 [1-150]
FATURA YAZ.TĐPĐ:1 [1-2]
SATIR TOPLA:H [E/H]
FĐYATTA DEĞĐŞĐKLĐK:H [E/H]
TUTARDA DEĞĐŞĐKLĐK:H [E/H]
KUSÜRAT KONTROLÜ:H [E/H]
STOK ÖZEL KODLARI:H [1/2/3/H]
KAYIT UYARISI:H [E/H]
YAZICI UYARISI:H [E/H/S]
KASA TAHSĐL.ŞĐFRESĐ:
KOMBĐNE EKRAN:E [E/H]
SÜREKLĐ DAR EKRAN:E [E/H]
OTO.ĐSKONTO NO: [ /1-5]

GÖSTERGE ÖZELLĐKLERĐ
TĐP:
[1/99]
PORT ADI:
TÜRKÇE:H [E/H]
ÇABUKLUK:
[1/99]
BAŞ.MESAJI:
:
BĐT.MESAJI:
:
PARA ÇEKMECESĐ ÖZELLĐKLERĐ
PORT ADI:
AÇMA KODU:

F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 10
ETA BĐLGĐSAYAR PROGRAMLARI ĐLE BĐZERBA TERAZĐ HABERLEŞMESĐ
Bizerba terazide en fazla 15 KG'a kadar tartma işlemi gerçekleştirilir, 96+53 PLU kodu
tanımlanabilir, maksimum 2500 farklı stok takip edilebilir. Kendi ekranından tanımlamalar
yapılabildiği gibi terazinin bağlı olduğu bilgisayara “BIZERBA.EXE” programı yüklenerek
bu program sayesinde stok tanımlanması, miktar, fiyat değiştirme gibi işlemler otomatik
olarak yapılabilir.
ETA:STOK programında bulunan stok kartı bilgilerini BIZERBA teraziye aktarmak için
öncelikle ETA:TRANSFER programı ile stok kartı dosyalarından ascii dosya oluşturulur.
Bu dosya içinde STOK KODU, STOK CĐNSĐ, BĐRĐMĐ, BAKĐYE, MĐKTAR v.b. bilgiler
bulunmalıdır. Daha sonra “BIZERBA.EXE” programı çalıştırılır, menüden 3-BĐLGĐ ALMA,
2-TANIMLAMALAR ekranına girilir, bu ekranda ETA'dan oluşturulan ascii dosya içinde
bulunan sahaların başlangıç ve boyları(uzunlukları) tanımlanır.
Bu ekranda yapılan tanımlama işlemleri tamamlandıktan sonra bilgiler CTRL+ENTER
tuşu ile kayıt edilir. Bu işlemden sonra menüden TERAZĐYE BĐLGĐ GÖNDERME
seçeneği seçilerek stok bilgileri teraziye gönderilir.
Bu yöntemle stok bilgileri teraziye ascii dosya halinde transfer edilebilir. Ancak teraziden
ascii dosyaya transfer işlemi yapılamaz. BĐLGĐ ALMA bölümünden alınan terazi bilgileri
binary dosyaya kayıt edilir. Bu bilgiler sadece “bizerba.exe” programı ile görülebilir.
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Program Modülü



ETA:BARKOD ETĐKETĐ, reyon ve ürün(barkod) etiketi hazırlayan program modülüdür.
Bu modül yardımı ile isteğe bağlı olarak ETA:STOK modülü ile bağlantılı veya kullanıcı
tanımlı barkod etiketi bastırabilirsiniz.
ETA:BARKOD programının Ana Bölümleri şunlardır;
F2-BARKOD YAZDIRMA, stok bağlantılı veya kullanıcı tanımlı barkod yazdırma
işlemleri,
F5-SERVĐS, barkod yazdırma için gerekli tanımlama işlemleri.
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2 ve F5 tuşlarını
kullanacaksınız. Şimdi ETA:BARKOD programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim.

BK.1.

Barkod Yazdırma

Bu bölüme girdiğinizde karşınıza stok bağlantılı ve kullanıcı tanımlı barkod yazdırma AltBölümleri gelir. Şimdi bu Alt-Bölümleri inceleyelim.

BK.1.1.

Stok Bağlantılı Barkod Yazdırma

Bu bölüm kendi içinde ÜRÜN ETĐKETĐ YAZDIRMA, REYON ETĐKETĐ YAZDIRMA ve
ÖZEL BAĞLANTILI BARKOD YAZDIRMA bölümlerine ayrılır. Đlk iki bölüm benzer şekilde
kullanılır, aralarındaki fark SERVĐS bölümünde farklı parametrelerin tanımlanmasındadır.
Bu bölümlere girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir (Şekil 1). Bu
ekrandaki gerekli kıstaslar kullanılarak Servis/Sabit Tanımlar bölümünde yapılan tanımlar
doğrultusunda yazıcıdan barkod etiketi alınır. Bu ekranda stok kodu, stok cinsi ve özel
kod 1-5 sahalarına göre aralık verilebilir. Stok kartında bulunan fiyatlardan bir tanesini
etikette bastırabilirsiniz.
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ETA:BARKOD V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N ZZ-99999
ETĐKET
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ETA BĐLGĐSAYAR
STOK BAĞLANTILI ETĐKET YAZDIRMA
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ETĐKET YAZDIRMA PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐNĐZ!
1.DEĞER
STOK KODU:
CĐNSĐ:
ÖZEL KOD 1:
ÖZEL KOD 2:
ÖZEL KOD 3:
ÖZEL KOD 4:
ÖZEL KOD 5:
FĐYAT: [1-5]
AÇIKLAMA:
SIRA ARA.: 4 KOL.ARA.22
ETĐKET ADEDĐ: 1
YANYANA ADET: 2
ETĐKET SATIR:14 [1/SAYFA]

2.DEĞER
STOK KODU:
CĐNSĐ:
ÖZEL KOD 1:
ÖZEL KOD 2:
ÖZEL KOD 3:
ÖZEL KOD 4:
ÖZEL KOD 5:
BAKĐYESĐZ MALLAR:E
BAKĐYE KADAR YAZ:H
SON ALIM KADAR YAZ:H
A.FĐY.DEĞĐŞEN MAL.:H
S.FĐY.DEĞĐŞEN MAL.:H
YEN.FĐYAT.YAP.MAL.:H

[E/H]
[E/H] TARĐH1 TARĐH2
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]

F1YARDIM F4YAZDIRMA F6KART LĐS. F7SAHA SEÇĐMĐ ESC

Şekil 1
AÇIKLAMA sahasında iken F7-SAHA SEÇĐMĐ tuşu ile ekrana gelen pencereden
herhangi bir saha seçilirse, etikete açıklama olarak o saha içindeki bilgi yazılır, eğer saha
isimlerinden farklı bir açıklama yazılmışsa bu açıklama bütün etiketlerde yazıldığı şekilde
yer alır (Şekil 2).
┌───────────────────────────────────────┐
│
│
│
AÇIKLAMA SAHASINI BELĐRLEYĐNĐZ
│
│
│
│
BĐRĐM
│
│
ÖZEL KOD 1
│
│
ÖZEL KOD 2
│
│
ÖZEL KOD 3
│
│
ÖZEL KOD 4
│
│
ÖZEL KOD 5
│
│
AÇIKLAMA 1
│
│
AÇIKLAMA 2
│
│
AÇIKLAMA 3
│
│
AÇIKLAMA 4
│
│
AÇIKLAMA 5
│
│
DÖVĐZ CĐN.
│
│
│
└──◄F1YARDIM ESC ►──────────────────────┘

Şekil 2
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SIRA ARALIĞI hanesine altalta iki etiket arasındaki sıra farkı, KOLON ARALIĞI
hanesine de yanyana iki etiket arasındaki kolon farkı yazılır.
ETĐKET ADEDĐ sahasına her stoktan basılacak etiket adedi, YANYANA ADET sahasına
yanyana basılacak etiket adedi, ETĐKET SATIRI sahasına da bir sayfa barkod etiketi
satırı sayısı yazılır.
BAKĐYESĐZ MALLAR parametresine “H” yazılırsa bakiyesi 0(sıfır) olan stoklara etiket
basılmaz.
BAKĐYE KADAR YAZ parametresine “E” yazılırsa stok kartlarındaki bakiye kadar etiket
basar. Bu durumda aynı anda ETĐKET ADEDĐ parametresinde de bir rakam varsa
program otomatik olarak bu parametreyi göze alır. Bu sahaya “H” yazılırsa etiket adedi
kadar barkod etiketi basılır.
SON ALIM KADAR YAZ sahasına “E” yazılırsa tarih aralığı vermek zorunludur. TARĐH1
(Đlk tarih) TARĐH2 (Son tarih) yazılarak iki tarih arasında yapılan alışlar kadar barkod
etiketi basılır. Bu durumda yukarıdaki BAKĐYE KADAR YAZ ve ETĐKET ADEDĐ
parametreleri program tarafından geçersiz sayılır.
ALIŞ FĐYATI DEĞĐŞEN MALLAR sahasına “E” yazılırsa yine aynı şekilde tarih aralığı
vermek zorunludur. Bu durumda program barkod etiketi basılacak kartları bulurken son
alış tarihi belirtilen aralığın dışında kalan kartları işleme almaz.
SATIŞ FĐYATI DEĞĐŞEN MALLAR sahası da bir öncekine benzer şekilde çalışır, tek
farkı kartta bulunan alış tarihi sahası yerine satış tarihi sahasını kullanmasıdır.
YENĐDEN FĐYATLANDIRMA YAPILAN MALLAR sahası da öncekilere benzer şekilde
çalışır, farkı kartta bulunan yeniden fiyatlandırma tarihi sahasını kullanmasıdır.

BK.1.2.

Özel Bağlantılı Barkod Yazdırma

Bu bölüm sadece stok bağlantılı olarak çalışır. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme
aralıkları ekranı gelir. Bu ekrandaki kıstas ve parametreler stok bağlantılı ürün ve reyon
yazdırma kısımlarındaki kıstas ve parametrelere benzer, sadece kullanılmayan
parametreler çıkartılmıştır. Ayrıca programın SERVĐS/PARAMETRELER/USB YAZICI
PARAMETRELERĐ ekranında bulunan parametreler de işlem sırasında kullanılır.
F4 YAZDIRMA tuşuna basıldığı zaman program stok kartlarından hareketle geçici bir txt
dosyası oluşturur, daha sonra bu dosyadaki bilgiler etiket yazdırma programının
(DOCMAGE) anlayacağı şekle çevrilir ve program çalıştırılır. Bu programla ilgili tüm
bilgiler kendi içindeki yardım dosyasında belirtilmiştir.
Özel Bağlantılı barkod yazdırma işlemi öncesinde etiket dizayn dosyası DOCMAGE
programı kullanılarak hazırlanmalıdır. Burada kullanılacak objelerin adları ve stok
kartında hangi sahalara karşılık geldikleri aşağıda verilmiştir:
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SAHA KODU
---------------KOD
CINS
FIYAT
FIYDOV
OZEL_KOD_1
OZEL_KOD_2
OZEL_KOD_3
OZEL_KOD_4
OZEL_KOD_5
ACIKLAMA_1
ACIKLAMA_2
ACIKLAMA_3
ACIKLAMA_4
ACIKLAMA_5
BARKOD
BARTIP
KDV
ISKONTO
BIRIM
BIRIM_2
KGFIYAT
FIYAT1
FIYDOV1
FIYAT2
FIYDOV2
FIYAT3
FIYDOV3
FIYAT4
FIYDOV4
FIYAT5
FIYDOV5

AÇIKLAMA
-------------------STOK KODU
STOK CĐNSĐ
FĐYAT (ekranda belirtilen fiyat no)
FĐYAT DÖVĐZ KODU
ÖZEL KOD 1
ÖZEL KOD 2
ÖZEL KOD 3
ÖZEL KOD 4
ÖZEL KOD 5
AÇIKLAMA 1
AÇIKLAMA 2
AÇIKLAMA 3
AÇIKLAMA 4
AÇIKLAMA 5
BARKOD KODU (ekranda belirtilen barkod no)
BARKOD TĐPĐ
KDV ORANI
ĐSKONTO ORANI
BĐRĐM
BĐRĐM 2
KG FĐYATI
FĐYAT 1
FĐYAT 1 DÖVĐZ KODU
FĐYAT 2
FĐYAT 2 DÖVĐZ KODU
FĐYAT 3
FĐYAT 3 DÖVĐZ KODU
FĐYAT 4
FĐYAT 4 DÖVĐZ KODU
FĐYAT 5
FĐYAT 5 DÖVĐZ KODU

BARTIP sahasında kullanılan barkod tip noları aşağıdaki gibi olmalıdır.
EAN-8
EAN-13
UPC-A
UPC-E
CODE 39
CODE 128
CODEBAR
INTERLEAVED
FULL-ASCII
Bir ürünün KG FĐYATI hesaplaması aşağıdaki gibi yapılır:
çarpan olarak karttaki ağırlık miktarını kullanılır, bu değer fiyat ile çarpılarak ürünün
kg.fiyatı bulunur. Bu değer alfanümerik bir diziye çevrilerek, AÇIKLAMA 5 sahasındaki
bilginin içine yerleştirilir, sahanın boyu 30’a sabitlenir..
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BK.1.3.

Kullanıcı Tanımlı Barkod Yazdırma

Stok bağlantılı etiket bastırmada olduğu gibi bu bölüm de kendi içinde ÜRÜN ETĐKETĐ
YAZDIRMA ve REYON ETĐKETĐ YAZDIRMA olarak iki bölüme ayrılır. Her iki bölüm de
aynı şekilde kullanılmaktadır. Servis/Sabit Tanımlar bölümünde yapılan tanımlar
doğrultusunda yazıcıdan kullanıcı tanımlı barkod etiketi alınır.
Bu ekranda ürün bilgileri ve etiket bilgileri doldurulur (Şekil 3). Ürün bilgileri olarak barkod
kodu, stok kodu, stok cinsi, fiyat ve açıklama sahaları yazılır. Etiket bilgileri kısmı ise stok
bağlantılı barkod yazdırmada olduğu gibi kullanılır.
Đstenirse belirtilen adet kadar etiket bastırıldıktan sonra bazı sahalardaki nümerik
değerler arttırılarak işlem tekrarlanabilir. Bunun için NUMARA ARTTIRMA parametresine
“E” yazılmalıdır. Arttırma miktarı ARALIK sahasında, kaç kere arttırma yapılacağı ARTIŞ
ADEDĐ sahasında, hangi sahaların arttırılacağı da her sahanın yanında bulunan ARTIŞ:
[E/H] sahasında belirtilir.
ETA:BARKOD V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N AA-12345
ETĐKET
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ETA BĐLGĐSAYAR
ETĐKET YAZDIRMA
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ETĐKET YAZDIRMA PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐNĐZ!
ÜRÜN BĐLGĐLERĐ

ARTIŞ

BARKOD KODU:
STOK KODU:
STOK CĐNSĐ:
FĐYAT:
AÇIKLAMA:
NUMARA ARTTIRMA:H [E/H]
ARTIŞ ADEDĐ: 0
ARALIK: 1

H
H
H
H
H

ETĐKET BĐLGĐLERĐ
SIRA ARALIĞI: 4
KOLON ARALIĞI:22
ETĐKET ADEDĐ: 42
YANYANA ADET: 3
ETĐKET SATIRI:14 [1/SAYFA]

S.HAREKET KAYDI:H [E/H]
GĐRĐŞ/ÇIKIŞ:G [G/C]
HAREKET TARĐHĐ:
[GG/AA/YYYY]

F1YARDIM F4YAZDIRMA F6KART LĐS. ESC

Şekil 3
Ekranın sağ alt köşesinde bulunan STOK HAREKET KAYDI: [E/H] parametresine “E”
verilirse program ekranda bulunan bilgileri kullanarak stok hareket kaydı oluşturur.
Burada miktar değeri barkod kodu sahasında bulunan bilginin ilk 7 karakterinden sonra
gelen 5 karakter kullanılarak hesaplanır, diğer değerler ekrandan aynen alınırlar.
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BK.1.4.

Otomatik Olarak Barkod Kodu Oluşturma

Ağırlığın barkod kodunun içinde olması gibi bazı durumlarda barkod kodu değişken
olabilir. Bu durumda en üstte yer alan barkod sahasına bu bilgiler belli formlar dahilinde
kendiliğinden gelebilir. Bu konuda detaylı bilgi en sonda Örnek 5'te verilmiştir.

BK.2.

Servis

Bu bölümde barkod etiketi tanımları yapılır. Bu bölüm ĐNDEKS OLUŞTURMA,
KAPASĐTE KULLANIM RAPORU ve SABĐT TANIMLAR Alt-Bölümlerine ayrılır.

BK.2.1.

Đndeks Oluşturma

Bu bölüm stok kartlarında bulunan BARKOD KODU sahalarında bulunan kodları
kullanarak barkod indeks dosyası "barkod.ind" oluşturur. Bu dosya şirket veri
dosyalarının bulunduğu bölümde yer alır. Bu dosyanın FATURA programında kullanıma
girmesi için ilgili programın Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan
BARKOD SAHASI parametresinin “E” olması gereklidir. Đndeks oluşturma işlemi
herhangi bir sebepten dolayı yarım kalırsa en baştan tekrarlanmalıdır. Đndeksleme
sırasında KAYITLI STOK KART SAYISI ekranda görüntülenir. Đndeksleme işlemine
başlamak için F2-ĐNDEKSLEME ĐŞLEMĐ tuşu kullanılır.

BK.2.2.

Kapasite Kullanım Raporu

Bu bölüm yardımıyla toplam sabit disk kapasitesini, diskteki boş ve dolu alan rakamlarını
ekranda görebilirsiniz.

BK.2.3.

Sabit Tanımlar

Bu bölüm kendi içinde BARKOD PARAMETRELERĐ, ETĐKET PARMETRELERĐ, ETĐKET
DĐZAYNLARI ve USB YAZICI PARAMETRELERĐ alt bölümlerine ayrılmaktadır. Şimdi bu
Alt-Bölümleri inceleyelim.

BK.2.3.1.

Barkod Parametreleri

Bu ekranda karşınıza BARKOD modülüne ait sabit parametreler gelecektir(Şekil 4).
Şimdi bu parametreleri açıklayalım;
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ETA:BARKOD V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ETA BĐLGĐSAYAR
BARKOD PARAMETRELERĐ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
BARKOD MODÜLÜ SABĐT PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐNĐZ!
YAZICI PORTU:ETA.NOT
YAZICI CĐNSĐ: 1 [1-99]
YAZICI KONTROL KODU:
YAZICI KONTROL KODU:
BAŞLANGIÇ KODU:@@BC
BĐTĐŞ KODU:@@BE
BARKOD KONTROLÜ:E [E/H]
TÜRKÇE YAZICI:H [E/H]
BARKOD SAHASI:H [E/H]
BARKOD SAHA NO:1 [1-5]

[LPT1/LPT2/LPT3/COM1/COM2/COM3/COM4]
[1]
[2]
BEKLEME SÜRESĐ:
[1/100 SANĐYE]
FĐYATTA KUSÜRAT:0 [0-9][TL]

KANTAR ÖN TAKISI:
KANTAR DOSYA ADI:
KANTAR PROGRAM ADI:
F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 4
Yazıcı Portu
Barkod etiketlerinin yazdırılacağı yazıcının bilgisayarın hangi portuna bağlı olduğu bu
sahada belirtilir. Yazıcının bağlı olduğu port paralelse LPT1/LPT2/LPT3, seriyse
COM1/COM2/COM3/COM4 adlarından uygun olanını buraya yazmak gerekmektedir. Bu
sahaya herhangi bir cihaz ismi yerine dosya ismi yazılırsa etiketler yazıcıdan çıkacak
yerde bu dosyaya atılır, bu dosyayı "copy dosyaismi lpt1" komutunu kullanarak yazıcıya
gönderip etiket yazdırma işlemini daha sonra yapabilirsiniz.
Yazıcı Cinsi
Bu sahaya 1-99 arası bir rakam yazılır. Kullanılacak yazıcı tipini belirtir. Yazıcı detayları
aşağıda verilmiştir.
1 - Dot matris ve EPSON uyumlu laser yazıcılar:
- Epson EX,RX,FX,MX,JX veya LX serileri
- Epson LQ1500,LQ1000 veya LQ800
- IBM Graphics,Proprinter veya Quitwriter
- IBM Page Printer veya diğer Epson MX/FX-uyumlu laser yazıcılar
- Diğer Epson veya IBM-uyumlu dot-matris yazıcılar
Eğer Lazer yazıcınız hem HP LaserJet hem de Epson uyumlu ise, HP LaserJet daha
kaliteli barkod üretecektir.
2 - Bu seçenek ilk çıkan HP LaserJet modeli ve Canon Series I laser makinesini
kullanan diğer LaserJet uyumlu yazıcılar içindir.
- HP LaserJet
ETA : BARKOD ETĐKETĐ
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- HP LaserJet Plus
- HP LaserJet 500
- Yukarıdakilerden biriyle uyumlu diğer laser yazıcılar
3 - Bu seçenek HP LaserJet II, III ve 4L-5L-6L modelleri, Canon Series II veya RICOH
laser makinesini kullanan diğer LaserJet uyumlu yazıcılar içindir.
- HP LaserJet II & III
- HP LaserJet 4L-5L-6L (Örnek 1)
- HP LaserJet 1100 (Örnek 11)
- Okidata Laserline
- TI
- AST
- Nec
- Panasonic
- Xerox P8e
- RICOH laser makinesini kullanan diğer LaserJet uyumlu yazıcılar
4 - Bu seçenek EPSON TM-L60/STAR TSP-200 veya muadili termal yazıcılar içindir. Bu
tip yazıcılar bilgisayara seri veya paralel olarak bağlanır, termal kağıda yazı yazabilir. En
büyük özellikleri de belli standartlardaki barkod etiketlerini kendiliğinden basabilmeleridir.
5 - Bu seçenek STAR TSP-400 veya muadili termal yazıcılar için kullanılır. 4
seçeneğinin özelliklerini aynen taşır(Örnek 2).
Not: STAR TSP-400 yazıcılar için istenirse 10 numaralı seçenek te kullanılabilir.
6 - Bu seçenek Facit D450 Label Printer veya muadili yazıcılar içindir. Yazıcı bilgisayara
seri porttan bağlanır. Termal veya normal kağıda yazı yazabilir. Çalışma prensipleri diğer
yazıcılardan oldukça farklı olduğu için aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır(Örnek 3'e
bakınız). Datamax Allegro marka barkod yazıcısı da bu seçeneğe uyar, bu nedenle
ayrıca açıklanmamıştır. Barkod yazdırma şekli ve kodları Facit D450 yazıcısına birebir
uyar.
7 - Bu seçenek Eltron firması tarafından hazırlanan "Eltron Programming Language
Version 2"(EPL2) komutlarına uygun olarak çalışan yazıcılar içindir. Yazıcı bilgisayara
seri veya paralel porttan bağlanır. Termal etiketlere yazı yazabilir(Örnek 4).
8 - Bu seçenek Zebra firması tarafından hazırlanan "Zebra Programming Language
Version 2" (ZPL-II) komutlarına uygun olarak çalışan yazıcılar içindir. Yazıcı bilgisayara
seri veya paralel porttan bağlanır. Termal etiketlere yazı yazabilir. (Örnek 5)
9 - Bu seçenek SATO firması tarafından üretilen SATO 5900 yazıcılarında kullanılır.
Termal veya normal etiketlere yazı yazabilir(Örnek 7).
10 - Bu seçenek STAR TSP-400 veya muadili termal yazıcılar için kullanılır. Termal
etiketlere yazı yazabilir(Örnek 8).
Not: Bu yazıcılar için daha önce 5 numaralı seçenek kullanılmaktaydı. Fakat bu yöntemle
etiketi istenen dizaynda bastırmak mümkün olamadığı için programa 10 numaralı
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seçenek eklendi. Her iki yöntem arasındaki temel fark 5 numaralı seçenekte yazıcıya
gönderilecek kontrol kodlarının programın Servis/Sabit Tanımlar kısmında belirtilmesi, 10
numaralı seçenekte ise bir dosyada kayıtlı bulunmasındadır.
11 - Bu seçenek TEC B-472 QP veya muadili termal yazıcılar için kullanılır. Termal
etiketlere yazı yazabilir, kullanılan örnek format dosyasının adı “tec472.prt” dir (Örnek 9).
TEC 440/442 model termal yazıcılar da bu seçenek yardımıyla kullanılabilirler, yalnız
kullanılan format dosyasının bu yazıcıya uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
(“tec442.prt”)
12 - Bu seçenek C-TOH EZ-2/EZ-4/EZ-4TT marka termal yazıcılar için kullanılır. Sadece
termal etiketlere yazı yazabilir. Etiket genişliği en fazla 6 cm. olabilir. Etiket Dizaynı
yaparken rotasyon parametresi olmadığı için reyon etiketleri basımında sorun
çıkabilir(genişlikten dolayı). Örnek 10'a bakınız.
13 - Bu seçenek Intermec 3400 marka termal yazıcılar için kullanılır. Sadece termal
etiketlere yazı yazabilir. Çalışma prensibi bir önceki seçeneğe benzer, kullanılan etiket
dizayn dosyası bu yazıcıya uygun olarak hazırlanmalıdır.
14 - Bu seçenek TEC 471 termal yazıcılar için kullanılır. Termal etiketlere yazı yazabilir,
Çalışma prensipleri 11 nolu seçenekteki TEC 472 yazıcılara benzer
Yazıcı Kontrol Kodu [1],[2]
Etiket yazdırma işleminden önce yazıcıya gönderilmek istenen kontrol kodları bu
sahalara yazılır. Bu kodlar bilhassa laser yazıcılarda tab ayarlarının yapılması amacıyla
kullanılır. Aşağı bölümlerde açıklanan ETĐKET SATIRI parametresi kullanılırsa bu
sahalarda bulunan kontrol kodları her sayfanın başında yazıcıya tekrar yollanır. Kontrol
kodları birer boşlukla ayrılmış ondalık sayılar halinde olmalıdır. Kontrol kod sayısının
fazla olması durumunda istenirse birden fazla kod köşeli parantez içinde yanyana
karakterler olarak yazılabilir.
Örneğin; 27 38 108 54 68 yerine 27 [&l6D] yazılabilir.
Burada &:38, l:108, 6:54, D:68 yerine geçer.
Başlangıç Kodu
Buraya barkod etiketini yazdırma işlemini yapan programa barkod etiketi yazdırma
işlemini başlatacak komut yazılır. Normal olarak @@BC kullanılır. Yazıcı cinsi 1-2-3 için
gerekli olup diğer yazıcı cinsleri için kullanılmaz.
Bitiş Kodu
Buraya barkod etiketi yazdırma işlemini bitirecek komut yazılır. Normal olarak @@BE
kullanılır. Yine sadece yazıcı cinsi 1-2-3 olduğu zaman kullanılır.
Barkod Kontrolü
Bu sahaya “E” yazılırsa etikete yazdırılacak olan barkod kodu kontrol edilir, seçilmiş olan
tipe göre düzeltilerek programa gönderilir.
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Türkçe Yazıcı
Bu sahaya “H” verilirse barkod etiketi bastırılması esnasında alfanümerik sahalardaki
türkçe karakterler kendilerine en yakın ascii karakterlere çevrilirler, böylece etikete gülen
yüzlerin veya tanımsız karakterlerin çıkması önlenmiş olur. (Bu parametre ETA:MENÜ’de
tanımlanan
Servis/Ortak
Tanımlar
bölümünde
bulunan
TÜRKÇE
YAZICI
parametresinden bağımsız olarak çalışır.)
Barkod Sahası
Bu sahaya ETA:STOK modülünde barkod sahası olarak STOK KODU sahası
kullanılıyorsa “H” yazılır, “E” yazılırsa aşağıdaki numaraya bakılarak o numaraya karşı
gelen kod yazılır.
Barkod Saha No: [1-5]
Bu sahaya ETA:STOK modülünde tanımlanan 5 ayrı barkod kodundan hangisi
kullanılacaksa onun numarası yazılır.
Kantar Ön Takısı
Kullanıcı tanımlı barkod etiketi yazdırma bölümünde bahsi geçen OTOMATĐK BARKOD
KODU OLUŞTURMA işleminde kullanılan ön takı burada belirtilir.
Kantar Dosya Adı/Kantar Program Adı
Yine aynı yerde kullanılan miktar bilgisinin bulunduğu dosya adı ve bu dosyayı
oluşturmakta kullanılan programın adı bu sahalarda belirtilir. KANTAR DOSYA ADI boş
girilemez, buna karşılık KANTAR PROGRAM ADI boş girilirse program miktar bilgilerinin
bulunduğu dosyayı oluşturmaz, bu dosya ya daha önceden oluşturulmuş olmalıdır veya
kullanıcı F9-F10 tuşlarına basarak sisteme geçer ve bu dosyayı kendisi oluşturur, daha
sonra exit(EXIT) yazarak programa geri döner. Bu konuda detaylı bilgi örnek 5 te
verilmiştir.
Bekleme Süresi [1/100 SANĐYE]
Etiket yazdırılırken sayfalar arası geçiş bekleme süresi belirtilir.
Fiyatta Küsurat [0-9] (TL)
Etiket yazdırma esnasında okunan fiyat bilgisi burada belirtilen değer kadar küsurat
kullanılarak etikete yazdırılır.
Bu ekrandaki parametreler isteğe göre tanımlandıktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kayıt
edilir.

BK.2.3.2.

Etiket Parametreleri

Bu bölüm kendi içinde ÜRÜN ETĐKETĐ YAZDIRMA PARAMETRELERĐ ve REYON
ETĐKETĐ YAZDIRMA PARAMETRELERĐ olarak iki bölüme ayrılır. Her iki bölüm birbirine
çok benzer ve benzer şekilde kullanılır. Aralarındaki fark tanımların ayrı ayrı saklanması
ve bir tanesi reyon etiketlerinde kullanılırken diğerinin ürün etiketlerinde kullanılmasıdır.
Bu parametrelerin kullanımı aşağıdaki gibidir (Şekil 5).
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ETA:BARKOD V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N AA-12345
SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ETA BĐLGĐSAYAR
BARKOD ÜRÜN ETĐKETĐ PARAMETRELERĐ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SAHA PARAMETRELERĐ
SIRA NO
YAZICI KODLARI
[1]
27 38 108 [5.7] 67
[2]
27 38 108 54 68
[3]
[4]
BARKOD PARAMETRELERĐ
BARKOD TĐPĐ:5 [0-8]
KOYULUK:1 [1-3]
YÜKSEKLĐK:2 [1-9]
YAZICI TĐPĐ:0 [0-3]
YOĞUNLUK:2 [0-4]

SAHA GENĐŞLĐKLERĐ
SAHA ADI GENĐŞLĐK
BOŞLUK:
8
BARKOD KODU:
20
STOK KODU:
10
STOK CĐNSĐ:
30
FĐYAT:
10
AÇIKLAMA:
15

ETĐKET ÖZELLĐKLERĐ
SIRA ARALIĞI: 4
KOLON ARALIĞI:22
ETĐKET ADEDĐ:42
YANYANA ADET: 3
ETĐKET SATIRI:14 [1/SAYFA]

FORMAT DOS.:facit.prt
F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 5
Yazıcı Kodları
Buraya her sıra için ayrı ayrı olmak kaydıyla birer yazıcı kontrol kodu girilir. Böylelikle
etikete yazılacak barkod harici bilgilerin istenen formda olması sağlanmış olur.
Barkod Tipi
Bu sahada yazdırılmak istenen barkodun tipi belirtilir. Barkod kodu seçilen tipe uygun
olmalıdır, aksi takdirde etiket basılmaz.
Yazıcı cinsi 1,2,3 için barkod tipleri
0 - Code 39
1 - Interleaved 2 of 5
2 - UPC-A
3 - UPC-E/UPC-E0
4 - Full-ASCII Code39
5 - EAN-13
6 - EAN-8
7 - UPC-E1
8 - Code 128
Yazıcı cinsi 4-14 için barkod tipleri
0 - UPC-A
1 - UPC-E
2 - EAN-13
3 - EAN-8
4 - Code 39
5 - ITF
6 - Codabar
ETA : BARKOD ETĐKETĐ
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Yazıcı cinsi 6-14 olduğu zaman(Facit D450 - EPL2 - ZPLII- SATO - TSP400-TECB472CTOH EZ2/EZ4) barkod tipi aşağıda açıklandığı gibi format dosyasında belirtilir. Bu
nedenle bu parametre(ve aşağıda açıklanan çoğu parametreler) bu seçenek için geçerli
değildir. Yalnız eğer yukarıda belirtilen BARKOD KONTROLÜ sahası çalıştırılmak
istenirse o zaman bu sahalar kullanılırlar.
Koyuluk
Bu sahada yazdırılmak istenen barkodun koyuluğu belirtilir. 1-2-3 değerlerinden birisini
alabilir, 1 değeri normalde yeterli olacaktır. Bu seçenek sadece Yazıcı Cinsi 1 olduğu
zaman geçerlidir.
Yükseklik
Bu sahaya yazdırılmak istenen barkodun yüksekliği yazılır. 1-9 arası değerlerden birisini
alabilir. Ürün etiketlerinde 4, reyon etiketlerinde 4 veya 6 uygun olacaktır. Yazıcı cinsi
1,2,3,4,5 için geçerlidir.
Yazıcı Tipi
Sadece dot matris veya dot matris uyumlu laser yazıcılarda tanımlanır. Yazıcının tipine
göre aşağıdaki değerlerden birisini alır. Bu seçenek sadece Yazıcı Cinsi 1 olduğu zaman
geçerlidir.
0 - IBM/Epson 8 noktalı grafik uyumlu yazıcılar
Epson EX,RX,FX,MX veya LX serileri
IBM Grafik uyumlu yazıcı, Proprinter veya Quitwriter
"Plug'N Play Kit"'i bulunan Okidata
Oki IBM-grafik uyumlu model 18x, 19x, 29x, 32x, 38x, 39x, 2410
1 - Epson 24 noktalı grafik uyumlu yazıcılar
Epson LQ1500,LQ1000,LQ500
23 - Epson/IBM Laser yazıcılar
IBM Page Printer
diğer Epson MX/FX-uyumlu laser yazıcılar
Yoğunluk
Bu sahada yazdırılmak istenen barkodun genişliği belirtilir. Yazıcı cinsine bağlı olarak
farklı değerler alabilir. Bunlar aşağıda verilmiştir.
Yazıcı Cinsi
--------------1
2
3
4
5
6-14

Değerler
Đlk Değer
--------------------0-1-2-3
1
1-2
1
1-2
1
2-3-4
2
2-3-4
2
Geçerli değil

Sıra Aralığı
Altalta 2 etiket arasındaki satır aralık sayısını gösterir. Barkod etiketinin yüksekliği ne
olursa olsun bu işlemde 1 olarak alınır.
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Kolon Aralığı
Yanyana birden fazla etiket yazdırıldığı zaman iki etiket arasındaki kolon sayısını verir.
Etiket Adedi
Her bir ürün için toplam kaç adet etiket yazdırılacağı bu sahada belirtilir.
Yanyana Adet
Yanyana kaç adet etiket yazdırılacağı bu sahada belirtilir. Yazıcı cinsi 4 ve 5 olduğu
durumlarda bu parametre 1 olmalıdır.
Etiket Satırı
Bu sahaya bir sayfa barkod etiketi satırı sayısı yazılır.
Saha Genişlikleri
Boşluk, Barkod Kodu, Stok Kodu, Stok Cinsi, Fiyat ve Açıklama sahalarının kaç karakter
genişliğinde etikete yazdırılacağı bu sahalarda belirtilir. Yazdırılacak bilgiler en fazla
verilen bu değerler boyunda olabilirler, fazlası kesilir. Bu parametre yazıcı cinsi 6-14 için
geçerli değildir.
Format Dosyası
Yazıcı cinsi 6-14 olduğu zaman geçerli olup kullanılacak format dosyasının adını belirler.
Dosyanın yapısı aşağıdaki örneklerde açıklanmış olup(Örnekler 3-10) çalışılan bölümde
veya veri dosyalarının yanında bulunmalıdır.
Yapılan tüm tanımlamalar F2- KAYIT tuşu ile kayıt edilir.

BK.2.3.3.

Etiket Dizaynları

Bu bölüm kendi içinde ÜRÜN ETĐKETĐ DĐZAYNI ve REYON ETĐKETĐ DĐZAYNI olarak iki
bölüme ayrılır. Her iki bölüm de yukarıda açıklandığı gibi birbirine benzer, aralarındaki
fark reyon veya ürün etiketi bastırılırken kullanılmalarındadır. Bu bölümlerden birine
girildiğinde bir etiketi temsil eden 16 kare ekrana gelir. Program tarafından etiket 4 satır
ve 4 sütuna ayrılmıştır. Etiketin hangi satırında hangi saha kullanılacağı belirtilir. Ekranda
kareler içinde ok tuşları ile hareket eden ışıklı imleç bulunur. Bu ışıklı imleç herhangi bir
karenin üzerinde iken ekranın alt kısmında bulunan kısaltılmış kodlar kullanılarak etiketin
üzerinde çıkması gereken saha isimleri tanımlanır. Buradaki kısaltma kodlarından “F”
(Fiyat) fiyatı basar,
Aşağıdaki örnekte bir reyon etiketi hazırlanmıştır (Şekil 6). Bu ekranda etiketin 1. satırın
1. kolonunda Stok Kodu, 2. satırın 1. kolonunda Barkod Kodu, 3. satırın 1. kolonunda
Fiyat ve 3. Satırın 2. kolonunda Açıklama (stok kartındaki Açıklama1) satırı
tanımlanmıştır.
Bu ekranda etiket dizayn tanımı yapıldıktan sonra F2 tuşu ile kayıt edilir.
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ETA:BARKOD V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ETA BĐLGĐSAYAR
BARKOD ÜRÜN ETĐKETĐ DĐZAYNI
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

[1]

[2]

[3]

[4]

ÜRÜN ETĐKETĐ DĐZAYNINI YAPINIZ!
[1]
[2]
[3]
┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│ KURŞUN KALEM│ │
│ │
│
└─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘
┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│II II III I I│ │
│ │
│
└─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘
┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│
132.78 │ │ TL/DÜZĐNE
│ │
│
└─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘
┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│*
│ │
│ │
│
└─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘

[4]
┌────────────┐
│
│
└────────────┘
┌────────────┐
│
│
└────────────┘
┌────────────┐
│
│
└────────────┘
┌────────────┐
│
│
└────────────┘

B:BARKOD K:KOD C:CĐNS F:FĐYAT A:AÇIKLAMA S:BOŞLUK
F1YARDIM F2KAYIT ◄- -► ↑ ↓ ESC

Şekil 6

BK.2.3.4.

USB Yazıcı Parametreleri

Stok bağlantılı ve Özel Dizaynlı Etiket Yazdırma işlemi sırasında kullanılan
“DOCMAGE.EXE” ara programının kullanılışı ile ilgili parametreler bu ekranda
tanımlanır. Aşağıda bu parametreler açıklanmıştır.
Grafik arayüz.göster
Etiket yazdırma öncesinde kullanıcıya etiketleri görme ve değiştirme imkanı sağlayan
DOCMAGE.programının ekrana gelmesini sağlar
Başlıkları bas
Bu parametreye Hayır verilirse dizayn sırasında başlık olarak tanımlanan sahalar
yazıcıdan basılmaz, Evet verilirse basılır.
Siyah-beyaz baskı
Bu parametreye Evet girilirse dökümde bulunan tüm renkler iptal edilip siyah beyaz
olarak basılır.
Veri dosyasını sil
Bu parametreye Evet girilirse işlem sırasında oluşturulan ara veri dosyası(*.txt) işlem
sonrasında silinir, Hayır verilirse bu dosya ileriki işlemler için saklanır.
Bilgi dosyasını sil
Bu parametreye Evet girilirse işlem sırasında oluşturulan ara bilgi dosyası(*.ebd) işlem
sonrasında silinir, Hayır verilirse bu dosya ileriki işlemler için saklanır.
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Yazıcı adı
Bu sahaya dökümün çıkılması istenen ve sistemde kayıtlı bulunan yazıcının tam adı
yazılır, boş bırakılırsa default yazıcı kabul edilir.
Dizayn dosya adı
Etiket dizaynının belirtildiği dosyanın adı buraya yazılır.
Veri dosya adı
Đşlem sırasında oluşturulan ve stok-barkod bilgilerinin bulunduğu veri dosyasının adı
buraya yazılır. Đşlem sonrasında bu dosya istenirse ileriki kullanım için saklanabilir.
Bilgi dosya adı
Đşlem sırasında oluşturulan ve etiket yazdırmada kullanılan bilgi dosyasının adı buraya
yazılır. Đşlem sonrasında bu dosya istenirse ileriki kullanım için saklanabilir.
Yazıcı Kullanma Şekli
Bu parametre barkod etiketi yazdırma işleminde kullanılan “BARMAGE” ve “DOCMAGE”
programlarının çağırılış biçimini belirler; parametreye 1 verilirse veriler doğrudan doğruya
bu programlara aktarılır. Bazı bilgisayarlarda bir DOS programından(16 bit) bir windows
programı (32 bit) çağrılması hatay yol açar. Bu tip bilgisayarlarda önce bir ara dosya
oluşturulur. Bu dosya programlarla birlikte verilen “RUNWIN32.EXE” programı tarafından
açılarak içindeki komutlar uygulanır. Böylelikle sorun giderilmiş olur.
Yazıcı Geçici Dosya Adı
Bu sahaya yukarıda açıklandığı şekilde “RUNWIN32.EXE” programının kullanacağı
geçici dosyanın adı yazılır.

BK.3.

Ek Bilgiler

A-BARKOD KODLARI FORMLARI
Barkod
----------Code39

Interleaved
2 of 5
UPC-A
UPC-E
Full-ASCII
EAN-13
EAN-8
UPC-E1
Code 128

Karakter Seti
-----------------Büyük Harf A-Z
Numara 0-9
boşluk $ % / +
Numara 0-9
Numara 0-9
Numara 0-9
ASCII kodları
Numara 0-9
Numara 0-9
Numara 0-9
ASCII kodları
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Veri Uzunluğu
---------------0-32 arası

1-32 arası
11
6
0-32 arası
12 (+1)
7 (+1)
6
1-32 arası
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B-BAĞLANTI KODLARI
Yazıcı cinsinin 6-14 olduğu durumlarda yukarıda açıklandığı gibi etiket dizaynı bir
dosyadan okunarak uygulanır. Bu dosyalarda STOK KODU-CĐNSĐ-FĐYAT-BARKOD gibi
değişken sahaları belirtmek amacıyla aşağıda gösterilen parametreler kullanılır. Her
etiket için dosya yazıcıya gönderilirken aşağıda yazılan parametrelerle karşılaşılırsa
bunların yerlerine gerçek değerler konularak yazıcıya yollanır.
$B : Barkod kodu
$K : Stok kodu
$C : Stok cinsi
$F : Fiyat
$A : Açıklama
$T : Tarih
$S : Saat
$U : Birim fiyat (Stok kartı Açıklama 5'e göre kg birim fiyatı)
C-ETĐKET ADEDĐ
Normalde etiket adedi sahasına kaç adet etiket bastırılacaksa bu rakam verilmelidir.
Program yanyana etiket sayısı parametresini de kullanarak etiketleri doğru sayıda basar.
Yazıcı tipinin 6-14 olduğu durumlarda ise etiket dizaynı dosyadan yapıldığı için program
bir dizaynda yanyana kaç adet etiket bulunduğunu bilemez. Bu durumda yanyana etiket
sayısı 1 olarak verilirse gerçekte yazıcıdan çıkan etiket sayısı daha fazla olur. Bu gibi
durumlarda yanyana etiket sayısı sahasına format dosyasında yapılan tanımlamaya
uygun olan bir değer verilmelidir.

D-FARKLI YAZICILARLA AYNI ANDA ÇALIŞMA
Network gibi çok kullanıcılı ortamlarda çalışırken sistemde birden fazla yazıcı olması
durumunda BKINIT parametresi kullanılarak farklı tanım dosyaları devreye sokulabilir,
böylelikle istenen yazıcıdan etiket yazdırılması sağlanmış olur. Bunun için programı
çalıştırmadan önce DOS işletim sistemindeyken BKINIT parametresi tanım
dosyasının("bkinit.dat") bulunduğu sürücü ve yola set edilmelidir. Örnek: Sisteme bağlı 3
ayrı yazıcı olsun. Önce bunların herbiri için diskte ayrı ayrı birer bölüm açılır.
C:\=>c: [ENTER]
C:\=>cd \ [ENTER]
C:\=>mkdir YAZICI1 [ENTER]
C:\=>mkdir YAZICI2 [ENTER]
C:\=>mkdir YAZICI3 [ENTER]
daha sonra sırasıyla her bir yazıcı için parametre set edilerek programa girilir ve SERVĐS
bölümünden tanımlar yapılır.
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YAZICI 1 için
C:\=>SET BKINIT=C:\YAZICI1\ [ENTER]
C:\=>CD \ETA7 [ENTER]
C:\=>ETAMENU [ENTER]
Programın SERVĐS bölümüne geçilip tüm tanımlamalar yapılır ve programdan çıkılır.
C:\=>CD \ [ENTER]
Bu durumda program YAZICI 1 için gerekli olan dosyaları C: sürücüsünde YAZICI1 AltBölümünde bulunan "bkinit.dat" dosyasına atmış olur.
Yukarıda açıklanan işlem YAZICI 2 ve YAZICI 3 içinde benzer şekilde yapılır. Bu
durumda 3 ayrı yazıcı için tanımlanma tamamlanmış olur.
Etiket yazdırma aşamasında kullanıcı hangi yazıcıyı kullanacaksa tekrar SET
BKINIT=C:\YAZICIx\ komutunu kullandıktan sonra programı çalıştırır. Burada x 1-2-3
değerlerinden birisini almalıdır. Aynı anda farklı kullanıcılar farklı yazıcıları seçebilirler.
Eğer bu tanımlamalar yapılmadan program çalıştırılırsa "bkinit.dat" dosyası veri
dosyalarının bulunduğu bölümde açılır.

E-ÖRNEKLER
ÖRNEK 1:
HP LaserJet 4L yazıcıdan yanyana 3 adet barkod, 1 sayfada 14 satırlı barkod ürün
etiketi listelemek için aşağıdaki işlemler yapılır.
1- Öncelikle SERVĐS bölümünde yer alan barkod parametreleri ekranında sabit
parametreler girilir (Şekil 7).

ETA : BARKOD ETĐKETĐ

105

ETA:BARKOD V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ETA BĐLGĐSAYAR
BARKOD PARAMETRELERĐ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
BARKOD MODÜLÜ SABĐT PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐNĐZ!
YAZICI PORTU:ETA.NOT
[LPT1/LPT2/LPT3/COM1/COM2/COM3/COM4]
YAZICI CĐNSĐ: 3 [1-99]
YAZICI KONTROL KODU:27 38 108 48 76
[1]
YAZICI KONTROL KODU:27 38 108 48 69 27 38 108 54 67 10
[2]
BAŞLANGIÇ KODU:@@BC
BĐTĐŞ KODU:@@BE
BARKOD KONTROLÜ:E [E/H]
TÜRKÇE YAZICI:E [E/H]
BARKOD SAHASI:H [E/H]
BARKOD SAHA NO:1 [1-5]

BEKLEME SÜRESĐ:
[1/100 SANĐYE]
FĐYATTA KUSÜRAT:0 [0-9][TL]

KANTAR ÖN TAKISI:
KANTAR DOSYA ADI:
KANTAR PROGRAM ADI:
F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 7
2- Sabit Parametrelerin tanımı yapıldıktan sonra barkod ürün/reyon parametreleri
tanımlanır (Şekil 8).
ETA:BARKOD V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ETA BĐLGĐSAYAR
BARKOD ÜRÜN PARAMETRELERĐ
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SAHA PARAMETRELERĐ
SIRA NO
YAZICI KODLARI
[1]
27 38 108 [5.7] 67
[2]
27 38 108 54 68
[3]
[4]
BARKOD PARAMETRELERĐ
BARKOD TĐPĐ:5 [0-8]
KOYULUK:1 [1-3]
YÜKSEKLĐK:2 [1-9]
YAZICI TĐPĐ:0 [0-3]
YOĞUNLUK:2 [0-4]

SAHA GENĐŞLĐKLERĐ
SAHA ADI
GENĐŞLĐK
BOŞLUK:
8
BARKOD KODU:
20
STOK KODU:
10
STOK CĐNSĐ:
30
FĐYAT:
10
AÇIKLAMA:
15

ETĐKET ÖZELLĐKLERĐ
SIRA ARALIĞI: 4
KOLON ARALIĞI:22
ETĐKET ADEDĐ: 42
YANYANA ADET: 3
ETĐKET SATIRI:14 [1/SAYFA]

FORMAT DOS.:facit.prt
F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 8
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3- Parametrelerin tanımlama işleminden sonra barkod ürün/reyon etiketi dizaynı yapılır
(Şekil 9).
ETA:BARKOD V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ETA BĐLGĐSAYAR
BARKOD ÜRÜN ETĐKETĐ DĐZAYNI
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

[1]

[2]

[3]

[4]

ÜRÜN ETĐKETĐ DĐZAYNINI YAPINIZ!
[1]
[2]
[3]
┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│*
│ │ KURŞUN KALEM│ │
│
└─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘
┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│
│ │II II III I I│ │
│
└─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘
┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│
│ │
│ │
│
└─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘
┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│
│ │
│ │
│
└─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘

[4]
┌────────────┐
│
│
└────────────┘
┌────────────┐
│
│
└────────────┘
┌────────────┐
│
│
└────────────┘
┌────────────┐
│
│
└────────────┘

B:BARKOD K:KOD C:CĐNS F:FĐYAT A:AÇIKLAMA S:BOŞLUK
F1YARDIM F2KAYIT ◄- -► ↑ ↓ ESC

Şekil 9
4- Tüm tanımlama ve dizayn işlemi tamamlandıktan sonra etiket yazdırma bölümünden
barkod etiketi yazdırılır (Şekil 10).
ETA:BARKOD V-7.9.0/S
(C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
ETĐKET
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ETA BĐLGĐSAYAR
STOK BAĞLANTILI ETĐKET YAZDIRMA
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ETĐKET YAZDIRMA PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐNĐZ!
1.DEĞER
STOK KODU:0000000000000
CĐNSĐ:
ÖZEL KOD 1:
ÖZEL KOD 2:
ÖZEL KOD 3:
ÖZEL KOD 4:
ÖZEL KOD 5:

2.DEĞER
STOK KODU:0000000000030
CĐNSĐ:
ÖZEL KOD 1:
ÖZEL KOD 2:
ÖZEL KOD 3:
ÖZEL KOD 4:
ÖZEL KOD 5:

FĐYAT:1 [1-5]
BAKĐYESĐZ MALLAR:E
AÇIKLAMA:
BAKĐYE KADAR YAZ:H [E/H]
SIRA ARA.: 4 KOL.ARA.:22
SON ALIM KADAR YAZ:H
ETĐKET ADEDĐ: 42
A.FĐY.DEĞĐŞEN MAL.:H
YANYANA ADET: 3
S.FĐY.DEĞĐŞEN MAL.:H
ETĐKET SATIR:14 [1/SAYFA]
YEN.FĐYAT.YAP.MAL.:H

[E/H]
TARĐH1
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]

TARĐH2

F1YARDIM F4YAZDIRMA F6KART LĐS. F7SAHA SEÇĐMĐ ESC

Şekil 10
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ÖRNEK 2:
Yazıcı Cinsi parametresinin 5 (Star TSP-400) seçilmesi durumunda aşağıdaki işlemler
uygulanır.
Yazıcının hafızasını temizlemesi ve etiketin boyunun ayarlanması açısından;
YAZICI KONTROL KODU: 27 67 10 0
[1]
Bu sahaya yazılan kodlar ile yazıcının hafızası temizlenir.
YAZICI KONTROL KODU: 27 68 [0600] 10 0
[2]
Bu sahaya yazılan kodlar ile etiket boyu ayarlanır. Etiket boyu mm. cinsinden [ ] içinde
yazılır. Örnek; 60 mm. için 0600 yazılır.
Bu tanımlar yapıldıktan sonra barkod reyon/ürün parametreleri tanımlanır. Bu ekranda
bulunan yazıcı kodları sahalarına aşağıda olduğu gibi yazılır.
[1]

27 [PC00;0100,0040,1,1,2,00,01] 10 0

PC00:Kolon adresi.
0100:Soldan 10 mm. boşluk bırakır.
0040:Üstten 4 mm.boşluk bırakır. Diğer satırlarda artan
değerde kullanılır.
1
:Karakter genişliği. 1-6 arası rakam kullanılır.
1
:Karakter yüksekliği. 1-6 arası rakam kullanılır.
2
:Karakter tipi. 1-5 arası rakam kullanılır.
00 :Rotasyon (dönme derecesi).
01 :Đki karakter arası boşluk.

[2]

27 [PB01;0100,0090,2,6,0,0100] 10 0

PB01:Kolon adresi.
0100:Soldan 10 mm. boşluk bırakır.
0090:Üstten 9 mm.boşluk bırakır. Diğer satırlarda artan
değerde kullanılır.
2
:Barkod yoğunluğu. (1-3 Arası rakam kullanılır.)
6
:Barkod Tipi (EAN-13)
0
:Rotasyon (Dönme derecesi).
0100:10 mm. yükseklik.
[3]

27

[4]

27

[PC02;0100,0240,1,1,2,00,01] 10 0
1. Satırın açıklaması gibidir.
[PC03;0100,0290,1,1,2,00,01] 10 0
1. Satırın açıklaması gibidir.

Bu yazıcı kullanıldığında program barkod parametrelerini dikkate almaz. Bu ekranda
sadece ETĐKET ADEDĐ parametresi kullanılır. Ayrıca ETĐKET SATIRI 0 olmalıdır.

ÖRNEK 3:
Yazıcı Cinsi parametresinin 6 (Facit D450) seçilmesi durumunda etiket yazdırma işlemi
aşağıdaki gibi yapılır.
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- Sabit parametreler ekranı uygun şekilde tanımlanır. YAZICI KONTROL KODU,
BAŞLANGIÇ KODU ve BĐTĐŞ KODU sahalarının doldurulmasına gerek yoktur.
- Ürün/Reyon parametreleri ekranında sadece ETĐKET ÖZELLĐKLERĐ başlığının altındaki
sahalar ve FORMAT DOSYASI sahası tanımlanır. Diğer sahalar olduğu gibi bırakılır.
Format dosyasının yapısı aşağıda açıklandığı gibi olmalıdır.
- Ürün/reyon etiketi dizaynı ekranında herhangi bir tanım yapmaya gerek yoktur.
- Tanımlar bu şekilde yapıldıktan sonra etiket yazdırma işlemine geçilir.
Facit D450 yazıcısının çalışma prensipleri: Önce yazıcıya format yapılmaya başlandığına
dair kontrol kodu gönderilir <STX>L<CR>. Burada <STX> Control B karekterini (ondalık
2), <CR> satır başı karakterini (ondalık 13 veya \r) gösterir. Arkasından yazıcı ile ilgili
muhtelif başka kontrol komutları gönderilir. Bunlar hakkında detaylı bilgi yazıcı kullanım
manuelinde mevcut olup gerekli görülenler kullanılabilir. Örneğin D11<CR> komutu
nokta genişlik ve yüksekliğini 1 ve 1 olarak belirler, veya H12 ısı transfer süresini 12
olarak belirler. (Yazı koyuluğunu ayarlamak için). Yazıcı kontrol kodları yollanması işlemi
tamamlandıktan sonra yazıcıya etiket bilgileri satırlar halinde gönderilmeye başlanır. Her
satır mutlaka aşağıda yazılı formatta olmalıdır.
a b c d eee ffff gggg hhh...h <CR>
a: rotasyon parametresi
1:0 2:90 3:180 4:270

dönme sağlar

b: font belirleme parametresi
0-9 arası : normal yazı
A-Q arası : barkod kodu (altında normal karakterlerle)
a-q arası : barkod kodu (altı boş)
X
: çizgi ve kutu çizimi
Y
: grafik görüntü
Bu parametreye bağlı olarak müteakip parametreler değişiklik alabilir.
c: yükseklik katsayısı
0-9 arası veya A-O arası değer alır, karakterlerde harf
yüksekliğini, barkodlarda geniş çubuk genişliğini belirler.
d: genişlik katsayısı
Aynı değerleri içerir, karakterlerde harf genişliğini,
barkodlarda dar çubuk genişliğini belirler.
eee: barkod yüksekliği
Karakterlerde 000 olarak gönderilir, işleme girmez, barkodlarda
barkodun yüksekliğini belirler, her bir birim 1 inch'in yüzde
birini gösterir. (0.254 mm)
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ffff: sıra konumu
Dikey olarak etiketin başından olan mesafeyi gösterir. Her bir
birim 1/100 inch (0.254 mm) gösterir.
gggg: kolon konumu
Yatay olarak etiketin başından olan mesafeyi gösterir. Her bir
birim 1/100 inch (0.254 mm) gösterir.
hhh..h:bilgi sahası
bu saha yukarıda belirtilen formata uygun olarak yazılacak
karakter dizisini veya barkod kodunu belirler. Karakter sayısı
değişken olabilir. Yalnız barkod kodu gönderilirken karakterlerin
sayısı ve içeriği seçilen barkod tipine uygun olmalıdır.
Örneğin b: parametresi F veya f ise (EAN-13) karaketer sayısı 12
olmalı, ayrıca her karakter 0-9 arası bir değer içermelidir. Aksi
takdirde barkod çıkmaz.
Her satırın bitişini belirleyen <CR> (ondalık 13) kodu ayrıca yollanmalıdır.
Bilgi satırları yollanması işlemi bittikten sonra yazıcıya son olarak etiketin kaç adet
yazdırılacağını belirleyen Qnnnn<CR> komutu gönderilir, burada nnnn adet belirtir. En
son olarak ta E<CR> komutu gönderilerek etiket yazdırılır. Bir sonraki etiket için tüm
işlemler baştan alınmalıdır.
- Format dosyasının hazırlanışı: ETA:BARKOD programından barkod etiketi yazdırılması
için herhangi bir metin editörü yardımıyla yukarıdaki prensiplere uygun olarak bir etiket
format dosyası hazırlanmalı ve bu dosyanın adı FORMAT DOSYASI: sahasının yanına
yazılmalıdır. Farklı etiketler için birden fazla dosya hazırlanabilir, fakat aynı anda sadece
bir tanesi kullanılabilir. Format dosyasının içinde en üstte yazılması gereken
<STX>L<CR> ve en altta yazılması gereken Qnnnn<CR> ve E<CR> komutlarının
bulunmasına gerek yoktur, program bunları kendisi koyar.

