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Nebim V3 ERP 

 

Genel  

 Nebim V3 16.10.1 versiyonu ile euro.message toplu e-mail gönderim entegrasyonu eklendi. Bu 

entegrasyon kapsamında 

o Toplu E-Posta gönderimi için euro.message entegrasyon parametremelerinin tanımlanabilmesi 

o E-mail Duyurusu Oluşturma Sihirbazı ile Perakende Müşteri, Müşteri, Tedarikçi ve Personel için 

listeler oluşturulabilmesi 

o Oluşturulan listelerin euro.message entegre edilebilmesi 

o Euro.message portali üzerinden oluşturulan bu listelere duyuruların (kampanya) 

gönderilebilmesi yapılmıştı. 

Nebim V3 17.4.1 versiyonu ile birlikte gönderilen listeler ile yapılan duyurular ile ilgili raporların da Nebim V3’e 

alınması ve alınan bu veriler ile hem opt-out işleminin yapılabilmesi hem de ulaşım durumlarına göre sonraki 

gönderilmlerde daha temiz bir listeye gönderim yapılabilmesi sağlanmıştır. 

Raporların alınabilmesi ve opt-out işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle E-Mail servis sağlayıcı parametlerinin 

euro.message bilgileri ile doldurulması gerekmektedir. 
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Gönderilen listeler ve gelen raporlar yine aynı ekranda sFtp Gezgini ile görüntülenebilmektedir. 

 

Servis ayarları yapıldıktan sonra listeler oluşturulup euro.message a gönderilmekte ve daha sonra 

euro.message portali üzerinden duyuru gönderimleri yapılmaktadır. Gönderimlerin ulaşım raporları ve opt-out 

bilgisinin otomatik alınması için Nebim V3 Toplu E-Posta Servis ayarları programı ile gerekli ayarlamalar yapılıp 

servis çalıştırılması gerekmektedir. Servis çalıştığında ulaşım raporu için verilen zamanda euro.message a istek 

yapmaktadır.  euro.message firması istenen raporu firma için ayrılmış sFtp alanına gece oniki ile sabah altı 

arasında bırakmaktadır. Servis buradan raporu alır ve Nebim V3’ e işler.  

 

Bir sorun olduğunda Manuel Olarak Çalıştır butonu yardımı ile bu işlemler çalıştırılabilir. (Burada da rapor istekleri 

bırakılır ve yine raporlar gece sftp alanına ulaştırılmaktadır. 
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E-Mail Duyuruları Ulaşım raporu ile alınan bu bilgiler kumulatif ve mail adresine göre detaylı olarak listelenebilir. 

 
E-Mail duyurusu oluşturma sihirbazı programına firma ihtiyaçları doğrultusunda eklenebilecek olan yeni 

sorgular yardımı ile daha önceki duyurulara göre yeni duyurular gönderilebilmesi sağlanabilmektedir. 
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E-Mail Duyuru Sonuçlarına Göre İletişim Adreslerini Güncelle programı ile daha önceki duyurularda e-mail 

adresi bulunamayan alıcıların e-mail adreslerini kullanım dışı yaparak daha temiz bir crm datası 

oluşturulabilmektedir. 

 

 

 Nebim V3 ERP içerisinde tüm kart girişlerinde ilgili kartın açıklamasının diğer dillerdeki karşıklıkları 

girilebilmektedir. Burada girilen karşlık daha sonra veri dili olarak farklı bir dil kullanıldığı durumda kullanıcının 

karşında görünmekte veya yurt dışında basılan matbu formlarda kullanılmaktadır. 

 

Nebim V3 ERP daha önceki versiyonlarında Diğer Dillerdeki Karşılıkları programında google translate ile ilgili 

alanların tercümesinin yapılması  özelliği vardı. Google’ın bu servisi ücretli hale getirmesi ile Nebim olarak 

bizde bu özelliği kaldırmıştık.  

 

Şu anda servisin Google tarafından kullanım ücretleri daha kullanılabilir hale geldi. Bununla birlite Nebim 

V3 ERP’ye bu özellik yeniden eklendi.  

 

Servisin kullanılabilmesi için Google üzerinden cloud hesabı açarak, cloud hesabı üzerinden translate 

servisi için kontör satın alınmalı ve bu servisin firmanız için vermiş olduğu api anahtarını da Nebim V3 ERP 

içerisinde  Çeviri Servisi Parametrerine girmelisiniz.  
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Bu işlemler tamamlandıktan sonra Diğer Dillerdeki Karşılıkları programından ilgili kartın hangi dilde çevirisi 

yapılmak isteniyor ise buradan çeviri servisine gönderilerek çeviri işlemi yapılmaktadır. Çeviri servisine gönder 

denilirken her bir çeviri işlemindeki kelimenin kontör harcadığı göz önünde bulundurulmalıdır. 
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 V3 ten V3 e veri aktarımı için yeni bir uygulama başlatıldı. XML formatı ile bilgileri ftp sitesi ya da local dizine 

atıp oradan alarak işleme üzerine kurulu bir yapı geliştirildi. 

İlk aşamada ürün kartı , satış fiyat listeleri , perakende müşteri ve perakende satış faturası aktarımı 

yapılabilecek , sürekli gelişecek bir uygulama olarak diğer aktarımlar zamanla eklenecektir.  

 

Öncelikle veri transferi yapılacak şirketler tanımlanır. V3 şirketlerinden farklı bir tanımlamadır gönderilecek 

ve alınacak ftp sitesi/local dizin ile gönderilecek ve alınacak bilgi ayrımları için kullanılır. 

o Merkez tanımlama yaparken aktarım yapılacak şirketleri iş ortağı olarak tanımlamalıdır 

o Klasör tipi FTP veya Local olabilir. FTP seçilmiş ise FTP kullanıcı adı ve şifresi de girilmelidir. 

o İşlem numarası ön eki girilmesi zorunlu bir alandır. Fatura numarası , irsaliye numarası gibi iki 

veritabanında çakışması muhtemel işlem numaralarında kullanılır. Her veri transferi şirketi için 

farklı olabilir , farklı olması özellikle tavsiye edilir. Aynı numaralı süreç numaraları işlenmeyecektir.  

 

 

Gelen verilerde farklı işlenmesi istenen sahalar varsa bunların çevrimleri girilir. Veriler geldiğinde önce bu 

kodlara göre güncellemeler yapılır sonrasında işlem başlatılır. 

İki tip çevrim olabilir. 

1. Gelen kodu (Harici Kod) kayıtlı koda (Dahili Kod) çevirmek 

2. Gelen tip (Harici Tip) ve gelen kodu (Harici Kod) , kayıtlı tip (Dahili Tip)  ve kayıtlı koda (Dahili 

Kod) çevirmek 

Çevrim tipleri bsDataTransferCompanyType tablosunda belirlenir. 
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Özellik çevriminde sadece özellik kodu değil özellik tipi de değiştirilebilir. 

 

Nebim V3 17.4.1 versiyonu ile aktarım yapılabilecek paketler aşağıda listelenmiştir. 

o Ürün  

o Malzeme  

o Masraf  

o Satış Fiyat Listesi 

o Perakende Müşteri 

o Peşin Satış Faturası 

o Toptan Müşteri 

o Tedarikçi 

o Muhasebe Hesabı 
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o Muhasebe Fiş Kayıtları 

o Malzeme Envanteri 

o Ürün Envanteri 

Gönderme işlemleri sırasında log kaydı da tutulmaktadır.  

Aktarım yapılacak dosyalar ile ilgili filitreler belirlenir. Filitre adı ne olursa olsun başına DT_ ilave edilerek 

kaydedilir (Kullanıcının ilave etmesine gerek yoktur program kendisi eklemektedir) 

 

Kurulum : 

o Nebim V3 Import Export Configuration exesi ile ilk kurulum yapılır. 

o Nebim V3 Import Export Windows Service exesi ile de windows service için kurulum yapılır. Burada 

kurulum yapıldıktan sonra tek seferlik olarak Connections.config.xml elle doldurulmalı ve sonra servis 

start edilmelidir. Connections.config.xml içindeki user V3 içerisinde Data Import/Export User olarak 

tanımlanmış bir kullanıcı olmalıdır.   

Ayarlar : 

NebimV3.DataTransfer.Configuration exesi ile alma ve gönderme ayarları yapılır. Şablonlar tanımlanır. Bu 

program çalıştırılırken kullanıcının Data Import/Export User olma şartı yoktur. V3 içinde veri al / gönder filitresini 

tanımlayan kullanıcı girebilir. 
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Şablonlar gönderme ve alma işlemleri için ayrı ayrı tanımlanır.  

o Gönderme işlemlerinde , gönderilecek paketler ve V3’te girilen filitreler seçilir. Gönderilmesi 

istenmeyen dosyalar (zorunlu olmadığı takdirde) seçilmezse o dosyalar oluşmaz. 
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o Alma işlemlerinde , alınacak paketler seçilir. Alınması istenmeyen (zorunlu olmadığı takdirde) 

dosyalar seçilmez. Bu durumda dizinde bu dosyalar olsa bile yokmuş gibi işlem yapılır. 

 

o Şablonlar tanımlandıktan sonra zamanlanmış görevlerden bu şablonların çalışma zamanları 

ayarlanır.  
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o Zamanı ayarlanacak şablon seçilir. Gönderim şablonu seçildi ise ekrana gönderim yapılabilecek 

veri transfer şirketler çoktan seçme olarak seçilebilir.   

o Alma şablonu seçildi ise ekrana alım yapılabilecek veri transfer şirketler gelir ve aralarından biri 

seçilir. 

 

o Zamanlama ayarları yine bu ekranlarda zamanlama seçimi bölümünde yeni tuşuna basılarak 

yapılabilir.  
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Gönderme ve alma işlemlerinin durumları, Veri Al/Gönder İşlem Günlüğü raporundan takip ediebilir. 

o Gönderme işlemlerinde işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı ve tamamlandı ise başarılı olup 

olmadığı raporlanabilir. 
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o Alma işlemlerinde işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı ve tamamlandı ise başarılı olup olmadığı 

raporlanabilir. Başarısız işlemlerde işlemin neden başarısız olduğu detay bölümünden takip edilebilir 

(Örnek : Renk kodu açılmamış) 

 

 

 

 

 

 

 



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

 Rapor filitrelerinde tarih tipindeki alan sınırlamaları için yeni seçenekler eklendi. 

 Önceki Haftanın İlk Günü 

 Önceki Haftanın Son Günü 

 Önceki Ayın İlk Günü 

 Önceki Ayın Son Günü 

 Önceki Yılın İlk Günü 

 Önceki Yılın Son Günü 

 

 Nebim V3 15.11 versiyonu ile rapor filitre ekranlarında arayüz çalışması yapılmış, kullanıcıların rapor 

sorgularını, kayıtlı filitreleri tek seferde görüntüleyebilmeleri ve istedikleri sorguyu veya filitreyi seçebilmeleri 

sağlanmıştı. Rapor ve filitre hazırlayan kişilerin kullanıcıların anlayaağı şekilde daha detaylı açıklamalar 

girebilmesi sağlanmıştı.  
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Raporlama yapan kullanıcıların bu açıklamalardan faydalanarak daha rahat seçim yapabilmeleri için rapor 

sorgu ve filitrelerinde yazılan açıklamaların seçim ekranında gösterilmesi sağlandı. 
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 Nebim V3 ERP, POS ve Servis programlarının çalışmaları sırasında oluşan hataların veritabanında 

kaydedilmesi sağlandı.  

Kaydedilmiş hatalar Nebim V3 içerisindeki Olay Görüntüleyici programı ile izlenebilir. Verilen tarih sınırlaması 

ile geçmiş bir tarihte oluşmuş hatalar incelenebilir. 

 

Zaman içinde geçerliliğini kaybeden, eski verilerin veritabanı büyüklüğünü arttırmamak amacı ile  

silinebilmesi  için Olay Görüntüleyici Kayıtlarını Temizle programı kullanılarak tüm veriler veya istenirse belli bir 

tarih öncesi veriler silinebilir. 

 

Oluşan hataların ilgili kullanıcılara mail ile ulaştırılabilmesi için Kontrol Raporları menüsüne eklenen V3 Olay 

Günlüğü raporu kullanılabilir.  
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 Belirli bir döneme ait tüm hareketler tamamlanıp ay kapatma işlemleri yapıldıktan sonra Hareketleri Tüm 

Kullanıcılara Kilitle programı ile verilen tarih aralığı dışında hareket girişi engellenebiliyordu. Fakat bu tarih 

aralığı tüm hareketler için geçerli oluyordu. Uygulama bazında farklı tarih aralıkları belirlenemiyordu.  

Uygulama bazında farklı tarih aralığının verilebilmesi sağlandı. 
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Nebim V3 14.10 versiyonu ile eklenen Puantaj / Tahakkukları Tüm Kullanıcılara Kilitle programı menüden 

kaldırıldı. Hareketleri Tüm Kullanıcılara Kilitle programında Ücret Bordosu uygulaması için verilecek tarih aralığı 

öncesi ve sonrası için değişiklik yapılamayacak, yeni puantaj oluşturulamayacaktır. 
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 Nebim V3 kullanıcıları için Güvenli Şifre seçeneği eklendi. Güvenli şifre doğrulaması istenen kullanıcılar için 

kullanıcı kartındaki “Güvenli Şifre Kullanılacak” seçeneği işaretlenmesi gerekir.  

 

Güvenli Şifre Kuralları: 

 En Az 8 Karakterden Oluşmalıdır 

 Kullanıcı Kodu/Adı/Soyadı Bilgisini İçermemelidir 

 En Az Bir Küçük Harf İçermelidir 

 En Az Bir Büyük Harf İçermelidir 

 En Az Bir Rakam İçermelidir 

 En Az Bir AlfaNumerik Karakter İçermelidir 

 

 Nebim V3 16.10.1 versiyonu güncellemeleri ile mobil ciro raporları arasındaki Günlük Ciro ve Ürün Grubuna 

Göre Günlük Ciro raporlarının iki tarih arası alınabilmesi sağlanmıştı. Nebim V3 16.10.1 versiyonu için 

yayınlanan düzeltme ile bu raporlardan İleri/Geri tuşları kaldırılmış yerine tarih filtreleme seçeneği 

eklenmişti. Fakat yapılan değişiklik İleri/Geri tuşlarına alışkın kullanıcıları olumsuz etkiledi. Nebim V3 17.4.1 

versiyonu ile yapılan bu değişiklik geri alındı. 

Tarih filtresi ile çalışmak isteyen kullanıcılar için iki yeni rapor eklendi. 

 Günlük Ciro (Tarih Filtrelenebilir) 

 Ürün Grubuna Göre Günlük Ciro (Tarih Filtrelenebilir) 
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Tarih filters kullanmak isteyen kullanıcılar için Mobil Ciro Kullanıcı Ayarları programı ile raporların seçilmesi 

gerekmektedir.  

 

 Terminal sunucu ile çalışmayan kullanıcılarda V3 açılışlarında güncellemelerin otomatik yüklenmesi 

sağlanabilmektedir. Fakat güncellemelerin yüklenebilmesi için Nebim V3 ERP uygulamasının yönetici 

yetkisi ile başlatılmış olması gerekmektedir.  

V3 Güncelleme programının yönetici yetkisi ile çalıştırılması sağlandı.  Son kullanıcıların güncelleme işlemini 

hatasız şekilde tamamlaması sağlandı. 
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 Firmalarda planlı olarak server değişim işlemlerinde lisans aktivasyonu için Nebim Merkez Ofis aranmak 

zorunda kalınıyordu. Nebim Merkez Ofis aranmadan firmaların ticari lisanslarını deaktif edebilmeleri için 

Lisans Yönetimi programına “V3 Lisansını Devreden Çıkart” programı eklendi. 
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Genel Muhasebe  
 Nebim V3 ERP ile KDV 1 ve 2 beyannameleri hazırlanabilmekteydi. Beyannemelerin hazırlanması 

konusunda Nebim V3 ERP içerisinde bazı eksiklikler vardı. Nebim olarak PWC firması ile KDV beyannameleri 

ile ilgili ortak bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışma sonucunda Nebim V3 ERP içerisinde hem beyannamenin 

hazırlanması konusunda hem de beyannameye konu olan muhasebe fişlerinin kaynak fişlerin girişi sırasında 

eksik olan bazı konuların düzenlenmesi sağlandı. 

 

Öncelikle KDV beyannameleri sadece muhasebe fişlerinden alınamadığı için ilgili muhasebe fişlerini 

oluşturan kaynak fişlerden de kayıt okunarak alınmaktaydı. Beyannamelerin sadece muhasebe fişlerinden 

alınabilmesi sağlandı. 

 

Nebim V3 ERP’ de fatura girişlerinde bir faturada vergi tipi olarak tevkifat seçilip tevkifat kodu girildiği halde 

aynı anda istisna kodu da seçilebilmekteydi. Fakat aslında olması gereken bir fatura ya tevkifat ya da 

istisna faturası olabilmekteydi. Fatura girişlerinde faturanın ya tevkifat ya da istisna faturası olabilmesi için 

değişiklik yapıldı. 

 

 

İstisna İşlem kodlarından bazıları sadece beyannamelerde çıkması gerekirken, diğer istisna işlem kodları e-Arşiv 

ve e-Faturaya gönderilmeli ve fatura tipi olarak da İstisna olması gerekmektedir. Bu nedenle istisna işlem 

kodlarına “Beyanname İçin Kullanılacak” parametresi eklendi ve bununla birlikte 4 ve 5 ile başlayan, sadece 

beyanname için kullanılacak olan istisna kodları da beyanname için kullanılacak olarak seçildi. 
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Tax Free faturalarda istisna işlem kodunun 501, Sabit Kıymet Satış Faturalarında istisna işlem kodunun 503 olarak 

gelmesi ve değiştirilememesi sağlandı. Bu sayede bu iki tür fatura beyannamelerde listelenmesi gereken yerde 

çıkması da sağlanmış oldu. 

