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Nebim V3 ERP 

 

Genel 

• Nebim V3 ERP 19.10.1 versiyonu ile birlikte gelen güvenlik güncellemesi ile, tüm Nebim V3 uygulamalarının 

(Nebim V3 ERP, Nebim V3 Pos, Nebim V3 Store, Nebim V3 Entegratör ile geliştirilmiş uygulamalar, Nebim 

V3 Servis uygulamaları, vb.) sql sunucusuna bağlantı yapabilmesi için ilgili uygulamanın çalışma dizini 

içerisinde “Nebim V3 SQL Sunucu Güvenlik Sertifikası” dosyası bulunması gerekmektedir. 

 

Nebim V3 SQL Sunucu Güvenlik Sertifikası, Nebim V3- Sql Sunucusu Kurulumu (Nebim V3 Server) programı 

ile, Nebim V3’ün ilk sunucu kurulumunda ve mevcut (19.10.1 öncesi) Nebim V3 kurulumlarında ise Nebim 

V3 19.10.1 versiyon güncellemesi aşamasında oluşturulmaktadır. Nebim V3 SQL Sunucu Güvenlik 

Sertifika’sının oluşabilmesi için Nebim V3 Sql Sunucusu kullanıcılarının (NebimV3AdminUser ve 

NebimV3ReportUser) parolasının belirlenmesi gerekmektedir. 

 

Bu işlem, güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra gelen uyarı onaylandıktan sonra gelen “Nebim V3 SQL 

Sunucu Kullanıcısı (NebimV3AdminUser / NebimV3ReportUser) Parola Değiştir” ekranı ile başlamaktadır. 

 

Bu ekranda parola belirlendikten sonra “Sonraki” butonu ile bir sonraki sayfaya geçilmektedir. Burada 

belirlenecek olan parola mutlaka güçlü bir parola olmalıdır. Sql sunucunun bulunduğu Windows 

sunucusunun parola komplekslik ayarlarına (“Windows Password Policy”) göre parola belirlenebilmektedir.  
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Bir sonraki ekrandaki “Parolayı Değiştir” butonu yardımı ile işlemin tamamlanması sağlanmaktadır. Bu işlem 

ile sql sunucu üzerindeki Nebim V3 Sql kullanıcılarının parolaları değiştirilmekte ve bununla birlikte işlem 

yapılan makinadaki çalışma dizininde, bir önceki ekranda belirtilen parola için “Nebim V3 SQL Sunucu 

Güvenlik Sertifikası” dosyası (“NebimPassport.pass”) oluşturulmaktadır. 
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Burada oluşan sertifika dosyasının Nebim V3 veri tabanlarına bağlantı kuracak olan tüm Nebim V3 

uygulamalarının çalışma dizinine kopyalanmış olması gerekmektedir. Sertifika dosyası çalışma dizininde 

yok ise hiç bir uygulamadan Nebim V3’e bağlantı kurulamayacak ; “Nebim V3 Sql Sunucu Güvenlik 

Sertifikası Bulunamadı!” uyarısı ile karşılaşılacaktır.   

 

“Nebim V3 SQL Sunucu Güvenlik Sertifikası” dosyası, ilgili uygulamanın çalışma dizinine kopyalandığında 

bağlantı işlemi sorunsuz olarak tamamlanabilecektir. 

“NebimPassport.pass” dosyası, kullanıcılarının makinelerine, bilgi işlem yöneticileri tarafından, kendi 

imkanlarıyla (tercih edilecek dosya kopyalama yöntemleriyle) dağıtılmalıdır. 

Nebim V3 Sql kullanıcılarının parolalarının herhangi bir nedenle değiştirilmesi istendiğinde, sistem 

yöneticileri bu kullanıcıların parolalarını değiştirmek için Nebim V3- Sql Sunucusu Kurulumu programını 

kullanmalıdır. “Nebim V3 SQL Sunucu Kullanıcısı (NebimV3AdminUser / NebimV3ReportUser) Parola 

Değiştir” seçeneği seçilerek yeni parola belirlenebilmektedir.  

Burada parola değişikliği ile birlikte Nebim V3 SQL Sunucu Güvenlik Sertifikası da yeni belirlenen parolaya 

göre yeniden oluşturulmaktadır. Yeni oluşan sertifika dosyası yine tüm kullanıcılarda çalışan Nebim V3 

uygulamalarının çalışma dizinlerine kopyalanmalıdır. Uyumsuz sertifika dosyası olan uygulamalar Nebim 

V3 uygulamalarına bağlantı sağlayamayacaklardır.  
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Sql sunucudaki Nebim V3 sql kullanıcılarının parolaları Nebim V3- Sql Sunucusu Kurulumu programı dışında 

farklı ortamlardan değiştirildiği durumlarda Nebim V3 uygulamalarının kullandığı sertifika dosyası ile 

uyumsuz parolalar oluşacağı için Nebim V3 uygulamaları sunucu bağlantısı sağlayamayacaktır. Bu 

nedenle parola değişiklikleri mutlaka bu program ile yapılmalı ve güncel sertifika dosyaları tüm 

kullanıcılara dağıtılmalıdır. 

Firma bünyesinde V3 sql sunucusu dışında kullanılan rapor sunucusu veya Nebim V3 Veri Ambarı sunucusu 

olması durumunda Nebim V3 sql kullanıcıları için Nebim V3 Sql sunucusu üzerinde belirlenmiş olan 

parolalar bu sunucular üzerinde de sistem yöneticileri tarafından Microsoft Sql Server Management Studio 

ile veya farklı ortamlardan aynı parola olacak şekilde belirlenmelidir.  
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Eğer firmada, Nebim V3’e Nebim V3 Entegratör’ü kullanarak bağlantı kuran, firmaya özel herhangi bir 

yazılım varsa, yazılımın yeni güvenlik güncellemesine göre güncellenmesi ve yazılımın çalışma dizinine 

“Nebim V3 SQL Sunucu Güvenlik Sertifikası” dosyasının kopyalanması gerekmektedir.  

 

• Kod bul ekranlarında kullanılan sorguların firmalar tarafından özelleştirilebilmesi mümkündür. 

Nebim V3 19.10.1 versiyonu ile sorgu özelleştirme ekranlarına “Gelişmiş Sorgu Seçenekleri” 

eklendi. Firma özelinde belirlenecek sorgu seçeneği ile kodbul sorgularında performans artışı 

sağlanabilir. 
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• Matbu form toplu döküm programlarına eklenen “Sıralama Seçenekleri” ile kullanıcının 

belirleyeceği sıralama kolunana göre artan veya azalan sırada fişlerin sıralanabilmesi sağlandı. 

Matbu form döküm sıralama seçenekleri tüm toplu döküm programlarına eklendi.  
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• Nebim V3 Kullanıcı kartı açılması sırasında kullanıcı ile ilgili birçok farklı bilgi girilmesi gerekmektedir. 

Kullanıcıların erişebileceği şirketler, yetki grupları, işlem yapabileceği ofisler gibi birçok bilgi girişi yapılıyor. 

Daha önce açılmış ve tüm bu bilgileri girilmiş olan bir kullanıcı kartı ile aynı özellikte bir kart açılacağı zaman 

işlemi hızlandırmak ve kullanıcı hatalarının önüne geçebilmek amacı ile kullanıcı kartlarına “Kopyala” 

özelliği eklendi. 

 

Kullanıcı seçilip “Kopyala” denildiğinde açılan ekranda yeni açılacak kullanıcının sadece başlık bilgilileri 

girilir ve kullanıcı oluşturma işlemi tamamlanır. 
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• V3 Mesajlaşma sistemi kullanıldığında oluşturulan mesajlar ile kullanıcılara V3 altyapısı ile mesajlar 

gönderilebilmektedir. Nebim V3 19.10.1 versiyonu ile birlikte V3 mesajlarının oluşturulurken “Konu“ ve “Bitiş 

Tarihi” alanları eklendi. Eklenen bu alanlar ile mesajı alan V3 kullanıcısının aldığı mesaj içerisindeki yapması 

gereken iş ve bitiş tarihini görebilmesi sağlandı. 

 

Buna ek olarak da mesajı alan kişinin işi tamamladığında bu işi tamamladığını belirtebilmesi için 

“Tamamlandı” alanı ve açıklama girebilmesi için “Açıklama” alanı eklendi. 

 

 

 

 



Copyright © 2019 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.S. 

• Nebim V3 ERP genelinde tüm fiş girişlerinde bir fiş herhangi bir kullanıcı tarafından çağrılıp bir değişiklik 

yapıldığında veya fiş yeni girildiği sırada işlem yapan kullanıcı tarafından kullanıldığı için diğer kullanıcıların 

fişi çağırıp değişiklik yapması engellenmektedir.  

 

Fişin kullanıma alınması fiş içerisinde bir değişiklik yapılması gerekmekte ve bu da aynı anda iki farklı 

kullanıcının aynı fişi çağırması veya aynı kullanıcının aynı ekrandan dahi aynı fişi iki defa çağırması sırasında 

bazı sorunlara yol açabilmektedir.  

 

Bunun önüne geçebilmek amacı ile “Fişler Çağrıldığında Kullanıma Alınsın” parametresi eklendi. Bu 

parametre seçildiğinde herhangi bir fiş bir kullanıcı tarafından ekrana çağrıldığında bu kullanıcı bu fiş i 

kapatmadan kendi kullanıcısı veya herhangi bir kullanıcı bu fişte herhangi bir değişiklik yapamayacaktır. 
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• Rusya’da çıkan kanunlara göre 01/01/2020 itibari ile Rusya, sınırları içerisine giren tüm ayakkabı ürünlerinde 

seri numarası ile giriş yapılması ve Rusya içerisinde tüm hareketlerinde bu seri numarası ile takip edilmesini 

zorunlu koşacak.  

Bu nedenle bu gruptaki ürünler Türkiye’de veya farklı ülkelerde seri numaralı olarak takip edilmez iken 

Rusya’da seri numaralı olarak takip edilmesi gerekmektedir.  