ÖRNEK 4:
Yazıcı Cinsi parametresinin 7 (EPL2) seçilmesi durumunda etiket yazdırma işlemi
aşağıdaki gibi yapılır.
- Sabit parametreler ekranı uygun şekilde tanımlanır. YAZICI KONTROL KODU,
BAŞLANGIÇ KODU ve BĐTĐŞ KODU sahalarının doldurulmasına gerek yoktur.
- Ürün/Reyon parametreleri ekranında sadece ETĐKET ÖZELLĐKLERĐ başlığının altındaki
sahalar ve FORMAT DOSYASI sahası tanımlanır. Diğer sahalar olduğu gibi bırakılır.
Format dosyasının yapısı aşağıda açıklandığı gibi olmalıdır.
- Ürün/reyon etiketi dizaynı ekranında herhangi bir tanım yapmaya gerek yoktur.
- Tanımlar bu şekilde yapıldıktan sonra etiket yazdırma işlemine geçilir.
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EPL2 sistemine uygun bir yazıcının çalışma prensipleri:
Yazıcıya arka arkaya muhtelif kontrol ve bilgi komutları gönderilir. Bunlar hakkında
detaylı bilgi yazıcı kullanım manuelinde mevcut olup gerekli görülenler kullanılabilir.
Örneğin N komutu yazıcı hafızasını temizleyip yeni bir etiket setine başlangıcı belirtir. A
ile başlayan komutla herhangi bir metin etiketin istenen herhangi bir yerine istenen
formatta gönderilir. Aynı şekilde B ile başlayan komutla yazıcıya barkod kodu gönderilir.
Her komutun yanında komutla ilgili parametreler bulunabilir. Yazıcıya komutların
gönderilmesi işlemi bittikten sonra son olarak P komutuyla yazdırma işlemine başlanır.
Bir sonraki etiket için tüm işlemler baştan alınmalıdır.
- Format dosyasının hazırlanışı: ETA:BARKOD programından barkod etiketi yazdırılması
için herhangi bir metin editörü yardımıyla yukarıdaki prensiplere uygun olarak bir etiket
format dosyası hazırlanmalı ve bu dosyanın adı FORMAT DOSYASI: sahasının yanına
yazılmalıdır. Programlarla birlikte verilen örnek dosyanın adı "eltron.prt" dir. Farklı
etiketler için birden fazla dosya hazırlanabilir, fakat aynı anda sadece bir tanesi
kullanılabilir. Format dosyasının içinde en üstte yazılması gereken N komutunun ve en
altta yazılması gereken P komutunun bulunmasına gerek yoktur, program bu komutları
kendisi yollar.

ÖRNEK 5:
Kantarla bağlantılı olarak barkod etiketi yazdırılması için yapılması gereken işlemler
aşağıda açıklanmıştır.
- Servis/Parametreler ekranında bulunan KANTAR ÖN TAKISI sahasına kantarda
tartılan malın grup ön takısı yazılır. Örnek "27"
- Yine aynı ekranda bulunan KANTAR DOSYA ADI sahasına kantarda yapılan ölçümün
sonucunun atıldığı dosyanın adı yazılır. Örnek "weight.dat" Bu dosyanın boyu 7 karakter
olup yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır. " xx.yy" Burada xx:kg, yy.kg'ın yüzde birini belirtir.
(Dikkat gram değil.)
- Yine bu ekranda bulunan KANTAR PROGRAM ADI sahasına kantarda ölçüm işlemi
sonucunu bilgisayara transfer eden programın adı yazılır. Örnek "agirlik". Buraya yazılan
dosya program tarafından çalıştırılarak bir önceki sahada bulunan dosya oluşturulur.
- Kullanıcı tanımlı barkod yazdırma ekranına geçilir. (Ürün veya reyon farketmez.) Stok
kodu veya cinsi hanelerinden birisine geçilir. F6 tuşu ile gelen stok kod-cins listesinden
barkod etiketi bastırılacak ve kantarda en son tartılmış olan mal seçilir.
- Aynı ekranda en üstte bulunan barkod kodu sahasına gelinir ve "*" tuşuna basılir.
Ekrana otomatik olarak oluşturulan barkod kodu gelir. Bu kod aşağıdaki şekilde oluşur.
kkkkkkkxxyyz (toplam 12 karakter)
kkkkkkk : Stok kodunun ilk 7 karakteri
xx
: Kantar bilgi dosyasından çekilen kg.kısmı
yy
: Kantar bilgi dosyasından çekilen yüzde birlik kg.kısmı
z
: 0 karakteri
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- F4 tuşuna basılarak etiket yazıcıdan alınır.

ÖRNEK 6:
Yazıcı Cinsi parametresinin 8 (ZPL-II) seçilmesi durumunda etiket yazdırma işlemi
aşağıdaki gibi yapılır.
- Sabit parametreler ekranı uygun şekilde tanımlanır. YAZICI KONTROL KODU,
BAŞLANGIÇ KODU ve BĐTĐŞ KODU sahalarının doldurulmasına gerek yoktur.
- Ürün/Reyon parametreleri ekranında sadece ETĐKET ÖZELLĐKLERĐ başlığının altındaki
sahalar ve FORMAT DOSYASI sahası tanımlanır. Diğer sahalar olduğu gibi bırakılır.
Format dosyasının yapısı aşağıda açıklandığı gibi olmalıdır.
- Ürün/reyon etiketi dizaynı ekranında herhangi bir tanım yapmaya gerek yoktur.
- Tanımlar bu şekilde yapıldıktan sonra etiket yazdırma işlemine geçilir.
ZPL-II sistemine uygun bir yazıcının çalışma prensipleri:
Yazıcıya arka arkaya muhtelif kontrol ve bilgi komutları gönderilir. Bunlar hakkında
detaylı bilgi yazıcı kullanım manuelinde mevcut olup gerekli görülenler kullanılabilir.
- Format dosyasının hazırlanışı: ETA:BARKOD programından barkod etiketi yazdırılması
için herhangi bir metin editörü yardımıyla yukarıdaki prensiplere uygun olarak bir etiket
format dosyası hazırlanmalı ve bu dosyanın adı FORMAT DOSYASI: sahasının yanına
yazılmalıdır. Programlarla birlikte verilen örnek dosyanın adı "zebra.prt" dir. Farklı
etiketler için birden fazla dosya hazırlanabilir, fakat aynı anda sadece bir tanesi
kullanılabilir.
ÖRNEK 7:
Yazıcı Cinsi parametresinin 9 (SATO 5900) seçilmesi durumunda etiket yazdırma işlemi
bir önceki örneğe çok benzer şekilde yapılır. Sadece FORMAT DOSYASI sahasının
karşısına "sato.prt" yazılır. Bu dosya SATO 5900 yazıcısı kullanım manuelinde
açıklandığı şekilde hazırlanmış olmalıdır.
ÖRNEK 8:
Yazıcı Cinsi parametresinin 10 (STAR TSP-400) seçilmesi durumunda etiket yazdırma
işlemi bir önceki örneğe çok benzer şekilde yapılır. Sadece FORMAT DOSYASI
sahasının karşısına "tsp400.prt" yazılır. Bu dosya TSP-400 yazıcısı kullanım manuelinde
açıklandığı şekilde hazırlanmış olmalıdır
ÖRNEK 9:
Yazıcı Cinsi parametresinin 11 (TEC B-472 QP) seçilmesi durumunda etiket yazdırma
işlemi önceki örneklere çok benzer şekilde yapılır. Sadece FORMAT DOSYASI
sahasının karşısına "tec472.prt" yazılır. Bu dosya TEC B472 QP yazıcı kullanım
manuelinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olmalıdır. Yalnız kullanım kitabında
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gösterilen bazı karakterlerin yerine başka karakterlerin kullanılması gerekmektedir.
Bunlar:
"ESC" yerine "{"
"LF" yerine "|"
"NUL" yerine "}"
Ayrıca yazıcının üzerinde bulunan düğmelerle yapılam parametre ayarlaması aşağıdaki
gibi olmalıdır.
FEED ADJ. +0.0mm
CUT ADJ.+0.0mm
BACK ADJ.+0.0mm
ADJUST +0.0mm
TONE ADJ. <T> +0
TONE ADJ.<D> +0
FONT CODE PC-850
ZERO FONT 0
CODE AUTO
RIBBON TRANS.
RBN ADJ <FW> +0
RBN ADJ <BK> +0
STATUS TYPE 1
TEC B-472 QP yazıcı bilgisayara seri porttan bağlanmakta olup ara kablo olarak düz tip
(2-2, 3-3, 7-7) bağlantı yapılmalıdır.
ÖRNEK 10:
Yazıcı Cinsi parametresinin 12 (C-TOH EZ2/EZ4/EZ4TT) seçilmesi durumunda etiket
yazdırma işlemi önceki örneklere benzer şekilde yapılır. FORMAT DOSYASI olarak
yazıcı kullanım manualine uygun şekilde hazırlanmış olan "ez24.prt" kullanılmalıdır.
ÖRNEK 11:
HP LaserJet 1100 yazıcıdan barkod ürün etiketi listelemek için yapılması gereken
işlemler aynen ÖRNEK:1’dekine benzer şekilde yapılır, aradaki tek fark bazı
parametrelerin değişmesidir.
Sabit Parametreler Ekranı (Şekil 11)
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ETA:BARKOD V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ETA BĐLGĐSAYAR
BARKOD PARAMETRELERĐ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
BARKOD MODÜLÜ SABĐT PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐNĐZ!
YAZICI PORTU:LPT1
[LPT1/LPT2/LPT3/COM1/COM2/COM3/COM4]
YAZICI CĐNSĐ: 3 [1-99]
YAZICI KONTROL KODU:27 69 27 38 108 [0.9] 69
[1]
YAZICI KONTROL KODU:27 38 97 [8.8] 76 27 38 107 50 83
[2]
BAŞLANGIÇ KODU:@@BC
BĐTĐŞ KODU:@@BE
BARKOD KONTROLÜ:E [E/H]
TÜRKÇE YAZICI:H [E/H]
BARKOD SAHASI:E [E/H]
BARKOD SAHA NO:1 [1-5]

BEKLEME SÜRESĐ:
[1/100 SANĐYE]
FĐYATTA KUSÜRAT:0 [0-9][TL]

KANTAR ÖN TAKISI:
KANTAR DOSYA ADI:
KANTAR PROGRAM ADI:
F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 11
Barkod ürün/reyon parametreleri ekranı (Şekil 12).
ETA:BARKOD V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ETA BĐLGĐSAYAR
BARKOD ÜRÜN PARAMETRELERĐ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SAHA PARAMETRELERĐ
SIRA NO
YAZICI KODLARI
[1]
27 38 108 [13.5] 67
[2]
27 38 108 [2.2] 67
[3]
27 38 108 [1.9] 67
[4]
BARKOD PARAMETRELERĐ
BARKOD TĐPĐ:5 [0-8]
KOYULUK:2 [1-3]
YÜKSEKLĐK:1 [1-9]
YAZICI TĐPĐ:3 [0-3]
YOĞUNLUK:1 [0-4]

SAHA GENĐŞLĐKLERĐ
SAHA ADI
GENĐŞLĐK
BOŞLUK:
0
BARKOD KODU:
15
STOK KODU:
15
STOK CĐNSĐ:
20
FĐYAT:
18
AÇIKLAMA:
10

ETĐKET ÖZELLĐKLERĐ
SIRA ARALIĞI: 6
KOLON ARALIĞI:38
ETĐKET ADEDĐ: 42
YANYANA ADET: 3
ETĐKET SATIRI:14 [1/SAYFA]

FORMAT DOS.:
F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 12
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ETA : Entegre Ticari Programları

ETA : YAZAR KASA
Program Modülü



ETA:YAZAR KASA, market ve benzeri yoğun perakende satış yapılan yerlerde
kullanılmak üzere hazırlanan program modülüdür. Bu modül yardımı ile ETA:STOK
dosyaları ile yazar kasa/elektronik terazi/POS cihazı arasında bilgi transferi yapacak ve
bu bilgiler ile ilgili raporlar alabileceksiniz.
Programınızı çalıştırdığınızda(programın bilgisayara yüklenmesi ve çalıştırılması için
gerekli açıklama ORTAK TANIMLAR bölümünde verilmiştir) karşınıza ETA ekranı
gelecek, bu ekranı ENTER tuşuna basarak geçeceksiniz. ETA ekranını bu şekilde
geçtikten sonra karşınıza ETA programlarının kopya edilerek çoğaltılmasına ilişkin yasal
hususları hatırlatan bir ekran gelecektir. Bu ekrandaki açıklamaları da okuduktan sonra
yine ENTER tuşuna bastığınızda karşınıza ŞĐFRE ekranı gelecektir. Bütün ETA Ticari
Programlarının girişinde yer alan bu ekranda sorulan şifreye ETA şeklinde cevap
vereceksiniz. Daha sonra arzu ederseniz bu şifreyi istediğiniz bir şifre ile
değiştirebilirsiniz.
Eğer ETA:YAZAR KASA programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari
Program Modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ
programında geçmiş olacağınızdan, MENÜ'den YAZAR KASA programını seçtikten
sonra bu ekranlar tekrar karşınıza gelmeyecektir.
Yukarıda bahsedilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra karşınıza gelen ekran ANA
MENÜ ekranı olup programın Ana Bölümlerine geçmek için gerekli seçenekleri
içermektedir.
ETA:YAZAR KASA programının Ana Bölümleri şunlardır;
F2-YAZAR KASA ĐŞLEMLERĐ, yazar kasa ile ilgili işlemler,
F3-TERAZĐ ĐŞLEMLERĐ, elektronik terazi ile ilgili işlemler,
F4-POS ĐŞLEMLERĐ, POS cihazı ile ilgili işlemler,
F5-SERVĐS, yazar kasa sisteminizle ilgili bakım işlemleri.
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3, f4 ve F5 tuşlarını
kullanacaksınız.
Şimdi ETA:YAZAR KASA programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim.

YK.1.

Yazar Kasa Đşlemleri

Bu bölüme girdiğinizde karşınıza gelen menü aşağıdaki şekilde kullanılır (Şekil 1).
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ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
YAZAR KASA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
YAZAR KASA TRANSFER ĐŞLEMLERĐ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
YAZAR KASA ĐLE ĐLGĐLĐ YAPMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ ĐŞLEMĐ
ĐŞLEM NUMARASINI YAZARAK BELĐRTĐNĐZ!

01-POZĐSYON OKUMA
02-PLU VERĐLERĐNĐN DOSYAYA YÜKLENMESĐ
03-PLU VERĐLERĐNĐN YAZAR KASAYA YÜKLENMESĐ
04-LOGO GĐRĐŞĐ
05-VERGĐ ORANI GĐRĐŞĐ
06-SATIŞLARIN STOKLARA ĐŞLENMESĐ
07-GÜNLÜK SATIŞ RAPORU
08-HAFTALIK SATIŞ RAPORU
09-FĐŞ FORMUNDA GÜNLÜK SATIŞ RAPORU
10-FĐŞ FORMUNDA MALĐ HAFIZA RAPORU
YAPILACAK ĐŞLEM:

[1-10]

F1YARDIM F2ĐŞLEM F6YAZAR KASA SEÇĐMĐ ESC

Şekil 1
ETA:YAZAR KASA modülü şu anda piyasada satılan ve bilgisayar bağlantılı olarak
çalışan muhtelif yazar kasalarla bilgi alışverişinde bulunur. Programın doğru
çalışabilmesi için Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler kısmında bulunan yazar kasa
modelinin doğru olarak belirtilmesi gerekmektedir. Yazar Kasa işlemleri kısmı bu
parametreye bağlı olarak çalışır. Bir işletmede farklı modellerde yazar kasa bulunması
durumunda her seferinde SERVĐS bölümünden yazar kasa modelinin değiştirilmesi
uygun olmayacağından bu ekranda ayrıca F6-YAZAR KASA SEÇĐMĐ tuşu konulmuştur.
Bu tuşa basıldığında ekranda bir çerçeve içinde program tarafından tanınan yazar
kasaların adları alt alta gelir (Şekil 2).
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ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
YAZAR KASA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
YAZAR KASA TRANSFER ĐŞLEMLERĐ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────┐
YAZAR KASA ĐLE │
│MĐ
ĐŞLEM NUMARASIN│ YAZAR KASAYI SEÇĐNĐZ
│
│
│
│
*
OL-5000
│
01-POZĐSYON OKU│
OL-5700
│
02-PLU VERĐLERĐ│
OL-6000
│
03-PLU VERĐLERĐ│
SHARP ER-495T
│
04-LOGO GĐRĐŞĐ │
OL-TEKNOLINE 2000
│
05-VERGĐ ORANI │
OL-7000
│
06-SATIŞLARIN S│
OLIMPOS
│
07-GÜNLÜK SATIŞ│
│
08-HAFTALIK SAT└──◄ ↑ ↓ ◄─┘ ESC ►───────────┘
09-FĐŞ FORMUNDA GÜNLÜK SATIŞ RAPORU
10-FĐŞ FORMUNDA MALĐ HAFIZA RAPORU
YAPILACAK ĐŞLEM:

[1-10]

F1YARDIM F2ĐŞLEM F6YAZAR KASA SEÇĐMĐ ESC

Şekil 2
Kullanıcı bilgi alışverişi yapmak istediği yazar kasa modelini buradan belirtebilir, bu
seçim kalıcı olmayıp SERVĐS bölümündeki parametreyi değiştirmez. Programa her
girişte SERVĐS bölümünde belirtilen yazar kasa modeli tekrar set edilir.
Kullanıcı yapmak istediği işlemin numarasını yazarak işleme ait ekrana girer. Farklı yazar
kasalar için aşağıda açıklanan maddeler ve şekiller tam olarak uymayabilir fakat benzer
şekilde çalışırlar.
01-POZĐSYON OKUMA(OLIVETTĐ)/TRANSACTION BĐLGĐLERĐ (SHARP)
PLU sayısını ve kasiyer numarasını kasadan okur, ekrana veya yazıcıya aktarır (Şekil 3).
Bu işlem F2-ĐŞLEM tuşu ile gerçekleştirilir.
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ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
YAZAR KASA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
01-POZĐSYON OKUMA
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

BU EKRANDAN KONTROL KĐLĐDĐNĐN DURUMU
KASĐYER NUMARASI VE PROGRAMLANMIŞ PLU SAYISI
GÖRÜNTÜLENĐR.

F1YARDIM F2DÖKÜM F4YAZICI F6DOSYA ADI BELĐRLEME ESC

Şekil 3
02-PLU VERĐLERĐNĐN DOSYAYA YÜKLENMESĐ
Yazar kasada kayıtlı bulunan PLU kodları kullanılarak stok kart dosyası düzenlenir,
olmayan stok kartları açılır, istenirse PLU olarak yazar kasada kayıtlı bulunan fiyat ve
bakiyeler kartlara işlenir(Şekil 4). Bu ekranda F2-TRANSFER ĐŞLEMĐ tuşu ile yazar
kasada bulunan bilgiler ETA:STOK programına aktarılır. F6-DOSYA ADI BELĐRLEME
tuşu ile dosya adı tanımlanır.
ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
YAZAR KASA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
02-PLU VERĐLERĐNĐN DOSYAYA YÜKLENMESĐ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
STOK KART ĐŞLEM ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
STOK KODU:
CĐNSĐ:
ÖZEL KOD 1:
ÖZEL KOD 2:
ÖZEL KOD 3:
ÖZEL KOD 4:
ÖZEL KOD 5:
OLMAYAN KARTLARI AÇ:E [E/H]
BAKĐYELERĐ ĐŞLE
:E [E/H]
FĐYAT
: [1/5]

2.DEĞER
STOK KODU:
CĐNSĐ:
ÖZEL KOD 1:
ÖZEL KOD 2:
ÖZEL KOD 3:
ÖZEL KOD 4:
ÖZEL KOD 5:
EAN 8/13 ÇEVRĐMĐ:H [E/H]
EKLE.RAKAM SAYISI: 8
ÖN TAKI:27

F1YARDIM F2TRANSFER ĐŞLEMĐ F6DOSYA ADI BELĐRLEME ESC

Şekil 4
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03-PLU VERĐLERĐNĐN YAZAR KASAYA YÜKLENMESĐ
Stok kart dosyasında bulunan bilgiler PLU verileri halinde yazar kasaya aktarılır. Bu
işlem sırasında listeleme aralığına bağlı olarak istenen kartlar seçilebilir, yazar kasaya
stok dosyalarından istenen fiyat aktarılabilir, istenirse bakiyeler de aktarılabilir (Şekil 5).
ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
YAZAR KASA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
02-PLU VERĐLERĐNĐN DOSYAYA YÜKLENMESĐ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
STOK KART ĐŞLEM ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
STOK KODU:
CĐNSĐ:
ÖZEL KOD 1:
ÖZEL KOD 2:
ÖZEL KOD 3:
ÖZEL KOD 4:
ÖZEL KOD 5:
OLMAYAN KARTLARI AÇ:E [E/H]
BAKĐYELERĐ ĐŞLE
:E [E/H]
FĐYAT
: [1/5]

2.DEĞER
STOK KODU:
CĐNSĐ:
ÖZEL KOD 1:
ÖZEL KOD 2:
ÖZEL KOD 3:
ÖZEL KOD 4:
ÖZEL KOD 5:
EAN 8/13 ÇEVRĐMĐ:H [E/H]
EKLE.RAKAM SAYISI: 8
ÖN TAKI:27

F1YARDIM F2TRANSFER ĐŞLEMĐ F6DOSYA ADI BELĐRLEME ESC

Şekil 5
Bu ekranda bulunan ĐŞLEM NO sahası sadece SHARP-ER495T marka yazar kasaya
stok kartları transfer edilirken kullanılır. Bu sahaya eğer EAN kodları(barkod kodu)
gönderilecekse “31”, plu kodları(stok kodu) gönderilecekse “11” yazılır. Stok Kod Boy
Kontrolü sahası da sadece SHARP yazar kasalarda kullanılır. Bu sahaya “E” girilirse
program bir önceki sahaya bakarak stok kod boyunu kontrol eder, Đşlem nosu 31 ise stok
kod boyunun en az 7 karakter olması gerekir, Đşlem nosu 11 ise stok kod boyunun en
fazla 6 karakter olması gerekir, yoksa ilgili stok kartı işleme alınmaz. Bu sahaya “H”
verilirse bu kontrol yapılmaz.

04-LOGO GĐRĐŞĐ
Servis/Sabit Tanımlar/Firma Logosu bölümünde tanımlanan logo mesajını aynen ekrana
getirir ve yazar kasaya yükler (Şekil 6).
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ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
YAZAR KASA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
04-FĐRMA LOGO GĐRĐŞĐ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
FĐRMA ADINI VE ADRESĐNĐ GĐRĐNĐZ!
FĐRMA
FĐRMA
FĐRMA
FĐRMA
FĐRMA

ĐSMĐ :ÖZTÜRK HĐPERMARKET
ADRESĐ:ORTAKLAR CAD.GÜL SOK.
ADRESĐ:GĐRAY ĐŞ HANI
ADRESĐ:KAT 1 D:23
ADRESĐ:MECĐDĐYEKÖY/ĐSTANBUL

[1]
[2]
[3]
[4]

F1YARDIM F2TRANSFER ĐŞLEMĐ F6DOSYA ADI BELĐRLEME ESC

Şekil 6
05-VERGĐ ORANI GĐRĐŞĐ
Servis/Sabit Tanımlar/Vergi Oranları bölümünde tanımlanan oranları ekrana getirir,
bunlardan istenenleri yazar kasaya yükler (Şekil 7).
ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
YAZAR KASA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
05-VERGĐ ORANI GĐRĐŞĐ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

KISIMLARA GÖRE VERGĐ ORANLARINI GĐRĐNĐZ!
KISIM NO
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

KISIM ADI
TEKEL
MECBUA
TEMEL GIDA
MUHTELĐF GIDA
BEYAZ EŞYA

VERGĐ YÜZDESĐ
0
1
8
15
23

F1YARDIM F2TRANSFER ĐŞLEMĐ F6DOSYA ADI BELĐRLEME ESC

Şekil 7
06-SATIŞLARIN STOKLARA ĐŞLENMESĐ
Yazar kasadan yapılan PLU satışlarını(PLS dosyası) stok hareketlerine işler. Listeleme
aralıkları kullanılarak sadece belli bir kısım karta işlem yapılabilir. Ekranda bulunan
parametreler kullanılarak hareketlerin içeriği değiştirilebilir. Hareketlerin kaydı sırasında
kartlara da işlenmeleri kullanıcının seçimine bağlıdır(Şekil 8).
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ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
YAZAR KASA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
06-SATIŞLARIN STOKLARA ĐŞLENMESĐ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
STOK KART ĐŞLEM ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
STOK KODU:
CĐNSĐ:
ÖZEL KOD 1:
ÖZEL KOD 2:
ÖZEL KOD 3:
ÖZEL KOD 4:
ÖZEL KOD 5:

2.DEĞER
STOK KODU:
CĐNSĐ:
ÖZEL KOD 1:
ÖZEL KOD 2:
ÖZEL KOD 3:
ÖZEL KOD 4:
ÖZEL KOD 5:

ĐŞLEM TARĐHĐ :13/01/2009 [GG/AA/YYYY]
ÖZEL KOD
:
AÇIKLAMA
:E [E/H]
EAN 8/13 ÇEVRĐMĐ:H [E/H]
KARTLARA ĐŞLE:E [E/H]
EKLE.RAKAM SAYISI: 8
KDV DAHĐL
:E [E/H]
ÖN TAKI:27
F1YARDIM F2TRANSFER ĐŞLEMĐ F6DOSYA ADI BELĐRLEME ESC

Şekil 8
SHARP marka yazar kasalarda satışı yapılan mallar ya barkod kodu kullanılarak ya da
plu kodu kullanılarak işleme girerler. Yazar kasa her iki gruba ait bilgiyi ayrı ayrı
tuttuğundan transfer işleminin iki kere yapılması gerekmektedir. Bunlardan birincisi
barkod (EAN bilgileri) kullanılarak yapılan satışları içerir. Bu durumda işlem öncesinde
ekrana çerçeve içinde gelen ve dosyayı oluşturmakta kullanılan komut satırında geçen
ĐŞLEM NO sahasında “31” rakamı yer almalıdır. Yazar kasada eğer plu kodu kullanılarak
yapılan satışlara ilişkin bilgi varsa bu bilgiyi oluşturmak için aynı sahaya “31” yerine “11”
yazılması gerekmektedir. Programın hareketleri doğru olarak işleyebilmesi için plu kodlu
stok kartları açılırken barkod sahasına da aynı kodun yazılması ve daha sonra barkod
indeksinin tekrar oluşturulması gerekmektedir.
07-GÜNLÜK SATIŞ RAPORU(OLIVETTI)/KASĐYERLERĐN SATIŞ BĐLGĐLERĐ (SHARP)
Yazar kasanın günlük satışları ekrana veya yazıcıya listelenir (Şekil 9).
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ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
YAZAR KASA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
07-GÜNLÜK SATIŞ RAPORU
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

BU EKRANDAN YAZARKASADAN BĐR GÜNDE YAPILAN
SATIŞLARI GÖSTEREN GÜNLÜK SATIŞ RAPORU
GÖRÜNTÜLENĐR.
F1YARDIM F2DÖKÜM F4YAZICI F6DOSYA ADI BELĐRLEME ESC

Şekil 9
08-HAFTALIK SATIŞ RAPORU(OLIVETTI)/KASĐYER SATIŞ BĐLGĐLERĐ (SHARP)
Yazar kasanın haftalık satışları ekrana veya yazıcıya listelenir (Şekil 10).
ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
YAZAR KASA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
08-HAFTALIK SATIŞ RAPORU
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

BU EKRANDAN YAZARKASADAN BĐR HAFTADA YAPILAN
SATIŞLARI GÖSTEREN HAFTALIK SATIŞ RAPORU
GÖRÜNTÜLENĐR.
F1YARDIM F2DÖKÜM F4YAZICI F6DOSYA ADI BELĐRLEME ESC

Şekil 10
09-FĐŞ FORMUNDA GÜNLÜK SATIŞ RAPORU(OLIVETTI)/SAATLĐK SATIŞ
BĐLGĐLERĐ (SHARP)
Yazar kasadan bir günde yapılan satışların fiş formunda göründüğü günlük satış raporu
ekrana veya yazıcıya listelenir (Şekil 11).
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ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
YAZAR KASA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
09-FĐŞ FORMUNDA GÜNLÜK SATIŞ RAPORU
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

BU EKRANDAN YAZARKASADAN BĐR GÜNDE YAPILAN
SATIŞLARI FĐŞ FORMUNDA GÖSTEREN GÜNLÜK SATIŞ RAPORU
GÖRÜNTÜLENĐR.
F1YARDIM F2DÖKÜM F4YAZICI F6DOSYA ADI BELĐRLEME ESC

Şekil 11
10-FĐŞ FORMUNDA MALĐ HAFIZA RAPORU(OLIVETTI)/HARĐCĐ YAZICI AYARI
BĐLGĐLERĐ OKUMA (SHARP)
Yazar kasanın fiş formundaki mali hafıza raporu ekrana veya yazıcıya listelenir (Şekil
12).
ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
YAZAR KASA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
10-FĐŞ FORMUNDA MALĐ HAFIZA RAPORU
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

BU EKRANDAN YAZARKASADAN FĐŞ FORMUNDAKĐ
MALĐ HAFIZA RAPORU GÖRÜNTÜLENĐR.

F1YARDIM F2DÖKÜM F4YAZICI F6DOSYA ADI BELĐRLEME ESC

Şekil 12

YK.2.

Terazi Đşlemleri

ETA:YAZAR KASA programı ana menüsünden F3 tuşuna bastığınızda karşınıza terazi
menüsü gelecektir (Şekil 13).
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ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 TERAZĐ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
TERAZĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
TERAZĐ ĐLE ĐLGĐLĐ YAPMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ ĐŞLEMĐ
ĐŞLEM NUMARASINI YAZARAK BELĐRTĐNĐZ!

01-STOK KARTLARININ TERAZĐYE AKTARILMASI(EPELSA)
02-SATIŞLARIN STOK KARTLARINA ĐŞLENMESĐ(OLIVETTI LP-15)
03-STOK KARTLARININ TERAZĐYE AKTARILMASI(OLIVETTI LP-15)
04-STOK KARTLARININ TERAZĐYE AKTARILMASI(DIGI SM-25)
05-STOK KARTLARININ TERAZĐYE AKTARILMASI(OLIVETTI PT-15)
06-STOK KARTLARININ TERAZĐYE AKTARILMASI(TESS)
07-STOK KARTLARININ TERAZĐYE AKTARILMASI(AVERY BERKEL/ISHIDA)
08-STOK KARTLARININ TERAZĐYE AKTARILMASI(CAS)
09-STOK KARTLARININ TERAZĐYE AKTARILMASI(EPELSA-EURO)
YAPILACAK ĐŞLEM:

[1-9]

F1YARDIM F2ĐŞLEM ESC

Şekil 13
Bu menüde 01 no'lu seçenek EPELSA, 02 ve 03 no'lu seçenekler OLIVETTI LP-15, 04
no'lu seçenek DIGI SM-25 , 05 no'lu seçenek OLIVETTI PT-15, 06 no'lu seçenek TESS,
07 no'lu seçenek AVERY BERKEL/ISHIDA, 08 no'lu seçenek CAS ve 09 no’lu seçenek
EPELSA-EURO marka teraziler için geçerlidir. Bu terazilerin özellikleri ve kullanılacak
ara dosyalarla ilgili detaylı bilgi manualin sonunda bulunan EK BĐLGĐLER bölümde
verilmiştir. Stok kartlarının teraziye aktarılması sırasında kullanılacak dosyanın adı F6
tuşuyla gelen ekrandan girilebilir. Bu dosyada bulunan bilgileri teraziye atmak için
kullanılması gereken komut veya komutlar dizisi daha önceden kullanıcı tarafından
"gonder.bat" adlı bir dosyaya yazılır, program işlem sonunda bu dosyayı çalıştırır,
böylece dosyada bulunan bilgiler ilgili teraziye aktarılmış olur.

01-STOK KARTLARININ TERAZĐYE AKTARILMASI (EPELSA)
Stok kart dosyasında bulunan bilgiler PLU dosyasına aktarılır. Bu işlem sırasında
listeleme aralığına bağlı olarak istenen kartlar seçilebilir, PLU dosyasına stok
dosyalarından istenen fiyat aktarılabilir (Şekil 14).
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ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 TERAZĐ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
01-KARTLARIN TERAZĐYE AKTARILMASI(EPELSA)
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
STOK KART ĐŞLEM ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
STOK KODU:
CĐNSĐ:
ÖZEL KOD 1:
ÖZEL KOD 2:
ÖZEL KOD 3:
ÖZEL KOD 4:
ÖZEL KOD 5:
FĐYAT: [1-5]
ÜRÜN SAT.:0 [1-0] [0:SATILABĐLĐR
ÖZEL KOD:1 [1-5][EPELSA]

2.DEĞER
STOK KODU:
CĐNSĐ:
ÖZEL KOD 1:
ÖZEL KOD 2:
ÖZEL KOD 3:
ÖZEL KOD 4:
ÖZEL KOD 5:

1:SATILAMAZ]

F1YARDIM F2TRANSFER ĐŞLEMĐ F6DOSYA ADI BELĐRLEME ESC

Şekil 14
02-SATIŞLARIN STOK KARTLARINA ĐŞLENMESĐ (OLIVETTI LP-15)
Bilgisayarda PLU dosyası halinde bulunan bilgiler kullanılarak stok kart dosyası
düzenlenir, olmayan stok kartları açılır, istenirse PLU dosyasında bulunan fiyat bilgisi
kartlara işlenir (Şekil 15). Bu ekranda F2-TRANSFER ĐŞLEMĐ tuşu ile PLU dosyasında
bulunan bilgiler ETA:STOK programına aktarılır. F6-DOSYA ADI BELĐRLEME tuşu ile
dosya adı tanımlanır.
ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 TERAZĐ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
02-PLU DOSYASINDAN STOK DOSYASINA TRANSFER
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
STOK KART ĐŞLEM ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
STOK KODU:
CĐNSĐ:
ÖZEL KOD 1:
ÖZEL KOD 2:
ÖZEL KOD 3:
ÖZEL KOD 4:
ÖZEL KOD 5:

2.DEĞER
STOK KODU:
CĐNSĐ:
ÖZEL KOD 1:
ÖZEL KOD 2:
ÖZEL KOD 3:
ÖZEL KOD 4:
ÖZEL KOD 5:

OL.KARTI AÇ:E [E/H]
FĐYAT: [1/5]
F1YARDIM F2TRANSFER ĐŞLEMĐ F6DOSYA ADI BELĐRLEME ESC

Şekil 15
ETA : YAZAR KASA
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03-STOK KARTLARININ TERAZĐYE AKTARILMASI (OLIVETTI LP-15)
Çalışma sistemi 01 no'lu seçenekteki EPELSA marka teraziye benzer. Listeleme
aralıklarının en sonunda bulunan ÜRÜN SAT.: [1/0] seçeneği bunun için
geçersizdir(Şekil 14).
04-STOK KARTLARININ TERAZĐYE AKTARILMASI (DIGI SM-25)
Bu terazinin çalışma sistemi 01 ve 03 no'lu terazilere benzer
(Şekil 14).
05-STOK KARTLARININ TERAZĐYE AKTARILMASI (OLIVETTI PT-15)
Bu terazinin de çalışma sistemi 01 ve 03 no'lu terazilere benzer (Şekil 14).
06-STOK KARTLARININ TERAZĐYE AKTARILMASI (TESS)
Bu terazinin çalışma sistemi daha önce açıklananlara benzer. (Şekil 14).
07-STOK KARTLARININ TERAZĐYE AKTARILMASI (AVERY BERKEL / ISHIDA)
Bu terazinin çalışma sistemi daha önce açıklananlara benzer. (Şekil 14).
08-STOK KARTLARININ TERAZĐYE AKTARILMASI (CAS)
Bu terazinin çalışma sistemi daha önce açıklananlara benzer. (Şekil 14).
09-STOK KARTLARININ TERAZĐYE AKTARILMASI (EPELSA-EURO)
Bu terazinin çalışma sistemi daha önce açıklananlara benzer. (Şekil 14).

YK.3.

POS Đşlemleri

ETA:YAZAR KASA programı ana menüsünden F4 tuşuna bastığınızda karşınıza POS
işlemleri menüsü gelecektir (Şekil 16). Bu menüde şimdilik sadece 01 no'lu seçenek
olup, bu seçenek stok kartlarının ESPOS 3000 modeli POS cihazına transferinde
kullanılır. Transfer işlemi sonunda oluşturulan dosyanın yapısı ile ilgili detaylı bilgi
manualin sonunda bulunan EK BĐLGĐLER bölümde verilmiştir.
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ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
POS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
POS TRANSFER ĐŞLEMLERĐ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
POS ĐLE ĐLGĐLĐ YAPMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ ĐŞLEMĐ
ĐŞLEM NUMARASINI YAZARAK BELĐRTĐNĐZ!

01-STOK KARTLARININ POS'A AKTARILMASI(ESPOS 3000)

YAPILACAK ĐŞLEM:

[1-1]

F1YARDIM F2ĐŞLEM ESC

Şekil 16
01-STOK KARTLARININ POS CĐHAZINA AKTARILMASI (ESPOS 3000)
Stok kart dosyasında bulunan bilgiler “urun.dat” dosyasına aktarılır. Bu işlem sırasında
listeleme aralığına bağlı olarak istenen kartlar seçilebilir, aktarma işlemi sırasında
fiyat/barkod seçimi yapılabilir (Şekil 17).
ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
POS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
01-KARTLARIN POS'A AKTARILMASI(ESPOS 3000)
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
STOK KART ĐŞLEM ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
STOK KODU:
CĐNSĐ:
ÖZEL KOD 1:
ÖZEL KOD 2:
ÖZEL KOD 3:
ÖZEL KOD 4:
ÖZEL KOD 5:
FĐYAT:
BARKOD:

2.DEĞER
STOK KODU:
CĐNSĐ:
ÖZEL KOD 1:
ÖZEL KOD 2:
ÖZEL KOD 3:
ÖZEL KOD 4:
ÖZEL KOD 5:
[1-5]
[1-5]

F1YARDIM F2TRANSFER ĐŞLEMĐ ESC

Şekil 17

ETA : YAZAR KASA
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YK.4.

Servis

Sistemde bakım için gerekli işlemlere ayrılan bu bölüm KAPASĐTE KULLANIM RAPORU
ve SABĐT TANIMLAR Alt-Bölümlerine ayrılır. Şimdi SERVĐS bölümünün Alt-Bölümlerine
bakalım.

YK.4.1.

Kapasite Kullanım Raporu

Bu bölüm yardımıyla toplam hard disk kapasitesini, diskteki boş ve dolu alan değerlerini
ekranda görebilirsiniz.

YK.4.2.

Sabit Tanımlar

Bu bölüm kendi içinde PARAMETRELER, YAZAR KASA KOMUTLARI, FĐRMA
LOGOSU ve VERGĐ ORANLARI Alt-Bölümlerine ayrılmaktadır.

YK.4.2.1.

Parametreler

Bu ekranda kullanılan yazar kasanın modeli ve EAN-8/EAN-13 kod çevrimi ile ilgili
muhtelif sabit parametreler tanımlanır (Şekil 18).
ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
PARAMETRELER
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
YAZAR KASA MOD.:1[1-7][1:OL-5000/2:OL-5700/3:OL-6000/4:SHA.ER-A495T/
5:OL-TEKNOLINE 2000/6:OL-7000/7:OLIMPOS]
EAN 8/13 ÇEVRĐMĐ:H [E/H]
EKLE.RAKAM SAYISI: 8
ÖN TAKI:27

F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 18
Yazar Kasa Modeli
Yazar kasa modelleri aşağıda verilmiştir.
01-Olivetti OL-5000
02-Olivetti OL-5700
03-Olivetti OL-6000
04-Sharp ER-A495T
05- Olivetti Teknoline 2000
06- Olivetti OL-7000
07- OLIMPOS
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EAN 8/13 Kod Çevrimi
Bu parametreye “E” verildiği zaman program ETA:STOK dosyalarından yazar kasaya
veya yazar kasadan ETA:STOK dosyalarına bilgi transferi sırasında stok kodlarını EAN
8’den EAN 13 sistemine veya tam tersine çevirir. Bu işlem stok kodları EAN 8 sistemine
göre açıldığı takdirde kullanılır, çünkü yazar kasa kodları EAN 13 sistemine göre kabul
eder.
Eklenecek Rakam Sayısı
Çevrim sırasında kodun başına eklenecek 0 karakterinin adedini belirtir.
Ön Takı
Çevrim sırasında kodun başından silinecek ön takıyı belirtir.
Yukarıdaki parametrelerin kullanımına bir örnek verelim: Parametreler
EAN 8/13 KOD ÇEVRĐMĐ: E
EKLENECEK RAKAM SAYISI: 8
ÖN TAKI: 27 olsun.
ETA’dan yazar kasaya transfer işlemi sırasında
Stok kodu “2712345”, önce ön takının boyu 2 karakter olduğu için en baştan 2 karakter
atılır, stok kodu “12345” olur, bunun başına eklenecek rakam sayısı(8 adet) kadar 0
eklenir, böylece kod “0000000012345“ halini almış olur.
Yazar kasadan ETA’ya transfer işlemi sırasında
Stok kodu “0000000012345“ önce koddan eklenecek rakam sayısı(8 adet) kadar 0
çıkartılır, stok kodu “12345” olur, daha sonra bunun başına ön takı eklenir, böylece kod
“2712345” halini almış olur.
EAN 8/13 kod çevrimi parametreleri yazar kasa transfer işlemlerinden
02-PLU Verilerinin Dosyaya Yüklenmesi,
03-PLU Verilerinin Yazar Kasaya Yüklenmesi,
06-Satışların Stoklara Đşlenmesi
sırasında ekrana gelir, kullanıcı istediği takdirde parametreleri lokal olarak değiştirip
kullanabilir.

YK.4.2.2.

Yazar Kasa Komutları

Bu bölüm kendi içinde sistem tarafından tanınan her bir yazar kasa için transfer
komutlarının belirtildiği çok sayıda Alt-Bölüme ayrılır. Şu anda geçerli olan yazar kasalar
OLIVETTI OL-5000/5700/6000 ve SHARP ER-A495T’dir. Şekil 19 OLIVETTI OL-5000
modeli yazar kasa için kullanılacak transfer komutlarının belirtildiği ekranı gösterir. Diğer
yazar kasa modelleri için benzer şekilde tanımlamalar yapılır. Olivetti Teknoline 2000
modeli yazar kasalarda bilgisayar ile cihaz arasındaki veri iletişimi başka bir program
tarafından yapılacağı için bu tip yazar kasalarda komut tanımlamaya gerek yoktur.

ETA : YAZAR KASA
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ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
OL-5000 KOMUT TANIMLARI
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
OL-5000 KOMUT TANIMLARINI GĐRĐNĐZ!
01-POZĐSYON OKUMA
:Q -C1
02-PLU VER.DOSYAYA YÜK.:R -C1
03-PLU VER.YAZARKA.YÜK.:W -C1
04-LOGO GĐRĐŞĐ
:L -C1
05-VERGĐ ORANI GĐRĐŞĐ :-C1
06-SAT.STOKLARA ĐŞLEN. :SP -C1
07-GÜNLÜK SATIŞ RAPORU :S1 -C1
08-HAFTALIK SATIŞ RAP. :S2 -C1
09-FĐŞ FOR.GÜN.SAT.RAP.:S3 -C1
10-FĐŞ FOR.MALĐ H.RAP. :F -C1
F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 19
Yazar kasaya transfer yapmakta kullanılan parametreler zorunlu olmadıkça
değiştirilmemelidir. Ayrıca bu komutları işleme sokan yazar kasaya özgü program
dosyaları da üzerinde çalışılan bölümde veya program dosyalarının bulunduğu bölümde
bulunmalıdır. Bu programlar aşağıda verilmiştir.
Olivetti OL-5000 NK50COM.EXE
Olivetti OL-5700 NK57NET.EXE
Olivetti OL-6000 NK60NET.EXE
Sharp ER-A495T SHR-COM.EXE

YK.4.2.3.

Firma Logosu

Firmaya ait logonun girileceği yerdir. Firma logosu tanımlarken her bir satırın 24
karakterden fazla olmamasına dikkat edilmelidir (Şekil 20).
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ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
FĐRMA LOGOSU TANIMLAMA
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
FĐRMA ADINI VE ADRESĐNĐ GĐRĐNĐZ!
FĐRMA
FĐRMA
FĐRMA
FĐRMA
FĐRMA

ĐSMĐ :ÖZTÜRK HĐPERMARKET
ADRESĐ:ORTAKLAR CAD.GÜL SOK.
ADRESĐ:GĐRAY ĐŞ HANI
ADRESĐ:KAT 1 D:23
ADRESĐ:MECĐDĐYEKÖY/ĐSTANBUL

[1]
[2]
[3]
[4]

F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 20

YK.4.2.4.

Vergi Oranları

Firmanın kullanacağı vergi oranlarının girileceği ekrandır. Ancak yazar kasaya en fazla 8
adet vergi yüzdesi transfer edilebilir (Şekil 21).
ETA:YAZAR KASA V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
VERGĐ TANIMLARI
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

VERGĐ KISIM ADLARINI VE YÜZDELERĐNĐ GĐRĐNĐZ!
KISIM NO
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

KISIM ADI
TEKEL
MECMUA
TEMEL GIDA
MUHTELĐF GIDA
BEYAZ EŞYA

VERGĐ YÜZDESĐ
0.00
1.00
8.00
15.00
23.00

F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 21

ETA : YAZAR KASA
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YK.4.5.

Ek Bilgiler

EK-1 EPELSA TERAZĐ-ETA:STOK ARASINDAKĐ BAĞLANTI
EPELSA marka terazi uygun bir kablo aracılığıyla bilgisayara bağlanır. Terazinin içinde
bulunan hafıza unitesi ürünlere ait yazarkasa kodu, ürün kodu, ürün ismi, fiyat ve statü
bilgilerini içerir. Bu bilgiler terazinin kendi klavyesinden girilebildiği gibi istenirse terazi ile
birlikte verilen bir program aracılığı ile de doğrudan girilebilir. Bu program çalıştırılarak
girilen bilgiler bir dosyada tutulur. Bu dosyaya PLU dosyası denir. Bu dosya aynı
program yardımıyla daha sonra değiştirilebilir, istendiği zaman da teraziye aktarılabilir.
PLU dosyasının yapısı aşağıdaki gibidir(her ürün için ayrı ayrı)
YAZARKASA KOD
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ĐSMĐ
FĐYAT
STATÜ
CR
LF

: 2 yazarkasa okuyucu kodu nümerik
: 5 teraziye ait ürünün plu kodu alfanümerik
: 25 ürünün adı alfanümerik
: 10 karakter nümerik
: 1 karakter 0:satılabilir 1:satılamaz nümerik
: 1 karakter satırbaşı işareti karakter
: 1 karakter satır ilerletme işareti karakter

Böylece dosyanın kayıt genişliği toplam 45 karakter olur.
Yukarıda belirtilen sahaların ETA:STOK dosyalarındaki karşılıkları ise aşağıdaki gibidir.
YAZARKASA KOD
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ĐSMĐ
STATÜ
CR
LF

: 00 karakterleri
: Stok özel kod n ilk 5 karakteri(Özel kod nosu 1-5 arası
olabilir)
: Stok Cinsinin ilk 25 karakteri
: Listeleme aralıklarından alınır
: Sabit karakter (CHR 13)
: Sabit karakter (CHR 10)

EK-2 OLIVETTI LP-15 TERAZĐ-ETA:STOK ARASINDAKĐ BAĞLANTI
Olivetti LP-15 terazisinin yan tarafında bir seri port vardır. Bu port uygun bir kablo
aracılığıyla bilgisayarda bulunan seri portlardan herhangi bir tanesine bağlanır, böylelikle
iki cihaz arasındaki fiziki bağlantı sağlanmış olur. LP-15 modeli terazinin içinde bulunan
hafıza ünitesi 600 farklı mala ait kod, isim, fiyat, raf tarihi, dara, barkod, grup, mesaj no
bilgilerini ve 200 farklı mesaj bilgisini aynı anda tutabilir. Bu bilgiler terazinin kendi
klavyesinden girilebildiği gibi istenirse terazi ile birlikte verilen bir program aracılığı ile de
doğrudan girilebilir. Bu program çalıştırılarak girilen bilgiler bir dosyada tutulur. Bu
dosyaya PLU dosyası denir. Bu dosya aynı program yardımıyla daha sonra
değiştirilebilir, istendiği zaman da teraziye aktarılabilir.
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PLU dosyasının yapısı aşağıdaki gibidir (her ürün için ayrı ayrı)
KOD
ÜRÜN ĐSMĐ 1
ÜRÜN ĐSMĐ 2
FĐYAT
RAF TARĐHĐ
DARA
BARKOD
GRUP KODU
MESAJ NO

: 4 karakter nümerik
: 28 karakter alfanümerik
: 28 karakter alfanümerik
: 6 karakter nümerik
: 3 karakter nümerik
: 4 karakter nümerik
: 6 karakter nümerik
: 2 karakter nümerik
: 3 karakter nümerik

Her iki saha arasında birer karakter boşluk vardır. Böylece dosyanın kayıt genişliği
toplam 92 karakter olur.
Yukarıda belirtilen sahaların ETA:STOK dosyalarındaki karşılıkları ise aşağıdaki gibidir.
KOD
ÜRÜN ĐSMĐ 1
ÜRÜN ĐSMĐ 2
FĐYAT
RAF TARĐHĐ
DARA
BARKOD
GRUP KODU
MESAJ NO

: Stok kodu sahası 2-3-4-5 no'lu karakterler
: Stok Cinsi sahası ilk 28 karakter
: Karşılığı yok
: 5 adet fiyattan herhangi bir tanesi
: Açıklama 1 sahası 0-1-2 no'lu karakterler
: Açıklama 1 sahası 4-5-6-7 no'lu karakterler
: Açıklama 2 sahası ilk 6 karakter
: Stok kodu sahası 0-1 no'lu karakterler
: Açıklama 1 sahası 9-10-11 no'lu karakterler

Yukarıdaki açıklamaya bakılacak olursa stok kodunun ilk 2 karakteri GRUP KODU'nu,
daha sonra gelen 4 karakterse KOD bilgisini verir. Stok kartları açılırken POS modülünde
açıklanan "barkoddan kod ile miktarın ayrılması" işlemi ile uyumlu olması için kart
açılırken bunlara bir de "0" karakteri eklenmesi uygun olacaktır. Diğer bir deyişle STOK
KODU'nu XXYYYYZ olarak açmalıyız, burada XX:GRUP KODU, YYYY:KOD, Z:"0"
bilgisini içerir. Açıklama 1 sahası ise XXX-YYYY-ZZZ şeklinde açılmalıdır. Burada
XXX:RAF TARĐHĐ, YYY:DARA, ZZZ:MESAJ NO bilgilerini içerir. BARKOD sahası
pratikte kullanılmaz, KOD ile aynı olması uygun olacaktır.

EK-3 DIGI SM-25 TERAZĐ-ETA:STOK ARASINDAKĐ BAĞLANTI
DIGI SM-25 marka terazi yukarıda anlatılanlara benzer şekilde bilgisayara bağlanır.
ETA:STOK programında bulunan kart bilgilerinden istenilenler bu program aracılığı ile bir
dosyaya atılır, terazi ile birlikte verilen bir program yardımıyla bu dosya teraziye
gönderilir, böylelikle bilgiler teraziye aktarılmış olur. Ara dosya her ürün için ardarda 4
satırdan oluşur. Her satırda bulunan karakter sayısı sabit olmayıp içindeki bilgilere göre
değişir. Bu nedenle satır ayırımı her satırın sonunda bulunan CR(13) ve LF(10)
karakterleriyle belirlenir. Ayrıca her iki saha arasında bir TAB(9) numaralı karakter
bulunmalıdır. Aşağıda bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi bulacaksınız.

