
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFAATTUURRAA  ÜÜZZEERRİİNNDDEE  TTOOPPLLUU  FFİİYYAATT  

GGÜÜNNCCEELLLLEEMMEE  
 
 
Fatura üzerinde iken toplu fiyat güncelleme işlemi, fatura üzerinde yazılmış olan fiyatları, başka 
bir liste fiyatına göre değiştirme, dövize ya da TL’ye çevirme, stok kartı üzerinde yazılmış olan 
fiyatların herhangi birine göre otomatik olarak giriş yapmamızı sağlar. 
 
Örneğin; Gıda ürünleri satan bir firmayı ele alalım. X bir ürünün peşin fiyatı 10.00 TL olsun. 
Firmanın ürün fiyatlarını vadeye göre belirlediğini düşünürsek satış fiyat listesi şu şekilde olsun  
 
Örnek stok : “G001 Söke un 5 Kg” 
 30 gün vadeli Fiyat  : 15.00 TL 
 45 gün vadeli Fiyat : 18.00 TL 
 60 gün vadeli Fiyatı :  21.00 TL  
 
Bu durumda yapılması gereken işlem aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
Nasıl Tanımlanır? 
 
Öncelikle şirket bilgileri modülünde Servis işlemleri / Parametreler / Genel Parametreler / 
Cari II Genel Parametreler  bölümünde “Cari Bazlı Stok Fiyat Takibi”  parametresi işaretli 
olmalıdır. Cari II modülünden Kart tanımları / Cari fiyat tanımları /  Cari Stok Fiyat Bilgileri 
ekranına girilerek gerekli tanımlar yapılmalıdır. 
 
30 Günlük Fiyat Listesi 
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45 Günlük Fiyat Listesi 
 

 
 
60 Günlük Fiyat Listesi 
 

 
 
Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi fiyat listelerimiz tanımlanmış olsun. Bu listeler kullanım 
amacına göre herhangi bir cari kartın bağlantılar sekmesinde bulunan Liste Fiyat Kodu  
sahasına tanımlanması gerekliği yoktur. 
 
Not:  Liste fiyat ekranı, daha önceden herhangi bir tanımlama yapılmadı ise boş gelir. Eğer 
tanımlama yapıldı ise liste ekrana gelir. Yeni bir tanımlama için herhangi birisi seçilir, Liste fiyat 
kodu değiştirilip kayıt edildiğinde program diğerine zarar vermeden yeni bir liste oluşturur. 
 
Nasıl Uygulanır ? 
 
Fatura modülünden Yeni Fatura / Satı ş Faturası  ekranına gelinir. İlgili cari kart seçilir ve satışı 
yapılacak olan stoklar belirlenir. 
 



 
Bu işlemden sonra müşteri aynı ürünlerin 45 ya da 60 günlük fiyatının ne olacağını görmek 
isterse ekran değiştirmeden F8 Detay butonunun alt menüsünde yer alan Fiyat Güncelleme  
menüsünden Cari Fiyat Listesinden Güncelle  seçilerek 45 ya da 60 günlük fiyat listesi 
seçilerek fiyat anlık olarak güncellenmiş olur. 
 

 
 
60 günlük liste fiyatının seçildiğini varsayalım 



 
 
Fatura üzerindeki fiyatlar aşağıdaki ekranda olduğu 60 günlük listeye göre değişecektir. 
 

 
 
Aynı şekilde Stok Fiyat Listesinden Güncelle seçeneği seçildiğinde aşağıdaki liste gelecektir. 
Herhangi biri seçildiğinde örneğin 2 satış fiyatı  (stok kartında tanımlı olmalı) fiyatlar buna göre 
yine anlık olarak değişecektir. 
 



 
 
Bir diğer seçenek olan fiyat Nosundan güncelle ise eğer fatura stok kalemlerinin olduğu satırda 
Fiyat no  sahası dolu ise,  stok kartlarındaki fiyatlara bakarak ekranda yazılı olan fiyat 
numarasına göre fiyat değişimi geçekleşecektir. 
 
Dövizlerle ilgili seçenek ise şu şekilde çalı şır: 
 
TL fiyatından Döviz Güncelle (kısayol tu şu CTRL+D) 
 
Fatura kalemleri satırında Döviz Kodu, Döviz Türü tanımlı ve ilgili Kur girişi olmak şartı ile  
CTRL+D tuşuna basıldığında program TL tutarını kur’a bölerek Döviz Rakamını yeniden 
hesaplayarak oluşturur 
 
Döviz Fiyatından TL güncelle  (kısayol tu şu CTRL+Y) 
 
Fatura kalemleri satırında Döviz Kodu, Döviz Türü tanımlı ve ilgili Kur girişi olmak şartı ile  
CTRL+Y tuşuna basıldığında program Döviz tutarını kurla çarparak TL Tutarını yeniden 
hesaplayarak oluşturur. 