 

Bununla birlikte Türkiye içerisinde de özellikle iş ortağı yapısı kullandığında farklı iş ortakları ürünleri seri 

numarası ile takip etmek isteyebilmektedir. Ürün merkezde seri numarası ile takip edilmezken iş ortağı 

ofislerinde seri numaralı olarak takip edilebilmektedir. 

 

Bu ihtiyaçları karşılayabilmek amacı ile Nebim V3 ERP’ye “Lokasyon ve Ürün Grubu Bazında Ürün Seri 

Numarası Takibi” özelliği eklendi.  

 

Eklenen bu özellik ile ürün kartları üzerinde Seri numarası takibi yapılacak işaretlenmeden belirlenen ürün 

grupları için yine belirlenen ofis ve müşterilerde ürünler seri numaralı olarak takip edilebilecektir. 

 

Ürün Yönetimi menüsü altına eklenen “Lokasyon Bazında Seri Numarası Takibi” bölümünde bu özelliğin 

kullanılabilmesi için gerekli olan tanım programları toplanmıştır. Tanımlamalar bu bölümde yapıldıktan 

sonra tanımlama yapılan ürün grupları için, belirlenen ofislerde yapılan hareketlerde seri numarası zorunlu 

hale gelmektedir.  

 

Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için, Nebim’in “3. Çeyrek 2019 Fiyat Listeleri” kapsamında yayınladığı  

“Nebim V3 Lokasyon ve Ürün Grubu Bazında Ürün Seri Numarası Takibi” lisansının temini gerekmektedir. 

 

Microsoft .NET 4.0 Desteğinin Sonlandırılmasına İlişkin Uyarı Notu 

Nebim'in daha önce yayınladığı 18.4 ve 18.10 versiyonlarının notlarında belirttiği üzere; Nebim V3’ün Ver 
18.10.1 versiyonu, Microsoft .NET Framework 4.0’ın desteklendiği son Nebim V3 versiyonudur. Microsoft 
.NET Framework 4.0 desteğinin sonlandırılmasıyla birlikte; Windows XP, Vista ve Windows Server 2003 ve 
2008 (R2 öncesi) gibi, artık Microsoft tarafından desteği sonlandırılmış olan eski işletim sistemleri için Nebim 

V3 desteği de sonlandırılmıştır. Nebim V3 uygulamalarının .NET Framework 4.7.1 veya üstünü destekleyen 
işletim sistemlerinde kullanılmaları gerekmekte olup, 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 

• Taksitli perakende satışlara istinaden müşterilerden imza karşılığı alınan senetlerin her taksit için 

ayrı takibi veya satışın tek senet olarak takip edilebilmesi Nebim V3 18.4.1 versiyonu ile eklenmişti. 

Nebim V3 19.10.1 versiyonu ile taksitli senetlerin muhasebe entegerasyonu için gerekli 

geliştirmeler yapıldı. Muhasebe entegrasyon işlemlerine eklenen “Taksitli Satış Senedi” seçeneği 

ile müşteriden imza karşılığı alınmış senetlerin ve ödeme karşılığında müşteriye verilen senetlerin 

muhasebe fişlerinin oluşturulabilmesi sağlandı.  

Ofis muhasebe entegrasyon hesaplarına eklenen “Taksitli Satış Senet Hesabı” kullanılarak 

müşteriye verilen senetler için muhasebe fişi oluşturulacaktır. Taksit ödemesi yapıldıkça müşteriye 

teslim edilen senetler için de aynı şekilde muhasebe fişi oluşturulacaktır. 
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• Sabit kıymet alım faturalarının muhasebe entegrasyon fişinde sabit kıymet amortisman bilgileri 

üzerindeki ofis için belirlenmiş madde muhasebe grubundaki hesap kodunun öncelikli olarak 

kullanılması sağlandı. Sabit kıymet amortisman bilgilerinde ilgili sabit kıymet için ofis seçimi 

yapılmamış ise alım işleminin yapıldığı ofis için seçilmiş hesap kodu kullanılacaktır. 

 

• Entegrasyon dışında manual oluşturulan muhasebe fişlerinde aynı anda ilgli cari hesap için de 

borç/alacak kaydı oluşturulabilmesi sağlandı. Böylece düzeltme işlemleri için girilen muhasebe 

fişleri ile birlikte cari hesap kayıtlarının da düzeltilebilmsi sağlanmış oldu. 

Muhasebe fişlerine eklenen “Cari Hesap Borç / Alacak Kaydı Oluşturulsun” seçeneği 

işaretlendiğinde satırda seçilen cari hesap için sait borç / alacak hareketi de oluşacaktır.  
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Finans Yönetimi 

• Nebim V3 19.4.1 versiyonu ile Nebim V3 ERP ve Kayaport firmasının BulutTahsilat ürünü ile 

entegrasyonu eklenmiş; BulutTahsilat’ın kendi geliştirdiği web servisleri kullanılarak anlaşmalı 

olduğu bankalardan firmanın izni ile firmanın istediği banka hesaplarının hareketlerinin çekilmesi, 

Nebim V3 banka fişlerinin otomatik olarak oluşturulması sağlanmıştı.  Yapılan geliştirmeler 

sayesinde firmanın banka hesaplarındaki bakiyeleri tek ekran üzerinden kontrol edilebilmesi, 

banka hareketlerinin dosya aktarımı gibi ara bir işlem yapılmadan otomatik oluşturulabilmesi 

sağlanmıştı. 

 

Online banka entegrasyonu için BulutTahsilat sistemine cari hesap kartlarının ve masraf 

muhasebe hesaplarının gönderilmesi gerekmektedir. Tüm hesaplar için banka tarafında bir 

hareket olmayacağı için sadece verilen filitrelere göre gönderim yapılması yeterlidir. Nebim V3 

19.10.1 versiyonu ile BulutTahsilat sistemine gönderilecek hesaplar için belirlenmiş filitrelere uyan 

hesapların gönderim öncesi listelenebilmesi sağlandı. Böylece yanlış hazırlanmış filitrelere ait 

sonuçlar BulutTahsilat hesap gönderim işlemi öncesi kontrol edilebilecek. 
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Nebim V3 19.10.1 versiyonunda BulutTahsilat entegrasyonu tarafında yapılan bir diğer yenilik de, 

gelen hareketlerin önce bir ara tabloya işlenmesi oldu. Online Banka Servisi 

(V3Service.OnlineBankService) ile gün içinde belirlenen zamanlarda banka hareketlerinin önce bir 

ara tabloya işlenmesi, sonrasında Nebim V3 ERP’ye eklenen “Gelen Online Banka Hareketlerini Al” 

programı ile kullanıcı tarafından seçilen hareketler için banka fişleri oluşturulabilmesi için gerekli 

değişiklikler yapıldı. Böylece BulutTahsilat tarafında oluşturulan kural setlerinin ve yapılan cari hesap 

eşleştirmelerinin doğruluğu kabul edilene kadar kullanıcı kontrollü entegrasyon yapılabilecek.  
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BulutTahsilat tarafında tanımlanan kural setlerinin ve cari hesap eşleştirmelerinin doğruluğu kabul 

edildiğinde; cari hesap bazında hareketlerin kullanıcı seçimi olmadan Nebim V3 ‘e işlenmesinin 

istendiği durumlar için cari hesap ve masraf hesapları kartları üzerinde bulunan “Online Banka 

Entegratör Karşılıkları” na “Banka Hareketi Otomatik Oluşturulsun” seçeneği eklendi. İlgili hesap için 

bu seçenek işaretlendiğinde bu hesap ile eşleştirilmiş  hareketler için Online Banka Servisi 

(V3Service.OnlineBankService) çalıştığı anda Nebim V3 banka fişi oluşturulacaktır. 

 

Online Banka Servisi (V3Service.OnlineBankService) çalıştığında BulutTahsilat tarafında kontrol 

edilecek haeketlerin başlangıç tarihinin sınırlandırılabilmesi için “Online Banka Entegratör” 

tanımlamasına “Başlangıç Tarihi” alanı eklendi.  

 

“Online Banka Entegratör” tanımlama ekranına “Banka Virman Fişi Paremetreleri” eklendi. Belirlenen 

parametrelere göre BulutTahsilat tarafında bekleyen virman fişlerine istinaden oluşacak Nebim V3 

banka virman fişlerinin maliyet merkezi, muhasebe işlem tipi, parasal işlem tipleri, finansal işlem tipi 

değerleri belirlenebilir.  
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Online banka servisi tarafından oluşturulan banka fişlerinin silinebilmesi sağlandı. Nebim V3 ERP’de 

kayıt silme işlemi ile birlikte BulutTahsilat tarafında işlem durumu “İPTAL EDİLDİ” olarak 

güncellenecektir. Bu kaydın yeninden Nebim V3 tarafına aktarılabilmesi için BulutTahsilar işlem 

durumunun “EŞLEŞME YAPILDI” olarak güncellenmesi gerekmektedir. 
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• E-Mutabakat raporlarının farklı para birimlerine göre hazırlanabilmesi için “E-Mutabakat” 

tanımlama ekranına “Para Birimi Bazında Raporlansın” seçeneği eklendi.  