ETA : YAZAR KASA
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1.SATIR
WFAoAxxxxxoByyyyyyyyyyyyyyoC0zzzoL00BpoXffffffo
xxxxx
: Stok kodu ilk 2 karakterden sonraki 5 karakter
yyyyyyyyyyyyyy : Barkod, Açıklama 2 sahası 14 karakter
zzz
: Ana grup numarası, Açıklama 1 ilk üç hane (0-1-2)
p
: Tartılan(0)/Adetli(1), Açıklama 1 sonraki 1 kark.(4)
ffffff
: Stok kartından fiyat 6 karakter
2.SATIR
WDAoAxxxxxoB0mmmoC0nnnoHttoIyyo
xxxxx
: Stok kodu ilk 2 karakterden sonraki 5 karakter
mmm
: Son satış tarihi sabit 365
nnn
: Son kullanma tarihi sabit 365
tt
: Etiket formatı Açıklama 1 sonraki 2 karakter(6-7)
yy
: Barkod tipi Açıklama 1 sonraki 2 karakter(9-10)
3.SATIR
WDBoAxxxxxoByoCnn00oDccccccccccccccccco
xxxxx
: Stok kodu ilk 2 karakterden sonraki 5 karakter
y
: Kaçıncı cins satırı, sabit 1
nn
: Yazı Fontu, Açıklama 1 sonraki 2 karakter(12-13)
ccccccccccccc : Ürün Adı, Stok cinsi ilk 17 karakter
4.SATIR
WDBoAxxxxxoByoCnn00oDo
xxxxx
: Stok kodu ilk 2 karakterden sonraki 5 karakter
y
: Kaçıncı cins satırı, sabit 2
nn
: Yazı Fontu, Açıklama 1 sonraki 2 karakter(12-13)
EK-4 ESPOS 3000-ETA:STOK ARASINDAKĐ BAĞLANTI
Eta program modülleri ile POS cihazı arasında bağlantı kurulması için sadece stok kart
bilgilerini içeren “urun.dat” dosyasının hazırlanması yeterlidir. Bu dosyanın yapısı
aşağıda verilmiştir.
1
6
20
20
9
2
4
1

karakter:flag (“1”:geçerli kayıt, diğer:geçersiz)
karakter:plu numarası (stok kodu ilk 6 karakter)
karakter:çizgi kodu (barkod kodlarından seçilen)
karakter:ürün adı (stok cinsi ilk 20 karakter)
karakter:birim fiyatı (fiyatlardan seçilen)
karakter:departman kodu (özel kod 1, ilk 2 karakter)
karakter:birimi (birim sahası ilk 4 karakter)
karakter:“E” tartılmalı, ”H” ve diğer tartılmamalı(özel kod 2,
ilk karakter)
2 karakter:CR+LF (satırbaşı ve alt satır işaretleri,
chr$(13),chr$(10)

Toplam : 65 karakter her kart için)
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EK-5 OLIVETTI PT-15 TERAZĐ-ETA:STOK ARASINDAKĐ BAĞLANTI
Olivetti PT-15 terazisine stok kart bilgileri aktarıldığı zaman oluşan PLU dosyasının
yapısı aşağıda verilmiştir.
PLU NO
:
1 boşluk
ÜRÜN ĐSMĐ
:
16 boşluk
BARKOD KODU
:
1 boşluk
BARKOD TĐPĐ
:
2 boşluk
FĐYAT
:
1 boşluk
BĐRĐM
:
1 boşluk
ÖN TAKI
:
1 boşluk
DARA
:
1 boşluk
RAF SÜRESĐ
:
1 boşluk
AMBALAJ TĐPĐ :
1 boşluk
AMBALAJ AĞIR. :
1 boşluk
AMBALAJ FĐRESĐ:
1 boşluk
MESAJ1
:
1 boşluk
MESAJ2
:
\r Satır başı
\n Satır Atla

4 karakter alfanümerik Stok Kodu 0-3
30 karakter alfanümerik Stok Cinsi 0-29
5 karakter alfanümerik Barkod1 2-6
2 karakter alfanümerik Açıklama4 0-1
7 karakter nümerik Seçilen fiyattan(1-5 arası)
1 karakter alfanümerik Açıklama4 2-2
2 karakter alfanümerik Barkod1 0-1
6 karakter alfanümerik Açıklama4 3-8
3 karakter alfanümerik Açıklama4 9-11
1 karakter alfanümerik Açıklama4 12-12
6 karakter alfanümerik Açıklama4 13-18
2 karakter alfanümerik Açıklama4 19-20
3 karakter alfanümerik Açıklama4 21-23
3 karakter alfanümerik Açıklama4 24-26

Toplam 106 karakter
EK-6 OLIVETTI TEKNOLINE 2000 YAZAR KASA ÖZELLĐKLERĐ
OLIVETTI, TECNOLINE 2000 POS Stok Kartları Aktarım Dosya Formatı
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI
DEĞER
--------- ------- ----------------------------- ---------------------------2
18
71
79
karakteri
84
kar.
90
95

13
50
5
2

Ürün Kodu
Ürün Adı
Satıcı Kodu
Departman Kodu

Stok Kodu
Stok Adı

3

Kategori Kodu

Açıklama-3 [1-3] arası

2
1

Corner Code
Ürün Tipi

01: Sabit
Açıklama-3 [5] karakteri
0:Normal Ürün

ETA : YAZAR KASA

Özel Kod 3 ilk [2]
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99
115
123
127
135
143
156
169
177
Fiyat
200
Fiyat
223

13
5
1
5
5
10
10
5
20

Unit Plu Code
Kutu Adeti
Vergi Tipi
Barkod Tipi
Barkod Uzunluğu
Size
Ürün Birimi
In Count
Alış Fiyatı

1:Terazi Ürünü
2:Kutu Ürünü
boş
Stok 2.Birim Mik.
1 :Sabit
0 :Sabit
13:Sabit
boş
Stok Kart Birimi
0 :Sabit
Açıklama-3 [7] 1-5 arası

20

Satış Fiyatı

Açıklama-3 [8] 1-5 arası

1

Stok Kontrolü

227
235
243
251
267
275
291
314
319
327

5
5
5
13
5
13
20
2
5
1

Uygun Stok
Minimum Stok
Sipariş Adeti Birimi
Bottle Code
Bottle Price
Box Code
Box Price
Mix&Match Number
Mix&Match Items
Promosyon Tipi

açıklama-3 [9] karakteri
0:Kontrol Yapılmasın
1:Kontrol Yapılsın
Optimal Stok Seviyesi
Kritik Stok Seviyesi
0: Sabit
boş
0: Sabit
boş
0: Sabit
boş
0: Sabit
Açıklama-3 [10] karakteri
0:Yapılmasın
1:Yapılsın

331
Fiyat
354
Fiyat
377
Tarih
388
Saat
395
Tarih
406
Saat
413
Fiyat
436
Fiyat
459
482
488
492
503

20

Promosyon Alış Fiyatı

Açıklama-4 [1] 1-5 arası

20

Promosyon Satış Fiyatı

Açıklama-4 [2] 1-5 arası

8

Promasyon Başlangıç Tarihi

Açıklama-4 [3-10]

4

Promasyon Başlangıç Saati

Açıklama-4 [11-14] arası

8

Promasyon Bitiş Tarihi

Açıklama-4 [15-22] arası

4

Promasyon Bitiş Saati

Açıklama-4 [23-26] arası

20

Minumum Satış Fiyatı

Açıklama-4 [28] 1-5 arası

20

Maximum Satış Fiyatı

Açıklama-4 [29] 1-5 arası

20
3
1
8
1

Menşei
PLU Durumu
Đptal Flag
En Son Güncelleme Tarihi
Transfer Flag

boş
0: Sabit
0: Sabit
YYYYAAGG
0: Sabit

138

arası

ETA : ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAMLARI

ÖRNEK STOK KARTLARI AKTARIM DOSYASI (MASTER.TXT)
"0000000000109","YUMURTA
","00001","13","052","01","0","
","
","
0","
0","
0","
","
0","0","
0","
","
0","
0","0","20000331","0"
"0000000001571","HARMAN KAN
","00001","14","056","01","0","
","
","
0","
20"," 100","
","
0","0","
0","
","
0","
0","0","20000331","0"
"0000000001590","ERĐK 0
","00001","01","001","01","0","
","
","
0","
0","
0","
","
0","0","
0","
","
0","
0","0","20000301","0"
"0000000001591","MALTA ERĐĞĐ
","00001","01","003","01","0","
","
","
0","
0","
0","
","
0","0","
0","
","
0","
0","0","20000301","0"
"0000000001610","MASRAF HAR
","00001","01","003","01","0","
","
","
0","
0","
0","
","
0","0","
0","
","
0","
0","0","20000301","0"
"0000000001614","SIRIK FASU
","00001","01","001","01","0","
","
","
0","
0","
0","
","
0","0","
0","
","
0","
0","0","20000301","0"
"0000000001631","TEST TOZ
","00001","01","001","01","0","
","
","
0","
0","
0","
","
0","0","
0","
","
0","
0","0","20000301","0"
"0000000001633","HASS TOZ
","00001","01","001","01","0","
","
","
0","
0","
0","
","
0","0","
0","
","
0","
0","0","20000301","0"
"0000000001634","BĐNGO MATĐK
","00001","01","001","01","0","
","
","
0","
0","
0","
","
0","0","
0","
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","
330000","
0","

0","1","
","
0","

0","

","
200000","
0","

0","1","
","
0","

0","

","
20000","
0","

0","1","
","
0","

0","

","
35000","
0","

10","1","
","
0","

0","

","
1000000","
0","

100","1","
","
0","

0","

","
1500000","
0","

5","1","
","
0","

0","

","
2000000","
0","

1","1","
","
0","

0","

","
2500000","
0","

1","1","
","
0","

0","

","
1000000","
0","

1","1","
","
0","

0","
13","
340000","1","
0","
","
","
","

0","
","
","

0","
13","
240000","1","
50","
0"," ","
","
","
","
","

0","
13","
30000","1","
0","
","
","
","

0","
","
","

0","
13","
40000","1","
0","
","
","
","

0","
","
","

0","
13","
1100000","1","
0","
","
","
","

0","
","
","

0","
13","
1700000","1","
0","
","
","
","

0","
","
","

0","
13","
2200000","1","
0","
","
","
","

0","
","
","

0","
13","
2750000","1","
0","
","
","
","

0","
","
","

0","
13","
1200000","1","
0","
","
","

0","
","
","
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","
0","
0","
","
0","0","20000301","0"
"0000000001635","BĐNGO TOZ
","00001","13","052","01","0","
","
0","1","
0","
13","
","
","
0","
2000000","
2500000","1","
0","
0","
","
0","
","
0","
0","0","
0","
0","
","
","
","
0","
0","
","
0","0","20000301","0"

0","
","
","

OLIVETTI, TECNOLINE 2000 POS Günlük Ürün Satışları Dosya Formatı
BAŞLANGIÇ UZUNLUK AÇIKLAMASI

DEĞER

2
13
20
25
41
64
83
106
129
148

YYYY/AA/GG

8
4
2
13
20
16
20
20
16
20

Satış Tarihi
Satış Yapıldığı POS ID
Departman No
Ürün Kodu (PLU)
Ürün Adı (PLU)
Satış Miktarı
Satış Tutarı
Satırlara uyg. toplam ind.
Vergi Oranı (KDV)
Vergi Tutarı (KDV)

(99999.999)

ÖRNEK GÜNLÜK DETAY SATIŞ BĐLGĐLERĐ AKTARIM DOSYASI (DA_PLU.TXT)
"20000320","0001","01","0012332232325","SiLGi
175000","
0","
1500","
"20000322","0001","13","0123012301238","MUZ
240000","
0","
2000","
"20000323","0001","01","0012332232325","SiLGi
105000","
0","
1500","
"20000324","0001","13","0000000000101","YUMURTA
340000","
0","
2000","
"20000324","0001","09","0000000002938","PORTAKAL Y
500000","
0","
1000","
"20000324","0001","09","0000000003374","ELMA 1.SIN
3500000","
0","
1000","
"20000324","0001","13","0000000005044","PRiNÇ
2500000","
0","
2000","
"20000324","0001","01","0000011864691","*KOSKA AÇK
30000","
0","
1500","
"20000324","0001","05","0000081150076","PAKSiT TER
6000000","
0","
1500","
"20000324","0001","13","2221001122339","P.KAÌAR750
2500000","
0","
2000","
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","

5","
22825"

","

1","
40000"

","

3","
13695"

","

1","
56667"

","

1","
45455"

","

1","
318182"

","

1","
416667"

","

1","
3913"

","

1","
782609"

","

1","
416667"
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EK-7 CAS TERAZĐ-ETA:STOK ARASINDAKĐ BAĞLANTI
CAS terazisine stok kart bilgileri aktarıldığı zaman oluşan PLU dosyasının yapısı aşağıda
verilmiştir.
KAYIT UZUNLUGU :
97 bayt
SAHA ARALARINDA : ASCII DEC(9) KULLANILMIŞ
SAHA ADI
PLU NO
DEC(9)
ÜRÜN ADI 1
DEC(9)
ÜRÜN ADI 2
DEC(9)
BĐRĐM FĐYATI
DEC(9)
RAF (tm)MRÜ
DEC(9)
DARA
DEC(9)
STOK KODU
DEC(9)
GRUP KODU
DEC(9)
ĐÇERĐK
DEC(9)
DEC(13)
DEC(10)

BOY
:

4

AÇIKLAMA
; Stok kodu sahası 2-3-4-5 no'lu karakterler

: 28

; Stok Cinsi sahası ilk 28 karakter

: 28

; Karşılığı yok

:

8

; 5 adet fiyattan herhangi bir tanesi

:

3

; Açıklama 1 sahası 0-1-2 no'lu karakterler

:

4

; Açıklama 1 sahası 4-5-6-7 no'lu karakterler

:

6

; Açıklama 2 sahası ilk 6 karakter

:

2

; Stok kodu sahası 0-1 no'lu karakterler

:

3

; Açıklama 1 sahası 9-10-11 no'lu karakterler

(tm)RNEK DOSYA FORMATI(CAS.TXT)
1
ÜRÜN ADI1
123 1234 123456 12 123
2
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
123 1234 123456 27 123
3
1234567890123456789012345678
123 1234 123456 30 123
1000 SON ÜRÜN 1
123 1234 123456 29 123

ÜRÜN ADI2

12345678

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 12345678
1234567890123456789012345678 12345678
SON ÜRÜN 2

12345678

EK-8 OL-7000/OLIMPOS YAZAR KASA ÖZELLĐKLERĐ
Yukarıda belirtilen yazar kasaların stok kart ve satışlar Aktarım Dosya Formatları aynı
olup aşağıda açıklanmıştır.
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OLIVETTI 7000/OLIMPOS YAZARKASA PLU STOK YAPISI
PLUKOD
TAB(9)
PLUTARIH
TAB(9)
PLUNAME
TAB(9)
KISIMNO
TAB(9)
FĐYAT
TAB(9)
PLUSTOK
CRLF
1
2
3
4
5
6
7
8
9

: 13 karakter nümerik
: Işlemin yapıldığı tarih GG/AA/YYYY
: 18 karakter alfanümerik Stok Kart Cinsi
: 2 karakter nümerik

Stok Kart Özel Kod 3

: 10 karakter nümerik Stok Kart Fiyatı 1-5 arası
: 10 karakter nümerik 999999,999 Stok Kart Bakiyesi

16/10/2002
16/10/2002
16/10/2002
16/10/2002
16/10/2002
16/10/2002
16/10/2002
16/10/2002
16/10/2002

abcdef1
abcdef2
abcdef3
abcdef4
abcdef5
abcdef6
abcdef7
abcdef8
abcdef9

0
99
8
3
3
7
4
1
6

34561
88888
3712
15463
14068
39052
29629
83218
1948

127
826
465
897
733
349
518
585
979

OLIVETTI 7000/OLIMPOS YAZARKASA PLS SATIŞ YAPISI
ILK 20 satır header bilgileri sabitdir.
21. satırdan itibaren satış bilgileri aşağıdaki gibidir.
Plu Barcode No.+#9+ Plu Name+#9+ Tax Rate+#9+ Plu Quantıty+#9+ Plu Total
PLUSATIS.TXT
PROFĐLO TELRA
CEMAL SAHĐR SOKAK NO:26/28
MECĐDĐYEKÖY / ĐSTANBUL
TEL : 0212 274 75 12
FAX : 0212 211 21 10
TERCĐHĐNĐZ Đ+ĐN TEŞEKKÜR EDERĐZ
020422205320
1
1
1
1

0

12332232325
123012301238
1100332201003
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SĐLGĐ
MUZ
SEKER

8
1
1

4
4
4

840000
15330000
136500
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1132222333310
1132222333327
1132222333334
1332222333321
3332222000115
3332222000122
3332222000139
3332222000221
3332222000306
3332222000337
3332222003208
3332222003222
3332222003239
3332222003314
3332222003321

KALEM
DOSYA
ATAŞ
AJANDA
SAL+A
YO+URT
YA+
NOHUT
TAVA
UN
BARDAK
+ATAL
BI+AK
KEMER
TUZLUK

8
8
8
10
1
1
1
1
8
1
8
8
8
20
8

3
2
1
1
2
4
4
3
1
1
1
2
1
3
1

12800000
1100000
50000
6500000
9700000
39600000
26400000
8500000
800000
1300000
200000
560000
456000
8000000
600000

EK-9 EPELSA-EURO TERAZĐ-ETA:STOK ARASINDAKĐ BAĞLANTI
EPELSA-EURO terazisine stok kart bilgileri aktarıldığı zaman oluşan PLU dosyasının
yapısı aşağıda verilmiştir.
KAYIT UZUNLUGU :
Yazarkasa Kodu
Ürün Stok Kodu
Ürün Adı
Plu No
Ürün Fiyatı
Kısım No
Raf Ömrü
Satış Şekli
Statü
CTRLF

55 bayt

: Barkod1 0-1 Arası Karakterler
: Barkod1 2-6 Arası Karakterler
: Stok Cinsi 0-24 Arası Karakterler
: Açıklama1 0-3 Arası Karakterler
: Fiyat12345 10 Karakter
: Açıklama1 5-6 Karakterlet (Default: 01 Olacak)
: Açıklama1 8-10 Arası Karakterler
: Açıklama1 12 nolu Karakter (1:Ağırlıklı-0:Adetli Def:1)
: Açıklama1 14 nolu Karakter (1:Satılabilir-0:Satılamaz Def:1)
:2

Örnek Dosya Yapısı
27STKDU STOKCINSI0123456789012345PLUN0001000000KNROMAS
27123451234567890123456789012345123412345678901212311
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ETA : Entegre Ticari Programları

ETA : AKARYAKIT
ĐSTASYONLARI
Program Modülü



ETA:AKARYAKIT ĐSTASYONLARI, akaryakıt tanklarına giriş/çıkış işlemleri,
pompalardan yapılan satış işlemleri ve bu işlemlerden oluşan tank ve pompa takibi,
vardiyalara göre günlük, haftalık, aylık raporlar gibi çeşitli sonuç raporları
türetebileceğiniz program modülüdür.
Programınızı çalıştırdığınızda(programın bilgisayara yüklenmesi ve çalıştırılması için
gerekli açıklama ORTAK TANIMLAR bölümünde verilmiştir) karşınıza ETA ekranı
gelecek, bu ekranı ENTER tuşuna basarak geçeceksiniz. ETA ekranını bu şekilde
geçtikten sonra karşınıza ETA programlarının kopya edilerek çoğaltılmasına ilişkin yasal
hususları hatırlatan bir ekran gelecektir. Bu ekrandaki açıklamaları da okuduktan sonra
yine ENTER tuşuna bastığınızda karşınıza ŞĐFRE ekranı gelecektir. Bütün ETA Ticari
Programlarının girişinde yer alan bu ekranda sorulan şifreye ETA şeklinde cevap
vereceksiniz. Daha sonra arzu ederseniz bu şifreyi istediğiniz bir şifre ile
değiştirebilirsiniz.
Eğer ETA:AKARYAKIT ĐSTASYONLARI programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer
ETA Ticari Program Modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından
MENÜ programında geçmiş olacak, MENÜ'den AKARYAKIT ĐSTASYONLARI
programını seçtikten sonra bu ekranlar tekrar karşınıza gelmeyecektir.
Yukarıda bahsedilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra karşınıza gelen ekran ANA
MENÜ ekranı olup programın Ana Bölümlerine geçmek için gerekli seçenekleri ihtiva
etmektedir.
ETA:AKARYAKIT ĐSTASYONLARI programının Ana Bölümleri şunlardır;
F2-TANK ĐŞLEMLERĐ, tank hareket(giriş/çıkış) işlemlerinin girilmesi,
F3-POMPA ĐŞLEMLERĐ, pompalardan yapılan satışların girilmesi,
F4-RAPORLAR, sistemle ilgili rapor ve analizler,
F5-SERVĐS, sistemle ilgili bakım işlemleri.
Tank ve pompa işlemlerinin kullanılabilmesi için öncelikle Servis/Sabit Tanımlar
bölümünde Tank, Pompa, Pompacı, Vardiya ve Ödeme Tanımlarının kullanıcı tarafından
tanınmlanması gereklidir. Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2,
F3, F4, F5 tuşlarını kullanacaksınız. Şimdi ETA:AKARYAKIT ĐSTASYONLARI
programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim.

AY.1.

Tank Đşlemleri

Tank giriş/çıkış hareketlerinin yapıldığı bu bölüm kendi içinde YENĐ KAYIT, ESKĐ KAYIT
ve HAREKET LĐSTESĐ olmak üzere üç bölüme ayrılır.
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AY.1.1.

Yeni Kayıt

SERVĐS bölümünde tanımlanmış bir tankın giriş/çıkış hareket kayıtları yapılan bu
bölümde karşınıza boş bir TANK GĐRĐŞ/ÇIKIŞ HAREKETĐ ekranı gelecektir. Tank
hareket kaydı ekranını doldururken şu hususlara dikkat etmelisiniz;
Tank No
Bu haneye SERVĐS bölümünde tanımlanmış olan giriş veya çıkış yapılacak tank nosu(1100 arası rakam) girilir. Tank no yazıldıktan sonra ekranda tanka ait stok kodu, stok
cinsi, birimi, satış fiyatı, KDV oranı sahaları bir çerçeve içinde görüntülenir(Şekil 1).
Hareket yapılacak tankı belirlerken F6-TANK LĐSTESĐ penceresinden tank nosunu
seçebilirsiniz.
ETA:AKARYAKIT V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
YENĐ KAYIT
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
TANK GĐRĐŞ/ÇIKIŞ HAREKETĐ
REF.NO:
0 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
TANK NO: 1 [1-100]
TARĐH:13/01/2009 [GG/AA/YYYY]
SAT./MÜŞT.KODU:
ÜNVANI:
AÇIKLAMA:
[1]
AÇIKLAMA:
[2]
AÇIKLAMA:
[3]
EVRAK NO:
GĐREN MĐKTAR:
ÇIKAN MĐKTAR:
┌─────────────────────────┐
FĐYAT:
│STOK KODU:Y-001
│
TUTAR:
│
CĐNSĐ:NORMAL BENZĐN │
KDV DAHĐL:E [E/H]
│
BĐRĐMĐ:LĐTRE
│
ÖZEL KOD:
│SATIŞ FĐY:
0.00
│
│KDV ORANI: 15.00 [%]
│
└─────────────────────────┘
F1YAR.F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ.F6TANK LĐS. F7HAR.LĐS. F8DETAY BĐL. ESC

Şekil 1
Tarih
Eğer sistemi açarken doğru tarih girdi iseniz sizin için günün tarihi otomatik olarak ekrana
yazılmış olacaktır. Tarih girme opsiyonları için ORTAK TANIMLAR bölümüne bakınız.
Satıcı/Müşteri Kodu
Burada tanımladığınız müşteri veya satıcının ünvanını tank giriş/çıkışı yaptığınızda
açıklayıcı bir bilgi olarak girebilirsiniz.
Açıklama 1-2-3
30'ar karakterden 3 satırlık açıklama hanelerine hareketle ilgili bilgi girilir.
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Evrak No
Tank giriş/çıkış işlemleri sırasında ilgili harekete ait evrak numarası verilir.
Miktar, Fiyat, Tutar
Bu hanelerde şu imkanlara sahipsiniz; sadece GĐREN MĐKTAR veya ÇIKAN MĐKTAR
hanelerinden birini kullanabilirsiniz. MĐKTAR, FĐYAT ve TUTAR haneleri sizin çalışma
tarzınıza bağlı olarak otomatik çalışır. Yani bu üç haneden ikisi doldurulduğunda
üçüncüsü kendiliğinden hesaplanır. Üç hane daha önceden dolduruldu ise ve düzeltme
yapılıyor ise hangi hanenin diğer ikisine bağlı olarak hesaplanmasını isterseniz o haneye
bir "*" vererek ENTER tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Tank çıkış hareketi işleminde
SERVĐS bölümünde tanımlanan KRĐTĐK SEVĐYE rakamı altına düşüldüğünde ve tankta
yakıt kalmadığında uyarı mesajı ile kullanıcıyı uyarır.
KDV Dahil
Đlgili harekete KDV dahilse “E”, “değilse “H” yazılır. Bu saha “E” ise tutara KDV oranı
kadar eklenir.
Özel Kod
Tank hareketlerinin analizi ve listelemelerinde tasnif imkanı veren bir koddur. ÖZEL
KODLAR’ın kullanımı için ORTAK TANIMLAR bölümüne bakınız.
Tank hareket ekranını uygun şekilde doldurduktan sonra F2-KAYIT tuşu ile ekrandaki
bilgiyi sisteme aktarmış olacaksınız. Müteakip analizlerde hatalı sonuçlar alınmaması
bakımından zorunlu durumlar haricinde MĐKTAR, FĐYAT ve TUTAR hanelerini eksiksiz
ve uyumlu doldurmanızı öneririz(sistem çelişkili durumlarda MĐKTAR ve TUTAR
hanelerini esas alarak analiz yapar).
Tank hareket ekranında çalışırken F8-DETAY BĐLGĐ tuşuna basarak ekranda bir pencere
içinde, üzerinde çalışmakta olduğunuz tank ile ilgili detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Bu
ekranda ilgili tanka ait Tank No, Stok kodu, Tank kapasitesi, Mevcut miktar, Kritik seviye
ve Özel Kod bilgileri görüntülenir (Şekil 2).
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ETA:AKARYAKIT V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
YENĐ KAYIT
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
TANK GĐRĐŞ/ÇIKIŞ HAREKETĐ
REF.NO:
0 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
TANK NO: 1 [1-100]
TARĐH:13/01/2009 [GG/AA/YYYY]
SAT./MÜŞT.KODU:
ÜNVANI┌────────────────────────────────────────┐
AÇIKLAMA│
TANK NO: 1
│
AÇIKLAMA│
STOK KODU:Y-001
│
AÇIKLAMA│ TANK KAPASĐTESĐ:
20 000
│
EVRAK NO│
MEVCUT MĐKTAR:
8 560
│
GĐREN MĐKTAR│
KRĐTĐK SEVĐYE:
5 000
│
ÇIKAN MĐKTAR│
ÖZEL KOD:N1
│───────┐
FĐYAT└──◄F1YARDIM ESC ►───────────────────────┘
│
TUTAR:
│
CĐNSĐ:NORMAL BENZĐN │
KDV DAHĐL:E [E/H]
│
BĐRĐMĐ:LĐTRE
│
ÖZEL KOD:
│ SATIŞ FĐY.:
0.00
│
│
KDV ORANI: 15.00 [%] │
└─────────────────────────┘
F1YAR.F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ.F6TANK LĐS. F7HAR.LĐS. F8DETAY BĐL. ESC

Şekil 2
Hareket girişi sırasında girilen kaydın yazıcıya(veya dosyaya) dökümünü sağlamak
üzere F4-YAZDIRMA tuşu kullanılır. Bu tuşa basıldığı zaman çıkan dökümün kullanıcı
olarak tanımlanmasını sağlayan dizayn dosyalarının adı giriş hareketi için "tankhar1.dfb",
çıkış hareketi içinse "tankhar2.dfb" dir. Bu dosyalar veri dosyalarının yanında veya
çalışılan bölümde bulunabilir. Bu dosyaların içeriği ve kullanılan saha kodları ile ilgili
açıklamalar “akaryak.txt” dosyasında verilmiştir.

AY.1.2.

Eski Kayıt

Eski bir hareket kaydını ekrana çağırmak, iptal etmek veya değişiklik yapmak için bu
bölüm kullanılır. Bu ekranda kayıt arama kıstasları doldurularak F5-ARAMA tuşuna
basılır. Program kıstaslara uygun olan kaydı bulur ve ekrana getirir, F6-BU KAYIT
ÜZERĐNDE ĐŞLEM tuşu ile de eski kayda girilir. Eğer ekrana gelen kayıt aranan kayıt
değilse F5-ARAMAYA DEVAM tuşu ile aramaya devam edilir. Ayrıca F7-KAYIT LĐSTESĐ
tuşunu kullanarak ta eski kayda ulaşabilirsiniz. F7-KAYIT LĐSTESĐ tuşuna bastığınız
zaman ekranda bir pencere açılır. Ekrana gelen pencerede listelenecek hareketlerin ilk
tarihi girilir(bu saha boş bırakılırsa dönemin ilk hareketinden itibaren listelenir). Ardından
listelenecek kaydın tank nosu girilir ve ekrana belirtilen tarihten itibaren ilgili tank noya ait
hareket listesi gelir. Işıklı çubuğu ok tuşlarını kullanarak ulaşmak istediğiniz kaydın
üzerine getirip ENTER tuşuna basarak ilgili kayda ulaşabilirsiniz.
Hareket kaydında yapılacak herhangi bir değişikliği ekrana işledikten sonra kayda
geçmesi için F2-KAYIT tuşuna basmanız gerekecektir. Bu şekilde sonradan yapılacak
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tadilatlar, analiz ve raporlarda hiçbir hataya sebebiyet vermeyecek şekilde özel olarak
sistem genelinde işlem görür.
Ref.No
Referans no, sistemin otomatik olarak her yeni tank hareketi kaydına verdiği bir takip
parametresidir. Normalde kullanıcının direkt ihtiyaç duyacağı bir parametre olmamakla
beraber belirli kayıtlara seri şekilde ulaşmak için kullanılabilir.

AY.1.3.

Hareket Listesi

Bu bölüm yardımıyla sistemde kayıtlı bulunan tank hareketlerinin listesini alabilirsiniz. Bu
opsiyonu seçtiğinizde karşınıza gelecek listeleme aralıkları ekranında bulunan sahaları
kullanarak kayıtlı hareketlerin belirli bölümlerini listeleyebilirsiniz(Şekil 3).
ETA:AKARYAKIT V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
TANK ĐŞLEMLERĐ
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
TANK GĐRĐŞ/ÇIKIŞ HAREKETLERĐ LĐSTESĐ
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
TARĐH:
TANK NO:
STOK KODU:
MÜŞT.KODU:
ÜNVANI:
EVRAK NO:
MĐKTAR:
FĐYAT:
TUTAR:
ÖZEL KOD:

2.DEĞER
TARĐH:
TANK NO:
STOK KODU:
MÜŞT.KODU:
ÜNVANI:
EVRAK NO:
MĐKTAR:
FĐYAT:
TUTAR:
ÖZEL KOD:

GĐRĐŞLER:E [E/H]
ÇIKIŞLAR:E [E/H]

MAL TOPLAMI:H [E/H]
TARĐH ARA TOP.:H [E/H][YAZICI]

F1YARDIM F2LĐSTE F3SAHA BOY. F4YAZDIRMA F6TANK LĐSTESĐ ESC

Şekil 3
Listeleme aralıklarında bulunan GĐRĐŞLER ve ÇIKIŞLAR sahalarına “E” verildiğinde hem
giriş hem de çıkış hareketleri dökümde yer alır.
MAL TOPLAMI parametresine “E” verilirse liste sonlarında mal toplamı alınır. TARĐH
ARA TOPLAM sahasına “E” verilirse yazıcıdan liste alırken her gün için ara toplam alınır.
Listeleme aralıklarını
imkanına sahipsiniz.
tanımlanabileceği bir
çıkmasını istediğiniz

doldururken listelenmesini istediğiniz sahaları kendiniz tanımlama
F3-SAHA BOYU tuşuna bastığınızda ekrana saha boylarının
pencere gelir(Şekil 4). Bu pencerede ekrandan veya yazıcıdan
sahaların boylarını girebilirsiniz. Listeleme sırasında çıkmasını
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istemediğiniz sahalara ise “0” yazmalısınız. Tanımlamaları F2-KAYIT tuşu ile kaydedip
bir önceki ekrana dönebilirsiniz.
ETA:AKARYAKIT V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
TANK ĐŞLEMLERĐ
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
TANK GĐRĐŞ/ÇIKIŞ HAREKETLERĐ LĐSTESĐ
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN!
┌──────────────────────────────────┐
1.DEĞER
│
│
TARĐH:
│
SAHA ADI BOY
SAHA ADI BOY │
TANK NO:
│
TARĐH: 10
EVRAK NO: 15 │
STOK KODU:
│
TANK NO: 7
GĐREN: 11 │
MÜŞT.KODU:
│
STOK KODU: 10
ÇIKAN: 11 │
ÜNVANI:
│ MÜŞT./SAT.: 10
FĐYAT: 0 │
EVRAK NO:
│
ÜNVANI: 0
TUTAR: 0 │
MĐKTAR:
│ AÇIKLAMA 1: 0
KDV DAHĐL: 0 │
FĐYAT:
│ AÇIKLAMA 2: 0
ÖZEL KOD: 0 │
TUTAR:
│ AÇIKLAMA 3: 0
REF.NO: 0 │
ÖZEL KOD:
│
│
└──◄F1YARDIM F2KAYIT ESC ►─────────┘
GĐRĐŞLER:E [E/H]
MAL TOPLAMI:H [E/H]
ÇIKIŞLAR:E [E/H]
TARĐH ARA TOP.:H [E/H][YAZICI]
F1YARDIM F2LĐSTE F3SAHA BOY. F4YAZDIRMA F6TANK LĐSTESĐ ESC

Şekil 4
Listeleme aralıkları ekranını listelenmesini istediğiniz kayıtları belirleyecek şekilde
doldurduktan sonra F2-LĐSTE tuşuna basarsanız belirtilen listeleme aralığına göre
hareket listesi ekrandan alınacaktır. F2 yerine F4-YAZDIRMA tuşuna basacak olursanız
ilgili liste yazıcıdan elde edilecektir. Liste dökümü sırasında ESC tuşuna basacak
olursanız listeniz kısa bir süre sonra kesilecektir.

AY.2.

Pompa Đşlemleri

Satış ve ödeme işlemlerinin yapıldığı ve bunlara bağlı satış ve ödeme raporlarının
alındığı bu bölüm SATIŞ ĐŞLEMĐ, SATIŞ RAPORU, ÖDEME ĐŞLEMĐ ve ÖDEME
RAPORU olmak üzere dört Alt-Bölüme ayrılır.

AY.2.1.

Satış Đşlemi

Pompaların vardiyalara göre yaptığı satışlar bu bölümden girilir. Bu bölüme girildiğinde
öncelikle ekrana küçük bir pencere içinde Tarih ve Vardiya No sahaları gelir(Şekil 5).
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ETA:AKARYAKIT V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
POMPA HAREKETĐ
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
POMPA SATIŞ ĐŞLEMLERĐ
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
TARĐH:
VARDĐYA NO:
POMPA SATIŞ BĐLGĐLERĐNĐ GĐRĐNĐZ!
POMPA POMPACI
┌─────────────────────────────────────┐ KAPANIŞ
NO
NO
│
│ SAYAÇ NO
│ VARDĐYA TARĐH VE NO'SUNU GĐRĐN!
│
│
│
│
TARĐH:13/01/2009 [GG/AA/YYYY] │
│ VARDĐYA NO:
[1-10]
│
│
│
└──◄F1YARDIM ◄─┘ ESC ►────────────────┘
TANK NO:

STOK CĐNSĐ:

BĐRĐM:

F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZDIRMA F6POMPACI LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC

Şekil 5
Pompalara ait satış bilgilerinin girileceği tarih ve vardiya nosu bu sahalara girilir ve
ENTER tuşuna basılır. Eğer ilgili tarih ve vardiya noya ait pompa satış bilgileri daha
önceden tanımlanmamışsa ekranın sağ üst köşesinde bulunan statünün YENĐ KAYIT,
tanımlanmışsa ESKĐ KAYIT olduğu görülür. Statü yeni kayıt iken F3-ĐPTAL tuşu
kullanılamaz. Ekrana Pompa No, Pompacı Adı ve pompaların açılış sayaç noları(bir
önceki kapanış sayaç no) gelir. Ayrıca Tarih ve Vardiya No sahaları ekranda bilgi olarak
görüntülenir. O gün o vardiyada çalışmayacak pompa varsa ilgili pompanın pompacı
nosu silinir. Bu satırda kapanış sayaç no girilse bile program bu işlemi göz önüne almaz.
Bir pompacı birden fazla pompa ile çalışabilir. Bu işlem için hangi pompalarda hangi
pompacı çalışacaksa o pompalara pompacı no yazılır. Bu arada ışıklı imlecin bulunduğu
satıra ait Tank No, Stok Cinsi ve Birim sahaları ekranın alt satırında bilgi olarak
görüntülenir. Çalışan her pompa için kapanış sayaç no'su girilir. Bu işlem sırasında
Servis/Pompa Tanımları kısmında bulunan TĐP sahasına uygun olarak sayaç numarası
arttırılmalı veya azaltılmalıdır. Sayaç numarasının değişmediği durumlarda "*" tuşu ile
başlangıç sayaç değeri bu sahaya kopyalanabilir.
F6-POMPACI LĐSTESĐ tuşu ile pompacıların listesi ekranda bir pencere içinde
görüntülenir. Ayrıca F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan ekrandaki satış bilgileri dökümü
alınabilir. ESKĐ KAYIT pozisyonunda iken F3-ĐPTAL tuşu ile vardiya satış işlemi iptal
edilebilir.

AY.2.2.

Satış Raporu

Bu bölümde sistemde kayıtlı bulunan pompa satış hareketlerinin listesini alabilirsiniz. Bu
opsiyonu seçtiğinizde karşınıza gelecek listeleme aralıkları ekranında bulunan sahaları
kullanarak iki tarih, vardiya no, vardiya sorumlusu ve özel kod sahaları arası kayıtlı
hareketlerin belirli bölümlerini listeleyebilirsiniz. Bu kıstaslara bağlı olarak sadece bir
pompaya ait liste almak için POMPA NO sahasına pompaya ait no yazılır, sadece
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pompacıya ait satış hareketleri listelemek için POMPACI NO sahasına pompacıya ait no
yazılır.
Listeleme aralıklarını doldururken listelenmesini istediğiniz sahaları da kendiniz
tanımlama imkanına sahipsiniz. F3-SAHA BOYU tuşuna bastığınızda ekrana saha
boylarının tanımlanabileceği bir pencere gelecektir. Bu pencerede ekrandan veya
yazıcıdan çıkmasını istediğiniz sahaların boylarını girebilirsiniz. Listeleme sırasında
çıkmasını istemediğiniz sahalara ise “0” yazmalısınız.
Listeleme aralıkları ekranını listelenmesini istediğiniz kayıtları belirleyecek şekilde
doldurduktan sonra F2-LĐSTE tuşuna basarsanız belirtilen listeleme aralığına göre
POMPA SATIŞ HAREKETLERĐ LĐSTESĐ ekrandan alınacaktır. F2 yerine F4-YAZDIRMA
tuşuna basacak olursanız, ilgili liste yazıcıdan elde edilecektir. F6-VARDĐYA LĐSTESĐ
tuşu ile Servis/Sabit Tanımlar/Vardiya Tanımları bölümünde girilen vardiya no, vardiya
adı, açıklama1 ve açıklama2 sahaları, F7-POMPACI LĐSTESĐ tuşu ise Servis/Sabit
Tanımlar/Pompacı Tanımları bölümünde girilen sıra no ve pompacı adı soyadı sahaları
bir pencere içinde listelenir. Liste dökümü sırasında ESC tuşuna basacak olursanız
listeniz kısa bir süre sonra kesilecektir.

AY.2.3.

Ödeme Đşlemi

Vardiya sonunda pompacının kasaya ödeme işlemi bu bölümden yapılır. Bu bölüme
girildiğinde satış işleminde olduğu gibi öncelikle ekrana küçük bir pencere içinde Tarih ve
Vardiya No sahaları gelir. Pompacılara ait ödeme bilgilerinin girileceği tarih ve vardiya
nosu bu sahalara girilir ve ENTER tuşuna basılır. Ekrana Pompa No, Pompacı Adı, Satış
Miktarı ve Satış Tutarı sahaları gelir. Ayrıca Tarih ve Vardiya no sahaları ekranda bilgi
olarak görüntülenir. Herhangi bir pompaya ait toplanan hasılatı girebilmek için ışıklı
imleci ilgili pompaya ait satıra getirerek ENTER veya F2-ÖDEME (POMPA) tuşuna
basılır. Pompaya ait ödemeler bu ekrandan girilir (Şekil 6).

154

ETA : ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAMLARI

ETA:AKARYAKIT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
ÖDEME
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SATIŞ BĐLGĐLERĐ
ÖDEME TĐPLERĐ
ÖDEME BĐLGĐLERĐ│
│ VAR.TARĐHĐ:13/01/2009
NAKĐT
: 27.000.00│
│ VARDĐYA NO: 1
VISA CARD
: 100.000.00│
│ POMPA NO : 1
EURO CARD
:
5.500.00│
│ POMPACI NO: 1
MASTER CARD
: 40.000.00│
│ ADI-SOYADI:AHMET TEKĐN
AMERĐCAN EXPRESS
:
│
│ TANK NO
: 1
DINERS CLUB
:
│
│ STOK KODU :Y-001
GOLDCARD
:
│
│ STOK CĐNSĐ:NORMAL BENZĐN
:
│
│ BĐRĐMĐ
:LĐTRE
:
│
│ FĐYATI
:
287.000.00
:
│
│ KDV DAHĐL :E
:
│
│ KDV ORANI : 15.00
:
│
│ BAŞ.SAY.NO:
1
:
│
│ BĐT.SAY.NO:
154.400.00
:
│
│ SATIŞ MĐK.:
155.000.00
:
│
│
600.00
│
│ SATIŞ TUT.:
172.200.00
ÖDEME TUTARI
: 172.500.00│
│
EKSĐK TUTAR
:
-300.00│
└──◄F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM PgUp PgDn ↑ ↓ ◄─┘ ESC ►────────────────┘
F1YARDIM F2ÖDEME(POMPA) F3ÖDEME(POMPACI) F6POMPACI LĐST.PgUp PgDn ESC

Şekil 6
Ekranın sol tarafında vardiya tarihi, vardiya no, pompa no, pompacı no, pompacı adı
soyadı, pompanın ait olduğu tank no, tankta bulunan yakıta ait stok kodu, stok cinsi,
birimi ve fiyatı KDV dahil, KDV oranı, başlangıç sayaç no, bitiş sayaç no, pompacının bir
günde bir vardiya içinde yapmış olduğu satış miktarı ve buna bağlı olarak toplam satış
tutarı bilgi amacıyla görüntülenir. Ekranın sağ tarafında 15 değişik ödeme tipine göre
ödeme bilgileri girilir. Bu ekranda bulunan ödeme tipleri Servis/Sabit Tanımlar/Ödeme
Tanımları bölümünde kullanıcı tarafından tanımlanmış olmalıdır. Girilen ödeme bilgileri
toplamı ödeme tutarı sahasında görüntülenir. Eksik ödeme durumunda eksik tutar
hanesinde eksik tutar +(artı) olarak, fazla ödeme durumunda aynı sahada -(eksi) olarak
görüntülenir.
Bir pompaya ait kasa girişi tamamlandıktan sonra F2 tuşu ile bir önceki ekrana dönülür,
istenirse PgUp/PgDn tuşları kullanılarak bir önceki/sonraki pompaya ait ekrana
geçebilirsiniz. Bu durumda girilen bilgiler otomatik olarak kayıt edilir, ayrıca F2 tuşuna
basmaya gerek yoktur. Bir pompacının birden fazla pompaya baktığı durumlarda
topladığı hasılatı pompalara göre ayırmak zor olduğu için bu ekranda istenirse hasılat
pompa bazında değil de pompacı bazında toplanabilir. Bunun için herhangi bir satırın
üzerinde iken F2-ÖDEME(POMPA) yerine F3-ÖDEME(POMPACI) tuşuna basılır.
Burada karşınıza gelen ekran biraz önce anlatılana benzer olmakla beraber bu satırda
çalışan pompacının sorumlu olduğu tüm pompaları içerecek şekilde hazırlanmıştır.
Pompacıdan alınan tüm hasılat bir seferde girilir. Program parayı pompalara sırayla
dağıtır.
Bir pompacının birden fazla pompaya bakması durumunda istenirse pompacıda toplanan
hasılat tek bir işlemde kasaya girilebilir. Bunun için aynı bölümde F3-ÖDEME
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(POMPACI) tuşuna basmak yeterli olacaktır. Bu durumda gelen ekran bir öncekine
benzer, fakat pompacının baktığı tüm pompalara ait tutarları ve toplam tutarı bilgi olarak
verir. Ödeme kısmı yine yukarıdakine benzer şekilde doldurulur. F2 tuşuna basıldığı
zaman program yapılan ödemeyi bu pompacının baktığı pompalara uygun bir şekilde
dağıtır. Bu ekranda PgUp/PgDn tuşlarını kullanma imkanı yoktur.

AY.2.4.

Ödeme Raporu

Bu bölümde sistemde kayıtlı bulunan pompa ödeme listesini alabilirsiniz. Bu opsiyonu
seçtiğinizde satış raporunda olduğu gibi karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Bu
ekran da aynı satış listesinde olduğu gibi kullanılır.
Listeleme aralıklarını doldururken listelenmesini istediğiniz sahaları da kendiniz
tanımlama imkanına sahipsiniz. F3-SAHA BOYU tuşuna bastığınızda ekrana saha
boylarının tanımlanabileceği bir pencere gelecektir. Bu pencerede ekrandan veya
yazıcıdan çıkmasını istediğiniz sahaların boylarını girebilirsiniz.
Listeleme aralıkları ekranını listelenmesini istediğiniz kayıtları belirleyecek şekilde
doldurduktan sonra F2-LĐSTE tuşuna basarsanız belirtilen listeleme aralığına göre
pompa ödeme listesi ekrandan alınacaktır. F2 yerine F4-YAZDIRMA tuşuna basacak
olursanız, ilgili liste yazıcıdan elde edilecektir. F6-VARDĐYA LĐSTESĐ tuşu ile Servis/Sabit
Tanımlar/Vardiya Tanımları bölümünde girilen vardiya no, vardiya adı, açıklama1 ve
açıklama2 sahaları, F7-POMPACI LĐSTESĐ tuşu ise Servis/Sabit Tanımlar/Pompacı
Tanımları bölümünde girilen sıra no ve pompacı adı soyadı sahaları bir pencere içinde
listelenir.

AY.3.

Raporlar

Bu bölümde tank ve pompa kayıtlarınızla ilgili çok teferruatlı analizler elde edip bunları
ekrandan ya da yazıcıdan alabileceksiniz. Ekrandan alacağınız dökümlerde, ekranın 80
kolonluk genişlik kısıtlaması dolayısı ile ikinci derecede önemli bazı liste sütunlarının yer
almadığını göreceksiniz. Bu durumda F3-SAHA BOYLARI tuşundan istediğiniz sahaların
boyunu dilediğiniz boyda değiştirebilirsiniz. Tam dökümler için yazıcı çıktılarını
kullanabilirsiniz. Bu bölüm SATIŞ ANALĐZĐ ve ÖDEME ANALĐZĐ Alt-Bölümlerine ayrılır.

AY.3.1.

Satış Analizi

Satış analizlerinin yapıldığı bu bölüm kendi içinde GÜNLÜK SATIŞ ANALĐZĐ, HAFTALIK
SATIŞ ANALĐZĐ, AYLIK SATIŞ ANALĐZĐ ve ĐKĐ TARĐH ARASI SATIŞ ANALĐZĐ olmak
üzere dört bölüme ayrılır.
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AY.3.1.1.

Günlük Satış Analizi

Stok bazında günlük satış listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüme girildiğinde ekranda
küçük bir pencere içinde raporu alınacak gün girilir ve ENTER tuşuna basılır (Şekil 7).
ETA:AKARYAKIT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 RAPORLAR
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
SATIŞ ANALĐZĐ
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
TARĐH:
VARDĐYA NO:
VAR.SORUM.:
ÖZEL KOD:
POMPA NO:
POMPACI NO:

┌────────────────────────────────┐
│
│
│ RAPOR GÜNÜNÜ GĐRĐN!
│
│
│
│ TARĐH:14/01/2009 [GG/AA/YYYY] │
│
│
└──◄F1YARDIM ◄─┘ ESC ►───────────┘H]
MAL TOPLAMI: [E/H]

F1YARDIM F2LĐS.F3SAHA BOY.F4YAZDIRMA F6VARDĐYA LĐS.F7POMPACI LĐS. ESC

Şekil 7
Ardından ekrana listeleme aralıkları gelir. Bu ekranda vardiya no, vardiya sorumlusu ve
özel kod sahalarına göre aralık verilerek günlük satış analizi alınabilir.
POMPA NO sahası kullanılarak yazılan pompadan yapılan satışlar, POMPACI NO
sahası kullanılarak yazılan pompacıya ait satışlar listelenir. DETAY LĐSTE “E” ise verilen
tarihte yapılan satışları stok bazında listeler. Tüm stokların listelenmesi bittiğinde genel
icmal raporu listelenir. Eğer “H” olursa stok bazında değil sadece icmal listesini listeler.
MAL TOPLAMI sahası “E” ise her stoğun ayrı ayrı satış toplamı listelenir, “H” ise
listelenmez. Alt menü tuşları yine diğer raporlarda olduğu gibi kullanılır.

AY.3.1.2.

Haftalık Satış Analizi

Stok bazında haftalık satış listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüme girildiğinde ekranda
küçük bir pencere içinde raporu alınacak hafta başı ve hafta sonu tarihleri girilir ve
ENTER tuşuna basılır. Ardından ekrana listeleme aralıkları gelir. Bu ekran da günlük
satış analizinde olduğu gibi kullanılır.

AY.3.1.3.

Aylık Satış Analizi

Stok bazında aylık satış listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüme girildiğinde ekranda
küçük bir pencere içinde raporu alınacak ay, yıl girilir ve ENTER tuşuna basılır. Ardından
ekrana listeleme aralıkları gelir. Bu ekran da günlük satış analizinde olduğu gibi kullanılır.
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AY.3.1.4.

Đki Tarih Arası Satış Analizi

Bu ekranda kullanıcı tamamen kendi belirlediği iki tarih arası satış listesi alabilir. Yine
listeleme aralıkları gelir. Bu ekran da diğer satış analizlerinde olduğu gibi kullanılır.

AY.3.2.

Ödeme Analizi

Ödeme analizlerinin yapıldığı bu bölüm, satış analizinde olduğu gibi kendi içinde
GÜNLÜK ÖDEME ANALĐZĐ, HAFTALIK ÖDEME ANALĐZĐ, AYLIK ÖDEME ANALĐZĐ ve
ĐKĐ TARĐH ARASI ÖDEME ANALĐZĐ olmak üzere dört bölüme ayrılır.

AY.3.2.1.

Günlük Ödeme Analizi

Ödemeler bazında günlük ödeme listesinin alındığı bölümdür. Yani hangi ödeme
cinsinden ne kadar satış yapıldığı bu rapordan görülür. Bu bölüme girildiğinde ekranda
küçük bir pencere içinde raporu alınacak gün girilir ve ENTER tuşuna basılır.
Ardından ekrana listeleme aralıkları gelir. Bu ekranda vardiya no, vardiya sorumlusu ve
özel Kod sahalarına göre aralık verilerek günlük ödeme analizi alınabilir. Ayrıca pompa
ve pompacı no sahalarına göre de liste alabilirsiniz. Burada POMPA NO sahası
kullanılarak yazılan pompadan yapılan ödemeler, POMPACI NO sahası kullanılarak
yazılan pompacıya ait ödemeler listelenir. DETAY LĐSTE “E” ise verilen tarihte yapılan
ödemeleri stok bazında listeler. Tüm ödemelerin listelenmesi bittiğinde genel icmal
raporu listelenir. Eğer “H” olursa sadece icmal raporunu listeler. Alt menü tuşları yine
diğer raporlarda olduğu gibi kullanılır.

AY.3.2.2.

Haftalık Ödeme Analizi

Stok bazında haftalık ödeme listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüme girildiğinde ekranda
küçük bir pencere içinde raporu alınacak hafta başı ve hafta sonu tarihleri girilip ENTER
tuşuna basılır. Ardından ekrana listeleme aralıkları gelir. Bu ekran da günlük ödeme
analizinde olduğu gibi kullanılır.

AY.3.2.3.

Aylık Ödeme Analizi

Stok bazında aylık ödeme listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüme girildiğinde ekranda
küçük bir pencere içinde raporu alınacak ay ve yıl girilip ENTER tuşuna basılır. Ardından
ekrana listeleme aralıkları gelir. Bu ekran da günlük ödeme analizinde olduğu gibi
kullanılır.
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AY.3.2.4.

Đki Tarih Arası Ödeme Analizi

Bu ekranda kullanıcı tamamen kendi belirlediği iki tarih arası ödeme analizi alabilir. Yine
listeleme aralıkları gelir. Bu ekran da diğer ödeme analizlerinde olduğu gibi kullanılır.

AY.4.

Servis

Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi bu bölümün
Alt-Bölümlerine bakalım.

AY.4.1.

Devir Đşlemleri

Bu bölüm kendi içinde TANK HAREKET DEVRĐ ve POMPA HAREKET DEVRĐ olmak
üzere iki bölüme ayrılır.
TANK HAREKET DEVRĐ
Tank hareketlerinin sayıca fazlalaşması durumunda yapılması gereken bir işlemdir.
Yoğun giriş/çıkış işlemlerinin olduğu ve tank hareket kayıt dosyalarının sistemde fazlaca
yer kapladığı durumlarda eski tarihlere ait tank hareket kayıtlarını TANK HAREKET
DEVRĐ ile silme imkanı mevcuttur.
Örnek olarak sene içinde yedinci aya geldiğimizi ve tank hareket kayıtlarımızın çok
artığını varsayalım. Bu durumda doğrudan ihtiyacımız olmayacak ilk altı ayın hareket
kayıtlarını 1/7 tarihi ile devir yaparak sistemden silebiliriz.
Devir yaparken devir tarihi olarak ilgili hareketlerin silinmesini istemediğimiz dönemin ilk
tarihini vermeliyiz. Örnek olarak, ikinci ayın hareket kayıtlarını sistemden silmek
istiyorsak hareket devir tarihi olarak 1/3 vermemiz gereklidir.
Tank hareket devri ile ilgili bilinmesi gereken en önemli husus, ilgili devrin bir kısım kaydı
tamamen sistemden silme özelliğini taşımasıdır. Söz konusu devri yapmadan evvel ilgili
hareket kayıtlarının Hareket Listesi gibi dökümlerin kağıda alınması gereklidir. Hatta ilgili
dosyaların yedeklerinin disketlere yedeklenmesi, ileride kayıtlara ulaşılması ihtiyacının
ortaya çıkma ihtimaline istinaden yerinde olacaktır.
POMPA HAREKET DEVRĐ
Bu bölümde pompa hareketlerinin devir işlemi yapılır. Bu bölüm de aynı tank hareket
devrinde olduğu gibi kullanılır.

AY.4.2.

Dosya Bakımı

Bu bölüm YENĐDEN ĐNDEKSLEME, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU ve YENĐ DOSYA
AÇMA olmak üzere üç bölüme ayrılır.
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AY.4.2.1.

Yeniden Đndeksleme

Hem tank hem de pompa hareketlerinin düzeltme işleminde kullanılan bu bölüm, tank ve
pompa hareket dosyalarında bulunan bilgilerden hareket ederek yeni bir indeks
oluşturur(.ind dosyaları). Dosyalardaki bilgiler tek tek gözden geçirilir. Hatalı olan veya
okunamayan tank/pompa kayıtları varsa indekslenmez ve dosyada saklanmaz. Yeniden
indeksleme işlemini yapmadan evvel mutlaka tank ve pompa dosyalarınızın yedeklerini
almalısınız. Tekrar geriye dönüş olmadığından kayıtlarınızda istemediğiniz kayıplara
sebep olabilirsiniz.

AY.4.2.2.

Kapasite Kullanım Raporu

Bu bölümde tank ve pompa hareketlerinin kayıt sayısını, toplam disk kapasitesini,
akaryakıt dosyalarının kapladığı alan, dosyalardaki boş alan ve diskte kullanılabilecek
boş alan rakamlarını ekranda görebilirsiniz.

AY.4.2.3.

Yeni Dosya Açma

YENĐ TANK HAREKET DOSYASI ve YENĐ POMPA HAREKET DOSYASI olmak üzere
kendi içinde iki bölüme dallanan bu bölüm tank ve pompa hareket dosyalarının silinerek
yeniden boş olarak açılmasını sağlar.
YENĐ TANK HAREKET DOSYASI
Bu bölüm yeni bir tank hareket dosyası açar. Eğer sistemde tank hareket dosyası
mevcutsa bunu tamamen silerek yeni bir dosya oluşturur. Yeni tank hareket dosyası
açılmaya başlandığında bu dosyada çalışılacak yıl girilir. Yıl tanımlanarak ENTER tuşuna
basıldığında yeni bir tank hareket dosyası açmak isteyip istenmediğini soran bir mesajla
karşılaşılır, uygun cevap verildikten sonra daha önceden tank hareket dosyası mevcutsa
kayıt ortamında bu dosyanın bulunduğunu ikaz eden bir uyarı mesajı ile karşılaşılır. Yine
ardından bir uyarı mesajı gelir. Bu mesajı da geçtikten sonra işlemin başlaması için
program sizden "*" tuşunu kullanmanızı bekleyecektir. Bu işlemden sonra yeni tank
hareket dosyası açılmış olur. Đşlemden vazgeçmek için ESC tuşunu kullanabilirsiniz.
YENĐ POMPA HAREKET DOSYASI
Bu bölüm de aynı tank hareket dosyası açma işleminde olduğu gibidir. Bu bölümün tek
farkı tank yerine pompa hareket dosyasının oluşturulmasıdır.

AY.4.3.

Sabit Tanımlar

ETA:AKARYAKIT ĐSTASYONLARI programının kullanımı için kullanıcı tarafından bazı
parametrelerin girildiği ve bazı tanımların yapıldığı bölümdür. Kullanıcı programı
kullanmaya ilk başladığında bu bölümdeki tanımları mutlaka tanımlamalıdır. Bu bölüm,
PARAMETRELER, TANK TANIMLARI, POMPA TANIMLARI, POMPACI TANIMLARI,
VARDĐYA TANIMLARI ve ÖDEME TANIMLARI olmak üzere altı bölümden oluşur.
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AY.4.3.1.