 

Fatura girişlerinde 8 ile başlayan istisna işlem kodlarında KDV’nin hiç hesaplanmaması gerekmektedir. Bunun 

için de gerekli geliştirme Nebim V3 ERP’ de yapılmıştır. 
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Alış ve satış faturalarında farklı tevkifat kodlarının kullanılması gerektiğinden tevkifat kodlarına “Stok Hareket 

Şekli” eklendi. Satış faturalarında 6 ile başlayan tevkifat kodları kullanılabilirken, alış faturalarında 1 ve 2 tevkifat 

kodları kullanılabilmektedir. 

1 ile başlayan tevkifat kodları 1/1 oranlı tevkifat kodları olarak ayarlanmıştır. 
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KDV beyannamelerini sadece muhasebe fişlerinden çekerek hazırladığımız için muhasebe fişlerinde yeni 

alanlar eklenmesi ve hem muhasebe fiş girşinden hem de kaynak fişlerin entegrasyonunda bu alanların 

doldurulması sağlandı. Bu alanlar Cari Ülke kodu ve Vergi Tevkifatıdır. 
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 Nebim V3 15.11 versiyonu ile Muhtasar Beyannamesi için gerekli değişiklikler yapılmıştı. Muhtasar 

Beyannamesi için geliştirilen altyapının KDV 2 beyannamesi için kullanılması sağlandı. Eski versiyonlarda 

dönem içindeki fatura bilgilerinden oluşturulan KDV 2 beyannamesinin muhasebe fişleri kontrol edilerek 

oluşturulması sağlandı. 

E-Beyanname programı için gereken XML dosyasının oluşturulabilmesi için Bağlantılı Hesap Tanımlamaları 

programı ile KDV 2 beyanname tipine ait eşleştirmelerin yapılması gerekir. 

 

Muhasebe hesap tanımlamaları yapıldıktan sonra KDV Beyannamesi 2 programı ile xml dosyası 

oluşturulabilir. Yapılan hesap tanımlamalarına göre ilgili dönem için muhasebe kayıtları kontrol edilecek ve 

xml dosyası oluşturulacaktır. 

 

Oluşturulan xml dosyası devletin yayınladığı e-Beyanname programı ile açılarak alanlar kontrol edilebilir, 

gerekli değişikler yapılabilir. 



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

 

 

 

 Nebim V3 ERP uygulamasını kullananan firmaların sıklıkla talep ettiği Yüklenilen KDV Listesi Nebim V3 17.4.1 

versiyonu ile eklendi. Yüklenilen KDV Listesi oluşturabilmek için vergi ististası ile yapılan satışlar ile satılan 

ürünün alımlarının eşleştirilebilmesi gerekmektedir. Bu eşleştirmeler yapıldıktan sonra Yüklenilen KDV Listesi 

raporu için gerekli veriler hazırlanmış olacak ve rapor alınabilecektir. 

Yüklenilen KDV Listesi hazırlabilmek için eklenen programlar: 

 Yüklenilen KDV Listesi - Alış ve Satış Faturalarını İlişkilendir 

 Yüklenilen KDV Listesi - Alış ve Satış Faturaları İlişkilendirmesini Sil 

 Muhasebe Fişlerine Yüklenilen KDV Değerini Ata 

 Muhasebe Fişlerinden Yüklenilen KDV Değerini Sil 

 Yüklenilen KDV Listesi 

 

Yüklenilen KDV Listesi – Alış ve Satış Faturalarını İlişkilendir programı kullanılarak sınırlanan tarihler arasında vergi 

istisnası ile yapılmış satışlar içindeki ürünler listelenebilecek; seçilen ürün için alış faturası ile ilişkilendirme 



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

yapılabilecektir. Bu işlem sırasında satış faturası ile hangi alış işleminin ilişkilendirileceği kullanıcı tarafından 

belirlenebilecektir.  

 

Yüklenilen KDV Listesi için yapılan alış-satış fatura eşleştirme işlemi iptal edilmek istenirse “Yüklenilen KDV Listesi 

- Alış ve Satış Faturaları İlişkilendirmesini Sil” programı kullanılabilir. İptal edilmek istenen hareket seçilerek işlem 

yapılabilir. 

 

Alış ve satış faturalarını ilişkilendirildikten  sonra Yüklenilen KDV Listesi raporu için gerekli veriler hazılanmış olacak; 

için ilgili mali dönem için raporlanabilecektir.  
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KDV Beyannamesi için Yüklenilen KDV değerinin devlete beyan edilmesi gerekmektedir. KDV Beyannamesi 

hazırlamadan önce bu işlemlerin tamamlanmış olması gerekir. Alış ve satış faturaları ilişkilendirilmeli, satış 

faturalarının muhasebe entegrasyon fişlerine Yüklenilen KDV değerinin atanmış olması gerekir.  

“Muhasebe Fişlerine Yüklenilen KDV Değerini Ata” programı kullanılarak KDV Beyannamesi – İstisnalar – Diğer 

İade HAkkı Doğuran İşlemler sekmesindeki Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler tablosu için kullanılacak veriler 

hazırlanabilir. 
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Muhasebe fişlerine atanmış yüklenilen KDV değerlerini silmek için “Muhasebe Fişlerinden Yüklenilen KDV 

Değerini Sil” programı kullanılabilir. 
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Satın alma işlemi yapmayan, sair imalat işlemi ile ürün girişi yapan firmalarda satış faturalarının sair imalat fişleri 

ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Sair imalat fişi üretim kaynaklı atılan bir fiş ise üretim aşamasında yapılan 

malzeme satın alımları için ödenen verginin beyan edilmesi gerekir. Yüklenilen KDV Listesini üretim için yapılan 

satın almalar oluşturacaktır. Bu şekilde çalışan firmalarda sair imalat ile satın alma işlemlerinin 

ilişkilendirilebilmesi için “Sair İmalat İçin Kullanılan Alım Faturaları” programı eklendi. Sair İmalat fişinde satırlar 

sekmesinden açılan program ile ürün ve miktar kontrolü yapılmadan eşleştirme yapılabilmesi sağlandı. 

Alım faturaları ile ilişkilendirilmiş sair imalat fişleri Yüklenilen KDV Listesi – Alış ve Satış Faturalarını İlişkilendir 

programında alım işlemlerine dahil edilecektir. Yüklenilen KDV Listesinde üretim için yapılmış ve sair imalat ile 

eşleştirilmiş satın almalar listelenecektir.  
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 Nebim V3 ERP  içerisinden Muhasebe Entegrasyon İşlemleri programı ile kaynak fişlerin muhasebe 

entegrasyonu toplu bir şekilde yapılabiliyor. Bu işlemin belirlenen periyotlarda, belirlenen sınırlamalar ile 

kullanıcı bağımsız, otomatik olarak yapılabilmesi için  yeni bir servis programı eklendi ve muhasebe 

entegrasyon fişlerinin servis ile oluşturulabilmesi sağlandı.  

 

Muhasebe entegrasyon servisi için farklı görev tanımlamaları yapılarak belirlenen zamanlarda işlemlerin 

yapılması sağlandı. 

Servis için gerekli ayarların girileceği Muhasebe Entegrasyon Servisi Ayarları programı 

(NebimV3.PeriodicalPOStingJournalsService.UI.exe) eklendi.  

 

Servis ile oluşması istenen her işlem için farklı bir görev tanımı yapılması gerekmektedir. Görev tanımı için  

 Hareket tipi seçimi (Fatura, Banka Hesap Hareketi, Kasa Hareketi vs.) 

 Seçilen hareket için işlem tipi seçimi  

 Muhasebe entegrasyonu için kullanılacak sorgu seçimi  

 Sorgu sınırlaması için kullanılacak filitre seçimi 

yapılması zorunludur.  
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Muhasebe entegrasyon servisi ile koşturulacak görevlerin çalışacakları zamanlamaların belirlenmesi 

gerekmektedir. Bunun için daha önce tanımlanmış olan bir zamanlayıcı seçilip ilgili periyodlarda işlem 

yapılabilmesi sağlandığı gibi yeni bir zamanlayıcı tanımlaması yapılarak da işlem yapılabilmektedir.  

Zamanlayıcı ile günlük, haftalık, aylık, belli zamanlarda, tekrarlayan zamanlarda, her ayıın belli bir gününde, 

her birkaç ayın belirli günlerinde gibi bir çok farklı tanımlama yapılabilmektedir. 
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Ayarlar tamamlandıktan sonra tüm Nebim V3 servislerinde olduğu gibi V3WindowsServiceManager programı 

ile servis aktif hale getirilir. 

 

Servisin çalışması sırasında oluşan hataları incelemek için Muhasebe Entegrasyon Servis Ayarları programına 

Olay Görüntüleyici raporu eklendi. 

 

 Muhasebe Entegrasyon İşlemleri programı yardımı ilgili kaynak fişlerin toplu bir şekilde muhasebe 

entegrasyonu gerçekleştirilirken entegrasyon hesapları bulunamadığından veya eksik veri girişleri nedeni 

ile entegrasyon yapılamayan kayıtlar olabiliyor. 

 

 Entegrasyon işleminin sonunda entegre edilemeyen fişler ile her bir fişin hangi sebepten entegre 

edilemediği raporlanabiliyordu. Fakat burada toplu olarak bir liste görülemediği için sorunlu kayıtlar 

düzeltmek zaman alıyordu. 

 

 Bu nedenle yine entegrasyon işleminin sonuna Muhasebeye Entegre Edilememiş Fişlerin Detayı eklenerek 

tüm hatalı kayıtların tek seferde görüntülenebilmesi sağlandı. 
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 Vergi Usul Kanunu 314. Maddeye göre boş arazi ve arsalar amortismana tabi değildir. Bu tip sabit kıymetler 

için amortisman ayrılmaz.  

Bu sabit kıymetlerin takip edilebilmesi için sabit kıymetlerin amortisman hesaplama bilgilerine “Amortisman 

Ayrılmayacak” seçeneği eklendi. Eğer bir sabit kıymet için “Amortisma Ayrılmayacak” işaretlendi ise 

amortisman hesaplamaması sağlandı. 
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 Amortismanı hesaplanmış sabit kıymetler için aynı döneme ait satış faturası girilebillmektedir. Fakat bu 

durumda hesaplatılmış amortisman değerlerine satış faturası dahil edilmediğinden amortisman muhasebe 

fişlerinde hatalar yapılabiliyor.  

Bu durumu engellemek için fatura dönemi sonrası için hesaplanmış amortismanlar muhasebeye işlendi ise 

hareket girişi engellendi. Muhasebe işlenmiş amortismanın tarihinden daha sonrası için fatura girilmemesi 

sağlandı.  

 

Satış faturasında seçilen sabit kıymetin fatura dönemi sonrası muhasebeye işlenmemiş hesaplanmış 

amortismanı varsa yeniden amortisman hesaplanması için kullanıcı uyarısı eklendi. 
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Uyarı dikkate alınmayıp satış faturası girişi sonrası amortisman hesaplaması yeniden yapılmadığında muhasebe 

verilerinin doğruluğunu kaybetmemek için bu sabit kıymetlerin amortismanlarının muhasebeye işlenmesi 

engelledi. 

 

 Sözleşmeye bağlı kullanılan sabit kıymetlerin amortisman hesaplamalarının sözleşme bitiş tarihine göre 

hesaplanabilmesi için Amortisman Hesaplama Bilgileri programına “Bitiş Tarihi” alanı eklendi.  

“Günlük Amortisman Hesaplanacak” seçeneği işaretli ise bir gün için ayrılacak amortisman değerinin 

hesaplanması; ilgili ay içindeki gün sayısına göre aylık amortisman değerinin bulunması sağlandı. 

 



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

Örnek verilen sabit kıymet kartı için günlük ayrılacak amortisman değeri 5.000,00 / 100 = 50 TRY olarak 

hesaplanmıştır. 

o Nisan 2017 (25 gün) için 1250 TRY 

o Mayıs 2017 (31 gün) için 1550 TRY 

o Haziran 2017 (30 gün) için 1500 TRY 

o Temmuz 2017 (14 gün) için 700 TRY amortisman ayrılmıştır.  
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 İhracat faturalarında gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra yapılan İntaç’a Dönüştürme işlemi ile ürünün 

gümrükten çıktığı kesinleşmiş olmaktadır. Fakat gümrük işlemleri tamamlanmamış olsa da bu ürünler satılan 

malın maliyeti hesaplamasına dahil edilmektedir.  

Satılan Malın Maliyeti için oluşturulan muhasebe entegrasyon fişinde hesaplanan maliyet  değeri maliyet 

hesabına atılmakta idi. İntaç işlemleri tamamlanmamış ürünler için hesaplanan maliyet değerinin maliyet 

hesabına atılmasını engellemek için “Yoldaki Mallar “ hesabı eklendi. 

 

Satılan malın maliyetinin muhasebe entegrasyonunda değişiklik yapıldı. Eğer maliyeti hesaplanan satış intaça 

dönüştürülmemiş bir ihracat faturası ise maliyet hesabının değil yeni eklenen yoldaki mallar hesabının çalışması 

sağlandı. Satılan malın maliyet hesabına konu olan ihracat faturasının intaç işlemi tamamlandı ise maliyet 

hesabı, tamamlanmadı ise yoldaki mallar hesabı çalışacaktır. 
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İhracat faturası intaça dönüştürülürken maliyeti hesaplanmış mı; hesaplanan maliyet için muhasebe 

entegrasyon fişi oluşturulmuş mu kontrol edildi. Eğer intaç öncesi maliyet için muhasebe entegrasyon fişi 

oluşturulmuş ise hesaplanan maliyet tutarının yoldaki mallar hesabından maliyet hesabına virman kaydının 

oluşturulması sağlandı.  

 

 Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları programında satırlar kısmına Veri Al / Gönder eklendi. 

Veri al ile excel dosyasından satırlar ksımı alınabilmekte ve bu şekilde daha önceden excelde 

hazırlanmış olan liste alınıp kayıt oluşturulabilmektedir. 

Burada excel dosyasından veri alınırken Vade Sayısı veya tutar başlık kısmında seçilenden farklı ise 

program kontrol edip izin vermeyecektir. Başlık kısmı ve excel uyumlu hale getirilmelidir. 
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 Hesaplanan Satış Maliyetlerini Muhasebeye İşle programı ile oluşan maliyet muhasebe fişinin muhasebe 

işlem tipi detayında oluşması sağlandı.  
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Finans Yönetimi 

 Finans hareketlerini takip edebilmek, sınırlayabilmek ve raporlayabilmek için kullanılan Parasal İşlem Tipi 

Nebim ERP uygulamasında en çok kullanılan özelliklerden birisidir. Fatura ödeme girişinden muhasebe 

fişine kadar devam eden hareketlerin tümünde parasal işlem tipi ilk hareketten son harekete kadar 

entegre olmaktadır. Fiş bazında kullanılan bu özelliğin benzerinin satır bazında da eklenmesi gelen önemli 

talepler arasındaydı.  

Nebim V3 17.4.1versiyonu ile finans hareketlerinde satır bazında girişi yapılabilecek olan Finansal İşlem Tipi 

eklendi. Parasal işlem tipinde olduğu gibi hareket girişlerinde seçilen Finansal işlem tipi ilk harekete bağlı 

atılan tüm entegre hareketlere yansıması sağlandı. 

Ayarlar - İşlem Tipleri menüsüne finansal işlem tipi kodlama programları eklendi. 

 

 
 

Finans hareketi girişlerinde satırlar sekmesine Finansal İşlem Tipi alanları eklendi.  

 

 Banka Hareketleri 

 Kasa Hareketleri 

 Çek/Senet Hareketleri 

 Kredi Kartı İle Yapılan Ödeme Hareketleri 

 Hediye Kartı İle Yapılan Ödeme Hareketleri 

 Diğer Ödeme Araçları (Hopi, Chippin vs.) İle Yapılan Ödeme Hareketleri 

 Sair Borç/Alacak Hareketleri 

 Masraf Dekontu Hareketleri 

 Cari Virman Hareketleri 

 Gider Tahakkuku Hareketleri 

Girişlerinde satırlar sekmesinde seçim yapılabilmesi sağlandı.  
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Hareket girişinde seçilen finansal işlem tiplerinin muhasebe entegrasyon fişine yansıması sağlandı.  
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Fatura sırasında oluşan cari borç/alacak kaydının, eğer alınan peşin bir ödeme var ise ödeme hareketlerinin 

finansal işlem tiplerinin belirlenebilmesi için fatura girişinde finansal işlem tipinin seçilebilmesi sağlandı.  

 

Fatura girişinde seçilen finansal işlem tiplerinin muhasebe entegrasyon fişine yansıması sağlandı. 
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 Nebim V3 17.4 versiyonu ile e-Mutabakat işlemlerinin yapılabilmesi sağlandı.  

E-Mutabakat işlemleri için ; 

 Kişilerin e-mail hesaplarının tanımlanabileceği 

 Bu kişilerin sorumlu oldukları e-mutabakat raporlarının belirlenebileceği 

 E-Mutabakat raporlarının hazırlanabileceği 

 Hazırlananan raporlarının onaylanabileceği / reddedilebileceği  

 Onaylanmış raporların e-mail bildirimlerinin gönderilebileceği 

     programlar eklendi.  

E-Mutabakat işlemleri Finansman Yönetimi menüsüne E-Mutabakat İşlemleri alt menüsü eklendi.  

 

Mutabakat işlemleri için ilk yapılması gereken “E-Mutabakat” kodlarının tanımlamasıdır. İlk aşamada altı farklı 

rapor için e-Mutabakat tanımlaması yapılabilir. İleride çıkacak versiyonlarda farklı mutabakat tipleri de 

desteklenecektir. 