Farklı para birimi ile çalışan cari hesaplar için e-mutabakat raporları para birimi bazında 

hazırlanacak ve ilgili cari hesabın e-mutabakat kullanıcısına her para birimi için ayrı onay bildirimi 

gönderilebilecektir. Aynı şekilde her para birimi için onay / red işlemi yapılabilmesi için gerekli 

geliştirmeler yapıldı.  
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• Banka işlemlerine ait belgelerin Nebim V3 ERP üzerinden takip edilebilmesi, fişe ait belgenin 

Nebim V3 ERP kullanılarak fiş ile ilişkilendirilebilmesi için şirket parametrelerine “Banka İşlem 

Dökümanları Dosya Dizini” seçimi eklendi. Banka fiş giriş programlarında ilgili fişe ait belgenin 

seçilebilmesi, daha önceden eklenmiş belgelerin görüntülenebilmesi için gerekli geliştirmeler 

yapıldı.  
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• Kredi kartı ile alınan ödemelerin, bankalardan dönüşleri için vade kuralları “Bankalardan 

Gelecek POS Gelirleri Vade Kuralları” programı ile tanımlanabilmektedir. Kural tanımlama 

ekranına eklenen “Puan Katkı Payı Seçenekleri” ile puan tutarlarının ilk taksitten mi, yoksa tüm 

taksitlerden eşit mi kesileceğinin belirlenebilmesi sağlandı. Kural üzerinde, vade bazında 

belirlenen puan katkı payı değerine göre hesaplanan puan katkı tutarı değerinin sadece ilk 

taksite yansıması veya tüm taksitlere eşit yansıması sağlanabilir.  
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Vade kuralları tanımlama programına eklenen “Tüm Bankalar İçin Geçerli” seçeneği ile işlem 

yapılan banka ne olursa olsun tanımlanan vade dönüş kuralının geçerli olması sağlandı. Kart sahibi 

banka ile işlem yapılan bankaların farklı olması durumunda da aynı vade hesaplaması yapılabilmesi 

için gerekl geliştirmeler yapıldı.  

 

• Yeni eklenen “Borç Senet İşlemleri (Otomatik)” program ile verilen filtreye uygun olan senetler 

için borç işlemlerin (Çıkışı Yapıldı , Bankadan Ödendi , Elden Ödendi , Hatalı , İptal veya İade 

Nedeniyle Kapandı , Karşılıksız) otomatik oluşturulabilmesi sağlandı.  
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• Yeni eklenen “Borç Senet İşlemleri (Otomatik)” program ile verilen filtreye uygun olan senetler 

için borç işlemlerin (Çıkışı Yapıldı , Bankadan Ödendi , Elden Ödendi , Hatalı , İptal veya İade 

Nedeniyle Kapandı , Karşılıksız) otomatik oluşturulabilmesi sağlandı.  
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İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri  

 

• SGK’ya her ay tüm şirket çalışanları için bildirilmekte olan E-Bildirge’ler Nebim V3 ERP ile 

hazırlanabilmektedir. Bu işlem Nebim V3 ERP’de Personel Ücretleri menüsünde, Sosyal Güvenlik Kurumu 

İşlemleri menüsünde bulunan “SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Hazırla” programı ile yapılmaktaydı.  

 

Bu program yardımı ile oluşan xml dosyaları SGK sayfasına her bir iş yeri için giriş yapılıp yüklenmekteydi. Bu 

işlemi hızlandırabilmek ve kullanıcı hatalarının önüne geçebilmek için Nebim V3 19.10.1 versiyonu ile e-

bildirgelerin hazırlanması ve hazırlanan e-bildirgelerin SGK sayfalarına yüklenmesi sağlandı. 

 

“SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Hazırla” programına eklenen “Hazırlanan Dosyayı SGK E-Bildirge 

Sayfasına Yükle” seçeneği ile oluşan xml dosyalar program tarafından sgk sayfalarına otomatik olarak 

yüklenmektedir. Burada işyeri şifre bilgileri “SGK Giriş Bilgileri” programı ile tanımlanmaktadır. 

 

İşlem yapılan her bir işyeri için program  SGK sayfasına giriş yaptıktan sonra ilgili dosyayı sayfaya yükleme 

işlemini tamamlayıp onay için kullanıcı girişi bekler. Kullanıcı onaylama işlemini tamamlandığında program 

bir sonraki işyerine otomatik olarak geçer ve tüm işlem yapılan iş yerleri için yükleme işlemini 

tamamlamaktadır. 
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• Personellerin kendilerinin, eş ve çocuklarının Asgari Geçim İndiriminden yararlanıp yararlanamayacakları 

Nebim V3 ERP içerisinde takip edilebilmektedir. Bunun için personel ücret ve çalışma bilgileri kartında, 

Asgari Geçim İndirimi tabında ilgili verilerin girilmiş olması gerekmektedir. Girilmiş olan bu verilere 

dayanarak bordro hesaplama sırasında göre AGİ hesaplaması yapılmaktadır.  

 

Personellerin çocuk bilgilerinde asgari geçim indiriminden yararlanması çocuğun yaşı ve öğrenim 

durumuna göre değişebilmektedir. Personel kartında ilgili personel için bağlantı tanımı yapılırken bağlantı 

tipi Ch – Çocuk seçildiğinde Agi den yararlanır alanı çıkmakta ve seçildiğinde doğum tarihi alanını zorunlu 

gelmekteydi. Bağlantı tipi olarak Sp – Eşi seçildiğinde de sadece agi den yararlanır alanı çıkmaktaydı. 

Burada bilgi güncellemesi yapılıp kayıt edildiğinde de personelin asgari geçim indirimi alanları yeni girilen 

bilgilere göre güncellenmekte ve dolayısı ile AGİ hesaplaması güncel bilgiler ile yapılmaktaydı. 

 

Bu işlemi daha az kullanıcı müdahalesi ile tamamlayabilmek için Kişisel Bilgiler programında Çocuk 

seçildiğinde Agi den yararlanır alanı seçildiği zaman aktif olacak “Eğitimi Devam Ediyor” alanı eklendi. 

 

Aynı zamanda Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri programına da “AGİ Bilgileri Personel Bağlantı 

Bilgilerinden Alınsın” parametresi eklendi. Bu parametrenin amacı ilgili personel için bağlantı bilgilerinin 

güncel bir şekilde tanımlandığı ve artık her ay bordro hesaplanması sırasında AGİ için çocuk sayısı ve eş 

bilgilerini bağlantı bilgilerine göre yeniden oluşturulmasını sağlamaktır. 

 

Bu parametrenin işaretlendiği ve bağlantı bilgilerinde gerekli alanlar doldurulduğunda personellerin çocuk 

sayılarına göre, eğitiminin tamamlanması, çocuğun ilgili aydaki yaşı gibi parametrelere göre program 

tarafından olması gereken AGİ’den yararlanan çocuk ve eş bilgileri oluşturulmaktadır. 
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• Nebim V3 Ücret Bordrosu kullanan ve aynı zamanda Nebim V3 kullanıcılarını personeller ile ilişkilendiren 

firmalarda personelin işten ayrılması sırasında ilgili personelin Nebim V3 kullanıcısının da kapatılması 

sağlandı. Aynı zamanda eğer firmada Nebim V3 Kullanıcıları Nebim V3 girişi sırasında etki alanı 

doğrulaması kullanıyor ise bu durumda işten ayrılma işlemi sırasında kullanıcının etki alanındaki Windows 

kullanıcısının da kullanım dışı yapılabilmesi sağlandı. 

 

Bu süreçlerin çalışabilmesi için Genel Parametreler programında, Personel sekmesinde “Personel İşten 

Ayrıldığında V3 Kullanıcısı Kullanım Dışı Olsun”,   “Personel İşten Ayrıldığında Etki Alanı Kullanıcısı Kullanım 

Dışı Olsun” ve “İşten Ayrılma İşlemi İptal Edildiğinde Kullanıcı Yeniden Aktif Edilsin” seçenekleri eklendi. 
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• 5746 sayılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği” 

kapsamında bu alanda faaliyet gösteren personeller için istihdam teşviki verilmektedir. Bu teşvik 

kapsamında çalışan personellerin eğitim durumlarına göre farklı oranlarda vergi indirimleri de 

hesaplanabilmektedir.  

 

Nebim V3 ERP’ de “Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri” programında ilgili personel için geçerli olacak teşvik 

kanunlarına “5746. Kanun Ar-Ge ve Tasarım Teşviki %95”, “5746. Kanun Ar-Ge ve Tasarım Teşviki %90” ve 

“5746. Kanun Ar-Ge ve Tasarım Teşviki %80” kanunları eklendi. Personelin eğitim durumuna uygun olan 

kanun burada seçilmelidir. 
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Daha sonra puantaj sırasında ilgili personelin o ay içerisinde Ar-Ge için çalıştığı saat puantaj ekranına 

eklenen “Araştırma Geliştirme Saati” alanına girilmelidir. Burada girilen değere göre gelir vergisi ve damga 

vergisi teşvikleri otomatik olarak hesaplanmaktadır. Aynı zamanda istihdam teşvik kanununun da teşvike 

uygun olarak hesaplanması sağlanmıştır.  
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• Personel tahakkukları yapıldıktan sonra tahakkuk ayı kapatılırken hesaplanan AGİ değerinin 

kontrol edilmesi ve ilgili personelin alabileceği maksimum AGİ değerinden fazla ay kapatma 

işleminin tamamlanamaması sağlandı.  

 

• “Personel İşten Ayrılma İşlemleri” ile işten ayrılma işlemi iptal edilirken ay kapatma işleminin de 

iptal edilebilmesi sağlandı.  
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• İş pozisyonu tanımına “Aday Sayısı” alanı eklendi.  
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Maddeler, Ürün  

• Ürün, malzeme, masraf kartlarında kullanılan temel fiyatların kullanıcı yetki grubuna göre 

görüntülenebilmesi ve değiştirilebilmesi için temel fiyat yetki seçenekeri eklendi. Temel fiyat tipi 

bazında verilecek yetkilere göre, sadece yetki verilen kullanıcı yetki grubundaki kullanıcıların fiyat 

değişikliği yapabilmesi , fiyat görüntüleyebilmesi sağlandı.  

Temel fiyat yetkileri “Kart Yetkileri” programı üzerinden Ürün / Malzeme / Masraf kart tipleri için 

oluşturulabilmektedir.  
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• Ürün kartlarının Winner dosya formatı (excel) kullanılarak Nebim V3 ERP tarafında otomatik 

oluşturulabilmesi sağlanabilmektedir. Ancak bu program için kullanılan dosya şablonunda ürün 

özellik sayısı 20 olarak sabitlenmişti. Nebim V3 19.10.1 versiyonu için yapılan değişiklik ile firmanın 

kullanıdğı ürün özellik adedi kontrol edilerek 20’den fazla özellik tipinin excel dosyası ile 

aktarılabilmesi sağlandı.  
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Alım, Satım, Sevkiyat Süreçler i 

• Nebim V3 18.10.1 versiyonu ile eklenen Nebim V3 Satın Alma Talep Yönetimi ürünü her versiyon 

eklenen yeni özellikler ile firmalarin ihtiyaçlarına göre gelişmektedir.  