Parametreler

Bu bölüm ETA:AKARYAKIT ĐSTASYONLARI modülüne ait sabit parametrelerin
tanımlandığı bölümdür(Şekil 8).
ETA:AKARYAKIT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
PARAMETRELER
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
AKARYAKIT ĐSTASYONLARI MODÜLÜ SABĐT PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐNĐZ!
SATIŞ FĐYATI:1 [1-5]
KDV DAHĐL:E [E/H]
VARDĐYA SAYISI:10 [1-10]
DATABANK DOSYA ĐSMĐ:
F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 8
Satış Fiyatı
ETA:STOK modülü ile entegre çalışıldığında yakıta ait stok kartında bulunan satış fiyatı
hanesi belirtilir.
KDV Dahil
Yapılan satışlara KDV dahil ise bu parametreye “E”, değilse “H” yazılır.
Vardiya Sayısı
Firmada kullanılan vardiya sayısı yazılır.
Databank Dosya Đsmi
ETA:DATABANK modülünde firmada çalışan personele ait detaylı bilginin tutulabileceği
bir dosya oluşturulabilir. Bu dosya ile ETA:AKARYAKIT ĐSTASYONLARI'nın ortak
çalışması için bu sahaya databank dosya ismi yazılır.
Bu ekranda yapılan tanımlar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.

AY.4.3.2.

Tank Tanımları

Akaryakıt tank bilgilerinin girildiği bu bölümde her tankta bulunan yakıt kodu
tanımlanır(Şekil 9). Bu ekranda 100 tanka kadar tanım yapma imkanı mevcuttur. Eğer
ETA:STOK ile entegre çalışılacaksa her yakıta ait stok kartı açılmalıdır. Stok kartında
bulunan stok kodu bu ekrandan girilir. Aynı tankın toplam kapasitesi KAPASĐTE
başlığının altındaki sahaya, o anda bulunan miktar MEVCUT başlığı altına yazılır. Eğer
tankta belli bir miktara geldiğinde programın uyarı vermesi istenirse KRĐTĐK SEVĐYE
başlığı altına da en az bulunması gereken miktar yazılır. Ayrıca raporlarda kolaylık
sağlamak için her tanka ait özel kod kullanılabilir. Işıklı imlecin üzerinde bulunduğu
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satırda tanımlanan stok koduna ait stok cinsi ve birimi bilgileri ekranın alt kısmında
görüntülenir.
ETA:AKARYAKIT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
TANK TANIMLAMALARI
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
AKARYAKIT TANK BĐLGĐLERĐNĐ GĐRĐNĐZ!
TANK
NO
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[ 10]
[ 11]
[ 12]

STOK KODU
Y-001
Y-002
Y-003
Y-004

KAPASĐTE
20 000
20 000
20 000
20 000

STOK CĐNSĐ:

MEVCUT
7 960
3 980
-50
1 590

KRĐTĐK SEVĐYE Ö.KOD
5 000
N1
5 000
S1
5 000
M1
5 000
K1

BĐRĐM:

F1YARDIM F2KAYIT F4YAZDIRMA F6KART LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC

Şekil 9
F6-KART LĐSTESĐ tuşu ile stok kart listesi bir pencere içinde görüntülenir. Bu ekran
içinde ışıklı imleç ile stoklar seçilebilir. Bir stok birden fazla tankta tanımlanabilir. Ayrıca
tanım sırasında PgUp, PgDn(sayfa yukarı, sayfa aşağı), Home, End(ilk satır, son satır)
tuşları da kullanılır. Burada tanım işlemi tamamlandıktan sonra F2-KAYIT ile kayıt edilir.
F4-YAZDIRMA tuşu ile ekranda bulunan bilgi yazıcıdan alınır.

AY.4.3.3.

Pompa Tanımları

Bu bölümde pompa tanımları yapılır(Şekil 10). En fazla 100 pompa tanımı yapılabilir. Her
pompa için pompanın bağlı bulunduğu tank no, pompa sayaç no, pompaya ait özel kod
ve sayacın çalışma yönünü belirten tip bilgileri tanımlanır.
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ETA:AKARYAKIT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
POMPA TANIMLAMALARI
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
POMPA BĐLGĐLERĐNĐ GĐRĐNĐZ!
POMPA
NO TANK NO
[ 1]
1
[ 2]
3
[ 3]
1
[ 4]
3
[ 5]
2
[ 6]
4
[ 7]
2
[ 8]
4
[ 9]
[ 10]
[ 11]
[ 12]

SAYAÇ NO
155 000
145 000
165 530
167 910
146 140
156 860
153 030
162 180

TĐP
Ö.KOD +/STOK KODU
1NA
+ Y-001
1SA
+ Y-003
1NB
+ Y-001
1SB
+ Y-003
2NA
+ Y-002
2SA
+ Y-004
2NB
+ Y-002
2SB
+ Y-004

STOK CĐNSĐ:NORMAL BENZĐN

FĐYATI
287.00
200.00
287.00
200.00
295.00
280.00
295.00
280.00

BĐRĐM:LĐTRE

F1YARDIM F2KAYIT F4YAZDIRMA F6TANK LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC

Şekil 10
TANK NO, pompanın bağlı bulunduğu yakıt tank numarasını belirtir. Bir tank no'su birden
fazla pompada kullanılabilir. SAYAÇ NO bilgileri satış işlemleri sonunda program
tarafından değiştirilir. ÖZEL KOD pompaları gruplamakta kullanılır(örneğin, pompanın
bulunduğu ada adı gibi). TĐP sahasına "+" veya "-" karakterlerinden birisi yazılır. Bu
parametre "+" olduğu zaman bu pompanın sayaç numarası ileri doğru çalışır, yani satış
yapıldıkça numara artar. Parametre "-" olduğu zaman sayaç numarası geri doğru çalışır,
yani azalır. Bu işlem bilhassa kutu yağ, akü suyu gibi adet olarak satılan mamüllerin
takibinde kullanılır. Parametre boş bırakılırsa "+" kabul edilir. Işıklı imlecin bulunduğu
satırda tank kodu tanımlandığında stok kodu ve fiyat sahaları, aynı zamanda tanka ait
stok cinsi ve birimi otomatik olarak ekrana gelir.
F6-TANK LĐSTESĐ tuşu ile akaryakıt tank listesi ekranda bir pencere içinde tank no, stok
kodu, stok cinsi ve özel kod sahaları ile beraber görüntülenir. Pompa tanım işlemi
tamamlandıktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kaydedilir. F4-YAZDIRMA tuşu ile ekranda
bulunan bilgi yazıcıdan alınır.

AY.4.3.4.

Pompacı Tanımları

Pompa sorumlularının tanımlandığı bölümdür(Şekil 11). En fazla 100 pompa sorumlusu
tanımlanabilir. Bu ekranda pompacı no sırasına göre pompa sorumluları tanımlanır. Her
pompa sorumlusuna özel kod yazılabilir. Đleride kullanılmak üzere pompacı hakkında
detaylı bilgilerin tutulabilmesi için pompacıya ait databank kodu yazılır. Ekranda yapılan
tanımlar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.
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ETA:AKARYAKIT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
POMPA SORUMLUSU TANIMLAMALARI
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
POMPA SORUMLULARINI GĐRĐNĐZ!
POMPACI
NO
ADI SOYADI
Ö.KOD
[ 1] AHMET TEKĐN
SABAH
[ 2] MEHMET CAN
SABAH
[ 3] HÜSEYĐN FĐDAN
GÜNDÜ
[ 4] MUSTAFA KAYALI
GÜNDÜ
[ 5] EROL YILMAZ
GECE
[ 6] METĐN MUTLU
GECE
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[ 10]
[ 11]
[ 12]

DATABANK KODU

F1YARDIM F2KAYIT F4YAZDIRMA PgUp PgDn ESC

Şekil 11

AY.4.3.5.

Vardiya Tanımları

Bu bölümde vardiya bilgileri tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde ekrana bir pencere içinde
tanımı yapılacak vardiya nosunun girilmesi için VARDĐYA NO [1-10] sahası gelir. Vardiya
no girildikten sonra pompalarda çalışacak pompacıların tanımlanması için bir ekran gelir
(Şekil 12).
ETA:AKARYAKIT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
VARDĐYA TANIMLAMALARI
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
POMPA
NO
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
TANK NO:

VARDĐYA BĐLGĐLERĐNĐ GĐRĐNĐZ!
POMPACI
NO
ADI SOYADI
1
AHMET TEKĐN
2
MEHMET CAN

1 STOK CĐNSĐ:NORMAL BENZĐN

VARDĐYA NO: 1

BĐRĐM:LĐTRE

F1YARDIM F2KAYIT F4YAZDIRMA F6POMPACI LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC
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Şekil 12
Bu ekranda 100 pompaya kadar pompacı tanımlanabilir. Aynı zamanda bir pompacı
birden fazla pompada tanımlanabilir. En fazla 10 vardiya tanımı yapılabilir. Ekranın sağ
üst köşesinde tanımı yapılan vardiya no görüntülenir.
F6-POMPACI LĐSTESĐ tuşu yardımıyla ekranda pencere içinde pompacılar listelenir. Bu
ekrandan ışıklı imleci istenilen satıra getirerek ENTER tuşu yardımı ile seçim yapılabilir.
Seçimi yapılan pompacı no ve adı soyadı sahaları ekrana gelir. Aynı zamanda ekranın
alt satırında pompacı ile ilgili tank no, stok cinsi ve birim sahaları görüntülenir. Vardiya ile
ilgili tanım işlemi bittikten sonra F2-KAYIT tuşu ile tanımlar kayıt edilir. Diğer vardiyaların
tanımlarını yapmak için bu bölümü tekrar seçerek tanımı yapılacak diğer vardiya no girilir
ve aynı işlemler tekrarlanır.

AY.4.3.6.

Ödeme Tanımları

Ödeme işlemi sırasında kullanılacak ödeme tiplerinin(Nakit, Visa vb.) tanımlandığı
bölümdür. Bu ekranda 15 değişik ödeme tipi tanımlanabilir (Şekil 13). Ödeme tipleri
tanımlandıktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.
ETA:AKARYAKIT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
ÖDEME TĐPLERĐ
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ÖDEME SIRASINDA KULLANILACAK ÖDEME TĐPLERĐNĐ GĐRĐNĐZ!

[
[
[
[
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]

ÖDEME TĐPĐ
NAKĐT
VISA CARD
EURO CARD
MASTER CARD
AMERĐCAN EXPRESS
DINERS CLUB
GOLDCARD

ÖDEME TĐPĐ
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 13
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ETA : Entegre Ticari Programları

ETA : OTO SATIŞ FATURALARI
Program Modülü



ETA:OTO-SATIŞ FATURALARI, faturalama işlemlerini bilgisayarda takip etmenize
olanak tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu programda alış/satış faturalarını
düzenleyip, kayıtlarını yapacaksınız. Bu program faturalama işlemlerini bilgisayarda
gerçekleştirebildiği gibi faturalama sonucu oluşan kayıtların takibi ve analizi olanaklarını
da içermektedir. ETA:OTO-SATIŞ programı genelde ETA:CARĐ program modülünde
tanımlanmış olan müşteri ve satıcı kayıtları ile çalışacaktır. Arzu edilirse ETA:OTOSATIŞ, ETA:CARĐ program modülü kayıtlarında olmayan müşteri/satıcılarla ilgili fatura
düzenleme olanağına da sahiptir. Esasen ETA:OTO-SATIŞ program modülü, ETA:CARĐ
program modülünün tamamıyla kullanılmadığı durumlarda da bağımsız olarak
kullanılabilir.
Programınızı çalıştırdığınızda(programın bilgisayara yüklenmesi ve çalıştırılması için
gerekli açıklama ORTAK TANIMLAR bölümünde verilmiştir) karşınıza ETA ekranı
gelecek, bu ekranı ENTER tuşuna basarak geçeceksiniz. ETA ekranını bu şekilde
geçtikten sonra karşınıza ETA programlarının kopya edilerek çoğaltılmasına ilişkin yasal
hususları hatırlatan bir ekran gelecektir. Bu ekrandaki açıklamaları da okuduktan sonra
yine ENTER tuşuna bastığınızda karşınıza ŞĐFRE ekranı gelecektir. Bütün ETA Ticari
Programlarının girişinde yer alan bu ekranda sorulan şifreye ETA şeklinde cevap
vereceksiniz. Daha sonra arzu ederseniz bu şifreyi istediğiniz bir şifre ile
değiştirebilirsiniz.
Eğer ETA:OTO-SATIŞ programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari Program
Modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ programında
geçmiş olacağınızdan, MENÜ'den OTO-SATIŞ programını seçtikten sonra bu ekranlar
tekrar tekrar karşınıza gelmeyecektir.
Yukarıda bahsedilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra karşınıza gelen ekran ANA
MENÜ ekranı olup programın Ana Bölümlerine geçmek için gerekli seçenekleri
içermektedir.
ETA:OTO-SATIŞ programının Ana Bölümleri şunlardır;
F2-OTO KARTLARI, otolar ile ilgili bilgi giriş işlemleri,
F3-OTO FATURALARI, faturalama işlemleri,
F4-RAPORLAR, sisteminizle ilgili rapor ve analizler,
F5-SERVĐS, faturalama sisteminizle ilgili bakım işlemleri.
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3, F4, F5 tuşlarını
kullanacaksınız. Şimdi ETA:OTO-SATIŞ programının Ana Bölümlerini tek tek
inceleyelim.

ETA : OTO SATIŞ FATURALARI

169

OT.1.

Oto Kartları

Bu bölüme girdiğinizde karşınıza YENĐ ve ESKĐ KART seçenekleri gelir. Bu bölümler
yardımıyla otoların özelliklerini belirten yeni kartlar açabilir, açtığınız kartın üzerinde
tadilat veya iptal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

OT.1.1.

Yeni Kart

Bu bölüm yeni bir oto kartı açmak için kullanılır. Bu bölüme girildiğinde ekrana üç
sayfadan oluşan boş bir oto kartı gelir. Şimdi birinci sayfadaki hanelerin nasıl
doldurulacağını görelim (Şekil 1).
ETA:OTO-SATIŞ V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192YENĐ KART
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
OTO KARTI
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
OTO KODU:
OTO ĐSMĐ:
MOTOR HACMĐ:
MOTOR GÜCÜ:
MARKA:
ŞANZUMAN:
MODEL:
DĐREKSĐYON:
YIL:
FRENLER:
TĐP:
LASTĐKLER:
ÜRETĐM YERĐ:
KAPI ADEDĐ:
ÜRETĐM NO:
YOLCU ADEDĐ:
MOTOR NO:
ŞASE NO:
RENK:
AĞIRLIK:
KUL.YAKIT:
SĐL.ADEDĐ:

ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:

[1]
[2]
[3]

MUH.KOD.ALIŞ:
M.KODU SATIŞ:

F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART LĐS. PgUp PgDn ESC

Şekil 1
Oto Kodu
Bu haneye otoya ait kod yazılır. Buraya yazılan kod istenilen karta kolay ulaşabilmeyi
sağlar.
Oto Đsmi
Bu sahaya otonun cinsi yazılır(otomobil, minibüs, kamyonet vb. gibi).
Marka, Model
Bu hanelere otonun markası ve hangi model olduğu yazılır.
Yıl
Otonun hangi yıla ait olduğu belirtilir.
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Tip
Otonun aksesuar özelliklerini belirten bilgiler bu sahaya girilir(SLX, SX vb.).
Üretim Yeri, Üretim No
Bu sahalarda otonun nerede üretildiği ve üretildikten sonra aldığı seri nosu belirtilir.
Motor No, Şase No
Otonun motoruna verilen seri no ve şase no bu hanelere yazılır.
Renk, Ağırlık
Otonun rengi ve net ağırlığının yazıldığı sahalardır.
Kullanılan Yakıt
Otonun ne cins benzin tükettiği bu sahaya yazılır(süper, kurşunsuz vb.).
Silindir Adedi, Motor Hacmi, Motor Gücü
Bu sahalarda aracın kaç silindir olduğu, motorun hacmi, motorun ürettiği güç belirtilir.
Şanzuman
Bu sahada şanzumanın özellikleri belirtilir(Düz, otomotik vb. gibi).
Direksiyon
Otonun direksiyon özellikleri girilir(Hidrolik vb. gibi).
Frenler
Otoda bulunan frenlerin özellikleri yazılır(ABS vb. gibi).
Lastikler
Kullanılan lastiklerin özellikleri ve ebadları bu sahada belirtilir.
Kapı Adedi, Yolcu Adedi
Otonun kaç kapısı olduğu, otonun en fazla alabileceği yolcu sayısı yazılır.
Özel Kod
Bu haneler rapor alınırken kolaylık sağlar.
Alış/Satış Muhasebe Kodu
Oto-Satış programı Muhasebe modülü ile entegre olarak kullanıldığında oto kartı ile
beraber çalıştırılacak muhasebe hesap kodlarını belirler.
Bu sayfadaki bilgiler girildikten sonra PgDn tuşu ile 2.sayfaya geçilir (Şekil 2).
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ETA:OTO-SATIŞ V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192YENĐ KART
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
OTO KARTI
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ALIŞ BĐLGĐLERĐ
TARĐHĐ:
FATURA NO:
FĐRMA:
:
TUTARI:
ĐTHAL MÜSAADE BĐLGĐLERĐ
TARĐHĐ:
NO:

TAŞIT ALIM VERGĐSĐ BĐLGĐLERĐ
VERGĐ DAĐRESĐ:
MAKBUZ TARĐHĐ:
MAKBUZ NO:

GÜMRÜK GEÇĐŞ BĐLGĐLERĐ
BEYANNAME TARĐHĐ:
BEYANNAME NO:
MAKBUZ TARĐHĐ:
MAKBUZ NO:
LĐSANS TARĐHĐ:
LĐSANS NO:

F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART LĐS. PgUp PgDn ESC

Şekil 2
Alış Bilgileri
Bu başlık altındaki hanelere otonun alış tarihi ve fatura nosu girilip, alındığı firma adı ile
tutarı yazılır.
Đthal Müsaade Bilgileri
Đthal edilen otolarda bu bölüm doldurulur.
Taşıt Alım Vergisi Bilgileri
Bu başlık altındaki sahalara taşıt alım vergisi nereye yatırılacaksa o vergi dairesinin adı,
vergi dairesinin verdiği makbuzun tarihi ve numarası yazılır.
Gümrük Geçiş Bilgileri
Đthal edilen otolarda gümrük geçiş bilgileri bu bölüme yazılır.
Đkinci sayfadaki bilgileri de uygun şekilde doldurduktan sonra PgDn tuşu ile son sayfaya
geçilir (Şekil 3).
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ETA:OTO-SATIŞ V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192YENĐ KART
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
OTO KARTI
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SATIŞ BĐLGĐLERĐ
TARĐHĐ:
FATURA NO:
FĐRMA:
:
TUTARI:
SABĐT MASRAF.:
DÖVĐZ BĐRĐMĐ:
DÖVĐZ BĐRĐMĐ:

[ALIŞ]
[SATIŞ]

K.GÖRÜNTÜ DOSYA ADI:
B.GÖRÜNTÜ DOSYA ADI:

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMA 1:
AÇIKLAMA 2:
AÇIKLAMA 3:
AÇIKLAMA 4:
AÇIKLAMA 5:
AÇIKLAMA 6:
AÇIKLAMA 7:
AÇIKLAMA 8:
AÇIKLAMA 9:
AÇIKLAMA10:
AÇIKLAMA11:
AÇIKLAMA12:
AÇIKLAMA13:
AÇIKLAMA14:
AÇIKLAMA15:
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Şekil 3
Satış Bilgileri
Otonun satışı yapıldığında bu saha kullanılır. Burada satış tarihi, fatura no, satın alan
firma veya kişi ve otonun satış tutarı belirtilir.
Sabit Masraflar
KDV ve alım vergileri haricinde kalan plaka ve diğer alım masraflarının girildiği sahadır,
bu sahaya yazılan rakam fatura kesilirken kart seçimi yapıldığında kendiliğinden fatura
ekranında KDV altındaki sahaya gelir.
Döviz Birimi(Alış/Satış)
Bu sahalara KUR TAKĐBĐ modülünden tanımlanan döviz isimleri yazılır. Fatura kaydı
sırasında gerek oto kodu yazıp Enter tuşuna basmak suretiyle oto kartı seçilirken,
gerekse F6 tuşuyla doğrudan kart seçimi yapılırken eğer bu sahalar doluysa ve kur girişi
yapılmışsa o zaman alış/satış tutarı sahasında bulunan rakam ilgili döviz kuruyla
çarpılarak çıkan rakam fiyat hanesine getirilir, bu işlem fiat hanesindeyken “*” tuşuna
basılırsa da aynen yapılır.
Küçük/Büyük Görüntü Dosya Adı
Görüntülü grafik modunda çalışırken bu karta ait küçük/büyük görüntü dosya adları bu
sahalara yazılır. Küçük görüntü kart ekranında sürekli olarak ekranda kalır, büyük
görüntüyü almak içinse Shift+F7 tuşuna basılmalıdır.
Açıklamalar
Program tarafından sabit olarak belirlenen sahaların dışında daha başka sahalar
kullanılmak istenirse bu haneler kullanılır. Kullanıcı isterse Servis/Sabit
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Tanımlar/Açıklama Adları bölümüne girerek açıklama bilgilerini doldurup default olarak
gelmesini sağlayabilir.
Her üç sayfadaki sahalar uygun şekilde girildikten sonra F2-KAYIT tuşu bilgiler
kaydedilir.

OT.1.2.

Eski Kart

Bu bölümde sisteme daha önce kaydedilmiş bir oto kartına ulaşabilir, kart üzerinde
düzeltme veya iptal işlemi uygulayabilirsiniz. Eski kart seçeneği ile karşınıza gelecek
arama kıstasları ekranına aradığınız kart ile ilgili kıstasları girerek arama yapabilirsiniz.
Kıstasları doldurmadan F5-ARAMA tuşuna bastığınızda tüm kartlar sıra ile ekrana
gelecektir. Arama yaparken diğer bölümlerde olduğu gibi MÜŞTERĐ KODU ve ÜNVANI
hanelerinde “*” opsiyonu kullanabileceğiniz gibi eski karta ulaşım için F6-OTO KART
LĐSTESĐ penceresinden de yararlanabilirsiniz. F6-KART LĐSTESĐ tuşuna basılıp aranan
kart ekranda görüntülendikten sonra, ok tuşları ile ilgili kartın üzerine gelinerek ENTER
tuşu ile seçilebilir.
Đstediğiniz karta ulaştıktan sonra düzeltme yapıp F2 tuşu ile kaydedebilirsiniz. F3-ĐPTAL
tuşu ile kartı iptal edebilir, F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan döküm alabilirsiniz.

OT.2.

Oto Faturaları

Bu bölümde alış/satış faturaları düzenleyecek, kaydedecek, yazıcıda yazdıracak ya da
gerektiğinde daha önce kaydedilmiş faturalar üzerinde değişiklik yapabileceksiniz.
ETA:OTO-SATIŞ, ETA:ENTEGRE Ticari Program Dizisinin bir modülü olduğundan,
kendi dosyaları ile çalışma özelliğine sahip olması yanında, arzu edildiğinde ETA:CARĐ
ve ETA:MUHASEBE program modülleri ile "entegre" çalışma özelliğine sahiptir. Söz
konusu program modüllerinden biri veya ikisi hiçbir tadilat gerektirmeden ETA:OTOSATIŞ ile kullanılabilir. Burada kastedilen direkt entegrasyon olup, ara dosyalar, ara
dosyaların veya kısıtlı bilgilerin transferi ya da OTO-SATIŞ sistemine bağlı kısıtlı
cari(satış) sistemleri söz konusu değildir. Direkt entegrasyon kayıt aşamasında
avantajlara sahip olduğu gibi tadilat ve iptal işlemlerine de olanak tanımaktadır.
ETA:CARĐ modülü kendi içinde tam fonksiyonlu program birimi olup, ETA:OTO-SATIŞ ile
bir fatura kesildiğinde bu programın kullandığı dosyalara direkt kayıt yapılmaktadır.
Ayrıca cari hesap sisteminde kayıtlı olan/olmayan müşteriler itibarı ile aynı fatura
dahilinde işlem yapılabilmektedir.
ETA:OTO-SATIŞ aynı serbestlik ve esneklik dahilinde ETA:MUHASEBE modülü ile de
entegre kullanılabilmektedir. Söz gelişi herhangi bir fatura, kullanıcının isteği
doğrultusunda muhasebeye bağlanabilmekte, ilgili bağlantı her an kesilebilmekte ya da
tekrar elde edilebilmektedir.
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OT.2.1.

Yeni Fatura

Bu bölüme girdiğinizde ekrana fatura tipinin belirleneceği bir pencere gelecektir(Şekil 4).
Bu pencerede ok tuşları ile istenilen tipin üzerine gelip enter tuşuna basarak yeni fatura
ekranına girilir. Eğer kursorun sürekli olarak kullandığınız fatura tipinin üzerinde olmasını
istiyorsanız Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde yer alan FATURA TĐPĐ
sahasına bu tipin numarasını yazabilirsiniz.
ETA:OTO-SATIŞ V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192OTO-SATIŞ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
┌───────────────────────────────────────────┐Ü
│
│
│
│ittir.
│
│ ETA BĐLGĐ│
FATURA TĐPĐNĐ BELĐRLEYĐNĐZ
│DEMO SIRKET│
└──────────│
│───────────┘
┌──────────│
[1] ALIM FATURASI
│───────────┐
│
│
[2] ALIM ĐADE FATURASI
│
│
│
│
[3] *YURT ĐÇĐ SATIŞ FATURASI
│
│
│
│
[4] YURT ĐÇĐ SATIŞ ĐADE FATURASI
│
│
│
│
[5] YURT DIŞI SATIŞ FATURASI
│
│
│
│
[6] YURT DIŞI SATIŞ ĐADE FATURASI
│
│
│
│
[7] ÜRETĐME ÇIKIŞ FATURASI
│
│
│
│
[8] ÜRETĐMDEN GELĐŞ FATURASI
│
│
│
│
│
│
│
└──◄F1YARDIM ↑ ↓ ◄─┘ ESC ►──────────────────┘
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Şekil 4
Fatura ekranında çalışırken SERVĐS bölümünde bulunan KOMBĐNE EKRAN
parametresine bağlı olarak seçenekli bir şekilde faturanın her iki yüzünün tek bir ekranda
görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda faturanın 1.yüzü biraz yukarı çekilerek daha
önce 15 satır olan fatura ekranında bazı önemsiz sahaların iptali ile elde edilen boşluğa
toplam 5 satır halinde faturanın arka yüzü basılacaktır. Eğer komple ekranlarda çalışmak
istiyorsanız CTRL-F(CTRL tuşu ile beraber F tuşu) tuşuna basarak kombine ve normal
ekran arasında geçiş yapabilirsiniz. Tekrar CTRL-F tuşuna bastığınızda bir önceki ekran
tipine geri dönebilirsiniz. Yine SERVĐS bölümünde bulunan SÜREKLĐ DAR EKRAN
seçeneği ile 2.sayfada çalışırken 5 ile 15 satır arasında otomatik geçiş yapabilirsiniz. Dar
ekran konumunda çalışırken ekrana çıkmayan sahalar program tarafından boş olarak
kabul edilmektedir. Şimdi fatura ekranının nasıl doldurulacağını ve hangi seçeneklere
sahip olunduğunu görelim.
Karşınıza gelen fatura ekranının üst sayfası faturanın başlık bilgilerini, klavyenin
sağındaki PgUp, PgDn tuşları veya alt ve üst ok tuşları ile geçilen alt sayfası fatura
kalemleri giriş sayfasını kapsar. Kalemler sayfasında özel bazı tuşları kullanarak
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istediğiniz bölgeye ulaşarak istediğiniz kayıtları yapabilirsiniz. Bu özel tuşların kullanımı
ile ilgili bilgiyi ORTAK TANIMLAR bölümünün TABLOLARDA TUŞ KULLANIMI AltBölümünde bulabilirsiniz.
Şimdi tekrar başlık ekranına dönerek çeşitli sahaların özelliklerine bakalım.
Cari Hesap Kodu ve Ünvanı
Bu iki hane üzerinden ETA:CARĐ programı dosyalarında bulunan bir müşteri/satıcı kaydı
ile bağlantı yapılır. Program çalıştırıldığında kayıt ortamında cari dosyalarının varlığı
kontrol edilir. Eğer dosyalar bulunursa program kullanıcıya entegre kayıt olanağı sağlar.
Eğer cari dosya içinde verilen kod veya ünvan yok ise "Cari Kart Bulunamadı,
Tanımlamak Đstiyor musunuz?" mesajı ekrana gelecektir. Bu mesaj geldiğinde “E” tuşuna
basarsanız ekrana bir pencere çıkarak cari kart bilgilerinin girilmesine olanak
tanıyacaktır. Bu ekrandaki bilgileri girerken MUHASEBE KODU seçeneğinde müşteri
veya satıcı muhasebe hesap kodunu yazarken F6-KART LĐSTESĐ tuşuna basıldığında
ekrana çıkan hesap listesi yardımıyla hangi kodun yazılması gerektiğini bulabilirsiniz.
Cari kart tanımlamalarını yaptıktan sonra F2-KAYIT tuşuna bastığınızda ekrana bir
pencere daha çıkacak ve açılış devir değerlerinin girilmesini isteyecektir. Eğer ilk defa bu
cari kart ile çalışılıyorsa ekran boş bırakılarak F2-ĐŞLEME DEVAM tuşu ile kayıt işlemi
tamamlanır. Böylece fatura keserken tekrar cari kart modülüne dönüp yeni kart
tanımlamanıza gerek kalmadan entegre olarak cari kart açma işlemini
gerçekleştirebilirsiniz. Eğer "Cari Kart Bulunamadı, Tanımlamak Đstiyor musunuz?"
mesajına “H” cevabı verilirse veya cari dosyalar sistem tarafından bulunamaz ise bu
bilgiler sadece fatura dosyalarında saklanacaktır.
Cari ile entegre çalışma durumunda CARĐ KODU ve ÜNVANI hanelerinden aynen caride
olduğu gibi arama yapabilirsiniz. Bu şekilde belli bir müşteri/satıcı ile bağlantı yapılırsa,
başlık ekranının ilgili bölümleri otomatik olarak doldurulur ve fatura ile ilgili bilgiler cari
dosyalarına aktarılır. KOD veya ÜNVAN hanelerinden yeni bir arama yapılması ve yeni
bir müşteri/satıcı kaydı bulunup bulunamaması durumlarına bağlı olarak cari ile bağlantı
tekrar sağlanabilir ya da bağlantısız işlem yapılır.
Cari dosyalarında bulunmayan bir müşteri/satıcı ile ilgili işlem yapılacaksa ya da cari
dosyalarında bulunmasına rağmen bir hesaba entegre olmayan kayıt yapılmak
isteniyorsa(cari hesaba kayıt düşmeden) programın cari dosyalarından arama
yapmasını(ve bağlantı yapmasını) önlemek için söz konusu hanelerden alt ok veya üst
ok tuşları ile geçilir. Programa girişte cari dosyalarının bulunamaması durumunda söz
konusu haneler serbest doldurulur, arama ve entegre kayıt yapılmaz.
Cari hesaplarla bağlantı kurmanın bir başka pratik yolu ise F6-KART LĐSTESĐ seçeneği
ile elde edilen kart listesidir. ALT-MENÜ'deki F6-KART LĐSTESĐ seçeneği kullanıldığında
ekranda bir pencere çıkacak ve kartları hangi koddan itibaren listelemek istediğiniz
sorulacaktır. ENTER tuşuna basarak geçerseniz ilk cari karttan başlayarak liste
verilecektir. Başlangıç cari kodu vererek geçerseniz, verdiğiniz koddan başlanarak cari
kart listesi verilecektir. YILDIZ (*) tuşuna basarak bir dizi harf verirseniz ünvanı verdiğiniz
harf dizisi ile başlayan cari kartlarınız listelenecektir. Ekranda görüntülenen kartlardan
herhangi birini çağırmak için ışıklı çubuğu ok tuşları ile yukarı/aşağıya hareket ettirip arzu
edilen cari kartının üzerine gelince ENTER tuşuna basmak gerekmektedir.
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Söz konusu KOD ve ÜNVAN hanelerinden belli bir cari hesapla bağlantı sağlandıktan
sonra F8-DETAY BĐLGĐ tuşu, ilgili cari kartı ile ilgili detaylı bilgiyi görüntüleyecektir.
Şimdi fatura ekranındaki diğer hanelerin ne şekilde doldurulacağını görelim.
Fatura No
Serbest bırakılmış olan bu hanedeki bilgi entegre çalışma durumunda diğer program
modüllerinin dosyalarına EVRAK NO şeklinde aktarılır. SERVĐS bölümünde ilgili ön
tanım verilirse OTO-SATIŞ modülü her yeni oto kaydında otomatik bir no verme
özelliğine sahiptir. Bu opsiyonun çalışma tarzı ile ilgili detaylı bilgiyi ORTAK TANIMLAR
bölümündeki EVRAK NO başlığı altında bulabilirsiniz.
Fatura Tarihi
Fatura ekranına girerken fatura tarihi olarak sistemin açılışında verdiğiniz sistem tarihi
karşınıza gelir. Arzu ederseniz bu tarihi değiştirebilirsiniz. Tarih girişindeki opsiyonlar için
ORTAK TANIMLAR bölümüne bakınız.
Servis/Devir Đşlemleri alt bölümünde anlatıldığı gibi fatura dosyaları zaman zaman
devredilecektir. Fatura tarihi olarak söz konusu devir tarihinden eski bir tarih
kullanılamaz. Ayrıca entegre çalışmada entegrasyon yapılacak dosyalardaki devir
tarihleri de kayıt yapılabilirlik açısından göz önüne alınmalıdır. Örneğin, ETA:OTOSATIŞ'tan kesilecek bir faturanın tarihi cari hareket dosyalarında yapılmış son hareket
devir tarihinden önce olmamalıdır. Muhasebe entegrasyonunda kaydı yapılacak fatura
tarihi ile ilgili ay dosyasının kayıt ortamında açılmış olması gereklidir.
Fatura Vadesi
Bu haneye eğer bir tarih verilirse Cari modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında
fatura vadesi olarak göz önüne alınır.
KDV Vadesi
Bu haneye KDV tutarının ödenmesi gereken tarih girilir. Fatura vadesinde olduğu gibi
Cari modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında KDV vadesi olarak göz önüne alınır.
KDV Dahil
Bu sahaya "H" yazılırsa KDV fatura tutarı üzerinden hesaplanarak fatura tutarına KDV
dahil edilir, "E" yazıldığında KDV fatura tutarının içinden hesaplanarak KDV hanesine
yazılır.
Kapalı Fatura
Bu sahaya "E" yazıldığında işlenen faturanın nakit hareketi ile kapatılarak iki hareket
halinde işlenmesini sağlar. Nakit hareketi işleminde muhasebeye entegrasyon
yapıldığında kayıt sırasında ekrana kasa hesapları penceresi gelir. Bu pencereden
istenilen kasa hesabı seçilerek ilgili kasa hesabına ait tahsil(satış faturası) veya
tediye(alış faturası) fişi kesilir, aksi takdirde mahsup fişi kesilir.
Đrsaliye Tarihi, Đrsaliye No
Đrsaliye tarihi ve irsaliye nosu bu sahalara yazılır.
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Açıklama
Herhangi bir açıklama yazılması için kullanılan iki haneli sahadır.
Fatura Özel Kodu
Oto faturaları dahilinde çıkarılacak raporlarda tasnif olanağı veren bir koddur.
Stok Har. Özel Kodu
Oto kartı ile çalışmada açılacak oto hareket kayıtlarına verilecek özel kodu belirtir. Bu
özel kod vasıtası ile oto fatura kalemlerinin tasnif edilmesi olanağı mevcuttur.
Cari Har. Özel Kodu
Cari ile entegre çalışmada cari hareket kayıtlarına işlenecek özel koddur. Cari ile entegre
çalışılması durumunda cariden faturalarla ilgili analiz yapılabilmesi olanağını verir.
FATURA TOPLAMI ve bundan sonraki haneler Fatura Genel Toplamı'nın hesaplanması
için kullanılır. TOPLAM hanesinin altında fatura toplamına ilave edilecek haneler
bulunmaktadır. Bu hanelerin başlık tanımları Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları
bölümünde kullanıcının ihtiyacına göre tanımlanabilir.
Örneğin, MUHTELĐF-1, MUHTELĐF-2 gibi haneler kullanıcının arzusuna uygun ambalaj,
nakliye vb. gibi ibarelerle Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünden isteğe göre
değiştirilebilir.
Fatura tutarına eklenen tutarlar sabit rakamlar olarak tanımlanabileceği gibi fatura
toplamının bir yüzdesi olarak da tanımlanabilir. Ek Tutar hanelerinden sonra fatura
kalemlerinden akseden iskontoların toplamını içeren bir satır ve yine iki adet başlığı
kullanıcı tarafından tanımlanabilen ĐSKONTO hanesi yer almaktadır. Bu haneler de yine
yüzdeler şeklinde tanımlanabilir. Bu hanelerden sonra ekranda KDV oranının tanımı yer
almaktadır. Fatura ile ilgili hesaplamalar ve kayıtlar bu bilgiler doğrultusunda düzenlenir.
KDV'den sonra ve GENEL TOPLAM'dan önce plaka ve alım masraflarının girilebilmesi
amacıyla SABĐT MASRAFLAR sahası sağlanmıştır. Bu hanelerin doldurulmasında dikkat
edilmesi gereken husus, bilgisayarın belirli toplamları kendi başına alabileceği buna
karşın bu değerlere istenildiğinde ulaşılıp düzeltme yapılabileceğidir.
Açıklama
Fatura kayıtlarında tutulduğu gibi entegre çalışma durumunda ETA:CARĐ dosyalarına
aktarılan bir sahadır.
Ref.No
Sisteme girilen her faturaya verilen özel bir referans numarası olup seri olarak fatura
bulunmasına ve sistemin dahili kullanımına yönelik bir parametredir.
Yukarıdaki basit uyarılara dikkat ederek dolduracağınız başlık bilgileri kayıt aşamasında
kapsamlı bir kontrolden geçecek, sistemin çalışma mantığıyla çelişen bilgileri
değiştirmeniz istenecektir.
Başlık bilgilerini doldurduktan sonra "PgDn" ya da alt ok tuşları ile fatura kalemleri
sayfasına geçebilirsiniz. Toplam 60 satırdan oluşan fatura kalemleri üzerinde, "PgUp",
"PgDn", "Ctrl-Home", "Ctrl-End", "Home", "End", "alt ok", "üst ok", "Ctrl-sağ ok", "Ctrl-sol
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ok", "Ctrl-Y", "Ctrl-Z" tuşlarını kullanarak istediğiniz bölgeye ulaşabilirsiniz. Burada
listesini verdiğimiz kontrol tuşlarının detaylı açıklamasını ORTAK TANIMLAR bölümünde
bulabilir, fonksiyonlarını bir deneme faturası üzerinde çalışarak öğrenebilirsiniz. Tuşların
fonksiyonları ayrıca F1-YARDIM ekranında verilmiştir. Yine fatura ekranının kullanımını
kolaylaştırmak amacı ile üzerinde bulunan fatura kalemi sıra nosu ekranın sağ alt
köşesinde sürekli olarak görüntülenmektedir.
Şimdi faturanın ilk satırından itibaren fatura kalemlerinin ne şekilde doldurulacağına
bakalım.
Oto Kodu/Cinsi
Oto koduna ulaşırken yine özel karakterleri kullanabilir veya F6-KART LĐSTESĐ opsiyonu
yardımıyla listeden istediğiniz oto kodunun üzerine gelerek seçim yapabilirsiniz.
Bu sahalardan "alt ok", "üst ok", "Ctrl-sol ok", "Ctrl-sağ ok" tuşlarını kullanarak
geçerseniz oto kart dosyalarında arama yapılmaz ve bağlantı kurulmaz.
Belirli bir fatura kaleminin üzerinde çalışırken, bu satır için oto kartı ile bağlantı kuruldu
ise F8-DETAY BĐLGĐ tuşuna basarak ilgili oto kartından alınan yardımcı bilgiler ekranda
görüntülenecektir. Ayrıca ışıklı imleç hangi satırda ise bulunduğu satırdaki hareketin oto
kodu, oto cinsi ekranın alt kısmında görüntülenir.
OTO KODU hanesine oto kartlarında bulunmayan bir kod girildiğinde ekrana "Oto Kartı
Bulunamadı, Tanımlamak Đstiyor musunuz?" mesajı gelir, “E” tuşuna bastığınızda ekrana
bir pencere çıkarak oto kart bilgilerinin girilmesine olanak tanıyacaktır. Oto kart
tanımlamalarını yaptıktan sonra F2-KAYIT tuşuna basarak kayıt işlemi tamamlanır.
Böylece fatura keserken tekrar oto kart modülüne dönüp yeni kart tanımlamanıza gerek
kalmadan oto kart açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer "Oto Kart Bulunamadı,
Tanımlamak Đstiyor musunuz?" mesajına “H” cevabı verilirse veya oto kartı sistem
tarafından bulunamaz ise bu bilgiler sadece oto fatura dosyalarında saklanacaktır.
Miktar/Fiyat/Tutar
FĐYAT, MĐKTAR veya TUTAR hanelerinden ikisi doldurulduğu anda kalan üçüncüsü
otomatik olarak doldurulur. Üç hane de dolu iken bir düzeltme yapılırsa tekrar
hesaplanması istenen haneye gidilerek bir "*" verilmesi gereklidir. Bu takdirde “*” verilen
hane diğer hanelere bağlı olarak tekrar hesaplanır.
Hazırlamış olduğunuz faturayı F2-KAYIT tuşu ile sisteme kaydedebilir, F4-YAZDIRMA
tuşu ile yazıcıda yazdırabilir ya da faturayı daha önce kayıt ettiyseniz F3-ĐPTAL tuşu ile
silebilirsiniz.
F6-KART LĐSTESĐ tuşu, ışıklı imleç faturanın cari bölümünde iken kullanılırsa cari kart
listesi, fatura kalemleri bölümünde kullanılırsa ilgili oto kart listesini ekrana getirecektir.
F7-FATURA LĐSTESĐ tuşu ile belirtilen tarihten itibaren alış/satış fatura listesi ekrana
getirilir. F8-DETAY BĐLGĐ tuşu, faturanın üst sayfasında iken cari bağlantısı yapılmış
müşteriye o ana kadar kaydedilmiş hareketler itibarı ile girilmiş riskin hesaplanmasını ve
öngörülen kredi limitinin aşıldığı durumlarda operatörün uyarılmasını sağlar.
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Fatura ekranı vasıtası ile sağlanan entegrasyon ancak kayıt tuşu ile sisteme aktarılır ve
söz konusu entegre kayıtlar ancak fatura kaydı yapıldığında ilgili dosyalara intikal eder.
Fatura tadil edildiğinde bütün kayıtlar tadil edilir ve fatura iptal edildiğinde tamamen
orijinal hale geri dönülmüş olur.
Fatura giriş işlemi tamamlandıktan sonra F4-YAZDIRMA tuşu yardımı ile fatura
yazıcıdan alınır. Ancak bu tuşun kullanılması için daha önceden “otofat.for” dosyasının
hazırlanması gereklidir. Bu dosyanın hazırlanışını “fatform.hl2” dosyasından
öğrenebilirsiniz. Ayrıca, hazırlanan bu “otofat.for” dosyası şirket altına kopyalanmış
olmalıdır.

OT.2.2.

Eski Fatura

Sisteme daha önce kaydedilmiş bir faturaya ESKĐ FATURA seçeneği ile ulaşabilirsiniz.
Eski fatura seçeneği ile karşınıza gelecek arama kıstasları ekranına aradığınız fatura ile
ilgili kıstasları girerek arama yapabilirsiniz. Kıstasları doldurmadan F5-ARAMA tuşuna
bastığınızda tüm faturalar sıra ile ekrana gelecektir. Arama yaparken diğer bölümlerde
olduğu gibi MÜŞTERĐ KODU ve ÜNVANI hanelerinde “*” opsiyonu kullanabileceğiniz gibi
eski fatura kaydına ulaşım F7-FATURA LĐSTESĐ penceresi ile de kolaylaştırılmıştır. F7FATURA LĐSTESĐ tuşuna basıldığında aranan faturanın alış veya satış şeklinde cinsi
sorulacak, daha sonra listenin başlangıç tarihi sorularak fatura kayıtları
görüntülenecektir. Aranan fatura ekranda görüntülendikten sonra ok tuşları ile ilgili
faturanın üzerine gelinerek ENTER tuşu ile seçilebilecektir.
Eski bir faturaya erişim sırasında üzerinde durulacak en önemli husus entegre kayıtlara
ulaşılmasıdır. Faturanın kaydı sırasında diğer program modülleri ile entegrasyon
sağlanmışsa, söz konusu fatura tekrar çağrılırken bu dosyaların ve bu dosyalarda daha
önce açılmış kayıtların kayıt ortamında bulunabilmesi gereklidir. Faturanın oluşturduğu
entegre kayıtlar diğer modüller tarafından silinmişse ya da tadilata uğramışsa program
uyarı mesajı verir ve bu kayıtlar üzerinde işlem yapılmaz. Entegre kayıtların sağlıklı
olarak işlem görmesini amaçlayan bu işletim şekli bu programda yapılan kayıtların yine
ETA:OTO-SATIŞ tarafından tadil ya da iptal işlemlerinin yapılmasını öngörür. Mecbur
kalınmadıkça bu modülde oluşturulan kayıtlar diğer program modülleri tarafından tadil
edilmemelidir.
Yine bu ekranda F4-YAZDIRMA tuşu kullanılarak fatura yazıcıdan alınabilir. Diğer AltMenü tuşları da yukarıda anlatıldığı gibi kullanılır.

OT.2.3.

Toplu Fatura Basımı

Kayıt edilerek yazıcıdan alınmamış olan birden fazla faturanın toplu olarak yazıcıdan
alınması için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde ekranda bulunan TARĐH,
MÜŞTERĐ/SATICI KODU, ÜNVANI, FATURA NO, VADESĐ, GENEL TOPLAM, F.ÖZEL
KODU listeleme aralıklarına göre faturaları yazıcıdan alabilirsiniz.
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Ayrıca bu ekranda bulunan F8-PARAMETRELER tuşunu kullanarak faturanızı bu
parametreler doğrultusunda da bastırabilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda ekrana fatura işlem
parametrelerinin belirtileceği bir pencere gelecektir (Şekil 5).
ETA:OTO-SATIŞ V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192OTO-SATIŞ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
TOPLU FATURA BASIMI
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
FATURA ĐŞLEM PARAMETRELERĐNĐ BELĐRLEYĐNĐZ
│
1.DEĞE│
│
TARĐH:│ FATURA TĐPĐ:
[1-8]
BASILAN:E [E/H]
│
MÜŞ/SAT.KO│
BASILMAYAN:E [E/H]
│
ÜNVA│
ALIŞ:H [E/H]
│
FATURA │
SATIŞ:E [E/H]
MUHASEBELEŞEN:E [E/H]
│
VADE│
MUHASEBELEŞMEYEN:E [E/H]
│
GENEL TOPL│ NORMAL:E [E/H]
│
F.ÖZEL KO│
ĐADE:E [E/H]
NORMAL:E [E/H]
│
│ ÜRETĐM:E [E/H]
KDV TEVKĐFATLI:E [E/H]
│
│
│
│
AÇIK:E [E/H]
NORMAL:E [E/H]
│
│ KAPALI:E [E/H]
ĐPTAL:H [E/H]
│
│
│
└──◄F1YARDIM F2KAYIT F3ĐLK DEĞERLER F6FATURA TĐP. ESC ►──┘
F1YAR.F4TOPLU FATURA BASIMI F6KART LĐS. F7FATURA LĐS. F8PARAMET. ESC

Şekil 5
Bu pencere yardımıyla dilediğiniz fatura tipini seçerek sadece o tipe ait faturaları toplu
olarak bastırabilirsiniz. Fatura tipi sahasını boş bırakırsanız tümü işleme tabi tutulur.
Fatura tipini belirtirken F6-FATURA TĐPĐ tuşu ile ekrana gelen tip listesinden de seçim
yapabilirsiniz.
Ayrıca toplu fatura bastırma işlemini alış/satış, normal/iade/üretim, açık/kapalı,
basılan/basılmayan,
muhasebeleşen/muhasebeleşmeyen,
normal/kdv
tevkifatlı,
normal/iptal veya hepsini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu pencerede F3-ĐLK
DEĞERLER tuşuna basıldığında default değerlere geri dönülmüş olur.
Listeleme aralığı belirtildikten sonra F4-TOPLU FATURA BASIMI tuşu ile yazıcıdan
döküm alabilirsiniz.

OT.3.

Raporlar

Bu bölümde oto kartlarınızla, faturalarınızla ve fatura kalemlerinizle ilgili detaylı ve esnek
analiz/listeleme opsiyonları yer almaktadır. Şimdi sırası ile söz konusu raporlara bakalım.
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OT.3.1.

Oto Kart Raporları

Oto kart raporları kendi arasında KART LĐSTESĐ, KART DÖKÜMÜ, MEVCUTLAR
LĐSTESĐ ve KULLANICI TANIMLI LĐSTE Alt-Bölümlerine ayrılır.

OT.3.1.1.

Kart Listesi

Kart listesi, sisteme kaydedilmiş olan oto kartlarına ait genel bilgilerin listesini verir. Bu
bölüme girildiğinde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelecektir(Şekil 6). Bu ekrana
gireceğiniz aralıklar vasıtası ile listenizi istediğiniz tarzda düzenleme olanağına
sahipsiniz.
ETA:OTO-SATIŞ V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 RAPORLAR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
OTO STOK KART LĐSTESĐ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
OTO KODU:
ĐSMĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:

[1]
[2]
[3]

2.DEĞER
OTO KODU:
ĐSMĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:

[1]
[2]
[3]

F1YAR.F2LĐSTE F3SAHA BOYLARI F4YAZDIRMA F6KART LĐS.F7FATURA LĐS. ESC

Şekil 6
Bu ekranda çalışırken alt menüde bulunan F3-SAHA BOYLARI tuşu ile listelerinizin
içeriklerini kendiniz belirtebilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda ekrana çıkan pencereden listeye
katılmasını istediğiniz saha isimlerinin karşısına kaplayacağı alanı belirtmelisiniz. Eğer
listede çıkmasını istemediğiniz sahalar varsa boyu “0” vermeniz yeterli olacaktır (Şekil 7).
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ETA:OTO-SATIŞ V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 RAPORLAR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
OTO STOK KART LĐSTESĐ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│
│
│ SAHA ADI BOY
SAHA ADI BOY │
1.DEĞER │
OTO KODU: 10
KAPI ADEDĐ: 0 │
OTO KOD│
OTO ĐSMĐ: 20
YOLCU ADE.: 0 │
ĐSM│
MARKA: 10
ALIŞ TAR.: 0 │
ÖZEL KO│
MODEL: 10
ALIŞ FAT.N: 0 │
[1]
ÖZEL KO│
YIL: 5
ALIŞ TUTAR: 0 │
[2]
ÖZEL KO│
TĐP: 5
TAV.VER.DA: 0 │
[3]
│
MOTOR NO: 10
TAV.MAK.TA: 0 │
│
ŞASE NO: 10
TAV.MAK.NO: 0 │
│
RENK: 10
AÇIKLAMA 1: 0 │
│
AĞIRLIK: 10
AÇIKLAMA 2: 0 │
│ MOTOR HAC.: 10
AÇIKLAMA 3: 0 │
│ MOTOR GÜCÜ: 10
AÇIKLAMA 4: 0 │
│
│
└──◄F1YARDIM F2KAYIT ESC ►────────────┘
F1YAR.F2LĐSTE F3SAHA BOYLARI F4YAZDIRMA F6KART LĐS.F7FATURA LĐS. ESC

Şekil 7
Listeleme aralıklarını ve saha boylarını belirttikten sonra F2-LĐSTE tuşuna basarak
kartların listesini ekrana, F4-YAZDIRMA tuşu ile de yazıcıya alabilirsiniz.

OT.3.1.2.

Kart Dökümü

Bu bölümde mevcut oto kartlarının dökümü alınır. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza
listeleme aralıkları ekranı gelir. Bu aralıkları alınmak istenilen listeye göre doldurduktan
sonra F2 tuşuna basıp liste alınır. PgDn ve PgUp tuşları kullanılarak oto kartlarının ön ve
arka sayfaları listelenir. Yazıcıdan döküm alınmak istenirse F4 tuşu kullanılır.

OT.3.1.3.

Mevcutlar Listesi

Bu rapor, sistemde var olan mevcut araçların listesini verir. Bu bölüme girildiğinde
karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir (Şekil 8).
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ETA:OTO-SATIŞ V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 RAPORLAR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
MEVCUT ARAÇLAR LĐSTESĐ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
OTO KODU:
ĐSMĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:

[1]
[2]
[3]

2.DEĞER
OTO KODU:
ĐSMĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:

[1]
[2]
[3]

TARĐH:20/01/2009
F1YARDIM F2LĐSTE F3SAHA BOYLARI F4YAZDIRMA F6KART LĐS. F7FATURA LĐS. ESC

Şekil 8
Bu ekranda bulunan TARĐH sahasına yazılan tarih itibariyle mevcut otoların listesi alınır.
Bu raporda da .F3-SAHA BOYLARI tuşu ile listelerinizin içeriklerini kendiniz
belirleyebilirsiniz.

OT.3.1.4.

Kullanıcı Tanımlı Liste

Bu bölümde kullanıcının tanımladığı sahalara göre liste alınır. Özel raporların dökümünü
alabilmek için öncelikle özel rapor tanımının yapılması gerekir.

OT.3.1.4.1.

Özel Rapor Tanımı

Bu bölüm kendi içinde YENĐ TANIM ve ESKĐ TANIM bölümlerine ayrılır. Yeni Tanım
bölümünde istediğiniz rapor tanımını, Eski Tanım bölümünde ise raporlar üzerinde
değişiklik ve iptal işlemlerini yapabilirsiniz.
YENĐ TANIM bölümü iki kısımdan oluşmuştur. Ön yüzde tüm tanımı etkileyen sabit
bilgiler (Şekil 9), arka yüzde ise her kart için tekrarlanacak komut dizisi bulunur. Her yeni
kart geldiğinde program kendiliğinden satırbaşı yapar. Tanım dosyasının arka yüzünde
kolonlar halinde toplam 300 satıra kadar sahalar bulunur. Her sıra listede bir kolonu
gösterir.
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ETA:OTO-SATIŞ V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 RAPORLAR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
ÖZEL TANIMLI RAPORLAR
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
RAPOR DOSYA ĐSMĐ:
RAPOR BAŞLIĞI:
SAYFA BOYU:
YAZICI ESC.SEQ.:
SADECE TOPLAM:
BAŞLIK BASILACAK:
SIRALAMA SAHASI:

[E/H]
[E/H]
-

F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4SAHALAR PgUp PgDn ESC

Şekil 9
Rapor Dosya Đsmi
Bu sahaya yeni tanımlayacağınız dosyanın ismi yazılır.
Rapor Başlığı
Bu saha raporun başlığını verir. Rapor başlığı olarak dosya tarzında uzun bir metin
verilmek istenirse istenen dosya ismi köşeli parantezler içinde yazılır. Örneğin; [kart1.txt].
Bu durumda “kart.txt” dosyası data dosyalarının bulunduğu bölümde olmalıdır.
Sayfa Boyu
Kullanıcı yapmakta olduğu dizayna göre her sayfaya kaç adet oto kartı basılacağını
belirleyip buraya yazmak zorundadır. Bu sahaya hiçbir değer yazılmazsa sayfa başı
yapılmaz.
Yazıcı Escape Sequence
Yazıcıdan hangi yazı modunda döküm alınacağını belirler. Yazıcı tanımlamaları ile ilgili
detaylı bilgiyi ORTAK TANIMLAR bölümünde bulabilirsiniz.
Sadece Toplam
Bu sahaya “E” yazılırsa liste alınmaz , sadece en son toplam satırı çıkar.
Başlık Basılacak
Bu sahaya “E” yazılırsa listenin en başına saha başlıkları bir sıra halinde basılır.
Sıralama Sahası
Bu saha listenin belli başlı kriterlere göre sıralanması işlemini yapar. Ön yüzdeki bilgiler
girildikten sonra PgDn tuşuyla arka sayfaya geçilir.
Saha Kodu
Buraya basılması istenen saha adı veya özel anlamı olan karakterler konur. Annn nnn
sayıda aralığı, Snnn nnn sayıda satırbaşını, F sayfa başını ve M de bir yan kolona
yazılan metni gösterir. Saha kodları F4 tuşu kullanılarak görülebilir(Şekil 10). Bu
kodlardan sadece 51-106 arasındaki kodlar kullanılabilir.
ETA : OTO SATIŞ FATURALARI
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ETA:OTO-SATIŞ V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 RAPORLAR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
ÖZEL TANIMLI RAPORLAR
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────┐
│
SAHA KODLARI
│
RAPOR DOSYA ĐSM│
1-999
Belirtilen Saha.
│
RAPOR BAŞLIĞ│
A1-A999 Aralık verme.
│
SAYFA BOY│
S1-S999 Satır atlama
│
YAZICI ESC.SEQ│
F
Sahife atlama.
│
SADECE TOPLA│
M
Metin yazdırma
│
BAŞLIK BASILACA│
│
SIRALAMA SAHAS│
SAHA NOLARI
│
│
[1] Cari Hesap Kodu
20
Fatura
│
│
[2] Ünvanı
30
│
│
[3] Adresi 1
30
│
│
[4] Adresi 2
30
│
│
[5] Adresi 3
30
│
│
[6] Posta Kodu
15
│
│
[7] Vergi Dairesi
15
│
│
[8] Vergi Hesap No
15
│
│
│
└──◄F1YARDIM PgUp PgDn ESC ►─────────────────────┘
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4SAHALAR PgUp PgDn ESC

Şekil 10
Saha Başlığı
Bu sahaya listede ilgili kolonun başlığı yazılır. Bu başlık listenin en başında çıkar. Eğer
saha kodu olarak “M” yazılmışsa o zaman burada yazılı metin her kart için basılır.
Toplam
Listenin sonunda bu kolon için toplam alınıp alınmayacağını gösterir.
Saha Boyu
Elde edilen sahanın kaç karakterlik kısmının basılacağını gösterir. Nümerik sahalarda
sağdan, alfanümerik sahalarda ise soldan alınır.
Bu raporlarda istenirse sahalar arası aritmetik işlem yapılabilir ve değişken
tanımlanabilir. Değişken isimleri “$” ile başlar ve tanım sırasında yanına “=” yazılır.
Kullanılırken sadece değişken isminin verilmesi yeterli olmaktadır.
ESKĐ TANIM bölümü daha önceden kaydedilmiş rapor dosyasının üzerinde herhangi bir
düzeltme veya iptal işlemi yapılacaksa kullanılır. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza rapor
dosya ismini soran ekran gelir. Dosya adını yazarak veya F6-DOSYA LĐSTESĐ tuşuna
basarak ekrana çıkan listeden seçim yaparak dosyayı ekrana getirip üzerinde tadilat
veya iptal işlemleri yapabilirsiniz. Dosya üzerinde değişiklik yapıp kayıt edildiğinde dosya
artık en son hali ile kayıt edilmiş olur.
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OT.3.1.4.2.

