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Nebim V3 ERP 

 

Genel  

• Nebim V3 ERP ile  “Acente Performans Yönetimi” yapılabilmesi için gerekli kavramlar ve programlar 

eklendi. Acente performans yönetimi ile acenteler ve/veya acente bağlantılı kişiler ile yapılan 

anlaşmalar, bu anlaşmalara bağlı olarak düzenlenen rezervasyonlar ve yine bu rezervasyonlara bağlı 

olarak yapılan perakende satışlar ile bu satışlara bağlı olarak ilgili kişiler için hesaplanması gereken prim 

oranlarının takip edilebilmesi sağlandı.  

 

Acente performans yönetimi kullanılabilmesi için öncelikle “Genel Parametreler” programına 

“Acente” sekmesi eklendi. Bu sekme ile acente performans yönetiminin kullanılacağı ve eğer 

kullanılacak ve ürün grupları bazında farklı prim oranları belirlenecek ise hangi seviyede bu oranların 

belirleneceği belirlenmektedir. Ofis Parametrelerine eklenen “Acente” bölümü ile de ilgili ofis de 

Acente Performans Yönetimi kullanılıp kullanılmayacağı ve Nebim V3 POS’da perakende satış anında 

rezervasyon numarası mı yoksa rezervasyon üzerinde belirtilen kart numarası mı kullanılacağı 

belirlenebilmektedir.  
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Nebim V3 ERP Perakende Satışlar menüsü altına “Acente Performans Yönetimi” menüsü eklendi. 

 

Acente bağlantıları programı ile acente anlaşmalarının girileceği ve aynı zamanda bu anlaşmaya 

bağlı olarak girilecek olan acente rezervasyonları programında ilgili rezervasyona bağlı olarak prim 

hesaplamalarında tanımlabilecek olan bağlantılı kişilerin açılabilmesi sağlanmıştır. 
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Acente Anlaşması programı ile anlaşma yapılan bağlantı ve tarih aralığı için belirlenen anlaşma prim 

oranları, belirlenen ürün grubu seviyesinde her bir bağlantılı kişi için ayrı ayrı girilebilmektedir. Yine aynı 

program ile anlaşma içerisinde Özel Oranlar, Ziyaret Sıklığı, Hakediş, Araç, Periyodik tutar değerleri de 

tanımlanabilmektedir. Burada her bir bağlantı için tanımlanan prim oranları daha sonra ilgili 

rezervasyon tanımında girilmiş olan bağlantılar için hesaplanacak ve yapılan alışveriş sonrasında ilgili 

bağlantıların cari hesaplarına tahakkuk edilecektir. 

 

Acente rezervasyonu ile daha önce düzenlenen acente anlaşmasına bağlı olarak rezervasyon girişi 

yapılabilmektedir. Yapılan bu rezervasyon kaydı içerisinde ilgili rezervasyonda kaç kişi beklendiği, daha 

sonra alışveriş gerçekleştiğinde kaç kişi gerçekleşen kişi olduğu, araç bilgileri, beklenen giriş saati, eğer 

alışveriş yapılmadı ise sebepleri, ilgili rezervasyon ile hangi satış sorumluları ilgilenecek ise bunların 

belirlenmesi gibi birçok bilgi tanımlanmaktadır. Burada belirlenen satış sorumluları daha sonra Nebim 

V3 POS’da rezervasyona bağlı olarak yapılan alışverişte perakende satışa eklenecektir. 

 

Genel parametrelerde Acente Performans Yönetimi kullanılacak seçildi Nebim V3 POS’da her yeni 

Peşin Satış işleminde müşteri seçildikten sonra ilgili alışverişin bağlı olacağı rezervasyonun seçilmesi 

istenmektedir. Burada seçilen rezervasyon ve bağlı olduğu anlaşmaya dayalı olarak prim hesapları 

yapılmakta ve alışveriş ile birlikte kayıt edilmektedir. Acente Performansı Göster programı ile de o anda 

alışveriş tamamlanmadan hesaplanan prim tutarları görüntülenebilmektedir.  
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Yapılan alışverişler sonucunda kazanılan prim tutarları “Acente Performans/Hakediş/Ziyaret Sıklığı 

Tutarlarının Tahakkuku” programı ile her bir bağlantının cari hesaplarına yansıtılarak borç oluşturulması 

sağlanmaktadır. 

Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için, Nebim’in “4. Çeyrek 2017 Fiyat Listeleri” kapsamında 

yayınlayacağı yeni lisansların temini gerekmektedir. 
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• Günümüzde firmalarda mağazalarında ürünün satışa sunulmasının yanında elektronik ortamda birçok 

farklı kanalda ürünlerin satışı yapılmaktadır. Bu satış kanalları arasında firmanın kendi e-ticaret sayfası 

olabildiği gibi bunun yanında n11 gibi pazaryerleri de bulunmaktadır. Hem kendi e-ticaret sayfası hem 

de pazaryeri ile çalışıldığında üç farklı konuda ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır.  

o Ürün ana verisinin yönetimi 

o Ürünlerin envanter yönetimi 

o Dijital kanaldan sipariş verilen ürünün sevkiyat yönetimi 

Nebim V3 ERP 17.10.1 versiyonu ile blirlikte bu üç konu için çözüm üretecek uygulamalar geliştirildi; 

  

Nebim V3 ERP, Lokasyon Parametreleri menüsüne “Pazaryeri Parametreleri” programı eklendi. Bu 

program ile Nebim V3 ERP tarafından desteklenen pazaryerlerinin servis parametreleri girilebilmektedir. 

Burada şu anda sadece N11 desteklendiği için N11.com bulunmaktadır. Gelecekte doğacak 

ihtiyaçlar ve öncelikler ile yeni pazaryerleri entegrasyonları da eklenecektir. 

 

Ürün ana verisi olarak pazaryerlerinde Nebim V3 ERP içerisinde olmayan bir çok farklı veri saklanmaktadır. 

Pazaryerlerine Nebim V3 ERP’de tanımlı olan ürün kartları gönderilirken bu bilgilere de ihtiyaç duyulduğu için 

Nebim V3 ERP’de ürün kartına “Ürün Pazaryeri Bilgileri” programı eklendi. Ürün pazaryeri bilgileri programı ile 

ürün kartının pazaryerlerinde görüntülecek  bilgilerinin girilebilmesi sağlandı. 
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Pazaryerlerinde ürün ana verisinde Nebim V3 ERP’de bulunmayan pazaryeri özelindeki veriler dışında 

Nebim V3 ERP’de bulunan fakat pazaryerinde farklı kodlar ve yapılarda takip edilen verilerde 

bulunmaktadır. Nebim V3 ERP’deki ürün hiyerarşisi ile pazaryerlerinin kategorileri farklı yapılarda 

bulunmaktadır. Dolayısı ile ürünlerin pazaryerlerinde hangi kategori altında listeleneceğinin 

belirlenmesi için öncelikle Nebim V3 ERP ürün hiyerarşisi ve pazaryeri kategorilerinin eşleştirilmesi 

gerekmektedir. Bunun için Nebim V3 ERP, Ürün Yönetimi altına “Pazaryeri Yönetimi” menüsü eklendi. 

Bu menü altındaki “Pazaryeri Kategori Eşleştirmesi” programı ile ürünlerin Nebim V3 ERP’deki ürün 

hiyerarşisindeki yeri ile pazaryerlerinin kategorilerinin eşleştirilmesinin yapılabilmesi sağlandı. Bu program 

da ilgili hiyerarşinin pazaryerindeki karşılığını bulmak için pazaryerine ilgili servisler ile bağlanıp oradaki 

canlı veri ile eşleştirme yapılmaktadır. Bu nedenle bu programda eşleştirme yapılabilmesi için aktif 

internet bağlantısı gerekmektedir. 
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Hiyerarşi ve kategori eşleştirmelerinin yanısıra Nebim V3 ERP’de ürün özelliklerinde, koleksiyon grupları 

içerisinde veya ürün hiyerarşisinde tutulan bazı özellikler pazaryeri tarafında kategoriye bağlı olarak 

farklılaşabilen özelliklerde tutulmaktadır. Dolayısıyla Nebim V3 ERP’deki bu veriler ile pazaryeri özellik 

kodlarının da eşleştirilmesi gerekmektedir.  Bu işlemin yapılabilmesi için de Pazaryeri Yönetimi altındaki 

“Pazaryeri Kategori Özellik Tipleri”, “Pazaryeri Kategori Özellik Tipi Eşleştirmesi” ve “Pazaryeri Kategori 

Özellik Kodu Eşleştirmesi” programları eklendi. Pazaryeri Kategori Özellik Tipi Eşleştirmesi programı ile 

pazaryerinde kullanılacak olan ve Nebim V3 ERP’deki hiyerarşileri ile eşleştirilen kategoriler için 

pazaryerinin istemiş olduğu özelliklerin Nebim V3 ERP’de hangi alanda tutulmakta olduğu 

belirlenmektedir. Bu program ile eşleştirme yapmadan önce Pazaryeri Kategori Özellik Tipleri programı 

ile pazaryerindeki özellik tipleri pazaryerinin vermiş olduğu servis yardımı ile anlık olarak çekilmesi 

gerekmektedir. Nebim V3 ERP’de ürün boyutlarında kullanılan renk, boyut1, boyut2,boyut3 değerleri 

pazaryerlerinde ürün özelliği şeklinde kullanılmaktadır. Dolayısı ile pazaryerine bu değerlerde yine 

pazaryerinin kodlarına göre çevrilip gönderilebilir. Bu çevirim yapılmaz ise renk ve diğer boyutlar V3 

kodları ile gönderilecektir.  

 

Özellik tipleri eşleştirmesinden sonra bu aşamada ilgili özellik tipi içinde Nebim V3 ERP’de tanımlanan 

kodların pazaryeri kodları ile eşleştirilmesi sağlanması gerekmektedir. Bu eşleştirme için Pazaryeri 

Kategori Özellik Kodu Eşleştirmesi programı kullanılacaktır. Bu program ile ürün için gönderilecek olan 

özellik, hiyerarşi, koleksiyon grubu, renk ve boyutların pazaryeri karşılık kodları girilebilmektedir. Burada 

pazaryeri kodları anlık olarak pazaryerinin servisleri kullanılarak yapılmaktadır. Bu nedenle programın 

kullanılabilmesi için aktif internet bağlantısı gerekmektedir.  
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Ürün tanımlamalarının dışında bir de pazaryerinden alınan siparişlerin Nebim V3 ERP içerisinde hangi 

mağaza için oluşturulacağının belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle mağaza kartı üzerine “Pazaryeri 

Kodu” alanı eklendi. 