 

Satın alma talebi girişine maliyet merkezi seçimi eklendi. Böylece talep girişini yapan kullanıcı, 

talebe istinaden yapılacak alımın hangi maliyet merkezinde takip edileceğini biliyor ise daha 

talep aşamasındayken bu bilgiyi girerek, ileride gerçekleşecek olan faturalaştırma sırasında aynı 

maliyet merkezi ile işlemlerin devam etmesini sağlayacaktır. 

 

Aynı tipteki bir talep için bazı durumlarda ürün, bazı durumlarda sabit kıymet veya başka bir tip 

madde kullanılabilmektedir. Talep girişi yapılırken madde tipi belli olmayabilir. Bu duruma çözüm 

sağlayabilmek için taleplerin bağlı olduğu talep tipleri için madde tipi zorunluluğu kaldırıldı. Madde 

tipi belirlenmeden tanımlanmış talep tipleri için ürün / malzeme / masraf / sabit kıymet kartlarının 

hepsi kullanılabilmektedir. 
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Satın alma talebi onaylandığında veya reddedildiğinde talep eden çalışana, talebi giren kullanıcıya 

onay / red işlemi ile birlikte e-posta bildirimi yapılması sağlandı. Şirket e-Mail paremetrelerine yeni 

eklenen “Satın Alma Talep Yönetimi” mail tipi için belirlenen adres üzerinden e-posta gönderimi 

yapılacaktır.  
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Satın alma talebi onaylanırken ilgili talebin içeriğini görebilmek için onaylama ekranından satın alma 

talebinin açılabilmesi sağlandı.  

 

Satın alma taleplerinin oluşturulması ve belirlenen onay kurallarına göre onaylanmasından sonraki 

adım ilgili satın almaya istinaden tekliflerin toplanmasıdır. Nebim V3 18.10.1 versiyonu ile satın alma 

sorumlusu tanımlanabilmesi, her satın alma sorumlusu için işlem yapabileceği talep tiplerinin 

belirlenebilmesi sağlanmıştı. Sadece satın alma sorumlularının satın alma talepleri için teklif 

oluşturulabilmesine izin verilmişti. Nebim V3 19.10.1 versiyonu ile satın alma talebine istinaden teklif 

girecek kullanıcının satın alma sorumlusu olma zorunluluğu kaldırıldı. Kullanıcı satın alma sorumlusu 

olmasa da teklif / sipariş / fatura girişlerindeki “Satın Alma Talebi Bazlı Giriş Yapılacak” seçeneğini 

seçerek satın alma talebine bağlı teklif / sipariş / fatura girişi yapabilecektir. Eğer kullanıcı satın alma 

sorumlusu ise bu durumda sadece işlem yapabileceği talep tipleri için girilmiş satın alma talepleri 

için giriş yapabilecektir. 
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Satın alma talebi için toplanacak minimum teklif adedinin belirlenebilmesi sağlandı. Satın alma 

talepleri için teklif süreci olmadan alım işlemine başlanması istenmiyorsa satın alma talep kodu 

tanımlamasına eklenen “Teklif Zorunlu” seçeneği işaretlenmeli ve minimum teklif adedinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Teklif zorunlu olan satın alma talepleri için minimum gerekli teklif 

girilmedikçe alım işlemine başlanamaycaktır.  
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Tekliflere ait dökümanları ve fotoğrafları Nebim V3 ERP’den takip edebilmek için teklif girişine 

fotoğraf ve döküman dizini eklendi. Şirket parametrelerinde belirlenecek olan fotoğraf ve döküman 

dizini altına her teklif için ayrı klasör oluşturulması ve fiş içerisinden klasörler altındaki dökümanlar ve 

fotoğraflar takip edilebilmesi sağlandı. 
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Teklif aşamasında Nebim V3 ERP’de tedarikçi tanımlaması tamamlanmamış olabilmektedir. Aynı 

şekilde teklifleri oluşturacak kullanıcı talep için hangi ürün / malzeme / masarf kartının kullanılacağını 

da bilmiyor olabilir. Bu sorunların önüne geçmek için “Satın Alma Talep Yönetim” menüsüne “Satın 

Alma Teklifi” giriş programı eklendi. Bu program ile satın alma talebi seçilerek tedarikçi ve madde 

seçimi yapılmadan teklif girişi oluşturulabilmesi sağlandı. Oluşturulan teklifler onaylandıktan sonra 

belirlenen süreç kodu (toptan alış / masraf alış vs. ) için “Satın Alma Teklifini > Siparişe Dönüştür” veya 

“Satın Alma Teklifini > Faturaya Dönüştür” programları ile sipariş / fatura işlemlerinin oluşturulması 

sağlanabilir. 

Satın Alma Talep Yönetimi menüsüne eklenen “Satın Alma Teklifi Onayla (Talep Bazlı)” , “Satın Alma 

Teklifi Onayını Kaldır (Talep Bazlı)” programları ile yeni eklenen satın alma teklifi girişi ile oluşturulan 

tekliflerin ve süreç bazlı teklif girişi ile oluşturulmuş talep bazlı tekliflerin tek ekran üzerinden 

onaylanabilmesi ve onay işleminin iptal edilebilmesi sağlandı.  
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Satın alma talebi için alım işlemleri tammalanması veya talebin envanterden karşılanması sonrası 

talep ile ilgili teslim alma bilgilerinin de Nebim V3 ERP’den takip edilebilmesi için satın alma talep 

girişine “Teslim Bilgisi” girişi eklendi. Teslim bilgisi satın alma talebi üzerinden girilebileceği gibi yeni 

eklenen “”programı ile de toplu giriş yapılabilecektir.  
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Nebim V3 STORE uygulaması ile mağaza kullanıcılarının da satın alma talep girişi yapabilmeleri için 

gerekli programlar eklendi.  

 

Nebim V3 19.10.1 versiyonu ile onay bekleyen satın alma taleplerini onaylayacak kullanıcılara mail 

bildirimi yapilabilmesi icin “Satın Alma Talebi Onaylama Mail Bildirim Servisi” 
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(V3Service.RequisitionConfirmationEMailService.exe) eklendi. Belirlenen zamanlarda çalışacak 

servis ile onay işlemini gerçekleştirecek kullanıcılara mail gönderimi sağlanabilecek. Servis 

ayarlarında belirlenen tekrar gönderim sayısı, tekrar deneme süresi parametreleri ile onaylanmayan 

satın alma taelpleri için yeniden mail gönderimi yapılacaktır. Şirket e-Mail paremetrelerine yeni 

eklenen “Satın Alma Talep Yönetimi” mail tipi için belirlenen adres üzerinden e-posta gönderimi 

yapılacaktır.  
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Gönderilen e-mail deki “Satın Alma Talebi Onay / Ret İşlemleri” butonu ile kullanıcı onaylama 

yapacağı web sayfasına yönlendirilecektir. Nebim V3 Satın Alma Talepleri Onaylama uygulamasının 

IIS (Internet Information Services) üzerinde yeni web sitesi olarak yayınlanabilmesi için “Fiziksel Dosya Dizini” 

olarak kullanılacak uygulama dosyaları Nebim V3 SETUP içindeki “Nebim V3 Satın Alma Talepleri 

Onaylama” dizini altındadır. 
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• Dönemsel olarak tekrarlanan satın alma / masraf faturalarının hızlı bir şekilde oluşturulabilmesi için 

fiş kopyalama özelliği kullanılabilmektedir. Seçilen fişin başlık bilgileri ekrana geldikten sonra 

değiştirilmek istenen veriler değiştirilerek,  satırların kaynak fişten kopyalanarak oluşturulmaktadır.  

Bu özellik sayesinde kullanıcılar tekrarlanan fişleri kolaylıkla girebildiği gibi, hatalı girdikleri fişleri de 

bu yöntemle yeniden oluşturulabilmektedirler. Yeni eklenen kaynak fiş silme seçeneği ile 

kullanıcının yanlış girdiği fişi anında silinebilmesi sağlandı.  

 

 



Copyright © 2019 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.S. 

 

• Nebim V3 MOBILE uygulamasında depo kullanıcılarının işlem yaptığı “Ürün Topla – Paketle” 

programlarına “Düzenlemeyi Uyarla” seçeneği eklendi.  
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• Tedarikçi fiyat listelerinde ürünler için tedarikçilerin verdikleri fiyatlar alım planı bazında farklı 

girilebilmektedir. Alım işlemlerinde kullanıcıların ilgili ürün için girilmiş alım planlarından seçim 

yapılabilmesi için gerekli değişikliker yapıldı. Fiş girişlerinde alım planı seçimi sırasında tüm tanımlı 

alım planlarının değil, sadece ilgili tedarikçi ve madde için fiyatı olan alım planlarının listelenmesi 

sağlandı. Bu özelliğin kullanılabilmesi alım satım sevkiyat süreç parametrelerine alış süreçleri için 

eklenen “Alım Planı İçin Girilmiş Fiyatlar Gösterilsin” seçeneğinin seçilmiş olması gerekmektedir.  
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• Raf takibi yapılan depolarda sayım işlemleri sonrası oluşsacak sayım eşitleme fişlerinin tek seferde 

tüm raflar için oluşturulabilmesi sağlandı. Sayım eşitleme fiş girişinde başlık sekmesinde bulunan 

raf seçimi iptal edilerek, satırlar sekmesinde raf seçimi yapılabilmesi için gerekli geliştirmeler 

yapıldı.  

