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Nebim V3 ERP 

 

Genel 

 

• Mağazada sürekli olarak ihtiyaç duyulan işlemlerin pratik ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için Android işletim 

sistemi tabanlı el terminalleri üzerinde çalışan “Nebim V3 Mobil Store” uygulaması geliştirilmişti. 

 

Etiket programı ile mağazada el terminaline bağlı, V3 Store tarafından desteklenen etiket yazıcısı (şu anda 

Sewoo, Toshiba ve Zebra markalarının belirli modelleri desteklenmektedir) ile etiketi düşen veya etiketi 

olmayan ürünlere etiket dökümü gerçekleştirilebilmektedir. Her okutmadan sonra ürüne ait bilgileri 

ekranda görüntüleme yapmadan direkt dökebilmek için "Oto Yazdır" seçeneği eklendi. Böylece barkod 

okuttukça "Yazdır" fonksiyonu kullanılmadan ürün etiketi dökülebilmesi sağlandı. 

 

 

 

Sayım programı ile mağaza sayım fişi oluşturulması, tamamlanmamış sayım fişlerinin çağırılıp işleme devam 

edilebilmesi sağlandı. 
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E-İrsaliye uygulamasına tabi olan firmalarda, Nebim V3 Mobil Store uygulaması üzerinden oluşturulan 

irsaliye hareketlerininde e-irsaliye olarak düzenlenmesi ve e-irsaliye üzerinde zorunlu bilgiler olarak yer alan 

“Teslimat Bilgileri” girilebilmesi sağlandı. 

 

 

 

Desteklenen donanımlara ilişkin (cihaz spesifikasyonları, Android versiyon gereksinimleri, mobil etiket yazıcı 

modelleri vs.) güncel bilgiler ve uygulamaya ait kurulum dosyalarının temini için Nebim ile iletişime 

geçilmesi gerekmektedir. 

 

*** Bu uygulamayı kullanmak için Nebim’den Nebim V3 Mağaza için Mobil Arka Ofis Uygulamaları 

(Merkez) lisansının ve kullanıcılar için Nebim V3 Mağaza için Mobil Arka Ofis Kullanıcısı lisanslarının temin 

edilmesi gerekmektedir.  

 

• “Veri Al/Gönder Filtreleri > Ürün” bilgileri ile birlikte “Ürün Ölçüleri” elementine ait bilgilerininde gönderilmesi 

sağlandı. 

 

• “Veri Al/Gönder Filtreleri > Hesaplar Arası Virman” kayıtlarında “Parasal İşlem Tipleri” filtrelenmesi sağlandı. 

 

• Nebim V3’ e geçiş sürecinde verilerin aktarımının “Nebim V3 Import Data” klasörü içerisindeki  SQL 

dosyaları ile yapıldığı durumlarda, “Perakende Müşteri” kartları aktarılırken ilgili dosya desenine İYS/KVKK 

verilerine ait alanlar eklenerek, oluşan perakende müşteri kayıtları için de bu verilerin aktarılması sağlandı. 
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Finansman Yönetimi 

 

• “Banka Ödeme Listesi” ve “Banka Ödeme Talimatı” programlarında, satır bazında“Muhasebe İşlem Tipi” 

ve “Finansal İşlem Tipi” girilebilmesi sağlandı. 
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• Perakende alışveriş yapan müşteriler, firma adına e-fatura isteyebiliyorlar. Fakat daha sonra firma ürün 

iadesi gerçekleştirmek istediğinde düzenlediği iade faturasında ürün birim cinsini adet olarak belirtmeyip 

deste, koli vb. birim cinsi ile gönderebiliyorlar. Bu tip durumlarda, gelen miktarın (deste, koli) bölünerek, 

faturaya işlenen miktar ile farkı olacağından “Gelen E-Faturaları Kabul Et” programında bulunan “E-Fatura 

Satırını Değiştir” fonksiyonu içerisine "Perakende Satış İade" fişleri için kullanıcı uyarısı eklenerek, fatura kayıt 

edilebilmesi sağlandı.  "Gelen E-Fatura Miktarı İle Girilen Miktar Aynı Değil" uyarısı ile kullanıcı gelen e-

faturayı miktar bazında bölerek işleyebilir duruma gelmiş oldu. 