 

Pazaryerlerinde ve bununla birlikte firmaların kendi e-ticaret sitelerinde ürünler için görüntülecek olan 

stok miktarı da ayrı bir konu olarak önümüze çıkmaktadır. Hangi dijital kanalda hangi depoların 

envanterinin görüntüleneceğinin tanımlanması gerekmektedir. Bununla birlikte depo envanterlerini 

dijital kanallara gönderirken bir diğer konuda envanterin tamamını değil belli bir oranda 

gönderebilmektir. Buradaki amaç hem kendi lokasyonlarımızda hemde dijital kanallarda yok satmayı 

engellemek ve güvenli stok oluşturmaktır. Bu tanımlamaların yapılabilmesi için mağaza kartına “Digital 

Kanal Stok Yönetimi” programı eklendi.  
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Bir diğer konu da dijital kanaldan verilen siparişin sevkiyat yönetimidir. Burada n11 için yapılan pazaryeri 

entegrasyonu kapsamında n11’den alınan siparişin öncelikle hangi depodan sevk edileceği 

tanımlanan depolar ve öncelik sıralarına göre bulunmaktadır. Daha sonra sevk edileceği yer özellikle 

bir mağaza ise farklı sevkiyat senaryoları olabiliyor. Burada bazı durumlarda mağaza doğrudan 

müşteriye ürünü kargo ile gönderebiliyorken bazı durumlarda da ürün için merkezden mağazaya bir 

ürün talep siparişi oluşturulmakta ve mağaza ürünü bu siparişe istinaden merkeze göndermekte ve 

merkeden sevkiyat yapılabilmektedir. Burada ki bu işleyiş farklılığını yönebilmek amacı ile dijital kanal 

stok yönetimi programına “Sipariş Sevkiyat Yöntemi” alanı eklendi. 

 

Tüm bu kodlama, eşleştirme ve tanımlamalar yapıldıktan sonra pazaryerlerine ürün kodlarını 

göndermek, ürün kartlarında ana veride yapılan değişikleri göndermek, ürün envanter değişikliklerini 

göndermek, ürün fiyat değişikliklerini göndermek, pazaryerinden verilen siparişi Nebim V3 ERP’y yazmak 

ve siparişin sevkiyat bilgisini tekrar pazaryerine göndermek için de “Pazaryeri Entegrasyon Servisi” 

programı eklendi. 
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Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için, Nebim’in “4. Çeyrek 2017 Fiyat Listeleri” kapsamında 

yayınlayacağı yeni lisansların temini gerekmektedir. 
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• Nebim V3 ERP kullanan optik ve medikal ürün alanlarında faaliyet gösteren firmalar bu ürünler ile ilgili 

ürün kartı ve hareket bildirimlerini UBB sistemine bildiriyorlardı. 07/06/2017 tarihinde 11/09/2017 

tarihinden sonra daha önce TİTUBB üzerinden yapılan bildirim işlemleri artık ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 

(https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/) portalı üzerinden gerçekleştirileceği ile ilgili bir açıklama 

yapıldı.  

 

ÜTS sisteminde tüm optik ve medikal ürünler takip edilmektedir. Bu nedenle öncelikle Nebim V3 ERP’de 

açılmış olan ve ÜTS sistemine gönderilmesi gereken ürünlerde olması gereken alanlar için Nebim V3 

ERP’de optik ürün kartlarına “Medikal Ürün Özellikleri” girişi eklendi. Yine aynı ekranda ÜTS tarafından 

istenen ürün ile ilgili Menşei ve İthal edilen ülkelerinde girişinin yapılabilmesi sağlandı. 
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ÜTS sisteminde Tıbbı Cihaz Bildirimi ile ilgli bir servis olmadığı için mevcut durumda bu ürünlerin ÜTS’ye 

bildirilebilmesi için “ÜTS Tıbbi Cihaz Bildirim Dosyası Oluştur” programı yazıldı. Bu program ile ÜTS 

portalinde tıbbi cihaz toplu bildirimi için verilen excel şablonu ile dosya oluşturulabilmekte ve 

oluşturulan dosya portal üzerinden ÜTS’ne işlenebilmektedir. 
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ÜTS’ye tıbbi cihaz bildirimi yapıltıktan sonra bildirim yapılan tüm ürünlerin üretim, ithalat, alım, satım, 

mağazalar arası sevkiyat dahil tüm hareketleri de ÜTS’ye bildirilmek zorundadır. Bu bildirim ÜTS’nin web 

servisleri ile yapılmaktadır. ÜTS web servisinin çalışabilmesi için ÜTS portali üzerinden her bir şirket ve 

mağazası için ilgili firmanın kayıtları girmesi ve token alması gerekmektedir. Alınan bu tokenları da 

Nebim V3 ERP’ye tanımlayabilmek ve entegrasyon parametresini girebilmek amacı ile “Tıbbi Cihazlar 

İçin ÜTS Entegrasyon Parametreleri” programı yazıldı. 

 

Yine ÜTS’ye yapılan hareketleri bildirebilmek amacı ile her işlem yapılan firmanın ÜTS’deki kurum 

kodunun veya ÜTS’ye kayıtlı değil ise de Oda kodu ve Meslek kodunun tanımlanması ve hareket 

bildirimlerinde bu kodların kullanılması gerekmektedir. Bunun için de “Cari Hesap ÜTS Kurum Kodları” 

programı yazıldı. 
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Tüm bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Nebim V3 ERP’de yapılan tüm hareketleri ÜTS’ye Bildirim 

Servisleri ile bildirmek için gerekli windows servisi yazıldı. ÜTS Servis Ayarları programı ile hangi bildirimlerin 

hangi saatlerde yapılacağı ayarlanıp servisin ilgili zamanlarda otomatik olarak tüm bildirimleri 

yapabilmesi sağlandı. 
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• Yetki gruplarına verilen fiş yetkileri ile kullanıcıların yeni kayıt , değişiklik ve silme izinleri ayarlanabilmektedir. 

Fiş Yetkilerine eklenen iki yeni alan ile kullanıcıların teklif , sipariş ve fatura süreçlerinde yapacakları “Ödeme 

Süresi(Gün)” ve “Ortalama Vade” değişikliği de yetkiye bağlanmış oldu.  

“Ödeme Süresi(Gün) Değiştirebilir” ve “Ortalama Vade Değiştirebilir” izni verilmemiş yetki grubundaki 

kullanıcılar ilgili süreç için fiş girişlerinde Ödeme Süresi(Gün) ve Ortalama Vade alanlarında değişiklik 

yapamayacaklardır. 
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• Nebim V3 ERP ile Müşteri, Tedarikçi, Müşteri Adayı, Mağaza, Perakende Müşteri, Personel ve İş Başvuruları 

için anket düzenlenebilmektedir. Nebim V3 17.10 versiyonu ile açıklama ile birlikte girilmesi gereken 

cevaplar için anketlere açıklama alanı eklendi.  

Ankete verilen cevaplar için açıklama yapılması isteniyorsa; anket soruları hazırlanırken “Açıklama Gerekli” 

seçeneği işaretlenerek anketin açıklama alanı doldurulmadan tamamlanması engellenebilir.  

Cevap giriş tipi “Evet/Hayır” olan sorular için açıklama alanı sadece “Evet” cevabı için zorunlu olabileceği 

gibi, sadece “Hayır “ cevabı için zorunlu olabilir. Yada her iki cevap seçeneği için açıklama alanı zorunlu 

yapılabilir. 
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• Nebim V3 uygulamaları; Hırvatça ve Boşnakça dillerinin eklenmesi ile Türkçe dahil 16 farklı dil kodu ile 

kullanılabilir oldu.  

Kullanıcı tanımlama ekranında seçilecek dil kodu ile Nebim V3 uygulamaları arayüzlerinin kullanıcının yerel 

diline göre çalışması sağlanabilir. 

 

 

 



Copyright © 2017 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.S. 

• Müşteri adayları için anket yapılabilmesi sağlandı. Müşteri adayı anketi yapılabilmesi için Anket tanımla 

programı ile müşteri adayı anket kodlarının belirlenebilmesi sağlandı.  

 

Cari hesap tipi Müşteri Adayı olarak belirlenen anket kodları seçilerek anketler yapılabilir. Tamamlanan 

anketler raporlanabilir. 
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• Nebim V3 ERP’de kullanıcı olarak Nebim V3 ERP’nin kendi kullanıcı yapısındaki kullanıcılar 

kullanılmaktadır. Bu yapıda kullanıcılar Nebim V3 ERP’de tanımladığı parola kullanılmaktadır. Veri 

güvenliğini daha üst seviyeye taşımak isteyen ve firma bünyesinde windows etki alanı kullanan 

firmalarda, Nebim V3 Erp’ye giriş esnasında kullanıcının etki alanında olup olmadığının ve parolasının 

doğruluğunun kontrol edilmesi talep ediliyordu.  

 

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Kullanıcı kartı üzerine “Etki Alanı Doğrulaması Yapılacak” seçeneği 

eklendi. Bu seçenek işaretlendiiği durumda ilgili bilgisayarın bağlı bulunduğu ağdaki etki alanı ve 

kullanıcı adı sorulmaktadır. Burada etki alanı doğrulaması yapılacak seçildiği durumda Parola bölümü 

kapanmaktadır ve kullanıcı parolası tanımı istenmemektedir. Bu seçim yapıldığında Nebim V3 ERP’ye 

giriş yapıldığında kullanıcının etki alanındaki parolasını girmesi gerekmektedir. Etki alanında olmayan 

veya parolasını doğru girmeyen kullanıcı Nebim V3 ERP’ye giriş yapamayacaktır.  
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• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur 

tablosunun Nebim V3 ERP döviz kurları yükleme sihirbazı programı ve döviz kurları servisi ile alınabilmesi 

sağlandı. TCMB’nin verdiği bilgi amaçlı kurların takibi için  yeni kur tipi eklendi. “Bilgi Amaçlı Kur”.  
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Microsoft .NET 4.0 Desteğinin Sonlandırılmasına İlişkin Uyarı Notu 

Nebim V3 Ver 17.10.1 versiyonu ve bu versiyonu takip edecek olan ve 2018 yılının ilk yarısında yayınlanması 

planlanan bir sonraki Nebim V3 versiyonu, Microsoft .NET Framework 4.0’ın destekleneceği son Nebim V3 

versiyonları olup, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yayınlanması planlanan Nebim V3 versiyonu ile birlikte 

Microsoft .NET Framework 4.0 desteğinin sonlandırılması ve güncel .NET Framework’ün desteklenmesi 

planlanmaktadır. 

Microsoft .NET Framework 4.0 desteğinin sonlandırılmasıyla birlikte, Nebim V3’ün Windows XP, Vista ve Windows 

Server 2003 ve 2008 (R2 öncesi) gibi, artık Microsoft tarafından desteği sonlandırılmış olan eski işletim sistemleri 

için desteği de sonlanmış olacaktır. Bundan dolayı, Nebim V3 uygulamalarını hala Windows XP, Vista ve 

Windows Server 2003 ve 2008 (R2 öncesi) gibi eski ve artık Microsoft tarafından desteği sonlandırılmış işletim 

sistemleri üzerinde kullanan firmaların, en geç 2018’in son çeyreğinden önce, .NET Framework 4.7.1 veya 

üstünü destekleyen işletim sistemlerine geçiş yapmaları gerekmektedir. Geçiş yapılması gerekecek işletim 

sistemlerinde Client’larda Windows 7 SP1 ve üstü, Server’larda ise Windows Server 2008 R2 SP1 ve üstü 

gerekmektedir. 
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Genel Muhasebe 

• Muhasebe Entegrasyon İşlemleri (Perakende Satış) uygulaması yazıldı. Perakende satışlar için ayrı bir 

muhasebe entegrasyonu eklenmesindeki amaç perakende satış sürecinde yüksek işlem adetlerinden 

dolayı muhasebe entegrasyonunun uzun sürmesi ve buna bağlı olarak muhasebe kontrollerinin ve 

defter hazırlık süreçlerinin yavaşlamasıdır. Yeni yazılan bu uygulama ile 3500 adet perakende satış 

faturası ve ödemesinin muhasebe entegrasyonu 3 dk gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır. Aynı 

işlem Muhasebe Entegrasyon İşlemleri programı ile yapıldığında işlem 35 dk da tamamlanmaktadır.  