Sayım fişi ile teorik envanteri karşılaştırarak çalışan “Sayım Eşitleme Fişi Oluştur” programında da 

eğer raflı bir depo ise raf seçimi yapılmadan depo içindeki tüm raflar için sayım eşitleme fişlerinin 

oluşturulması sağlandı.  
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• Raf takibi yapılan depolarda ürün sevkiyat işlemleri öncesi raflardaki ürünlerin tek bir çıkış 

noktasına toplanabilmesi için “Raf Transfer Emri” süreci eklendi. Yeni eklenen bu işlem sayesinde 

sevk edilecek ürünler hangi raflarda duruyor ise bu raflardan ürünlerin toplanabilmesi için raf 

transfer emri oluşturulabilecek, bu emre istinaden raf transfer hareketi ile ürünler belirli bir alana 

çekilebilecek. Böylece sevkiyat sırasında tek tek rafları dolaşarak ürün toplamak yerine daha hızlı 

işlem yapılabilmesi sağlanmış oldu.  

 

“Depo Yönetimi – Raf Transferi” menüsüne eklenen “Raf Transfer Emri” fiş giriş programı ile çıkış 

ve giriş yapılacak bölüm kodları seçilerek raf transfer emri fişleri oluşturulabilir. 
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Aynı menüde bulunan “Raf Transfer Emri (Otomatik)” program ile bekleyen sevk emirleri istenen 

sınırlamalar yapılarak raf transfer emirleri tek ekran üzerinden oluşturulabilir.  

 

Bu programda bulunna “Bölüm(Raf) Belirle” ile seçili satırlar için ürünlerin toplanacağı bölüm kodu 

tek seferde belirlenebilir.  
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“Bölüm(Raf) Belirle – Envantere Göre” işlemi ile çıkış yapılabilecek bölüm kodlarının envanteri kontrol 

edilerek, sev emri adetlerine göre çıkış rafları otomatik atanabilir. Böylece raflardaki envanter 

adetleri bekleyen sevk emri adetlerine ile karşılaştırılarak raf transfer emirleri için çıkış bölümleri 

kolaylıkla belirlenmiş olacaktır. 

 

“Depo Yönetimi – Raf Transferi” menüsündeki “Raf Transfer Emirleri Toplu İptal” programı ile bekleyen 

raf transfer emirleri iptal edilebilir. Bu durumda iptal edilen raf transfer emirleri için hiç bir işlem 

yapılamayacaktır. 
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“Bölümler(Raflar) Arası Transfer – Emir Bazlı” fişi ile bekleyen raf transfer emirleri seçilerek raf transfer 

hareketi oluşturulabilir.  

“Bölümler(Raflar) Arası Transfer – Emir Bazlı (Otomatik)” programı ile bekleyen raf transfer emirleri 

sınırlandırılarak raf transfer fişleri oluşturulabilir. 
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Nebim V3 MOBILE uygulamasına eklenen “Bölümler(Raflar) Arası Transfer – Emir Bazlı” programı ile 

kullanıcıların bekleyen raf transfer emirlerini belirlenen raflardan toplayabilmeleri sağlandı. 

Kullanıcının işlemi biten raftan bir sonraki rafa geçerek işlemine devam edebilmesi için gerekli 

yönlendirmelerin yapılması sağlandı. 
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Nebim V3 19.4.1 ile bölüm tipleri üzerine hareket kısıtlama seçenekleri eklendi. Raf takibi yapılan 

depo hareketlerinde bu kısıtlamalar kontrol edilmesi sağlandı. Örneğin; forklift ile çalışan yüksek 

raflarda için kullanılan bölüm tipinde “giriş/çıkış yapılamaz” şeklinde bir kısıtlama verildiğinde bu 

raflar için direk giriş / çıkış fişlerinin oluşturulması eklendi. Bu raflardan raf transfer hareketi 

yapılabilemesi sağlandı.  
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• Stok fiş girişlerinde seri numaralı ürünler için işlem yapılırken açılan seri numarası ekranında işlem yapılması 

uygun olan seri numaralarının seçilebilmesi için seri numarası bulma ekranı bulunmaktadır. Bu ekran ile 

işlem yapılırken seri numaraları tek tek seçilebiliyordu. Burada toplu ve daha kolay işlem yapılabilmesi için 

seri numarası seçimine toplu seçim seçeneği eklendi. 
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• Oluşturulmuş E-İrsaliyeleri Kontrol Et ve Gönder programı ile e-irsaliyeler aktif çalışan servisin entegratöre 

aracılığı ile GİB’e gönderilmesi için hazırlanmış oluyor. Bu aşamada oluşan e-irsaliyelerin kullanılan dizayn 

dosyası ile (xslt) seçilen irsaliyenin ön izlenebilmesi ve aynı zamanda seçilen irsaliyelerin toplu olarak 

dökülebilmesi için seçecekler eklendi. 
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• İrsaliye- Önceki Süreçler ile Birlikte (Kalan Adetler Kullanılsın) programı Nebim V3 ERP’de kullanılmaktaydı. 

Bu program Nebim V3 Mobile menüsüne de çıkış süreçleri için eklendi.  
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Perakende Satış  

• 6698 nolu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile perakende müşterilerden alınacak kişisel veriler için 

müşteriden onay alınması gerekmektedir. Nebim V3’de kişisel veri saklama onayı için onay form tipi 

kullanılmaktadır. Onay tipi olarak da SMS, Matbu Form ve Yazıcı Çıktısı seçenekleri kullanılabilmekteydi.  

 

Onay tipi olarak SMS kullanıldığı durumda müşteriye gönderilen onay mesajı içerisinde müşterinin bilgilerine 

de yer verilmek istenebiliyor. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Onay Formu Tipi kartında, Onay 

Seçenekleri bölümüne “SMS-Müşteri Bilgileri ile” seçeneği eklendi. Kişisel veri saklama onay formunda bu 

seçenek işaretli ise Nebim V3 Pos’da perakende müşteriden onay istemeden önce müşterinin tüm 

bilgilerini girebilmesi ve daha sonrasında kaydet işlemi ile devam edip müşteriden onay alınabilmesi 

sağlandı. 

 

Müşteriye onay için gönderilen sms şablonunun belirlenebilmesi için Perakende Müşteri SMS Gönderim 

Şablonları altında “Kişisel Veri Saklama Onayı” şablonu için yeni alanlar eklenmiştir.  

 



Copyright © 2019 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.S. 

 

 

• Nebim V3 ERP 19.10.1 versiyonu ile Global Blue (IC2Web) entegrasyonu sağlandı. Global Blue 

(IC2Web) Global Blue işlemlerinin servis üzerinden değil tarayıcı üzerinden gerçekleştirilmesini 

sağlamaktadır. 

 

Global Blue (IC2Web) entegrasyonunun kullanılabilmesi için öncelikle Global Blue Parametreleri ekranı 

üzerindeki, Şirket Parametrelerinde yer alan API Adresi ve Web Sitesi Adresi kontrol edilmelidir. Bu 

adresler versiyon geçişi sırasında eklenmiş olacaktır. 

 

 
 

Daha sonra yine Global Blue Parametreleri ekranında yer alan Mağaza Parametrelerinde, ilgili ofis ve 

ilgili mağaza için entegrasyon tipi olarak “Tarayıcı” seçilmeli ve kullanıcı kodu, kullanıcı parolası 

girilmelidir. Kullanıcı kodu ve kullanıcı parolası GlobalBlue tarafından verilecektir. 
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Global Blue (IC2Web) entegrasyonunun POS ekranında kullanılabilmesi için Pos Ara yüzü ekranından, 

“Global Blue (IC2Web)” menüsünün ara yüze eklenmesi gerekmektedir. 

 

 
 

 

Nebim V3 POS ekranında Global Blue (IC2Web) işlemlerini gerçekleştirmek için aşamalar şu şekildedir; 

 

1) Global Blue (IC2Web) ile fatura kesebilmek için “Yeni” butonu kullanılmalıdır.  
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Uygun yöntem ile müşteri seçilmeli ve fatura oluşturulmalıdır. 

 

 
 

 

Ödeme tamamlandıktan sonra kaydet butonuna basıldığında Global Blue (IC2Web) ekranı çıkacaktır. 

İşlemi tamamlamak için “ISSUE” butonuna basılması gerekmektedir. 

İşlem sırasında çıkış için Esc tuşu kullanılabilir. Bu durumda fatura Global Blue tarafına iletilmeyecektir. 
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2) Bir şekilde Global Blue tarafına iletilememiş faturaları tekrar göndermek için “Gönderilemeyen 

Faturalar” butonu kullanılmalıdır. 

 

 
 

Gönderilemeyen fatura bulunup seçilmelidir. 
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Fatura seçildikten sonra “Gönder” butonu ile işlem gerçekleştirilmeli ve ilgili müşteri seçilmelidir. Daha 

sonra “ISSUE” butonu ile fatura Global Blue tarafına iletilmelidir. 
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3) Global Blue (IC2Web) ile oluşturulmuş faturalar iade alınmak istendiğinde “Tümünü İade Al” butonu 

kullanılmalıdır. 
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İade alınmak istenen Global Blue (IC2Web) faturası seçilmelidir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatura kontrol edilerek “Ödeme” butonuna basılıp, fatura iade alınmalıdır. 
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4) Global Blue (IC2Web) ile oluşturulmuş faturalar, yeniden yazdırılmak istendiğinde “Yeniden Yazdır” 

butonu kullanılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili fatura seçildikten sonra açılan ekrandan “Yazdır” butonu kullanılarak, fatura yeniden görüntülenip, 

yazdırılmalıdır. 
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• Nebim V3 Pos'da bir müşteri kartında iletişim adresi girildiğinde öncelikle ilgili iletişim adresi başka bir 

müşteride kayıtlı kontrolü yapılıyor. Kayıtlı ise kullanıcıya ilgili müşteri kartı gösteriliyor ve iletişim adresi tekrarı 

olabiliyor ise bu durumda müşteri kartına devam edip aynı telefonu başka bir müşteriye girmesine izin 

verilerek yeni müşteri kaydı tamamlanıyor.  