Özel Rapor Dökümü

Tanımı yapılan rapor dosyasının dökümü bu bölümden alınır. Rapor alınacak dosya ismi
belirtilir. F6 tuşu kullanılarak da seçim yapılabilir.
Listeleme aralıkları isteğe bağlı olarak doldurulur. F2 tuşu ile listeleme işlemi yapılır,
yazıcıdan bastırmak için F4 tuşu kullanılır. F6 tuşu ile oto kartlarının listesine ulaşılabilir,
F7 tuşu ile de alış veya satış faturalarının listesi alınır.

OT.3.2.

Fatura Raporları

Sistemde o ana kadar işlem görmüş faturalar ve fatura kalemleri ile ilgili dökümlerin
alındığı bu bölüm kendi içinde FATURA LĐSTESĐ, FATURA KALEMLERĐ LĐSTESĐ,
SATIŞ LĐSTESĐ ve KULLANICI TANIMLI LĐSTE Alt-Bölümlerine ayrılır.

OT.3.2.1.

Fatura Listesi

Bu rapor, sisteme kaydedilmiş olan faturalara ait Tarih, Müş/Sat.Kodu, Ünvanı, Fatura
No, Genel Toplam vs. gibi genel bilgilerin listesini verir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza
listeleme aralıkları ekranı gelir. Bu ekrana gireceğiniz aralıklar vasıtası ile listenizi
istediğiniz tarzda düzenleme olanağına sahipsiniz.
TARĐH ARA T. sahasına “E” verilirse yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınır.
Ayrıca bu ekranda bulunan F8-PARAMETRELER tuşunu kullanarak faturanızı bu
parametreler doğrultusunda da listeleyebilirsiniz.
Bu ekranda çalışırken alt menüde bulunan F3-SAHA BOYLARI tuşu ile listelerinizin
içeriklerini kendiniz belirtebilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda ekrana çıkan pencereden listeye
katılmasını istediğiniz saha isimlerinin karşısına kaplayacağı alanı belirtmelisiniz. Eğer
listede çıkmasını istemediğiniz sahalar varsa boyu “0” vermeniz yeterli olacaktır.
Yine bu ekranda çalışırken F5-EXCEL tuşu ile listelerinizi EXCEL programına aktararak
çeşitli işlemler yapma olanağına sahipsiniz.

OT.3.2.2.

Fatura Kalemleri Listesi

Bu rapor, sisteme kaydedilmiş olan faturalara ait fatura kalemlerinin listesini verir. Fatura
Listesinde olduğu gibi kapsamlı bir listeleme aralıkları ekranı ile girilen bu bölümde
uygun listeleme kıstasları vererek sisteme kayıtlı giriş/çıkış hareketleri ile ilgili çeşitli ve
detaylı dökümler çekilebilir, çeşitli ara ve genel toplamlar alınabilir.
TARĐH ARA T. sahasına “E” verilirse yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınır.
Ayrıca istediğiniz takdirde liste sonunda miktar toplamı alabilirsiniz. Bunun için MĐKTAR
TOPL. sahasına “E” yazılır.
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OT.3.2.3.

Satış Listesi

Bu rapor ekranda bulunan listeleme aralıklarına göre fatura ile yapılan satışların listesini
verir. Bu listede müş/sat.kodu, ünvanı, fatura no sahalarına göre liste alınabildiği gibi bu
sahalarla beraber iki tarih arası, oto kodu veya oto ismi arasında, tutarlar aralığında ve iki
fatura özel kodu aralığında veya cari hareket özel kodlarına göre liste alabilirsiniz.

OT.3.2.4.

Kullanıcı Tanımlı Liste

Bu bölüm oto kart raporlarındaki kullanıcı tanımlı liste ile aynı olup tek fark burada tüm
saha kodlarının kullanılabileceğidir.

OT.4.

Servis

Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi bu bölümün
Alt-Bölümlerine bakalım.

OT.4.1.

Devir Đşlemleri

OTO-SATIŞ DEVRĐ, periyodik devir işlemlerini içermektedir. Faturalama sisteminizi
verimli kullanmak için devir işlemi ile ilgili bir iki önemli hususa dikkat etmek
gerekmektedir.
Devir işlemi, fatura dosyalarının zaman içinde gereksiz yere yer kaplamasını önlemek
amacı ile yapılır. Belli bir tarih itibarı ile devir yapıldığı takdirde, o güne kadarki tüm
kayıtlar silinir. Silinen kayıtlarla ilgili dosyalarda bulunan giriş/çıkış kayıtları da
silindiğinden, söz konusu faturalarla ilgili herhangi bir bilgi alma olanağı kalmaz.
Herhangi bir veri kaybına meydan verilmemesi bakımından devir tarihinden eski tarihlere
ait hareketlerin dökümlerinin devirden önce alınmış olması tavsiye edilir. Daha kritik
uygulamalarda devir işleminden evvel devir öncesi durumu yansıtmak üzere veri
dosyalarının yedeklenmesi gereklidir(periyodik yedekleme işlemlerine ek olarak).
Böylelikle gerek duyulursa bu yedek dosyalar üzerinden devredilmiş kayıtlara ulaşma
olanağı korunmuş olur.
Oto satış devrinin amacı oto dosyalarının aşırı büyümelerini önlemek olduğuna göre
geçmişteki herhangi bir tarih, devir tarihi olarak kullanılabilir. Buna karşın çok yakın bir
tarih kullanılarak devir yapılırsa, yakın geçmişe ait gerek duyulabilecek kayıtlar
silineceğinden devir tarihinin dikkatli seçilmesi önerilir.
Đşlem ekranında bulunan NORMAL FATURALAR ve ĐPTAL FATURALAR seçenekleri
sistemde bulunan faturalardan hangilerinin devir işlemine tabi tutulacağını belirlemekte
kullanılır. Her iki sahaya birden “H” verilemez, bunun dışındaki durumlarda her seçenek
diğerinden bağımsız olarak çalışır, yani kullanıcı isterse sadece iptal edilmiş faturaları
veya sadece iptal edilmemiş faturaları veya tüm faturaları birden devir yapabilir. Devir
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tarihi sadece normal faturalar devredildiği zaman yeni devir tarihi olarak kabul edilir, aksi
takdirde eski devir tarihi geçerliliğini korur.
Đstenirse bu bölümün yanında bulunan DEVĐR TARĐHĐ DÜZELTME bölümü ile kayıtlı
bulunan devir tarihi düzeltilebilir.

OT.4.2.

Dosya Bakımı

Bu bölüm YENĐDEN ĐNDEKSLEME, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU ve YENĐ DOSYA
Alt-Bölümlerine ayrılır.

OT.4.2.1.

Yeniden Đndeksleme

Bu bölüm KART ĐNDEKSLEME ve FATURA ĐNDEKSLEME Alt-Bölümlerine ayrılır. Bu
bölümlerde data dosyalarındaki bilgilerden hareket ederek yeni bir indeks
oluşturulur(“.ind” dosyaları). Dosyalardaki bilgiler tek tek gözden geçirilir. Hatalı olan
veya okunamayan kayıtlar varsa indekslenmez ve dosyada saklanmaz. Yeniden
indeksleme işlemini yapmadan evvel mutlaka dosyalarınızın yedeklerini almalısınız.
Tekrar geriye dönüş olmadığından kayıtlarınızda istemediğiniz kayıplara sebep
olabilirsiniz. Herhangi bir nedenle indeksleme işlemi yarım kalırsa bu işlem baştan
alınarak tekrarlanmalıdır.

OT.4.2.2.

Kapasite Kullanım Raporu

Bu bölüm yardımıyla oto kart sayısını, fatura kayıt sayısını, toplam hard disk kapasitesini,
oto satış dosyalarının kapladığı alan, dosyalardaki boş alan ve hard diskte
kullanılabilecek boş alan rakamlarını ekranda görebilirsiniz.

OT.4.2.3.

Yeni Dosya

Bu bölüm yardımıyla oto dosyalarının silinerek yeniden boş bir şekilde açılması sağlanır.
Oto dosyası açılmaya başlandığında program çalışılacak yılın girilmesini bekler. Yıl
tanımlanarak ENTER tuşuna basıldığında OTO-SATIŞ sisteminde belirtilen yıl ile çalışıp
çalışmayacağınızı soran bir mesajla karşılaşacaksınız. Mesaja uygun bir cevap
verildikten sonra ardından daha önceden oto satış dosyası mevcutsa kayıt ortamında
OTO-SATIŞ dosyasının bulunduğunu belirten uyarı mesajı ile karşılaşacaksınız. Yine
ardından bir uyarı mesajı gelecektir. Bu mesajı da geçtikten sonra işlemin başlaması için
program sizden "*" tuşunu kullanmanızı bekleyecektir. Bu işlemden sonra yeni oto
dosyası açılmış olur.
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OT.4.3.

Sabit Tanımlar

Bu bölüm PARAMETRELER, KDV ORANLARI, SAHA BOYLARI, SAHA BAŞLIKLARI ve
AÇIKLAMA ADLARI Alt-Bölümlerinden oluşmuştur. Şimdi bu Alt-Bölümleri inceleyelim.

OT.4.3.1.

Parametreler

Bu bölümde default değer hanelerine verilecek değerler yeni fatura düzenlenirken
kendiliğinden ekrana gelmesi istenen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmelidir. Şimdi bu
tanımlamaları inceleyelim(Şekil 11).
ETA:OTO-SATIŞ V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
PARAMETRELER
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ÖN TAKI
NO
BOY
ALIŞ FAT.NO:
0
SATIŞ FAT.NO:
0
FATURA TĐPĐ:
KDV DAHĐL FATURA:H
KAPALI FATURA:H
KALEM ĐS.ÜZ.ĐS.:E
KDV'DE KURUŞ:E
ĐSK.DAĞ.KDV NO:

[ /1-8]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[ /1-10]

ALIŞ OTO.FĐYAT:
SATIŞ OTO.FĐYAT:

EKRANDA ÇERÇEVE:E
KOMBĐNE EKRAN:E
SÜREKLĐ DAR EK.:E
BARKOD:E
KAYIT.ÖNCE YAZ.:E
DĐZAYN SEÇĐMĐ:H

[E/H] ENT.DOSYA SEÇĐ
[E/H]
FAT.NO KONTR
[E/H] ĐSKONTOLARI D
[E/H]
MUH.KAYDI YA
[E/H] MĐK./2.BĐR.EN
[E/H] HESAP.BĐRLEŞT

[ /1-5/YOA/YOS/YAO/SA/SS
EUA/EPA/EUS/EPS]

F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 11
Alış Fat.No/Satış Fat.No
Bu hanelere belirli bir rakamsal değer verilecek olursa, giriş/çıkış hareketlerine program
otomatik olarak bir FATURA NO'su verecektir. Arzu edilirse bu hanelerin başına bir Ön
Takı ekleme olanağı da mevcuttur. A, S türünden bir seri no'su bu hanede ifade edilerek
verilecek Alış Fatura No'sunun A-0001, A-0002, A-0003; Satış Fatura No'sunun S-0001,
S-0002, S-0003 şeklinde oluşması sağlanabilir. Fatura No'sunun başlangıç nosu, NO
hanesinin altına yazılır. Bu durumda elde edilecek rakamın toplam hane boyu ayrıca bu
ekranda BOY hanesinin altında belirlenecektir.
Fatura Tipi
Yeni fatura ekranına girerken eğer ışıklı çubuğun en sık kullanılan fatura tipinin üzerine
gelmesi isteniyorsa bu sahaya o tipin numarası yazılır.
KDV Dahil Fatura
Çalışılan faturada ekrana default olarak KDV'nin dahil/hariç olarak gelmesini sağlar.
Dahil olması isteniyorsa "E", hariç olması isteniyorsa "H" yazılır. Her fatura girişinde
burada belirtilen parametre default olarak gelir.
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Kapalı Fatura
Yine yukarıdaki parametrede olduğu gibi fatura girişinde default olarak açık/kapalı fatura
cinslerinden birinin getirilmesini sağlar.
Kalem Đskontosu Üzerine Đskonto
Faturada üç ayrı kalem iskontosu bulunur. Kalem iskontolarının çalışması bu
parametreye göreye değişir. Bu seçeneğe "E" verilirse kalem iskonto 1 matrahı satır
tutarı olarak alınır, kalem iskonto 2'nin matrahı ise satır tutarı-kalem iskonto 1 tutarı olur,
benzer şekilde kalem iskonto 3 matrahı da satır tutarı-(kalem iskonto 1 tutarı +kalem
iskonto 2 tutarı) olur. Eğer “H” verilirse her üç kalem iskontosunda da matrah satır tutarı
olarak sabit kalır.
KDV'de Kuruş
Bu parametre faturanın KDV tutarında kuruş kullanılmak istendiği zaman “E” olmalıdır.
Đskonto Dağıtılacak KDV No
Bu saha fatura kalemleri işlenişinde verilen genel iskonto oranı tutarının tümünün belli
KDV yüzdesi uygulanan kalemlerden düşülmesini sağlar. Bu parametrenin çalışabilmesi
için KDV ORANLARI sahasından herhangi birisine belli oranda iskonto uygulanacak
KDV yüzdesi yazılır. Aynı zamanda KDV oranı hangi sahaya yazılmışsa o sahanın kodu
ĐSK.DAĞ.KDV NO parametresine yazılır. Örneğin, bir faturada birden fazla KDV
kullanılıyor olsun; parametreler bölümündeki KDV oranlarının 2.sahasında %20 oranını
belirtelim, o zaman program yapılan genel iskontoyu tüm stok kalemlerine tutar ağırlıklı
olarak dağıtmak yerine sadece %20 KDV ihtiva eden satırlara yine tutar ağırlıklı olarak
dağıtacaktır. Faturada %20 KDV ihtiva eden satır yoksa o zaman dağıtım tüm satırlara
yapılır.
Ekranda Çerçeve
Faturanın oto kart kalemi giriş ekranının çerçevesi kaldırılmak istenirse bu parametreye
“H”, eğer çerçevenin bulunması istenirse “E” yazılır. Bu parametre sadece ekran için
geçerlidir, raporlara yansımaz.
Kombine Ekran
Bu parametreye fatura ekranında her iki sayfayı aynı ekranda görmek ve birbirleri ile
geçişli olarak çalışılmak isteniyorsa “E” yazılmalıdır. Bu seçenekle fatura ekranındaki
bazı sahalar kısaltılır ve ekranda görünmez.
Sürekli Dar Ekran
Kombine ekranda çalışıldığında ekranda sürekli her iki sayfanın da olması isteniyorsa bu
sahaya “E” yazılmalıdır.
Barkod
OTO-SATIŞ programı barkodla çalışılmak üzere alınmışsa bu sahaya “E” yazıldığında
barkod opsiyonu çalışır duruma gelecektir. Eğer program barkodlu çalışılmak üzere
alınmamışsa bu haneye “evet” yazılsa bile barkod opsiyonu çalışmaz.
Kayıt.Önce Yazdırma
Ekranda bulunan faturayı dosyaya kaydetmeden önce yazıcıdan bastırmak için bu
parametreye “E” verilir.
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Dizayn Seçimi
Faturaların yazıcıdan basılması esnasında değişik dizaynların seçimine olanak sağlar.
Bu haneye “E” yazıldığında değişik saha tanımlarının yer aldığı “*.for” dosyaları
seçilebilmektedir.
Entegre Dosya Seçimi
Birden fazla entegre dosyasının muhasebeye kayıt sırasında seçilmesini sağlar.
Fatura No Kontrol
Fatura kaydı sırasında aynı fatura nosundan başka bir fatura olup olmadığını kontrol
eder. Eğer varsa "Dosyada Aynı Numaralı Fatura Var Emin misiniz?" uyarı mesajı gelir.
Bu mesaja “E” denildiğinde faturayı kayıt eder, “H” denildiğinde fatura ekranına geri
döner.
Đskontoları Düş
Faturadan muhasebeye otomatik fiş kesilirken yapılan iskontoların ilgili mal hesabından
düşülmesi isteniyorsa bu sahaya “E” yazılır. Bu sahaya “H” yazılırsa o zaman
entegrasyon tablosunda bulunan iskonto hesapları devreye girer, bu durumda stokla ilgili
hesaplara iskonto düşülmemiş değerler kaydedilir.
Muhasebe Kaydı Yap?
Fatura programından Muhasebe entegrasyonu sağlanırken “Muhasebe Fişi Kesilecek
mi?” sorusunun çıkması için "S", sormadan muhasebe entegrasyonu yapması için "E",
muhasebe entegrasyonu yapmaması için "H" yazılır.
Hesapları Birleştir
Bu parametreye “E” verilmesi durumunda muhasebeye entegre fiş kaydı sırasında aynı
hesaba ait ve aynı tipte(Borç-Alacak) olan satırlar birleştirilir. Böylelikle fişin kalem satır
sayısı azaltılmış olur, “H” verilirse fişte satır toplama işlemi yapılmaz.
Alış/Satış Otomatik Fiyat
Faturada hesaplamaların yapılmasını istediğiniz alış veya satış fiyatı default olarak bu
sahalarda tanımlanır. Bu sahalarda tanımlanan fiyat her yeni faturaya girildiğinde
otomatik olarak ekrana gelir ve hesaplamalar bu fiyat üzerinden yapılır.
1-5 : Stok kartındaki 1-5 arası fiyat
YOA : Yıllık Ortalama Alış
YOS : Yıllık Ortalama Satış
YAO : Yürüyen Ağırlıklı Ortalama
SA : Son Alış
SS : Son Satış
EUA : En Ucuz Alış
EPA : En Pahalı Alış
EUS : En Ucuz Satış
EPS : En Pahalı Satış
Bu tanımlar yapıldıktan sonra F2 tuşu ile kayıt yapılır.
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OT.4.3.2.

KDV Oranları

Bu bölümde fatura kesimi sırasında kullanılabilecek çeşitli KDV oranları tanımlanır. 10
ayrı KDV oranı tanımlama imkanına sahipsiniz. Bu ekranda yapılan tanımlamalar sadece
bu program modülü için geçerlidir. Farklı KDV'lerin hangi hesaplara entegre edileceğine
dair MENÜ’nün Entegre Hesaplar bölümünden ayrıca bir tablo doldurulması
gerekmektedir.

OT.4.3.3.

Saha Boyları

Bu bölümde fatura ekranında kullanılmasını istediğiniz başlıklar onaylanır ve bu sahalar
için ayrılması istenilen saha boyları belirtilir(Şekil 12). Bu sahalar bazı bölümlerde F3SAHA BOYLARI tuşu ile pencere içinde ekrana gelir ve bu pencere içinde istenilen
düzenlemelere olanak tanır.
ETA:OTO-SATIŞ V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
SAHA BOYLARI
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SAHA ADI E/H BOY
STOK KODU:E
15
STOK CĐNSĐ:E
15
BĐRĐM:E
5
AÇIKLAMA:E
15
KDV[%]:H
3
KALEM ĐSK.1[%]:H
3
KALEM ĐSK.2[%]:H
3
KALEM ĐSK.3[%]:H
3
MĐKTAR:E
10
2.BĐRĐM:H
10
FĐYAT:E
14
TUTAR:E
14
F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 12

OT.4.3.4.

Saha Başlıkları

Bu bölümde faturadaki çeşitli iskonto ve ek tutarlarla ilgili tanımlar verilmektedir. Burada
programdan gelen başlıklara bağlı kalınmayıp arzu edilen AMBALAJ, NAKLĐYE,
NAVLUN, PEŞĐNAT ĐSKONTOSU vs. gibi işinizin gereği ifadeleri kullanabilirsiniz Ayrıca
bu ekranda bulunan sahaların işlem önceliği sırası burada belirtilir (Şekil 13).
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SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
SAHA BOYLARI
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SAHA ADI E/H BOY
STOK KODU:E
15
STOK CĐNSĐ:E
15
BĐRĐM:E
5
AÇIKLAMA:E
15
KDV[%]:H
3
KALEM ĐSK.1[%]:H
3
KALEM ĐSK.2[%]:H
3
KALEM ĐSK.3[%]:H
3
MĐKTAR:E
10
2.BĐRĐM:H
10
FĐYAT:E
14
TUTAR:E
14
F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 13
TĐP sahası, kullanılan başlığın faturadaki toplam değere eklenmesi veya azaltılması
işlemlerinin +, - işaretleri ile tanımlandığı bölümdür. Örneğin, iskonto başlığının tipi "-"
olduğunda fatura ekranında bu başlığın yanına yazılan tutar fatura tutarında azalmaya
yol açmakta, "+" olursa fatura tutarında artmaya yol açmaktadır. Kalem iskonto
sahalarında istisnai bir durum olarak "+" verilemez, verilse bile program tarafından "-"
kabul edilir.
ÖNCELĐK ve ĐŞLEM sahaları birlikte aşağıda belirtilen yüzdelerin matrahlarının
hesaplanmasını ve bunu sağlamak üzere işlem sıralamasını belirlerler. Bu ekranda
görülen her sıra bilgi sırasıyla 1-9 arası bir numara alırlar, Başlık 1 sahasının numarası
"1", Başlık 2 sahasının numarası "2",...,Başlık 9 sahasının numarası "9" olarak
adlandırılırlar. Herhangi bir sırada belirtilen yüzdeye ait matrahın hesaplanışı sırasında
faturanın arka yüzünde yazılı mal toplamı her durumda yüzdenin matrahına "+" olarak
girer, daha sonra işlem hanesinde yazılı bulunan rakamların belirttiği sırada yazılı
bulunan sahalarda bulunan tutarlar kendi tiplerine göre matrahta artma veya azalmaya
neden olurlar. Belli bir sırada bulunan yüzdenin hesaplanışı sırasında başka sıralardaki
tutarlara gerek duyulduğundan hangi yüzdenin önce hesaplanacağı da ÖNCELĐK
sahasında belirtilmiştir. Öncelik 1 'den başlar, 9'a kadar gider, aynı önceliğe bağlı birden
fazla saha varsa o zaman öncelik sıra numarasına göre belirlenir. Ayrıca ekranda
bulunan saha başlığı üzerinden yüzde alınmak istenirse bu sütuna köşeli parantez içinde
yüzdesi alınacak sahanın başlık numarası(1 ile 9 arası) yazılır.

YÜZDE sahası ise başlıklarda kullanılacak yüzdelerin fatura girişlerinde default olarak
ekrana gelmesini sağlayan bölümdür. Kullanıcı tarafından fatura kaydı sırasında bu
yüzdeler değiştirilebilirler. Yukarıda belirtilen yöntemle matrah bulunduktan sonra default
olarak bu ekrandan çekilen ve istenirse daha sonra değiştirilebilen yüzde, bu matrahla
çarpılarak iskonto veya arttırım tutarı bulunur.
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OT.4.3.5.

Açıklama Adları

Bu bölüm, oto kartı bölümünde program tarafından sabit olarak belirlenen sahaların
dışında daha başka sahaların kullanılması için bulunan açıklamalar hanesinin default
olarak gelmesi istenirse kullanılır.
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ETA : OTO SERVĐS
Program Modülü



ETA:SERVĐS, araç ya da cihaz servislerinin takibatını ve faturalama işlemlerini
bilgisayarda takip etmenize imkan tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu
programda yapılan her türlü servis işlemiyle ilgili kartlar açabilecek, işlemleri
kaydedebilecek ve bunlarla ilgili satış faturaları düzenleyebileceksiniz.
ETA:SERVĐS programı gerektiğinde ETA:STOK program modülünde tanımlanmış olan
stoklar ve ETA:CARĐ program modülünde tanımlanmış olan müşteri kayıtları ile entegre
çalışacaktır. Arzu edilirse ETA:SERVĐS, ETA:STOK veya ETA:CARĐ program modülü
kayıtlarında olmayan mal ve/veya müşterilerle ilgili fatura düzenleme imkanına da
sahiptir. ETA:SERVĐS modülünden işlenen servis hareketi faturalaştırma sırasında
ETA:FATURA ile entegrasyon kurulur ve ilgili dosyalara işlenir. Esasen ETA:SERVĐS
program modülü ETA:STOK ve/veya ETA:CARĐ program modülleriyle entegre
kullanılmadığı durumlarda da bağımsız olarak kullanılabilir.
ETA:SERVĐS, ETA Entegre Ticari Programlarının bir modülü olduğundan kendi dosyaları
ile çalışma özelliğine sahip olması yanında, arzu edildiğinde ETA:STOK, ETA:CARĐ ve
ETA:MUHASEBE program modülleri ile “entegre” çalışma özelliğine sahiptir. Söz konusu
program modüllerinden biri veya ikisi hiçbir tadilat gerektirmeden ETA:SERVĐS ile
kullanılabilir. Burada kastedilen direkt entegrasyon olup ara dosyalar, ara dosyaların
veya kısıtlı bilgilerin transferi ya da faturalama sistemine bağlı kısıtlı stok ve cari
sistemleri söz konusu değildir. Direkt entegrasyon kayıt aşamasında avantajlara sahip
olduğu gibi tadilat ve iptal işlemlerine de imkan tanımaktadır.
ETA:STOK, ETA:CARĐ ve diğer modüller kendi içlerinde tam fonksiyonlu program
birimleri olup, ETA:SERVĐS ile bir fatura kesildiğinde bu programların kullandığı
dosyalara direkt kayıt yapılmaktadır. Bundan da öte arzu edildiğinde sadece
ETA:STOK’a ya da sadece ETA:CARĐ’ye ENTEGRE kayıt yapılabilmekte, hatta aynı
fatura dahilinde bazı fatura kalemlerinin ETA:STOK’a bağlanması, bazılarının ise
ETA:FATURA dosyaları ile kısıtlı kalması imkanı sağlanmaktadır. Bunun pratik sonucu
olarak stokta kayıtlı olan ve olmayan, ayrıca caride kayıtlı olan ve olmayan
mal/müşteriler itibarı ile aynı fatura dahilinde işlem yapılabilmektedir. Faturalama işlemi
sırasında istenirse muhasebeye de direkt fiş kesme yöntemiyle entegrasyon
yapılabilmektedir.
ETA:SERVĐS yukarıda bahsedilen faturalama işlemlerini bilgisayarda gerçekleştirmesi
sonucu oluşan stok-cari-fatura-muhasebe kayıtlarının takibi ve analizi imkanlarını
içermemekte, bu işlemlerin ilgili modüllerden yapılması gerekmektedir.
ETA:SERVĐS programı araç ve cihaz servislerini kapsadığı halde programdaki sahaların
başlıkları araç servislerine uygun olarak hazırlanmıştır. Dilerseniz default olarak gelen bu
saha başlıklarını Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları Alt-Bölümüne girip istediğiniz
başlıklarla değiştirebilirsiniz.
Programınızı çalıştırdığınızda(programın bilgisayara yüklenmesi ve çalıştırılması için
gerekli açıklama ORTAK TANIMLAR bölümünde verilmiştir) karşınıza ETA ekranı
gelecek, bu ekranı ENTER tuşuna basarak geçeceksiniz. ETA ekranını bu şekilde
geçtikten sonra karşınıza ETA programlarının kopya edilerek çoğaltılmasına ilişkin yasal
hususları hatırlatan bir ekran gelecektir. Bu ekrandaki açıklamaları da okuduktan sonra
yine ENTER tuşuna bastığınızda karşınıza ŞĐFRE ekranı gelecektir. Bütün ETA Ticari
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Programlarının girişinde yer alan bu ekranda sorulan şifreye ETA şeklinde cevap
vereceksiniz. Daha sonra arzu ederseniz bu şifreyi istediğiniz bir şifre ile
değiştirebilirsiniz.

Eğer ETA:SERVĐS programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari Program
Modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ programında
geçmiş olacak, MENÜ’den SERVĐS programını seçtikten sonra bu ekranlar tekrar
karşınıza gelmeyecektir.
Yukarıda bahsedilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra karşınıza gelen ekran ANA
MENÜ ekranı olup programın Ana Bölümlerine geçmek için gerekli seçenekleri ihtiva
etmektedir.
ETA:SERVĐS programının Ana Bölümleri şunlardır;
F2-SERVĐS KARTLARI, araç veya cihazlarla ilgili bilgi giriş işlemleri,
F3-SERVĐS HAREKETLERĐ, servis kartları ile ilgili giriş/çıkış işlemlerinin işlenmesi ve
hareket listelerinin alınması,
F4-RAPORLAR, sistemle ilgili rapor ve analizler,
F5-SERVĐS, sistemle ilgili bakım işlemleri.
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için ALT-MENÜ’de(ekranın en alt satırı) belirtilen F2,
F3, F4, F5 tuşlarını kullanacaksınız. Şimdi ETA:SERVĐS programının Ana Bölümlerini tek
tek inceleyelim.

SE.1.

Servis Kartları

Bu bölümde servise gelen araç/cihazın özelliklerini belirten kartlar açabilecek, açtığınız
kartın üzerinde düzeltme yapabilecek veya iptal edebileceksiniz.
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza YENĐ KART ve ESKĐ KART seçenekleri gelir. Servis
kayıtlarına yeni bir kart ilave edilecekse YENĐ KART, sistemde kayıtlı bulunan bir kart
üzerinde işlem yapılacaksa ESKĐ KART seçeneği kullanılır.

SE.1.1.

Yeni Kart

Servise yeni gelen araç/cihazın özelliklerini belirtmek için bu bölüm kullanılır. Bu bölüme
girildiğinde ekrana boş bir servis kartı gelir (Şekil 1). Şimdi bu karttaki hanelerin nasıl
doldurulacağını görelim.
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ETA:SERVĐS V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
YENĐ KART
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
SERVĐS KARTI
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
KART KODU:
CARĐ KODU:
KART ĐSMĐ:
ÜNVANI:
MARKA:
ADRES 1:
MODEL:
ADRES 2:
RENK:
ADRES 3:
ÜRET.YILI:
POSTA KODU:
ÜRETĐM NO:
TELEFON:
PLAKA NO:
VER.DAĐRESĐ:
SERĐ NO:
VER.HES.NO:
TARĐFE:G [Ü/G/D][ÜCRETLĐ/GARANTĐLĐ/DĐĞER]
GAR.BĐT.TAR.:15/01/2010 [GG/AA/YYYY]
SON GĐR.TAR.:16/01/2009 [GG/AA/YYYY]
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA

ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:

[1]
[2]
[3]

1:
2:
3:
4:

F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZDIRMA F5HAREKETLER F6KART LĐS. ESC

Şekil 1
Kart Kodu
Đstenilen karta kolayca ulaşabilmek için verilen kod hanesidir.
Kart Đsmi
Bu sahaya servise gelen araç veya cihaz için açılan kartın adı yazılır. Bu sahadan
sonraki sahalar araç/cihaz özellikleri olup dilerseniz default olarak gelen bu saha
başlıklarını, Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları Alt-Bölümüne girip istediğiniz
başlıklarla değiştirebilirsiniz. Araç/cihaz özellikleri bu başlıklara uygun olarak doldurulur.
Cari Kodu, Ünvanı
Bu hanelerden Cari programı dosyalarında bulunan bir müşteri/satıcı kaydı ile bağlantı
yapılabilir. Servis programı çalıştırıldığında kayıt ortamında cari dosyalarının varlığı
kontrol edilir. Eğer dosyalar bulunursa program kullanıcıya entegre kayıt imkanı sağlar.
Eğer cari dosya içinde verilen CARĐ HESAP KODU veya ÜNVANI yok ise “Cari Kartı
Bulunamadı, Tanımlamak Đstiyor musunuz?” uyarısı ekrana gelecektir, “E” tuşuna
bastığınızda ekrana bir pencere çıkarak cari kart bilgilerinin girilmesine imkan
tanıyacaktır. Bu ekrandaki bilgileri girerken MUHASEBE KODU seçeneğinde müşteri
veya satıcı muhasebe hesap kodunu yazarken F6-KART LĐSTESĐ tuşuna basıldığında
ekrana çıkan hesap listesi yardımıyla hangi kodun yazılması gerektiğini bulabilirsiniz.
Cari kart tanımlamalarını yaptıktan sonra F2-KAYIT tuşuna bastığınızda ekrana bir
pencere daha çıkacak ve açılış devir değerlerinin girilmesini isteyecektir. Eğer ilk defa bu
cari kart ile çalışılıyorsa ekran boş bırakılarak F2-ĐŞLEME DEVAM tuşu ile kayıt işlemi
tamamlanır. Böylece tekrar Cari modülüne dönüp yeni kart tanımlamanıza gerek
kalmadan entegre olarak cari kart açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer “Cari Kartı
Bulunamadı, Tanımlamak Đstiyor musunuz?” mesajına “H” cevabı verilirse veya cari
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dosyalar sistem tarafından bulunamaz ise bu bilgiler sadece servis dosyalarında
saklanacaktır.
Cari entegre çalışma durumunda CARĐ KODU ve ÜNVANI hanelerinden aynen Cari
programında olduğu gibi arama yapabilirsiniz. Bu şekilde belli bir müşteri ile bağlantı
yapılırsa başlık ekranının ilgili bölümleri otomatik olarak doldurulur. KOD veya ÜNVAN
hanelerinden yeni bir arama yapılması ve yeni bir müşteri kaydı bulunup bulunamaması
durumlarına bağlı olarak Cari programı ile bağlantı tekrar sağlanabilir ya da bağlantısız
işlem yapılır.
Cari hesaplarla bağlantı kurmanın bir başka yolu ise F6-KART LĐSTESĐ tuşu ile elde
edilen kart listesidir. Bu tuş kullanıldığında ekranda bir pencere çıkacak ve kartları hangi
koddan itibaren listelemek istediğiniz sorulacaktır, ENTER tuşuna basarak geçerseniz ilk
cari karttan başlayarak liste verilecektir. Başlangıç kodu vererek geçerseniz verdiğiniz
koddan başlanarak cari kart listesi verilecektir. YILDIZ(*) tuşuna basarak bir dizi harf
verirseniz ÜNVANI verdiğiniz harf dizisi ile başlayan cari kartlarınız listelenecektir.
Ekranda görüntülenen kartlardan herhangi birini çağırmak için ışıklı çubuğu ok tuşları ile
yukarı/aşağıya hareket ettirip arzu edilen cari kaleminin üzerine gelince ENTER tuşuna
basmak gerekmektedir.
Tarife
Bu sahada servise gelen araca yapılan hizmetin hangi tarifeye tabi tutulacağı belirtilir. Bu
haneye ücret alınacaksa Ü(ücretli), araç/cihaz garanti süresi içinde ise G(garantili), farklı
bir tarife uygulanacaksa D(diğer) yazılır.
Garanti Bitiş Tarihi
Bu haneye aracın garantisi hangi tarihte sona erecekse o tarih girilir.
Son Giriş Tarihi
Aracın en son servise girdiği tarih yazılır.
Özel Kodlar
Bu haneler rapor alınırken kolaylık sağlar.
Açıklamalar
Program tarafından sabit olarak belirlenen sahaların dışında daha başka sahalar
kullanılmak istenirse açıklamalar hanesi kullanılır. Dilerseniz, Servis/Sabit Tanımlar/Saha
Başlıkları Alt-Bölümüne girerek açıklama başlık bilgilerini doldurup default olarak
gelmesini sağlayabilirsiniz.
Kart ekranındaki sahalar uygun şekilde tanımlandıktan sonra F2-KAYIT tuşu ile
kaydedilir.

SE.1.2.

Eski Kart

Bu bölümde sisteme daha önce kaydedilmiş bir servis kartına ulaşabilir, kart üzerinde
düzeltme veya iptal işlemi uygulayabilirsiniz. Eski kart seçeneği ile karşınıza gelecek kart
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arama kıstasları ekranına aradığınız kart ile ilgili kıstasları girerek arama yapabilirsiniz.
Kıstasları doldurmadan F5-ARAMA tuşuna bastığınızda tüm kartlar sıra ile ekrana
gelecektir. Eski kart kaydına ulaşım F6-KART LĐSTESĐ penceresi ile kolaylaştırılmıştır.
F6-KART LĐSTESĐ tuşuna basıldığında aranan kart ekranda görüntülendikten sonra ok
tuşları ile ilgili kartın üzerine gelinerek ENTER tuşu ile seçilebilecektir.
Đstediğiniz karta ulaştıktan sonra düzeltme yapıp F2 tuşu ile kaydedebilirsiniz. Kart iptal
edilmek istenirse F3 tuşu kullanılır, F4 tuşu kullanılarak yazıcıdan döküm alınır. Döküm
sırasında tamamen kullanıcı tarafından hazırlanan bir dizayn dosyası(serkart.dfb)
kullanılarak istenen şekilde kart çıktısı sağlanabilir. Đstenirse birden fazla dizayn dosyası
arasından seçim yapılabilir. Dizayn dosyalarının adları SERVĐS bölümünde belirtilebilir.
Bu konuyla ilgili detaylı bilgi “servis.txt” dosyasında bulunmaktadır.
F5 tuşu kullanıldığında ilgili kart ile yapılan hareketlerin listesi ekrana gelir. F6 tuşu servis
kartlarının listesini ekrana döker.

SE.2.

Servis Hareketleri

ETA:SERVĐS programında tanımlanmış olan servis kartlarına ait giriş/çıkış işlemleri bu
bölümde gerçekleştirilir.

SE.2.1.

Yeni Hareket

Servis kartı açılmış araç/cihazın servise giriş/çıkış hareket kayıtları bu bölümden yapılır.
Bu bölümde karşınıza boş bir servis hareket ekranı gelecektir. Bu ekranı doldururken şu
hususlara dikkat etmek gerekir.
Hareket No
Bu haneye yapılan hareketi belirlemek üzere bir sıra numarası verilir. Servis/Sabit
Tanımlar/Parametreler Alt-Bölümünde belirli bir rakamsal değer verilecek olursa
giriş/çıkış hareketlerine program otomatik olarak bir HAREKET NO’su verecektir.
Kart Kodu
Bu haneye daha önceden servis kartlarında tanımladığınız kartla ilgili bir hareket
yapacaksanız o kartın kodu yazılır. Servis kartları ile bağlantı kurmanın bir başka pratik
yolu ise F6-KART LĐSTESĐ seçeneği ile elde edilen kart listesidir. ALT-MENÜ’deki F6KART LĐSTESĐ seçeneği kullanıldığında ekranda bir pencere çıkacak ve kartları hangi
koddan itibaren listelemek istediğiniz sorulacaktır. ENTER tuşuna basarak geçerseniz ilk
servis kartından başlayarak liste verilecektir. Başlangıç kodu vererek geçerseniz,
verdiğiniz koddan başlanarak servis kartlarının listesi verilecektir. Ekranda görüntülenen
kartlardan herhangi birini çağırmak için IŞIKLI ÇUBUĞU ok tuşları ile yukarı/aşağıya
hareket ettirip arzu edilen servis kartının üzerine gelince ENTER tuşuna basmak
gerekmektedir.
Eğer servis kartları içinde, verilen kart kodu yok ise “Servis Kartı Bulunamadı,
Tanımlamak Đstiyor musunuz?” uyarısı ekrana gelecektir, “E” tuşuna bastığınızda ekrana
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bir pencere çıkarak servis kartı bilgilerinin girilmesine imkan tanıyacaktır. Servis kartı
tanımlamalarını yaptıktan sonra F2 tuşu ile kayıt işlemi tamamlanır. Eğer “Servis Kartı
Bulunamadı, Tanımlamak Đstiyor musunuz?” mesajına “H” cevabı verilirse veya servis
dosyaları sistem tarafından bulunamaz ise bu bilgiler sadece servis hareket dosyalarında
saklanacaktır. Servis kartı bulunmayan müşteri/satıcı ile ilgili işlem yapılacaksa ya da
servis kartlarında bulunmasına rağmen bir hesaba entegre olmayan kayıt yapılmak
isteniyorsa programın servis kartlarında arama yapmasını(ve bağlantı yapmasını)
önlemek için söz konusu hanelerden alt ok veya üst ok tuşları ile geçilir. Programa girişte
servis dosyalarının bulunamaması durumunda söz konusu haneler serbest doldurulur,
arama ve entegre kayıt yapılmaz.
Sistemde mevcut olan bir servis kartı ile ilgili hareket yapılırken bu kartın kodu
girildiğinde başlık ekranının ilgili bölümleri otomatik olarak doldurulur. Söz konusu KOD
hanelerinden belli bir servis kartıyla bağlantı sağlandıktan sonra F8-DETAY BĐLGĐ tuşu
ile ilgili servis kartına ait detaylı bilgi görüntülenir.
Servise Geldiği Tarih, Saat
Servis hareketi ekranına girerken servise geliş saati ve tarihi olarak sistemin açılışında
verdiğiniz sistem tarihi ve saati karşınıza gelir. Arzu ederseniz bu tarihi değiştirebilirsiniz.
Sayaç Sayısı
Bu haneye servise gelen araçtaki sayacın son durumu yazılır(aracın km saati vb. gibi).
Teslim Eden
Bu hanede araç/cihazı teslim eden kişi belirtilir.
Ser.Bit.Tar.
Servise gelen araç/cihazın onarımının tahmini bitiş tarihi yazılır.
Tarife
Servise gelen araç/cihaz için uygulanacak tarife(ücretli, garantili veya diğer) belirtilir.
Aksesuar
Servise gelen araç/cihazda bulunan muhtelif aksesuarlar buraya kaydedilir.
Açıklama
Đstenen herhangi bir bilgi buraya kaydedilir.
Fatura Tarihi, Fatura No, Kapalı Fatura
Bu sahalar normalde boş bırakılır, aşağıda anlatıldığı şekilde fatura kesilerek kayıt
yapıldığı takdirde kendiliğinden doldurulur.
Özel Kod
Hareketlerle ilgili liste alınırken listeleme kıstaslarında kullanılır.
BEYAN/DURUM EKRANI
Servise gelen araç/cihazdaki arızaların ve durumunun tam olarak belirlenmesini
sağlamak üzere kullanılır. Ekran aşağı doğru kayma yaparak toplam 150 satıra kadar
durum belirtilebilir. Bu ekran ayrıca Servis/Saha Boyları bölümünde bulunan
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parametrelere bağlı olmak kaydıyla sola-sağa doğru kayma yaparak kolonlar halinde her
satır için ayrı bilgi girişine imkan sağlar. Burada kullanılan sahaların açıklaması
aşağıdadır.
Bildirilen Arıza
Araç/cihaz getirildiği zaman müşteri tarafından belirtilen arızalar buraya girilir.
Yapılan Đşlem
Yukarıda belirtilen arızayı gidermek için yapılan işlem burada belirtilir.
Stok Kodu, Cinsi, Miktar
Arızayı gidermek için harcanan bir mal varsa(yedek parça, sarf malzemesi vs.) kullanılan
miktar buraya yazılır. Fatura programına benzer şekilde KOD veya CĐNS yazılarak enter
tuşuna basmak suretiyle veya F6-KART LĐSTESĐ yardımıyla STOK programında daha
önce açılmış kartlarla bağlantı kurulabilir veya “Stok Kartı Bulunamadı, Tanımlamak
Đstiyor musunuz?” sorusuna “E” cevabı verilerek yeni bir kart tanımlanabilir.
Onarım Süresi
Arızayı gidermek için, yedek parça kullanılsın veya kullanılmasın, eğer bir işçilik
gerekiyorsa bunun için gereken süre buraya yazılır. Her bir hareket ekranında bulunan
tüm satırlar için yazılan işçilik saatleri toplanarak bulunan süre Servis/Sabit
Tanımlar/Parametreler bölümünde tanımlanan saat ücretiyle çarpılarak çıkan rakam
faturanın en sonuna işçilik olarak ilave edilir. Đşçilik süre ve tutarlarının takibatı amacıyla
istenirse STOK programında bir kart açılır, bu kartın kodu SERVĐS bölümünde yine aynı
ekrana kaydedilirse otomatik olarak stok bağlantısı da yapılmış olur. Beyan durum
ekranına yazılan satırlardan bunun haricinde sadece stok bağlantısı olanlar faturaya
dahil edilir.
Onaran Eleman
Arızanın giderilmesinde çalışan personel adı buraya yazılır.
Özel Kod
Muhtelif listelerde kıstas olarak kullanılır. Bunun yanısıra garanti kapsamında olan yedek
parçaların ana bayiye veya distribütöre fatura edilmesi gerektiği durumlarda ayırım
yapmakta kullanılır. Bunun için önce Servis/Parametreler bölümünde beraber çalışılan
ana bayilerin her birisi için bir özel kod tanımlanır. Üzerinde bulunulan satırın müşteriye
değil de ana bayiye fatura edilmesi isteniyorsa ÖZEL KOD hanesine ilgili parametre
yazılır.
ÖZEL AÇIKLAMALAR
Beyan/durum ekranının belli bir kısmı istenirse özel açıklamalar girilmesi amacıyla
kullanılabilir. Bunun için herhangi bir satırın en başına “---“ karakterleri yazılması
yeterlidir. Bu durumda bu satırdan sonra gelen satırlar özel açıklama olarak kabul
edilirler. Özel açıklama satırları servis hareketi yazıcıdan yazdırılırken kalemler döngüsü
içine dahil edilmezler, buna karşılık 301-350 arasında yer alan sahalar kullanılarak
yazdırılabilirler.
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FATURALAMA
Servis hareketleri menüsünden F5-FATURALA tuşuna bastığınızda ekrana fatura tipinin
belirleneceği bir pencere gelecektir. Bu pencerede ok tuşları ile istenilen tipin üzerine
gelip enter tuşuna bastığınızda karşınıza harekette belirtilen beyan/durum ekranından ve
diğer bilgilerden oluşan yeni bir fatura ekranı gelir. Fatura ekranında çalışırken SERVĐS
bölümünde bulunan KOMBĐNE EKRAN parametresine bağlı olarak seçenekli bir şekilde
faturanın her iki yüzünün tek bir ekranda görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda
faturanın 1.yüzü biraz yukarı çekilerek daha önce 15 satır olan fatura ekranında bazı
önemsiz sahaların iptali ile elde edilen boşluğa toplam 5 satır halinde faturanın arka yüzü
basılacaktır. Eğer komple ekranlarda çalışmak istiyorsanız Ctrl-F(CTRL tuşu ile beraber
F tuşu) tuşuna basarak kombine ve normal ekran arasında geçiş yapabilirsiniz. Tekrar
CTRL-F tuşuna bastığınızda bir önceki ekran tipine geri dönebilirsiniz. Yine SERVĐS
bölümünde bulunan SÜREKLĐ DAR EKRAN seçeneği ile 2.sayfada çalışırken 5 ile 15
satır arasında otomatik geçiş yapabilirsiniz. Dar ekran konumunda çalışırken ekrana
çıkmayan sahalar program tarafından boş olarak kabul edilmektedir. Şimdi faturanızı
nasıl dolduracağınızı ve hangi seçeneklere sahip olduğunuzu görelim.
Karşınıza gelen fatura ekranının üst sayfası faturanın başlık bilgilerini, klavyenin
sağındaki PgUp, PgDn tuşları veya alt ve üst ok tuşları ile geçilen alt sayfası fatura
kalemleri giriş sayfasını kapsar. Kalemler sayfasında özel bazı tuşları kullanarak
istediğiniz bölgeye ulaşarak istediğiniz kayıtları yapabilirsiniz. Bu özel tuşların kullanımı
ile ilgili bilgiyi ORTAK TANIMLAR bölümünün TABLOLARDA TUŞ KULLANIMI AltBölümünde bulabilirsiniz.
Şimdi tekrar başlık ekranına dönerek çeşitli sahaların özelliklerine bakalım;
Cari Hesap Kodu, Ünvanı ve Diğer Bilgiler
Bu haneler servis hareketinin yapıldığı servis kartında yazılı bulunan bilgilerden aynen
alınır.
Fatura No, Tarihi
Bu sahalara faturanın nosu ve tarihi yazılır. Fatura programının Servis bölümünde eğer
tanımlanmışsa kendiliğinden fatura numarası gelir, kayıt işlemiyle birlikte bu numara
kendiliğinden ilerler. Tarih olarak bilgisayar sistem tarihi gelir, istenirse değiştirilebilir.
Servis/Devir Đşlemleri Alt-Bölümünde anlatıldığı gibi hareket dosyaları zaman zaman
devredilecektir. Fatura tarihi olarak söz konusu devir tarihinden eski bir tarih
kullanılamaz. Ayrıca entegre çalışmada entegrasyon yapılacak dosyalardaki devir
tarihleri de kayıt yapılabilirlik açısından göz önüne alınmalıdır. Örneğin, servisten
kesilecek bir faturanın tarihi cari hareket dosyalarında yapılmış son hareket devir
tarihinden önce olmamalıdır. Muhasebe entegrasyonunda kaydı yapılacak fatura tarihi ile
ilgili ay dosyasının kayıt ortamında açılmış olması gereklidir.
Fatura Vadesi
Bu haneye eğer bir tarih verilirse Cari modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında
fatura vadesi olarak göz önüne alınır.
KDV Vadesi
Bu haneye KDV tutarının ödenmesi gereken tarih girilir. Fatura vadesinde olduğu gibi
Cari modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında KDV vadesi olarak göz önüne alınır.
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Alış/Satış Faturası
Normalde S(Satış) olarak belirtilmelidir. Fatura programına uygunluğu açısından
bırakılmıştır.
Đade Faturası
Normalde “H” olarak bırakılmalıdır.
KDV Dahil
Bu sahaya “H” yazılırsa KDV fatura tutarı üzerinden hesaplanarak fatura tutarına KDV
dahil edilir, “E” yazıldığında KDV fatura tutarının içinden hesaplanarak KDV hanesine
yazılır.
Kapalı Fatura
Bu sahaya “E” yazıldığında faturanın nakit hareketi ile kapatılarak iki hareket halinde
işlenmesini sağlar. Nakit hareketi yapıldığından muhasebeye entegrasyon yapıldığında
eğer borç veya alacaklı tarafta sadece kasa hesabı bulunursa o zaman tahsil fişi kesilir,
aksi takdirde mahsup fişi kesilir.
Đrsaliye Tarihi, No
Đrsaliye tarihi ve irsaliye nosu yazılır(Servis hareketi nosu ve tarihi buraya kendiliğinden
gelir).
Açıklama
Herhangi bir açıklama yazılması için kullanılan iki haneli sahadır.
Fatura Özel Kodu
Servis faturaları dahilinde çıkarılacak raporlarda tasnif imkanı veren bir koddur.
Stok Har. Özel Kodu
Stok ile entegre çalışmada açılacak stok hareket kayıtlarına verilecek özel kodu belirtir.
Stok ile entegre çalışılması durumunda bu özel kod vasıtası ile servis fatura kalemlerinin
tasnif edilmesi imkanı mevcuttur.
Cari Har.Özel Kodu
Cari ile entegre çalışmada cari hareket kayıtlarına işlenecek özel koddur. Cari ile entegre
çalışılması durumunda cariden faturalarla ilgili analiz yapılabilmesi imkanını verir. Özel
kodların kullanımı ile ilgili detaylı bilgi almak için ORTAK TANIMLAR bölümüne bakınız.
NOT: SERVĐS modülünden kesilen faturalardan miktar hanesinin yanında bulunan
sahaya özel kodlar girilebilir. Bu durumda stok hareketlerine özel kod olarak bunlar
işlenir.
Fatura Toplamı ve Sonraki Haneler
TOPLAM hanesinin altında fatura toplamına ilave edilecek haneler bulunmaktadır. Bu
hanelerin başlık tanımları FATURA programı Servis/Özel Tanımlar Alt-Bölümündeki
SAHA BAŞLIKLARI bölümünde kullanıcının ihtiyacına göre tanımlanabilir. Fatura
tutarına ilave edilen tutarlar sabit rakamlar olarak tanımlanabileceği gibi fatura toplamının
bir yüzdesi olarak da tanımlanabilir. Ek Tutar hanelerinden sonra fatura kalemlerinden
akseden iskontoların toplamını ihtiva eden bir satır ve yine iki adet başlığı kullanıcı
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tarafından tanımlanabilen ĐSKONTO hanesi yer almaktadır. Bu haneler de keza yüzdeler
şeklinde tanımlanabilir. Bu hanelerden sonra ekranda KDV oranının tanımı ve
Kapalı/Açık Fatura seçimi yer almaktadır. Fatura ile ilgili hesaplamalar ve kayıtlar bu
bilgiler doğrultusunda düzenlenir. GENEL TOPLAM’dan sonra küsurat düzenlemeleri için
bir de KDV SONRASI ĐSKONTOSU sağlanmıştır. Bu hanelerin doldurulmasında dikkat
edilmesi gereken husus; bilgisayarın belirli toplamları kendi başına alabileceği buna
mukabil bu değerlere her halükarda ulaşılıp düzeltme yapılabileceğidir.
Yukarıdaki basit uyarılara dikkat ederek dolduracağınız başlık bilgileri kayıt aşamasında
kapsamlı bir kontrolden geçecek, sistemin çalışma mantığıyla çelişen bilgileri
değiştirmeniz istenecektir.
Başlık bilgilerini doldurduktan sonra PgDn ya da alt ok tuşları ile fatura kalemleri
sayfasına geçebilirsiniz. Toplam 150 satırdan oluşan fatura kalemleri normalde servis
hareketi bölümünde bulunan beyan/durum ekranında yazılı olan bilgilere göre
kendiliğinden dolmuş olarak gelir. Đstenirse sahalar üzerinde PgUp, PgDn, Ctrl-Home,
Ctrl-End, Home, End, alt ok, üst ok, Ctrl-sağ ok, Ctrl-sol ok, Ctrl-Y, Ctrl-Z tuşlarını
kullanarak istediğiniz bölgeye ulaşabilir ve değişiklik yapabilirsiniz. Burada listesini
verdiğimiz kontrol tuşlarının detaylı açıklamasını ORTAK TANIMLAR bölümünde
bulabilir, fonksiyonlarını bir deneme faturası üzerinde çalışarak öğrenebilirsiniz. Tuşların
fonksiyonları ayrıca F1-YARDIM ekranında verilmiştir. Yine fatura ekranının kullanımını
kolaylaştırmak amacı ile üzerinde bulunan fatura kalemi sıra nosu ekranın sağ alt
köşesinde sürekli olarak görüntülenmektedir.
Şimdi faturanın ilk satırından itibaren fatura kalemlerinin ne şekilde doldurulacağına
bakalım.
Stok Kodu, Cinsi
Stok koduna ulaşırken yine özel karakterleri kullanabilir veya F6-KART LĐSTESĐ
opsiyonu yardımıyla listeden istediğiniz stok kodunun üzerine gelerek seçim
yapabilirsiniz.
Bu sahalardan “alt ok”, “üst ok”, “Ctrl-sol ok”, “Ctrl-sağ ok” tuşlarını kullanarak geçerseniz
stok kart dosyalarında arama yapılmaz ve bağlantı kurulmaz.
Belirli bir fatura kaleminin üzerinde çalışırken bu satır için stok kartı ile bağlantı kuruldu
ise F8-DETAY BĐLGĐ tuşuna basarak ilgili stok kartından alınan yardımcı bilgiler ekranda
görüntülenecektir. Ayrıca ışıklı imleç hangi satırda ise bulunduğu satırdaki hareketin stok
kodu, stok cinsi ekranın alt kısmında görüntülenir.
Stok Kodu hanesine stok kartlarında bulunmayan bir kod girildiğinde ekrana “Stok Kartı
Bulunamadı, Tanımlamak Đstiyor musunuz?” mesajı gelir, “E” tuşuna bastığınızda ekrana
bir pencere çıkarak stok kartı bilgilerinin girilmesine imkan tanıyacaktır. Stok kartı
tanımlamalarını yaptıktan sonra F2-KAYIT tuşuna basarak kayıt işlemi tamamlanır.
Böylece fatura keserken tekrar Stok modülüne dönüp yeni kart tanımlamanıza gerek
kalmadan stok kartı açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer “Stok Kartı Bulunamadı,
Tanımlamak Đstiyor musunuz?” mesajına “H” cevabı verilirse veya stok kartı sistem
tarafından bulunamaz ise bu bilgiler sadece fatura dosyalarında saklanacaktır.