Nebim V3 17.4 versiyonu için aşağıdaki mutabakat tipleri hazır durumdadır. 

o Müşteri Bakiye  

o Müşteri Ekstre  

o Müşteri BA/BS  

o Tedarikçi Bakiye  

o Tedarikçi Ekstre  

o Tedarikçi BA/BS  
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E-Mutabakat tanımlaması yapıldıktan sonra carilerdeki ilgili kişilerin belirlenmesi gerekir. Müşteri ve Tedarikçi 

kart girişlerine eklenen  “E-Mutabakat Kullanıcıları” programı ile kullanıcılar tanımlanabilir. E-mutabakat 

kullanıcıları ilgili cari için tanımlanmış olan “Bağlantı (Kişi)” ler arasından seçilmektedir. Bir cari için istenilen 

sayıda farklı “E-Mutabakat Kullanıcısı” tanımlanabilir.  

Not: E-Mutabakat portaline e-Mail adresi ile bağlantı kurulacağından “Bağlantı (Kişi)” için e-Mail iletişim şekli 

tanımlanmış olmalıdır. 

 

Kullanıcı tanımlaması sonrasında bu kullanıcının sorumlu oldugu “E-Mutabakat Raporları” belirlenmelidir.  
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Bir kullanıcı farklı raporlardan sorumlu olabilir. Örneğin bir müşteride bir kişi üç mutabakattan sorumlu iken, farklı 

bir müşteride üç farklı kişi üç ayrı mutabakattan sorumlu olabilir. E-Mutabakat kullanıcı ve rapor tanımlamaları 

bu iki örnekteki duruma uygun yapılabilmektedir.  

Tanımlanan kullanıcılara raporları hazır olduğu zaman onaylamaları için e-mail bildirimi gönderilecek ise e-

mutabakat raporları programında “Onaylama Bildirimi Gönderilsin” seçeneği işaretlenmelidir. 

E-Mutabakat İşlemleri menüsündeki “Müşteri e-Mutabakat Hazırla” ve “Tedarikçi e-Mutabakat Hazırla” 

programları ile raporlar hazırlanabilmektedir.  
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Mutabakat raporu hazırlama sihirbazları ile seçilen mutabakat tipi ve verilen sınırlamalara göre mutabakat için 

gerekli veriler hazırlanmış olacaktır.  

 

Hazırlanan raporlar “Müşteri e-Mutabakat Raporlarını Onayla” ve “Tedarikçi e-Mutabakat Raporlarını Onayla” 

programları ile onaylanabilir veya red nedeni belirtilirek reddedilebilir.  

NOT: Onaylanmamış raporlar e-Mutabakat portalinde listelenmeyecektir. 

 

Onaylama işlemi ile beraber e-Mutabakat portal kullanıcılarına e-Posta bildirimi gönderilebilir. 
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e-Mutabakat portal kullanıcılarına gönderilen e-Posta içeriğindeki “uygulama adresi” şirket parametrelerinde 

tanımlanmış olmalıdır. 
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E-Mutabakat e-Posta bildirimleri için Nebim V3 16.10 versiyonu ile eklenen “Şirket e-Mail Parametreleri”nin 

tanımlanmış olması gerekmektedir. 

 

Buraya kadar yapılan işlemler ile Nebim V3 ERP uygulamasında ; 

o e-Mutabakat kullanıcıları tanımlanmış 

o Tanımlanan kullanıcılar için sorumlu oldukları e-mutabakat raporları belirlenmiş 

o e-Mutabakat raporları hazırlanmış 

o Hazırlanan raporlar onaylanmış 

o e-Mutabakat kullanıcılarına onaylamaları için e-Posta bildirimleri gönderilmiş oldu. 
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Bu işlemler sonrasında e-Mutabakat Kullanıcıları kendilerine gelen e-Posta bildirimindeki bağlantı adresini 

kullanarak Nebim tarafından geliştirilen; firma bünyesinde host edilen Nebim V3 e-Mutabakat Uygulaması’na 

giriş yapılabilirler. Sorumlu oldukları raporları inceleyebilir, onaylayabilir, red nedeni belirterek reddebilir. 

 

Nebim V3 e-Mutabakat 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 e-Mutabakat” dizini altındadır.  

Nebim V3 e-Mutabakat Uygulaması güvenli bağlantı (https) çalışmaktadır. Bu nedenle SSL sertifikası 

kullanılmalıdır.  

E-Mutabakat web uygulaması üzerinde kullanıcıların yaptığı onay/red işlemleri “Müşteri e-Mutabakat Onay 

Durumu”  ve “Tedarikçi e-Mutabakat Onay Durumu” raporları ile izlenebilir. 
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 e-Defter uygulamasına tabi olan firmalarda belgeye dayalı tüm hareketler ve aynı zamanda ödeme 

hareketlerinde muhasebe fişinde belge numarası dolu olmak zorundadır.  

 

Kaynak fişlerde döküman numarası fiili olarak olduğu durumlarda bu numara girilmektedir. Fakat fiili olarak 

bir döküman numarası olmaması durumunda sistem tarafından bir döküman numarası üretilebilmekte ve 

kaynak fişten oluşan muhasebe fişine bu döküman numarası yazılabilmektedir. 

 

Daha önceki versiyonlarda banka hareketleri için ilgili fişte döküman numarası girilmedi ise otomatik 

döküman numarası üretebilmek için bir geliştirme yapılıp Nebim V3 ERP’ye eklenmişti. Nebim V3 17.4.1 

versiyonu ile birlikte de kasa hareketlerinde aynı şekilde döküman numarası girilmedi ise sistem tarafından 

oluşturulması sağlandı. Şirket parametrelerinde, E-Devlet Parametreleri kısmında banka işlemleri için olan 

bu parametrenin de adı değiştirilerek “E-Defter İçin Döküman Numarasını Sistem Versin (Banka ve Kasa 

Hareketleri)” yapılmıştır. 
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 Yapılan ödeme işlemlerinde kullanılan şirket kredi kartlarında biriken puanları, kredi kartı kullanım ücretlerini 

ve yapılan ilave masrafları takip edebilmek için “Şirket Kredi Kartı” programına üç yeni özellik eklendi. 

 Şirket Kredi Kartı Kazanılan Puan 

 Şirket Kredi Kartı Kullanım Bedeli 

 Şirket Kredi Kartı Masrafı 

 

Şirket kredi kartı ile yapılan ödemeler sonrasında kazanılan puanlar alım veya masraf faturasına bağlı olarak 

girilebileceği gibi belge seçimi yapılmadan da puan girişi yapılabilmesi sağlandı. 

 

Kredi kartı kullanımına istinaden ilgili bankaya ödenen kullanım bedelinin tarih bazında kaydedilebilmesi 

sağlandı.  
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Kredi kartına yapılan gecikme faizi gibi ilave masrafların kaydedilebilmesi sağlandı. 

 

Şirket kredi kartı ile yapılan ödemelerin taksit sayılarına göre ödeme planının oluşturulabilmesi için Şirket Kredi 

Kartı Ödeme Planı Oluştur programı eklendi. Yapılan ödeme hareketleri üzerindeki taksit sayısı değerine göre 

vade tarihleri ve taksit tutarlarının hesaplanması sağlandı. 
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Şirket kredi kartı ile yapılan ödemelerin taksitler ve kredi kartına istinaden bankaya yapılan ödemelerin 

raporlanabilmesi için Şirket Kredi  Kartı Ekstresi raporu eklendi. Aynı raporun Şirket Kredi Kartı programından 

açılabilmesi sağlandı. 
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 Farklı para birimi ile girilmiş çek ve senetlerin Elden Tahsil Edildi işleminde döviz kurunun değiştirebilmesi 

sağlandı. Eğer farklı kur ile işlem yapılırsa muhasebe entegrasyon işleminde kur farkı hesaplarının çalışması 

sağlandı. 

 

 Alacak ve Borç Çekleri Portföye Giriş Bordrosu(Otomatik) programları ile toplu çek oluşturma işlemlerine 

Banka Hesap No alanı eklendi. 
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 Alacak Çek / Senet Çıkış Bordrosu programında seçilen çeklerin ortalama vadesi, vade günü, toplam 

tutarı ve adedinin gösterilmesi sağlandı.  

 

Eğer kayıtlı bir bordro için işlem yapılıyorsa bordro içindeki çekler için bu bilgiler ayrıca gösterildi. 

 

 Excel Dosyasından Banka Fişlerini Al programı ile toplu banka fişi oluşturulurken oluşacak satırlardaki cari 

kodların açıklama alanlarınında sihirbazda listelenmesi sağlandı. 
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 Bankadan Gelen MT940 Dosyasından İşlemleri Al programı ile banka hareketleri oluşturulurken aynı 

kayıtların tekrar oluşmasını engellemek için kontroller eklendi.  

İşlenmek istenen dosya içindeki kayıtların banka hesabı, tarihi, belge numarası, fiş tipi, karşı hesap kodu 

kontrol edildi. Aynı bilgiler ile başka bir fiş kayıtlı satırlar sekmesinde “Daha Önce MT940 Dosyası İşe İşlenmiş 

Fişler” grubu altında listelenmesi sağlandı.  

 

 MT940 dosyası ile gelen varsayılan kurallara veya özelleştirilmiş kurallara uymayan hatalı satırların 

“İşlenemeyan Fişler” grubu altında listelenmesi sağlandı.  
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 Konsolide çalışan cariler için aynı banka hesap bilgileri hem tedarikçi kartında hem müşteri kartında 

tanımlanmış olabilir. Bu durumda MT940 dosyası ile gelen hareketin müşteri hesabına mı tedarikçi hesabına 

mı atılacağına karar verebilmek için Bankadan Gelen MT940 Dosyasından İşlemleri Al programına 

“Konsolide Hesaplar İçin Varsayılan Cari Hesap Tipi” seçeneği eklendi.  

Aynı banka bilgilerine sahip farklı cari hesap tipleri var ise yapılan cari hesap tipi seçimine göre cari hesap 

kodunun bulunması sağlandı. 

 

 Tedarikçilere yapılacak ödemeler, Banka Ödeme Talimatı oluşturularak bankalara ödeme talimat dosyası 

ile gönderilebilmektedir. Dosya banka ödeme talimatı içindeki satırlara göre oluşmaktadır. Borç detayında 

oluşturulmuş bu dosyalar ilgili bankalar için çok fazla satır içermektedir.  

Sadece bankaların ihtiyacı olan veriler ile dosya oluşturabilmek için Tedarikçi bazında kümülatif dosya 

oluşturulması sağlandı. 
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Banka Ödeme Talimatlarını Dosyaya Gönder programı ile talimat içindeki satırların üzerindeki tutar değerine 

göre tedarikçi bazında dosya oluşturulabilir. 

 

 

Banka Ödeme Talimatlarını Dosyadan Al programı ile oluşacak Gönderilen Havale / EFT fişi detaylı oluşacak, 

talimatı oluşturan borçlar kapatılacaktır. 
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 Müşteri borçlarını ödemeler ile kapatma işleminde farklı para birimi ile girilmiş borçlar ödeme hareketleri ile 

kapatılabiliyordu. Fakat kur farkından kaynaklı bir fiş oluşturulmuyordu. Borç ile ödeme hareketinde 

kullanılan kurlar farklı ise kur farkı faturası oluşturulabilmesi sağlandı.  

Müşteri Borç Kapama İşlemleri programına “Kur Farkı Faturası Oluşturulsun” seçeneği eklendi. Bu seçenek 

“Yerel Para Birimine Göre Kapat” işaretlenmez ise aktif olacaktır.  

Aynı özellik Tedarikçi Alacak Kapama İşlemleri programına ve toplu borç / alacak kapatma programlarına 

eklendi. 

 

 

 Aynı cari ile hem alış hem satış ilişkisi olan firmalar için müşteri kartında tedarikçi kodu tanımlaması 

yapılabilmektedir. Eğer tedarikçi karşılığı tanımlanmış bir müşteri için borç kapatma işlemi yapılıyor ise 

müşteri borçlarına karşılık tedarikçi alacakları seçilebilmesi Nebim V3 15.11 versiyonu ile eklenmişti. Bu 

özelliğin “Müşteri Ödemeleri ile Borçlarını Toplu Kapatma Sihirbazı” programında çalışması için gerekli 

değişklikler yapıldı.  

 

Müşteri Ödemeleri İle Borçlarını Toplu Kapatma Sihirbazı programında alacaklar sekmesinde yapılan 

sınırlamalarda “Tedarikçi Alacaklarını Dahil Et” parametresi Evet olarak işaretlenirse tedarikçiye olan 

borçlar müşteri ödemesi olarak kabul edilecek; müşteri ve tedarikçinin borç/alacak kapatma tek işlem ile 

yapılmış olacaktır.  
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Aynı şekilde Tedarikçiye Yapılan Ödemeler İle Alacakalarını Toplu Kapatma Sihirbazı programına “Müşteri 

Borçlarını Dahil Et” parametresi eklendi. 
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İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri  

 Personel ücret ve çalışma bilgilerinde personelin işyeri, departman bilgileri ve bununla birlikte İş ünvanı 

bilgisi tarihsel olarak saklanmaktaydı. Fakat bu bilgiler ile birlikte personelin şirket içerisindeki çalışma 

bilgilerini tam olarak saklayamıyorduk. 

Bu ihtiyacı karşışayabilmek için eksik olan yeni kodlama alanları açıldı ve bu alanlar için ilgili personelin 

şirket içerisindeki tarihsel olarak tüm çalışma bilgileri ve bilgi değişikliklerinin saklanması sağlandı. 

Alt Departman, Kadro, Ünvan ve İş grubu kodlamalarının girilebilmesi için İnsan kaynakları kodlamaları 

altına gerekli programlar eklendi. 

 

Çalışma bilgileri programına hem Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri bölümünden hemde Çalışanlar 

bölümünden giriş yapılabilmektedir. İşyeri ve departman kısmı puantaj ve bordroyu etkilediği için bu 

programdan değiştirilememektedir.  
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 Nebim V3 ERP ile döviz bazında maaş alan personellerin puantaj ve bordrolarını döviz ile yapabiliyorduk. 

Fakat döviz bazında yapılan tahakkukların muhasebe entegrasyonunu yerel para birimi ile yapabiliyorduk.  

Muhasebe tarafında da döviz tutarlarını takip edebilmek amacı ile muhasebe entegrasyonun dövizli 

olarak yapılabilmesi ve muhasebe hesaplarında döviz tutarlarının da takip edilebilmesi sağlandı. 
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 Taksitli perakende satış yapan ve personel alışverişlerinde de yine taksitli perakende satış yapan firmalarda 

personel işten ayrılırken işten ayrılma işlemlerinde ödenmemiş taksitleri var ise uyarı veriyor ve işlemi yapan 

kullanıcı bilgilendiriliyordu. 

 

Personelin kalan ödenmemiş taksitleri için personel işten ayrılmış olsa bile ancak personel olarak ödeme 

alınabiliyordu. Burada artık bu personeli hiçbir şekilde kullanmak istemeyen firmalarda ilgili personelin 

borçlarını takip edebilmek bir sorun oluşturuyordu. 

 

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla personel işten ayrılma işlemlerinde ilgili personelin ödenmemiş taksidi 

varsa programın uyarı verip eğer istenir ise program tarafından yeni bir perande müşteri kartı açılarak tüm 

personel kişisel bilgilerinin bu müşteriye kopyalanması ve alışveriş geçmişinin de artık bu perakende 

müşteriye devir yapılabilmesi sağlandı. 
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Bu işlem sonrasında ilgili personelin daha önce yapmış olduğu tüm perakende ve taksitli perakende satış 

geçmişi yeni açılan bu perakende müşteriye taşınmış olacak ve artık personel normal bir perakende 

müşteri olacaktır. 

 

 



Copyright © 2017 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.S. 
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 Personel İşten Ayrılma İşlemleri programı ile işten çıkartılan personel satış sorumlusu olarak tanımlanmış ise 

ilgili satış sorumlusunun da “İşten Ayrıldı” olarak kaydedilmesi sağlandı. 

 

 

 Nebim V3 ERP, İnsan Kaynakları, Personel İzinleri bölümünde Personel Yıllık İzin Planları programına,  plan 

yapılırken personelin kullandığı izinler raporuna kolay ulaşılabilmesi amacı ile  “Personelin Kullandığı Yıllık 

ve Diğer İzinler” raporu eklendi. 
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 Çalışan personellerin işe giriş ve çıkışları SGK’nun sigortalıtescil sayfasından bildilrilmektedir. Burada SGK 

bildirimi işe giriş ve ayrılış için oluşturulacak xmller yardımı ile yapılmasına imkan vermektedir.  

 

Çalışan personellerin işe giriş ve çıkışlarını SGK’na toplu olarak xml ile oluşturabilmek amacı ile “SGK 

Personel İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi Hazırlama Sihirbazı”  eklenmiştir. Sihirbaz sonucunda oluşan 

xmller Sgk’nun sitesine yüklenerek işlem tamamlanabilmektedir. 
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Bildirgelerin hazırlanabilmesi için SGK’nun bildirgede istemiş olduğu ve Nebim V3 ERP’de eksik olan bazı 

verilerin girişi de eklenmiştir. 

İşyeri kartı üzerine “SGK İşyeri Kolu Kodu” eklendi. Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri programına da “SGK Görev 

Kodu” ve “SGK Sigorta Kolu Kodu” alanları eklendi. 
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 Personeller için ödenecek olan bireysek emeklilik ve bireysel sağlık sigortaları Nebim V3 ERP, Personel 

Ücretleri, Personel Ücret ve Çalışma bilgileri programından tanımlanabilmektedir. Burada personel için 

anlaşılmış olan BES için başlangıç tarihi tanımlanabilmekte ve ilgili tarih, ay  ve yıldan itibaren tanımlanan 

prim düzenlenen ücret bordrolarına yansımaktadır. 