 

Burada özellikle kurumsal hatlarda telefon numaraları farklı personellere geçiyor ve bu durumda da aynı 

numara farklı kişiye kayıt edilmesi gerekebiliyor. Fakat bu aşamada hatalı işlemleri engellemek için 

doğrulama kodu gönderilerek telefon numarasının doğrulanması istenmektedir. Sadece aynı telefon 

numarasının farklı müşteride kayıtlı olduğu durumlarda doğrulama kodu gönderilebilmesi için de Mağaza 

Parametrelerine “İletişim Adresi Farklı Müşteride Kayıtlı Olduğunda Onay İstensin” parametresi eklendi. 

 

Bu işlemin her iletişim adresi için çalışmaması ve iletişim adresi bazında da özelleştirilebilmesi için İletişim 

şekli kartına da aynı parametre eklendi. 
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• Nebim V3 Pos’da satış sorumlusu seçilirken satış sorumlusu kartı üzerinde mağaza kodu olarak ilgili mağaza 

kodu bulunan satış sorumluları ve bunun yanında satış sorumlusu kartı üzerinde herhangi bir mağaza kodu 

seçilmemiş olan satış sorumluları kullanılabiliyordu. 

 

Fakat özellikle yurt dışı iş ortakları bulunan bir yapıda bütün satış sorumlularının listelenmesi istenmeyen bir 

durum olabilmekteydi. Bu nedenle Mağaza Parametreleri, Pos Üzerinde sekmesine “Satış Sorumlusu 

Aramada Şirket Kodu Filtrelensin” seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde satış sorumlusu seçilirken 

yukarıda anlatılan filtre mantığına ek olarak bir de mağazanın ait olduğu şirket kodunun da filtrelenmesi 

sağlandı. 
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• İstanbul havalimanı mağazalarında ürünler merkeze iade edilmek istendiğinde “Merkeze İade” programı 

ile iade irsaliyesi düzenleniyor. Fakat burada bir de bu mağazadan kesilen bu iadelerin gümrük 

beyannamesi ile çıkması gerekmektedir. Bu aşamada da bu irsaliye ile ilgili olarak fatura düzenlenmesi 

gerekmektedir. İade faturasının düzenlenebilmesi için Nebim V3 Store’da , Mağaza Yönetimi, Gümrüksüz 

Satış Mağazası Yönetimi altına Fatura ve Fatura (Ticari) programları eklendi. 
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• Taksitli satış kullanan firmalarda, özellikle de sonra teslim olan ürünlerde, mağazada düzenlenen ve daha 

müşteriye henüz teslim edilmemiş olan taksitli satış faturaları için müşteri merkezi telefon ile arayıp iptal talep 

ediyor. Bu durumda merkezde iptal yetkisi olan kişinin bu işlemi ERP üzerinden yapabilmesi gerekiyor. Bu 

ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile “Mağazada Girilmiş Perakende Satış Faturalarını Sil” programında “Taksitli 

Perakende Satış” faturalarının da görüntülenebilmesi ve silinebilmesi sağlandı.  
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• Nebim V3 ERP’nin önceki versiyonlarında kişisel veri saklama onayı  ve kullanılacak olan onay formu 

tipi, şirket bazında belirlenebilen bir parametre olarak “Şirket Parametreleri” programı ile 

belirlenebilmekteydi. Fakat özellikle e-ticaret mağazası olan firmalarda eğer kişisel veri saklama onayı e-

ticaret tarafında alınıyor ise bu durumda bu mağazada kişisel veri onayını aktif olarak kullanmak 

istenmeyebiliyordu. 

 

Bununla birlikte bazı mağazalardaki teknik zorunluluklardan dolayı farklı onay tipleri kullanılmak 

durumunda kalınabiliyordu. Örnek vermek gerekirse mağazanın konumundan dolayı gsm hatlarında 

problem olabiliyor ve diğer mağazalarda sms onayı kullanılırken sadece bir mağazada yazıcı çıktısı ile ıslak 

imzalı onay alınmak durumunda kalınabilmekteydi. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek amacı ile “Ofis 

Parametreleri” programına “Parametreler” sekmesine “Kişisel Veri Saklama Onayı Kullanılmayacak” ve 

“Onay Formu Tipi” parametreleri eklendi. 

 

Kişisel veri saklama onayı kullanılmayacak seçilmesi durumunda bu ofis ve bu ofise bağlı olan mağazada 

kişisel veri saklama onay kullanılmadan müşteri kartı açılabilmesi sağlanmış olmaktadır. Eklenen onay formu 

tipi alanı kullanılarak da bu ofis de farklı bir form tipi ile onay alınabilmesi sağlanmıştır.  

Kesinlikle unutulmamalıdır ki kişisel verilerin saklanması ve işlenmesi için onay alınması 6698 nolu Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu ile belirlenmiş kurallar çerçevesinde zorunludur.  
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• Taksitli alışveriş yapan perakende müşterilerin bankadan yaptıkları taksit ödemeleri için 

“Bankadan Gelen Taksit Ödemelerini Gir“ programı ile taksit seçilerek fiş oluşturulabilmektedir. 

Aynı şekilde kredi kartı ile yapılan taksit ödemeleri için “Kredi Kartı İle Taksit Ödemesi Al” programı 

eklendi. Müşterinin ödenecek taksidi / taksitleri seçildikten kredi kartı ödeme kaydının Nebim V3 

ERP içerisinden oluşturulabilmesi sağlandı. 

 

• Destek talep form girişine eklenen “Raporlar” tuşu ile seçilen cari hesap için fiş içerisinden rapor 

alınabilmesi sağlandı.  
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• “Hatalı Girilmiş Ödeme Kayıtlarını Düzelt – Yeniden Düzenle” programı ile faturalanmış taksitli satış 

siparişlerinde sipariş aşamasında alınan peşinat ödemesinin değiştirilebilmesi sağlandı. 

 

• Optik ürün kartlarında Sut kodu ve RX cam kartlarında da Gözlük Camı Sut tipi alanlarını zorunlu alan olarak 

belirlenmişti. Bu zorunluluğun sebebi ilgili kartlar için reçete girişinde kurum katkı payı hesaplanabilmesidir. 

 

Toptan Satış yapan müşteriler için reçete ve Medula süreçleri olmadığı için bu zorunluluk olmaması 

gerekebiliyordu. Aynı zamanda kurum reçetesi almayan ve katkı tutarı ihtiyacı olmayan optik firmalarında 

da bu zorunluluk olmaması gerekiyordu. Bu nedenle Genel Parametreler programında Endüstri bölümüne 

“Kurum Katkı Payı Hesaplaması Kullanılacak” seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenmediği zaman optik 

kartlarında Sut kodu ve RX camlarında da Sut tipi alanları zorunlu alan olmayacak şekilde değişiklik yapıldı. 
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• Taksitli perakende satış yapan firmalarda, perakende müşterilerden yapmış oldukları alışverişlerden doğan 

taksitleri için taksit ödemesi alınırken eğer Alım satım sevkiyat süreç parametrelerinde “Gecikmiş Borcu 

Olan Müşterilere Vade Farkı Uygulama Zorunlu” parametresi işaretli ise ve müşterinin gecikmiş ödemesi var 

ise vade farkı uygula butonunu pasif oluyor ve kullanıcının vade farksız ödeme almasına izin verilmiyordu 

 

Fakat bazı durumlarda firmalar eğer perakende müşteri o anda gecikmiş borcunun tamamını kapatıyor 

ise burada kullanıcıya müşteri ile anlaşma yaparak vade farksız ödeme alma imkânı sunmak isteyebiliyor. 

Bu nedenle Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programında, Taksitli Perakende Satış Süreci için 

“Gecikmiş Borcun Tamamı Ödeniyor İse Vade Farkı Uygulanmayabilir” parametresi eklendi. Bu parametre 

işaretlediğinde Nebim V3 Pos’da Taksit Ödemesi Al programında gecikmiş borcun tamamı ödendiğinde 

vade farkı uygulamadan taksit ödemesi alınabilmesi sağlanmaktadır. 
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• Firmalarda perakende müşteriler ile firmanın Call Center departmanın veya mağazalarının yapmış olduğu 

görüşmeler, perakende müşteri kartında müşteri görüşmeleri bölümünden girilebilmektedir. 

 

Burada biraz daha detaylı ve raporlanabilir görüşme kayıtları tutabilmek amacı ile “Arama Türü”, “Müşteri 

Görüşme Formu Alt Başlık” ve “Müşteri Görüşme Formu Detay” alanları eklendi. Arama türü alanında gelen 
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ve giden arama ayrımı yapılabilmektedir. Eklene diğer iki alanda daha önceden kodlanarak 

tanımlanmakta ve daha sonra görüşme yapan kullanıcıların seçim yapabilmesi sağlanmaktadır.  

 

• Firmalarda perakende müşteriler ile firmanın Call Center departmanın veya mağazalarının yapmış olduğu 

görüşmeler, perakende müşteri kartında müşteri görüşmeleri bölümünden girilebilmektedir. 

 

Burada biraz daha detaylı ve raporlanabilir görüşme kayıtları tutabilmek amacı ile “Arama Türü”, “Müşteri 

Görüşme Formu Alt Başlık” ve “Müşteri Görüşme Formu Detay” alanları eklendi. Arama türü alanında gelen 

ve giden arama ayrımı yapılabilmektedir. Eklene diğer iki alanda daha önceden kodlanarak 

tanımlanmakta ve daha sonra görüşme yapan kullanıcıların seçim yapabilmesi sağlanmaktadır.  
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Bununla birlikte özellikle taksitli perakende satış yapan müşterilerde perakende müşteriler borç hatırlatması 

ve ödeme günleri ile ilgili de çok fazla aranmaktadır. Bu aramalar neticesinde müşterilerden alınan 

ödemeye ilişkin bilgilerin girilebilmesi için “Ödeme Sözü Alındı”, “Ödeme Tarihi” ve “Ödeme Tutarı” alanları 

eklendi.  
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Müşteri görüşmeleri ile ilgili bir diğer eklenen yenilikte Müşteri Görüşme Formu sonuçlarının müşteri 

görüşme formu konuları ile bağlanması oldu. Müşteri görüşmeleri için sonuç seçimi yapılırken ilgili arama 

konusuna uygun olan sonuçların arasından seçilebilmesi için Müşteri Görüşme Konusu kartına “Müşteri 

Görüşme Konusu Sonuçları” girişi eklendi. Burada ilgili konu için bir sonuç seçimi yapıldı ise müşteri 

görüşmesi için konu seçildiğinde sadece bu konu için seçilmiş olan sonuçların gelmesi sağlandı. 