Bununla birlikte perakende satışların muhasebe entegrasyonun yeni uygulama ile akşamları çalışacak 

bir servis ile otomatik olarak yapılabilmesi için de "Perakende Satış Muhasebe Entegrasyonu Servisi” 

yazıldı. Servisin ayarlarıda “Perakende Satış Muhasebe Entegrasyonu Servisi Ayarları” programı ile 

yapılabilmektedir.  
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• Nebim V3 ERP’de düzenlenmiş olan tüm kaynak fişler Muhasebe Entegrasyon İşlemleri programı 

yardımı ile muhasebeye entegre edilmekte ve muhasebe fişleri oluşturulmaktadır. Burada muhasebe 

entegrasyonu işleminde muhasebe fişleri oluşmadan önce muhasebe entegrasyonu sırasında 

oluşacak olan muhasebe fişlerinin görüntülenebilmesi için seçenek eklendi. 

Entegrasyon Sonrası Oluşacak Fişler sayfasında muhasebe fişleri oluşmadan önce farklı seçenekler ile 

oluşacak fişler görüntülenebilmektedir. 
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• Sabit Kıymeti Hurdaya Ayırma işleminde hurdaya  ayırma sebebinin takip edilebilmesi sağlandı.  

 

Sabit Kıymetler menüsüne yeni eklenen Hurdaya Ayırma Nedeni programı ile girilen kodların Sabit Kıymeti 

Hurdaya Ayır işlemlerinde seçilebilmesi için gerekli değişiklikler yapıldı.  
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• Sabit kıymet kart yönetimini kolaylaştırmak için Sabit Kıymetler menüsüne iki yeni program eklendi.  

✓ Excel Dosyasından Sabit Kıymetleri Al 

✓ Sabit Kıymet Toplu Bilgi Değiştirme Sihirbazı 

 

Excel Dosyasından Sabit Kıymetleri Al programı ile Nebim V3 ERP uygulamasının tanıdığı dosya şablonu 

doldurularak sabit kıymet kartları açılabilir. Sabit kıymetlerin özellikleri, ölçüleri ve amortisma hesaplama bilgileri 

de aynı şablon ile aktarılabilir. Nebim V3 ERP için uygun dosya şablonuna programda sağ üst köşede yeralan 

“Şablon Dosya Oluştur” seçeneği ile ulaşılabilir. 
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Sabit Kıymet Toplu Bilgi Değiştirme Sihirbazı programı ile verilen sınırlamaya uyan sabit kıymetlerin kart 

bilgilerinin , özelliklerinin değiştirilebilmesi sağlandı. Aynı program ile amortismanı hesaplanmamış sabit 

kıymetlerin amortisman hesaplama bilgilerinin değiştirilebilmesi sağlandı.  
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• Nebim V3 17.4 versiyonu ile ürün ve malzeme giriş/çıkış hareketlerinde parti takibi yapılabilmesi için gerekli 

değişiklikler yapılmıştı. Nebim V3 17.10 versiyonu ile hareketleri parti ile takip edilen ürün ve malzemelerin 

satışlarının maliyetinin parti koduna göre hesaplanması sağlandı.  

 

Maliyetlendirme parametrelerine “Parti Kodu Bazında Maliyet Hesaplansın” seçeneği eklendi. Bu seçenek 

işaretlendi ise “Parti Takibi Yapılacak” seçeneği işaretli olan ürün ve malzemeler için hareket üzerindeki 

parti koduna göre giriş ve çıkışların kontrol edilmesi ve maliyet hesaplanması sağlandı. 

 

Ürün ve malzeme hareketlerinde parti takibi yapılıyorsa ve satışların maliyeti parti bazında hesaplanacaksa 

giriş / çıkış hareketleri parti koduna göre gruplandırılarak kontrol edilir; maliyet yöntemine göre 

hesaplamalar yapılır. Hesaplama sonrası elde kalan envanter var ise dönem sonu envater değerleri parti 

koduna göre kaydedilir.  
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• Uzun vadeli gelir ve gider kayıtlarının muhasebe tarafında tahakkuklarının yapılabilmesi amacı i le 

Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları programı kullanılmaktadır. Bu programda ilgili gider 

kaydının ilgili ay için olan gider kaydı için masraf kodu da seçilebilmektedir. Burada seçilen masraf 

kodunun masraf dağıtım hiyerarşisine göre dağıtılabilmesi ve takip edilebilmesi amacı ile dağtım 

oranlarının girilebilmesi sağlandı. 
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• Nebim V3 ERP de sabt kıymetlerin alım hareketleri için ayrı bir süreç bulunmadığı için sabit kıymet 

alımları diğer alım süreçleri ile takip ediliyordu. Nebim V3 ERP’deki bu eksiği tamamlayabilmek için 

Nebim  V3  17.10 versiyonu ile birlikte FAP – Sabit Kıymet Alım süreci eklendi. 

 

Amortisman hesaplaması için gerekli olan maliyet değeri belli olmayan bir sabit kıymet için alım faturası ile girişi 

ile maliyet değerinin güncellenmesi sağlandı.  
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Sabıt kıymet alım hareketlerinin  kart üzerinden takip edilebilmesi için “Sabit Kıymet Alımları” eklendi.  
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Sabıt kıymet alım hareketlerinin listelenebilmesi için Sabit Kıymet Alım Faturaları Kontrol Listesi ek lendi. 
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Finans Yönetimi 

• Alınan / verilen teminat mektuplarına maliyet merkezi eklendi. Alınan / verilen teminat mektuplarının 

muhasebe entegrasyon fişine ve alınan / verilen teminat mektuplarını kapatma kaydına ait muhasebe 

entegrasyon fişine ilgili teminat mektubu üzerinde seçilen maliyet merkezinin işlenmesi sağlandı. 
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• Kullanıcıların alınan / verilen teminat mektuplarını farklı kategorilere göre ayırabilmesi ve raporlama 

süreçlerinde sınırlamalarını daha kolay yapabilmeleri için alınan / verilen özellik tanımlamaları eklendi.  

Özellik tanımlamaları için Finansman Yönetimi menüsüne giriş programlari eklendi 

• Alınan Garanti Mektubu Özellik Tanımı 

• Alınan Garanti Mektubu Özellikleri 

• Verilen Garanti Mektubu Özellik Tanımı 

• Verilen Garanti Mektubu Özellikleri 

Alınan / Verilen Garanti Mektubu programlarından Özellik girişi yapılabilmesi sağlandı.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright © 2017 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.S. 

• Alınan ve verilen garanti mektuplarına ait belgerin Nebim V3 ERP ile takip edilebilmesi sağlandı.  

Alınan ve verilen garanti mektubu giriş programlarına Döküman Dizini özelliği eklendi. Döküman dizini 

olarak genel parametrelerde kayıtlı olan “Cari Hesaplar Döküman Dizini” kullanıldı.  

Garanti mektupları için eklenen belgelere ilgili cari hesap kartından ulaşılabilmesi sağlandı.  
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• Kullanıcılar tarafından yanlış oluşturulmuş borç çekleri bordrolarının toplu bir şekilde silinebilmesi için “Borç 

Çekleri Çıkış Bordrosu Toplu Silme” programı eklendi. Kullanıcıların yaptığı sınırlamalara göre çalışan 

program ile tek seferde birden çok borç çeki çıkış bordrosunun silinebilmesi sağlandı.  

Silinecek bordro içindeki çeklerin hareketleri kontrol edilerek; hareketi olmayan çeklerin bulunduğu 

bordroların silinebilmesi sağlandı. 

Borç senetleri çıkış bordroları için de “Borç Senetleri Çıkış Bordrosu Toplu Silme” programı eklendi. 
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• Bankadan Gelecek Pos Gelirleri Vade Kuralları tanımlamalarına “Erken Ödeme İskontosu Oranı” eklendi.  

Bankadan Gelecek Pos Gelirlerini Hesaplat programı ile kredi kartı ödemeleri için bankanın göndereceği 

tutarın erken ödeme iskonto oranına göre hesaplanması sağlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright © 2017 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.S. 

 

• Excel Dosyasından Banka Fişlerini Al programında alt cari hesaplara yapılan Gelen-Gönderilen Havale / 

EFT işlemlerini alabilmek için dosya şablonuna Alt Hesap alanı eklendi.  
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• Alacak ve borç senetlerini excel dosyasından alabilmek için iki yeni program eklendi.  

✓ Excel Dosyasından Alacak Senetlerini Porföye Al 

✓ Excel Dosyasından Borç Senetleri Çıkış Bordrolarını Al 

 

Excel Dosyasından Alacak Senetlerini Porföye Al programı ile Nebim V3 ERP uygulamasının tanıdığı dosya 

şablonu doldurularak alacak senetleri portföye giriş kayıtları oluşturulabilir. Nebim V3 ERP için uygun dosya 

şablonuna programda sağ üst köşede yeralan “Şablon Dosya Oluştur” seçeneği ile ulaşılabilir. 

Aynı şekilde borç senetleri için Excel Dosyasından Borç Senetleri Çıkış Bordrolarını Al programı ile borç senetleri 

çıkış bordroları oluşturulabilir.  
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• Sabit taksit planına uymayan banka kredilerinin Nebim V3 ERP ile takip edilebilmesi için Bankadan Alınan 

Krediler programına “Taksit Tarihi Kontrol Edilmesin” seçeneği eklendi.  
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• Bankadan alınan kredilere parçalı taksit ödemesi yapılabilmesi için gerekli değişikliler yapıldı. Banka Kredi 

Taksit Ödemesi programı ile ödeme yapılmak istenen banka kredisine ait tahakkuku yapılmış taksitlerin 

gelmesi sağlandı. Tek taksidin belli bir bölümü ödenebileceği gibi birden çok taksit için de ödeme kaydının 

tek seferde oluşturulabilmesi sağlandı.  
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• Banka Ödeme Talimatı programı ile alt tedarikçi hesapları içinde banka ödeme talimatı oluşturulabilmesi 

sağlandı.  

Banka Ödeme Talimatı programı ile kayıt giriliyor ise tedarikçiye bağlı alt hesap seçilebileceği gibi banka 

ödeme talimatlarını oluşturma sihirbazına eklenen “Alt Hesap İçin Oluşturulsun” seçeneği işaretlenerek alt 

tedarikçiler için ödeme talimatları oluşturulabilir.  