 

Özel sigorta sekmesinde tanımlanan sigorta prim ödemesi için başlangıç tarihinden itibaren ilgili prim 

ödemesi kullanım dışı yapılana kadar hesaplanmaktaydı. Anlaşma sona erdiği halde kullanım dışı 

yapılması unutulduğu taktirde ilgili personel için hatalı bir şekilde hesaplama yapılmış olmaktaydı. Bunun 

önüne geçebilmek için sigorta bitiş tarihi eklendi. Sigoırta bitiş tarihine kadar hesaplama yapılıp ilgili tarih 

geldiğinde bordro hesabına dahil edilmemesi sağlandı. 

 

 

 Personelin yıllık izinlerinden kullanılmayan izinlerini işten ayrılma sırasında kalan izinlerden tutarı hesaplanıp 

ilgili kişiye verilmesi gerekmektedir. Burada bu ödemenin de bir bordro ile personele yapılması 

gerekmektedir. 

 

Nebim V3 ERP, ücret bordrosunda personel işten ayrılma işlemlerinde personelin kullanmadığı yıllık izinlerinin 

kontrolü yapılmamaktaydı. Ayrıca personelin kullanmamış olduğu izinler için bir bordro da 

düzenlenememekteydi.  

 

İhtiyacı karşılamak amacı ile Personel İşten Ayrılma İşlemleri programına işlem yapılırken “Kullanılmamış Yıllık 

İzinler” kontrolü eklendi.  
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Kullanılmamış izni olan personel işten çıkartılamayacak ve ilgili personel için Kazanç ve Kesinti Hesaplamaları 

menüsüne eklenen “Yıllık İzin Bordrosu” programı ile kalan izinleri için bordro düzenlenebilmesi sağlanmıştır. 

Yıllık izin bordrosu düzenlenip personelin kalan izinleri için bordro hesaplandıktan sonra personel işten ayrılma 

işlemlerinden işten ayrılabilmektedir. 
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Maddeler, Ürün  

 Excelden ürün kartı gönder ve al programlarında : 

Ürün ölçü bilgilerinin de gönderilip alınabilmesi sağlandı. 

 

İskonto grubu , kampanya grubu , internet üzerinden satışa açık ve mağazada satışa açık bilgilerinin 

gönderilip alınabilmesi sağlandı. 
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 Excel dosyasına ürünler gönderilirken istenen temel fiyatların seçilebilmesi sağlandı. 

 

 Excel dosyasından ürünleri al programında ürün notu bilgisinin de alınabilmesi sağlandı. Notes sekmesinde 

ürün kodu , dil kodu ve not bilgileri yazıldığında farklı dillerde ürün notları alınabilecek. 

Aynı zamanda excel dosyasına ürünleri gönder programı ile de ürün notları gönderilebilecek. 
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 Excel dosyasından optik ürünleri al programında 50 özellik tipi alınabilmesi sağlandı.  

 

   

 Malzeme etiketi hazırlama ve etiket dökebilme imkanı sağlandı.  
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Malzeme etiketi adetleri girilebilir. 

 

Malzeme etiketi adetleri sihirbazla oluşturulabilir. 
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 Ürün etiketi adetleri girişi ve ürün etiketi oluşturma sihirbazına “Diğer Kullanıcılar Görebilir” seçeneği eklendi. 
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 Ürün ve malzemelerde varyant tanımlamalarda satır bazında girilerek varyant ekleyebilme imkanı 

sağlandı. Bu sayede tek bir varyantın eklenebilmesi kolaylaştırılmış oldu. 
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 Cam kartlarında cam indeksi sahası yanlış değer girilebilmesi ihtimalini azaltmak amacı ile seçim ile giriş 

yapılacak şekilde düzenlendi. Cam indeksi olarak kullanılabiliecek değerler arasından kullanıcının seçim 

yapması sağlandı. 
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 Nebim V3 ERP içerisinde açılan ürün kartlarında ürün için bir adet ana fotoğraf, her rengi için fotoğraf, 

diğer fotoğraflar altında farklı diğer fotoğrafları ve tasarım aşamasında kullanılan aşama bazında 

fotoğraflar saklanabilmektedir. 

 

Ürün kartı üzerinde renk bazında ilgili renge bağlı olarak sadece tek bir fotoğraf tanımlanabilmekteydi. 

Aynı renk için farklı fotoğraflar saklamak ve göstermek istendiğinde bu mümkün olmuyordu. Bu ihtiyacı 

karşılayabilmek amacı ile renk bazında fotoğraflar için renk için ana fotoğraf ile birlikte birden fazla 

fotoğraf saklanabilmesi sağlandı. 

 

 

Ürün fotoğraflarını toplu olarak yönetebilmek için kullanılan Ürün Fotoğraflarını Yönet programına da yine yeni 

eklenen renk bazında birden fazla fotoğraf desteği için “Ürün Renk Fotoğrafları Ayracı” eklendi. Seçilen 

dizindeki fotoğraflardan ürün fotoğraflarına atama yapmak için kullanılabilmektedir. 
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Depo Yönetimi 

 Sair imalat ile yapılan envanter girişlerini imalat siparişleri ile bağlantılı takip edebilmek için Sair İmalat Sipariş 

programları eklendi. 
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Sair İmalat Siparişleri ile üretim öncesi ilgili ürün için sipariş girişi yapılabilir. Üretim tamamlanıp ürün giriş kayıtları 

oluşturulurken sipariş seçimi yapılarak kalan ürün siparişleri takip edilebilir.  

Sipariş bazlı sair imalat girişi için Sair İmalat fişi içinden  

 Sipariş numarası seçilebilir. 

 Satırlar dosyadan alınabilir. 

 Özet giriş kullanılarak işlem yapılabilir. 

Ya da 

 Sair İmalat Fişleri Girişi – Sipariş Bazlı (Otomatik) programı kullanılarak sihirbaz ile fiş oluşturulabilir. 
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Verilen Sair İmalat Siparişleri için eklenen diğer programlar: 

 Verilen Sair İmalat Siparişleri Kapat/Aç 

 Verilen Sair İmalat Siparişlerini Toplu İptal 

 Verilen Sair İmalat Siparişlerinde Toplu Bilgi Değiştir 

 Verilen Sair İmalat Siparişlerini Kilitle 

 

 Dahili hareket girişlerinde başlık sekmesinde Maliyet Birim Fiyatı seçeneği seçilerek satırlardaki maddeler 

maliyet fiyatları ile kaydedilebiliyordu. Fiş kaydedildikten sonra fiş üzerinde maliyet fiyatı değerinin toplu 

olarak değiştirilebilmesi için “Maliyet Fiyatlarını Güncelle” seçeneği eklendi. Seçilen maliyet birim fiyatı 

seçeneği ile satırlardaki maliyet fiyat ve tutar sahalarının güncellenmesi sağlandı.  
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 Store menüsüne Set Oluşturma Sihirbazı ve Set Çözme Sihirbazı eklendi. Mağazaların kendi depolarında 

set çözebilmesi ve oluşturabilmesi sağlandı. 

 

 Mobile ekranlardan sair imalat fişi ve sair sarf fişi girilebilmesi sağlandı.  
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 Envanteri diğer stoğa aktar programında barkod okutma işleminin hem devredilecek hem de devredilen 

ürün/malzeme için çalışabilmesi imkanı sağlandı.  

   

 Excel dosyasından alarak envanteri diğer stoğa aktar programında excel dosya formatı güncellendi.  Hem 

devredilecek hem de devredilen ürün/malzeme için barkod ve miktar için ayrı kolonlar ayrıldı. İşlem tarihi 

de eklenerek Istenen tarihe giriş yapılabilmesi sağlandı.  

 

 Envanteri diğer stoğa aktar programında listeden al opsiyonu eklendi.  Gelen listede devredilecek madde 

kodu ve miktarının seçilerek işlenebilmesi sağlandı.  
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 Envanteri diğer stoğa aktar programında fiş satırlarını dosyadan al opsiyonu eklendi.  Gelen listede 

devredilecek madde kodu ve miktarının seçilerek işlenebilmesi sağlandı.  

 

 Envanteri diğer stoğa aktar programında başka bir envanter transferi fişinden satırları alabilme imkanı 

sağlandı. Hem devredilecek hem de devredilen ürün/malzeme kodu ve miktarları diğer fişten yeni fişe 

aktarılarak işlem yapılabilir. 
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Alım, Satım, Sevkiyat Süreçler i 

 Sipariş aşamasında belirlenen tolerans oranının sonraki süreçlerde daha efektif kullanılabilmesi sağlandı. 

Sipariş tolerans oranına göre hesaplanan tolerans miktarı rezervasyon / sevk emri / ürün toplama – 

paketleme veya sevk süreçlerinde kullanılabiliyordu; ancak sadece ilgil satır için bir kerede tolerans 

miktarının kullanılmasına izin veriliyordu. Tolerans miktar kontrolünün bu şekilde çalışması çoklu seçimlerde 

ve otomatik hareket oluşturma programlarında sorun yaratıyordu; bir siparişin toleransı olsa dahi 

kullanılmasına izin verilmiyordu. Mal kabul veya sevkiyat sırasında yeni sipariş girişi yapılması gerekiyor, bu 

da süreçte yavaşlamalara neden oluyordu. 

 

Sipariş tolerans miktarının daha verimli kullanılabilmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapıldı. 

 

Süreç parametrelerine “Sipariş Toleransı Kullanılsın” seçeneği eklendi. Sipariş sonrası süreçlerde tolerans 

değerlerinin de kontrol edilmesi isteniyor ise bu parametrenin ilgili süreç için işaretlenmesi gerekmektedir. 

 

Sipariş bazlı hareket giriş programlarında Sipariş Numarası ( ) seçilerek işlem yapılırken öncelikle sipariş 

kalanlarının bitirilmesi için seçilen satırdaki sipariş miktarı fiş satırına aktarıldı.  
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Aynı sipariş için tolerans adetlerinin fişe dahil edilmesi istenirse Kalan Siparişler listesinden seçilebilmesi sağlandı. 

Kullanıcının tolerans adetleri ile işlem yaptığına dikkat çekebilmek için sadece toleransı kalan sipariş satırları 

farklı bir renk ile gösterildi. 
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Sipariş tolerans adetlerinin kullanımında en büyük zorluk Fiş Satırlarını Dosyadan Al , Fiş Satırlarını Listeden Al, 

Başka Fişten Al ve Önceki Süreç Filitresi programları ile yapılan girişlerde yaşanıyordu. Bu programlarda tolerans 

miktarlarının kullanılabilmesi için değişiklikler yapıldı. 

Bu programlar kullanılarak oluşturulan fiş satırlarında miktar değeri bulunurken hangi sıra ile kontrol edileceğine 

karar vermek için fiş başlık sekmesine “Önce Tolerans Miktarını Kullan” seçeneği eklendi. 

Bu seçenek işlem yapılan cari ve madde için birden fazla sipariş varsa anlamlı olmaktadır. 

Önce Tolerans Miktarını Kullan seçeneği işaretlenmez ise; miktar hesaplamasında kalan sipariş adetlerinin 

tamamı tüketildikten sonra tolerans adetleri kullanılacaktır. 

Önce Tolerans Miktarını Kullan seçeneği işaretlenir ise; kalan sipariş adetlerine tolerans adetleri dahil edilecek; 

bir siparişin tolerans miktarı da tüketildikten sonra ikinci siparişe geçilecektir. 

 

 Nebim V3 ERP içerisinde stok fişlerinde sipariş aşamasından başlayıp fatura aşamasına kadar süreçlerde 

aynı şekilde takip edilebilen stok işlemleri mevcuttur.  

 

Stok işlem tipinin fiş girişlerinde zorunlu olması ve kullanıcının fiş girişinde zorunlu seçilen stok işlem tipini boş 

geçememesi sağlanabiliyordu. Bunun için stok işlem tipi kartı üzerinden Zorunlu parametresi işaretlenmesi 

gerekiyordu. 

 

Bu parametre işaretlendiği durumda da tüm stok fişlerinde ilgili stok işlem tipi zorunlu oluyordu. Fakat 

kullanım senaryosu gereği stok işlem tipinin tüm süreçlerde değilde sadece istenilen süreç içerisinde zorunlu 

olması istenebiliyordu. 
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Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile stok işlem tipi kartına “Stok İşlem Tipinin Zorunlu Olduğu Süreçler” 

programı eklendi. Program ile hangi süreçte ilgili stok işlem tipinin zorunlu olacağı seçilebilmektedir. Daha 

önce kullanılmakta olan kart üzerindeki Zorunlu seçeneğinin adı Zorunlu (Tüm Süreçlerde) olarak 

değiştirildi. Bu parametre işaretli ise bu durumda tüm süreçlerde zorunlu olacak şekilde değişiklik yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 Nebim V3 17.4.1 versiyonu ile ürün ve malzemelerde parti takibi yapılabilme imkanı sağlandı. Bu sayede 

parti bazında giriş / çıkış işlemleri ve parti bazında envanter takibi yapılabilecektir. 

 

Ürün ve malzeme kartlarında parti takibi yapılacak seçeneği seçilmelidir. 

 

Genel parametrelerde parti barkodu oluşturmak için kullanılacak barkod tipi seçilebilir. Parti girişlerinde her 

yeni ürün varyantı + parti kodu birleşimine yeni bir barkod verilecek ve sonraki aşamalarda bu barkod 

numarasına göre takip yapılabilecektir. Parti barkodu için kullanılacak barkod tipi girilmesi zorunlu değildir. 

Parti barkodu ile giriş / çıkış işlemleri yapmak isteyenler kullanabilir. Parti barkodu yoksa parti takibi yapılacak 

ürünlerde parti kodu satırda girilecektir. 
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Giriş işlemlerinde parti takibi yapılacak olan ürün ve malzemelerde satırda parti kodu girilmesi zorunludur. 

 

Mobile ekranlardan da işlem yapılabilir. Mal kabul sırasında parti kodları girilir. 
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Parti barkodu kullanılacak ise parti etiketi basılabilir.  

 

Çıkış fişlerinde parti barkodu barkod kolonuna okutularak veya parti kodu satıra girilerek işlem yapılabilir. Parti 

barkodu okutulmuş ise partı kodu satıra otomatik gelir. 

Envanter kontrolu ürün varyantı + parti bazında kontrol edilecektir. Depo parametreleri ne olursa olsun parti 

envanterinin eksiye düşmesine izin verilmez. 
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İade işlemlerinde ; tedarikçiye iade edilyorsa iade fişi kesilen tedarikçiden daha önce satın alınan ve iade 

edilecek envanteri olan parti kodları ile iade edilebilir. Ekranda sadece uygun parti kodları listelenir. 

 

İade işlemlerinde ; müşteriye iade edilyorsa süreç parametrelerindeki “İade İşlemlerinde Yeni Parti İle Giriş 

Yapılabilsin” parametresi seçilmemişse müşteriye daha önce satılmış ve iade edilecek envanteri olan parti 

kodları ile iade edilebilir. Seçilmemiş ise yeni bir parti ile giriş yapılabilmesine imkan sağlar.  
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Envanter takibi “Ürün Envanter Raporu – Parti Bazında” ve “Malzeme Envanter Raporu – Parti Bazında” 

raporları ile yapılabilir.  
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 Optik ürünlerde kare barkod oluşturmak için partı kodu yerine seçilen bir stok işlem tipi kullanılıyordu. 

Nebim V3 17.4.1 versiyonu ile parti kodu sahası kullanılacaktır. Optik ürünlerde kare barkod kullanan 

firmaların versiyon geçişlerinde müşteri destek yöneticilerini arayarak güncel datalarının düzenlenmesini 

istemeleri gerekmektedir.  
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 Nebim V3 17.4.1 versiyonu ile ürün ve malzemelerde top takibi yapılabilme imkanı sağlandı. Bu sayede top 

bazında giriş ve çıkış yapabilme , top birleştirme , top bölme ve top bazında envanter takibi 

yapılabilecektir. 

Ürün ve malzeme kartlarında top takibi yapılacak seçeneği seçilmelidir. 

 

Genel parametrelerde top numarası oluşturmak için kullanılacak barkod tipi seçilmelidir. Top girişlerinde her 

yeni topa yeni bir barkod verilecek ve sonraki aşamalarda bu barkod numarasına göre takip yapılacaktır. Bu 

yüzden de top takibi yapılacak firmalarda genel parametrelerde top numarası için kullanılacak barkod tipi 

girilmesi zorunludur. 
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Giriş işlemlerinde her top ayrı satırda miktarı , parti kodu , parti lot kodu , orjinal barkodu , genişliği , m2 gramajı 

ve bölüm kodu bilgileri ile girilir. Top numarası genel parametede girilen barkod tipine göre otomatik 

oluşturulur. Fişte tek satır olarak görüntülenecek ve miktar kolonunda da topların toplam miktarı listelenecektir. 

 

Her top satırında girilmek üzere not tipleri de tanımlanabilir.  
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Tanımlanan not tiplerine giriş sırasında istenen detaylar girilebilir. 

 

Mobile ekranlardan da işlem yapılabilir. Mal kabul sırasında yeni top numaraları oluşturulabilir. 
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Top numarası bazında miktar hariç detay bilgileri sonradan değiştirillebilir. 

 

Her top numarası için ayrı etiket basılabilir. Etiket listesi ürün / malzeme etiketi adetleri girişte tek tek girilerek 

oluşturulabileceği gibi etiket oluşturma sihirbazı ile de oluşturulabilir. 
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Çıkış fişlerinde top numarası barkod kolonuna okutularak işlem yapılabilir. 

 

Top numarası okutulmadan ürün kodu ile yapılan girişlerde ise , işlem yapılmaya uygun olan top numaraları 

sıraya sokularak ekrana getirilir ve kullanıcının seçim yapması ile işleme devam edilir. 
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Bir veya birden fazla topu birleştirme işlemi yapılabilir. Burada toplar olan bir top numarasında 

birleştirilebileceği gibi yeni bir top numarası oluşturulup o numara ile de takip edilebilir. 