 

 

• Kosova’da perakende satış yapan mağazalarda mali onaylı yazıcı olarak Datecs FP-700 

kullanılabilmektedir. Nebim V3 Pos için Datecs FP-700 entegrasyonu eklenerek Kosova’da Nebim V3 

Pos’dan entegre olarak fiş yazdırılabilmesi sağlandı. 
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 Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için, Nebim’in “3. Çeyrek 2019 Fiyat Listeleri” kapsamında yayınladığı  

“Nebim V3 Mağaza için DATECS FP-700 Fiscal Printer Entegrasyonu” lisansının temini gerekmektedir. 
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• İGA havalimanı işletmeleri tarafından havalimanı iç hatlar bölümünde bulunan mağazaların kira 

anlaşmaları ciro bazlı olabilmektedir. Bu nedenle İGA işletmesi bu mağazaların günlük satışlarının kendi 

sistemlerine düzenli bir şekilde aktarılmasını talep etmektedir.  

 

Nebim V3 ERP kullanan ve İstanbul Havalimanı iç hatlar terminalinde mağazası bulunan firmalarda bu 

işlemin otomatik olarak her gün belirlenen saatte yapılabilmesi için “IGA Satış Bildirimi Servisi” geliştirilmiştir.  

 

Servisin çalışabilmesi ve Nebim V3 ERP’de tanımlı olan mağaza bilgileri ile İGA işletmesinin bu mağaza için 

tanımlamış olduğu bilgiler ile eşleştirilmesi için “IGA Satış Bildirim Entegrasyon Parametreleri” programı 

eklenmiştir. Bu bölümde İGA tarafından sağlanan bilgiler tanımlanmalı ve daha sonrasında servis aktif hale 

getirilmelidir.  
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Nebim V3 POS 

 

• Taksitli perakende satış yapan firmalarda fatura veya sipariş girişinde ödeme ekranında taksit düzenlemesi 

yapılırken perakende müşterinin önceki alışverişlerinden doğan taksitleri de görüp yeni alışverişte buna 

uygun şekilde taksitlendirme yapabilmek ihtiyacı oluşuyordu.  

 

Perakende müşteri şu anda almış olduğu ürünler ile birlikte önümüzdeki aylar için oluşacak toplam ödeme 

tutarını görüp ona göre vade düzenlemesi yapmak istiyor. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için Nebim V3 Pos’da 

taksitli fatura ve sipariş girişlerinde, ödeme ekranlarında, İşlemler menüsüne “Taksit Bilgisi Görüntüle” 

seçeneği eklendi. 

 

Bu seçenek ile şu andaki alışverişin vadeleri düzenlendikçe anlık olarak geçmiş taksitleri ile birlikte toplam 

vade durumu görüntülenebilmektedir. 
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• Perakende ve taksitli perakende satış faturasında, fatura içerisindeki ürünlerden sonra teslim olacak ürünler 

için teslim tarihi belirlenebilmektedir. Belirlenen teslim tarihinin fatura satırlarında görüntülenerek kullanıcının 

bilgilendirilmesi sağlandı. 

 

• YN ÖKC muafiyeti bulunan firmalarda yine fatura düzenlemesi sırasında aynı kolaylığı talep 

edebilmektedir. Bu nedenle Nebim V3 Pos ile Verifone EFT POS cihazı entegrasyonu Nebim V3 18.4.1  

versiyonu ile eklenmişti. Bu entegrasyon cihazın USB ara yüzünden çalışmaktaydı. 19.10.1 versiyonu ile 

birlikte Verifone tarafından cihaza eklenen Ethernet ara yüz desteği ile de çalışabilmesi sağlandı.   

 

• İstanbul Havalimanı mağazalarında Nebim V3 Pos’ da satış işlemi diğer mağazalardan farklı olarak 

“Pasaport ve Uçuş Bilgileri” ekranı ile başlıyor. Bu ekranda da müşteri ile ilgili birçok bilgi var ve genel olarak 

da pasaport ve kart okuyuculardan bu bilgiler alınıyor. 
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Burada bu işlem sonrasında veri tabanında kayıtlı bir müşteri değil ise müşteri kartını burada girilen bilgiler 

ile açarak işlem hızının arttırılabilmesi sağlandı. Bunun öncelikle “Unifree Entegrasyon Parametreleri” 

ekranında Mağaza Parametreleri tabına “Müşteri Kartı Varsayılan Değerler ile Oluşturulsun” seçeneği 

eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde “Pasaport ve Uçuş Bilgileri” ekranında girilen bilgiler ve buna ek olarak 

varsayılan bilgiler program tarafından eklenerek müşteri kartı oluşturulması sağlandı. 

 

 

 

 

• Nebim V3 POS üzerinden “Ödeme Al” işlemi ile taksit ödemesi alınırken pos arayüz ayarlarında 

belirlenmiş ödeme şekilleri kullanıldığı gibi “Hızlı Öde” işlemi ile tek tuş ile nakit ödeme 

alınabilmektedir. “Hızlı Öde” işleminin kullanımını engelleyebilmek için pos arayüz ayarları 

programında yapılan değişiklik ile “Taksit Ödemesi” seçeneklerine “Hızlı Öde” ödeme  şeklinin 
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eklenebilmesi / çıkartılabilmesi sağlandı. Eğer “Hızlı Öde” işlemi ödeme seçeneklerine 

eklenmezse Nebim V3 POS üzerinden taksit ödemesi alınırken “Hızlı Öde” işlemi yapılamayacaktır. 

 

 

•  Nebim V3 Pos Müşteri Ekranında döviz kurlarının görüntülenebilmesi için “Döviz Kurları” widget ı eklendi. 

Hangi döviz cinslerinin ve hangi kur tipinin görüntüleneceği de “Nebim V3 Pos Müşteri Ekranı Parametreleri” 

programından ayarlanabilmektedir. 
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• Nebim V3 Pos müşteri ekranında, Satış Bilgisi widget’ında perakende müşterinin adı, soyadı bilgisinin ve 

ürün fotoğraflarının görüntülenebilmesi için “Nebim V3 Pos Müşteri Ekranı Parametreleri” programına “Satış 

Bilgisinde Ürün Fotoğrafı Gösterilsin” ve “Satış Bilgisinde Müşteri Adı Soyadı Gösterilsin” parametreleri 

eklendi.  

 

 

• Özellikle mobilya sektöründe çalışan firmalarda ürün ağacı kullanmadan daha basit anlamda takım 

mantığında ürün satışı gerçekleştirebilmek amacı ile ürün dosya kütüphanesi kullanılabilmektedir. Ürün 

dosyası ile takım mantığında ürünleri birleştirerek tek seferde satışı gerçekleştirilmek istenmektedir. 

 

Bu nedenle Nebim V3 Pos’da “Fiş Satırlarını Al” programına “Ürün Dosyası Kütüphanesi” seçeneği eklendi. 

Bu seçenek ile daha önceden hazırlanmış olan ürün dosyalarından seçim yaparak fişe ürünlerin kolaylıkla 

eklenebilmesi sağlandı. 
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• Özellikle B2C siparişlerini faturalamak için Nebim V3 Pos kullanılan firmalarda, Nebim V3 Pos ekranında 

sipariş düzenle ve sipariş faturalama ekranlarındaki müşteri kodu ile fiş bulunuyor olması işlem sürelerinin 

uzamasına sebep olmaktadır.  

 

Bu gibi durumlarda günün tarihi filtrelenmiş olarak tüm siparişlerin listelenmesi süreci hızlandıracağı 

düşünülerek Mağaza Parametrelerine “Sipariş Bulma Ekranlarında Müşteri Kodu Filtrelenmesin” 

parametresi eklendi. Parametre işaretlendiğinde ilgili mağazada sipariş düzenleme ve sipariş faturalama 

ekranlarında müşteri kodu sormadan ilgili gün için olan siparişlerin listelenmesi sağlandı. Tüm günlerin 

görüntülenmesi için alt kısımdaki gün filtresinin kaldırılması veya istenen tarihin filtrelenmesi gerekmektedir. 
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• Nebim V3 Pos’da Taksitli perakende satış fatura iadelerinde şu anda gider pusulası düzenlenmektedir. 

Gider pusulası düzenlendiği için gider pusulası için tanımlanmış koçan ve seri numaraları kullanılıyor.  

 

Fakat karşı taraf firma olduğunda ve firma tarafından iade faturası düzenlendiği durumda firmanın 

düzenlemiş olduğu faturanın numarası girilemiyordu. Bu nedenle taksitli fatura iade ekranlarında İşlemler 

menüsüne “İade Tipi Değiştir” seçeneği eklendi. Varsayılan olarak Gider Pusulası olarak çalışacak fakat bu 

gibi durumlarda kullanıcı tarafından “Şirket İade Faturası” seçilerek işleme devam edilebilmesi sağlanmıştır. 
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• Nebim V3 Pos’da optik sektöründe E-Reçete veya Kağıt Reçete (Manuel Reçete) işlemlerinde Siparişin 

Faturalama sürecinde kullanıcı hatasından kaynaklı olarak veya anlık olarak Medula sitesinde hata alınan 

ve Medula sistemine aktarılamayan kayıtlar için tekrar Medula sistemine bildirim yapabilecek bir 

uygulamaya ihtiyaç bulunmaktaydı. Bu nedenle Pos Ara yüzü Tuş Ayarları programında pos ara yüzünde 

Peşin Satış altına eklenebilecek “E-Reçete Kaydet” seçeneği eklendi.  