Banka ödeme listeleri için de alt hesap girişi sağlandı.  
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• Excel Dosyasından Alacak Çeklerini Portföye Al programı ile toplu çek oluşturulurken kullanılan dosya 

şablonuna Cirolu, Gerçek Kişilk ve TC Kimlik No alanları eklendi. 

 

• Bankadan Gelen MT940 Dosyasından İşlemleri Al programı ile dosya içindeki hatalı kayıtlar “İşlenemeyen 

Fişler” grubu altında listeleniyordu. Bu gruptaki kayıtlar için Süreç Açıklaması ve dosya içindeki Açıklama 

alanlarının da listelenmesi sağlandı.  
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• MT940 dosyası ile daha önce işlenmiş bir dosya içindeki kayıtlar, yeniden işlenmek isteniyorsa mükerrer 

kayıtları engellemek için “Daha Önce MT940 Dosyası İle İşlenmiş Fişler” grubu altında listelenmektedir. 

Tümünü Seç/Kaldır seçeneği ile bu kayıtların yanlışlıkla  seçilebilmesini ve mükerrer kayıtların 

engellenebilmesi için kullanıcı uyarısı eklendi. 

 

• MT940 Kuralları tanımlanırken oluşacak banka işlemi için Banka Hareket Tipi “Banka İşlem Fişi” seçildi ise 

“Banka İşlem Tipi” alanının zorunlu alan olması sağlandı.  
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• Bankadan Gelen MT940 Dosyasından İşlemleri Al programı için kullanılacak dosya içinde aynı bilgilere 

sahip satırları tek banka hareketi içinde kümülatif olarak kaydebilmek için “Aynı Bilgilere Sahip Satırlar 

Birleştirilsin” seçeneği eklendi.  

 

• Farklı banka hesapları arasında banka virman hareketi gerçekleşti ise bankadan gelen MT940 dosyaları 

hem gönderen banka için hem alan banka için virman hareketini içerebilir. Bu şekilde aynı hareketi içeren 

MT940 dosyasından banka hareketleri oluşturulurken hem gönderen hem alan banka hesapları mükerrer 

kayıt oluşturulması engellendi.  
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• Nebim V3 17.4 versiyonu ile müşteri ve tedarikçiler için e-Mutabakat raporları hazırlanabilmesi sağlanmıştı. 

Nebim V3 17.10 versiyonu ile E-Mutabakat konusunda iyileştirmeler yapıldı. 

Müşteri E-Mutabakat Hazırla programı ile e-Mutabakat kullanıcısı tanımlanmış müşteriler için rapor 

verilerinin hazırlanması sağlandı.  

Verilen tarihler arasında hareketi olan müşteriler için rapor hazırlanabilmesi “İki Tarih Arası Hareketi Olanlar” 

seçeneği eklendi. 

Müşteri E-Mutabakat Hazırla programında yapılan bu geliştirmeler Tedarikçi E-Mutabakat Hazırla 

programına da eklenmiştir.  

 

• E-Mutabakat İşlemleri menüsüne iki yeni program eklendi. 

✓ Müşteri E-Mutabakat Raporlarını Sil 

✓ Tedarikçi E-Mutabakat Raporlarını Sil 

 

Hazırlanan e-Mutabakat raporları için karşı firma tarafından onay veya red işlemi yapılmadı ise yeni 

eklenen E-Mutabakat Raporlarını Sil programları ile silinebilmesi sağlandı.  
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• E-Mutabakat kullanıcılarının Nebim V3 E-Mutabakat uygulamasını kullanarak kendi firmaları için hazırlanmış 

raporlara istedikleri belgeleri ekleyebilmeleri sağlandı.  

Kullanıcıların yükleyecekleri dosyaların hangi dizinde saklanacağını belirlemek için Şirket Parametreleri 

Dizinlerine “E-Mutabakat Dökümanları Dizini” eklendi. 

 

E-Mutabakat kullanıcıları E-Mutabakat Postalinde kendi firmaları için hazırlanmış e-mutabakat raporlarına 

kendi belgelerini yükleyebilmeleri sağlandı. 
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Web.config dosyasındaki “AcceptFileTypes” değeri değiştirilerek kullanıcıların yükleyebilmelerine izin verilen 

dosya tipleri belirlenebilir. Aynı şekilde “UploadmaxFileSize” değeri değiştirilerek kullanıcıların yükleyecekleri 

dosya büyüklüğü kontrol altına alınabilir.  

 

E-Mutabakat kullanıcıları tarafından yüklenen dosyaların Nebim V3 ERP uygulamasındaki “Müşteri E-

Mutabakat Onay Durumu” ve “Tedarikçi E-Mutabakat Onay Durumu” raporlarından açılabilmesi sağlandı. 
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İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri  

• Nebim V3 ürün ailesine yeni katılan Self Servis İnsan Kaynakları uygulaması Neim V3 17.10 versiyonu ile 

yayınlandı. 

Firma çalışanlarının web üzerinden kullanabilecekleri bu uygulama ile 

✓ Adres, iletişim vb. kişisel verilerini kontrol edebilecekler, 

✓ Geçmiş bordro dökümlerini download edebilecekler, 

✓ Yıl içinde yaptıkları fazla mesai  sürelerini inceleyebilecekler, 

✓ Perakende satış için kendilerine tanımlanmış alışveriş limitini görebilecekler, 

✓ alışveriş geçmişlerini listeleyebilecekler, 

✓ İzin talebinde bulunabilecekler. 

Çalışanlar TC Kimlik numarası doğrulaması yapıldıktan sonra personel kartlarında tanımlı “İş Cep Telefonu” 

na gelen SMS onay kodu ile giriş yapabilecekler. 

 

 

Kişisel Veri Alanları menüsü ile  

▪ Genel Bilgiler 

▪ İletişim 

▪ Posta Adresi 

▪ Bağlantı (Kişi) 

▪ Kişisel Bilgiler  

Bölümleri altında kendileri için personel kartında tanımlanmış verileri inceleyebiliecekler. 
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Personel ücretleri menüsü ile geçmiş aylara ait bordrolarını PDF, EXCEL, RTF veya HTML formatında download 

edebilecekler.  

 

Fazla Mesai menüsü ile yıl içinde yapılmış fazla mesai sürelerini inceleyebilirler. 
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Alışveriş Geçmişi menüsü ile kendilerine tanımlanmış peşin alışveriş limitini kontrol edebilir verilen sınırlamaya 

göre yapmış oldukları perakende satışlarını listeleyebilirler. 
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Nebim V3 Self Servis uygulaması ile büyük fayda sağlayacak en önemli özellik çalışanların bu uygulama ile izin 

talbinde bulunabilmeleri olacaktır.  

İzin talebi menüsü ile  

✓ Kalan izin sürelerini listeleyebilecekler, 

✓ yeni izin talebinde bulunabilecekler 

✓ izin talebinin dökümünü alabilecekler,  

✓ geçmiş izin taleplerini listeleyebilecekler, 

✓ yapmış oldukları izin taleplerinin onay durumlarını izleyebilecekler, 

✓ yeni izin talebinde bulunurken geçmiş izinlerinden kopyalama yapabilecekler. 
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Self Servis İnsan Kaynakları uygulaması üzerinden alınacak izin talep dökümleri için Nebim V3 ERP’de Matbu 

Formlar ve Fiş Formları Parametreleri programında izin talep formunun tanımlanmış olması gerekir. 
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İzin talebi yapılırken ve sonrasında izin talebinin Nebim V3 ERP tarafından onaylanabilmesi için iş ünvanı 

tanımlamasına “Departman Müdürü” seçeneği eklendi.  
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İzin talebi yapıldıktan sonra Nebim V3 ERP de iki farklı onay gerekmektedir.  

1. İlgili personelin çalıştığı işyeri/departmanda görevli müdür  

2. İnsan Kaynakları departmanı müdürü 

 

Personel İzin Taleplerini Onayla / Reddet (Departman Müdürleri İçin) programı ile Nebim V3 ERP’ye bağlanan 

kullanıcılar kendi departmanlarında çalışan personellerin yapmış olduğu izin taleplerini onaylayabilecekler 

veya red nedeni belirterek reddedebilirler. 

 

 

Departman müdürü onayı sonrası İnsan Kaynakları departman müdürünün onaylama işlemi yapması gerekir.  
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İnsan kaynakları departman müdürünün onayladığı izin talepleri “Planlanan İzin” olarak personel izinlerine 

aktarılacaktır.  

 

Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için, Nebim’in “4. Çeyrek 2017 Fiyat Listeleri” kapsamında 

yayınlayacağı yeni lisansların temini gerekmektedir. 
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• Personeller için ödenecek olan bireysel emeklilik ve bireysel sağlık sigortaları Nebim V3 ERP 17.4 versiyonu 

ile eklenmişti. Nebim V3 17.10 versiyonu ile sigorta şirketlerine vermek için gerekli excel dosyalarını oluşturan 

BES Ödemelerini Dosyaya Gönder programı eklendi. Şu anda AvivaSa şirketinin istediği başvuru ve tahsilat 

şablonlarına uygun dosyalar bu program ile oluşturulabilmektedir. Diğer sigorta şirketleri ve bankaların 

istedikleri dosya oluşturulması için gerekli çalışmalar ilerleyen versiyonlar ile yayınlanacaktır.  
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Maddeler, Ürün  

• Excel dosyasına ürünleri gönder programı ile oluşan dosya şablonuna kumaş karışım değerlerini içeren 

“ItemColorFabricBlend” sayfası eklendi. Oluşan excel dosyası Excel Dosyasından ürünleri Al programı ile 

aktarılırken ürün kumaş karışımlarının excelden alınabilmesi sağlandı.  

 

 

• Tekstil endüstrisinde faaliyet gösteren firmalarda sıklıkla kullanılan ürün yıkama talimatı girişinde kullanım 

kolaylığı olması için şablon tanımlaması eklendi.  

Ürün Yönetimi Kodlamaları menüsüne eklenen “Ürün Yıkama Talimatı Şablonu” programı ile şablonlar 

tanımlanabilir; tanımlanan şablonlar ürün kartı üzerindeki yıkama talimatı giriş programında seçilebilir. 

Yıkama talimatı girişi yapılan ürün için seçilen şablonda belirlenen yıkama talimatları ile ürünün yıkama 

talimatları farklılık gösteriyor ise istenen kod kullanıcı tarafından değiştirilebilir.  
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• Aynı şekilde ürün bakım uyarı girişlerinde kolaylık sağlaması için şablon tanımlamalarının yapılabilmesi 

sağlandı. Kullanıcılar, Ürün Yönetimi Kodlamaları menüsüne eklenen “Bakım Uyarısı Şablonu” programı ile 

şablonlar tanımlayabilir; tanımladıkları şablonları ürün kartı bakım uyarı girişlerinde seçerek ürün tanımlama 

işlemlerini daha hızlı tamamlayabilirler. 
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• Ürün bölümleri ve ürünün üretildiği kumaş karışım oranlarının girişleri sırasında kullanım kolaylığı sağlaması 

için Nebim V3 17.10 versiyonunda değişiklikler yapıldı. Eklenen yeni özellikler ile ürün bölümü, kullanılan 

kumaş türleri hiyerarşik bir yapıya göre seçilebilir oldu.  