 

 

 

• “Banka Ödeme Listesi Onayla / Onay Kaldır” programında fiş satırlarının kullanılan para birimi bazında 

gruplanarak listelenmesi sağlandı. Böylece para birimi bazında tutar sütununda dip toplamın yanısıra 

onaylanan satırların da tutar dip toplamlarının gösterilmesi sağlanmış oldu. 
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• “Bankadan Alınan Krediler” ile ilgili belgelere fiş girişi üzerinden ulaşılabilmesi için Bankadan Alınan Kredi 

“Doküman Dizini” eklendi. İlgili bankadan alınan kredi fişi için kaydedilen belge, genel parametrelerde 

belirlenecek olan “Bankadan Alınan Kredi Doküman Dizini” altına banka kredi ref. numarası ile aynı isimle 

açılacak alt dizine kopyalanacaktır. 

 

 

 

• “İhracat Taahhütlü”  olarak giriş yapılan Bankadan Alınan Krediler fişlerini ilişkilendirebilmek için “Banka 

Kredisi İhracat Dosyaları” girişi eklenerek, fiş bazında ihracat dosya tanımı yapılabilmesi sağlandı. 
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• E-Fatura uygulamasına tabi olan firmalar düzenlenen e-faturalarda bulunması gereken zorunlu yada alıcı 

firma tarafından bilgi girilmesi istenen alanlar için tedarikçi ve müşteri kartında bulunan "UBL Değer leri" 

elementi içerisindeki değerleri fişi kaydetme aşamasında doldurmaktaydılar. 

 

E-İrsaliye uygulamasına tabi olan firmalar içinde tedarikçi ve müşteri kartında bulunan "UBL Değerleri" 

elementi içerisinde zorunlu yada alıcı firma tarafından bilgi girilmesi istenen alanlar eklendi. İşlem türü 

alanında "Fatura/Sevkiyat" ayrımı ile Fatura/İrsaliye girişinde ilgili alanlara bilgi girişi yapılabilmektedir. 

Girilen bu bilgilerde fatura ve irsaliye UBL’i içerisinde ilgili yerlere yazılmaktadır. 
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İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri  

 

• Yeni İstihdam Teşvik Kanun kodları eklenerek, bordro ve tahakkukların muhasebeye işlenmesi süreçlerine 

dahil edildi: 

 

17256 - 4447 / Geçici 27.Madde (İstihdama Dönüş Prim Desteği) 

27256 - 4447 / Geçici 28.Madde (İlave İstihdam Prim Desteği) 

07316 - 4447 / Geçici 30.Madde (Faaliyetine Ara Verilen Sektörlere Yönelik Teşvik) 

 

• “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (1003A) ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (1003B)” için 

oluşturulan .xml içerisinde; “Ekler > Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” 

sekmesine ait verilerin gelmesi sağlandı. 
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Alım, Satım, Sevkiyat Süreçler i 

 

• E-İrsaliye’ ye tabi firmalarda, dökümü alınan e-irsaliyelerde gönderimi yapılmamış olanların e-irsaliye 

gönderimlerini gerçekleştirmek ve toplu irsaliye dökümü alabilmek için “... Toplu Döküm” programlarında, 

süreç akışı olarak “Sevkiyat” seçildiğinde e-irsaliye sorgularının seçilebilmesi ve e-irsaliyelerin gönderimi 

sağlandı. 

 

 

 

• “Satış Fiyat Listesi” programında satırda madde girişi yapılırken “Ödeme Planı Detayı” formu açıldığında 

ilgili ödeme planları için “Geçerli Fiyat” bilgisinin gösterimi sağlandı. 
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•  “Tedarikçi Fiyat Listesi” programında satırda madde girişi yapılırken “Alım Planı Detayı” formu açıldığında 

ilgili alım planları için “Geçerli Fiyat” bilgisinin gösterimi sağlandı. 
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• “Satışı Bildirilen Ürünler (Konsinye)” ve “Satışı Bildirilen Ürünler (Bayi)” programlarında bulunan “Varyant 

Tablosu” ile giriş seçeneğine sütunların dip toplamı ve fiş girişinde seçilen depo koduna ait envanter 

değerlerinin gösterimi eklendi. 

 

 

 

• “Faturalaştır (Otomatik)” programı ile oluşacak olan faturalara, “Müşteri > e-Fatura Etiketi” elementinde 

girilmiş olan ve varsayılan olarak işaretlenmiş “e-fatura etiket kodu” değerlerinin yazılması sağlandı. 