 

Bu seçenek ile daha önce e-reçete olarak Medula sistemine gönderilememiş olan reçetelerin 

gönderilebilmesi sağlandı.  



Copyright © 2019 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.S. 

 

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

firmasının çalışma mantığı olarak perakende firmalara firmaların kendi marka isimleri ile IOS ve 

Android platformlarında çalışabilen bir sadakat yönetimi uygulaması sunmaktadır.   

 

Como entegrasyonu kullanıldığında Nebim V3 Pos’da üye doğrulama, puan sorgulama gibi 

işlemlerde isimlendirme olarak “Como” yazıyordu. Fakat mağaza çalışanları Como ismini aslında 

bilmiyor ve mağaza markasını tanıyordu. Nebim V3 Pos’da “Como” yerine mağaza markasının 

yazabilmesi için Como İle Entegrasyon Parametreleri programında, Mağaza Parametreleri 

sekmesinde, Mağaza satırlarına “Marka Adı” alanı eklendi. Burada girilen Marka Adı, Nebim V3 

Pos’da ve Pos Arayüz ayarlarında Como entegrasyonu ile ilgili bölümlerde kullanılmaktadır. 

 

Yine Nebim V3 Pos’da görünen Como logosu yerine firmanın logosunun kullanılabilmesi içinde 

Nebim V3 Pos program dosyasının çalışma dizine, istenen logo dosyası “ComoBrandLogo” isimli 

bir dosya kopyalanması gerekmektedir. 

 

Como ile entegrasyon konusunda yapılan bir başka geliştirme de Como üye doğrulaması daha 

önce alışverişe başlandıktan sonra yapılabiliyordu. Artık diğer sadakat yönetimi servislerinde de 

olduğu gibi alışverişe başlamadan önce de müşteri bulma aşamasında yapılabilmektedir.  
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V3 ERP, STORE VE MOBIL Uygulamalara eklenen Rapor ve Programlar Listesi 

 

Uygulamalar 

  Menu Uygulama Program Adı 

ERP 
Finansman 
Yönetimi Banka İşlemleri Gelen Online Banka Hareketlerini Al 

ERP 
Finansman 
Yönetimi Banka DBS Dosya İşlemleri DBS Bildirimi Yapılmış Faturaları İptal Et 

ERP 
Finansman 
Yönetimi Borç Senetleri Borç Senetleri İşlemleri (Otomatik) 

ERP Satın Alma Satın Alma Talep Yönetimi Satın Alma Teklifi 

ERP Satın Alma Satın Alma Talep Yönetimi Satın Alma Teklif Onayla(Talep Bazlı) 

ERP Satın Alma Satın Alma Talep Yönetimi Satın Alma Teklif Onayını Kaldır(Talep Bazlı) 

ERP Satın Alma Satın Alma Talep Yönetimi 
Satın Alma Teklif Onayla (Talep Bazlı) - Kural ve 
Limit Bağımsız 

ERP Satın Alma Satın Alma Talep Yönetimi 
Satın Alma Teklif Onay Kaldır (Talep Bazlı) - Kural 
ve Limit Bağımsız 

ERP Satın Alma Satın Alma Talep Yönetimi Satın Alma Talebi Teslim Bilgisi Sihirbazı 

ERP 
Ürün 
Yönetimi 

Ofis Bazında Seri Numarası 
Takibi 

Seri Numarası Takibi Yapılacak Ürün Grup 
Seviyeleri 

ERP 
Ürün 
Yönetimi 

Ofis Bazında Seri Numarası 
Takibi Seri No Takibi Yapılacak Ürün Grupları 

ERP 
Ürün 
Yönetimi 

Ofis Bazında Seri Numarası 
Takibi Seri Numarası Takibi Yapılacak Müşteriler 

ERP 
Ürün 
Yönetimi 

Ofis Bazında Seri Numarası 
Takibi 

Excel Dosyasından Seri Numarası Havuzuna Seri 
Numaralarını Al 

ERP 
Depo 
Yönetimi Raf Transferi Raf Transfer Emri 

ERP 
Depo 
Yönetimi Raf Transferi Raf Transfer Emri(Otomatik) 

ERP 
Depo 
Yönetimi Raf Transferi Raf Transfer Emirleri Toplu İptal 

ERP 
Depo 
Yönetimi Raf Transferi Raf Transfer Emirlerini Kilitle 

ERP 
Depo 
Yönetimi Raf Transferi Raf Transfer Emirlerini Kapat/Aç 

ERP 
Depo 
Yönetimi Raf Transferi 

Bölümler(Raflar) Arası Transfer – Emir 
Bazlı(Otomatik) 

ERP 
Depo 
Yönetimi Raf Transferi Bölümler(Raflar) Arası Transfer – Emir Bazlı 

ERP 
Perakende 
Satış Perakende Satış Kodlamaları Müşteri Görüşme Formu Detay 

ERP 
Perakende 
Satış Perakende Satış Kodlamaları Müşteri Görüşme Formu Alt Başlık 

ERP 
Perakende 
Satış Perakende Satış Kodlamaları Teslim Edilememe Nedeni 

ERP 
Perakende 
Satış Perakende Müşteriler Kredi Kartı İle Taksit Ödemesi Al 

ERP 
Perakende 
Satış 

Perakende Satış Fişlerinde 
Düzenlemeler 

Perakende Satış Fişlerinde Ürün Sipariş Özellikleri 
Değiştir 

ERP 
Perakende 
Satış 

Perakende Satış Sevkiyat Planı 
İşlemleri 

Sevkiyat Planından Araç Yükleme Fişi ve İrsaliye 
Oluştur 

ERP 
Personel 
Ücretleri Personel İşlemleri 

Ücret Bordrolarını Personel Kep Adreslerine 
Gönder 
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ERP 
Personel 
Ücretleri 

Sosyal Güvenlik Kurumu 
İşlemleri SGK Giriş Bilgileri 

ERP 
Personel 
Ücretleri 

Sosyal Güvenlik Kurumu 
İşlemleri SGK e-Bildirge Sayfasına Dosya Yükle 

ERP Ayarlar Lokasyon Parametreleri IGA Parametreleri 

ERP Ayarlar Genel Kodlamalar İzinli Pazarlama Servis Sağlayıcı 

ERP Ayarlar Genel Kodlamalar Kayıtlı E-Posta Servisi (KEP) 

STORE 
Mağaza 
Yönetimi Satın Alma Talep Yönetimi Satın Alma Teklifi 

STORE 
Mağaza 
Yönetimi Satın Alma Talep Yönetimi Satın Alma Teklif Onayla(Talep Bazlı) 

STORE 
Mağaza 
Yönetimi Satın Alma Talep Yönetimi Satın Alma Teklif Onayını Kaldır(Talep Bazlı) 

STORE 
Perakende 
Satış 

Perakende Satış Fişlerinde 
Düzenlemeler 

Perakende Satış Fişlerinde Ürün Sipariş Özellikleri 
Değiştir 

STORE 
Envanter 
Yönetimi Depo Yönetimi 

Sevkiyat Planından Araç Yükleme Fişi ve İrsaliye 
Oluştur 

WAREHOUSE 

Depo 
Operasyonla
rı Sevkiyat 

Sevkiyat Planından Araç Yükleme Fişi ve İrsaliye 
Oluştur 

WAREHOUSE 
MOBIL 

Depo 
Operasyonla
rı Dahili Hareketler Bölümler(Raflar) Arası Transfer – Emir Bazlı 

WAREHOUSE 
MOBIL 

Depo 
Operasyonla
rı Sevkiyat 

Sevkiyat Planından Araç Yükleme Fişi ve İrsaliye 
Oluştur 

 

Raporlar 

  Menu Uygulama Program Adı Sorgu Adı 

ERP 
Finansman 
Yönetimi Banka İşlemleri 

Online Banka Hesap Kartları 
Listesi Online Banka Hesap Kartları Listesi  

ERP 
Finansman 
Yönetimi Banka İşlemleri Online Banka Hareket Listesi Online Banka Hareket Listesi  

ERP 
Finansman 
Yönetimi Banka İşlemleri 

Online Banka Entegrasyonu 
Hata Raporu 

Online Banka Entegrasyonu Hata 
Raporu  

ERP Dış Ticaret 
Gümrüksüz Satış 
Mağazası Yönetimi 

Aylık İstatistiksel Bildirim 
Raporu Aylık İstatistiksel Bildirim Raporu  

ERP Dış Ticaret 
Gümrüksüz Satış 
Mağazası Yönetimi 

Kapanan Antrepo 
Beyannamelerinin Bildirimi 

Kapanan Antrepo Beyannamelerinin 
Bildirimi  

ERP Dış Ticaret 
Gümrüksüz Satış 
Mağazası Yönetimi Aylık İstatistiksel Stok Raporu Aylık İstatistiksel Stok Raporu  

ERP Dış Ticaret 
Gümrüksüz Satış 
Mağazası Yönetimi Yıllık İstatistiksel Stok Raporu Yıllık İstatistiksel Stok Raporu  

ERP Perakende Satış 
Perakende Satış 
Sevkiyat Planı İşlemleri 

Perakende Satış Sevkiyat 
Planları Listesi 

Perakende Satış Sevkiyat Planları 
Listesi  

ERP Perakende Satış 
Perakende Satış 
Sevkiyat Planı İşlemleri 

Perakende Satış Sevkiyat 
Raporu Perakende Satış Sevkiyat Raporu  

ERP Perakende Satış Taksitli Satış Raporları 
Perakende Müşteri Kefil Durum 
Raporu 

Perakende Müşteri Kefil Durum 
Raporu  

ERP Perakende Satış Taksitli Satış Raporları 
Perakende Müşteri Kefil Durum 
Raporu Hareketi Olmayan Kefiller 

ERP Perakende Satış Taksitli Satış Raporları 
Vade Farkı Faturaları Kontrol 
Listesi Vade Farkı Faturaları Kontrol Listesi  

 