 

Bir top numarasında kalan tutar bir veya birden fazla top numarasına aktarılarak top bölme işlemi yapılabilir. 

Kalan miktar mevcut top numaralarına aktarılabileceği gibi yeni bir top numarasına da aktarım yapılabilir. 
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Envanter takibi “Ürün Envanter Raporu – Top Bazında” ve “Malzeme Envanter Raporu – Top Bazında” raporları 

ile yapılabilir.  
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 Online çalışan iş ortaklarının ana şirkete kesecekleri İade Konsinye Alış Faturalarını iade satış bildirimlerinden 

oluşturabilmeleri sağlandı. İş ortağı taafından oluşturulan konsinye alış faturasında iade seçeneği için 
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satırlar sekmesine “Fiş Satırlarını İade Satış Bildirimlerinden Al” programı eklendi. Yapılan sınırlamalara göre 

iş ortağının ana merkeze bildirdiği iade satış bildirimlerinin fatura satırlarına gelmesi sağlandı. 

 

 

 

 Bayi ve konsinye müşterilerin satış bildirimleri giriş programlarına tutar kolonları eklendi.  
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 Peşin veya şirket kredi kartı ile yapılan masraf alımlarında Tevkifatlı vergi tipinin seçilebilmesi sağlandı.  
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 Toptan Alım ve satış siparişlerini sözleşme olarak kullanan firmalarda sipariş üzerinde girilen vade tarihi ve 

günü önemli olmaktadır. Sipariş faturalaştırıldığında siparişin vade tarihi oluşan faturanın vade tarihi olarak 

program tarafından fatura üzerine taşınmaktadır. 

 

Fakat bazı durumlarda sipariş üzerinde anlaşma sağlanırken siparişin vade tarihi değil vade günü üzerinden 

anlaşılmaktadır. Buradaki anlaşma gereği sipariş faturalandığında faturaya vade tarihi değil fatura 

tarihinden itibaren vade günü taşınması istenmektedir. Bu isteği karşılayabilmek amacı ile Faturalaştır 

Otomatik programlarına “Vade Gün Siparişten Gelsin” seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde 

sipariş üzerindeki vade günler faturaya taşınacak ve faturanın vade tarihi fatura tarihi artı vade gün 

olacaktır. 
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 Sipariş aşamasında cariler arasındaki sözleşmelerin saklanabilmesi için sipariş giriş programlarına Sipariş 

Sözleşme Metni girişi eklendi. Sözleşme metni içeriğinin istenilen yazı tipi, büyüklüğü ve diğer 

biçimlendirmeler kullanılarak yapılabilmesi sağlandı.  

 

Sözleşme Metin Girişinin ERP de tüm süreçler için kullanılabilmesi sağlandı. Peşin ve taksitli satış siparişler için 

Nebim V3 POS uygulaması ile metin girişi yapılabilmesi sağlandı. 
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 Masraf Faturası işlemler menüsüne “İade Faturası Oluştur” seçeneği eklendi. Seçilen iade faturası bilgileri 

ile kolaylıkla iade faturası oluşturulabilmesi sağlandı. 
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 Satış fiyat listelerinde olduğu gibi tedarikçi fiyat listelerinin geçersiz kılınabilmesi sağlandı. Yeni bir tedarikçi 

fiyat listesi girildiğinde onaylama işlemi sırasında ilgili modelin geçerli farklı bir fiyatı var ise kullanıcı karşısına 

ilgili ürün için fiyatlar listelenecektir. Kullanıcının seçtiği fiyatlar geçersiz kılınacak; ve hareketler için yeni 

girilen fiyatlar  kullanılacaktır. 

 

Tedarikçi fiyatlarını toplu olarak geçersiz kılmak için “Tedarikçi Fiyat Listesini Geçersiz Kılma Sihirbazı” eklendi. 

Geçersiz kılınmak istenen fiyatlar bu sihirbaz ile gerekli sınırlamalar yapılarak tek seferde geçersiz kılınabilir. 
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 Nebim V3 17.4.1 versiyonu öncesi masraf kartı üzerindeki “İş Ortağı Şirketlerinde Kullanıma Açık” seçeneği 

işaretlenerek masraf kartının tüm iş ortağı şirketlerinde kullanılması sağlanıyordu fakat iş ortağı seçimi 

yapılamıyordu. 

Masraf kartlarının sadece belirlenen iş ortağı şirketleri tarafından kullanılabilmesi için “Geçerli Olduğu İş 

Ortakları” nın tanımlabilmesi sağlandı.  
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Masraf kartı kullanım izni olmayan iş ortağının ilgili masraf için hareket girişi engellendi. İş ortakları için Masraf 

kod bul ekranlarında sadece yetkisi olan masraf kartlarının listelenmesi sağlandı.  

 

 İş ortağı kullanıcıları masraf kartlarını açamıyor, kendi maliyet merkezi hiyerarşisindeki maliyet merkezleri 

için dağıtım oranlarını belirleyemiyordu. Satın alma faturalarında seçtikleri maliyet merkezine göre 

muhasebe fişi oluşturulamıyordu. Ana şirkette olduğu gibi iş ortaklarının da maliyet merkezi hiyerarşisine 

göre belirledikleri oranlar ile muhasebe fişlerini oluşturabilmeleri için masraf kartlarına maliyet merkezi ve 

oran tanımlamalarını yapabilmeleri sağlandı.  
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Satın alma faturalarının muhasebe entegrasyon fişlerinde ilgili masraf için iş ortağının tanımladığı muhasebe 

hesaplarına ve oranlara göre muhasebe fişi oluşması sağlandı. 

İş ortağı şirket için masraf maliyet merkezi muhasebe hesapları, dağıtım oranları:  

 

İş ortağı şirket için masraf faturası muhasebe entegrasyonunda İş ortağı şirket için girilmiş değerler ile fiş 

oluşturulması sağlandı. 
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 Nebim V3 16.10.1 versiyonu ile masraf faturalarında “Masraf Tipi” alanı zorunlu alan olacak şekilde 

değiştirilmişti. Masraf tipi alanının varsayılan değerinin masraf fatura tipine göre ayarlanabilmesi için süreç 

parametrelerine Masraf Alış süreci için “Masraf Alış İşlemi İçin Varsayılan Masraf Tipi Kullanılacak” 

parametresi eklendi.  

Bu parametre seçili ise masraf fatura tipleri için “Varsayılan Masraf Tipleri” belirlenebilmesi sağlandı.  

Masraf faturalarında zorunlu olan masraf tipi alanının, süreç parametrelerinde belirlenmiş değer ile gelmesi 

sağlandı. 
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 Nebim V3 16.4.1 versiyonu ile sipariş bazlı fiş girişlerinde text dosyadan satırları alırken filtre verilebilmesi 

sağlanmıştı. Fatura – İrsaliye Bazlı fiş girişinde irsaliye sınırlaması yapılarak text dosyadan satırların 

alınabilmesi sağlandı.  
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 Bayi satışlarını işleyebilmek için kullanılan Dosyadan “Satış Bildirimi” Aktar programında kullanıcıların dosya 

içindeki depo kodları için V3 depo karşılığını girmesi gerekiyor. Dosya içindeki depo kodu için V3 tarafında 

tanımlı bir depo olmadığında ve bu satışların tek bir depoya işlenmesi isteniyor ise boş bırakılan depo 

karşılıkları için tek bir depo seçerek işleme devam edilebilmesi sağlandı. 
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 Nebim V3 15.11.1 versiyonu ile; satın alma işlemlerinde ithalat sürecini kullanan firmalar için gümrükten mal 

çekme işlemleri eklenmişti. İthalat faturası içerisindeki ürünler tek seferde gümrükten çekilebildiği gibi 

düşümlü ithalatı desteklemek için parça parça çekilebilmesi sağlanmıştı. Gümrükten mal çekme işlemi 

sırasında ürün ve miktar kontrollü fiş bazında yapılıyor; fiş içerisindeki ürünlerin toplam adetleri kontrol 

edilerek gümrükten mal çekme fişleri oluşturulabiliyordu. 

 

Bu çalışma şekli maliyet ve muhasebe entegrasyon fişindeki değerlerin hesaplanmasını zorlaştırdığı için 

Nebim V3 17.4.1 versiyonunda satır bazlı kontrol edilerek fiş oluşturulması sağlandı.  

 

Gümrükten mal çekme fiş girişinde satırlar sekmesine Fatara Ref. Numarası kolonu eklendi. Kullanıcıların 

süreç bazlı hareket girişlerinden alışık oldukları şekilde çalışması sağlandı.  

 

Gümrükten mal çekme işlemi tamamlanmamış fatura satırlarının listelenmesi ; satırların çoklu seçim ile fişe 

aktarılabilmesi sağlandı.  
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Gümrükten Mal Çekme Sihirbazı ile fiş oluşturulurken Transfer Edilebilir Miktar alanı eklendi. Transfer edilecek 

olan miktarın değiştirilebilmesi sağlandı. 

 

Satır seçilerek veya sihirbaz ile oluşturulan Gümrükten Mal Çekme fişlerine ilgili fatura satırındaki  stok işlem 

tiplerinin gelmesi sağlandı. 

 

Faturada seri numaralı ürün var ise seçilen satırdaki seri numarası için işlem yapılması sağlandı.  
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Gümrükten mal çekme işlemleri için Nebim V3 17.4.1 versiyonunda yapılan satır bazında kontrol etme özelliği 

ile birlikte gümrük fişlerinin dosyadan aktarılabilmesi de sağlandı. Excel Dosyasından Gümrükten Mal Çekme 

Fişlerini Al programı eklendi. 

 

Excel dosyasındaki farklı tarih, fatura numarası, depo, gümrük belge numarası alanlarına göre farklı fişlerin tek 

seferde oluşturulması sağlandı.  
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Nebim V3 17.4.1 versiyon yükseltme işleminde; daha önceden oluşturulmuş Gümrükten Mal Çekme işlemlerinin 

yeni yapıya uygun şekilde aktarılması için çalışmalar yapıldı.  

 Dış ticaret işlemleri ile çalışan kullanıcıların ithalat ve ihracat dosya seçimlerinde verimlilik sağlamak için 

ithalat / ihracat dosya numarası üzerine açıklama alanı eklendi. Diğer kart girişlerinde olduğu gibi istenirse 

farklı veri dilleri için açıklama girilebilmesi sağlandı.  
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 İthalat ve ihracat dosyası için yapılan masrafların dosya üzerindeki Masraf Faturası ve Masraf Dekontu 

programları ile girişi yapılabiliyordu. Masraf Dekontu ve Masraf Faturası için iki ayrı program ile giriş 

sağlanıyordu; ilgili dosya için yapılmış tüm masraflar tek seferde listelenemiyordu. Bu şekilde iki farklı 

program ile giriş yapılması ve tek seferde listelenemiyor olması kullanımı zorlaştırıyordu. 

 

İlgili dosyaya yapılmış tüm masrafların tek bir program ile listelenebilmesi sağlandı. 
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Liste ekranından ilgili fişin açılabilmesi , dosya için masraf dekontu veya faturası girşi yapılabilmesi sağlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 İthalat dosyalarına yeni eklenen özelliklerden birisi de İthalat Dosyası Masrafları Muhasebe Hesap Kodları. 

İthalata yapılan masrafların ithalat dosyası bazında farklı muhasebe hesaplarının çalışması için her ithalat 

dosyası için yeni bir masraf kartı tanımlanması gerekiyordu. Aynı msraf türü için birden çok kod açılmasını 

engellemek için masraf ve ithalat dosyası bazında muhasebe hesap kodu tanımlanabilmesi sağlandı. 

 

Masraf faturasında veya masraf dekontunda kullanılan masraf için ithalat dosyası üzerinde tanımlanmış 

muhasebe hesapları var ise muhasebe entegrasyon fişinde bu hesapların kullanılması sağlandı. 
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 Nebim V3 15.11 versiyonunda ithalat dosyası kapatılırken; dosya ile ilgili ithalat faturalarının, gümrükten mal 

çekme fişlerinin ve maliyet düzenleme fişlerinin muhasebe entegrasyon fişleri kontrol edilmiş; muhasebe 

entegrasyonu tamamlanmamış hareketlerin muhasebeye entegre edilmesi; dosya kapatılırken eksik bir 

işlem kalmaması sağlanmıştı. 

Nebim V3 17.4.1 versiyonu ile kapatılmış bir dosya açılırken ilgili hareketlerin muhasebe entegrasyon 

fişlerinin silinmesi sağlandı.  Açılan dosya için işlemler tamamlanıp tekrar kapatılmak istendiğinde 

muhasebe fişleri otomatik oluşacaktır. 

 

 E-Faturaya tabi olan firmaların düzenleyecekleri İhracat ve Yolcu Beraber Eşya Faturalarını e-fatura olarak 

düzenlenmesini öngören E-Fatura uygulaması – Gümrük İşlemleri Kılavuzu yayınlandı. Son güncel sürümü 

de 28 Mart 2017 yılında yayınlanmıştır. 

 

Bu kılavuza göre Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları harici diğer belgelerin (Serbest 

Bölge İşlem Formu, Transit Ticaret Formu, vb.) ekinde yer alan mal ihracatı faturaları e-fatura kapsamında 

değildir. Gümrük Ticaret Bakanlığına gelen ihracat faturalarının kısmi kabul veya red işlemi söz konusu 

değildir. 

 

Yolcu Beraber Eşya Faturası düzenleyen mağaza ile aracı kurum arasında iptal / iade işlemlerinde haksız 

yere KDV iadesi yapılmasını engellemek açısından çevirim içi ve gerçek zamanlı bağlantı bulunmalıdır. Bu 

bağlantının şekli ilgili firma ve tax free aracı kurum arasında haksız iadeleri minimum seviyede tutacak 

şekilde kararlaştırılmalıdır. Faturalar alışveriş ve yurt dışı çıkışı aynı gün olan yolcuların sorun yaşamasını 

engellemek amacı ile gerçek zamanlı olarak GİB merkeze iletilmelidr.  

 

Aşağıda ihracat ve yolcu beraber eşya faturası için kılavuzun düzenlediği akış bulunmaktadır. 
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İhracat Faturası 

 

Yolcu Beraber Eşya Faturası 

 

Kılavuz kapsamında e-faturaya tabi olan firmalar 1 Temmuz 2017 tarihi itibari ile ihracat ve yolcu beraber eşya 

(Tax Free) faturaları kılavuz kapsamına göre düzenlemelidirler. 

Nebim V3 ERP’de  ihracat ve yolcu beraber eşya faturalarında kılavuz uyumluluğu için tüm geliştirmeler 

tamamlanmış ve Nebim V3 16.10.1 versiyonu için hotfix olarak yayınlanmıştır. Nebim V3 17.4.1 versiyonu da  

kılavuz ile tam uyumlu olarak çalışmaktadır.  

Öncelikle ihracat ve taxfree faturaları e-fatura olarak düzenlemesi gereken veya 1 Temmuz öncesinde gönüllü 

olarak buna başlamak isteyen firmalar Şirket parametreleri, e-devlet parametrelerine eklenen “İhracat 

Faturası E-Fatura Başlangıç Tarihi” ve “Tax Free Faturası E-Fatura Başlangıç Tarihi” alanlarına başlamak istenilen 

tarih girilmelidir. 

Bu parametreler ayarlandıktan sonra düzenlenecek olan bu faturalar e-fatura olmak ile beraber anında 

entegratöre gönderilecektir. Entegratöre firmalarda bu faturaları Gelir İadesi Başkanlığına anlık olarak 

iletmektedir.  

Kılavuz kapsamında ihracat faturası ile birlikte yer verilmesi gereken paket numaraları, gtip kodları, paket ve 

konteyner bilgileri, sevkiyat bilgileri gibi alanlarda Nebim V3 ERP’ye eklenmiştir. 

Paketleme ile ilgili olan bilgiler Nebim V3 ERP’de süreç içerisinde Ürün Topla/Paketle kullanılmakta ise bu 

durumda paket bilgileri irsaliye ve faturaya bu süreçten gelmektedir. 
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 Nebim V3 16.10.1 versiyonu ile farklı şirketlerin e-faturalarının tek bir servis ile gönderilebilmesi sağlanmıştı. 

Nebim V3 17.4.1 versiyonu ile de iş ortaklarının e-faturalarının tek bir servis ile gönderilebilmesi sağlandı.  

Ana şirket kullanıcısı istediği kendisine bağlı iş ortaklarını seçerek onların e-faturalarını da gönderebilecek.  

 

Bu aşamada bağlı iş ortağınında da e-fatura gönderme işlemi yapılmamasına dikkat edilmelidir.  
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 Gelen E-faturaları al programında depo olarak ofis depoları ile birlikte mağaza depolarının da 

seçilebilmesi sağlandı. Mağazaya direkt alım faturaları da e-fatura olarak gelebildiği için bu sayede 

mağaza depolarına işlenebilmesi sağlanmış oldu. 

 

 Oluşturulmuş E-Faturaları kontrol et ve gönder programında , e-fatura numarası almadan schematron 

kontrolü yapıldı.   

İlgili Carinin Kartında Posta adresinde İl İlçe Boş ise 

Faturada Kullanmış oldukları Birim Cinsi nin Uluslararası Karşılığı Yok ise 

Vergi Numarası dolu yalnız Ünvanı alanı Boş ise 

TC Kimlik Numarası dolu yalnız Adı SoyAdı boş ise gibi ilk aşama kontrollerini burada yapılarak 

reddedilmesi kesin faturaların gönderilmesi engellenmiş oldu.   
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 Fatura girişinde e-Fatura numarası olarak onay bekleyen bir e-fatura numarası girildiğinde fatura tarihi de 

kontrol edilerek yanlışlık yapılması engellendi. Fatura farklı bir tarihte “İlgili Girilen Doküman Numarası Onay 

Bekleyen E-Faturalar Arasında Kabul Edilmiş Olarak Bekliyor. Fatura Tarihi Uyumsuz Olduğundan Devam 

Edemezsiniz! “mesajı ile birlikte fatura tarihinin olması gereken değerinin de ekranda görüntülenmesi 

sağlandı.  