 

• E-Fatura olarak düzenlenen bir faturanın dökümü hazırlanmış olan .xslt dosyasındaki dizayn ile düz kâğıda 

dökülüp verilebiliyor. E-Faturanın dökümünün yanında bir de ilgili fatura için fatura içerisindeki ürünlerin 

farklı bilgilerini de içeren dökümler alınmak istenebiliyor. 

 

E-Fatura olarak düzenlenen bir faturanın, E-Fatura veya matbu form olarak dökülebilmesi amacı ile “Form 

Ön izle” yapıldığında E-Fatura / Matbu Form seçeneği eklenerek kullanıcının seçim yapabilmesi sağlandı. 
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• “Konsinye Satış Faturası” düzenlenirken parti takibi yapılan ürünler için parti kodu girişi satır bazında 

yapılabiliyordu. “Satışı Bildirilen Ürünler (Konsinye)” programında, ürün kartı üzerinde “Parti Takibi 

Yapılacak” parametresi seçilmiş olan ürünler için satırlara giriş yapılırken var ise “Parti Kodu” seçilebilmesi 

eğer bildirilmedi ise boş olarak giriş yapılabilmesi sağlandı. Böylece satış bildirimleri faturalanırken satır 

üzerinde girilmiş olan parti kodu bilgisi oluşan faturaya taşınarak konsinye satış fatura sürecinde parti takibi 

yapılmış oldu. 
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• 25.04.2017 tarihli ve 30048 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, 

Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği" gereğince hazırlanmış BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER BARKOD VE KAREKOD 

UYGULAMA KILAVUZU içeriğinde anlatılan karebarkod bilgilerinin, fiş girişlerinde ürün seri numarası yada 

ürün barkodu olarak okutulması aşamasında "çözümlenebilmesi" için gerekli çalışmalar yapılmıştır.  

 

Okutulan karebarkod içerisinden; 

Ürün Barkodu 

Ürün Seri Numarası 

Son Kullanma Tarihi 

Parti Kodu 

Üretim Tarihi bilgileri çözümlenebilmektedir. 

 

• Nebim V3 Kullanıcı Kartı üzerine eklenen "Sadece Seçilen Personel Kodu İçin Satın Alma Talebi Girebilir" 

parametresi ile "Satın Alma Talebi" girişi yapılırken "Talep Eden" bilgilerine varsayılan olarak gelen Nebim V3 
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kullanıcı koduna bağlı olan personel kartı bilgilerinin değiştirilememesi sağlandı böylece kullanıcının kendisi 

veya farklı personel kodları için satın alma talebi girişi yapabilmesi sağlanmış oldu. 
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• “Satın Alma Taleplerine Satın Alma Yetkilisi Ata” programında “Satın Alma Yetkilisi Kodu” sütununa 

"Kolonun İlk Satırındaki Değeri Diğer Satırlara Kopyala" seçeneği eklenerek kullanıcının otomatik filtre satırını 

da kullanarak hızlıca “Satın Alma Yetkilisi Kodu” veri girişini yapması sağlandı. 

 

• “Satın Alma Taleplerini Onayla” formunda listelenen bilgilere aşağıdaki alanlar eklendi: 

 

Talep Satır Açıklaması, 

Talep Maliyet Merkezi Kodu ve Açıklaması, 

Durum Açıklaması, 

Kapatma Durumu Açıklaması. 

 

• “Satın Alma Teklifi” fişlerinde "Satın Alma Talebi Bazlı Giriş Yapılacak" opsiyonu seçilerek yapılan girişlerde, 

fişe aktarılan satın alma taleplerinin satır açıklamasının satın alma teklifi fişlerine satır açıklaması olarak 

aktarılması sağlandı. 

 

• Ürünlerini seri numarası ile takip eden firmalarda, “Set (Takım)” ürün tipi kullanımında da seri numarası ile 

takip ihtiyacına istinaden yeni bir ürün tipi eklenmiştir: “Set (Takım) Seri Numarası Takibi Yapılacak”. Alım ve 

Satım işlemlerinde seri numarası okutularak işlem yapılabilir. Bu ürün tipi “Set Yap(Birleştir)” ve “Set Boz (Ürün 

Çöz)” programları ile kullanılırken işlem gören seri numarasının ve set içeriğindeki ürünlere ait seri 

numaralarının girişi yapılmalıdır. 