 

Ürün bölüm tanımlamasında belirlenecek “Geçerli ürün hiyerarşi dalları” ile ürün bölümlerinin sadece 

belirlenen hiyerarşi dalı altında yer alan ürünler için seçilebilmesi sağlandı. Örneğin; “ASTAR” ürün 

bölümünün sadece “CEKET” ürün hiyerarşisi altında yeralan ürünler için kullanılabilecektir. 
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Ürün Bölüm tanımlama programına eklenen “Ürünün Bölümü İçin Kullanılabilir Kumaşlar” özelliği ile sadece 

tanımlaması yapılan bölüm için kullanılabilir kumaşların seçilebilmesi sağlandı.  

 

 

Ürün kumaş karışım girişinde seçilen bölüm için kullanılabilir kumaşlar listelenecektir. 
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Depo Yönetimi 

• Mağazalardan çıkış hareketi yapılan transfer irsaliyelerinin koçan numaralarının düzeltilebilmesi için Nebim 

V3 STORE uygulaması Diğer Mağazalar ile Transferler menüsüne “Hatalı Girilmiş İrsaliye Koçan Numaralarını 

Düzelt” programı eklendi.  

 

Merkezden gelen talep siparişlerine ait sevk irsaliyelerinin koçan numaralarının düzeltilebilmesi için 

Merkezden Gelen ürün Talepleri menüsüne “Hatalı Girilmiş İrsaliye Koçan Numaralarını Düzelt” programı 

eklendi. 
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Alım, Satım, Sevkiyat Süreçler i 

• Nebim V3 16.4 versiyonu ile satış siparişlerinde teslim lokasyonu değiştirilebilmesi sağlanmıştı. Aynı özellik 

Nebim V3 17.10 versiyonu ile alım siparişlerine eklendi. Bu özellik ile merkez tarafından tedarikçilere verilen 

satın alma siparişlerinin merkeze sevk edilmeden direk mağazalara sevk edilebilmesi sağlanmış oldu. 

 

Bu şekilde ürünlerini merkezde kabul etmeden direk mağazalarına sevk edilmesini sağlayan firmaların Alım, 

Satım, Sevkiyat Süreç parametrelerine eklenen “Sipariş Farklı Depolara Sevk Edilebilir” parametresini 

işaretlemiş olması gerekir.  
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Satın alma siparişlerinde satır üzerinde iken açılan context menü(sağ klik) ile ilgili satır için farklı teslim 

lokasyonları seçilebilir. Teslim lokasyonu farklı miktarlar ile belirlenebilir. Örneğin; 100 adetlik bir siparişin 30 

adedi MG001 mağazasına, kalan 70 adedi MG002 mağazasına teslim edilebilir.  
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Teslim lokasyonu değiştirilmiş olan satın alma siparişleri için irsaliye ve fatura süreçlerinde yeni belirlenen 

lokasyon geçerli olacaktır. İlgili sipariş için mal kabul işlemi yeni belirlenen depoda yapılabilecektir.  

Satın alma siparişlerine eklenen teslim lokaysonlarının değiştirilebilir olması sayesinde “Excel Dosyasından Satın 

Alma Siparişlerini Al” programına yeni bir dosya formatı eklendi. “Siparişler Tablo Formatlı Dosyadan Aktarılsın 

– Teslim Lokasyonu”. Bu dosya seçeneği ile satın alma siparişi oluşturulduktan sonra sipariş teslim lokasyonlarını 

ve adetlerinin excel dosyasında belirlenen depolar için oluşturulması sağlandı.  
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• Tahsisata Göre Sipariş ve Rezervasyon Oluştur programı ile seçilen tahsisat numarasına göre sipariş ve 

rezervasyon kayıtları oluşturulabilmektedir. Eğer yeni sipariş oluşturulması istenmiyor; var olan açık 

siparişlerin kullanılması isteniyor ise “Kalan Açık Siparişler Dikkate Alınsın” seçeneği işartenerek işlem 

yapılabilmekteydi. Açık siparişler için kullanıcıların sınırlama yapabilmesi sağlandı. Verilen filitre değerlerine 

göre açık siparişlerin kullanılması sağlandı.  
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• Nebim V3 Service ile tanımlanmış tahsisat kuralları belirlenen periyodlarda çalıştırılabilmekteydi. Fakat 

transfer planları için hazırlanmış kurallar Nebim V3 Service ile çalıştırılmamakta , transfer planları için 

NebimV3PeriodicalTransferPlan.exe kullanılmaktaydı.  

Nebim V3 17.10 versiyonu  ile transfer planlarınında Nebim V3 Service ile çalıştırılabilmesi sağlandı.  

 

Nebim V3 Servis tarafından çalışasacak tahsisat kuralları için öncelikle Periyodik Tahsisat Servis Çalıştırma 

Ayarları (V3Service.PeriodicalAllocation.exe) ile görev tanımlamalarının yapılması gerekmektedir. Periyodik 

çalışacak tahsisat görevleri için daha önceden tanımlanmış bir zamanlama seçilebileceği gibi yeni bir 

zamanlama tanımlaması da yapılabilir. Nebim V3 Sevis ile oluşturulacak tahsisat kayıtları isteğe bağlı olarak 

“Onaylı” oluşturulabilir. Yada onaysız oluşturularak Nebim V3 ERP Tahsisat Yönetimi menüsünde yeralan 

“Tahsisatı Onayla” programı ile daha sonra onaylanabilir. Aynı şekilde servis ile oluşturulan tahsisat kayıtlarına 

göre servis tarafından sipariş ve rezervasyon kayıtları oluşturulabilir.  
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Nebim V3 Servis tarafından çalışasacak transfer plan kuralları için öncelikle Periyodik Transfer Planı Servis 

Çalıştırma Ayarları (V3Service. PeriodicalTransferPlan.exe) ile görev tanımlamalarının yapılması gerekmektedir. 

Nebim V3 Sevis ile oluşturulacak transfer planı kayıtları isteğe bağlı olarak “Onaylı” oluşturulabilir. Yada onaysız 

oluşturularak Nebim V3 ERP Mağazalar Arası Transfer Planlama menüsünde yeralan “Transfer Planını Onayla” 

programı ile daha sonra onaylanabilir. Aynı şekilde servis ile oluşturulan transfer planı kayıtlarına göre servis 

tarafından mağaza sipariş kayıtları oluşturulabilir.  

 

Nebim V3 ERP’de yeralan, görevlerin zamanlamasını belirlemek için kullanılan Periyodik Transfer Plan Çalıştırma 

Kuralları ve  Periyodik Tahsisat Çalıştırma Kuralları programları kaldırıldı.  

Nebim V3 17.10 versiyon geçişi sonrası tahsisat ve transfer kurallarının servis ile çalıştırılması isteniyor ise Periyodik 

Tahsisat Çalıştırma Servis Ayarları (V3Service.PeriodicalAllocation.exe) ve Periyodik Transfer Planı Çalıştırma 

Servis Ayarları (V3Service.PeriodicalTransferPlan.exe)ile görev tanımlamalarının yapılması gerekmektedir. 
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• Excel Dosyasından Masraf Faturalarını Al ve Excel Dosyasından Peşin Masraf Faturalarını Al(Kasa) 

programlarına mükerrer kayıtları engellemek için “Daha Önce İşlenmiş Fişler İşlenmesin” seçeneği eklendi.  

 

Dosya içerisindeki satırlar üzerindeki fatura tarihi , fatura seri numarası/e-fatura numarası, cari hesap bilgileri 

kontrol edilerek eğer aynı bilgilere sahip fiş mevcut ise yeni fişin oluşması engellendi.  

 

• İthalat – Sipariş sürecinde bulunan “Ödeme Yöntemi” değerinin diğer satın alma süreçlerinde takip 

edilebilmesi için ithalat , toptan ve konsinye alış teklif-siparis-fatura süreçlerinde seçilebilmesi sağlandı. Teklif 

üzerinde seçilen ödeme yöntemi değerinin teklif sipariş veya faturaya dönüştürüldüğünde oluşan hareket 

üzerine aktarılması sağlandı.  
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• Nebim V3 ERP’de stok fiş girişlerinde Başka Fişten Al uygulaması içerisinde sadece tek bir fiş 

seçilebiliyordu. Burada birden fazla fişi seçerek tek bir fiş içerisine alınabilmesi için çoklu seçim yeteneği 

eklendi. 
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• Nebim V3 16.10.1 versiyonu ile Rezervasyon Transferi uygulaması Nebim V3 ERP’ye eklenmişti. 

Rezervasyon transferi uygulaması ile bir ofis/depoda yapılmış olan rezervasyonların kalanlarını farklı bir 

ofis/depoya transfer ederek bu lokasyondan sevkiyatının yapılması sağlanabilmektedir. Rezervasyon 

transferi işlemi sırasında Nebim V3 ERP’de otomatik olarak bir çok fiş oluşturulmaktadır. Yapılan transfer 

işleminin geri alınması için oluşan bu fişlerin kontrollü olarak geri alınması gerekmekteydi. Burada 

oluşacak hataların önüne geçebilmek ve işleme hız kazandırmak amacı ile “Rezervasyon Transferi 

Fişlerini Sil” uygulaması yazıldı. Bu uygulama ile yapılmış olan transfer işlemi ve buna bağlı olarak 

otomatik olarak oluşturulan tüm fişler silinmekte ve işlem tamamen geriye alınmaktadır. 

 

• Nebim V3 ERP’de müşteri/tedarikçiler ile sipariş sürecinden önce teklif aşaması takip edilebilmektedir. 

Teklifler düzenlendikten sonra revize yeni teklifler oluşturulup son anlaşma aşamasında da tekliften 

sipariş veya faturaya dönüştürme işlemi yapılabilmektedir. Teklifin sipariş veya faturaya dönüştürülmesi 

sırasında oluşacak olan sipariş/faturanın vade tarihi herhangi bir seçenek olmaksızın teklifden 

geliyordu. Burada vade tarihinin ilgili müşteri/tedarikçi kartındaki  vade tarihi seçimlerine göre yeniden 

hesaplanması ihtiyacını karşıyabilmek için Teklifi sipariş ve faturaya dönüştürme programlarına “Vade 

Tarihi Tekliften Gelsin” ve “Vade Tarihi Yeniden Bulunsun” seçenekleri eklendi. 
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• Nebim V3 ERP’de sipariş ve fatura girişlerinde ürün liste fiyatının döviz kuru değişitirilerek firma ile 

anlaşılan kur ile işlem yapılmasına imkan tanınmaktadır. Burada kullanım kolaylığı sağlanması amacı ile 

ilk satırda girilen kurun diğer fiş satırlarına kopyalanabilmesi özelliği eklendi. 
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• İthalat işlemlerinde fatura girildikten sonra gümrük işlemleri sonrasında gümrükteki ürünler Gümrükten 

Mal Çekme fişi ile alınmaktadır. İthalat faturası girildikten sonra Gümrükten Mal Çekme Fişi programı ile 

gümrükteki ürünler için gümrükten mal çekme kaydı girilebilmekteydi. Bir fatura ile ilgili olarak 

gümrükten mal çekme fişi düzenlendikten sonra fatura ile ilgili değişiklik yapılmasına izin verilmiyordu. 