 

 Toptan alış faturası girişlerinde, girilen e-fatura numarası gelen e-fatura bilgileri içerisinde bulunuyorsa 

“Fiyatlar E-Fatura Üzerinden Gelsin mi?” sorusu eklendi. Bu sayede gelen e-fatura bilgileri üzerinden ürün 

eşleştirilebilmesi durumunda fiyat e-fatura üzerinden gelebilecektir. 
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 Diğer mağazadan ürün talep siparişi verirken kaynak sipariş bilgisinin de tanımlanabilmesi sağlandı.  

 

 Excel dosyasından mağazaya ürün talep siparişi oluşturulması sağlandı. Excel dosyasından mağaza 

siparişlerini al programında bu işlem için kullanılabillir.  
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Excel dosyasında processcode sahasına RFS yazıldığında mağazaya ürün talep siparişi oluşturulabilir. 
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 Diğer mağazaya sevk programında görünümü kaydet opsiyonu eklenerek fiş satırlarını girme sırasında 

ekran özelleştirilmesi yapılabilmesi sağlandı. 

 

 Fiş girişlerinde tek bir varyant girilse bile özet giriş satırlarına çevrilebilmesi sağlandı. 
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 Mağazaya gelen ürünleri onayla - ürün detaylı programında setli ürünler için set barkodu okutularak 

onaylama işlemini gerçekleştiriliyordu. Set barkodu yerine set içeriğini okutarak onaylama imkanı sağlandı.  

“Setli Ürünlerde, Set İçeriğine Göre İşlem Yapılsın” seçeneği set barkodu ve set içeriği ile okutma ayrımını 

düzenleyecektir. 

 

“Setli Ürünlerde, Set İçeriğine Göre İşlem Yapılsın” seçeneği seçildiğinde set ürün içerikleri ayrı satırlarda 

listelenecek ve eksik / fazla kontrolu bu ürünlere göre yapılacaktır. Fiş onaylandığında otomatik set boz işlemi 

de yapılacaktır.  

“Setli Ürünlerde, Set İçeriğine Göre İşlem Yapılsın” seçeneği seçilmediğinde ise set ürün tek satırda listelenecek 

ve eksik / fazla kontrolu set ürüne göre yapılacaktır. Fiş onaylandığında set boz işlemi otomatik yapılmayacak 

istendiği takdirde ekrana gelen set bozma sihirbazı ile işlem yapılacaktır. 
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 Diğer mağazaya sevk fişlerinde renk açıklamalarının satırda görüntülenebilmesi sağlandı.  

 

 Paketleri sevk et programında renk açıklamalarının satırda görüntülenebilmesi sağlandı.  
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 Mobile’da “Fiş Seçerek” opsiyonu ile girilen fişlerde , sevk edilecekler sekmesinde görünümü kaydet 

seçeneği eklendi. İstenmeyen kolonların kaldırılabilmesi ve istenen kolonların yerlerinin değiştirilmesi 

sayesinde küçük ekranlarda daha rahat bir kullanım imkanı sağlandı. 

 

 İhracat faturalarında ve ihracat siparişlerinde diğer süreçlerdeki gibi vergi tipi ve iade seçenekleri vardı. 

Fakat mevzuat gereği zaten ihracat faturalarında iade olamıyor. Yine vergi olarak da zaten standart vergi 

tipi ile kesilmesi gerekmekte olup istisna kodu ile beyannamelerde bildirilmektedir. 

Bu nedenlerle ihracat faturasından “İade”, “Vergi Tipi” ve Stopaj Oranı”, ihracat siparişinden de “Vergi 

Tipi” alanları kaldırılmıştır. 
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 Nebim V3 ERP içerisinde düzenlenen tüm irsaliye ve fatura iade işlemlerinde İade Nedeni alanı 

kullanılabilmekteydi. İade nedeni girilmeden kayıt edilen fişlerde daha sonra yapılan iade analizlerinde 

eksiklikler olduğundan Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına tüm süreçler için İade 

İşlemlerinde İade Nedeni Zorunlu parametresi eklendi. Parametre işaretlendiğinde ilgili süreçte satır kayıt 

edilmek istendiğinde iade nedeni boş ise kayıt edilmesine izin vermeyecektir. 
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Nebim V3 POS üzerinde iade işlemlerinde İade Nedeni alanı her zaman zorunlu olarak çalışmaktaydı. Bu 

parametre Perakende Satış ve Taksitli Perakende Satış süreçleri içinde eklenerek iade nedeni kullanmak 

istemeyen firmaların Nebim V3 POS üzerinde de iade nedeni kullanmadan çalışabilmesi sağlanmış oldu. 

 

 Nebim V3 ERP içerisinde, toptan alış ve satış süreçlerinde, sipariş ve faturalarda satırda iskonto girişi 

yapılırken sadece yüzdeli olarak iskonto girilebiliyordu. Bu da müşteri / tedarikçi ile tutarsal olarak 

anlaşıldığında veya ilgili satırın tutarı yuvarlanmak istendiğinde problem olabiliyordu. Bu nedenle sipariş ve 

fatura satırlarında İskonto Tutarından Yüzde Hesaplama seçeneği eklendi. 

Not: Burada girilen iskonto tutarından yüzde bulunarak veritabanında yüzde saklanmaktadır. Bu nedenle tutar 

iskonto girildikten sonra girilen iskontodan önceki iskontolar değiştirildiğinde veya satırda miktar veya fiyat 

değiştirildiğinde girilen iskonto tutarı değişecektir. 
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 Stok fişlerinde bazı durumlarda iskonto yapılmadan verilen tutar/oran ile fiş satırlarındaki tutarlarda indirim 

yapılabilmek istenebilmekteydi. Yine aynı şekilde yine satır tutarlarında verilen tutar/oran ile arttırım 

yapılmak da istenebiliyordu.  

 

Bu iki isteği de karşılayabilmek amacı ile stok fişlerinde İşlemler menüsüne Satır Tutarlarını Arttır/Azalt 

programı eklendi. İşlem yapan kullanıcının tutar değiştirme yetkisi var ise bu yeni program yardımı ile 

tutarları verilen değerler ile değiştirebilecektir. 
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 Alış ve satış süreçlerinde, irsaliye ve irsaliye sipariş bazlı girişlerinde satır bazında İthalat ve İhracat Dosya 

Numarası alanının girişinin yapılabilmesi sağlandı. İrsaliyeler faturalaştırıldığında irsaliye satırlarındaki ithalat 

ve ihracat dosya numaraları ilgili fatura satırlarana kopyalanacaktır.  

  

 Nebim V3 ERP 16.4.1 versiyonu ile rezervasyon programlarına rezerv tipi olarak Gelecek Mala Rezervasyon 

eklenmişti. Tek fiş girişlerinde bu kavramı kullanarak tedarikçiye verilen açık siparişlerde kullanı labilir 

envantere dahil edilerek rezervasyon yapılabiliyordu. 

 

Nebim V3 ERP 17.4.1 versiyonu ile de Rezervasyon Otomatik programlarına Gelecek Mala Rezervasyon 

eklenerek siparişlerin otomatik rezervasyonu sırasında da kalan açık verilen siparişlerinde kullanılabilir 

envantere dahil edilmesi sağlandı. 

 

 



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

 Nebim V3 ERP ile ödeme sorunu olan veya herhangi bir sebepten ürün gönderilmesi istenmeyen müşteriler, 

istenilen süreçte kullanıcıya izin vermeyecek şekilde engellenebilmektedir. 

 

Süreç Akışı Engellenecek Müşteriler programı ile istenilen müşteriler, istenilen süreç ve süreç akışında 

engellenmek üzere ayarlanabilmektedir.  Müşteriye sevkiyat yapılmasını engellemek fakat müşteriden 

gelen iadeleri kabul etmek istendiğinde bu şekilde bir işleme Nebim V3 izin vermemekteydi.  

 

Bu nedenle ilgili süreçlere “İade Alınabilir” seçeneği eklendi. Seçenek işaretlendiğinde ilgili müşteriye, 

seçilen süreçte sevkiyat yapılması engellenirken iade işlemlerine izin verilmesi saplandı. 

 

 Toptan satış sürecinde gecikmiş borcu olan müşterilere satış yapılabilir seçeneği işaretlendiğinde tüm 

müşterilere uygulanmaktadır. Fakat burada bazı müşterilerin özel müşteri statüsünde olmasından dolayı 

onlara satış yapılabilmesi, diğer gecikmiş borcu olan müşterilere satış yapılamaması istenebilmektedir. 

 

Bu ihtiyacı karşılamak amacı ile Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına toptan satış süreçleri 

için “Gecikmiş Borcu Olan VIP Müşterilere Satış Yapılabilir” parametresi eklendi. Gecikmiş Borcu Olan 

Müşterilere Satış Yapılabilir parametresi işaretli olmadığı durumda gecikmiş ödemesi olan müşterilere satış 

yapılmasına izin verilmeyecek, yeni eklenen parametre işaretlendiğinde VIP olan gecikmiş borçlu 

müşterilere satış yapılabilecektir.  
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 Toptan satış süreçlerinde, iade işlemlerinde ilgili müşteriye ürünün son satış fiyatı ile iade alınmak 

istendiğinde, satırlar bölümünde, fiyat kısmındaki üç nokta yardımı ile son satışları bulunabilmektedir. 

 

Bu şekilde seçenekli olarak değil de tüm iade işlemlerinde son satış fiyatının fiyat olarak kullanılmasını 

isteyen firmalarda her satırda bulmak ve işlem yapmak kullanıcının veri girişini yavaşlatmak ile birlikte 

unutulması durumunda hatalı fiyat olmasına sebep oluyordur. 

 

Bunun önüne geçebilmek amacı ile Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına “Satış İade 

Fişlerinde Son Satış Fiyatı Kullanılsın” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiğinde toptan satış iade 

işlemlerinde fiyat kısmına son satış fişinde fiyat program tarafından bulunup getirilecektir. 
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 Sevkiyat ve faturalarda kullanılmak üzere müşteri / tedarikçilere adres tanımları yapılabilmektedir. Aynı 

müşteri/ tedarikçiye farklı adres tipleri ile farklı adresler tanımlanabilir. Bu adresler tanımlanırken adres tipi 

ile sevkiyat ve fatura adresleri ayrılabilmektedir.  

Fatura girişinde müşteri / tedarikçi seçildiğinde müşteri / tedarikçinin varsayılan adresi olan adres 

tiplerinden bir tanesi fatura üzerindeki fatura ve sevkiyat adreslerine otomatik olarak getirilmekte ve eğer 

fatura ve sevkiyat adresi farklı ise kullanıcı kendisi değiştirebilmekteydi. 

 

Bu aşamada hatalı fatura ve sevkiyat düzenlenmesinin önüne geçebilmek amacı ile adres tipi üzerine 

“Fatura Adresi”  ve “Teslim Adresi” seçenekleri eklendi.  

 

Bununla birlikte  Müşteri / Tedarikçi kartlarında Varsayılan Değerleri kısmına Fatura Adresi ve Teslim Adresi 

eklendi. Müşteri / tedarikçiye yeni bir adres eklendiğinde ilgili adresin adres tipi üzerindeki fatura/teslim 

adresi ayrımına göre varsayılan değer olarak ataması yapılmaktadır. 

 

Daha sonra fatura girişlerinde müşteri / tedarikçi kartlarındaki varsayılan değerlere göre adreslerin gelmesi 

sağlandı. 
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 Özellikle sezon siparişlerinde, müşteri ve bayilerden siparişler toplandıktan sonra üretim aşamasında üretici 

ile doğan farklardan dolayı bazı ürünlerin renk ve boyut kodlarında değişiklikler olabiliyor. Bu gibi 

durumlarda bu değişikliği tüm ilgili satış siparişlerine girip tek tek yapmak gerekiyordu.  

 

Güncelleme işlemini toplu bir şekilde yapabilmek amacı ile Siparişlerde Toplu Bilgi Değiştir programlarına 

Madde Bilgileri Değiştir seçeneği eklendi. Bu seçenek ile önceki ve yeni madde bilgileri girilerek 

güncelleme işlemi toplu olarak yapılabilmektedir. 

 

 İrsaliye girişlerinde fiş satırlarını excel den al dediğimizde oluşturduğumuz irsaliye için Kargo Takip No ve 

Lojistik Fir. Koli No alanlarının girilebilmesi için alanlar eklendi. 
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 Nebim V3 ERP’nin daha önceki versiyonlarında toptan alış/satış sipariş girişlerinde aynı ürün kodu 

girildiğinde kullanıcıya uyarı vermesi ve uyarması sağlanmıştı. 

 

Ürünlerini lot olarak kullanan ve siparişlerini lot ile alan firmalarda bu uyarı yeterli ve aynı zamanda kullanışlı 

olmamaktadır. Buradaki ihtiyaç aynı ürün kodu değil aynı lot kodlu ürün okutulduğunda uyarı vermesi 

olmaktadır. 

 

Bu ihtiyacı karşılayabilmek için Alım,Satım,Sevkiyat ve Süreç Parametreleri programına “ Siparişte Aynı 

Ürüne Ait Lot Tekrarı Olduğunda Uyarı Ver” parametresi eklendi. Parametre işaretlendiğinde kullanıcı aynı 

lot kodlu ürün girdiğinde uyarı alacak ve işleme devam edip etmemesi sorulacaktır. 
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 Sevkiyat süreçlerinde Sipariş ve Rezervasyon bulunan firmalarda depodan sipariş ve rezervasyon olmadan 

ürün çıkışına izin verilmemektedir. Nebim V3 ERP depo sürecinde iki süreç işaretli ise doğrudan sevkiyat 

veya fatura ile ürün çıkmaması konusunda kullanıcıyı zorlamaktadır. 

 

Fakat bazı durumlarda o anda müşteri/bayiye ürünü hemen çıkmak gerektiğinde ilgili depoda süreci 

değiştirmeden hızlı bir şekilde sipariş ve rezervasyon oluştururak sevkiyat yapılması gerekmektedir. Bunun 

için de Nebim V3 ERP’de Sipariş Al Rezerv Et ve Sipariş Al Rezerv Et (Gelecek Ürünler Dahil) programları 

kullanılmaktadır. Bu programlar ile girilen ürünler için tek seferde hem sipariş kaydı hem de rezervasyon 

kaydı oluşturulmaktadır. 

 

Bu programlar ile oluşturulan kayıtlarda ürün ile ilgili bir değişiklik olduğunda, miktar değiştirilmek 

istendiğinde veya kayıtlar tamamen silinmek istendiğinde rezervasyon ve sipariş kayıtları ayrı ayrı 

düzenlenmek zorundaydı. Buna ek olarak bir de Nebim V3 ERP 16.10.1 versiyonu ile eklenmiş olan depo 

şablonu ile kullanıldı ise bir siparişe istinaden birden fazla rezervk kaydı oluşturulmuş olabilmekde ve 

düzenlenmesi gereken fiş sayısı çok fazla olabilmektedir. 

 

Burada hataların önüne geçebilmek ve kullanım kolaylığı sağlamak amacı ile Sipariş Al Rezerv Et ve Sipariş 

Al Rezerv Et (Gelecek Ürünler Dahil) programları ile girilen fişlerin yine aynı programlar içerisinden çağrılarak 

değiştirilebilmesi ve silinebilmesi sağlanmış oldu. Bu programlardan çağrılıp yapılan değişiklik ilgili olan 

sipariş ve rezervasyon fişlerine yansımaktadır. 

 

Bu iki programda fiş bul ile sadece bu programlardan girilen fişler listelenmektedir. Buradan normal sipariş 

girişinden girilmiş olan fişler çağrılamamaktadır. Buna ek olarak normal sipariş girişlerinden de fiş bul 

ekranlarından bulunan sipariş çağrılmak istendiğinde eğer sipariş Sipariş al rezerv et ekranlarından girilen bir 

sipariş ise kullanıcı kayda sipariş al rezerv et programlarından ulaşması konusunda uyarılmaktadır. Normal 

sipariş girişinden sadece görüntüleme yapılabilmektedir. 
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Perakende Satış  

 Perakende müşterilere sms yolu ile duyuru gönderebilmek, mağazalarda kasada müşteri doğrulaması, 

kampanya doğrulaması için veya bir çok farklı neden ile sms gönderimi yapılabilmektedir. 

 

SMS servis sağlayıcı ayarları her bir iş ortağı için farklı servis sağlayıcı olarak tanımlabilmekte ve bu şekilde iş 

ortakları kendi sms gönderimleri için ücretlendirmelerini kendi hesapları üzerinden yapabilmekteydi. 

 

SMS kalemi maliyet olarak yüksek bir gider kalemi oluşturduğu için çalışmakta oldukları sms firmasından her 

bir mağazası için ayrı bir hesap alıp, bu sayede mağazaların göndermekte olduğu smslerden doğacak 

giderleri ayrı ayrı takip edebilmek istemekteydi.  

 

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile mağaza bazında farklı sms hesabı tanımlanabilmesi sağlandı. Firmanın 

çalışma sistemi olarak ne şekilde çalıştığına göre istenir ise tüm mağazalar için ayrı ayrı hesap 

tanımlanabilmesi yapılabildiği gibi, istendiği taktirde sadece farklı tek bir mağaza için de ayrı hesap 

tanımlaması yapılabilmektedir. 