 

 

 

Set Yap (Birleştir) programında; “Set (Takım) Seri Numarası Takibi Yapılacak” ürüne ait seri numarası 

bilgisi girilir, set içeriği alanında “Üründe Seri Numarası Takibi Yapılacak” seçilen ürün var ise bunlara ait 

seri numaraları girilir, oluşan dahili fiş (LINK) içerisinde “Set (Takım) Seri Numarası Takibi Yapılacak” 
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ürünün seri numarası için giriş, set içeriği ürünler ve ürünlere ait var ise seri numaraları için çıkış kaydı 

atılır. 

 

 

Set Boz (Ürün Çöz) programında; “Set (Takım) Seri Numarası Takibi Yapılacak” ürüne ait seri numarası 

bilgisi girilir, set içeriği alanında “Üründe Seri Numarası Takibi Yapılacak” seçilen ürün var ise bunlara ait 

seri numaraları girilir, oluşan dahili fiş (LINK) içerisinde “Set (Takım) Seri Numarası Takibi Yapılacak” 

ürünün seri numarası için çıkış, set içeriği ürünler ve ürünlere ait var ise seri numaraları için giriş kaydı 

atılır. Eğer Set Yap (Birleştir) ile oluşturulmuş “Set (Takım) Seri Numarası Takibi Yapılacak” ürün ise içerik 

ürünlerin seri numaraları dahili fiş üzerinde kayıtlı olduğundan fiş içerisinden bulunarak ilgili satırlara Set 

Boz (Ürün Çöz) programı tarafından yazılır. 
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Perakende Satış  

 

• Mağazalarında müşterilerine müşterilerin akıllı telefonları üzerinden temassız mobil ödeme kolaylığını 

yaşatmak isteyen firmalarda kullanılmak üzere Paynet firması ile bir işbirliği gerçekleştirildi. Bu işbirliği 

kapsamında, Paynet’in sunduğu Paylink ödeme servisleri ve Nebim’in sunduğu Nebim  V3 POS yazılımı 

arasında bir mobil ödeme entegrasyonu altyapısı geliştirildi. Bu entegrasyon sayesinde Nebim V3 POS’ 

ta yapılan alışverişlerde, ödeme formunda mobil ödeme aracı olarak Paylink mobil ödeme yöntemleri 

ile ödeme alınabilmesi sağlandı. 

 

Nebim V3’ ün 21.4 versiyonunda yayınlanan entegrasyon sayesinde, versiyon yayınlanma tarihi itibarı 

ile, Paylink’ in sunduğu aşağıdaki ödeme yöntemleri ile entegrasyon destekleniyor: 

 

o SMS/Paypass: Müşteriye ödeme onayı için gönderilen bir SMS ve firma tercihine bağlı olarak 

kullanılabilecek, Paynet’in sunduğu bir kart saklama servisi olan Paypass ile entegrasyon. 

o BKM Express 

o Masterpass 

o Maximum Mobil 

 

Ayrıca, BonusFlaş ile entegasyona ilişkin geliştirme ve test süreçleri devam etmektedir. 

 

Nebim V3 ERP’ de "Paynet Entegrasyon Parametreleri” programı içerisindeki sekmeler üzerinden gerekli 

parametreler tanımlanmalıdır. 

 

 

 

 

Nebim V3 POS’ ta ödeme işlemini Paylink mobil ödeme yöntemleri ile yapabilmek için "POS Arayüzü" 

ayarlarından “Mobil Ödeme” kullanıcının ara yüzüne eklenmelidir. Alışveriş sırasında ödeme işlemini 

Paylink mobil ödeme yöntemleri ile sonlandırabilmek için ödeme olarak “Mobil Ödeme” ve ödeme 

aracı olarak Paylink mobil ödeme yöntemlerinden herhangi biri seçilir. Kasiyerin seçimi ile, müşteri 

kartında kayıtlı cep telefonuna ödeme bilgilerinin olduğu link Paynet tarafından SMS ile gönderilir ve 

müşteri ödeme yapacağı kredi kartı bilgilerini girip ya da kullandığı mobil uygulama üzerinden alışverişi 

sonlandırmış olur. 
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Paynet mobil ödeme yöntemleri ile ödeme alınmış olan bir alışverişin iade hareketleri Nebim V3 POS 

üzerinden gerçekleştirilir. İade işlemi kasada sonlandırıldıktan sonra müşterinin kredi kartına iade işlemi 

muhasebe onayı ile gerçekleştirilir. Bu işlem için “Paylink Kredi Kartı İade İşlemleri” programı 

geliştirilmiştir. 
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• *** Paynet entegrasyonunun kullanılabilmesi için Paynet ile anlaşma yapılması ve ayrıca Nebim’den 

Nebim V3 Mağaza Kullanıcısı için Paylink Mobil Ödeme Entegrasyonu lisanslarının temin edilmesi 

gerekmektedir. Bu lisans; SMS/Paypass, BKM Express, Masterpass ve Maximum Mobil ile ödeme 

entegrasyonunu kapsamaktadır. 