Burada fiş girildikten sonra fatura üzerinde değişiklik yapılması gereken durumlar olabiliyordu. Bununla 

birlikte ithalat faturası düzenlendiği zaman gümrükten mal çekme fişinin de aynı zamanda oluşabilmesi 

talebini de karşılayabilmek amacı ile ithalat faturasında kayıt esnasında gümrükten mal çekme fişinin 

oluşturulabilmesi için seçenek eklendi. 
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Fatura girişi sırasında oluşturulan gümrükten mal çekme fişine kendi fiş girişinden müdahele 

edilememesi sağlandı. İlgili fiş fatura girişi sırasında otomatik olarak oluşturulduğundan kendi fiş 

girişinden değişiklik ve silmeye kapatıldı. 

 

Bu şekilde düzenlenmiş olan fişlerin yine fatura girişinden ancak faturada değişiklik yapıldığında 

otomatik olarak silinip yeniden oluşturulması sağlandı.  
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• E-Defter uygulamasının çıkması ve e-defter ile birlikte muhasebe fişleri üzerinde döküman tipi alanın 

eklenmesi ile birlikte masraf alış faturalarına “Masraf Tipi” alanı eklenmişti. Masraf tipi ile alınan ilgili 

belgenin muhasebe fişinde hangi belge tipi ile oluşturulacağı belirtiliyordu. Bu seçenek sadece alım 

faturalarında ihtiyaç olduğu için sadece masraf alış ve toptan alış faturalarında çalışmaktaydı. 

İlerleyen zaman ve ihtiyaçların değişmesi ile satış faturalarında da yine aynı şekilde düzenlenen bu 

belgenin Nebim V3 ERP’de fatura modülünden girilmiş olmasına rağmen muhasebe fişinde hangi 

belge türü ile işleneceği ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için “Masraf Tipi” alanı kaldırılarak 

yerine “Muhasebe Döküman Tipi” alanı eklenmiştir. Muhasebe döküman tipleri “Muhasebe Döküman 

Tipi” programı ile kodlanabilmektedir.  

Muhasebe doküman tipi açılırken ilgili doküman tipinin muhasebe fişinde hangi belge tipine ait olduğu 

seçilebilmektedir. Burada seçilen “Diğer” belge tiplerinde yine Nebim V3 ERP’de kodlanabilmektedir. 

Diğer belge tipi kartına da “Mal ve Hizmet Alışlarına / Satışlarına İlişkin İşlem” seçeneği eklendi. Bu 

seçenek işaretlenen diğer türünde muhasebe fişlerinin BA/BS formlarında dahil edilmesi sağlandı. 
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• İthalat ve İhracat dosya durumlarının takip edilebilmesi için İthalat/İhracat dosyalarındaki Dosya 

Durum Tarihçesi alanı kullanılmaktadır. Burada kullanılan dosya durumlarıda firmaların kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda kodlayabildikleri alanlardır. Dosya Durumu kartları açılıyor ve hem ithalat hem de 

İhracat dosyalarında aynı dosya durum kodları gelmekteydi. Fakat işin kendisi gereği burada farklı 

durum kodları kullanıldığında kullanımda zorluklara yol açıyordu. Bu nedenle Dış Ticaret Dosya Durumu 

kartına “İthalat Dosyasında Kullanılacak” ve “İhracat Dosyasında Kullanılacak” seçenekleri eklendi. 

Burada seçilen değerlere göre sadece kendi dosya takibinde ilgili dış ticaret dosya durumlarının 

gelmesi sağlandı. 

 

 

• Nebim V3 ERP’de iş ortağı yapısı kullanan firmalarda bilindiği üzere merkezden düzenlenen faturalar iş 

ortağında onaylanarak tekrar düzenleme yapılmasına gerek olmadan fatura kaydı 

oluşturulabilmektedir. Burada merkezden düzenlenen faturanın e-arşiv faturası olması durumunda da 

fatura düzenlendiğinde yine iş ortağı bu faturayı onaylayıp kendi şirketi için faturayı oluşturabiliyor. 

Fakat merkez şirket e-arşiv e tabi olmakla birlikte Nebim V3 ERP’de ilgili süreç için “E-Arşiv Faturası 

Onaylama Kullanılacak” parametresi ile çalışmakta ise düzenlenen tüm e-arşiv faturaları önce onay 

beklemekte onaylandığı takdirde e-arşiv uygulamasına gönderilmektedir. Bu aşamada henüz e-arşiv 

faturası onaylanmadan iş ortağının görüp kendisi için fatura oluşturabiliyor bu durumda da henüz e-

arşiv uygulamasına gönderilmeyen bir fatura iş ortağı tarafından düzenlenmiş olabiliyordu. Bu nedenle 

bu parametre kullanıldığı durumda e-arşiv faturalarının onaylanıp e-arşiv e gönderildikten sonra iş 

ortaklarının onayına düşmesi sağlandı. 
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• Nebim V3 ERP içerisinde ürünlerin satış fiyatlarının belirlenmesi satış fiyat listeleri yardımı ile 

yapılmaktadır. Satış fiyat listeleri tanımlanırken satış fiyat grupları bazında fiyat girişleri yapılabilmekted ir. 

Satış fiyat grupları farklı mağazalara, farklı ofislere, farklı müşterilere farklı fiyatlar tanımlayabilmek için 

kullanılmaktadır. Aynı zamanda sezon ve indirim dönemi fiyatları veya marj değişimlerindeki fiyatlarda 

yine fiyat grupları ile takip edilebilmektedir.  

Nebim V3 ERP içerisinde fiş yetkileri ile satış fiyat listeleri kullanıcı yetki grupları bazında 

yetkilendirilebiliyordu. Bu yetki ile istenilen yetki gruplarına okuma, yazma, değiştirme ve silme yetkileri 

tarih bazında verilebilmektedir.  

Nebim V3 17.10.1 versiyonu ile satış fiyat listesi yetkilendirmesinin satış fiyat grubu bazında yapılabilmesi 

sağlandı. Kullanılmakta olan her bir satış fiyat grubu için ayrı yetkilendirmeler tanımlayarak farklı 

gruplara farklı yetki grubundaki kişlerin işlem yapabilmesi sağlanmış oldu. 
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• Ofislerde kullanılan süreçleri sınırlandırabilmek için ofis parametrelerinde işlem yapılması engellenen 

süreçlerin belirlenebilmesi sağlandı. Kullanıcı ilgili ofis için işlem yapma yetkisine sahip olsa da ofis 

parametrelerinde seçilmiş olan süreçler için işlem yapması engellenecektir.  

Örneğin üretim yapılan fabrika için kullanılan ofisten satış işlemlerinin yapılmasını engellemek ofis 

parametrelerinden satış süreçleri engellenebilir, böylece satış işlemleri için fabrika ofisi seçilmesi 

engellenmiş olacaktır.  
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Perakende Satış  

• Taksitli Perakende Satış yapılan firmalarda satış anında müşteriden alınacak peşinat tutarları ödeme 

planları üzerinde belirlenmektedir. Burada ödeme planında belirtilen peşinat tutarları kasiyerlerin yetkisi 

dahilinde değiştirilebilmektedir. Burada alınacak olan peşinat tutarı belirtilen tutardan az alındığı 

durumda aradaki fark için Nebim V3 Pos üzerinde sabit olarak işlem yapılıyordu. Burada peşinat 

eksiklikleri kullanan firma özelinde farklı işlemler yapılmak isteniyordu.  

 

Bu esnekliği firmalara tanıyabilmek amacıyla Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına 

“Peşinat Eksikliği Dağıtım Şekli” parametresi eklendi. Eşit Dağıtılsın, Günün Tarihine Taksit Oluşturulsun, 

İlk Taksit Tutarına Eklensin seçeneklerinden firma kendi çalışma şekline göre istediği seçeneği 

seçebilmektedir. 
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• Kredi kartlarına yapılan taksit düzenlemeleri ile ürün gruplarına göre farklı taksit sınırlandırmaları getirildi. 

Bu taksit sınırlandırmalar ile örnek olarak kozmetik ürünlere taksit yapılamamaktadır. Kredi kartına 

yapılabilecek maksimum taksit sayısı da 12 olarak belirlenmiştir. Nebim V3 ERP içerisinde bu 

düzenlemede getirilen kısıtlamaları karşılayabilmek amacı ile ürün kartları üzerine “Kredi Kartı 

Ödemesinde Maksimum Taksit Sayısı” alanı eklendi.  

 

 
 

Nebim V3 Pos’da ürünler seçildiğinde vade sayıları seçilen ürünler içerisindeki en az vade yapılabilecek 

ürüne göre belirlenmektedir. Parfüm gibi vade yapılması kısıtlanmış olan bir ürün seçildiğinde ödeme 

ekranına geçildiğinde kasiyeri bilgilendirilmesi yapılmaktadır. 
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• Nebim V3 ERP’de ürünlerin satış fiyatlarının yönetimi için Satış Fiyat Listeleri kullanılmaktadır. Bununla 

birlikte özellikle kobi segmentindeki firmalarda fiyat yönetiminde farklı fiyat grupları, fiyat listelerinde 

tarihçeler gibi yönetimi göreceli olarak zor olan satış fiyat listesi yönetimi kullanılmak yerine ürünlere tek 

bir fiyat vererek satış gerçekleştirebilmek adına Temel Fiyatlar kullanılmaktadır. Temel fiyatlar içerisinde 

perakende satış için tek bir temel fiyat kodu vardı. Perakende Satış Fiyatı (VD) ile perakende satışlarda 

kullanılacak olan fiyat belirleniyordu. Fakat peşin ve kredi kartı vadeli fiyatlarında farklılık yaratmak 

isteyen firmalarda tek fiyat ile bu mümkün olmayabiliyordu. Burada peşin ve kredi kartı vadeli fiyatları 

ayrıştırabilmek için “Perakende Taksitli Satış Fiyatı (VD)” temel fiyat kodu eklendi. Nebim V3 POS’da 

ödeme planında bir vadeden fazla bir ödeme planı girildi ise ve ilgili fiyat tanımlandı ise bu fiyatın 

gelmesi sağlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright © 2017 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.S. 

• Taksitli Perakende Satış kullanılan firmalarda gecikmiş taksit ödemesi olan perakende müşteriler Şüpheli 

Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler) menüsü altındaki programlar yardımı ile yönetilebilmektedir. Bu 

aşamada öncelikle müşterilerin ödenmeyen taksitleri bulunarak şüpheli alacak olarak 

belirtilebilmektedir. Şüpheli alacak olarak belirlenen taksitlerin sahibi perakende müşterilere taksitleri 

ödenene kadar belirli kısıtlamalar getirerek peşin veya taksitli alışveriş yapması veya ödeme yapması 

engellenebilmekteydi. 