 

Fakrlı hesap tanımlaması yapılan mağazadan Nebim V3 POS kullanımı sırasında kasadan anlık olarak 

gönderilen smsler tanımlanan mağaza hesabı var ise ilgili bu hesap üzerinden eğer tanımlı ise şirketin 

hesabı üzerinden gönderim yapılacaktır. Bununla birlikta mağaza menüsüne eklenen SMS Duyurusu 

Oluşturma Sihirbazı ile gönderilen smslerde yine aynı şekilde çalışabilmektedir. 
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 Özellikle taksitli perakende alışveriş yapan firmalarda, perakende müşteriler ile yapmış olduğu görüşmeleri 

kayıt altına almak ve raporlamak ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için perakende müşterilere 

Müşteri Görüşmeleri programı eklendi. Müşteri Görüşmeleri hem Nebim V3 ERP hem de Nebim V3 POS 

üzerinden  bilgi girişine izin vermektedir. 
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Müşteri görüşmeleri kaydı girişi sırasında  girilen açıklama müşteri için kullanıcı hesap uyarısı olarak 

atanabilmektedir. Yine aynı ekranda müşteri için anket girişine ulaşılabilir. Raporlar kısmından da müşteri ile 

ilgili olan raporlara ulaşarak görüşme sırasında daha fazla bilgi sahibi olunması sağlanmaktadır.  
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Müşteri görüşmeleri programına Nebim POS üzerinden de müşteri kartı işlemler kısmından girilebilmektedir. 

Nebim V3 ERP de kullanılabilen tüm özellikler Nebim V3 POS üzerinden de kullanılabilmektedir. 
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 Taksitli Perakende Satış kullanan firmalarda Nebim V3 ERP içerisinde Şüpheli Alacak takibi programları ile 

şüpheli duruma gelmiş alacakların takibi yapılabilmektedir. 

 

Taksit ödemesini yapmayan perakende müşteri diğer aşamalardan geçtikten sonra avukat takibine 

verilebilmektedir. Burada herhangi bir sebep ile takibe verilen müşteri, takibinde olan bir avukattan diğer 

bir avukakata devredilmek istendiğinde Avukat Takibi Hareketi Avukat Kodu Güncelle programı ile işlem 

yapılabilmektedir. 

 

Avukat devri işlemini toplu bir çok müşteri için yapmak istendiğinde her bir müşteri için tek tek işlem yapmak 

uzun kullanıcı için zaman alan bir iş olmaktaydı. Bunun önüne geçebilmek ve daha hızlı bir şekilde bu işlemi 

yapabilmek amacı ile “Avukat Kodu Güncelleme Sihirbazı” programı eklendi. 
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 Mağazalara anket yapılabilmesi sağlandı. Mağaza anketi yapılabilmesi için Anket tanımla programı ile 

mağaza anket kodlarının belirlenebilmesi sağlandı.  

 

Cari hesap tipi Mağaza olarak belirlenen anket kodları seçilerek mağazalar anketleri yapılabilir. Tamamlanan 

anketler raporlanabilir. 
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Anket tanımlama programında “Mağazada Kullanılacak” seçeneği seçilerek kaydedilen anketler için 

mağaza kullanıcılarının da anket girişi yapabilmeleri sağlandı. Nebim V3 Store uygulamasına Mağaza Yönetimi 

menüsüne anket giriş programı ve rapor eklendi.  
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 Optik Perakendeciliği sektöründe çalışan firmalarda optik ürünlerinin (cam, lens ve çerçeve) siparişleri 

Nebim V3 POS üzerinden peşin satış siparişi bölümünden alınabilmekte ve takibi yapılabilmektedir. 

 

Bununla beraber optik perakendeciliği sektöründe bulunan ve taksitli perakende satış yapan firmalarda 

optik ürünlerinin siparişleri de taksitli olarak alınmak isteniyordu. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Nebim 

V3 POS, Taksitli Satış Siparişi programına Kontakt Lens ve Cam/Çerçeve Siparişi eklendi. 
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 Çerçeve/Cam ve Kontak Lens siparişleri girilirken reçete detay bilgilerinin zorunlu alan olarak 

tanımlanabilmesi imkanı sağlandı.  
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 Genius’a ürün ve fiyat bilgilerini gönderirken mağaza bazında ayrı dosya oluşturma seçeneği eklendi. 

Mağaza bazında farklı fiyat kullanıldığında ya da ürünlerin sadece bazı mağazalara gönderileceği 

durumlarda bu opsiyon kullanılabilir. Bu opsiyon seçildiğinde seçilen dizin altına her mağaza için ayrı dizin 

program tarafından oluşturulacak , dosyalar o dizi altına atılacak ve dosya içerisinde de mağaza kodu 

yazılacaktır. 

Mağaza seçimi yapılmadığında tüm mağazalarda geçerli tek dosya oluşturulmaya devam edilecektir. 

 

 Ncr’e ürün ve fiyat bilgileri gönderilirken maksimum 3 adet barkod gönderiliyordu. Bu sınırı kaldırarak 

istenen sayıda barkod gönderilmesi sağlandı. 
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 Satış süreçlerinde ilgili satış işlemini yapan satış sorumlusu fişte satır bazında girilebilmektedir. Aynı zamanda 

müşteri kartlarında ilgili müşterilerin satış sorumlusu tanımlamaları yapılabilmekte ve müşteri kartında seçilen 

satış sorumlusu satış fişlerine otomatik olarak gelmektedir. 

 

Satış sorumlusu fiş girişinde müşteri kartından gelse dahi kullanıcı o anda müşteri ile ilgilenen veya satışı 

gerçekleştiren satış sorumlusunu değiştirebiliyordu. Burada bazı firmalarda karttan gelen bu satış 

sorumlusunun değiştirilememesi firma kararı olarak istenebiliyordu. Bu isteği karşılayabilmek amacı ile Alım, 

Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına satış süreçleri için “Fiş Girişlerinde Satış Sorumlusu 

Değiştirilemesin” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiği durumda müşteri kartından gelen satış 

sorumlusu değiştirilemeyecek fakat ilgili müşteri de bir sorumlu tanınlanmadı ise fişte yeni sorumlu 

girilebilmecektir. 
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 Global Blue Tax Free fatura düzenlendiğinde global blue tarafından oluşturulan döküm formunda ürün adı 

olarak sabit bir şekilde ürün adı çıkmaktaydı. Form dökümlerinde ürün kodu ve ürün adı kısmında farklı 

bilgiler yazdırılmak istenebiliyordu.  

 

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile form dökümünde özelleştirilebilir bir yapı ile kod ve adın farklı 

yazdırılabilmesi sağlandı. Farklı bir yazdırma yapılmak isteniyor ise Nebim merkez den konu hakkında 

özelleştirme talep edilmelidir. 

 

 Perakende müşterileri tekilleştirmek amacı ile veritabanında bilgileri aynı olan müşteriler birleştirilmekte ve 

bu sayede daha kaliteli bir Crm verisine ulaşılabilmektedir. Bu birleştirme için de Aynı Müşteri için Birden 

Fazla açılmış müşterileri birleştir programı kullanılmaktadır. 

 

Program yardımı ile hangi biglilerin aynı olduğu kayıtların listelenmesi ve işlemi yapan kullanıcının burada 

ana kayda yani birleştirme sonrası oluşacak kaydı seçerek birleştirme işlemini yapmaktaydı. Fakat bu işlem 

müşteri sayısı fazla olduğunda tek tek yapmak gerektiği için kullanılması zordu.  

 

Birleştirme işleminin daha kolay ve hızlı şekilde yapılabilmesini sağlamak amacı ile Ayn Müşteri İçin Birden 

Fazla Açılmış Müşterileri Birleştir Programına “Birleştirme İşlemi Toplu Olarak Yapılsın” seçeneği eklendi. Bu 

seçenek işaretlendiğinde aktif olan Ana Kayıt Seçeneklerinden uygun olan seçilerek bilgileri aynı olan 

müşterilerin birleştirilmesinde kullanıcı müdahalesi gerekmeden aynı kayıtların program tarafından 

bulunarak ana kaydın da seçilerek müşterinin birleştirilmesi sağlandı. 

 

Yapılan seçime göre bilgileri aynı olan müşteriler bulunacak, kartın oluşturulma tarihi en yeni olan veya en 

son alışveriş yapmış müşteride birleştirilecektir. 
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Bununla birlikte tanıma kartı kullanılan firmlarda tanıma kartı olan kişilerde birleştirme yapılabilmesine imkan 

verebilmek amacıyla seçenekler kısmına “Tanıma Kartı Tipi Filtrelensin” seçeneği eklendi. Bu seçenek 

filtrelenen tanıma kartı tipi olan ve aktivasyon durumu da seçilen durum olan kartların filtrelenmesi sağlandı. 
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 Perakende müşterilere alışveriş için teşekkür, doğum günü ve özel günlerde kutlama, taksit hatırlatması gibi 

düzenli olarak gönderilen sms ler olabildiği gibi, Nebim V3 POS üzerinde müşteri doğrulama, e-arşiv fatura 

gönderme, sadakat programına kayıt gibi anlık olarak sms ler olabilmektedir. 

 

Hem periyodik olarak gönderilecek hem de anlık olarak gönderilecek sms ler için sms gönderim şablon 

tanımlamaları Perakende Müşterilere Periyodik SMS Gönderme Kuralları programından yapılmaktaydı.  

 

Anlık olarak gönderilen sms ler için çeşitlilik gün geçtikçe artmaktadır. Aynı zamanda burada gönderilecek 

sms ler için özellikle çok markalı firmalarda, her farklı marka için farklı originatör sahibi olunması ve müşteri 

iletişim dilinin değişmesi nedeni ile hazırlanacak olan şablonlar marka bazında değişiklik göstermesi 

gerekmekteydi. 

 

Bu ihtiyacı karşılayabilmek ve programları daha kolay kullanılabilir ve kullanıcı dostu hale getirebilmek 

amacı periyodik sms gönderimi için kural tanımlama ve anlık sms ler için şablon tanımlama programlarını 

birbirlerinden ayrılarak Perakende Müşterilere Periyordik Sms Gönderme Kuralları ve Perakende Müşteri 

SMS Gönderim Şablonları olarak iki program oldular. 
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Farklı originatörler için farklı mesaj metni ile müşteriye ulaşılabilmesi için de Perakende Müşteri SMS Gönderim 

Şablonları programında Originatör bazında mesaj şablonlarının ayrı ayrı yapılabilmesi sağlandı. 

 

 

 

 

 

 



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

Kampanyalar 

 Perakende müşteriler için müşteri sadakat yönetimi kapsamında, puan kazandılıp,kazanılan puanlar daha 

sonraki alışverişlerde indirim olarak kullanılabilmektedir.  

 

Perakende müşteri, bir alışveriş yapıp puan kazanıp, daha sonraki alışverişinde ilgili puanı kullanıp ilk 

alışverişi iade ettiği durumda müşterinin puanı eksiye düşebilmektedir. Bu aşamada işlemi gerçekleştiren 

kasiyere uyarı vermesi için Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına Puan Kazanılan Bir Alışveriş 

İade Edilirken Müşteri Puanı Eksiye Düşüyor İse Uyarı Ver parametresi eklendi.  

 

Nebim V3 POS üzerinde de ilgili parametre kontrol edilerek kasiyere uyarı vermesi sağlandı. 
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 Nebim V3 ERP kampanya methodları ile perakende müşterilere yapmış oldukları alışverişlerde belirli şartlar 

sağlandığı durumda daha sonraki alışverişlerinde kullanılmak üzere müşteri puanları kazandırılabilmektedir.  

 

Perakende firmaları kampanya tasarımlarında kazanılan bu puanların istenir ise her şartta, istenir ise bazı 

zamanlarda ve bazı ürün gruplarında kendi değerinden belli bir kat daha değerli olarak kullanılabileceği 

şekilde tasarım yapabilmektedir.  

 

Nebim V3 ERP içerisinde de müşteri puanlarının katlı şekilde kullanılmabilmesi amacı ile Puan 

kampanyalarında kampanya yöntemine “Puan Kazan / Kullan (Booster)” seçeneği eklendi. 

İlgili seçenek ile farklı ürün gruplarında farklı katlar ile müşterinin puan kullanılması sağlanabilmektedir. 

Booster müşteri puanının  özellikleri; 

o Booster olan müşteri puanlarının kullanım aşamasında değerinin katları şeklinde kullanılabilmesi 

o Booster puanlarda farklı ürün grupları için farklı katlar tanımlanıp müşterinin istenilen ürün 

gruplarına yönlendirilebilmesi 
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 Nebim V3 ERP kampanya methodları ile perakende müşterilere yapmış oldukları alışverişlerde belirli şartlar 

sağlandığı durumda daha sonraki alışverişlerinde kullanılmak üzere müşteri puanları kazandırılabilmektedir.  

 

Kazanılan bu puanlar alışveriş esnasında indirim olarak kullanılmaktadır. Perakende müşterinin alışveriş 

yapıp yapmış olduğu alışverişte puan kullanması durumunda bu kullanılan puan iskonto olarak 

düşmektedir. Daha sonra müşteri almış olduğu ürünü başka bir kişiye hediye olarak verdiğinde ve kişi gelip 
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ürün değiştirme işlemi yapmak istediğinde ürünün mevcut etiket fiyatı değil puan düşülmüş olan indirilmiş 

fiyatı üzerinden iade alınmakta ve puanda alışverişi ilk yapan müşteriye geri yüklenmekteydi. 

 

Bu işlemi etik olarak doğru bulmayıp aslında puanın hediyeyi değiştirmeyi gelen kişiye yüklenmesi 

gerektiğini ve böylece gelen kişi ürünü gerçek fiyatı üzerinden iade alabileceğini düşünen firmalarda bu 

problem olmaktaydı. 

 

Bu sorunun önüne geçebilmek amacı ile Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına “Hediye 

Ürün İadesinde Müşteri Puanı Yeni Müşteriye Yüklensin” parametresi eklendi. Bu parametre 

işaretlendiğinde Nebim V3 POS’ta Hediye Ürün İade Al programı ile yapılan ürün iadesinde iade edilen 

alışverişte kullanılan puan ürünü en son iade eden kişiye yüklenecektir ve bu kişi kampanya devam ettiği 

sürece alışverişinde bu puanı kullanabilecektir. 

 

Bu şekilde bir ürün iade işlemi olduğu durumda kullanıcının karşısına çıkacak uyarı ile müşteriyi bilgilendirmesi 

ve puanı yeni müşteriye devretmesi sağlandı. 
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Servis ve Destek 

 Destek talep formu girişinde seçilen ürün barkod okutularak veya kod bul ile bulunarak giriliyorsa satış 

fişinden bağımsız olarak atılıyordu. Fatura seçilmeden giriş yapılsa bile seçilen müşteriye yapılan satışlar 

arasından seçilen ürün sınırlanarak fiş seçme imkanı sağlandı.  

Satışı olmayan ürünlere destek talep formu açılabilsin parametresi işaretli değil ise fiş seçme zorunlu hale 

getirildi. Ürün kodu bulunduğu anda seçilen ürünün satıdığı fişler ekranda listelendi.   

 

 Destek talep formu girilirken müşteri doğrulaması yapılabilmesi sağlandı. Mağaza parametrelerinde 

“Servis Destek İşlemleri Müşteri Doğrulandığında Geçerlidir” parametresi seçilmelidir.  
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Parametre seçildiğinde destek talep formu girilirken , yine parametrede seçilen yöntemlerle önce müşteri 

doğrulaması yapılması beklenecektir. 
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 Destek talep formu girişinde faturalar ile birlikte irsaliyesi kesilmiş ürünlere de talep formu oluşturulabilmesi 

sağlandı.  

 

 

 Destek talep formu oluşturma sihirbazında süreç akışı olarak sevkiyatların da seçilebilmesi sayesinde 

faturalar ile birlikte irsaliyesi kesilmiş ürünlere de talep formu oluşturulabilmesi sağlandı.  
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Nebim V3 POS 

 

 Perakende Satış yapılan firmalarda perakende müşteri ürün iadesi yaptığında iade işlemi sonucunda Kredi 

Çeki oluşturulup basılarak müşteriye verilebiliyor.  

 

Perakende müşteri elindeki bu çeki daha sonraki alışverişlerinde ödeme aracı olarak kullanabilmektedir. 

Burada müşterinin kredi çekini tek seferde kullanarak sepet büyüklüğünü arttırmak isteyen firmalar 

olabilmektedir. Bu nedenle Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına  “Kredi Çekleri Tek 

Kullanımlık Oluşturulsun ve Tek Seferde Kullanılsın” seçeneği eklendi.  

 

Bu seçenek işaretlendikten sonra yapılan iade işlemlerinden oluşan kredi çekleri tek kullanımlık olarak 

oluşacak ve tam kullanılmasına izin verilecektir. 
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 Nebim V3 POS üzerinde fatura ve sipariş fişi düzenlenirken ilgili belgenin vergi tipi Vergi Tipi Değiştir ile 

değiştirilebilmektedir. Burada bazı durumlarda hiç bir zaman ilgili firmada düzenlenmeyen vergi tipleri 

olabilmekte ve kullanıcılar yanlışlıka bu vergi tipini seçerek hatalı belge düzenlenmesine sebep olmaktadır. 

 

Bunun önüne geçebilmek amacı ile Mağaza Parametrelerine “Mağazada Kullanılacak Vergi Tipleri 

Sınırlandırılacak” parametresi eklendi. Parametre işaretlenip vergi tipleri seçildiğinde Nebim V3 POS 

üzerinde belge düzenlenirken sadece seçilen vergi tiplerinin gelmesi sağlandı. 
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 Taksitli perakende satış kullanan ve aynı zamanda sonradan teslim ile ürünlerini teslim eden firmalarda 

taksitli satış siparişi kullanılmaktadır. Taksitli satış siparişi düzenlendikten sonra sipariş ile ilgili herhangi bir iptal 

işlemi yapılmak istendiğinde taksiti satış siparişi düzenle programı ile işlem yapılabilmektedir. 