 

• “Perakende Müşteri > Alınan Notlar” elementinde girilen bilgi notları ve kayıt eden kullanıcıya ait bilgilerin, 

Nebim V3 kullanıcı kartında kayıtlı olan e-mail adreslerine veya kullanıcının elle yazmış olduğu e-mail 

adreslerine, “Şirket e-Mail Parametreleri” ndeki ilgili e-mail tipinde tanımlı hesap bilgileri üzerinden e-mail 

olarak gönderilmesi sağlandı. 
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• Nebim V3 POS üzerinde HOPİ ile yapılan mevcut entegrasyonda, HOPİ kullanımı sırasında kullanıcıyı 

bilgilendirmek için HOPİ tarafından verilen uyarı mesajları güncellendi. 

 

• Nebim V3 ile entegre olmayan, ödeme işleminin kasiyer tarafından ilgili ön ödemeli kart programının web 

sitesi üzerinden takip edilip, alınan ödemenin de dip iskonto olarak yansıtıldığı işlemlerin takibi için “Kasiyer 

İskontosu Nedeni” programına “Kart Ödemesi ve Web Sitesi Adresi” parametreleri eklenerek, Nebim V3 

POS üzerinde yapılan dip iskonto fişe uygulanırken ilgili kasiyer iskontosu nedeni seçildiğinde web sitesi 

açılması sağlandı.  

 

*** Nebim V3 tarafında alışveriş kaydına dip iskonto yansıtılmaktadır, ön ödemeli kart programı ile herhangi bir 

entegrasyon yapılmamaktadır. 

 

 

 

• E-İrsaliye uygulamasına tabi olan firmalarda, Nebim V3 POS üzerinden oluşturulan irsaliye hareketlerininde 

e-irsaliye olarak düzenlenmesi ve e-irsaliye üzerinde zorunlu bilgiler olarak yer alan “Teslimat Bilgileri” 

girilebilmesi sağlandı.  
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• “Teslimat Bilgileri” formuna varsayılan değerlerin gelebilmesi için: “Ayarlar > Lokasyon Parametreleri > 

Mağaza Parametreleri > POS Üzerinde > Teslimat Bilgileri” sekmesinde değerlerin tanımlanabilmesi 

sağlandı.  
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• İndirim Kampanyası > Kampanya Yöntemi Tipi olarak "Ödeme Sırasında Ödeme Şekline Göre İndirim" 

seçildiğinde, “Geçerli Ödeme Türleri” olarak mobil ödeme yöntemlerinin seçilebilmesi sağlandı. Böylece 

mobil ödeme yöntemleri bir ödeme türü (nakit, kredi kartı vb.) gibi davranıp, parçalı ödeme girişi 

yapıldığında da tanımlanmış olan kampanyanın uygulanabilmesi sağlandı. 

 

 

 

• Nebim V3 ERP’ nin önceki versiyonlarında sadakat yönetimi servisi olarak “Como” eklenmişti. Como 

entegrasyonu ile Nebim V3 POS üzerinde Como Puan kullanıldığında, kullanılan puan tutarı kadar "Hediye 

Kartı" oluşturulup bu hediye kartı ödemesi V3 tarafına ödeme şekli olarak işleniyordu. "Sadakat Yönetimi 

Servisi > Sadakat Yönetimi Servis Adresleri" programına "Como Puanları Dip İskonto Olarak Kullanılsın" 

parametresi eklenerek bu parametreye "True" değeri verildiğinde Como puanların dip iskonto olarak 

faturaya uygulanması sağlandı. 

