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İlgili Versiyon/lar : ETA:SB, ETA:V.8-SQL, ETA:SQL

İlgili Modül/ler : E-İrsaliye

E-İRSALİYE KABUL, RED VE KISMİ
KABUL İŞLEMLERİ
E-İrsaliye uygulamasında, e-irsaliyelerin tamamına kabul veya red cevabı verilebildiği
gibi, sevke konu olan ürünlerin bir kısmına da Kısmı Kabul cevabı verilebilir. İlaveten
ürünlerin sevki sonucunda e-irsaliye üzerinde belirtilen miktarlar dışında tespit edilen
eksik veya fazla miktarlar için de aynı şekilde uygulama üzerinden cevap imkanı
mevcuttur.
Programlarımızda da E-İrsaliye modülünde bulunan “Gönderilen İrsaliyeleri
Sorgulama” ve “Gelen İrsaliyeleri Onaylama” ekranlarında Kabul, Red ve Kısmı
Kabul cevapları sorgulanabilir ve yanıtları verilebilir.

Gelen E-İrsaliyelerin Yanıtlanması ve Faturalama İşlemleri
Gelen E-İrsaliyelerin Yanıtlanması
 E-irsaliye Modülü / E-İrsaliye İşlemleri / Gelen İrsaliyeleri Onaylama ekranına
girilir.
 Bu bölümdeki “Alınan İrsaliyeler” sekmesinde F5-Güncelle butonuna basılarak
gelen e-irsaliyeler indirilir, F2-Onaya Gönder butonu ile Onay Bekleyen
İrsaliyeler sekmesine aktarılır.
 Onay Bekleyen İrsaliyeler sekmesinde onaylanmamış irsaliyeler görülür. Belge
Yanıtı bölümünden ilgili e-irsaliye için Kabul, Red, Kısmi Kabul Red cevapları
verilebilir. F5-Güncelle butonuna basılarak ekrandaki e-irsaliyelerin Gönderim
Zamanları sorgulanabilir. Cevaplama süresi için gönderim zamanı geçerlidir.
Oto Kabul Edildi seçeneği cevaplama süresi geçen irsaliyeler için F5-Güncelle
sonrası otomatik seçilir.
 Kabul veya Red cevapları verildikten sonra F2-Onayla butonuna basılarak
e-irsaliyeler kabul veya red bölümüne aktarılır. Oto.Kabul Edildi seçeneğine
sahip e-irsaliyeler de F2-Onayla sonrası kabul bölümüne aktarılır.

 Kısmı Kabul / Red Yanıtla cevabı verildiği durumlarda İrs Belge No
bölümündeki butona veya F3-Kısmi Yanıt butonuna tıklanarak Kısmi Kabul
Red cevabı verilecek işlemler penceresi açılır.

Ekran 1 : Onay Bekleyen İrsaliyeler
 Gelen E-İrsaliye Yanıtlama Bilgileri Ekranında irsaliye içerisinde bulunan
stoklar için, kalem bazında Kısmi Kabul veya red cevapları (Kabul Miktar, Red
Miktar, Eksik Miktar ve Fazla Miktar) verilebilir.

Ekran 2 : Gelen E-İrsaliyeleri Yanıtlama Bilgileri
 Ekran 2’deki örnekte, birinci kalemdeki ürün için tamamı kabul, ikinci
kalemdeki ürün için tamamı red, üçüncü kalemdeki ürün için kısmı kabul,
dördüncü kalemdeki ürün için fazla miktar, beşinci kalemdeki ürün için ise
eksik miktar örneği verilmiştir.
 Cevaplar tanımlandıktan sonra ekran F2-Kayıt tuşuna basılarak kayıt edilir.
 Ekran kayıt edildikten sonra F2-Onayla butonuna basılarak ilgili cevapların
sevki başlatan tarafa gönderilmesi sağlanır.

 Bu işlemden sonra irsaliye kabul edilen irsaliyeler sekmesine geçer.
Gelen İrsaliyelerin Yüklenmesi
 Kabul veya Kısmı Kabul yanıtlanan irsaliyelerin programımıza otomatik
kaydedilmesi için Gelen İrsaliye Dosyalarını Yükleme menüsüne girilir.
 İlgili irsaliyeler Onay kolonundan seçildikten sonra F2- İrsaliye Oluştur
butonuna basılarak işlem başlatılır.
 İrsaliye Bilgileri sekmesinde bulunan parametreler kullanım şekline göre
belirlenir.
.

Ekran 3 : Gelen E-İrsaliyelerin Yüklenmesi


Verilen Kabul ve Kısmi Kabul cevaplarındaki miktar bilgilerine göre irsaliye
oluşur. Gelen e-irsaliye ön izleme ekranında miktar bilgileri takip edilebilir.