Müşterinin alışveriş ve ödeme yapması engellendiği durumda ilgili müşterinin ürün iadesi yapması da 

engellenmiş olmaktaydı. Burada müşterinin iade yapmasını ayrı bir yetki olarak eklenerek diğer tüm 

süreçler engellendiği halde iade alınabilmesi ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile 

“Şüpheli Alacakları Belirleme Sihirbazı” programına “Peşin Alışveriş İadesi Yapamaz” ve “Taksitli Alışveriş 

İadesi Yapamaz” seçenekleri eklendi. Aynı özellikler “Şüpheli Alacaklar Durum Değiştirme Sihirbazı” 

programına da ilave edilmiştir.  Bununla birlikte diğer şüpheli alacak durumu değiştiren programlara 

da ayn özellik eklenmiş oldu.  

Bu eklenen özellik ile istenen müşterilerin diğer işlemleri yapılamaz iken iade işlemlerinin yapılmasına izin 

verilebilmektedir. 
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• Taksitli Perakende Satış yapan firmalarda ödenmeyen taksitler Şüpheli Alacaklar menüsü altındaki 

programlar ile takip edilebilmektedir. Herhangi bir alacak sonucu borcunu henüz ödememiş olan 

müşteriler Avukat Takibine gönderilerek işlemlerin artık avukat tarafından takip edileceği 

belirlenebilmektedir. Daha önce avukat takibine verilen bir müşteri herhangi bir sebepten dolayı başka 

bir avukatın takibine atanmak istenebiliyordu. Burada eğer daha önce ilgili avukat ile anlaşılarak bir 

ödeme alındı ise avukatı değiştirilebiliyorken daha önce takibi olan avukat herhangi bir ödeme 

alamadı ise avukat değişirme işlemi yapılamıyordu. Ödeme yapılmasa da avukat kodunun 

değiştirilmesi ve ilgili müşterinin daha önceki avukat geçmişinin raporlanabilmesi sağlandı. 

 

• Perakende Siparişte Ürün Kodu Değiştir programı ile mağazada Nebim V3 POS kullanarak girilmiş olan 

perakende satış siparişlerindeki ürün kodları değiştirilebilmektedir. Burada değiştirilen her satır için iptal 

kaydı atılıp yeni girilen ürün için de yeni sipariş kaydı oluşturulmaktadır. 

 

Mağazada girilmiş olan perakende satış siparişi ile bağlı olarak merkeze eksik ürün siparişi verildi ise 

Perakende Siparişte Ürün Kodu Değiştir programında ürün kodu değiştirilmesine izin verilmiyordu. Bu 

çalışma şekli de özellikle Optik sektöründe operasyon sürecini zorlaştırıyordu. Bu programda yapılan 

geliştirmeler ile merkeze verilen eksik ürün siparişinin kalanı kadar ürünün ürün kodunun değiştirilmesine 

izin verildi. 
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Servis ve Destek 

• Destek talep formlarının onaylanmadan işlem görmesini engellemek için ve ofis bazında onay sistemini 

aktif hale getirebilmek için ofis parametrelerine “Destek Talep Formlarında Onaylama Kullanılacak” 

parametresi eklendi.  

 

Ofis parametrelerine yeni eklenen bu seçenek işaretlendi ise ilgili ofisten yapılan destek talep formları ile ilgili 

işlemlerin yapılabilmesi için önce “Destek Talebini Onayla” programı ile onaylama işleminin yapılması 

gerekmektedir. Onaylanmamış destek talepleri için yapılacak işlemlere izin verilmeyecektir.  
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Destek talebinin onaylanması sırasında sonuçlandırma işlemininde yapılabilmesi için onaylama programına 

“Sonuçlandır” seçeneği eklendi.  Sonuçlandırma işlemi için seçilen talep formlarının çözüm girişi ile birlikte 

sonuçlandırılabilmesi de sağlandı.  
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Nebim V3 POS 

• Nebim V3 Pos genel kullanım olarak firma merkezinde kurulu olan terminal sunuculara bağlanılarak 

merkez sunucuları üzerinde çalışmaktadır. Bu şekilde kullanımda tamamen canlı bağlantı ile merkez 

veritabanı üzerinde çalışılmaktadır. Bu kullanım şeklinin birçok gözardı edilmeyecek avantajları vardır. 

Bu avantajlardan bazıları; mağazada yapılan satışın aynı anda merkezde raporlanabilir olması, 

mağaza lokalinde ayrı veritabanları ve program dosyaları yönetimine ihtiyaç duyulmaması, versiyon 

ve güncellem yönetiminin kolay olması, vb. 

Fakat bu avantajlar dışında tabi ki tek bir merkez veritabanı üzerinde çalışılmakta olmasından dolayı 

mağazaların burada yaşanacak kesintiler veya yavaşlamalarda etkilenmesi, mağaza 

lokasyonlarındaki internet bağlantılarının sağlıklı olmamasından dolayı kesintiler yaşanması gibi çok 

önemli dezavantajlarda bulunmaktadır.  

Bu gibi olumsuzluklardan etkilenmeden her mağazanın kendi lokalinde veritabanı üzerinde bağımsız 

olarak Nebim V3 Pos kullanabilmesi amacı ile Nebim V3 Pos’un çevirimdışı olarak lokal veritabanında 

çalışılabilmesi sağlandı.  

Nebim V3 Pos’un çevirimdışı olarak lokal veritabanında çalışabilmesi ve buradaki tüm veri yönetiminin 

merkezi sistem ile yapılabilmesi için Nebim V3 Veri Al / Gönder alt yapısı kullanılmaktadır. Nebim V3 Veri 

Al/Gönder uygulamasında yapılan geliştirmeler ile yeni açılan bir Nebim V3 veritabanına satış 

yapabilmek için gerekli olan tüm kodlama, kart, kullanıcı, satış sorumlusu, kampanya, fiyat listesi, 

mağaza parametreleri gibi bilgilerin gönderilebilmesi sağlandı. 

 

Merkezden veri gönderme işleminde filtreler tanımlanırken her mağaza özelinde değişebilecek 

değerler için (satış sorumlusu, kullanıcı, mağaza parametreleri, vb) mağaza kodu sınırlandırılarak filtreler 

oluşturulabildiği gibi, mağaza özelinde olmayan Genel parametreler, şirket parametreleri, ürün kartları, 

fiyat listeleri için genel filtreler tanımlanarak filtre kolaylığı sağlanmış olacaktır.  
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Merkez veritabanında Veri Al/Gönder Şirket Ayarları programında, Çevirimdışı olarak mağaza 

lokalinde çalışacak mağazalar tanımlanmalıdır. Burada mağaza tanımlanırken her bir mağaza için  “İş 

Ortağı /Mağaza” seçeneği işaretlenmeli ve “İşlem Numarası Ön Eki” alanı boş bırakılmalıdır. 

 

Merkez tarafından girilen tüm kodlamalar, ilgili mağaza için açılan kullanıcılar, kampanya tanımları , 

ürün kartları gibi tüm bilgiler gönderildikten sonra mağaza lokalinde kurulan Nebim V3 Veri Al /Gönder 

servisleri ile mağaza lokal veri tabanına işlenir ve mağaza satışa hazır hale gelir. Bu işlem otomatik olarak 

zamanlanmış görevler ile tanımlandığında mağaza lokal veri tabanı sürekli olarak güncel 

tutulabilecektir. 
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Nebim V3 Pos çevirimdışı olarak lokal veritabanında çalışabilmesi için PosService’in firma merkezinde 

kurulu olması ve dışarıdan mağazaların bu servise erişebileceği şekilde çalışır durumda olması 

gerekmektedir.  

 

  

Kurulum tamamlandıktan sonra Pos terminal kartı üzerine yeni eklenen parametreler ile ilgili servis 

adresinin çevirimdışı olarak çalışacak olan pos terminalleri üzerine tanımlanması gerekir. 
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Kurulum tamamlanıp ayarlar tamamlandıktan sonra kurulmuş olan Nebim V3 Veri Al/Gönder ile pos 

terminalleri mağazalara gönderilir. Daha sonra mağaza lokal veritabanına bağlı olan Nebim V3 Pos 

açıldığında merkez ile bağlantı kontrolünü ve kimlik kontrollerini gerçekleştirecektir. 

 

 

Daha sonra bağlantı durumunu, bağlantı hızını kontrol etmek veya bağlantıyı ve bağlı kimlik kontrolünü 

yenilemek için Pos Servis Ayarları programı kullanılabilmektedir.  

 

 

 

 

 

 



Copyright © 2017 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.S. 

Nebim V3 Pos’un çevirim dışı olarak lokal veritabında çalışmasında Nebim V3 Pos satış işlemi 

tamamlandığı anda asenkron olarak Pos Servis  ile yapılan satışı ve satış ile bağlantılı olan tüm 

haraketleri merkez veritabanına göndermeye çalışacaktır. Bu esnada kasada işlem devam edecek ve 

kullanıcı bu işlemden hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.  

 

 

Nebim V3 Pos mağaza lokalinde çevirim dışı olarak çalışırken YN ÖKC entegrasyonları, E-arşiv, e-fatura 

işlemleri, Hopi, Zibizu gibi sadakat yönetimi servisleri, Global blue tax free fatura servisi entegrasyonu 

gibi servislerin tamamı mağaza bu servisler ile bağlantı kurabildiği sürece aynen devam edecektir.  

Bu entegrasyonlar ile igili olan tüm hareketler ve merkez veritabanında gerek raporlama ve gerekse 

mutabakat için gerek tüm kayıtlarda fatura ile birlikte merkez veritabanına gönderilmektedir.  

 

Yine satış anında açılan yeni müşteri kartlarıda tüm ek bilgileri ile merkez veritabanına satış işlemi 

sonlandıktan sonra gönderilmekte ve merkez veritabanında otomatik olarak oluşturulmaktadır.  

Nebim V3 Pos’un çevirim dışı olarak lokal veritabında çalışmasında Nebim V3 Pos, online veriye ihtiyaç 

duyulan işlemlerde bu işlemlere özel olarak geliştirilen servisler ile firma merkezine bağlanarak ilgili veriyi 

o anda merkez veritabanında çekmektedir. Bu işlemler; 

o Müşteri Arama; mağaza lokal veritabanında firma merkez veri tabanında bulunan tüm müşteri 

verisini tutmak veri tabanı büyüklüğünü olumsuz olarak etkileceğinden ve aynı zamanda tüm 

mağazalarda açılan müşterileri yine tüm mağazalara senkronize etmenin mümkün 

olamadığından anlık olarak o anda işlem yapılacak müşteri merkez veritabanından 

yapılmaktadır 

o Fiş Seçerek Yapılan İade İşlemleri: Tümünü iade al, ürün değiştir, ürün varyant değiştir, ürün 

iade al, Hediye ürün iade al işlemlerinde birden fazla kere ürün iadesini engelemek amacı ile 

merkez veritabanından servisler ile faturalar çekilmektedir 

o Puan kullan ve İndirim Çeki Kullan: Puan ve indirim çeki kullanılırken fraud u engellemek amacı 

ile o anda merkez veritabanındaki canlı veriler çekilerek müşterinin kalan çek ve puan bilgisi 

alınmaktadır. 
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Müşteri arama, Fiş seçerek iade işlemleri, puan kullan ve indirim çeki kullanımı işlemlerinde merkez ile 

servis bağlantısı yok ise işlem yapılmasına izin verilmemektedir. Sadece müşteri arama için özel bir 

durum sözkonusudur.  Servis bağlantısında problem olduğunda pos üzerinde bir ayar değişikliği ile satışı 

durdurmamak için lokal veritabanında halihazırda bulunan müşteri verisi ile çalışılabilmesi mümkündür. 