208

ETA : ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAMLARI

Miktar, Fiyat, Tutar
FĐYAT, MĐKTAR veya TUTAR hanelerinden ikisi doldurulduğu anda kalan üçüncüsü
otomatik olarak doldurulur. Üç hane de dolu iken bir düzeltme yapılırsa tekrar
hesaplanması istenen haneye gidilerek bir “*” verilmesi gereklidir. Bu takdirde “*” verilen
hane diğer hanelere bağlı olarak tekrar hesaplanır.
Faturanın kalemler kısmı için dosyadan bilgi çekildiği durumlarda bu bilgilerin içinde
iskonto bilgileri yoksa CTRL+F3 tuşu kullanılır. CTRL+F3 tuşuna basıldığı zaman
program cari kart ve bütün satırlarda bulunan stok kartlarındaki özel kod 1 sahalarını ve
menü programında tanımlanan iskonto bilgilerini kullanarak kalem iskontolarını hesaplar
ve ekrana getirir.
Servis programını bir süre kullanıp çeşitli tuşların fonksiyonlarına alıştıktan sonra fatura
yazmanın bilgisayar aracılığı ile ne kadar kolaylaştığını ve hızlandığını farkedeceksiniz.
Fatura kalemi girişinin iyice kolaylaşması amacı ile sisteminize “Ctrl-I” araya satır sokma,
“Ctrl-D” satır iptali opsiyonları da dahil edilmiştir. Böylelikle üzerinde bulunduğunuz
kalemi silebilecek veya bulunduğunuz sıraya satır sokabileceksiniz. Sonuç olarak fatura
kalemlerini yazarken yapacağınız bir hata sonucu faturayı tekrar yazma zahmeti ortadan
kalkmaktadır.
Faturayı yukarıda izah edildiği gibi kontrol ederek gerekli düzeltme ve ilaveleri yaptıktan
sonra F2-KAYIT tuşu ile sisteme kaydedebilir veya F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıda
yazdırabilirsiniz. Kaydedilen bir fatura üzerinde bu ekrandan tekrar kayıt veya iptal işlemi
yapılamaz, gerekirse bu işlem için FATURA modülü kullanılabilir.
F6-KART LĐSTESĐ tuşu ışıklı imleç faturanın cari bölümünde iken kullanılırsa cari kart
listesini, fatura kalemleri bölümünde kullanılırsa ilgili stok kart listesini ekrana getirecektir.
F7-FATURA LĐSTESĐ tuşu ile belirtilen tarihten itibaren alış/satış fatura listesi ekrana
getirilir. F8-DETAY BĐLGĐ tuşu, faturanın üst sayfasında iken cari bağlantısı yapılmış
müşteriye o ana kadar kaydedilmiş hareketler itibarı ile girilmiş riskin hesaplanmasını ve
öngörülen kredi limitinin aşıldığı durumlarda operatörün ikaz edilmesini sağlar.
Fatura ekranı vasıtası ile sağlanan entegrasyon ancak kayıt tuşu ile sisteme aktarılır ve
söz konusu entegre kayıtlar ancak fatura kaydı yapıldığında ilgili dosyalara intikal eder.
Fatura tadil edildiğinde bütün kayıtlar tadil edilir ve fatura iptal edildiğinde tamamen
orijinal hale geri dönülmüş olur.
ÖNEMLĐ NOT: Fatura ekranında bulunan sahalarla ilgili tüm düzenlemeler(çerçevenin
çıkıp çıkmaması, kombine ekran, saha boyları, muhasebe kaydı sor/sorma gibi) Fatura
modülü SERVĐS bölümünde bulunan parametrelere bağlı olup, Servis modülünden
bunlara müdahale edilemez.
Bir fatura kaydedildikten sonra ESC tuşuna basılarak servis hareket ekranına geri
dönülür, burada FATURA NO ve TARĐH sahalarının kendiliğinden dolduğu görülür. Daha
önceden faturalaşmış bir servis hareketi F5 tuşuna basılarak tekrar faturalaştırılabilir, bu
durumda yeni bir fatura oluşur, eski fatura ve ona bağlı tüm kayıtlar(Stok-Cari-FaturaMuhasebe) sistemde kalır, istenirse bu kayıtlar Fatura modülünün ESKĐ FATURA
bölümüne girilerek tadil veya iptal edilebilir.
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SE.2.2.

Eski Hareket

Eski hareket kaydını ekrana çağırmak, iptal etmek veya değişiklik yapmak için bu bölüm
kullanılır.
Eski hareketlere F7-KAYIT LĐSTESĐ üzerinden seçim yapılarak ulaşılabilir. Söz konusu
pencerede görüntülenecek hareketlere ışıklı çubuk istenilen kaydın üzerinde iken
ENTER tuşuna basılarak ulaşılabilir.
Hareket kaydında yapılacak herhangi bir değişikliği ekrana işledikten sonra kayda
geçmesi için kayıt tuşuna basmanız gerekecektir. Bu şekilde sistem sonradan yapılacak
tadilatlar, analiz ve raporlarda hiçbir hataya sebebiyet vermeyecek şekilde yeniden işlem
görür.
REFERANS NO, sistemin otomatik olarak her yeni servis hareketi kaydına verdiği bir
takip parametresidir. Normalde kullanıcının direkt ihtiyaç duyacağı bir parametre
olmamakla beraber belirli kayıtlara seri şekilde ulaşmak için kullanılabilir.
Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra F2 tuşu ile kayıt edilir. Đptal işlemi için F3 tuşu
kullanılır. Đptal işlemi eğer önceden fatura kaydı yapılmışsa fatura kaydına dokunmaz
sadece servis hareketi iptal edilir, servis hareketine ait faturayı Fatura modülünün ESKĐ
FATURA bölümünden iptal edebilirsiniz.
Servis hareketi ile ilgili yazıcı çıktısı F4 tuşu kullanılarak alınır. Döküm sırasında
tamamen kullanıcı tarafından hazırlanan bir dizayn dosyası(default “teslim.dfb”)
kullanılarak istenen şekilde makbuz çıktısı sağlanabilir. Đstenirse birden fazla dizayn
dosyası arasından seçim yapılabilir. Dizayn dosyalarının adları SERVĐS bölümünde
belirtilebilir. Bu konuyla ilgili daha fazla açıklama “servis.txt” dosyasında bulunmaktadır.

SE.2.3.

Garanti Faturası

Bu bölüm garanti kapsamında olan yedek parçaların ana bayiye veya distribütöre fatura
edilmesi gerektiği durumlarda kullanılır. Bu bölüme girildiğinde ekrana faturalama
aralıkları gelir (Şekil 2).
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ETA:SERVĐS V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
SERVĐS HAREKETĐ
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
GARANTĐ FATURASI
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
FATURALAMA ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
SER.GEL.TAR.:
HAREKET NO:
KART KODU:
KART ĐSMĐ:
SAHĐ.KODU:
ÜNVANI:
TES.EDEN:
SER.BĐT.TAR.:
HAR.ÖZEL KODU:

2.DEĞER
SER.GEL.TAR.:
HAREKET NO:
KART KODU:
KART ĐSMĐ:
SAHĐ.KODU:
ÜNVANI:
TES.EDEN:
SER.BĐT.TAR.:
HAR.ÖZEL KODU:

TARĐFE:G [Ü/G/D/ ][ÜCRETLĐ/GARANTĐLĐ/DĐĞER/HEPSĐ]
FATURALAN.:H [E/H/ ][EVET/HAYIR/HEPSĐ]
SATIRLARI TOPLA:H [E/H]
GARANTĐ KODU:
F1YAR F2FATURALAMA ĐŞLEMĐ F5GARANTĐ KOD LĐS.F6KART LĐS.F7HAR.LĐS. ESC

Şekil 2
Belirlenen iki tarih arasında, işlem aralıklarına giren hareketler taranarak özel kodu
ekrandaki garanti kodu ile aynı olan servis kalemleri SATIRLARI TOPLA parametresine
bağlı olarak ayrı ayrı veya kodları aynı olanlar toplanarak bir araya getirilir, böylelikle
kesilecek garanti faturasının stok kalemleri belirlenmiş olur. Faturanın kime
kesileceği(ana bayi) ve diğer fatura bilgileri normal şekilde doldurulur ve kayıt yapılır.
Garanti faturası müşteriye kesilen tek bir faturaya ait olabildiği gibi istenirse birden fazla
müşteriye ve hatta iki tarih arasında en fazla 150 adede kadar olmak kaydıyla istenen
sayıda faturaya ait olabilir. Faturalama aralıkları ekranında garanti kodlarına F5 tuşu ile
ulaşabilirsiniz.

SE.2.4

Hareket Listesi

Bu bölümde sisteme kayıt edilmiş olan aracın servise geliş tarihi, hareket no, kart kodu,
kart ismi, sahibinin kodu vs. gibi hanelere göre servis hareketlerinin listesi alınır. Ayrıca
tarifesi ücretli, garantili, diğer ve hepsi olanları, faturalanan, faturalanmayan veya hepsi
olanları ayırt etmek için TARĐFE ve FATURALANAN parametreleri kullanılır. Alınacak
listeyi dilerseniz giriş, kart kodu ve sahibinin koduna göre sıralama yaptırarak
alabilirsiniz.
Listeleme ekranlarında F3-SAHA BOYLARI tuşuna basıldığında ekrandan veya
yazıcıdan alınması istenilen sahaların kullanıcı tanımlı olması sağlanır. Ekrana gelen
pencerede yazılması istenilen sahalar için saha boyları tanımlanır, listede çıkması
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istenmeyen sahaların boylarına ise “0” rakamı verilir (Şekil 3). Saha tanımlamaları
yapıldıktan sonra F2-KAYIT tuşuna basılıp bir önceki menüye dönülür.
ETA:SERVĐS V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
SERVĐS HAREKETLERĐ LĐSTESĐ
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN!
┌─────────────────────────────────────┐
1.DEĞER
│
│
SER.GEL.TAR.: │ SAHA ADI BOY
SAHA ADI BOY │
HAREKET NO: │ SER.GEL.T.: 10
SER.BĐT.T.: 10 │
KART KODU: │ HAREKET NO: 15
ĐHBAR TEL.: 0 │
KART ĐSMĐ: │ KART KODU: 10
TARĐFE: 10 │
SAHĐ.KODU: │ KART ĐSMĐ: 20
AKSESUAR: 0 │
ÜNVANI: │ SAHĐ.KODU: 0
AÇIKLAMA: 20 │
TES.EDEN: │
ÜNVANI: 20
FAT.TARĐHĐ: 0 │
SER.BĐT.TAR.: │ SER.GEL.S.: 0
FATURA NO: 0 │
HAR.ÖZEL KODU: │ SAYAÇ SA.: 0
Ö.KOD: 0 │
│
TES.EDEN: 0
REF.NO: 0 │
TARĐFE: │
│Đ]
FATURALAN.: └──◄F1YARDIM F2KAYIT ESC ►────────────┘
SIRALAMA:G [G/K/S][GĐRĐŞ/KART KODU/SAHĐBĐ.KODU]
F1YARDIM F2LĐSTE F3SAHA BOY. F4YAZDIRMA F6KART LĐSTESĐ F7HAR.LĐST.ESC

Şekil 3
Bu bölümde karşınıza gelecek listeleme aralıkları ekranını kullanarak listelenmesini
istediğiniz kayıtları belirledikten sonra F2-LĐSTE tuşuna basarsanız servis hareketlerini
listeleyebilirsiniz.
F4-YAZDIRMA tuşu ilgili listenin yazıcıdan elde edilmesini sağlayacaktır. Liste dökümü
sırasında ESC tuşuna basacak olursanız listeniz kısa bir süre sonra kesilecektir.

SE.3.

Raporlar

Bu bölümde servis kartları ve servis hareketleri ile ilgili detaylı listeler alabileceksiniz. Bu
bölüm kendi arasında SERVĐS KART RAPORLARI ve HAREKET RAPORLARI AltBölümlerine ayrılır.

SE.3.1.

Servis Kart Raporları

Bu rapor KART LĐSTESĐ, KART DÖKÜMÜ ve KULLANICI TANIMLI LĐSTE AltBölümlerinden oluşur.
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SE.3.1.1.

Kart Listesi

Bu rapor sisteme kaydedilmiş olan servis kartlarına ait genel bilgilerin listesini verir. Bu
bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelecektir. Bu ekrana gireceğiniz
aralıklar vasıtası ile listenizi istediğiniz tarzda düzenleme imkanına sahipsiniz.
Bu ekranda çalışırken alt menüde bulunan F3-SAHA BOYLARI tuşu ile listelerinizin
içeriklerini kendiniz belirtebilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda ekrana çıkan pencereden listeye
katılmasını istediğiniz saha isimlerinin karşısına kaplayacağı alanı belirtmelisiniz. Eğer
listede çıkmasını istemediğiniz sahalar varsa boyu “0” vermeniz yeterli olacaktır.
F2 tuşu ile listeleme işlemi başlatılır. Yazıcıdan döküm almak için F4 tuşu kullanılır.
F6 tuşunu kullanarak kartlarınızın, F7 tuşunu kullanarak da servis hareketlerinizin
listesini ekranda görebilirsiniz.

SE.3.1.2.

Kart Dökümü

Bu bölümde mevcut servis kartlarının dökümü alınır. Bu bölüme girildiğinde ekrana
listeleme aralıkları gelir. Bu aralıkları alınmak istenilen listeye göre doldurduktan sonra
F2 tuşuna basıp liste alınır. Yazıcıdan döküm alınmak istenirse F4 tuşu kullanılır. Yazıcı
dökümü sırasında kart tanımlama ekranında yazdırma sırasında kullanılan “serkart.dfb”
dosyası kullanılır.

SE.3.1.3.

Kullanıcı Tanımlı Liste

Bu bölümde kullanıcının tanımladığı sahalara göre servis kartlarının listesi alınır. Özel
raporların dökümünü alabilmek için öncelikle özel rapor tanımının yapılması gerekir.

SE.3.1.3.1

Özel Rapor Tanımı

Bu bölüm kendi içinde YENĐ TANIM ve ESKĐ TANIM bölümlerine ayrılır. Yeni Tanım
bölümünde istediğiniz rapor tanımını, Eski Tanım bölümünde ise raporlar üzerinde
değişiklik ve iptal işlemlerini yapabilirsiniz.
YENĐ TANIM bölümü iki kısımdan oluşmuştur. Ön yüzde tüm tanımı etkileyen sabit
bilgiler (Şekil 4), arka yüzde ise her kart için tekrarlanacak komut dizisi bulunur. Her yeni
kart geldiğinde program kendiliğinden satırbaşı yapar. Tanım dosyasının arka yüzünde
kolonlar halinde toplam 300 satıra kadar sahalar bulunur. Her sıra listede bir kolonu
gösterir.
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ETA:SERVĐS V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
RAPORLAR
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
ÖZEL TANIMLI RAPORLAR
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
RAPOR DOSYA ĐSMĐ:
RAPOR BAŞLIĞI:
SAYFA BOYU:
YAZICI ESC.SEQ.:
SADECE TOPLAM:
BAŞLIK BASILACAK:
SIRALAMA SAHASI:

[E/H]
[E/H]
-

F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4SAHALAR PgUp PgDn ESC

Şekil 4
Rapor Dosya Đsmi
Bu sahaya yeni tanımlayacağınız dosyanın ismi yazılır.
Rapor Başlığı
Bu saha raporun başlığını verir. Rapor başlığı olarak dosya tarzında uzun bir metin
verilmek istenirse istenen dosya ismi köşeli parantezler içinde yazılır. Örneğin; [kart1.txt].
Bu durumda “kart.txt” dosyası data dosyalarının bulunduğu bölümde olmalıdır.
Sayfa Boyu
Kullanıcı yapmakta olduğu dizayna göre her sayfaya kaç adet servis kartı basılacağını
belirleyip buraya yazmak zorundadır. Bu sahaya hiçbir değer yazılmazsa sayfabaşı
yapılmaz.
Yazıcı Escape Sequence
Yazıcıdan hangi yazı modunda döküm alınacağını belirler. Yazıcı tanımlamaları ile ilgili
detaylı bilgiyi ORTAK TANIMLAR bölümünde bulabilirsiniz.
Sadece Toplam
Bu sahaya “E” yazılırsa liste alınmaz , sadece en son toplam satırı çıkar.
Başlık Basılacak
Bu sahaya “E” yazılırsa listenin en başına saha başlıkları bir sıra halinde basılır.
Sıralama Sahası
Bu saha listenin belli başlı kriterlere göre sıralanması işlemini yapar. Ön yüzdeki bilgileri
uygun şekilde doldurduktan sonra PgDn tuşu ile arka sayfaya geçilir.
Saha Kodu
Buraya basılması istenen saha adı veya özel anlamı olan karakterler konur. Annn nnn
sayıda aralığı, Snnn nnn sayıda satırbaşını, F sayfa başını ve M de bir yan kolona
yazılan metni gösterir. Saha kodları F4 tuşu kullanılarak görülebilir(Şekil 5). Bu kodlardan
sadece 1-28 arasındaki saha kodları listede görülebilir.
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ETA:SERVĐS V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
RAPORLAR
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
ÖZEL TANIMLI RAPORLAR
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────┐
SAHA KODU │
SAHA KODLARI
│
[ 1]
│
1-999
Belirtilen Saha.
│
[ 2]
│
A1-A999 Aralık verme.
│
[ 3]
│
S1-S999 Satır atlama
│
[ 4]
│
F
Sahife atlama.
│
[ 5
│
M
Metin yazdırma
│
[ 6]
│
│
[ 7]
│
SAHA NOLARI
│
[ 8
│
[1] Kart Kodu
20
│
[ 9]
│
[2] Kart Đsmi
30
│
[ 10]
│
[3] Özellik 1
20
│
[ 11]
│
[4] Özellik 2
20
│
[ 12]
│
[5] Özellik 3
20
│
[ 13]
│
[6] Özellik 4
20
│
[ 14]
│
[7] Özellik 5
20
│
[ 15]
│
[8] Özellik 6
20
│
│
│
└──◄F1YARDIM PgUp PgDn ESC ►─────────────────────┘
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4SAHALAR PgUp PgDn ESC

Şekil 5
Saha Başlığı
Bu sahaya listede ilgili kolonun başlığı yazılır. Bu başlık listenin en başında çıkar. Eğer
saha kodu olarak “M” yazılmışsa o zaman burada yazılı metin her kart için basılır.
Toplam
Listenin sonunda bu kolon için toplam alınıp alınmayacağını gösterir.
Saha Boyu
Elde edilen sahanın kaç karakterlik kısmının basılacağını gösterir. Nümerik sahalarda
sağdan, alfanümerik sahalarda ise soldan alınır.
ESKĐ TANIM bölümü daha önceden kaydedilmiş rapor dosyasının üzerinde herhangi bir
düzeltme veya iptal işlemi yapılacaksa kullanılır. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza rapor
dosya ismini soran ekran gelir. Dosya adını yazarak veya F6-DOSYA LĐSTESĐ tuşuna
basarak ekrana çıkan listeden seçim yaparak dosyayı ekrana getirip üzerinde tadilat
veya iptal işlemleri yapabilirsiniz. Dosya üzerinde değişiklik yapıp kayıt edildiğinde dosya
artık en son hali ile kayıt edilmiş olur.

SE.3.1.3.2.

Özel Rapor Dökümü

Tanımı yapılan rapor dosyasının dökümü bu bölümden alınır. Rapor alınacak dosya ismi
belirtilir. F6 tuşu kullanılarak da seçim yapılabilir. Listeleme aralıkları isteğe bağlı olarak
doldurulur. F2 tuşu ile listeleme işlemi yapılır, yazıcıdan bastırmak için F4 tuşu kullanılır.
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F6 tuşu ile servis kartlarının listesine ulaşılabilir, F7 tuşu ile de alış veya satış
faturalarının listesi alınır.

SE.3.2.

Hareket Raporları

Bu bölüm kendi arasında YAPILAN ĐŞLER LĐSTESĐ, KART-HAREKET LĐSTESĐ ve
KULLANICI TANIMLI LĐSTE Alt-Bölümlerine ayrılır. Şimdi bu bölümleri inceleyelim.

SE.3.2.1.

Yapılan Đşler Listesi

Bu bölümde belirlenen listeleme aralıklarına göre yapılan işlerin listesi alınır. Servise
gelen araç/cihazın servise geliş tarihi, hareket nosu, kart kodu, ismi, kart sahibinin kodu,
ünvanı, teslim eden, servis bitiş tarihi, hareket özel kodu sahalarının 1. ve 2.değer
kıstaslarını belirleyerek istenilen dökümleri arzu ettiğiniz tarzda düzenleme imkanına
sahip olacaksınız.
Tarifesine göre de yapılan işlerin listesini alabilirsiniz. DETAY LĐSTE sahasına “E”
denirse hareketlerin yanısıra beyan/durum ekranındaki bilgiler de görüntülenir.
F2-LĐSTE tuşuna bastığınızda listeleme işlemi başlatılır, liste yazıcıdan bastırılmak
istenirse F4 tuşu kullanılır.

SE.3.2.2.

Kart-Hareket Listesi

Bu bölümde listeleme aralıklarında belirlenen kart ve hareket kıstaslarına göre ekstre
formunda liste alınır, yani listeleme aralığına uyan bir kartla ilgili bilgiler dökülür,
arkasından bu karta ait tüm hareketler dökülür, daha sonra yeni bir karta geçilir. Her
kartın ayrı bir sayfada listelenmesi istenirse HER KART YENĐ SAYFA parametresine “E”
yazılır. Yine istenirse hareketlerin altına o hareketle ilgili beyan/durum bilgileri eklenebilir.
Listede garantisi dolanlar, dolmayanlar ve uygulanacak tarifelerden herhangi birisinin yer
almasını istemiyorsanız ilgili yere gelip uygun seçimi yapmalısınız.

SE.3.2.3.

Kullanıcı Tanımlı Liste

Bu bölüm servis kart raporlarındaki kullanıcı tanımlı liste ile aynı olup tek fark burada tüm
saha kodların kullanılabileceğidir. Bu bölümde döküm hareket kayıtları baz alınarak
yapılır(51-68 arası sahalar). Herhangi bir harekete ait kartla ilgili bilgi istenirse 1-28 arası
sahalar kullanılır, yine herhangi bir harekete ait beyan/durum bilgileri istenirse(saha
noları:101-108) DETAY LĐSTE seçeneğine “E” yazılır, bu durumda döküm her kalem için
bir satır halinde çıkar.
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SE.4.

Servis

Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi bu bölümün
Alt-Bölümlerine bakalım.

SE.4.1.

Devir Đşlemleri

Servis hareket devri, sene içinde servis hareketlerinin sayıca fazlalaşması durumunda
yapılması gereken bir devirdir. Servis hareket kayıt dosyalarının sistemde fazlaca yer
kapladığı durumlarda eski tarihlere ait servis hareket kayıtlarını HAREKET DEVRĐ ile
silme imkanı mevcuttur.
Hareket devri yaparken devir tarihi olarak ilgili hareketlerin silinmesini istemediğiniz
dönemin ilk tarihini vermelisiniz. Örneğin, ikinci ayın hareket kayıtlarını sistemden silmek
istiyorsanız hareket devir tarihi olarak 1/3 vermeniz gereklidir.
Hareket devri ile ilgili bilinmesi gereken en önemli husus, ilgili devrin bir kısım kaydı
tamamen sistemden silme özelliğini taşımasıdır. Söz konusu devri yapmadan evvel ilgili
hareket kayıtlarının hareket listeleri şeklinde kağıda dökümlerinin alınması gereklidir.
Hatta ilgili dosyaların yedeklerinin disketlere yedeklenmesi, ileride kayıtlara ulaşılması
ihtiyacının ortaya çıkma ihtimaline istinaden yerinde olacaktır.
Eğer çok yakın bir tarih kullanılarak servis hareket devri yapılırsa yakın geçmişe ait
ihtiyaç duyulabilecek kayıtlar silineceğinden, devir tarihinin dikkatli seçilmesi önerilir.
Đstenirse bu bölümün yanında bulunan DEVĐR TARĐHĐ DÜZELTME bölümü ile kayıtlı
bulunan servis hareket devir tarihi düzeltilebilir. Zaruri olmadıkça bu bölüm
kullanılmamalıdır.

SE.4.2.

Dosya Bakımı

Bu bölüm YENĐDEN ĐNDEKSLEME, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU ve YENĐ DOSYA
Alt-Bölümlerine ayrılır.

SE.4.2.1.

Yeniden Đndeksleme

Bu bölüm KART ĐNDEKSLEME ve HAREKET ĐNDEKSLEME Alt-Bölümlerine ayrılır. Bu
bölümlerde data dosyalarındaki bilgilerden hareket ederek yeni bir indeks oluşturulur(.ind
dosyaları). Dosyalardaki bilgiler tek tek gözden geçirilir. Hatalı olan veya okunamayan
kayıtlar varsa indekslenmez ve dosyada saklanmaz. Yeniden indeksleme işlemini
yapmadan evvel mutlaka dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Tekrar geriye dönüş
olmadığından kayıtlarınızda istemediğiniz kayıplara sebep olabilirsiniz. Herhangi bir
nedenle indeksleme işlemi yarım kalırsa bu işlem baştan alınarak tekrarlanmalıdır.
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SE.4.2.2.

Kapasite Kullanım Raporu

Bu bölümde servis kart ve hareketlerinin sayısını, toplam hard disk kapasitesini, servis
dosyalarının kapladığı alan, dosyalardaki boş alan ve hard diskte kullanılabilecek boş
alan rakamlarını ekranda görebilirsiniz.

SE.4.2.3.

Yeni Dosya

Bu bölüm, servis dosyalarının silinerek yeniden boş bir şekilde açılmasını sağlar. Servis
dosyası açılmaya başlandığında program çalışılacak yılın girilmesini bekler. Yıl
tanımlanarak ENTER tuşuna basıldığında sistemde belirtilen yıl ile çalışıp
çalışılmayacağını soran bir mesajla karşılaşılır, uygun bir cevap verdikten sonra
ardından daha önceden servis dosyası mevcutsa program kayıt ortamında servis
dosyasının bulunduğunu ikaz eden uyarı mesajı verir. Yine ardından bir uyarı mesajı
gelecektir. Bu mesajı da geçtikten sonra işlemin başlaması için program sizden “*”
tuşunu kullanmanızı bekleyecektir. Bu işlemden sonra yeni fatura dosyası açılmış olur.

SE.4.3.

Sabit Tanımlar

Bu bölüm PARAMETRELER, SAHA BOYLARI, SAHA BAŞLIKLARI ve DĐZAYN
DOSYALARI Alt-Bölümlerinden oluşur.

SE.4.3.1.

Parametreler

Bu bölümde default değer hanelerine verilecek değerler hareket ekranında kendiliğinden
ekrana gelmesi istenen değerleri içerecek şekilde düzenlenmelidir. Şimdi bu
tanımlamaları inceleyelim (Şekil 6).
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ETA:SERVĐS V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
PARAMETRELER
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ÖNTAKI

NO

HAREKET NO:

BOY
0

EKRANDA ÇERÇEVE:E [E/H]
DEFAULT TARĐFE:G [Ü/G/D][ÜCRETLĐ/GARANTĐLĐ/DĐĞER]
BAKIM/ONARIM ÜCRETĐ:
0.00 [TL/SAAT]
ĐŞÇĐLĐK STOK KODU:
ALOKASYON SAHASI: [ /1-5]
GARANTĐ ÖZEL KODLARI
ÖZEL KOD:
[1]
ÖZEL KOD:
[2]
ÖZEL KOD:
[3]
ÖZEL KOD:
[4]
ÖZEL KOD:
[5]
F1YARDIM F2KAYIT F6STOK KART LĐSTESĐ ESC

Şekil 6
Hareket No
Bu haneye belirli bir rakamsal değer verilecek olursa giriş/çıkış hareketlerine program
otomatik olarak bir HAREKET NO’su verecektir. Arzu edilirse bu hanelerin başına bir Ön
Takı ilave etme imkanı da mevcuttur. Servis nosunun başlangıç nosu NO hanesinin
altına yazılır. Bu durumda elde edilecek rakamın toplam hane boyu ayrıca bu ekranda
BOY hanesinin altında belirlenecektir.

Ekranda Çerçeve
Servis hareketlerinde stok kalemi giriş ekranının çerçevesi kaldırılmak istenirse bu
parametreye “H”, çerçevenin bulunması istenirse “E” yazılır. Bu parametre sadece ekran
için geçerlidir, raporlara yansımaz.
Default Tarife
Bu saha servis kartı girişinde yer alan tarifenin default olarak ücretli, garantili veya diğer
türden biri olarak getirilmesini sağlar.
Bakım/Onarım Ücreti
Đşçilik ücretlerinin faturaya dahil edilmesini sağlamak üzere bulunan işçilik sürelerinin
saat başına ne kadar uygulanacağını belirtir.
Đşçilik Stok Kodu
Đşçilik süre ve tutarlarının stoklarda takibini sağlamak üzere stok dosyalarında bir kart
açılır, bu kartın kodu buraya yazılır.
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Alokasyon Sahası
Bilindiği gibi servis hareketi yapılırken kullanılan yedek parçalar stoktan düşmemekte, bu
işlem servis hareketi faturalandığı sırada yapılmaktadır. Bu da kullanılan bir malın halen
depoda var olarak görünmesine neden olmaktadır. Bu sorunu gidermek için bu sahaya
1-5 arası bir parametre yazılır. Bu parametreye bağlı olarak program stok kartında
bulunan bir sahaya alokasyon yapar, hareket faturalandığı zaman kayıtlı alokasyonu
düşer. Parametrelere göre stok kartında alokasyon uygulanan sahalar aşağıda
listelenmiştir.
“ “: Alokasyon uygulanmaz.
“1”: Alokasyon
“2”: Kritik Stok Seviyesi
“3”: Optimum Stok Seviyesi
“4”: Ağırlık
“5”: Ambalaj miktarı
Garanti Özel Kodları
Bu sahaya beraber çalışılan ana bayilerin her birisi için bir özel kod tanımlanır.

SE.4.3.2.

Saha Boyları

Bu bölümde beyan/durum ekranında kullanılacak başlıklar onaylanır ve bu sahalar için
ayrılması istenilen saha boyları belirtilir(Şekil 7). Bu sahalar bazı bölümlerde F3-SAHA
BOYLARI tuşu ile pencere içinde ekrana gelir ve bu pencere içinde istenilen
düzenlemelere imkan tanır.
ETA:SERVĐS V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
SAHA BOYLARI
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

BEYAN/DURUM EKRANINDA KULLANILACAK SAHALARI BELĐRLEYĐNĐZ!
SAHA ADI
E/H BOY
BĐLDĐRĐLEN ARIZA:E
30
YAPILAN ĐŞLEM:E
30
STOK KODU:E
20
STOK CĐNSĐ:E
30
MĐKTAR:E
15
ONARIM SÜRESĐ:E
15
ONARAN ELEMAN:E
20
ÖZEL KOD:E
5
FĐYAT:H
0
TUTAR:H
0
F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 7
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SE.4.3..

Saha Başlıkları

Bu bölümde kart ekranında kullanılacak başlıklar belirtilir (Şekil 8). Bu başlıklarda
servisteki araç/cihaz özellikleri ile ilgili tanımlar verilmektedir. Burada programdan gelen
başlıklara bağlı kalmayıp işinizin gereği olan ifadeleri başlık olarak da kullanabilirsiniz.
ETA:SERVĐS V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
SAHA BAŞLIKLARI
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
KART EKRANINDA KULLANILAN BAŞLIKLARI GĐRĐNĐZ!

ARAÇ/CĐHAZ ÖZELLĐKLERĐ

ÖZELLĐK
ÖZELLĐK
ÖZELLĐK
ÖZELLĐK
ÖZELLĐK
ÖZELLĐK
ÖZELLĐK

BAŞLIK
1:
MARKA
2:
MODEL
3:
RENK
4: ÜRET.YILI
5: ÜRETĐM NO
6: PLAKA NO
7:
SERĐ NO

AÇIKLAMALAR

AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA

BAŞLIK
1:AÇIKLAMA
2:AÇIKLAMA
3:AÇIKLAMA
4:AÇIKLAMA

1
2
3
4

F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 8
Açıklamalar bölümü, servis kartı ekranında program tarafından sabit olarak belirlenen
sahaların dışında daha başka sahaların default olarak gelmesi istenen durumlarda
kullanılır.

SE.4.3.4.

Dizayn Dosyaları

Servis kart ve hareket ekranlarında iken yazıcı çıktısı sırasında default olarak
“serkart.dfb” ve “teslim.dfb” dosyaları kullanılır (Şekil 9). Đstenirse bu ekranda kart ve
hareket için ayrı ayrı 10’ar tane olmak kaydıyla farklı dizayn dosyaları isimleri tanımlama
imkanı mevcuttur. Bu durumda döküm öncesinde bir çerçeve içinde dizayn seçimi
yapılabilir.
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ETA:SERVĐS V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
DĐZAYN DOSYALARI
│
└───────────────────────────────────────────────── ─────────────────┘
YAZICI ÇIKTI DĐZAYNLARINDA KULLANILACAK DOSYA ADLARINI GĐRĐNĐZ!
SERVĐS KARTI
BAŞLIK
[1] serkart.dfb
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

SERVĐS HAREKETĐ
BAŞLIK
[1] teslim.dfb
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 9
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ETA : Entegre Ticari Programları

ETA : AĐDAT
Program Modülü



ETA:AĐDAT; kooperatif, site, apartman, dernek, kulüp, okul gibi aidat toplanan her yerde
üyelere ait hesapları ve ilgili işlemlerini bilgisayarda takip etmenize imkan tanıyacak bir
program modülüdür. Söz konusu programda üye kartlarını tanımlayacak, bu hesaplarla
ilgili borç/alacak hareketlerini işleyecek, üye hareketlerinden doğan bakiye durumu,
ekstre gibi sonuç raporlarını türetebileceksiniz.
Programınızı çalıştırdığınızda(programın bilgisayara yüklenmesi ve çalıştırılması için
gerekli açıklama ORTAK TANIMLAR bölümünde verilmiştir) karşınıza ETA ekranı
gelecek, bu ekranı ENTER tuşuna basarak geçeceksiniz. ETA ekranını bu şekilde
geçtikten sonra karşınıza ETA programlarının kopya edilerek çoğaltılmasına ilişkin yasal
hususları hatırlatan bir ekran gelecektir. Bu ekrandaki açıklamaları da okuduktan sonra
yine ENTER tuşuna bastığınızda karşınıza ŞĐFRE ekranı gelecektir. Bütün ETA Ticari
Programlarının girişinde yer alan bu ekranda sorulan şifreye ETA şeklinde cevap
vereceksiniz. Daha sonra arzu ederseniz bu şifreyi istediğiniz bir şifre ile
değiştirebilirsiniz.
Eğer ETA:AĐDAT programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari Program
Modülleri ile birlikte kullanıyorsanız, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ programında
geçmiş olacak, MENÜ'den ETA:AĐDAT programını seçtikten sonra bu ekranlar tekrar
karşınıza gelmeyecektir. Yukarıda bahsedilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra
karşınıza gelen ekran ANA MENÜ ekranı olup programın Ana Bölümlerine geçmek için
gerekli seçenekleri ihtiva etmektedir.
ETA:AĐDAT programının Ana Bölümleri şunlardır;
F2-ÜYE KARTI, üye sicil kartlarının tanımlanması ve üye kartları üzerindeki işlemler,
F3-HAREKETLER, üye kartları ile ilgili borç/alacak hareketlerinin işlenmesi, hareket
listelerinin alınması,
F4-RAPORLAR, üye hesap takip sisteminizle ilgili rapor ve analizler,
F5-SERVĐS, üye hesap takip sisteminizle ilgili tanımlamalar ve bakım işlemleri.
Söz konusu Ana bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F3, F4, F5 tuşlarını
kullanacaksınız. Şimdi ETA:AĐDAT programının Ana Bölümlerini tek tek inceleyelim.

AĐ.1.

Üye Kartı

Program paketinizdeki üye kartı, elle yürütülen üye hesap takibi sistemlerinde kullanılan
üye kartının bilgisayar ortamında oluşturulmuş halidir.
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza YENĐ KART, ESKĐ KART ve DEVĐR seçenekleri gelir.
Üye hesap takip sisteminize yeni bir üye ile ilgili olarak yeni bir üye sicil kartı ilave
edecekseniz YENĐ KART, halihazırda sistemde kayıtlı bulunan bir kart üzerinde işlem
yapacaksanız ESKĐ KART, eski bir üyenin haklarının devri için DEVĐR seçeneğini
kullanacaksınız.
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Üye sicil kartları sistem tarafından ÜYE KODU ve ÜNVANI parametreleri ile takip edilir.
Burada ÜYE KODU ana takip parametresi, ÜNVANI ise yardımcı bir parametredir. ÜYE
KODU 20 haneye kadar herhangi bir karakter ve/veya rakam dizisi olabilir. Sistem, üye
hesap kartlarını ÜYE KODU üzerinden alfabetik sıra ile takip eder.
Yeni kart açarken yeni üyeye ait bir ÜYE KODU tanımlayacak, ayrıca 30 haneye kadar
herhangi bir karakter dizisinden oluşacak ÜNVANI belirleyeceksiniz. Böylece üye kartına
ulaşımınızı da hızlandırmış olursunuz. Ayrıca sistem bir tane de üye numarası ister. Bu
üye numarası üyenin aidat kayıtlarındaki sıra numarası olarak kabul edileceğinden devir
alınan üyelikler dışında her üye için farklı olmalıdır.

AĐ.1.1.

Yeni Kart

Üye bilgilerinin tanımlanacağı bu bölüm iki ekrandan oluşur. Ekranlar arası geçiş için
PgUp ve PgDn tuşlarını kullanabilirsiniz. Đlk ekran üye kimlik bilgilerini, diğer ekran üye
ek bilgileri ve borç/alacak bilgilerini içerir.
Đlk sayfada ÜYE KODU ve ÜNVANI hanelerini uygun şekilde doldurduktan sonra ADISOYADI, BABA ADI, ANA ADI, DOĞUM YERĐ, DOĞUM TARĐHĐ, EV ADRESĐ, ĐŞ
ADRESĐ haneleri adlarından da anlaşılacağı üzere üye ile ilgili özlük bilgilerinin
kaydedileceği bölümlerdir (Şekil 1). Bu bilgiler kart basım işlemi sırasında ve yazışma
işlemlerinde kullanılacaklardır.
ETA:AĐDAT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
YENĐ KART
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
ÜYE KARTI
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ÜYE KODU
:
BABA ADI
:
ÜNVANI
:
ANA ADI
:
YETKĐLĐ KĐŞĐ:
DOĞUM YERĐ :
ÜYE SIRA NO :
DOĞUM TARĐHĐ:
EV ADRESĐ
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER
ADRES [1]
:
ĐLĐ
:
ADRES [2]
:
ĐLÇESĐ
:
ADRES [3]
:
MAHALLE/KÖY :
POSTA KODU :
CĐLT NO
:
TELEFON
:
SAYFA NO
:
FAX
:
KÜTÜK NO
:
ĐŞ ADRESĐ
CÜZDAN NO
:
ADRES [1]
:
ADRES [2]
:
ÖZEL KOD [1]:
ADRES [3]
:
ÖZEL KOD [2]:
POSTA KODU :
ÖZEL KOD [3]:
TELEFON
:
FAX
:
BAKĐYE
:
0.00
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZDIRMA F5YAPI T.L.F6KART L.F7HAR.L. ESC

Şekil 1
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Bu bölümde görülen ÖZEL KOD 1-2-3 haneleri analiz ve listelerde kullanılacak
sınıflandırma kodlarıdır. Bu kodlar üyenin bölgesi, çalışma şekli v.b. gibi firmanızın
bünyesine göre rapor alabileceğiniz uygun sahalardır. Đleride detaylı göreceğimiz gibi
bütün analiz ve raporları bu kodlara bağlı olarak tasnif edip, listeleme yapabileceksiniz.
Đkinci sayfanın DĐĞER BĐLGĐLER bölümünde üyenin mesleği, taahhüt etmiş olduğu pay
miktarı, pay miktarının TL. olarak karşılığı, üyelik tarihi, üyelik devam durumu, üyelik
devam etmiyorsa ayrılma tarihi ve ayrılma nedeni, üyenin kayıtlı olduğu yapı türüne ait
yapı kodu(yapı türü kodları programın SERVĐS kısmında tanımlanır), vade farkı
hesaplamada kullanılacak faiz oranı, faiz yöntemi ve vade tarihi hesaplanırken vadenin
üzerine eklenecek valör(gün sayısı), muhasebe bağlantısında kullanılacak muhasebe
hesap kodu, açıklamalar ve üyeye ait son hareket bilgilerine ait sahalar mevcuttur (Şekil
2).
ETA:AĐDAT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 YENĐ KART
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
ÜYE KARTI
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
MESLEĞĐ
:
UYGULAN.VALÖR :
[GÜN]
YAZIŞMA ADR.: [E:Ev/I:Đş]
UYGU.ZAM ORANI: 6.00 [%]
ÜYELĐK TAR. :09/01/2009 [GG/AA/YYYY]
UYGU.ZAM YÖNT.:B [B/L/O/G]
ÜYE.DEVAM E.:E [E:Evet/H:Hayır]
BORÇ TOPLAMI :
AYRILMA TAR.:
[GG/AA/YYYY]
ALACAK TOPLAMI:
AYRILMA NED.: [D:Dev./I:Ihr./B:Bel.]
VADE F.BORÇ T.:
YAPI KODU
:
VADE F.ALAC.T.:
TAAHHÜT ETTĐĞĐ
DĐĞER BORÇ TO.:
PAY MĐKTARI :
DĐĞER ALAC.TO.:
TL DEĞERĐ
:
SON B.HAR.TAR.:[GG/AA/YYYY]
MUH.HES.KODU:
SON A.HAR.TAR.:[GG/AA/YYYY]
AÇIKLAMA [1]:
SON VADE FARKI HESAPLAMA TARĐHĐ
AÇIKLAMA [2]:
BORÇ
:[GG/AA/YYYY]
AÇIKLAMA [3]:
ALACAK
:[GG/AA/YYYY]
AÇIKLAMA [4]:
AÇIKLAMA [5]:
BAKĐYE
:0.00
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZDIRMA F5YAPI T.L.F6KART L.F7HAR.L.ESC

Şekil 2
Çalışma sırasında muhasebe bağlantısı istendiği takdirde kayıt esnasında bu üye ile ilgili
muhasebe kayıtlarının yapılması için MUHASEBE HESAP KODU hanesine ilgili
muhasebe hesap kodunu yazmanız gerekir.

AĐ.1.2.

Eski Kart

Sistemde daha önce açılmış bir üye hesap kartına kayıtlı bilgileri ve ilgili hareketleri
görmek, yazıcıda yazdırmak, herhangi bir düzeltme veya kart iptal işlemleri için bu bölüm
kullanılır.
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Eski kartı ÜYE KODU, ÜNVANI, ADI-SOYADI, ÖZEL KOD alanlarını kullanarak
arayabilirsiniz (Şekil 3).
ETA:AĐDAT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 ESKĐ KART
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
ÜYE KARTI
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
KAYIT ARAMA KISTASLARINI GĐRĐN!
ÜYE KODU:
ÜNVANI:
YETKĐLĐ KĐŞĐ:
ÜYE SIRA NO:
ÖZEL KOD [1]:
ÖZEL KOD [2]:
ÖZEL KOD [3]:
F1YARDIM F5ARAMA F6KART LĐSTESĐ ESC

Şekil 3
ÜYE KODU ve ÜNVAN'dan karta ulaşırken kısmi bilgiler de kullanabilirsiniz. Örneğin,
ETABĐL şeklindeki bir koda ETA* şeklindeki kısa bir ibare verilerek ulaşılabilir. Kısmi
bilgilerle karta ulaşmak için kullanacağınız ÖZEL KARAKTERLER’le ilgili detaylı
açıklamaları ORTAK TANIMLAR bölümünde bulabilirsiniz.
Kart çağırırken F6-ÜYE LĐSTESĐ seçeneğini de kullanabilir, bir ön değer vererek ekrana
alacağınız kart listesinden eski bir karta ulaşabilirsiniz. F6 tuşuna bastığınızda ekranda
bir pencere açılacak, listeleme için bir ön-değer girmeniz istenecektir(listeyi baştan almak
için doğrudan ENTER tuşunu kullanabilirsiniz). Ön değeri verdikten sonra karşınıza
sistemde kayıtlı olan üye kartlarının kod ve ünvanları gelecek, ışıklı çubuğu aşağı/yukarı
hareket ettirerek arzu ettiğiniz kartın üzerine getirip ENTER tuşuna basarak bu karta
ulaşmış olacaksınız.
Ekrana çağırılmış bir üye hesap kartı üzerinde çalışırken, herhangi bir bölgeye gelip
buradaki bilgiyi değiştirerek F2-KAYIT tuşuna basarsanız, üye kartınız son yapılan
değişikliğe göre düzenlenir ve sisteme son haliyle kaydedilmiş olur.
F3-ĐPTAL seçeneği, üzerinde çalışmakta olduğunuz üye kartını ve bu karta kaydedilmiş
hareket kayıtlarını siler. Đlgili hesap fazlaca hareket görmüş ise kartın hareketleri ile
birlikte silme işlemi beklenenden uzunca bir zaman alabilir, buna mukabil arzu edilirse
üye hesap kartı ilgili hareketleri sistemden silmeden de iptal edilebilir. Bu durumda
silinen üye hesap kartına ait hareketlerin sistemde kalmasının sakıncası yoktur. Ancak
üye hareket dosyasında gereksiz yer kaplar.
F4-YAZDIRMA seçeneği, kartın ve ilgili hareketlerin yazıcıdan dökümünü alır. Kartı
yazıcıdan alırken kullanılacak dizayn dosyasının adı "aidatuye.dfb" olup bu dosyanın
yapısı ile ilgili bilgi "aidat.txt" dosyasından verilmiştir.
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F5-YAPI TÜRLERĐ seçeneği ise sistemde tanımlı bulunan yapı türlerinin listesini ekrana
getirir (Şekil 4). Üye kartı girişinde ikinci sayfada bulunan üyenin tabi olduğu işlemler
bölümünde seçilebilecek olan bilgilerin listesini verir.
ETA:AĐDAT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
YENĐ KART
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
┌─────────────────────────────────────┐
│
└─────────────────│ SIRA YAPI
│──────────┘
ÜYE KODU
:
│ NO KOD
AÇIKLAMA
│ :
ÜNVANI
:
│
1 A1 A BLOK 100 M2
│ :
YETKĐLĐ KĐŞĐ:
│
2 A2 A BLOK 120 M2
│ :
ÜYE SIRA NO :
│
3 A3 A BLOK 180 M2
│Đ:
│
4 A4 A BLOK 210 M2
│ER
ADRES [1]
:
│
5 B1 B BLOK 90 M2
│ :
ADRES [2]
:
│
6 B2 B BLOK 110 M2
│ :
ADRES [3]
:
│
7 B3 B BLOK 175 M2
│ :
POSTA KODU :
│
8 B4 B BLOK 200 M2
│ :
TELEFON
:
│
9
│ :
FAX
:
│
10
│ :
│
11
│ :
ADRES [1]
:
│
12
│
ADRES [2]
:
│
13
│]:
ADRES [3]
:
│
14
│]:
POSTA KODU :
│
15
│]:
TELEFON
:
└──◄F1YARDIM ↑ ↓ PgUp PgDn ESC ►──────┘
FAX
:
BAKĐYE
:
0.00
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZDIRMA F5YAPI T.L.F6KART L.F7HAR.L. ESC

Şekil 4
F6-KART LĐSTESĐ yukarıda açıklandığı gibi ekrana sistemde kayıtlı bulunan üye
kartlarının listesini getirir.
F7-HAREKET LĐSTESĐ seçeneği, ekrana çağırılmış üyeye ait veya sistemde tanımlı
bulunan tüm üyeler için daha önceden kaydedilmiş hareketlerin listesini görüntüler. F7
tuşuna bastığınızda ekranda bir pencere açılacak, listeleme için sırasıyla Üye Kodu ve
Başlangıç Tarihi için ön değerler girmeniz istenecektir(listeyi baştan almak için doğrudan
ENTER tuşuna basabilirsiniz). Ön değerleri verdikten sonra karşınıza sistemde kayıtlı
olan üye hareketlerinin bilgileri görüntülenecektir.
Bu ekranda Ctrl+F7 tuşuna basılırsa ekranda bir çerçeve içinde son kaydedilen üye
kartına ait KOD, ÜNVAN ve SIRA NO bilgileri bir çerçeve içinde görüntülenr.

AĐ.1.3.

Devir

Bu bölümde üyelik devir işlemleri yapılır. Bu bölüme girildiğinde karşınıza eski kart giriş
ekranında olduğu gibi kayıt arama ekranı gelir. Bu ekranda devir edilecek üye kodu girilir
ve ENTER tuşuna basılır. Devir edilecek kart üye kodu hariç, diğer bilgileriyle beraber

ETA : AĐDAT

229

aynı şekilde ekrana gelir. Bu ekranda yeni üyenin kodu ve bu üyeye ait genel bilgiler
girilerek F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. Kayıt işlemi tamamlanınca eski üye kartı bilgileri
ve hareketleri aynen kalır, devir edilen yeni üyenin kart bilgileri kullanıcı tarafından
düzeltilir. Üye devri sonunda eski kartın hareketleri yeni karta işlenmez. Yeni üye için
hareket işlemleri toplu hareket bölümünden yapılır.

AĐ.2.

Hareketler

Üye kartı açılmış bir hesaba borç/alacak/vade farkı borç/vade farkı alacak/diğer
borç/diğer alacak hareketlerini kaydetmek, hareket listelerini görebilmek ve makbuz
basımı işlemi için bu bölüme girilir.
Bu bölümde karşınıza YENĐ KAYIT, ESKĐ KAYIT, TOPLU HAREKET ve DĐĞER
ĐŞLEMLER seçenekleri gelir. YENĐ KAYIT seçeneği ile yeni bir hareket girişi yapılacak,
ESKĐ KAYIT seçeneği ile halihazırda sistemde kayıtlı bulunan bir hareket üzerinde
değişiklik ve/veya iptal yapabileceksiniz. TOPLU HAREKET seçeneği aynı ekranda
birden çok hareket girişi yapabilme olanağı sağlar. DĐĞER ĐŞLEMLER seçeneğinde ise
HAREKET LĐSTESĐ, TOPLU YAZDIRMA ve OTOMATĐK HAREKET işlemlerini
yapabileceksiniz.
Aidat hareketleri sistem tarafından ÜYE KODU, TARĐH ve REFERANS NO'su
aracılığıyla takip edilir.

AĐ.2.1.

Yeni Kayıt

Bu bölümde bir üye kartına sadece bir hareket yapılır. Girişi yeni yapılacak olan
hareketin ÜYE KODU ve ÜNVANI hanelerini uygun şekilde doldurduktan sonra diğer
hanelerin doldurulması ile ilgili detayları görelim (Şekil 5).
ETA:AĐDAT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 YENĐ KAYIT
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
B/A HAREKETĐ
REF.NO:
0 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ÜYE KODU:
ÜNVANI:
ĐŞLEM TARĐHĐ:09/01/2009
ĐŞLEM TĐPĐ:
[B/A/VB/VA/DB/DA]
ÖDEME ŞEKLĐ:
[F:Fatura/N:Nakit/S:Senet/C:Çek/D:Dekont]
TUTAR:
VADE TARĐHĐ:
[GG/AA/YYYY]
VALÖR:
[GÜN]
AÇIKLAMA:
EVRAK NO:
ÖZEL KOD:
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ F5VADE F.F6ÜYE L.F7HAR.L.F8DETAY ESC

Şekil 5
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Đşlem Tarihi
Hareketin(işlemin) yapıldığı tarihi gösterir.
Đşlem Tipi
Bu sahaya [B/A/VB/VA/DB/DA] bilgilerinden biri girilebilir, işlem tiplerinin anlamları
aşağıdaki gibidir.
B :Borç
A :Alacak
VB:Vade Farkı Borç
VA:Vade Farkı Alacak
DB:Diğer Borç
DA:Diğer Borç
Ödeme Şekli
Yapılan hareket bir ödeme ise(alacak hareketi) ödemenin ne şekilde yapıldığı bu sahada
belirtilir, F/N/S/C/D bilgilerinden biri girilebilir.
Tutar, Vade Tarihi
TUTAR işlemin tutarını, VADESĐ de işlemin vade tarihini belirtir. Vade tarihi vade farkı
hesaplamalarında valörle birlikte kullanılır. Vade tarihi belirtilmezse hareket tarihi alınır.
Valör
Vade tarihinin üzerine konulacak gün sayısını belirtir. Hareketin vadesi olarak VADE
TARĐHĐ+VALÖR kabul edilir.
Açıklama, Evrak No
Bu sahalar adlarından da açıkça anlaşılabileceği gibi hareket hakkında açıklayıcı bilgiler
içerirler.
Özel Kod
Analiz ve listelerde kullanılacak sınıflandırma kodudur.
MUHASEBE
ENTEGRASYONU:
Tekli
hareket
girişi
yapılırken
istenirse
ETA:MUHASEBE programına entegre fiş kaydı yapılabilir. Bunun için programın
Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan MUHASEBE BAĞLANTISI:
[E/H/S] parametresine “E” veya “S” girilmesi ve ilgili muhasebe hesap kodlarının
doldurulması yeterli olacaktır. Kesilen fiş yapılan borçlandırmayı veya tahsilatı yansıtır.
Borç hareket kaydı sırasında Servis/Parametreler ekranında yazılan hesap alacaklanır,
üye borçlanır. Alacak hareket kaydı sırasında üye alacaklanır. Yapılan ödemenin türüne
göre aşağıda yazılan hesap borçlanır.
Ödeme Türü
Borçlu hesap
Fatura
Muhasebe fişi kesilmez
Nakit
Kasa borçlanır (Hesap Planı)
Senet
Alacak senetleri hesabı (Entegrasyon Tablosu)
Çek
Portföydeki çekler hesabı (Entegrasyon Tablosu)
Dekont
Çerçeve içinde seçilen bankaya ait hesap (Ent.Tab.)
ETA : AĐDAT
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AĐ.2.2.