 

*** Eğer parametre değeri "True" olarak verilmez ise Como entegrasyonu "Hediye Kartı" ödemesi olarak 

çalışmaya devam edecektir. 
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• Daha önceki versiyonlarda eklenmiş olan “Ürün İade İşlemlerinde Geri Ödeme Satış Ödemesi İle Aynı 

Olması Zorunlu” parametresi “Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri > Taksitli Perakende Satış” süreci 

içinde eklenerek kullanıcının aynı ödeme seçeneklerini Taksitli Perakende Satış İadesinde de kullanması 

zorunlu kılınmış oldu. 
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• Moldova’ da perakende satış yapan mağazalarda mali onaylı yazıcı olarak Tremol Fiscal Printer 15-KL 

kullanılabilmektedir. Nebim V3 POS için Tremol Fiscal Printer 15-KL entegrasyonu eklenerek Moldova’ da 

Nebim V3 POS’ tan entegre olarak fiş yazdırılabilmesi sağlandı. 
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*** Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için “Nebim V3 Mağaza için Tremol FP15-KL Printer Entegrasyonu” 

lisansının temin edilmesi gerekmektedir. 

 

• Azerbaycan’ da perakende satış yapan mağazalarda mali onaylı yazıcı olarak NBA Fiscal Box 

kullanılabilmektedir. Nebim V3 POS için NBA Fiscal Box entegrasyonu eklenerek Azerbaycan ' da Nebim 

V3 POS’ tan entegre olarak fişlerin NBA Fiscal Box’ a gönderimi ve yazdırılabilmesi sağlandı. 
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*** Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için “Nebim V3 Mağaza Kullanıcısı için NBA Fiscal Box Entegrasyonu” 

lisansının temin edilmesi gerekmektedir. 

 

• Polonya’ da perakende satış yapan mağazalarda mali onaylı yazıcı olarak Posnet Thermal HD Printer 

kullanılabilmektedir. Nebim V3 POS için Posnet Thermal HD Printer entegrasyonu eklenerek Polonya' da 

Nebim V3 POS’ tan entegre olarak fiş yazdırılabilmesi sağlandı. 
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*** Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için “Nebim V3 Mağaza için Posnet Thermal HD Printer Entegrasyonu” 

lisansının temin edilmesi gerekmektedir. 

 

• Almanya ve Avusturya’ da perakende satış yapan mağazalarda POS cihazı olarak N2 Anima RKSV uyumlu 

POS cihazı entegrasyonu kullanılabilmektedir. Nebim V3 POS için N2 Anima RKSV POS Cihazı Entegrasyonu 

eklenerek Almanya ve Avusturya’ da Nebim V3 POS ile entegre olarak POS cihazı üzerinden ödeme 

alınabilmesi sağlandı. 
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*** Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için “Nebim V3 Mağaza Kullanıcısı için N2 Anima RKSV ve Mağazada 

Ödeme Entegrasyonu” lisansının temin edilmesi gerekmektedir. 

 

• Makedonya’da faaliyet gösteren firmalar mağazalarında Nebim V3 POS ile entegre olarak Synergy Fiscal 

Printer kullanılmaktadır. 

 

Tarih bazında ve Z Numarası Bazında, Detaylı/Detaysız  mali bellek raporlarının dökümü için ÖKC İşlemleri 

menüsüne “Mali Bellek Raporu” programı eklendi. 
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• Romanya’ da faaliyet gösteren firmalar mağazalarında Nebim V3 POS ile entegre olarak Rompos Fiscal 

Printer kullanmaktadır. 

 

Romanya’ da yasal bir zorunluluk olarak her mağaza gün başında belli bir miktar para kasaya giriş yapmalı 

ve akabinde bunun "fiscal printer" dan çıktısını almalıdır. Aynı şekilde gün sonunda da z raporundan önce 

kasadaki para çekilmeli ve yine o anda "fiscal printer" dan çıktı alınmalıdır. Bu işlemin yapılabilmesi için 

Rompos Entegrasyonunda para giriş çıkışı için ÖKC İşlemleri menüsüne “Kasa Giriş/Çıkış” programı eklendi. 
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V3 ERP, STORE VE MOBIL Uygulamalara eklenen Rapor ve Programlar Listesi 

 

Uygulamalar 

Menu Uygulama Program Adı 

Finansman Yönetimi Sanal POS İade İşlemleri Paylink Kredi Kartı İade İşlemleri 

Mağaza Yönetimi Sanal POS İade İşlemleri Paylink Kredi Kartı İade İşlemleri 

Ayarlar Lokasyon Parametreleri Paynet Entegrasyon Parametreleri 
 

Raporlar 

Menu Uygulama Program Adı Sorgu Adı 

Satış & 
Pazarlama 

Müşterilere 
Duyurular 

İPS ve İYS Servis Sağlayıcı Hareket 
Raporu 

İPS ve İYS Servis Sağlayıcı Hareket 
Raporu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