 

 

Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için, Nebim’in “4. Çeyrek 2017 Fiyat Listeleri” kapsamında 

yayınlayacağı yeni lisansların temini gerekmektedir. 
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• Taksitli Perakende Satış kullanılan firmalarda müşteriler taksitli olarak yapmış oldukları alışverişler için 

vade günlerinde taksit ödemesi yapmaktadırlar. Taksit ödemesi alınırken firmanın kendi isteğine bağlı 

olarak vadesinden erken ödenen taksitler için erken ödeme iskontosu kullanılabilmektedir. Erken 

ödeme iskontosunun standart hesabı dışında firmanın kendi çalışma prensipleri özelinde farklı 

hesaplama seçenekleri istenebilmekteydi. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile erken ödeme 

iskontosunun hesaplanmasının firma bazında özelleştirilebilmesi için alt yapı çalışması yapıldı. Erken 

ödeme iskontosu hesaplamasında istenecek farklı hesaplama yöntemleri için Nebim Destek 

Yöneticileriniz ile görüşebilirsiniz. 

 

• Nebim V3 Pos’da sipariş veya fatura düzenlenmeden önce müşteriden alınan avans ödemelerinin 

alınabilmesi için Avans Ödemesi programı kullanılabilmektedir. Ödeme alınırken hangi ödeme 

tiplerinin kullanılabileceğinin belirlenebilmesi için Pos Arayüzü Tuş Ayarları programına Avans Ödemesi 

ve Avans İade Et programları eklendi. Burada ilgili program için hangi ödeme tiplerinin kasiyer 

tarafından kullanılabileceği düzenlenebilmektedir.  
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• Nebim V3 Pos’da müşteri kartında İşlemler menüsu ile Perakende Müşteri kartına bağlı olan Kişisel 

Bilgiler, Müşteri Puanları, Reklam / Duyuru Gönderme Onayı gibi müşteri kartı ile ilişkişi işlemler 

yapılabilmektedir. Buradaki programlardan kullanıcı tarafından görülmemesi istenilen programlar 

olabiliyordu. Aynı zamanda görüntülenebilse dahi sadece görüntülenip değişiklik yapılamaması da 

yine istenen değişiklikler arasındaydı.  

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Nebim Pos müşteri kartı ekranında yetkili kullanıcı ile ulaşılabilen 

Düzenlemeyi Uyarlama programına “İşlem Seçenekleri” sekmesi eklendi. İşlem seçenekleri ile 

istenmeyen işlemlerin kaldırılması veya istenilen işlemlerin salt okunur yapılabilmesi sağlandı. 
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V3 ERP, STORE VE MOBIL Uygulamalara eklenen Rapor ve Programlar Listesi 

Uygulamalar 

  Menu Uygulama Program Adı 

ERP Genel Muhasebe Muhasebe Fiş İşlemleri Muhasebe Entegrasyon İşlemleri (Perakende Satış) 

ERP Genel Muhasebe Sabit Kıymetler Hurdaya Ayırma Nedeni 

ERP Genel Muhasebe Sabit Kıymetler Excel Dosyasından Sabit Kıymetleri Al 

ERP Genel Muhasebe Sabit Kıymetler Sabit Kıymet Toplu Bilgi Değiştirme Sihirbazı 

ERP Genel Muhasebe Sabit Kıymetler Sabit Kıymet Alım Faturası 

ERP Genel Muhasebe Sabit Kıymetler Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt 

ERP 
Finansman 
Yönetimi 

Finansman Yönetimi 
Kodlamaları Alınan Garanti Mektubu Özellik Tanımı 

ERP 
Finansman 
Yönetimi 

Finansman Yönetimi 
Kodlamaları Alınan Garanti Mektubu Özellikleri 

ERP 
Finansman 
Yönetimi 

Finansman Yönetimi 
Kodlamaları Verilen Garanti Mektubu Özellik Tanımı 

ERP 
Finansman 
Yönetimi 

Finansman Yönetimi 
Kodlamaları Verilen Garanti Mektubu Özellikleri 

ERP 
Finansman 
Yönetimi Borç Çekleri Borç Çekleri Çıkış Bordrosu Toplu Silme 

ERP 
Finansman 
Yönetimi Borç Senetleri Excel Dosyasından Borç Senetleri Çıkış Bordrolarını Al 

ERP 
Finansman 
Yönetimi Borç Senetleri Borç Seneti Çıkış Bordrosu Toplu Silme 

ERP 
Finansman 
Yönetimi Alacak Senetleri Excel Dosyasından Alacak Senetlerini Portföye Al 

ERP 
Finansman 
Yönetimi E-Fatura İşlemleri Tax Free İade Faturalarını Bildir 

ERP 
Finansman 
Yönetimi E-Mutabakat İşlemleri Müşteri E-Mutabakat Raporlarını Sil 

ERP 
Finansman 
Yönetimi E-Mutabakat İşlemleri Tedarikçi E-Mutabakat Raporlarını Sil 

ERP Satın Alma Toptan Alış Sipariş Kopyala 

ERP Satın Alma Masraflar Sipariş Kopyala 

ERP Satın Alma Konsinye Alış Sipariş Kopyala 

ERP Satış & Pazarlama Müşteri Adayları Müşteri Adayı Anketleri (Soru/Cevap Formları) 

ERP Satış & Pazarlama Toptan Satışlar Sipariş Kopyala 

ERP Satış & Pazarlama Konsinye Sevkler Sipariş Kopyala 

ERP Satış & Pazarlama Bayi Satışları Sipariş Kopyala 

ERP Dış Ticaret Dış Ticaret Kodlamaları İhracat Tipi 

ERP Dış Ticaret İthalat İşlemleri Sipariş Kopyala 

ERP Dış Ticaret İhracat İşlemleri Sipariş Kopyala 

ERP Ürün Yönetimi Ürün Yönetimi Kodlamaları Ürün Yıkama Talimatı Şablonu 

ERP Ürün Yönetimi Ürün Yönetimi Kodlamaları Bakım Uyarısı Şablonu 

ERP Ürün Yönetimi Pazaryeri Yönetimi Pazaryeri Kategori Eşleştirmesi 

ERP Ürün Yönetimi Pazaryeri Yönetimi Pazaryeri Kategori Özellik Tipleri 

ERP Ürün Yönetimi Pazaryeri Yönetimi Pazaryeri Kategori Özellik Tipi Eşleştirmesi 

ERP Ürün Yönetimi Pazaryeri Yönetimi Pazaryeri Kategori Özellik Kodu Eşleştirmesi 
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ERP Ürün Yönetimi Optik Ürünleri Cari Hesap ÜTS Kurum Kodları 

ERP Ürün Yönetimi Optik Ürünleri ÜTS Tıbbi Cihaz Bildirim Dosyası Oluştur 

ERP Depo Yönetimi Mal Kabul Rezervasyon Transferi Fişlerini Sil 

ERP 
Mağazaların 
Yönetimi Mağazaya Transfer Sipariş Kopyala 

ERP Perakende Satış 
Acente Performans 
Yönetimi Acente Bağlantıları 

ERP Perakende Satış 
Acente Performans 
Yönetimi Araç Tipi 

ERP Perakende Satış 
Acente Performans 
Yönetimi Ziyaret Sıklığı 

ERP Perakende Satış 
Acente Performans 
Yönetimi Alışveriş Yapılmama Sebebi 

ERP Perakende Satış 
Acente Performans 
Yönetimi Acente Anlaşması 

ERP Perakende Satış 
Acente Performans 
Yönetimi Acente Rezervasyonu 

ERP Perakende Satış 
Acente Performans 
Yönetimi Acente Performans Bonusu 

ERP Perakende Satış 
Acente Performans 
Yönetimi 

Acente Performans/Hakediş/Ziyaret Sıklığı Tutarlarının 
Tahakkuku 

ERP Perakende Satış 
Acente Performans 
Yönetimi 

Acente Performans/Hakediş/Ziyaret Sıklığı Tutarlarının 
Tahakkuklarını Sil 

ERP Servis ve Destek Destek Talepleri Destek Talebini Onayla 

ERP Servis ve Destek Destek Talepleri Onaylanmış Destek Talebinin Onayını Kaldır 

ERP İnsan Kaynakları Personel İzinleri 
Personel İzin Taleplerini Onayla / Reddet (Departman 
Müdürleri İçin) 

ERP İnsan Kaynakları Personel İzinleri Personel İzin Taleplerini Onayla / Reddet 

ERP Personel Ücretleri Personel İşlemleri BES Ödemelerini Dosyaya Gönder 

ERP Ayarlar Lokasyon Parametreleri Guided Sales Parametreleri 

ERP Ayarlar Lokasyon Parametreleri Çeviri Servisi Parametreleri 

ERP Ayarlar Lokasyon Parametreleri Tıbbi Cihazlar için ÜTS Entegrasyon Parametreleri 

ERP Ayarlar Lokasyon Parametreleri Offline POS Servis Ayarları 

ERP Ayarlar Lokasyon Parametreleri Pazaryeri Parametreleri 

ERP Ayarlar Genel Kodlamalar Uyruk 

STORE Perakende Satış 
Acente Performans 
Yönetimi Acente Anlaşması 

STORE Perakende Satış 
Acente Performans 
Yönetimi Acente Rezervasyonu 

STORE Servis ve Destek Destek Talepleri Destek Talebini Onayla 

STORE Servis ve Destek Destek Talepleri Onaylanmış Destek Talebinin Onayını Kaldır 
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Raporlar 

  Menu Uygulama Program Adı Sorgu Adı 

ERP 
Genel 
Muhasebe 

Sabit 
Kıymetler 

Sabit Kıymet Alım Faturaları Kontrol 
Listesi 

Sabit Kıymet Alım Faturaları Kontrol 
Listesi  

ERP 
Genel 
Muhasebe 

Sabit 
Kıymetler 

Sabit Kıymet Alım Faturaları Kontrol 
Listesi 

Sabit Kıymet Alım Faturaları Kontrol 
Listesi 2 

ERP 
Satış & 
Pazarlama 

Müşteri 
Adayları 

Müşteri Adaylarına Yapılan Anketler 
Raporu Analiz 

ERP 
Satış & 
Pazarlama 

Müşteri 
Adayları 

Müşteri Adaylarına Yapılan Anketler 
Raporu 

Müşteri Adaylarına Yapılan Anketler 
Raporu  

ERP 
Satış & 
Pazarlama Raporlar En Az / En Çok Satan Ürünler Peşin Siparişler Dahil 

ERP 
İnsan 
Kaynakları 

Personel 
İzinleri Personel İzin Talep Raporu Personel İzin Talep Raporu  

ERP Ayarlar 
Kontrol 
Raporları 

İade Edilmiş Tax Free E-Fatura 
Listesi İade Edilmiş Tax Free E-Fatura Listesi  

STORE 
Mağaza 
Yönetimi Raporlar En Az / En Çok Satan Ürünler Peşin Siparişler Dahil 

  