Ekran 4 : İrsaliye Ön İzleme

Eski irsaliye, Elektronik İrsaliye Bilgileri penceresi (Ctrl + E) / Belge Yanıtı ekranından
Kısmi kabul ve red cevaplarına ait detaylara ulaşılabilir.

Ekran 5 : Elektronik İrsaliye Bilgileri
Gelen İrsaliyelerin Faturalandırılması

 Kabul ve Kısmı Kabul cevapları verilen irsaliyelere ait e-faturalar sevki

başlatan tarafından gönderildiğinde kabul sonrası, E-Fatura modülü, Gelen
Fatura Dosyalarını Yükleme menüsünden yüklendiğinde ilgili irsaliyeler
faturalandı statüsüne otomatik olarak geçer. Önemli nokta gelen e-Fatura
dosyalarında e-irsaliye numaralarının doğru bir şekilde belirtilmiş olmasıdır.

 Diğer bir yöntem ise eski irsaliye içerisinden Ctrl+F5 işlemi veya Tekli ve

Toplu faturalama menülerinden irsaliyelerin faturalandırılmasıdır. Tekli ve
Toplu Faturalama işlemlerinde İrsaliye ve Stok fişi güncelle parametresi
işaretli olmalıdır.

 İrsaliyenin faturalandırılması işlemi, irsaliyenin Kısmi kabul ve red
cevaplarına ait kabul edilen miktarlar üzerinden yapılır.

Ekran 6 : İrsaliye Faturalama (Ctrl+F5)

Gönderilen E-İrsaliyelerin Sorgulanması ve Faturalama İşlemleri
Gönderilen İrsaliyelerin Sorgulanması


Gönderilen irsaliyelerin yanıtları, E-İrsaliye Modülü / E-İrsaliye İşlemleri
Gönderilen İrsaliyeleri Sorgulama menüsünden yapılır.



Ekrana girildiğinde verilecek kriterler doğrultusunda F2-Listele butonuna
basılarak, gönderilen ve sorgulanacak irsaliyeler listelenir.



Listelenen irsaliyeler için F3-Sorgulama butonuna basılır, yanıtlar Belge
Yanıtı bölümüne gelir.



Gelen yanıtlar F4-Sonuçları İşle butonu ile ilgili irsaliyelerin belge
yanıtlarına kaydedilir.



Red cevabı alınan irsaliyelerin red sebepleri durum açıklamasından
görülebilir. Bu irsaliyeler, sonuçları işlendikten sonra iptal edilerek duruma
göre yeni irsaliye numarası ile tekrar kaydedilir ve gönderilir.



Kısmi Kabul Red Edildi cevabı alınan irsaliyeler için, satırda bulunan KISMİ
bölümündeki butona basılarak cevap detaylarına ulaşılabilir. Sonuçlar
işlendikten sonra eski irsaliye, Elektronik İrsaliye Bilgileri penceresi
(Ctrl + E) / Belge Yanıtı ekranından Kısmi kabul ve red cevaplarına ait
detaylara ulaşılabilir.

Ekran 7 : Gönderilen İrsaliyeleri Sorgulama
Gönderilen İrsaliyelerin Faturalandırılması

 Eski irsaliye içerisinden F5-Faturalama veya Ctrl+F5 Faturalama(Detaylı)
işlemi faturalama yapılabilir.

 Kısmı Kabul cevabı alınan irsaliyeler sadece Ctrl+F5 Faturalama(Detaylı)
bölümünden faturalanabilir. Gelen ekranda, verilen Kabul Miktar, Red
Miktar, Fazla Miktar ve Eksik Miktar cevaplarına göre miktar oluşur.
Fiyatsız düzenlenen irsaliyeler için fiyat/tutar bilgileri Ctrl+F5
Faturalama(Detaylı) ekranından yazılarak irsaliye ve ilgili stok fişinin
güncellenmesi sağlanabilir.

 Faturalama işlemleri, ilaveten Tekli ve Toplu faturalama bölümlerinden de

yapılabilir. Bu bölümlerde de Kısmı Kabul cevaplarına göre miktarlar
otomatik güncellenir. Fiyatsız düzenlenen irsaliyeler için tekli ve toplu
faturalama işlemi sırasında gelen fatura ön izleme ekranında fiyat/tutar
bilgisi yazılabilir. Bu ekranlardaki İrsaliye ve Stok fişi güncelle parametresi
işaretli olmalıdır.

Ekran 8 : İrsaliye Faturalama (Ctrl+F5)