Eski Kayıt

Yeni Hareket veya Toplu Hareket bölümlerinden yapılan hareketlerin bu bölümden iptal
veya değişiklik işlemleri yapılır. Bu bölüme girildiğinde işlem yapılacak hareketi kolayca
bulmak açısından ilk olarak kayıt arama ekranı gelir. Bu ekranda kayıt arama işlemini
ÜYE KODU, TARĐH, ĐŞLEM TĐPĐ, ÖDEME ŞEKLĐ, AÇIKLAMA, EVRAK NO, TUTAR,
VADESĐ, ÖZEL KOD ve REF.NO kıstasları üzerinden yapabilirsiniz. Bu sahalardan
bilinenler doldurulur ve F5-ARAMA tuşu ile ilgili hareket aranır. Aranan kayıt ekrana
geldiğinde eski hareket üzerinde işlem yapmak üzere F6-BU KAYIT ÜZERĐNDE ĐŞLEM
tuşuna basılır. Aynı ekranda kart arama işlemi F7-HAREKET LĐSTESĐ tuşuyla da
yapılabilir. F7 tuşuna basıldığında ekrana gelen pencerenin altında arama yapılacak
hareketin kart kodu girilir, ardından hareketin yapıldığı tarih girilir ve ENTER tuşuna
basılır. Verilen bilgiler ışığında ekrana gelen hareket listesinden ışıklı imleç ilgili hareketin
üzerine getirilir, ENTER tuşuna basılarak seçim yapılır.
Hareket kaydında yapılacak herhangi bir değişikliği ekrana işledikten sonra kayda
geçmesi için F2-KAYIT tuşuna basmanız gerekecektir. Bu şekilde sistem sonradan
yapılacak düzeltmeler, analiz ve raporlarda hiçbir hataya sebebiyet vermeyecek şekilde
yeniden işlem görür.
F3-ĐPTAL tuşu ile ekranda bulunan eski hareketi iptal edebilirsiniz.
F4-YAZDIRMA tuşu ile kaydedilmiş olan hareketi bastırabilirsiniz. Burada işlem türü ve
işlem tipine bağlı olarak farklı dizayn dosyaları kullanılmakta olup gerekli açıklama
"aidat.txt" dosyasında verilmiştir.
F5-VADE FARKI seçeneğine basıldığı zaman ekrana gelen bir çerçeve içindeki
parametrelerin doldurulması suretiyle bu üyeye ait vade farkı hesaplaması yapılır, çıkan
sonuç TUTAR hanesine yazılır. Vade farkı bu şekilde hesaplandıktan sonra kayıt
yapılırsa vade farkı hareketi oluşmuş olur. Aynı hareketi isterseniz Raporlar/Vade Farkı
Raporu bölümünden de yapabilirsiniz.
F8-DETAY BĐLGĐ tuşu kodu girilmiş olan üye hakkında görmek isteyebileceğiniz bazı
bilgileri görüntüler.

AĐ.2.3.

Toplu Hareket

Bu seçenek, hareket giriş seçeneğinin bir benzeri olup aynı anda birden fazla hareketin
girilmesine olanak sağlar. Kayıt işlemi sırasında istenirse muhasebe bağlantısı da
yapılabilir.
Ekranda girişi yapılan sahaların kullanılacak olan boylarını Servis/Saha Boyları
bölümünden kendi isteğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz.
Bu ekranda alt alta 60 hareket işlenip kayıt edilebilir.
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AĐ.2.4.

Diğer Đşlemler

Bu bölüm HAREKET LĐSTESĐ, TOPLU YAZDIRMA, OTOMATĐK BORÇ ve OTOMATĐK
ALACAK HAREKETĐ Alt-Bölümlerine ayrılır.

AĐ.2.4.1.

Hareket Listesi

Bu bölümde kullanıcı tanımlarına bağlı olarak üye hareketleri listelenir. Bu ekranda
listeleme aralıkları ve parametrelerle karşılaşılır.
Listelenecek olan hareketleri belirlemek için önce TARĐH, ÜYE KODU, EVRAK NO,
TUTAR, VADESĐ, HAREKET ÖZEL KODU ve üç adet KART ÖZEL KODU bilgilerine
başlangıç ve bitiş değerleri girilebilir. Ayrıca BORÇ, ALACAK, VADELĐ BORÇ, VADELĐ
ALACAK, DĐĞER BORÇ ve DĐĞER ALACAK parametreleri doldurularak sadece istenen
tip hareketler ekrana veya yazıcıya listelenebilir.
Listelemede işlem tiplerine(Nakit, Fatura, Çek, Senet ve Dekont) “E” veya “H” yazarak da
hareketlerin dikkate alınıp alınmaması sağlanabilir. Yine üyeliği devam eden ve üyeliği
biten kayıtlar kullanıcı isteğine göre listelenebilir. Yazıcıya alınacak listede tarihe göre
ara toplam alınabilir, vadeye göre veya artan/azalan tutara göre sıralanmış liste alınabilir.
Listeleme aralıkları ekranını uygun şekilde doldurduktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile ekrana
liste alınır. F3-SAHA BOYLARI tuşu listelenecek olan sahaları ve boylarını belirtmek için
kullanılabilir (Şekil 6).
ETA:AĐDAT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 B/A HAREKETĐ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
ÜYE HAREKETLERĐ LĐSTESĐ
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
2.DEĞER
TARĐH:
TARĐH:
ÜYE KODU:
ÜYE KODU:
┌─────────────────────────────────────┐
EVRAK NO:
│
│
TUTAR:
│ SAHA ADI BOY
SAHA ADI BOY │
VADESĐ:
│
ÜYE KODU: 20
VADESĐ: 10 │
HARE.Ö.K.:
│
ÜNVANI: 30
VALÖR: 5 │
KART Ö.K.:
[1]
│ ĐŞL.TARĐHĐ: 10
AÇIKLAMA: 30 │
KART Ö.K.:
[2]
│ ĐŞLEM TĐPĐ: 10
EVRAK NO: 15 │
KART Ö.K.:
[3]
│ ÖDEME ŞEK.: 15
ÖZEL KOD: 5 │
│
TUTAR: 14
│LĐĞĐ DEVAM EDEN:E [E/H]
│
│LĐĞĐ DE.ETMEYEN:H [E/H]
└──◄F1YARDIM F2KAYIT ESC ►────────────┘ TARĐH ARA TOP.:H [E/H][YAZICI]
V.F. ALA.:E [E/H]
ÇEK:E [E/H] SIRALAMA:G [G/V][GĐRĐŞ/VADE]
DĐĞER BORÇ:E [E/H] DEKONT:E [E/H]
DĐĞER ALA.:E [E/H]
F1YARDIM F2LĐSTE F3SAHA BOY. F4YAZDIRMA F6KART LĐSTESĐ ESC

Şekil 6
ETA : AĐDAT
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F4-YAZDIRMA tuşu listeleme işleminin yazıcı veya dosyaya yapılması için kullanılır. F6KART LĐSTESĐ tuşu mevcut üyeler arasından şeçim yapılabilmesi için üye listesini
görüntüler.

AĐ.2.4.2.

Toplu Yazdırma

Yazdırılacak olan makbuzları belirlemek için önce TARĐH, ÜYE KODU, EVRAK NO,
TUTAR, VADESĐ ve HAREKET ÖZEL KODU bilgilerine başlangıç ve bitiş değerleri
girilebilir, istenen işlem türü belirtilebilir(Şekil 7).
ETA:AĐDAT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
AĐDAT
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
TOPLU MAKBUZ BASMA
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.DEĞER
TARĐH:
ÜYE KODU:
ÜNVANI:
EVRAK NO:
TUTAR:
VADESĐ:
ÖZEL KOD:
BORÇ:E
ALACAK:E
V.F. BORÇ:H
V.F. ALA.:H
R BORÇ:H
DĐĞER ALA.:H

[E/H] FATURA:E [E/H]
[E/H] NAKĐT:E [E/H]
[E/H] SENET:E [E/H]
[E/H]
ÇEK:E [E/H]
[E/H] DEKONT:E [E/H]
[E/H]

2.DEĞER
TARĐH:
ÜYE KODU:
ÜNVANI:
EVRAK NO:
TUTAR:
VADESĐ:
ÖZEL KOD:
ÜYELĐĞĐ DEVAM EDEN:E [E/H]
ÜYELĐĞĐ DE.ETMEYEN:H [E/H]
YAPI TÜRÜ:

F1YARDIM F4YAZDIRMA F5YAPI LĐS. F6KART LĐS. F7HAR.LĐS. ESC

Şekil 7
Üyeliği devam eden veya etmeyen üyeleri işleme katmak için ilgili parametrelere uygun
cevap verilir. YAPI TÜRÜ sahasına yapı türlerinden herhangi birisi yazılırsa listeleme
aralıklarına da bakılarak sadece o türe uyan makbuzlar bastırılır.
F4-YAZDIRMA tuşu ile toplu makbuz basma işlemi gerçekleştirilir.

AĐ.2.4.3

Otomatik Borç Hareketi

Belirtilecek olan kıstaslara göre üye kartının üçüncü ekranında tanımlanan işlem türü ve
tutarlarına bağlı olarak otomatik borç hareketi oluşturulur. ÜYE KODU, ÜYE ADI ve
ÖZEL KOD'lar üzerinden işleme tabi olacak üyeler seçilebilir.
ĐLK TARĐH-SON TARĐH sahaları işlemin ait olduğu dönemi gösterir. YAPI TÜRÜ sahası
ile borçlandırılacak üyenin yapı türü belirtilir. Verilen kıstaslara göre seçilmiş olan üyenin
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kart bilgilerinde bulunan bu yapı türüne bağlı olarak son işlem tarihine kadar
borçlandırılır.
YAPI TÜRÜ, otomatik oluşturulacak hareketlerin işlem türünü belirtir. Aynı anda sadece
bir tek işlem türü belirtilebilir.
ĐŞLEM TARĐHĐ, oluşturulacak borç hareketinin işlem tarihini gösterir. Hareketlerin vadesi
ise ilgili yapı koduna ait ödeme planından alınır.
F2-ĐŞLEM ile girilen kıstaslara uygun olan hareketlerin gerçekleşmesi sağlanır. Bu
işlemle istenirse daha önce anlatıldığı gibi muhasebe bağlantısı da yapılabilir.

AĐ.2.4.4.

Otomatik Alacak Hareketi

Aynı OTOMATĐK BORÇ HAREKETĐ işleminde olduğu gibi çalışır. Aidat üyelerinin ödeme
işlemlerini gerçekleştirmek için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde ayrıca üyelerin
alacaklandırılmasında ödeme tipleri ekrandan seçilmelidir.

AĐ.3.

Raporlar

Bu bölümde aidat kayıtlarınızla ilgili detaylı analizler elde edip bunları ekrandan ya da
yazıcıdan alabileceksiniz. Ekrandan alacağınız dökümlerde ekranın 80 kolonluk genişlik
kısıtlaması dolayısı ile ikinci derecede bazı liste sütunlarının yer almadığını göreceksiniz.
Tam dökümler için yazıcı çıktılarını kullanabilirsiniz. Yazıcıdan alınan bütün çıktılarda
listeyi kesmek için ESC tuşunu kullanabilirsiniz. Şimdi bu bölümün Alt-Bölümlerini
inceleyelim.

AĐ.3.1.

Hesap Listeleri

Bu bölüm kendi içinde KOD/ÜNVAN LĐSTESĐ ve ADRES LĐSTESĐ olarak iki bölüme
ayrılır. Her iki listede de daha önce açıklandığı üzere ekranda bulunan listeleme aralık ve
parametrelerini kullanarak dökümün şeklini ve döküme çıkacak kartları belirleyebilir, aynı
zamanda isterseniz F3-SAHA BOYLARI tuşu yardımıyla döküm saha genişliklerini
değiştirebilirsiniz.
KOD/ÜNVAN listesi bölümünde sistemde kayıtlı bulunan üye kartlarının ÜYE KODU,
ÜNVAN, ÖZEL KOD gibi temel bilgileri listelenir.
ADRES LĐSTESĐ bölümünün tek farkı döküme çıkan sahaların ADRES, TEL.NO. gibi
bilgileri içermesidir. Her iki raporu da üyeliği devam edenler veya etmeyenleri belirterek
alabilirsiniz.
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AĐ.3.2.

Borç/Alacak Raporları

Bu bölüm kendi içinde BAKĐYE LĐSTESĐ, HAREKET ANALĐZĐ, AYLIK VADE FARKI
RAPORU, GÜNLÜK VADE FARKI RAPORU ve EKSTRE olmak üzere beş Alt-Bölüme
ayrılır.

AĐ.3.2.1.

Bakiye Listesi

Bu rapor, sisteme kayıtlı üyelerin bakiye durumlarının listelenmesi amacını taşır. Yine
listeleme aralıkları ekranından girilecek değerler vasıtası ile arzu edildiği şekilde
düzenlenerek üyelerin bakiye durumları ekrana veya yazıcıya listelenir.
Listeleme aralıkları ekranı detaylı kıstaslar ihtiva etmektedir. Borçlu, alacaklı veya
bakiyesiz üyeler, üyeliği devam eden/etmeyenler isteğe bağlı olarak ayrı ayrı veya
beraber alınabilir. Başlangıç/bitiş tarihleri veya hareket özel kodu sahaları kullanılırsa
değerler karttan doğrudan okunmak yerine hareketler taranarak bulunur.
Raporlama sırasında istenilen sahaların listede bulunmasını veya sahaların boylarını
uzaltmak/kısaltmak işlemlerini sağlamak için F3-SAHA BOYLARI tuşu kullanılır. Bu tuş
kullanıldığında ekrana gelen pencere içindeki sahaların boyları isteğe göre belirlenir.
Listede çıkması istenmeyen sahaların boyuna “0” yazılır. Đşlem sonunda F2-KAYIT tuşu
ile kayıt yapılır. Bu işlemden sonra listeleme aralıkları ekranına geri dönülmüş olunur ve
bu tanımlara göre rapor alınır.

AĐ.3.2.2.

Hareket Analizi

Sisteme kayıtlı üye hareketlerinin hareket analizi bu bölümden alınır. Listeleme aralıkları
ve saha boyları bir önceki rapora benzer ve aynı şekilde kullanılır. Bu raporun içeriği bir
öncekine benzemekle beraber döküm şekli farklıdır. Ayrıca istenirse alacak değerleri
ödeme tipine göre detaylandırılabilir.

AĐ.3.2.3.

Aylık Vade Farkı Listesi

Bu bölümde verilen listeleme aralıklarına göre borç/alacak hareketlerinin vadelerinde
ödenmemesinden kaynaklanan vade farkları hesaplanır. Vade farkı hesaplamalarında
hareketler aylara göre tasnif edilmiş olarak listelenirler. Her kart için vade farkı
hesaplandığında çıkan soruya bağlı olarak istenirse vade farkı hareketi oluşturulur, buna
bağlı olarak muhasebe fişi de kesilir.
Borçlu, alacaklı veya bakiyesiz üyeler, üyeliği devam eden/etmeyenler isteğe bağlı olarak
ayrı ayrı veya beraber listeye dahil edilebilir.
AĐDAT, VADE FARKI ve DĐĞER sahaları işleme alınacak hareketlerin tipini belirlemede
kullanılır.
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ADAT ŞEKLĐ sahasına “B” verildiğinde verilen tarih aralığındaki borç hareketlerini ve bu
hareketleri kapatan alacak hareketlerini işleme sokar, “A” verildiğinde verilen tarih
aralığındaki alacak hareketlerini ve bu hareketleri kapatan borç hareketlerini işleme
sokar.
GECĐKME ZAM TĐPĐ parametresine verilen zam tipi doğrultusunda aşağıda belirtilen ilgili
formüle göre faiz tutarını hesaplar.
B - Basit Faiz : y=x*c*n
L - Bileşik Faiz : y=x*(1+c)**n-x
O - Karma Faiz : y=x/(1-n*c)-x
G - Geri Faiz : y=x-x/(1+n*c)
x:anapara c:aylık faiz oranı n:ay sayısı y:faiz tutarı x:çarpma
/:bölme +:toplama -:çıkarma
**:üst alma
öncelik: 1:üst alma 2:çarpma-bölme 3:toplama-çıkarma

AĐ.3.2.4.

Günlük Vade Farkı Listesi

Bu bölüm bir önceki rapora benzer şekilde üye kartlarına ait borç ve alacak
hareketlerinden oluşan vade farkını bulur. Bir önceki rapordan farkı vade farkı
hesaplamalarında hareketlerin gün bazında ve birbirlerini kapatarak işleme
alınmasındadır. Bu yönteme göre hareketler tarih sırasıyla işleme alınır, yani alınan bir
ödeme daima en eski borç hareketini kapatır. GECĐKME ZAM ORANI ve ZAM TĐPĐ
ekranda belirtilir, eğer bu sahalar boş bırakılırsa her kart için ilgili kartta bulunan değerler
kullanılır. Her kart için vade farkı hesaplandığında çıkan soruya bağlı olarak istenirse
vade farkı hareketi oluşturulur, buna bağlı olarak muhasebe fişi de kesilir.

AĐ.3.2.5.

Ekstre

Bu bölüm üye hesap ekstrelerinin çıkarılması için kullanılmaktadır. Bu bölüme mahsus
detaylı listeleme aralıkları ekranını kullanarak istenen grup üyelerin arzu edilen nitelikteki
hareketlerinin borç/alacak ekstrelerini listeleme imkanı mevcuttur. Ekstre listesi, iki tarih
aralığı belirterek belli tarih aralıklarında alınabilir. Ayrıca diğer raporlarda olduğu gibi
borçlu, alacaklı ve bakiyesiz hesapların raporlara dahil edilip edilmemesi ekranda
bulunan parametrelere kullanıcı tarafından “E” veya “H” yazılarak belirlenebilir. Ayrıca
listelemede üyeliği bitmiş ve üyeliği devam eden parametrelerine “E” veya “H” yazarak
listelemeye dahil edilip edilmeyeceği belirlenir.
Bu ekranda F3-SAHA BOYLARI tuşu yardımıyla döküm saha genişlikleri değiştirilebilir.
Listeleme sırasında ekranda Üye Kodu, Ünvanı, Tarih, Đşlem Türü, Evrak No, Açıklama,
Vadesi, Đşlem Tipi, Tutar sahaları görüntülenir. Đstenirse HES.YENĐ SAYFA
parametresine “E” yazılarak her üye kartı yazıcıdan ayrı bir sayfaya basılabilir.
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AĐ.3.3.

Yazışma

Bu bölüm üye sahipleri ile yapılacak yazışmaları kolaylaştıracak fonksiyonları ihtiva
etmektedir. Kendi içinde ETĐKET BASIMI, KELĐME ĐŞLEM ve MUTABAKAT
MEKTUPLARI şeklinde üçe ayrılan bu bölümde; arzu edilen hesapların ÜNVAN ve
ADRES'leri standart etiket formlarına basılabilmekte, Microsoft-Word, Word Perfect
programları ile kelime işlem bağlantısı kurulabilmekte ve standart mutabakat mektupları
basılabilmektedir.

AĐ.3.3.1.

Etiket Basımı

Bu bölümde listeleme aralıkları ekranından ilgili parametreler verilerek etiketlerin sıra ve
kolon ayarları yapılabilmektedir. Kullanıcı F7 tuşu yardımıyla etikete cari karttan hangi
bilgilerin aktarılacağını seçebilir.
SIRA ARALIĞI sahası basılacak etiketin kaç sıradan oluşacağı(alt alta iki etiket arası
dahil) satır sayısı, KOLON ARALIĞI yan yana iki etiket arası kolon sayısı, ETĐKET
ADEDĐ aynı karttan çıkması gereken etiket adedi, YANYANA ADET yan yana basılması
gereken etiket sayısıdır. Yan yana 1-4 adet etiket bastırabilirsiniz.
SAHA KODU bölümünde etiketin üzerinde yer alması istenilen altı ayrı sahayı F7 tuşuna
basarak ekrana çıkan SAHA SEÇĐMĐ penceresinden seçebilirsiniz. SAHA KODU
sahasına listede bulunmayan bir ibare yazarsanız bu ibare aynen yazıcıya çıkar. Ayrıca
istenirse tamamen kullanıcı tanımlı olarak etiket dizaynı yapmak mümkündür. Bunun için
ETA standartlarında bir “.dfb” (dizayn) dosyası hazırlanır. Bu dosyanın adı köşeli
parantez içinde 1.satırın yanına yazıldığında program bu dosyayı temel alarak etiket
basımı yapacaktır. Dosyanın içinde üye kartlarından alınması gereken ÜNVANI-ADRES
1-2-3-POSTA KODU gibi sahalar \nnnxxyy tarzında belirtilir. Burada “nnn” hangi sahanın
basılacağını “xx” kaçıncı karakterden başlayarak “yy” kaç karakter basılacağını belirler.

AĐ.3.3.2.

Kelime Đşlem

Kelime işlem bağlantısı, Word programında yazılan metinlerin üye kartlarından alınan
bilgilerle birleştirilerek değişik üye kartları için çoğaltılabilmesini sağlar. Bu uygulama
mutabakat mektupları gibi metinlerin bir seferde birden fazla üyeye yollandığı durumlarda
kullanılır.
Bu bölümde metin yazılacak firmalar, listeleme aralıkları ekranında başlangıç ve bitiş
kodları yazılarak belirtilir. Liste aralığı belirlendikten sonra F4-BAĞLANTI tuşuna
basılarak Word programı ile birleştirilecek “kelime.doc” dosyası oluşturularak diske
kaydedilir. Bu dosyada listeleme aralığında belirtilen firmalara ait bilgiler yer alacaktır. Bu
dosya oluşturulduktan sonra Word programına girilir.
Word programında Araçlar menüsünden “Adres Mektup Birleştir” seçilir. Asıl belge
başlığının altındaki “oluştur” menüsüne basılır, buradan “Mektup Formları” seçilir. Etkin
pencere seçilerek tekrar aynı menüye dönülür. Veri Al menüsünden “Veri Kaynağı Aç”
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sahasına basılarak “kelime.doc” dosyası çağrılır, “ana belge düzenle” seçeneği
onaylanır.
Bu işlemlerden sonra WORD ekranının üst tarafına BĐRLEŞTĐRME ALANI EKLE sahası
gelir. Bu sahada ETA’da kullanılan alanlar vardır. Bu alanlar hazırlanacak metnin içinde
çıkması istenilen yere göre yerleştirilir.
Metni yazdırmadan önce öngörünüm almak için “Birleşik Verileri Görüntüle” butonu
kullanılır, yazıcıdan döküm almak içinse “Yazıcıya Birleştir” butonu kullanılır. Đstenirse
dosyaya kayıt yapılabilir.

AĐ.3.3.3.

Mutabakat Mektubu

Mutabakat mektubu metni kullanıcı tarafından daha önceden hazırlanmış bulunan dizayn
dosyası ile belirlenir.
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Borçlu, alacaklı ve
bakiyesiz hesaplar için mutabakat mektubu hazırlanıp hazırlanmaması ekranda bulunan
parametrelere kullanıcı tarafından “E” veya “H” yazılarak belirlenebilir. Ayrıca üyeliği
bitmiş ve üyeliği devam eden parametrelerine “E” veya “H” yazarak işleme dahil edilip
edilmeyeceği belirlenir.
YETKĐLĐ KĐŞĐ sahasına “E” verilirse mutabakat mektubunda yetkili adı yer alır.
MĐNUMUM BAKĐYE sahasına bir rakam yazıldığı taktirde bu değerin altında borç/alacak
bakiyesi olan üye kartları işleme alınmaz.
Listeleme aralıkları uygun şekilde doldurulduktan sonra F4-YAZDIRMA tuşuna basıldığı
zaman karşınıza dökümde kullanılacak dizayn dosyalarının listesi bir çerçeve içinde
gelir. Bu pencereden istediğiniz dizaynı seçerek kullanabilirsiniz. Çerçeve içinde çıkacak
dizayn dosyaları Servis/Sabit Tanımlar/Dizayn Dosyaları bölümünde tanımlanır. Dizayn
dosyalarının içeriği konusunda detaylı bilgi “aidat.txt” dosyasında verilmiştir.

AĐ.3.4.

Özel Tanımlı Raporlar

Bu bölümde kullanıcının tanımladığı sahalara göre liste alınır. Özel raporların dökümünü
alabilmek için öncelikle özel rapor tanımının yapılması gerekir.

AĐ.3.4.1.

Özel Rapor Tanımı

Kullanıcı tanımlı listede yer almasını istediğiniz bilgileri bu bölümün YENĐ TANIM AltBölümünde tanımlayacaksınız.
YENĐ TANIM bölümü iki kısımdan oluşmuştur. Ön yüzde tüm tanımı etkileyen sabit
bilgiler, arka yüzde ise her kart için tekrarlanacak komut dizisi bulunur. Her yeni kart
geldiğinde program kendiliğinden satırbaşı yapar. Tanım dosyasının arka yüzünde
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kolonlar halinde toplam 300 satıra kadar sahalar bulunur. Her sıra listede bir kolonu
gösterir.
Rapor Dosya Đsmi
Bu sahaya yeni tanımlayacağınız dosyanın ismi yazılır.
Rapor Başlığı
Bu saha raporun başlığını verir. Rapor başlığı olarak dosya tarzında uzun bir metin
verilmek istenirse istenen dosya ismi köşeli parantezler içinde yazılır. Örneğin; [kart1.txt].
Bu durumda “kart.txt” dosyası data dosyalarının bulunduğu bölümde olmalıdır.
Sayfa Boyu
Kullanıcı yapmakta olduğu dizayna göre her sayfaya kaç adet oto kartı basılacağını
belirleyip buraya yazmak zorundadır. Bu sahaya hiçbir değer yazılmazsa sayfabaşı
yapılmaz.
Yazıcı Escape Sequence
Yazıcıdan hangi yazı modunda döküm alınacağını belirler. Yazıcı tanımlamaları ile ilgili
detaylı bilgiyi ORTAK TANIMLAR bölümünde bulabilirsiniz.
Sadece Toplam
Bu sahaya “E” yazılırsa liste alınmaz , sadece en son toplam satırı çıkar.
Başlık Basılacak
Bu sahaya “E” yazılırsa listenin en başına saha başlıkları bir sıra halinde basılır.
Sıralama Sahası
Bu saha listenin belli başlı kriterlere göre sıralanması işlemini yapar.
Başlık Basılacak mı
Bu saha her sayfa başına kolon başlıklarının çıkıp çıkmamasını belirler.
Ön yüzdeki bilgiler girildikten sonra PgDn tuşuyla arka sayfaya geçilir.
Saha Kodu
Buraya basılması istenen saha adı veya özel anlamı olan karakterler konur. Annn nnn
sayıda aralığı, Snnn nnn sayıda satırbaşını, F sayfa başını ve M de bir yan kolona
yazılan metni gösterir. Saha kodları F4 tuşu kullanılarak görülebilir. Bu kodlardan sadece
51-106 arasındaki kodlar kullanılabilir.
Saha Başlığı
Bu sahaya listede ilgili kolonun başlığı yazılır. Bu başlık listenin en başında çıkar. Eğer
saha kodu olarak “M” yazılmışsa o zaman burada yazılı metin her kart için basılır.
Toplam
Listenin sonunda bu kolon için toplam alınıp alınmayacağını gösterir.
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Saha Boyu
Elde edilen sahanın kaç karakterlik kısmının basılacağını gösterir. Nümerik sahalarda
sağdan, alfanümerik sahalarda ise soldan alınır.
ESKĐ TANIM bölümü daha önceden kaydedilmiş rapor dosyasının üzerinde herhangi bir
düzeltme veya iptal işlemi yapılacaksa kullanılır. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza rapor
dosya ismini soran ekran gelir. Dosya adını yazarak veya F6-DOSYA LĐSTESĐ tuşuna
basarak ekrana çıkan listeden seçim yaparak dosyayı ekrana getirip üzerinde tadilat
veya iptal işlemleri yapabilirsiniz. Dosya üzerinde değişiklik yapıp kayıt edildiğinde dosya
artık en son hali ile kayıt edilmiş olur.

AĐ.3.4.2.

Özel Rapor Dökümü

Tanımı yapılan rapor dosyasının dökümü bu bölümden alınır. Rapor alınacak dosya ismi
belirtilir. F6 tuşu kullanılarak da seçim yapılabilir.
Listeleme aralıkları isteğe bağlı olarak doldurulur. F2 tuşu ile listeleme işlemi yapılır,
yazıcıdan bastırmak için F4 tuşu kullanılır. F6 tuşu ile üye kartlarının listesi görüntülenir.

AĐ.4.

Servis

Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi SERVĐS
bölümünün Alt-Bölümlerine bakalım.

AĐ.4.1.

Dosya Đşlemleri

Bu bölüm kendi içinde DOSYA BAKIMI, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU, YENĐ DOSYA
ve KOD DEĞĐŞTĐRME Alt-Bölümlerine ayrılır.

AĐ.4.1.1.

Dosya Bakımı

Kart ve hareket kayıtları üzerinde çeşitli işlemler yapabileceğiniz bu bölüm KART
BAKIMI, HAREKET BAKIMI, KART/HAREKET KONTROLÜ ve CARĐDEN TRANSFER
Alt-Bölümlerine ayrılır.

AĐ.4.1.1.1.

Kart/Hareket Bakımı

KART ve HAREKET BAKIMI bölümleri kendi içlerinde DOSYA KISALTMA ve YENĐDEN
ĐNDEKSLEME Alt-Bölümlere ayrılmaktadır. Bu bölümler her iki bölüm için aynı olmakla
beraber birinde kartların diğerinde hareketlerin içerikleri değiştirilir.
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DOSYA KISALTMA
Daha önceden silinmiş bulunan hareketler ve evraklar dosyada silinmiş olarak
işaretlenmiş olmakla beraber gerçekte yer tutmaya devam ederler. Bu da bilhassa yüklü
veri dosyalarıyla çalışıldığında disk kapasite sorunlarına yol açar. Bu bölüm vasıtasıyla
silinen kayıtların dosyalardan tamamen çıkarılması ve bu sayede dosya boylarının
asgariye indirilmesi sağlanır. Örneğin, yeni bir aidat dosyası oluşturduğunda 50 kart
tanımlanmışsa ve bunların içinden 5 kart silinmişse diskte hala 50 kayıt varmış gibi
okunur. Yani diskte 5 kartlık fazladan yer işgal edilmiş olur. F2-KISALTMA ĐŞLEMĐ
tuşuna bastığınızda ekrana dosya kısaltma işlemine başlanacağını belirtilen uyarı mesajı
gelir. Bu mesajı “E” ile geçtiğinizde ekranda görünen TOPLAM KAYIT sahasındaki
rakam eğer dosyalarda kısalma varsa azalır.
YENĐDEN ĐNDEKSLEME
Data dosyalarındaki bilgilerden hareket ederek yeni bir indeks oluşturulur(.ind dosyaları).
Dosyalardaki bilgiler tek tek gözden geçirilir. Hatalı olan veya okunamayan aidat kayıtları
varsa indekslenmez ve dosyada saklanmaz. Yeniden indeksleme işlemini yapmadan
evvel mutlaka aidat dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Tekrar geriye dönüş
olmadığından kayıtlarınızda istenmeyen kayıplara sebep olabilirsiniz.

AĐ.4.1.1.2.

Kart/Hareket Kontrolü

Bu bölümde hareketlerle kartlar arasındaki rakamsal uyumu sağlama işlemleri yapılır,
üye kartının arka yüzündeki toplam değerler aidat hareketleri taranarak oluşturulan
değerlerle değiştirilir.

AĐ.4.1.1.3.

Cariden Transfer

Bu bölümde ETA:CARĐ program modülünde kayıtlı bulunan kartlar ETA:AĐDAT
programına aktarılırlar. Bu işlem sırasında ekrana çıkan işlem aralıklarına uygun
değerler verilerek istenilen kartların aktarılması sağlanır. Aktarma işlemi sonunda
orijinal(cari) kartlar değişmeden bırakılır.

AĐ.4.1.2.

Kapasite Kullanım Raporu

Bu bölümde üye kart ve hareket sayılarını, toplam disk kapasitesini, aidat dosyalarının
kapladığı alan, dosyalardaki boş alan ve diskte kullanılabilecek boş alan rakamlarını
ekranda görebilirsiniz.

AĐ.4.1.3.

Yeni Dosya

YENĐ KART DOSYASI, YENĐ HAREKET DOSYASI ve YENĐ KART/HAREKET DOSYASI
olarak kendi içinde dallanan bu bölüm aidat dosyalarının silinerek yeniden boş olarak
açılmasını sağlar.
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AĐ.4.1.3.1.

Yeni Kart Dosyası

Bu bölüm yeni bir aidat kart dosyası açar. Eğer sistemde aidat kart dosyası mevcutsa
bunu tamamen silerek yeni bir dosya oluşturur. Eğer aidat hareket dosyası olduğu
gibi(hareket dolu) kalırsa kartlarla hareketler arasında uyumsuzluklar çıkacaktır. Yeni
kart dosyası açılmaya başlandığında aidat kart dosyasında çalışılacak yılın girilmesini
bekler. Yıl tanımlanarak ENTER tuşuna basıldığında aidat sisteminde belirtilen yıl ile
çalışıp çalışmayacağınızı soran bir mesajla karşılaşacaksınız. Mesaja uygun bir cevap
verildikten sonra daha önceden aidat dosyası mevcutsa kayıt ortamında aidat dosyasının
bulunduğunu ikaz eden uyarı mesajı ile karşılacaksınız. Bunun ardından bir uyarı mesajı
daha gelecektir. Bu mesajı da geçtikten sonra işlemin başlaması için program sizden "*"
tuşunu kullanmanızı bekleyecektir. Bu işlemden sonra yeni aidat kartı dosyası açılmış
olur.

AĐ.4.1.3.2.

Yeni Hareket Dosyası

Yeni kart dosyasında olduğu gibi yeni hareket dosyasında da hareket dosyalarını varsa
silerek yoksa doğrudan yeni bir dosya açılmasını sağlar. Yeni hareket dosyası
açıldığında kart dosyası aynen kalırsa iki dosya arasında uyumsuzluk olabilir. Bundan
dolayı hareket dosyası açılırken kart dosyası dolu ise kartların içinin temizlenmesi uygun
olur. Yeni hareket dosyası açma işlemleri de aynı yeni kart dosyasında olduğu gibidir.

AĐ.4.1.3.3.

Yeni Kart/Hareket Dosyası

Hem yeni kart hem de yeni hareket dosyası açma işlemlerini bir arada yapan bölümdür.
Diğerlerinde olduğu gibi kart ve hareket dosyalarını varsa silerek yoksa doğrudan yeni bir
dosya açılmasını sağlar. Yeni kart/hareket dosyası açma işlemleri de aynı diğer dosya
açışlarında olduğu gibidir.

AĐ.4.1.4.

Kod Değiştirme

Daha önce tanımlamış olduğunuz üye aidat kart kod ve ünvanlarınızı bu seçenek
vasıtasıyla değiştirebilir ve yeni bir kod tanımlayabilirsiniz. Bu bölüme girdiğinizde
karşınıza ESKĐ KOD, YENĐ KOD ve YENĐ ÜNVAN sahaları gelir(Şekil 8). Eski kod
sahasına değiştirilmesini istediğiniz eski kod yazılır. Bu kodu tanımlarken isterseniz
kendiniz yazabilir, isterseniz F6-KART LĐSTESĐ yardımıyla kart listesinden seçim
yapabilirsiniz. Yeni Kod ve Ünvan sahalarına ise kullanmak istediğiniz yeni üye kart kod
ve ünvanını yazabilirsiniz. Kodlar değiştirilirken eski koda ait olan tüm hareketler de yeni
koda transfer olur. Tanımlamaları yaptıktan sonra F2 tuşuna bastığınızda ekrana "KOD
TRANSFERĐ ĐŞLEMĐNE BAŞLIYORUM EMĐN MĐSĐNĐZ?" mesajı gelir, “evet” dediğinizde
transfer işlemi başlar.
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ETA:AĐDAT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
KOD DEĞĐŞTĐRME
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ESKĐ VE YENĐ KODLARI GĐRĐNĐZ!
ESKĐ KOD:
YENĐ KOD:
YENĐ ÜNVAN:
F1YARDIM F2KOD DEĞĐŞTĐRME ĐŞLEMĐ F6KART LĐSTESĐ ESC

Şekil 8

AĐ.4.2.

Sabit Tanımlar

Bu bölüm PARAMETRELER, SAHA BOYLARI, KURUM BĐLGĐLERĐ, YAPI ĐŞLEMLERĐ
ve DĐZAYN DOSYALARI bölümlerinden oluşur.

AĐ.4.2.1.

Parametreler

Bu bölümde AĐDAT modülü
tanımlanmaktadır(Şekil 9).

ile

ilgili

muhtelif

ilk

değerler

ve

parametreler

ETA:AĐDAT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
PARAMETRELER
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
HAREKET EKRANINDA ÇERÇEVE:E
MUHASEBE BAĞLANTISI:S
MÜKERRER KAYIT:E
VALÖR:
AYLIK GECĐKME ZAMMI ORANI:
ZAM UYGULAMA YÖNTEMĐ:B
GECĐKME ZAM.AYA TAMAMLAMA:E

[E/H]
ETĐKET BASIMINDA
[E/H/S]
SIRA ARALIĞI: 9
[E/H]
KOLON ARALIĞI:40
[GÜN]
6.00 [%]
[B:Basit/L:Bileşik/O:Karma/G:Geri]
[E/H]

MUHASEBE HESAPLARI
AĐDAT:
VADE FARKI:
DĐĞER:

SON KAYDEDĐLEN KART
ÜYE KODU:002
ÜNVANI:ADEM ASLAN
SIRA NO:002
ÖNTAKI

BORÇ EVRAK NO:
ALAC.EVRAK NO:

NO

BOY
0
0

F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP LĐSTESĐ ESC

Şekil 9
244

ETA : ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAMLARI

Hareket Ekranında Çerçeve
Bu parametre hareket fişinde bulunan çerçevenin ekranda görünüp görünmemesini
sağlar.
Muhasebe Bağlantısı
Bu saha yeni kayıttan yapılan aidat hareketinin muhasebe entegrasyonunun yapılıp
yapılmayacağını veya kayıt esnasında isteğe bağlı olmak üzere muhasebe
entegrasyonunun yapılıp yapılmamasını sağlar.
Mükerrer Kayıt
Bu parametreye “E” yazılırsa üye kart kaydı yapılmadan önce üye sıra no'sunun daha
önceden kullanılıp kullanılmadığı araştırılır, kullanılmışsa uyarıda bulunulur.
Valör
Bu haneye yazılan gün sayısı(üyenin ödemeyi geciktirebileceği en fazla gün sayısı)
programın hareket işlemlerinde kendiliğinden ilgili haneye gelir.
Aylık Gecikme Zammı Oranı, Zam Uygulama Yöntemi ve Etiket Basımı
Bu sahalarda tanımlanan değerler ilgili yerlerde ekrana kendiliğinden gelirler, kullanıcı
isterse bunları değiştirebilir.
Gecikme Zammını Aya Tamamlama
Bu parametreye “H” verilirse vade farkı hesaplamalarında iki tarih arası doğrudan gün
olarak hesaba katılır, “E” verilirse fark 1 gün bile olsa 30 günden işlem görür. Bir sonraki
aya 1 gün bile sarksa o zaman o ay da ayrıca 30 günden işlem görür.
Muhasebe Hesapları
Bu başlık altında yer alan aidat, vade farkı ve diğer hareket kayıtları sırasında
kullanılacak muhasebe hesap kodları tanımlanır. Bu hesaplar muhasebe fişlerinin
oluşturulmasında kullanılır.

Son Kaydedilen Kart
Üye kart dosyasına herhangi bir kart ilavesi yapıldığı zaman kaydedilen kartın kod,
ünvan ve sıra no’su bu sahaya atılır. Bu bilgiye programın muhtelif yerlerinden Ctrl-F7
tuşuna basılarak ulaşılır. Bu tuşun çalıştığı yerler aşağıda sıralanmıştır.
- Üye kart kaydı
- Tekli üye hareket kaydı
- Toplu üye hareket kaydı
Bu ekranda yapılan tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.

AĐ.4.2.2.

Saha Boyları

Aidat hareketlerinde kullanılan sahaları ekrandan kaldırmak, ekrana koymak veya saha
boylarını istenilen boyda tanımlama işlemi bu ekranda yapılır(Şekil 10). Yapılan
tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kaydedilir.

ETA : AĐDAT

245

ETA:AĐDAT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
SAHA BOYLARI
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SAHA ADI E/H BOY
ÜYE KODU:E
20
ÜNVANI:E
30
ĐŞLEM TARĐHĐ:E
10
ĐŞLEM TĐPĐ:E
2
ÖDEME ŞEKLĐ:E
1
TUTAR:E
18
VADE TARĐHĐ:E
10
VALÖR:E
2
AÇIKLAMA:E
30
EVRAK NO:E
15
ÖZEL KOD:E
5

F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 10

AĐ.4.2.3.

Kurum Bilgileri

Bu bölüm BÜRO BĐLGĐLERĐ ve YÖNETĐM KURULU BĐLGĐLERĐ Alt-Bölümlerine ayrılır.
BÜRO BĐLGĐLERĐ
Bu ekranda kuruma ait adres ve benzeri bilgiler tanımlanır. Bu bilgiler raporlama
işlemlerinde kullanılır.
YÖNETĐM KURULU BĐLGĐLERĐ
Bu ekranda yönetim kuruluna ait bilgiler(Başkan, Başkan yardımcısı ve Üye-1-2-3-4-5)
tanımlanır. Bu bilgiler de raporlama işlemlerinde kullanılır. Yapılan tanımlamalar F2KAYIT tuşu ile kaydedilir.

AĐ.4.2.4.

Yapı Türleri

Bu bölümde yapı kodları, açıklamaları tanımlanır, ödeme planı oluşturulur (Şekil 11). En
fazla 100 ayrı yapı kodu tanımlanır, bu bilgiler otomatik borç hareketi oluşturulurken
kullanılır. Bu ekranda program ödeme planı yapılacak yapı kodunun girilmesini bekler.
Yapı kodunu girdikten sonra bu koda ait ödeme planı oluşturulabilir. Herhangi bir yapı
türleri ile ilgi bilgi girildikten sonra her sayfa için ayrı ayrı kayıt yapılır.
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ETA:AĐDAT V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
YAPI TÜRLERĐ TANIMLAMA
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
YAPI KODU:A1
AÇIKLAMA 1:DENĐZ TARAFI
NO: 1
YAPI ADI:A BLOK 100 M2
AÇIKLAMA 2:
S.NO
TARĐH
TUTAR
S.NO
TARĐH
TUTAR
1 01/01/2009
500 000.00
16
2 15/01/2009
300 000.00
17
3 15/02/2009
300 000.00
18
4 15/03/2009
300 000.00
19
5 15/04/2009
300 000.00
20
6 15/05/2009
300 000.00
21
7 15/06/2009
300 000.00
22
8 01/07/2009
750 000.00
23
9 15/07/2009
450 000.00
24
10 15/08/2009
450 000.00
25
11 15/09/2009
450 000.00
26
12 15/10/2009
450 000.00
27
13 15/11/2009
450 000.00
28
14 15/12/2009
450 000.00
29
15
30
F1YARDIM F2KAYIT F5YAPI KOD LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC

Şekil 11

AĐ.4.2.5.

Dizayn Dosyaları

Kart ekranından alınacak kart yazdırma dizayn dosyaları bu ekranda tanımlanır. En fazla
10 dizayn dosyası tanımlanabilir. Dosyalar tanımlandıktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kayıt
edilir.
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ETA : Entegre Ticari Programları

ETA : ADĐSYON
Program Modülü



ETA:ADĐSYON lokanta, restaurant, büfe, gazino, kahvehane, kulüp, çay bahçesi gibi
yiyecek-içecek servisi yapılan ve adisyon açılması zorunlu olan tüm işyerlerinde adisyon
işlemlerini bilgisayarda takip etmenize olanak tanıyacak bir program modülüdür. Söz
konusu programda adisyon fişlerini düzenleyecek, kayıt yapacaksınız. ETA:ADĐSYON
programı genellikle ETA:STOK program modülünde tanımlanmış olan stoklar ve
ETA:CARĐ program modülünde tanımlanmış olan müşteri/satıcı kayıtları ile çalışır. Arzu
edilirse ETA:ADĐSYON, ETA:STOK veya ETA:CARĐ programlarında kayıtlı olmayan mal
ve/veya müşteri/satıcılarla ilgili adisyon düzenleme olanağına da sahiptir. Esasen
ETA:ADĐSYON program modülü ETA:STOK ve/veya ETA:CARĐ program modüllerinin
tamamıyla kullanılmadığı durumlarda da bağımsız olarak kullanılabilir. Kayıt edilen
adisyon fişleri kullanıcının isteği doğrultusunda faturalanabilir.
ETA:ADĐSYON yukarıda bahsedilen adisyon işlemlerini gerçekleştirebildiği gibi bu
işlemlerin sonucunda oluşan kayıtların takibi ve analizi olanağını da içermektedir.
Programınızı çalıştırdığınızda(programın bilgisayara yüklenmesi ve çalıştırılması için
gerekli açıklama ORTAK TANIMLAR bölümünde verilmiştir) karşınıza ETA ekranı
gelecek, bu ekranı ENTER tuşuna basarak geçeceksiniz. ETA ekranını bu şekilde
geçtikten sonra karşınıza ETA programlarının kopya edilerek çoğaltılmasına ilişkin yasal
hususları hatırlatan bir ekran gelecektir. Bu ekrandaki açıklamaları da okuduktan sonra
yine ENTER tuşuna bastığınızda karşınıza ŞĐFRE ekranı gelecektir. Bütün ETA Ticari
Programlarının girişinde yer alan bu ekranda sorulan şifreye ETA şeklinde cevap
vereceksiniz. Daha sonra arzu ederseniz bu şifreyi istediğiniz bir şifre ile
değiştirebilirsiniz.
Eğer ETA:ADĐSYON programını ETA:ENTEGRE menüsü ve diğer ETA Ticari Program
Modülleri ile birlikte kullanıyor iseniz, ETA ve ŞĐFRE ekranlarından MENÜ programında
geçmiş olacağınızdan, MENÜ'den ADĐSYON programını seçtikten sonra bu ekranlar
tekrar tekrar karşınıza gelmeyecektir.
Yukarıda bahsedilen ekranlardan bu şekilde geçtikten sonra karşınıza gelen ekran ANA
MENÜ ekranı olup programın Ana Bölümlerine geçmek için gerekli seçenekleri
içermektedir.
ETA:ADĐSYON programının Ana Bölümleri şunlardır;
F2-ADĐSYON, adisyon Đşlemleri,
F4-RAPORLAR, adisyon işlemleri ile ilgili rapor ve analizler,
F5-SERVĐS, adisyon sistemi ile ilgili bakım işlemleri.
Söz konusu Ana Bölümlere geçmek için menüde belirtilen F2, F4, F5 tuşlarını
kullanacaksınız. Şimdi ETA:ADĐSYON programının Ana Bölümlerini inceleyelim.
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AD.1.

Adisyon Đşlemleri

Bu bölümde adisyon fişleri düzenleyecek, kaydedecek, yazıcıda yazdıracak ya da
gerektiğinde daha önce kaydedilmiş adisyon fişleri üzerinde değişiklik veya iptal
yapacaksınız.
ETA:ADĐSYON, ETA:Entegre Ticari Program Dizisinin bir modülü olduğundan kendi
dosyaları ile çalışma özelliğine sahip olması yanında arzu edildiğinde ETA:STOK,
ETA:CARĐ, ETA:FATURA ve ETA:MUHASEBE program modülleri ile "entegre" çalışma
özelliğine sahiptir. Söz konusu program modüllerinden biri veya ikisi hiçbir tadilat
gerektirmeden ETA:ADĐSYON ile kullanılabilir. Burada kastedilen direkt entegrasyon
olup ara dosyalar, ara dosyaların veya kısıtlı bilgilerin transferi ya da faturalama
sistemine bağlı kısıtlı stok ve cari sistemleri söz konusu değildir. Direkt entegrasyon kayıt
aşamasında avantajlara sahip olduğu gibi tadilat ve iptal işlemlerine de olanak tanır.
Adisyon işlemini faturalaştırma sonrasında ETA:MUHASEBE ve ETA:MUHASEBE-II'ye
entegre kayıt yapılırken muhasebede döviz kullanılıyorsa(Dövizli Muhasebe) o zaman
her fiş kaleminin içine o satırda yazılı TL tutarının döviz karşılığı da yazılır.
ETA:STOK, ETA:CARĐ ve diğer modüller kendi içlerinde tam fonksiyonlu program
birimleri olup ETA:ADĐSYON ile bir adisyon işlemi yapıldığında bu programların
kullandığı dosyalara direkt kayıt yapılmaz. Ancak faturalama işlemi yapıldıktan sonra
ETA:STOK, ETA:CARĐ, ETA:FATURA ve ETA:MUHASEBE modüllerine ENTEGRE kayıt
yapılabilmektedir.

AD.1.1.

Yeni Adisyon

Bu bölüme girdiğinizde karşınıza bir pencere içinde "ADĐSYON AÇILACAK MASA
NO'SUNU GĐRĐN!" mesajı gelir(Şekil 1). Bu ekranda adisyon açılacak masa no'su girilir,
ardından boş bir adisyon ekranı gelir.
ETA:ADĐSYON V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192

ADĐSYON

┌──────────────────────────────────────────┐
│ADĐSYON AÇILACAK MASA NO'SUNU GĐRĐN!
│
│MASA NO:1
[1-1000]
│
│
│
└──◄F1YARDIM F6MASA LĐSTESĐ ◄─┘ ESC ►──────┘

Şekil 1
Adisyon ekranında çalışırken SERVĐS bölümünde bulunan KOMBĐNE EKRAN: [E/H]
parametresine bağlı olarak seçenekli bir şekilde adisyonun her iki yüzünün tek bir
ekranda görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda adisyonun 1.yüzü biraz yukarı
çekilerek daha önce 15 satır olan adisyon ekranında bazı önemsiz sahaların iptali ile
elde edilen boşluğa toplam 5 satır halinde adisyonun arka yüzü basılacaktır. Eğer
komple ekranlarda çalışmak istiyorsanız Ctrl-F(CTRL tuşu ile beraber F tuşu) tuşuna
basarak kombine ve normal ekran arasında geçiş yapabilirsiniz. Tekrar CTRL-F tuşuna
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bastığınızda bir önceki ekran tipine geri dönebilirsiniz. Yine SERVĐS bölümünde bulunan
SÜREKLĐ DAR EKRAN: [E/H] seçeneği ile 2.sayfada çalışırken 5 ile 15 satır arasında
otomatik geçiş yapabilirsiniz. Dar ekran konumunda çalışırken ekrana çıkmayan sahalar
program tarafından boş olarak kabul edilmektedir. Şimdi adisyonu nasıl dolduracağımızı
ve hangi seçeneklere sahip olduğumuzu görelim.
Karşınıza gelen adisyon ekranının üst sayfası adisyonun başlık bilgilerini klavyenin
sağındaki PgUp, PgDn tuşları veya alt ve üst ok tuşları ile geçilen alt sayfası adisyon
kalemleri giriş sayfasını kapsar. Kalemler sayfasında özel bazı tuşları kullanarak
istediğiniz bölgeye ulaşarak istediğiniz kayıtları yapabilirsiniz. Bu özel tuşların kullanımı
ile ilgili bilgiyi ORTAK TANIMLAR bölümünün TABLOLARDA TUŞ KULLANIMI AltBölümünde bulabilirsiniz.
Şimdi tekrar başlık ekranına dönerek çeşitli sahaların özelliklerine bakalım.
Cari Hesap Kodu, Ünvanı
Bu iki hane üzerinden ETA:CARĐ programı dosyalarında bulunan bir müşteri/satıcı kaydı
ile bağlantı yapılır. ETA:ADĐSYON programı çalıştırıldığında kayıt ortamında ETA:CARĐ
dosyalarının varlığı kontrol edilir. Eğer dosyalar bulunursa program kullanıcıya
ENTEGRE kayıt olanağı sağlar. Eğer CARĐ dosya içinde verilen CARĐ HESAP KODU
veya ÜNVANI yok ise "CARĐ KARTI BULUNAMADI, TANIMLAMAK ĐSTĐYOR
MUSUNUZ?" uyarısı ekrana gelecektir, “E” tuşuna bastığınızda ekrana bir pencere
çıkarak cari kart bilgilerinin girilmesine olanak tanıyacaktır. Eğer cari kartı açılmazsa
veya dosyalar sistem tarafından bulunamaz ise bu bilgiler sadece adisyon dosyalarında
saklanacaktır.
ETA:CARĐ ile ENTEGRE çalışma durumunda CARĐ KODU ve ÜNVANI hanelerinden
aynen ETA:CARĐ'de olduğu gibi(arzu edilirse ÖZEL KARAKTERLER kullanılarak) arama
yapabilirsiniz. Bu şekilde belli bir müşteri/satıcı ile bağlantı yapılırsa başlık ekranının ilgili
bölümleri otomatik olarak doldurulur. Adisyon kaydı sonrasında faturalaştırma
yapıldığında fatura ile ilgili bilgiler ETA:CARĐ dosyalarına aktarılır. KOD veya ÜNVAN
hanelerinden yeni bir arama yapılması ve yeni bir müşteri/satıcı kaydı bulunup
bulunamaması durumlarına bağlı olarak ETA:CARĐ ile bağlantı tekrar sağlanabilir ya da
bağlantısız işlem yapılır.
ETA:CARĐ dosyalarında bulunmayan bir müşteri/satıcı ile ilgili işlem yapılacaksa ya da
cari dosyalarında bulunmasına rağmen bir hesaba ENTEGRE olmayan kayıt yapılmak
isteniyorsa(cari hesaba kayıt düşmeden) programın cari dosyalarından arama
yapmasını(ve bağlantı yapmasını) önlemek için söz konusu hanelerden alt ok veya üst
ok tuşları ile geçiir. Programa girişte ETA:CARĐ dosyalarının bulunamaması durumunda
söz konusu haneler serbest doldurulur, arama ve ENTEGRE kayıt yapılmaz.
Cari hesaplarla bağlantı kurmanın bir başka pratik yolu ise F6-KART LĐSTESĐ seçeneği
ile elde edilen kart listesidir. Alt-Menü'deki F6-KART LĐSTESĐ seçeneği kullanıldığında
ekranda bir pencere çıkacak ve kartları hangi koddan itibaren listelemek istediğiniz
sorulacaktır. ENTER tuşuna basarak geçerseniz ilk cari karttan başlayarak liste
verilecektir. Başlangıç kodu vererek geçerseniz, verdiğiniz koddan başlanarak cari kart
listesi verilecektir. YILDIZ (*) tuşuna basarak bir dizi harf verirseniz ÜNVANI verdiğiniz
harf dizisi ile başlayan cari kartlarınız listelenecektir. Ekranda görüntülenen kartlardan
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herhangi birini çağırmak için ışıklı çubuğu ok tuşları ile yukarı/aşağıya hareket ettirip arzu
edilen cari kaleminin üzerine gelince ENTER tuşuna basmak gerekmektedir.
Söz konusu KOD ve ÜNVAN hanelerinden belli bir cari hesapla bağlantı sağlandıktan
sonra F8-DETAY BĐLGĐ tuşu, ilgili cari hesap kartı ile ilgili detaylı bilgiyi görüntüleyecektir.
Adisyon No
Serbest bırakılmış olan bu hanedeki bilgi ENTEGRE çalışma durumunda diğer program
modüllerinin dosyalarına EVRAK NO şeklinde aktarılır. SERVĐS bölümünde ilgili ön
tanım verilirse ADĐSYON modülü her yeni adisyon kaydında otomatik bir NO verme
özelliğine sahiptir. Bu opsiyonun çalışma tarzı ile ilgili detaylı bilgiyi ORTAK TANIMLAR
bölümünde EVRAK NO başlığı altında bulabilirsiniz.
Adisyon Tarihi
Adisyon ekranına girerken adisyon tarihi olarak sistemin açılışında verdiğiniz sistem
tarihi karşınıza gelir. Arzu ederseniz bu tarihi değiştirebilirsiniz. Tarih girişindeki
opsiyonlar için ORTAK TANIMLAR bölümüne bakınız.
Servis/Devir Đşlemleri bölümünde anlatıldığı gibi adisyon dosyaları zaman zaman
devredilecektir. Adisyon tarihi olarak söz konusu devir tarihinden eski bir tarih
kullanılamaz. Ayrıca ENTEGRE çalışmada entegrasyon yapılacak dosyalardaki devir
tarihleri de kayıt yapılabilirlik açısından göz önüne alınmalıdır. Örneğin;
ETA:ADĐSYON'dan kesilecek bir adisyon fişinin tarihi ETA:CARĐ hareket dosyalarında
yapılmış son hareket devir tarihinden önce olmamalıdır.
Açılış Saati
Bu haneye masanın açıldığı saat ve dakika makinenin sistem saatinden kendiliğinden
gelir. Đstenirse "*" tuşuna basılarak yenilenebilir.
Kapanış Saati
Bu haneye masanın kapandığı saat ve dakika girilir, "*" girilirse program sistemin o anki
saat ve dakikasını kapanış saati hanesine yazar. Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler
bölümünde tanımlı bulunan saat ücreti kullanılarak hesaplanan tutar Muhtelif-3 sahasına
Đşgaliye Ücreti olarak yazılır.
KDV Dahil
Bu sahaya "H" yazılırsa KDV adisyon tutarı üzerinden hesaplanarak adisyon tutarına
KDV dahil edilir, "E" yazıldığında KDV adisyon tutarının içinden hesaplanarak KDV
hanesine yazılır, normalde "E" olmalıdır.
Kapalı Fatura
Bu sahaya "E" yazıldığında işlenen adisyonun faturalaşması sırasında nakit hareketi ile
kapatılarak iki hareket halinde işlenmesini sağlar. Nakit hareketi yapıldığından,
adisyonun faturalaştırılması sırasında muhasebeye entegrasyon yapıldığında eğer borç
veya alacaklı tarafta sadece kasa hesabı bulunursa o zaman tahsil(satış faturası) veya
tediye(alış faturası) fişi kesilir, aksi taktirde mahsup fişi kesilir.
Sorumlu
Bu haneye hizmet sorumlusuna ait bilgi girilir.
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Açıklama
Herhangi bir açıklama yazılması için kullanılan iki ayrı sahadır.
Adisyon Özel Kodu
Adisyon dahilinde çıkarılacak raporlarda tasnif olanağı veren bir koddur.
Stok Har. Özel Kodu
Adisyonun faturalaşması sonunda STOK ile entegre çalışmada açılacak stok hareket
kayıtlarına verilecek özel kodu belirtir. STOK ile entegre çalışılması durumunda bu özel
kod vasıtası ile fatura kalemlerinin tasnif edilmesi olanağı mevcuttur.
Cari Har. Özel Kodu
Adisyonun faturalaşması sonunda CARĐ ile entegre çalışmada cari hareket kayıtlarına
işlenecek özel kod'dur. CARĐ ile entegre çalışılması durumunda cariden faturalaşan
adisyonlarla ilgili analiz yapılabilmesi olanağını verir. Özel kodların kullanımı ile ilgili
detaylı bilgi almak için ORTAK bölüme bakınız.
ADĐSYON TOPLAMI ve bundan sonraki haneler adisyon genel toplamının hesaplanması
için kullanılır. TOPLAM hanesinin altında adisyon toplamına ilave edilecek haneler
bulunmaktadır. Bu hanelerin başlık tanımları Servis/Özel Tanımlar/Saha Başlıkları
bölümünde kullanıcının ihtiyacına göre tanımlanabilir. Örneğin, MUHTELĐF-1,
MUHTELĐF-2, MUHTELĐF-3 vb. gibi haneler kullanıcının arzusuna uygun GARSONĐYE,
KUVER, ĐŞGALĐYE vb. gibi başlıklarla isteğe göre değiştirilebilir.
Adisyon tutarına ilave edilen tutarlar sabit rakamlar olarak tanımlanabileceği gibi adisyon
toplamının bir yüzdesi olarak da tanımlanabilir. Ek Tutar hanelerinden sonra fatura
kalemlerinden akseden iskontoların toplamını içeren bir satır ve yine iki adet başlığı
kullanıcı tarafından tanımlanabilen ĐSKONTO hanesi yer almaktadır. Bu haneler de yine
yüzdeler şeklinde tanımlanabilir. Bu hanelerden sonra ekranda KDV oranının tanımı ve
Kapalı/Açık Adisyon seçimi yer almaktadır. Adisyon ile ilgili hesaplamalar ve kayıtlar bu
bilgiler doğrultusunda düzenlenir. GENEL TOPLAM'dan sonra küsürat düzenlemeleri için
bir de KDV SONRASI ĐSKONTOSU sağlanmıştır. Bu hanelerin doldurulmasında dikkat
edilmesi gereken nokta; bilgisayarın belirli toplamları kendi başına alabileceği, buna
karşın bu değerlere her durumda ulaşılıp düzeltme yapılabileceğidir.
REF.NO
Sisteme girilen her adisyona verilen özel bir referans numarası olup seri olarak adisyon
bulunmasına ve sistemin dahili kullanımına yönelik bir parametredir.
Yukarıdaki basit uyarılara dikkat ederek dolduracağınız başlık bilgileri kayıt aşamasında
kapsamlı bir kontrolden geçecek, sistemin çalışma mantığıyla çelişen bilgileri
değiştirmeniz istenecektir.
Başlık bilgilerini doldurduktan sonra PgDn ya da alt ok tuşları ile adisyon kalemleri
sayfasına geçebilirsiniz. Toplam 150 satırdan oluşan adisyon kalemleri üzerinde, PgUp,
PgDn, Ctrl-Home, Ctrl-End, Home, End, alt ok, üst ok, Ctrl-sağ ok, Ctrl-sol ok, Ctrl-Y,
Ctrl-Z tuşlarını kullanarak istediğiniz bölgeye ulaşabilirsiniz. Burada listesini verdiğimiz
kontrol tuşlarının detaylı açıklamasını ORTAK TANIMLAR bölümününde bulabilir,
fonksiyonlarını bir deneme adisyonu üzerinde çalışarak öğrenebilirsiniz. Tuşların
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fonksiyonları ayrıca F1-YARDIM ekranında verilmiştir. Yine adisyon ekranının kullanımını
kolaylaştırmak amacı ile üzerinde bulunan adisyon kalemi sıra no'su ekranın sağ alt
köşesinde sürekli olarak görüntülenmektedir.
Şimdi adisyonun ilk satırından itibaren adisyon kalemlerinin ne şekilde doldurulacağına
bakalım.
Stok Kodu/Cinsi
Bu hanelere stok kodu ve stok cinsi yazılır. Stok koduna ulaşırken yine özel karakterleri
kullanabilir veya F6-KART LĐSTESĐ opsiyonu yardımıyla listeden istediğiniz stok kodunun
üzerine gelerek seçim yapabilirsiniz. Bu sahalardan aynen ETA:CARĐ ile bağlantı
yaptığınız mantık çerçevesinde ETA:STOK ile bağlantı sağlayabilirsiniz. Bu sahalardan
"alt ok", "üst ok", "Ctrl-sol ok", "Ctrl-sağ ok" tuşlarını kullanarak geçerseniz stok
dosyalarında arama yapılmaz ve ETA:STOK ile bağlantı kurulmaz.
Belirli bir adisyon kaleminin üzerinde çalışırken, bu satır için F8-DETAY BĐLGĐ tuşuna
basarak ilgili stok kartından alınan yardımcı bilgiler ekranda görüntülenecektir. Ayrıca
ışıklı imleç hangi satırda ise bulunduğu satırdaki hareketin stok kodu ve stok cinsi
ekranın alt kısmında görüntülenir.
KDV
Bu saha kalem bazında farklı KDV oranları uygulanacağı durumlarda kullanılır.
Đskonto 1-2-3
KDV sahasında olduğu gibi kalem bazında farklı iskonto oranları uygulanacağı
durumlarda kullanılır. Her kalemde üç iskonto sahası bulunur. Bu durumda her kalem için
üç farklı iskonto tanımlama imkanı mevcuttur.
Miktar, Fiyat, Tutar
FĐYAT hanesinde üzerinde bulunan kalem itibarı ile (*) yıldız opsiyonu kullanılabilir. Fiyat
hanesine "*1" "*2" ... "*5" ibarelerini girerek stok kartında tanımlı beş fiyattan herhangi
birini veya *YOA(Yıl Ortalama Alış), *YOS(Yıl Ortalama Satış), *YAO(Yürüyen Aritmetik
Ortalama), *SA(Son Alış), *SS(Son Satış) *EUA (En Ucuz Alış), *EPA (En Pahalı Alış),
*EUS (En Ucuz Satış), *EPS (En Pahalı Satış) fiyatlarını ekrana getirebilirsiniz. Burada
dikkat edilecek husus eğer belirtilen fiyat hanesi stok kartında dövizli fiyat olarak
belirlenmişse program tanımladığınız ilgili döviz kuru üzerinden çevrim yaparak ekrana
TL. değerini getirecektir.
Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde default FĐYAT hanesine istenilen fiyat
ibaresi(1..5, YOA, EUS vs.) yazıldığı taktirde stok kartı seçimi sırasında fiyat otomatik
olarak ekrana gelecektir.
FĐYAT, MĐKTAR veya TUTAR hanelerinden ikisi doldurulduğu anda kalan üçüncüsü
otomatik olarak doldurulur. Üç hane de dolu iken bir düzeltme yapılırsa tekrar
hesaplanması istenen haneye gidilerek bir "*" verilmesi gereklidir. Bu taktirde yıldız
verilen hane diğer hanelere bağlı olarak tekrar hesaplanır.
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2.Birim
Bu saha ile çalışmak istiyorsanız Servis/Sabit Tanımlar/Saha Boyları bölümünde yer alan
2.BĐRĐM sahasına “E” yazmalısınız. Adisyon programınızda stok kalem girişi sırasında
istenirse bu katsayı yardımıyla otomatik çevrim yapılabilmektedir. 2.Birim hanesinde iken
“*” yazıp ENTER tuşuna basılırsa program miktar hanesinde yazılan rakamı katsayıya
bölerek 2.birimi hesaplar. Normal miktar hanesinde '*2' yazıp enter tuşuna basıldığında
ise 2.birim hanesinde yazılı olan miktar katsayı ile çarpılarak normal miktar hesaplanır.
Bu sahaya sadece '*' yazılırsa(yanında 2 olmadan) o zaman tutar fiyata bölünerek
normal miktar hesaplanır.
Açıklama
Adisyon kayıtlarında tutulduğu gibi faturalaşma sonrasında ENTEGRE çalışma
durumunda ETA:CARĐ ve ETA:STOK dosyalarına aktarılan bir sahadır.
Adisyon doldurulduktan sonra F2-KAYIT tuşu ile sisteme kayıt edilir. F4-YAZDIRMA tuşu
ile ekrana gelen pencereden adisyon veya fatura seçilerek yazıcıdan yazdırabilirsiniz.
F6-KART LĐSTESĐ tuşu, ışıklı imleç adisyonun cari bölümünde iken kullanılırsa cari kart
listesini, adisyon kalemleri bölümünde kullanılırsa ilgili stok kartı listesini ekrana
getirecektir. Shift-F6 tuşuna basıldığında hizmet sorumluları listesi ekrana gelir.
F7-ADĐSYON LĐSTESĐ tuşu ile belirtilen masa no için ve belirtilen tarihten itibaren tüm
adisyonlar ekrana gelir. Buradan seçim yapılıp üzerinde çalışılan adisyon değiştirilebilir.
Bu durumda ekran kendiliğinden eski adisyon moduna geçer.
F8-DETAY BĐLGĐ tuşu, adisyonun üst sayfasında iken cari bağlantısı yapılmış müşteriye
o ana kadar kaydedilmiş hareketler itibarı ile girilmiş riskin hesaplanmasını ve öngörülen
kredi limitinin aşıldığı durumlarda operatörün uyarılmasını sağlar.
Adisyon bu şekilde alındıktan sonra F2 tuşu ile sisteme kayıt edilir. Daha sonra ESC
tuşuna basılarak bir önceki ekrana geri dönülür. Đşyerinde bulunan tüm masalara bu
şekilde adisyon kayıtları alınmaya devam edilir. Sisteme kayıtlı herhangi bir adisyona
ekleme yapılacağı, adisyonda değişiklik yapılacağı veya adisyon kapatılacağı zaman
yine YENĐ ADĐSYON tuşuna basılır, çerçeve içinde MASA NO belirtilir. Sistemde
belirtilen masaya ait adisyon kapatılmamış ise program eski bilgileri ekrana getirir.
Adisyon kapatılması işlemi F5-KAPATMA/FATURALAMA tuşu ile yapılır. Bu tuşa
basıldığı zaman bir çerçeve içinde öncelikle ödeme işlemini gerçekleştirmek için ödeme
ekranı gelir (Şekil 2).
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ETA:ADĐSYON V-7.9.0/S (C)2009 ETA S/N BK-85192
ESKĐ ADĐSYON
─────────────◄
ADĐSYON
►─────────────────────
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
ÖDEME ĐŞLEMĐ!
│
│
│
│
GENEL TOPLAM:
385.00
ÖDEME TĐPĐ
│
│
ÖDEME 1
:
100.00 NAKĐT
│
│
ÖDEME 2
:
100.00 VISA CARD
│
│
ÖDEME 3
:
200.00 MASTER CARD
│
│
TOPLAM ÖDEME:
400.00
│
│
PARA ÜSTÜ
:
15.00
│
│
│
└──◄F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM F6ÖDEME TĐPĐ ESC ►─────────────┘
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐP. F4YAZ. F5FAT. F6K.L. F7ADĐS.L. F8DETAY ESC

Şekil 2
Bu ekranda adisyonun toplam tutarı görüntülenir. Bu tutar SERVĐS bölümünde
tanımlanacak ödeme tiplerine göre üç değişik ödeme ile(NAKĐT, VISA, GOLDCARD vb.)
kapatılabilir. Yine aynı akranda TOPLAM ÖDEME sahasında yapılan üç değişik
ödemenin toplamı ve hemen altında ödeme sonunda verilecek PARA ÜSTÜ
görüntülenir. Ödeme ekranında F6-ÖDEME TĐPĐ tuşu ile ödeme tipleri seçilebilir, F2ĐŞLEME DEVAM tuşu ile faturalaştırma işlemine devam edilir. Bu işlemden sonra ekrana
kesilecek faturanın tarih ve numarasını girmeye olanak sağlamak üzere yeni bir ekran
gelir. Burada istenilen tarih ve numara belirtilir ve F2-ĐŞLEME DEVAM tuşuyla faturalama
işlemine başlanır. Đstenirse FATURA NO boş bırakılarak fatura programının SERVĐS
bölümünde tanımlı bulunan fatura numarasının otomatik olarak gelmesi sağlanabilir.
Fatura tarihi ve fatura no bilgileri adisyon ekranının ön yüzünde bulunan AÇIKLAMA 2
sahasının yanında bulunan iki ayrı sahaya kendiliğinden gelir, bu bilgiler istenirse fatura
yazdırma sırasında kullanılabilir. Adisyon programı SERVĐS bölümünde bulunan
"MUHASEBE KAYDI YAPILACAK MI?" sorusuna bağlı olarak kendiliğinden veya
seçenekli olarak entegre muhasebe fişi de kesilir. Faturalama/Kapama işlemi sonunda
STOK, CARĐ, FATURA ve MUHASEBE bağlantıları varsa ilgili dosyalara da kayıtlar
işlenir. Adisyon böylelikle kapatılmış olur. Adisyonu kapatılmış bir masaya tekrar girildiği
zaman ekrana boş bir adisyon gelir. Adisyon tadil edildiğinde ayrıca FATURA
modülünden de ilgili adisyonun faturası aynı şekilde düzeltilmelidir. Adisyon iptal
edildiğinde adisyona bağlı faturanın da iptal edilmesi gereklidir.
Adisyon giriş işlemi tamamlandıktan sonra F4-YAZDIRMA tuşuna basıldığında karşınıza
ADĐSYON/FATURA/MUTFAK SEÇĐMĐ ekranı gelir. Seçim yapılarak ENTER tuşuna
basılır, istenen döküm yazıcıdan alınır. Yazdırma işleminde kullanılan olan “adisyon.for”
veya “fatura.for” dosyaları daha önceden hazırlanmış olmalıdır. Bu konuda detaylı
açıklama “fatform.hl2” dosyasında verilmiştir. MUTFAK seçilirse stok kalemleri
yazdırılırken sadece son mutfak yazdırma işleminden sonra girilen siparişler yazıcıdan
alınır, bunun için stok kalemlerinde AÇIKLAMA 3 sahası açılmış olmalıdır.
EL TERMĐNALĐ ĐLE BAĞLANTI
Bilindiği gibi bazı işletmelerde siparişlerin alınması, adisyon fişlerinin düzenlenmesi,
alınan siparişlerin mutfak ve diğer bölümlere iletilmesi gibi işlemler el terminali adı verilen
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portatif aletlerle yapılmakta, bu da işlemlerde bir hayli hızlanma sağlamaktadır. Bu
terminallerde kayıtlı bulunan ve masa nolarına göre tasnifli olan bilgiler kasada bulunan
bilgisayara kolaylıkla aktarılabilmektedir. ETA:ADĐSYON programı adisyon giriş
ekranındayken Ctrl+F5 tuşuna basıldığı zaman program bu veri dosyasını tarayarak
içinden sadece üzerinde çalışılan masaya ait olan bilgileri toplayarak ekrana getirir. Aynı
masaya bir gün içinde birden fazla giriş yapılmış olması durumunda program en sonuncu
olanı çeker. Ctrl+F5 tuşuna ekranın her iki yüzündeyken de (ön-arka) basılabilir, bu tuşa
basıldığı zaman ekranda daha önceden girilmiş bilgiler varsa bunlar silinir. Program
ayrıca dosyadan adisyon tarihi-açılış saati-kapanış saati ve hizmet sorumlusu(garson)
bilgilerini de okuyarak ilgili sahalara atar. Kullanıcının bundan sonra yapması gereken
müşteri cari bilgilerini girmek, kayıt yapmak ve faturalama işlemine geçmektir.
Veri Dosyası bir dizi halinde kayıtlardan oluşur, her kayıtta sırası ile aşağıdaki sahalar
bulunur, her iki saha arasında “|” işareti bulunmaktadır. Đk 2 kayıt saha başlıklarını
içerdiğinden işleme alınmaz. Dosyanın adı “adisyon.txt” olup ya şirkete ait verilerin
yanında veya üzerinde bulunulan bölümde olmalıdır.
MASA
: 4
ADĐSYON NO
: 15
TARĐH
: 10
AÇILIŞ SAATĐ : 5
KAPANIŞ SAATĐ : 5
GARSON
: 30
STOK KODU
: 20
STOK ADI
: 30
CĐNSĐ
: 5
KDV
: 5
ADET
: 4
BĐRĐM FĐYAT
: 15
TUTAR
: 15
TOPLAM : 163 KARAKTER +12 “|” KARAKTERĐ+CR+LF=177 KARAKTER (her bir
kayıt)

AD.1.2.

Eski Adisyon

Sisteme daha önce kaydedilmiş bir adisyona ESKĐ ADĐSYON seçeneği ile ulaşabilirsiniz.
Eski adisyon seçeneği ile karşınıza gelecek arama kıstasları ekranına aradığınız adisyon
kayıtları ile ilgili kıstasları girerek arama yapabilirsiniz. Kıstasları doldurmadan F5ARAMA tuşuna bastığınızda tüm adisyonlar sıra ile ekrana gelecektir. Arama yaparken
diğer bölümlerde olduğu gibi MÜŞTERĐ KODU ve ÜNVANI hanelerinde “*” opsiyonu
kullanabileceğiniz gibi eski adisyon kaydına ulaşım F7-ADĐSYON LĐSTESĐ penceresi ile
kolaylaştırılmıştır. F7-ADĐSYON LĐSTESĐ tuşuna basıldığında aranan adisyonun Masa
No'su sorulacak, daha sonra listenin başlangıç tarihi sorularak adisyon kayıtları
görüntülenecektir. Aranan adisyon listesi ekranda görüntülendikten sonra ok tuşları ile
ilgili adisyonun üzerine gelinerek ENTER tuşu ile seçilebilecektir.
Eski bir adisyona erişim sırasında üzerinde durulacak en önemli husus entegre kayıtlara
ulaşılmasıdır. Ekrana gelen adisyon üzerinde değişiklikler yapıldıktan sonra kayıt yapılır.
Ancak eski adisyon daha önce faturalaştırıldıysa burada yapılan düzeltmeden sonra
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yeniden faturalaştırma yapılmaz. Bu durumda yeni kayıtların entegre kayıtlara ulaşması
için faturadan da aynı şekilde düzeltilerek kayıt edilmesi gerekir. Yine bu ekranda F4YAZDIRMA tuşu kullanılarak adisyon veya fatura yazıcıdan alınabilir.

AD.1.3.

Toplu Adisyon

Bu bölümde birden fazla masaya ait adisyonların bir ödeme ile kapatılması ve
faturalanması işlemi yapılır. Bu bölüme girildiğinde ekrana gelen pencerede toplanacak
adisyonlara ait masa noları yazılır(Şekil 3).
ETA:ADĐSYON V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 ADĐSYON
┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│
TOPLU HALDE FATURALANACAK/KAPATILACAK
│
│
MASA NO'LARINI GĐRĐN!
│
│
│
│
MASA NO
MASA NO
MASA NO
MASA NO
│
│
[1]
1
[11]
[21]
[31]
│
│
[2]
2
[12]
[22]
[32]
│
│
[3]
3
[13]
[23]
[33]
│
│
[4]
[14]
[24]
[34]
│
│
[5]
[15]
[25]
[35]
│
│
[6]
[16]
[26]
[36]
│
│
[7]
[17]
[27]
[37]
│
│
[8]
[18]
[28]
[38]
│
│
[9]
[19]
[29]
[39]
│
│ [10]
[20]
[30]
[40]
│
│
│
└──◄F1YARDIM F2KABUL F6MASA LĐSTESĐ ↑ ↓ ◄─┘ ESC ►───────┘

Şekil 3
Aynı ekranda 40 ayrı masa nosu tanımlanabilir. Bu ekranda tanımlanan masaların
adisyon bilgileri 1.sahada tanımlanan masa no'suna ait adisyonda toplanır. Masa no
tanımları yapılırken F6 tuşu ile masa listesi görüntülenebilir, bu listeden masa seçimi
yapılabilir. Masa noları tanımlama işlemi tamamlanınca F2-KABUL tuşu ile işleme devam
edilir. Ekrana gelen adisyonda bir önceki ekranda tanımlanan Masa No'larına ait
adisyonların stok kalemleri ve tutarlarının toplamı görülür. Bir önceki ekranda 1.sahada
tanımlanan masa no'suna ait adisyonun cari bilgileri aynen gelir. Adisyon bu şekilde kayıt
edildiğinde ilk masaya ait adisyon üzerinde toplanan diğer adisyonlar kapatılmış gibi
işlem görür ve değerleri “0” olarak kayıt edilir. Kapatılan bu adisyonların ön sayfasında
bulunan AÇIKLAMA-1 sahasına toplu değerlerin bulunduğu adisyonun masa no'su,
AÇIKLAMA-2 sahasına adisyon tarihi ve AÇIKLAMA-3 sahasına adisyon no'su program
tarafından otomatik olarak yazılır. Đlk masada toplanan adisyonlar F5 tuşu ile kapatılır
veya faturalaştırılır. Bu işlemin diğer masalar için yapılması gerekli değildir.
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AD.1.4.

Masa No Değiştirme

Bu bölüm müşterinin masa değiştirmesi durumunda kullanılır. Bu bölüme girildiğinde
ekrana gelen pencerede adisyon açılmış bulunan masa no'su ve transfer yapılacak
masa no'su girilir(Şekil 4). F2-KABUL tuşuna basıldığı zaman program "ESKĐ MASA
NO:" ya açılmış bulunan adisyonu "YENĐ MASA NO:" ya aktarır. Burada dikkat edilecek
husus ESKĐ MASA NO'suna daha önceden adisyon açılmış olması, buna karşılık YENĐ
MASA NO'suna daha önceden adisyon açılmamış olmasıdır, aksi taktirde işleme
başlanmaz.
ETA:ADĐSYON V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192

ADĐSYON

┌──────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
AKTARMA YAPILACAK MASA NO'LARINI GĐRĐNĐZ! │
│
│
│
ESKĐ MASA NO:
5 [1-1000]
│
│
│
│
YENĐ MASA NO: 12 [1-1000]
│
│
│
└──◄F1YARDIM F2KABUL F6MASA LĐSTESĐ ESC ►──────┘

Şekil 4

AD.2.

Raporlar

Bu bölümde adisyonlarınızla ve adisyon kalemleri ile ilgili detaylı ve esnek
analiz/listeleme seçenekleri yer almaktadır. Şimdi sırası ile söz konusu raporlara
bakalım.

AD.2.1.

Adisyon Raporları

Sistemde o ana kadar işlem görmüş adisyonlar ve adisyon kalemleri ile ilgili dökümlerin
alındığı bu bölüm kendi içinde ADĐSYON LĐSTESĐ, ADĐSYON KALEMLERĐ LĐSTESĐ,
MAL SATIŞ RAPORU ve MÜŞTERĐ SATIŞ RAPORU Alt-Bölümlerine ayrılır.

AD.2.1.1.

Adisyon Listesi

Bu rapor sisteme kaydedilmiş olan adisyonlara ait Tarih, Adisyon No, Genel Toplam vs.
gibi genel bilgilerin listesini verir. Bu bölüme girildiğinde karşınıza listeleme aralıkları
ekranı gelecektir. Bu ekrana gireceğiniz aralıklar vasıtası ile listenizi istediğiniz tarzda
düzenleme olanağına sahipsiniz.
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MASA NO sahasına yazılacak masa numarasına göre diğer aralıklara da bağlı olarak
adisyon listesi alınır. SORUMLU sahası da aynı şekilde kullanılır. TARĐH ARA TOPLAM
sahasına “E” verilirse yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınır.
F3-SAHA BOYLARI tuşu ile listelerinizin içeriklerini kendiniz belirtebilirsiniz(Şekil 5). Bu
tuşa bastığınızda ekrana çıkan pencereden listeye katılmasını istediğiniz saha isimlerinin
karşısına kaplayacağı alanı belirtmelisiniz. Eğer listede çıkmasını istemediğiniz sahalar
varsa boyu “0” vermeniz yeterli olacaktır.
ETA:ADĐSYON V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192 RAPORLAR
┌─────────────────────────────────────┐
│
│
│ SAHA ADI BOY
SAHA ADI BOY │
│
TARĐH: 10
KALEM ĐSK.: 0 │
│
MÜŞTERĐ: 10
ĐSKONTO-1: 0 │
│
ÜNVANI: 20
ĐSKONTO-2: 0 │
│ ADĐSYON NO: 10
KDV AL.ĐS.: 0 │
│
AÇIKLAMA: 0
TOPLAM ĐS.: 0 │
│
MASA NO: 7
ARA TOPLAM: 0 │
│
SORUMLU: 10
KDV: 0 │
│
MAL TOP.: 0
KDV AL.ĐS.: 0 │
│ GARSONĐYE: 0
GENEL TOP.: 18 │
│
KUVER: 0
ÖZEL KOD: 0 │
│
ĐŞGALĐYE: 0
KAPANDI MI?: 0 │
│ KALEM ĐSK.: 0
REF.NO: 0 │
│
│
└──◄F1YARDIM F2KAYIT ESC ►────────────┘

F1YAR.F2LĐS.F3SAHA BOY.F4YAZ.F5EXCEL F6KART L.F7ADĐS.LĐS.F8PARAM.ESC

Şekil 5
Ayrıca bu ekranda bulunan F8-PARAMETRELER tuşunu kullanarak raporunuzu bu
paremetreler doğrultusunda da bastırabilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda ekrana adisyon
işlem parametrelerinin belirtileceği bir pencere gelecektir. Bu pencerede ADĐSYON TĐPĐ
sahası boş bırakılmalı veya “3” verilmeli, diğer sahalara da müdahale edilmemelidir.
Yine bu ekranda çalışırken listelerinizi F5-EXCEL tuşu ile EXCEL programına aktararak
çeşitli işlemler yapma olanağına sahipsiniz.

AD.2.1.2.

Adisyon Kalemleri Listesi

Bu rapor sisteme kaydedilmiş olan adisyonlara ait adisyon kalemlerinin listesini verir.
Adisyon Listesinde olduğu gibi kapsamlı bir listeleme aralıkları ekranı ile girilen bu
bölümde uygun listeleme kıstasları vererek sisteme kayıtlı giriş/çıkış hareketleri ile ilgili
çeşitli ve detaylı dökümler çekilebilir, muhtelif ara ve genel toplamlar alınabilir.

262

ETA : ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAMLARI

MĐKTAR TOPLAMI parametresine “E” verilirse liste sonlarında miktar toplamı alınır.
Yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınmak istenirse TARĐH ARA TOPLAM
sahasına “E” verilir.

AD.2.1.3.

Mal Satış Raporu

Bu rapor, ekranda bulunan listeleme aralıklarına göre adisyon ile yapılan satışların
listesini verir. Bu listede STOK KODU, CĐNSĐ, ÖZEL KOD 1-2-3 sahalarına göre liste
alınabildiği gibi, bu sahalarla beraber iki tarih arası, istenilen müşteri aralığında, iki genel
toplam aralığında ve iki adisyon özel kodu aralığında liste alınmaktadır. Bu rapordan stok
kod ve cinsi, listelenen stoğun satış adedi, brüt satış tutarı, iskonto toplamı, net satış
tutarı, KDV tutarı ve toplam satış rakamlarını elde edebilirsiniz.
SIRALAMA parametresi yardımıyla dökümü değişik şekillerde sıralanmış olarak
alabilirsiniz.
ÇALIŞMAMIŞ KARTLAR sahasına “H” dendiği zaman döküme sadece çalışmış kartlar
alınır, böylelikle dökümün uzaması önlenmiş olur.
MAL ALIŞ/SATIŞ sahası yardımıyla satışların yanısıra yapılan alımların da görülebilmesi
mümkündür. Bu parametreye “A” yazılırsa alışlar, “S” yazılırsa satışlar izlenir.

AD.2.1.4.

Müşteri Satış Raporu

Bu raporda ise listeleme, satış yapılan müşterinin HESAP KODU, ÜNVANI, ÖZEL KOD
1-2-3 değerleri ve yukarıda belirtilen diğer aralıklarda yapılmakta ve satış analizi, adisyon
ile satış yapılan müşteriler bazında yapılabilmektedir. Böylece her müşteri için kesilen
adisyon adedi, brüt satış tutarı, iskonto toplamı, KDV tutarı, net satış tutarı ve toplam
satış rakamları elde edilebilmektedir. Listeleme aralıklarında bulunan parametreler MAL
SATIŞ RAPORU bölümünde anlatıldığı şekilde kullanılır.

AD.2.2.

Satış/Ödeme Analizi

Bu bölüm kendi içinde SATIŞ ANALĐZĐ ve ÖDEME ANALĐZĐ Alt-Bölümlerine ayrılır.

AD.2.2.1.

Satış Analizi

Bu bölüm ödeme tiplerine göre istenilen tarihlerde yapılan satışların analizini verir. Bu
bölüme girildiğinde ekrana listeleme aralıkları gelir. Bu ekranda işlem tarihi, adisyon
tarihi, adisyon no ve genel toplam sahalarına göre aralık verilerek satış analizi alınabilir.
Ayrıca masa no ve sorumluya göre de liste alabilirsiniz. Burada MASA NO sahası
kullanılarak yazılan masadan yapılan satışlar, SORUMLU sahası kullanılarak yazılan
sorumluya ait satışlar listelenir.
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Bu ekranda çalışırken alt menüde bulunan F3-SAHA BOYLARI tuşu ile listelerinizin
içeriklerini kendiniz belirtebilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda ekrana çıkan pencereden listeye
katılmasını istediğiniz saha isimlerinin karşısına kaplayacağı alanı belirtmelisiniz. Eğer
listede çıkmasını istemediğiniz sahalar varsa boyu “0” vermeniz yeterli olacaktır.

AD.2.2.2.

Ödeme Analizi

Ödeme tiplerinden hangisiyle ne kadar satış yapıldığı bu rapordan görülür. Bu bölüme
girildiğinde ekrana listeleme aralıkları gelir. Listeleme aralıklarına girilecek değerler
doğrultusunda ödeme tipleriyle yapılan satışlar, kasaya giren/çıkan tutarlar F2-LĐSTE
tuşuyla ekranda listelenir. Yazıcıdan döküm almak için F4-YAZDIRMA tuşu kullanılır.
Listeleme aralıklarında bulunan parametreler SATIŞ ANALĐZĐ bölümünde anlatıldığı
şekilde kullanılır.

AD.2.3.

KDV Raporları

Bu bölümde sistemde o ana kadar işlem görmüş adisyonlar ve adisyon kalemlerinin KDV
raporları yer alır. Şimdi sırası ile söz konusu raporlara bakalım.

AD.2.3.1.

Detay KDV Raporu

Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelecektir. Tarih,
Müşteri/Satıcı Kodu, Ünvanı, Adisyon No, Vadesi, Genel Toplam, Adisyon Özel Kodu
sahalarının 1.Değer ve 2.Değer kıstaslarını belirleyerek istenilen dökümleri arzu ettiğiniz
tarzda düzenleme olanağına sahip olacaksınız. MASA NO hanesine yazılacak masa
numarası bazında detay KDV listesi alınır. Yine alt satırda yer alan SORUMLU hanesi ile
masa sorumlusu bazında ve KDV hanesine yazılacak KDV oranı bazında detaylı döküm
alabilirsiniz.

AD.2.3.2.

KDV Đcmali

Bu bölümde kullanılan KDV oranlarının toplam icmali alınır. Bu bölüme girildiğinde KDV
oranları entegre tanımlarda default olarak belirtilmişse buraya belirtilen tüm KDV oranları
default olarak gelir, isterseniz bunları değiştirebilir tek tek icmallerini alabilirsiniz.
Detay K.D.V. Raporunda yer alan listeleme aralıkları burası için de aynen geçerlidir. Bu
bölümde işlenen adisyonlarda kullanılan SERVĐS'te tanımlı 10 ayrı KDV oranının ayrı
ayrı matrah ve KDV toplamlarını listeleyebilirsiniz
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AD.2.4.

Karlılık Raporları

Yapılan adisyon hareketlerinizin kar veya zarar durumlarının alındığı rapordur. Bu
raporlar adisyon bazında ve adisyon kalemleri bazında karlılık olmak üzere iki AltBölüme ayrılır.

AD.2.4.1.

Adisyon Bazında Karlılık Raporu

Sistemde kayıtlı adisyonlardan elde edilen toplam kar/zararın listelendiği rapordur.
Listeleme aralıkları ekranı tüm raporlarda olduğu gibi istenilen şekilde doldurularak
belirtilen baz fiyata göre adisyonların kar/zarar durumunu listeleyebilirsiniz. Listeleme
aralığında istenilen şartlara uygun adisyonların kar/zarar durumları “+,-“ karakterleri
kullanılarak listelenir. Diğer raporlarda olduğu gibi masa no ve sorumlu bazında liste
alınabilir. Baz fiyata stok kartında bulunan 5 fiyattan biri verilebildiği gibi YOA(Yıllık
Ortalama Alış), YAO(Yürüyen Ağırlıklı Ortalama), SA(Son Alış), EUA(En Ucuz Alış),
EPA(En Pahalı Alış) ve FĐFO(Đlk Giren Đlk Çıkar) kodlarını yazarak ta karlılık raporu
alabilirsiniz. Bu fiyatlardan YAO(Yürüyen Aritmatik Ortalama) kullanılırsa program
adisyon tarihindeki YAO değerini okuyarak hesaplama yapar. Böylece geçmiş tarihlere
ait adisyonların kar/zarar analizlerini hesaplama olanağına sahip olabileceksiniz.
F5-EXCEL seçeneği, “ABAZKAR.XLS” dosyası oluşturarak EXCEL programıyla bağlantı
kurmanızı sağlar. Bu raporlarda adisyon kalemleri tek tek değil adisyonda yer alan diğer
ürünler ile birlikte toplam olarak hesaba katılır.

AD.2.4.2.

Adisyon Kalemleri Bazında Karlılık Raporu

Bu bölümde ise adisyonlardan elde edilen toplam kar ve zarar durumlarını adisyon
kalemleri bazında alabilirsiniz.
Burada MASA NO sahası kullanılarak yazılan masa bazında, SORUMLU sahası
kullanılarak da yazılan sorumlu bazında karlılık raporu alınabilir.
BAZ FĐYAT sahasına stok kartında bulunan 5 fiyattan biri verilebildiği gibi YOA, YAO,
SA, EUA, EPA vya FĐFO kodlarını yazarak ta karlılık raporu alabilirsiniz.
MĐKTAR TOPLAMI parametresine “E” verilirse liste sonlarında miktar toplamı alınır.
Yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınmak istenirse TARĐH ARA TOPLAM
sahasına “E” verilir.
F5-EXCEL seçeneği “KBAZKAR.XLS” adında bir dosya oluşturarak EXCEL programıyla
bağlantı kurmanızı sağlar.
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AD.3.

Servis

Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi bu
bölümünün Alt-Bölümlerine bakalım.

AD.3.1.

Devir Đşlemleri

Adisyon devri, periyodik devir işlemlerini içermektedir. Adisyon sistemini verimli
kullanmak için devir işlemi ile ilgili bir iki önemli hususa dikkat etmek gerekmektedir.
Adisyon devri işlemi, adisyon dosyalarının zaman içinde gereksiz yere büyümelerini
önlemek amacı ile yapılacaktır. Belli bir tarih itibarı ile devir yapıldığı taktirde, o güne
kadarki adisyon kayıtları silinir. Silinen adisyonlarla ilgili dosyalarda bulunan giriş/çıkış
kayıtları da silindiğinden söz konusu adisyonlarla ilgili herhangi bir bilgi alma olanağı
kalmaz. Herhangi bir veri kaybına meydan verilmemesi bakımından adisyon devri
tarihinden eski tarihlere ait hareketlerin dökümlerinin, adisyon devrinden önce ADĐSYON
LĐSTESĐ ve/veya ADĐSYON KALEMLERĐ LĐSTESĐ halinde alınmış olması tavsiye edilir.
Daha kritik uygulamalarda adisyon devri işleminden evvel devir öncesi durumu
yansıtmak üzere veri dosyalarının yedeklenmesi gereklidir(periyodik yedekleme
işlemlerine ilaveten). Böylelikle gerek duyulursa bu yedek dosyalar üzerinden
devredilmiş adisyon kayıtlarına ulaşma olanağı korunmuş olur.
Adisyon devrinin amacı adisyon dosyalarının aşırı büyümelerini önlemek olduğuna göre
geçmişteki herhangi bir tarih, devir tarihi olarak kullanılabilir. Buna karşın çok yakın bir
tarih kullanılarak devir yapılırsa yakın geçmişe ait gerek duyulabilecek kayıtlar
silineceğinden devir tarihinin dikkatli seçilmesi önerilir.
Đşlem ekranında bulunan NORMAL ADĐSYONLAR ve ĐPTAL ADĐSYONLAR seçenekleri
sistemde bulunan faturalardan hangilerinin devir işlemine tabi tutulacağını belirlemekte
kullanılır. Her iki sahaya birden “H” verilemez, bunun dışındaki durumlarda her seçenek
diğerinden bağımsız olarak çalışır, yani kullanıcı isterse sadece iptal edilmiş faturaları
veya sadece iptal edilmemiş faturaları veya tüm faturaları birden devir yapabilir. Devir
tarihi sadece normal adisyonlar devredildiği zaman yeni devir tarihi olarak kabul edilir,
aksi taktirde eski devir tarihi geçerliliğini korur.
Đstenirse bu bölümün yanında bulunan DEVĐR TARĐHĐ DÜZELTME bölümü ile kayıtlı
bulunan adisyon devir tarihi düzeltilebilir.

AD.3.2.

Dosya Bakımı

Bu bölüm YENĐDEN ĐNDEKSLEME, KAPASĐTE KULLANIM RAPORU ve YENĐ DOSYA
AÇMA Alt-Bölümlerinden oluşur.
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AD.3.2.1.

Yeniden Đndeksleme

Data dosyalarındaki bilgilerden hareket ederek yeni bir indeks oluşturulur(.ind dosyaları).
Dosyalardaki bilgiler tek tek gözden geçirilir. Hatalı olan veya okunamayan kayıtlar varsa
indekslenmez ve dosyada saklanmaz. Yeniden indeksleme işlemini yapmadan önce
mutlaka dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Tekrar geriye dönüş olmadığından
kayıtlarınızda istemediğiniz kayıplara sebep olabilirsiniz. Herhangi bir nedenle
indeksleme işlemi yarım kalırsa bu işlem baştan alınarak tekrarlanmalıdır.

AD.3.2.2.

Kapasite Kullanım Raporu

Bu bölümde adisyon kayıt sayısını, toplam disk kapasitesini, adisyon dosyalarının
kapladığı alanı, dosyalardaki boş alan ve hard diskte kullanılabilecek boş alan
rakamlarını ekranda görebilirsiniz.

AD.3.2.3.

Yeni Dosya Açma

Bu bölüm adisyon dosyalarının silinerek yeniden boş bir şekilde açılmasını sağlar.
Adisyon dosyası açılmaya başlandığında program çalışılacak yılın girilmesini bekler. Yıl
tanımlanarak ENTER tuşuna basıldığında adisyon sisteminde belirtilen yıl ile çalışıp
çalışmayacağınızı soran bir mesajla karşılaşacaksınız. Mesaja uygun bir cevap verdikten
sonra ardından daha önceden adisyon dosyası mevcutsa kayıt ortamında adisyon
dosyasının bulunduğunu ikaz eden uyarı mesajı ile karşılacaksınız. Yine ardından bir
uyarı mesajı gelecektir. Bu mesajı da geçtikten sonra işlemin başlaması için program
sizden "*" tuşunu kullanmanızı bekleyecektir. Bu işlemden sonra yeni adisyon dosyası
açılmış olur.

AD.3.3.

Sabit Tanımlar

Bu bölüm PARAMETRELER, KDV ORANLARI, SAHA BOYLARI, SAHA BAŞLIKLARI,
MASA TANIMLARI, HĐZMETLĐ TANIMLARI ve ÖDEME TANIMLARI Alt-Bölümlerine
ayrılır.

AD.3.3.1.

Parametreler

Bu bölümde DEFAULT değer hanelerine verilecek değerler yeni adisyon düzenlenirken
kendiliğinden ekrana gelmesi istenen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmelidir (Şekil 6).
Şimdi bu tanımlamaları inceleyelim.
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ETA:ADĐSYON V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
PARAMETRELER
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ÖNTAKI
NO
BOY
ADĐSYON NO:
0
KDV DAHĐL:E
KAPALI FATURA:H
KALEM ĐS.ÜZ.ĐS.:E
KDV'DE KURUŞ:E

[E/H] EKRANDA ÇERÇEVE:E [E/H] BARKOD SAHASI:H
[E/H]
KOMBĐNE EKRAN:E [E/H] DĐZAYN SEÇĐMĐ:H
[E/H]SÜREKLĐ DAR EKR.:E [E/H]ENT.DOSYA SEÇ.:H
[E/H]
BARKOD:E [E/H]ĐSKONTOLARI DÜŞ:H

MUH.KAYDI YAP?:S
MĐK./2.B.EN.:H
HESAP BĐRLEŞTĐR:H
OTOMATĐK FĐYAT:
KARTA YAZDIRMA:H

[E/H/S]
[M/2/H][MĐKTAR/2.BĐRĐM/HĐÇBĐRĐ]
[E/H]
[ /1-5/YOA/YOS/YAO/SA/SS/EUA/EPA/EUS/EPS]
[E/H]

ĐŞGALĐYE ÜCRETĐ:
ĐŞG.YUVAR.SÜRESĐ:
ĐŞG.MUAFĐYET SÜ.:
STOK ÖZEL KODU:

[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]

[1/SAAT]
[DAKĐKA]
[DAKĐKA]
[3]

F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 6
Adisyon No
Bu haneye belirli bir rakamsal değer verilecek olursa adisyon hareketlerine program
otomatik olarak bir ADĐSYON NO'su verecektir. Arzu edilirse bu hanelerin başına bir ön
takı ilave etme olanağı da mevcuttur. AD türünden bir seri no'su bu hanede ifade
edilerek, verilecek Adisyon No'sunun AD-0001, AD-0002, AD-0003 şeklinde oluşması
sağlanabilir. Adisyon No'sunun başlangıç nosu NO hanesinin altına yazılır. Bu durumda
elde edilecek rakamın toplam hane boyu ayrıca bu ekranda BOY hanesinin altına yazılır.
KDV Dahil
Çalışılan adisyon ekranında default olarak KDV'nin dahil/hariç olarak gelmesini sağlar.
Dahil olması isteniyorsa "E", hariç olması isteniyorsa "H" yazılır. Her adisyon girişinde
burada belirtilen parametre default olarak gelir.
Kapalı Fatura
Yine yukarıdaki parametrede olduğu gibi adisyon girişinde default olarak açık/kapalı
adisyon cinslerinden birinin getirilmesini sağlar.
Kalem Đskontosu Üzerine Đskonto
Adisyonda üç ayrı kalem iskontosu bulunur. Kalem iskontolarının çalışması bu
parametreye göreye değişir. Bu seçeneğe "E" verilirse kalem iskonto 1 matrahı satır
tutarı olarak alınır, kalem iskonto 2'nin matrahı ise satır tutarı-kalem iskonto-1 tutarı olur,
benzer şekilde kalem iskonto-3 matrahı da satır tutarı-(kalem iskonto 1 tutarı +kalem
iskonto 2 tutarı) olur. Eğer Hayır(H) verilirse her üç kalem iskontosunda da matrah satır
tutarı olarak sabit kalır.
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KDV’de Kuruş
Bu parametre adisyonun KDV tutarında kuruş kullanılmak istendiği zaman "E" olmalıdır.
Ekranda Çerçeve
Adisyonun stok kalemi giriş ekranının çerçevesi kaldırılmak istenirse bu parametreye “H”,
eğer çerçevenin bulunması istenirse “E” yazılmalıdır. Bu parametre sadece ekran için
geçerlidir, raporlara yansımaz.
Kombine Ekran
Adisyon ekranında her iki sayfayı aynı ekranda görmek ve birbirleri ile geçişli olarak
çalışılmak isteniyorsa bu sahaya “E” yazılmalıdır. Bu seçenekle adisyon ekranındaki bazı
sahalar kısaltılır ve ekranda görünmez.
Sürekli Dar Ekran
Kombine ekranda çalışıldığında ekranda sürekli her iki sayfanın da olması isteniyorsa bu
sahaya “E” yazılmalıdır.
Barkod
ADĐSYON programı barkod'la çalışılmak üzere alınmışsa bu parametreye “E”
yazıldığında barkod opsiyonu çalışır duruma gelecektir. Eğer program barkod'lu
çalışılmak üzere alınmamışsa bu haneye “E” yazılsa bile barkod opsiyonu çalışmaz.
Borkod Sahası
Stok Kodu ile Barkod Kodu farklı sahalarda tutulacaksa bu parametre kullanılır.
BARKOD parametresi “E” olduğu zaman işleme girer. Kullanma şekli ORTAK
TANIMLAR bölümünde BARKOD ĐLE ÇALIŞMA OPSĐYONU adlı başlığın altında
açıklanmıştır.
Dizayn Seçimi
Adisyonların yazıcıdan basılması esnasında değişik dizaynların seçimine olanak sağlar.
Bu haneye “E” yazıldığında değişik saha tanımlarının yer aldığı “*.for” dosyaları
seçilebilmektedir.
Entegre Dosya Seçimi
ADĐSYON veya diğer modüllerin SERVĐS bölümünden yapılan birden fazla entegre
dosyasının muhasebeye kayıt sırasında seçilmesini sağlar.
Đskontoları Düş
Muhasebeye otomatik fiş kesilirken yapılan iskontoların ilgili mal hesabından düşülmesi
isteniyorsa bu sahaya “E” yazılır. Bu sahaya “H” yazılırsa o zaman entegrasyon
tablosunda bulunan iskonto hesapları devreye girer, bu durumda stokla ilgili hesaplara
iskonto düşülmemiş değerler kaydedilir.
Muhasebe Kaydı Yap
Faturalaştırma sırasında muhasebe entegrasyonu sağlanırken "MUHASEBE FĐŞĐ
KESĐLECEK MĐ?" sorusunun çıkması için "S", sormadan muhasebe entegrasyonu
yapması için "E", muhasebe entegrasyonu yapmaması için "H" yazılır.
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Hesapları Birleştir
Bu parametreye “E” verilmesi durumunda muhasebeye entegre fiş kaydı sırasında aynı
hesaba ait ve aynı tipte(Borç-Alacak) olan satırlar birleştirilir. Böylelikle fişin kalem satır
sayısı azaltılmış olur, “H” verilirse fişte satır toplama işlemi yapılmaz.
Otomatik Fiyat(1-5, YOA, YOS, YAO, SA, SS,EUA, EPA, EUS, EPS)
Adisyonda hesaplamaların yapılmasını istediğiniz fiyat default olarak bu sahalarda
tanımlanır. Bu sahalarda tanımlanan fiyat her yeni adisyona girildiğinde otomatikman
ekrana gelir ve hesaplamalar bu fiyat üzerinden yapılır.
1-5 : Stok Kartından 1-5 arası fiyat
YOA : Yıllık Ortalama Alış
YOS : Yıllık Ortalama Satış
YAO : Yürüyen Ağırlıklı Ortalama
SA : Son Alış
SS : Son Satış
EUA : En Ucuz Alış
EPA : En Pahalı Alış
EUS : En Ucuz Satış
EPS : En pahalı Satış
Đşgaliye Ücreti
Bu hanede masa işgaliye yazılacak olursa adisyon girişinde kapanış saatinde "*"
girildiğinde saat bazında işgaliye tutarı hesaplanır ve ĐŞGALĐYE sahasına yazılır.
Đşgaliye Yuvarlama Süresi
Bu hanede işgaliye ücretinin hesaplanma süresi tanımlanır. Bu sahaya 60 yazılırsa
saatte bir, 30 yazılırsa 30 dakikada bir işgaliye ücreti yuvarlanarak hesaplanır.
Đşgaliye Muafiyet Süresi
Bu hanede işgaliye ücretinin hesaplanmasında muaf tutulacak süre yazılır.
Stok Özel Kodu [3]
Adisyon kayıt girişi esnasında F6 tuşu ile gelen stok kart listesinde tüm stokların değil de
sadece belli bir kısım stokların listeye alınması istendiği zaman bu hane kullanılır. Bu
haneye herhangi bir parametre yazıldığı zaman sadece 3.özel kodu bu parametre ile
aynı olan stok kartları listeye dahil edilir.

AD.3.3.2.

KDV Oranları

Bu sahalarda adisyon kesimi sırasında kullanılabilecek 10 ayrı KDV oranı tanımlanır.
Farklı KDV'lerin hangi hesaplara entegre edileceğine dair MENÜ’nün Entegre Hesaplar
bölümünden ayrıca bir tablo doldurulması gerekmektedir.
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AD.3.3.3.

Saha Boyları

Bu bölümde adisyon ekranının kalemler kısmında kullanılmasını istediğiniz başlıklar
onaylanır ve bu sahalar için ayrılması istenilen saha boyları belirtilir (Şekil 7).
Kullanılmayacak sahaların boyları “0” olarak tanımlanmalıdır. Burada yapılan
tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.
ETA:ADĐSYON V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
SAHA BOYLARI
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SAHA ADI E/H BOY
STOK KODU:E
15
STOK CĐNSĐ:E
15
BĐRĐM:E
5
AÇIKLAMA:H
15
KDV[%]:H
3
KALEM ĐSK.1[%]:H
3
KALEM ĐSK.2[%]:H
3
KALEM ĐSK.3[%]:H
3
MĐKTAR:E
10
2.BĐRĐM:H
10

SAHA ADI E/H BOY
FĐYAT:E
14
TUTAR:E
14
VADESĐ:H
0
ÖZEL KOD:H
0
AÇIKLAMA 1:H
0
AÇIKLAMA 2:H
0
AÇIKLAMA 3:H
0

F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 7

AD.3.3.4.

Saha Başlıkları

Bu bölümde adisyon ekranındaki muhtelif iskonto ve ilave tutarlarla ilgili tanımlar
verilmektedir. Burada programdan gelen başlıklara bağlı kalınmayıp arzu edilen
GARSONĐYE, KUVER, ĐŞGALĐYE vs. gibi işinizin gereği ifadeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca
bu ekranda bulunan sahaların işlem önceliği sırası burada belirtilir.
TĐP sahası, kullanılan başlığın adisyondaki toplam değere ilavesi veya azaltılması
işlemlerinin +, - işaretleri ile tanımlandığı bölümdür. Örneğin; iskonto başlığının tipi "-"
olduğunda adisyon ekranında bu başlığın yanına yazılan tutar adisyon tutarında
azalmaya yol açmakta, "+" olursa adisyon tutarında artmaya yol açmaktadır. Kalem
iskonto sahalarında istisnai bir durum olarak "+" verilemez, verilse bile program
tarafından "-" kabul edilir.
ÖNCELĐK ve ĐŞLEM sahaları birlikte aşağıda belirtilen yüzdelerin matrahlarının
hesaplanmasını ve bunu sağlamak üzere işlem sıralamasını belirlerler. Bu işlem aşağıda
açıklanmıştır.
Bu ekranda görülen her sıra bilgi sırasıyla 1-9 arası bir numara alırlar, Başlık 1 sahasının
numarası "1", Başlık 2 sahasının numarası "2",...,Başlık 9 sahasının numarası "9" olarak
ETA : ADĐSYON
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adlandırılır. Herhangi bir sırada belirtilen yüzdeye ait matrahın hesaplanışı sırasında
adisyonun arka yüzünde yazılı mal toplamı her halikarda yüzdenin matrahına "+" olarak
girer, daha sonra işlem hanesinde yazılı bulunan rakamların belirttiği sırada yazılı
bulunan sahalarda bulunan tutarlar kendi tiplerine göre matrahta artma veya azalmaya
neden olurlar. Belli bir sırada bulunan yüzdenin hesaplanışı sırasında başka sıralardaki
tutarlara ihtiyaç duyulduğundan hangi yüzdenin önce hesaplanacağı da ÖNCELĐK
sahasında belirtilmiştir. Öncelik 1 'den başlar, 9'a kadar gider. Aynı önceliğe bağlı birden
fazla saha varsa o zaman öncelik sıra numarasına göre belirlenir. Ayrıca ekranda
bulunan saha başlığı üzerinden yüzde alınmak istenirse bu sütuna köşeli parantez içinde
yüzdesi alınacak sahanın başlık numarası (1 ile 9 arası) yazılır.
YÜZDE sahası ise başlıklarda kullanılacak yüzdelerin adisyon girişlerinde default olarak
ekrana gelmesini sağlayan bölümdür. Kullanıcı tarafından adisyon kaydı sırasında bu
yüzdeler değiştirilebilirler. Yukarıda belirtilen yöntemle matrah bulunduktan sonra default
olarak bu ekrandan çekilen ve istenirse daha sonra değiştirilebilen yüzde bu matrahla
çarpılarak iskonto veya arttırım tutarı bulunur.

AD.3.3.5.

Masa Tanımları

Bu ekranda masa kodları tanımları yapılır. Masa açıklaması ve masanın konumu
sahalarına gerekli bilgiler bu bölümden girilir (Şekil 8). Bu bölümde 1000 ayrı masa
tanımlanabilir. Yapılan tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir, eğer istenirse F4YAZDIRMA tuşu ile masa tanımları yazıcıdan alınır.
ETA:ADĐSYON V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
MASA TANIMLAMALARI
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
MASA YER VE AÇIKLAMALARINI GĐRĐNĐZ!

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

NO
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
9]
10]
11]
12]

MASA AÇIKLAMASI
CAM TARAFI 1.MASA
CAM TARAFI 2.MASA
ORTA 1.MASA
ORTA 2.MASA
DUVAR 1.MASA
DUVAR 2.MASA

KONUM
CAM
CAM
ORTA
ORTA
DUVAR
DUVAR

Ö.KOD
C
C
O
O
D
D

F1YARDIM F2KAYIT F4YAZDIRMA PgUp PgDn ESC

Şekil 8
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AD.3.3.6.

Hizmetli Tanımları

Bu ekranda masalara hizmet etmekle görevli personele ait muhtelif bilgiler bulunur (Şekil
9). En fazla 1000 adet hizmet sorumlusu tanımı yapılabilir. Yapılan tanımlamalar F2KAYIT tuşu ile kayıt edilir, istenirse F4-YAZDIRMA tuşu ile masa tanımları yazıcıdan
alınır.
ETA:ADĐSYON V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
HĐZMET SORUMLUSU TANIMLAMALARI
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
HĐZMET SORUMLULARINI GĐRĐNĐZ!

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

NO
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
9]
10]
11]
12]

ADI SOYADI
Ahmet ÖZAY
Veli KIRCI
Levent ACIOĞLU
Đsmet SERGEN
Mustafa TAŞKIRAN
Halil KAYA

GÖREVĐ
Şef
Garson
Garson
Garson
Garson
Garson

Ö.KOD
s1
G-V
G-L
G-I
G-M
G-H

DATABANK KODU

F1YARDIM F2KAYIT F4YAZDIRMA PgUp PgDn ESC

Şekil 9

AD.3.3.7.

Ödeme Tanımları

Adisyon kaydı sırasında ödeme tiplerinin otomatik çalışması amacıyla bu bölüm
kullanılır. En çok kullanılan tip en üstte olmak kaydıyla(Örnek: NAKĐT, VISA vs.) ödeme
tipleri yazılır ve kaydedilir (Şekil 10). Bu ekranda en fazla 15 çeşit ödeme tipi
tanımlanabilir. Yapılan tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.
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ETA:ADĐSYON V-7.9.0/S (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
SERVĐS
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DEMO SIRKETI
ÖDEME TĐPLERĐ
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ÖDEME SIRASINDA KULLANILACAK ÖDEME TĐPLERĐNĐ GĐRĐNĐZ!

[
[
[
[
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]

ÖDEME TĐPĐ
NAKĐT
VISA CARD
EURO CARD
MASTER CARD
AMERĐCAN EXPRESS
DINERS CLUB
GOLDCARD

ÖDEME TĐPĐ
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

F1YARDIM F2KAYIT ESC

Şekil 10
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