 

Sipariş düzenleme programı ile işlem yapılıp sipariş içerisindeki bir veya daha fazla ürün iptal edildikten 

sonra sipariş iptal işlemi geri alınamamaktaydı. Bu da özellikle hata ile tamamlanmış işlemlerde sipariş 

iptalinin geri alınamamasından dolayı birçok işlem yaparak müşteri borçlarını düzenleme ihtiyacı 

doğuruyordu. 

 

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile “Taksitli Satış Sipariş İptali Sil” programı eklendi. 

 

Taksitli satış sipariş iptali sil programı ile seçilen taksitli satış siparişinin iptal edilmiş olan son kaydı geri 

alınabilmekte yani silinebilmektedir. Siparişe ait birden fazla iptal hareketi var ise sadece en son yapılan iptal 

kaydı silinebilmektedir. Daha önce yapılan bir iptal silinmek istenirse sondan başlayarak silinmek istenilen 

kayda kadar olan sipariş iptalleri silinerek işlem yapılmalıdır. 
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 Ürünlerini sigortalı olarak satmak üzere sigorta şirketleri ile anlaşan firmalarda Nebim V3 POS üzerinde 

düzenlenen bir sipariş / faturada ilgili fişin hangi sigorta şirketi ile düzenlendiği bilgisinin saklanması ihtiyacı 

vardı. 

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Nebim V3 POS üzerinde sipariş ve fatura girişinde sigorta şirketi girişi 

eklendi. Sigorta şirketi girişinin kullanılabilmesi için POS arayüzü ayarlarında Sigorta Şirketi Kurumu Değiştir 

butonun ilgili POS arayüzüne eklenmesi gerekmektedir. 

  

 Taksitli perakende satış yapan firmalarda, perakende müşterinin ürün iadelerinde, sipariş iptallerinde 

müşterinin alacaklı olarak kalıp, daha sonraki alışverişlerinde hesabındaki bakiye ile ödeme yapabilmesi 

için avans a çevirme işlemi yapılabiliyor.  

 

Avansa çevrilen tutar eğer daha sonra müşteri tarafından geri istenilir ise bunu sağlayabilmek amacı ile 

Avans İade Et programı eklendi. Avans İade Et programı ile müşterinin daha önceden avans ödemesi 

olarak aldığı ve/veya iade ve iptal işlemlerinden kalan bakiyesi müşteriye geri iade edilebilmektedir. 
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 Mağazalarda Personellerine ve toptan müşterilerine perakende satış yapılan firmalarda Nebim V3 POS 

üzerinde Personel ve Toptan müşteri ekstrelerinin alınabilmesi amacı ile raporlar bölümüne iki ekstre 

eklenmiştir. 
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 Nebim V3 POS ödeme ekranlarında ödeme olarak döviz kabul edilebilmektedir. Burada kasiyerin 

alabileceği döviz cinsleri mağaza parametrelerinde Mağazanın Kabul Edeceği Dövizler sekmesinde 

ayarlanabilmektedir. 

 

Bu ayarlamadan sonra kasiyerler ödeme ekranında müşteriden ödeme aracı olarak döviz alabilirler. Döviz 

ile ödeme alınırken döviz kuru olarak daha önce merkez tarafından girilmiş veya ilgili merkez bankasından 

çekilmiş olan döviz kuru ile işlem yapılabileceği gibi kasiyer o anda müşteri ile anlaştığı döviz kurunu da 

girebilmektedir.  

 

Fakat bazı firmalarda kasiyerin döviz kuruna müdahele etmemesi talep edilebilmektedir. Bu ihtiyacı 

karşılayabilmek amacı ile Mağaza Parametreleri POS Üzerinde sekmesine “Mağaza Kullanıcısı Döviz 

Kurlarını Değiştirebilir” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenmez ise döviz kuru ödeme ekranında 

gelecek ve kullanıcının müdahale etmesi engellenecektir. 
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 Müşteri puanı ve indirim çeki kampanyaları kullanıldığı durumda Nebim V3 POS üzerinde satış ekranında 

müşteri seçiminden sonra müşterinin kullanılabilir inidirm çek ve puan bilgisi gösterilmektedir. 

 

Burada kasiyeri uyarmak ve müşterinin indirim çeklerini ve puanlarını kullanmaya teşvik etmek amacı ile 

ödeme ekranında indirim çek ve puanlarını tekrar gösterip kolay bir şekilde kullandırmak istenebiliyordu.  

 

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile   Mağaza Parametrelerine “Ödeme Öncesinde Müşteri Çek ve Puan 

Bilgisi Gösterilsin” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiğinde Nebim V3 POS ekranında ödeme 
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ekranında müşteri puanları ve indirim çeklerini kullanabilmesi için yeni bir ekran çıkacak ve kasiyeri 

yönlendirmesi sağlanacaktır. 
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 Perakende Sipariş fişinde herhangi bir kampanya uygulandı ise bu durumda kısmi iptal yapılmak 

istendiğinde uyarı verip tümünü iptal yapmasını zorunlu koşuyorduk. Bu konuda değişiklik yapılarak 

kampanya kullanılan bir sipariş içerisinden kısmi iptal yapılabilmesi sağlandı. 

 

 Mağazalarda kullanıcı suistimallerinin önüne geçmek adına, iade işlemlerinde iade işleminin gerçekten 

müşteriye yapılması sağlanmak istenebilmektedir. Burada amaç iade işlemi sırasında müşterinin gerçekten 

mağazada olduğunu doğrulamak ve iade işlemini daha sonra tamamlamaktır.  

 

Bu kontrolü sağlayamabilmek için Mağaza Parametrelerine “İade İşlemleri Müşteri Doğrulandığında 

Geçerlidir” parametresi eklendi. Parametre işaretlendiğinde müşteriden iade alınmak istendiğinde 

doğrulama seçeneği olarak seçilen seçeneklerden bir tanesi ile müşteri doğrulaması istenecek ve eğer 

doğrulama gerçekleşmediyse işleme devam etmesine izin vermeyecektir. 
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 Nebim V3 POS üzerinde kampanya uygulanabilmesi, taksitli alışveriş yapabilmesi gibi sebepler ile  

perakende müşteri için doğrulama kullanılabilmektedir. Doğrulama için perakende müşterinin gsm hattına 

sms gönderilebildiği gibi müşteriye verilmiş olan tanıma kartı ile de yapılabilmekteydi. 

 

Perakende müşteri doğrulamasına şifre doğrulama yöntemi de eklendi. Kart ve sms doğrulaması 

kullanılamayan durumlarda şifre de kullanılabilmektedir. 
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Müşteriye tanımlanan şifre için geçerlilik süresi tanımlanıp ilgili süre sonra erdiğinde müşteri geldiği zaman 

müşterinin şifresini değiştirmesi istenecektir. Müşteri şifresi Nebim V3 POS ve Store programlarında iki türlü 

olabilmektedir. Bir tanesi müşterinin eski şifresini girerek şifresini değiştirmesine imkan vermektedir. Diğer 

durumda ise müşteri parolasını unuttu ise bu durumda şifre değiştirme isteğinde tanımlı olan cep telefonuna 

bir sms gitmekte ve sms ile gönderilen doğrulama kodu girildiği durumda şifre değiştirilebilmektedir. 
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Eğer müşteri şifresini unuttu, yanında da cep telefonu yok ise bu durumda mağaza personeli kasa da şifre 

değiştirme işlemini yapamayacaktır. Firma merkezinde Nebim V3 ERP programından peraekende müşteri 

içerisinde parola sıfırla yapılabilmektedir. 
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 Tax free aracı kurum olarak Global Blue firması ile çalışan firmalar Nebim V3 POS üzerinden online olarak 

Global blue tax free faturası düzenleyebilmektedir. Online olarak global blue tax free faturası 

düzenlenirken turistin aynı zamanda sadakat yönetim servislerinden bir tanesine üye olmasına imkan 

verilmiyordu. Bu nedenle bir sadakat yönetim servisi ile anlaşılmış olan ve turist için daha avantajlı bir 

kampanya var ise üye doğrulaması yapılamadığı için turist faydalanamıyordu. 

 

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Global Blue Tax Free faturası düzenlenirken aynı zamanda turistin 

anlaşmalı olunan sadakat yönetim servislerinden ilgili alışveriş için kullanılmak istenilene de doğrulama 

yapması sağlandı. 
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 YNÖKC Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzu Sürüm 2, 20 Ekim 2016 tarihinde yayınlandı. Kılavuz uyumluluğu için ÖKC 

firmalarının Tubitak’dan yazılı onay alması gerekiyor. Şu anda çalıştığımız tüm ÖKC firmaları kılavuz ile ilgili 

geliştirmeleri yapmakta ve onay aşamasına gelmek üzeredir. 

 

Bu kılavuz ile birlikte “Cari Hesap Tahsilatı Bilgi Fişi” eklendi. Taksitli perakende satış yapan firmaların taksit 

ödemelerinde kullanılacak fiş bu fiş olacaktır. Nebim tarafında Cari hesap tahsilatı bilgi fişi geliştirmeleri 

tamamlandı ve yayınlandı. ÖKC firmaları yazılı fark onaylarını aldıklarında cihaz versiyonları 

güncellendiğinde bilgi fişi kullanılabilir hale gelecektir. 

 

Cihaz güncellenmesi tamamlandıktan sonra taksit ödemesi al kımsında YNÖKC den Cari Hesap Tahsilatı Bilgi 

Fişi dökülebilmesi için POS terminali ayarlarından, POS Cihazı Parametrelerinden  “CurrAccPaymentActive” 

olarak ayarlanmalıdır. 
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 Nebim V3 POS’un entegre olduğu YNÖKC cihazlarına Ingenico IDE280 cihazı eklendi. Kablolu entegrasyon 

yapılmakta olan cihaza USB ve ethernet arayüzleri ile bağlantı sağlanabilmektedir. 

 

 Nebim V3 POS üzerinde ürün değişim, iade, sipariş düzenleme gibi tüm fiş bulma ekranlarında ilgili fişin 

Nebim V3’ün üretmiş olduğu fiş numarası ile arama yapılabilmekteydi. Burada ilgili fiş numarası o sırada 

müşterinin elinde olmadığı durumlarda belgenin döküman numarası ile de arama yapılabilmesi ihtiyacı 

vardı. 

 

Yine bununla paralel olarak e-fatura ve e-arşiv faturalarında da E-fatura/arşiv numarası ile de arama 

yapmak ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek amacı ile Nebim V3 POS fiş bulma ekranlarında ilgili 

arama tipinin seçilebilmesi seçeneği eklendi. 
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 Nebim V3 POS üzerinde ürün iade, kampanya, müşteri iskontosunun uygulanması vb. İşlemlerde müşteri 

doğrulaması istenebilmektedir. Buradaki doğrulama SMS ile yapılabilmektedir. SMS ile müşteri doğrulaması 

yapıldığında müşteriye sms gönderildikten sonra tekrar gönderme işlemi yapıldığında aynı anda müşteriye 

birden fazla sms gönderilebilmekteydi. 

 

Bu şekilde fazla gönderim yapıldığında hem sms için ödenen ücretler arttığı gibi hemde müşteriye birden 

fazla sms atarak bir kirlilik ve güvensizlik oluşturulabiliyordu. Bunu  önüne geçmek amacı ile müşteriye sms 

gönderildikten sonra 30 sn. Beklemek için bir geri sayım eklendi. Kullanıcının tekrar sms gönderebilmesi için 

30 sn süre geçmesi gerekmektedir. 
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 Taksitli perakende satış kullanan ve aynı zamanda ürünlerini sonradan teslim yapan firmalarda Nebim V3 

POS üzerinde Taksitli Sipariş programı kullanılmaktadır. Taksitli sipariş ile müşteriden sipariş alınır vade sayısı 

ve tutarları konusunda anlaşılarak sözleşme düzenlenir ve daha sonra yasal süre iiçerisinde sipariş 

faturalandırılmaktadır. 

 

Siparişin faturalandırılması sırasında müşteri faturanın başka bir şahıs adına veya firma adına 

düzenlenmesini talep edebilmektedir. Burada kurumsal fatura düzenlenmek istendiğinde düzenleyen ve 

düzenlenecek firmanın e-fatura uygulamasına tabi olması durumunda da e-fatura düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

 

Nebim V3 POS üzerinde taksitli satış siparişi faturalandırma işleminde fatura adresi değişikliği yapılamadığı 

için bu ihtiyaç karşılanamamaktaydı. Bunun önüne geçebilmek amacı ile taksitli sipariş faturalaştır 

programında sipariş ve ilgili satırlar seçildilkten sonra tam denildiğinde yeni eklenen ekran ile oluşacak 

faturanın adres bilgileri değiştirilebilmektedir. 

Aynı şekilde taksitli irsaliye faturalaştır işleminde de yine aynı işlem yapılabilmektedir. 

 

 Nebim V3 ERP 16.10.1 versiyonu ile birlikte şirket adına düzenlenen perakende faturaların iade işleminde 

iade tipi sorulması sağlanmıştı. Bu geliştirme ile kasiyerin, müşteri ile iletişim halindeyken şirket iade faturası 

veya gider pusulası ile iade alınıp alınmayacağına karar vermesi gerekiyordu. 

 

Burada her seferinde soru soruyor olması, işlemlerinin tamamında gider pusulası ile iade alan firmalarda 

fazladan bir soru olduğundan ihtiyaç duyulmadı. Bu nedenle bu sorunun sorulup sorulmaması konusunda 

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına “Şirket Fatura İade İşleminde İade Tipi Sorulsun” 

parametresi eklendi.  

 

Parametre işaretlenmez ise bu soru sorulmayacak ve varsayılan olarak gider pusulası ile iade alınıyor 

olacaktır. Eğer müşteri şirket iade faturası getirdi ise bu durumda iade ekranlarında İşlemler menüsü 

altından İade Tipi Değiştir denilerek işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.  
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 Sipariş girişinde sipariş alınan ürün ile ilgili üretime veya tedarikçiye verilecek olan notlar, sipariş fişinde satır 

açıklaması alanına girilmektedir.  Buraya girilen açıklama satış siparişinden oluşturulan alım siparişlerine 

aktarılmaktadır ve tedarikçiye geçilmektedir. Aynı zamanda sipariş sonrası irsaliye ve fatura süreçlerine de 

bu açıklama aktarılmaktadır. 

 

Sipariş girişindeki satır açıklamasındaki karakter sayısı 200 karakter ile sınırlıydı. Bu alana daha detaylı bilgi 

yazılmak istendiğinde alan yeterli olmamaktaydı. Sipariş satır açıklaması karakter sayısı arttırıldı. Bununla 

beraber siparişden sonraki süreçlere ilgili satır açıklaması taşınacağı için sonraki süreçlerin de açıklama 

sahası karakter sayısı arttırılmıştır. 
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 Mağazalarda perakende satış sırasında müşterinin satın aldığı ürünler haricinde sarf malzemesi(Gamboç, 

poşet, vb.)  çıkışı da olmaktadır. Bu malzemeler mağazalara mağaza transfer fişleri ile gönderilmekte fakat 

müşteriye çıkış kaydı veritabanına kayıt edilmediği için envanteri yönetilememkteydi. 

 

Mağazalarda ücretsiz olarak çıkışı yapılan sarf malzemelerinin çıkış işlemlerinin girilebilmesi ve dolayısıyla 

envanterlerinin takip edilebilmesi amacıyla Nebim V3 POS üzerinde satış fişlerinde “Sair Sarf Fişi” girişi 

eklendi. 
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Burada tüm malzemelerin listelenmemesi ve sadece mağazada kulllanılacak olan malzemelerin listelenmesi 

için Malzeme kartı üzerine de “Mağazada Kullanılacak” parametresi eklendi. Nebim V3 POS, Sair Sarf Fişi 

girişinde sadece bu parametre işaretli olan malzemelerin gelmesi sağlandı. 

 

Nebim V3 POS satış ekranında fatura ile ilişkilendirilerek düzenlenen bu sair sarf fişi, fatura ile bağlantılı 

olduğunda Sair Sarf Fişi girişinden silinemeyecek ve değişiklik yapılamayacaktır. 
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 Perakende satış yapan firmalarda bazı durumlarda müşteriye fatura veya sipariş düzenlenmeden önce 

müşteriden düzenlenen makbuz karşılığında nakit, kredi kartı, banka havalesi, vb. Yöntemler ile para 

alınabilmektedir. Alınan bu para ile müşteri alacaklı olarak kalmakta ve alınan para müşteri avansı olarak 

beklemektedir. 

 

Nebim V3 POS üzerinde perakende müşteriden avans ödemesi alınabilmesi ve kullanılmadığı taktirde 

tekrar müşteriye iade edilebilmesi için gerekli programlar daha önceki versiyonlarda eklenmişti. 
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Müşteriden alınan bu avans, müşteriye daha sonra düzenlenecek olan sipariş veya fatura ile ilişkilendirilerek 

kullanılmak istenmekteydi. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Nebim V3 POS Peşin Sipariş ve Peşin Fatura 

düzenlenirken  ödeme yöntemleri için “Avans” ödemesi eklendi. 

 

İlgili avans ödemesi sipariş veya fatura ile eşleştirildikten sonra fatura ve sipariş için Hatalı Girilmiş Ödeme 

Kayıtlarını Düzelt – Yeniden Düzenle programında bu avans ödemesinin fatura ile eşleşmesi silinebilir, avans 

ödemesinin ilgili fişe bağlanmış tutarı değiştirebilir. Burada yapılan değişiklik ilk girilen avans tutarını 

değiştirmeyecektir. 
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Veri Ambarı ve İş Zekası 

 

 Nebim V3 Veri Ambarı V3 küpünün Lokasyon boyutuna Mağaza Satış Kanalı ve Mağaza Satış Kanalı 

hiyerarşisi verileri eklendi.  

Lokasyon boyutuna isteğe göre değiştirilebilecek 10 adet Özel Alan eklendi. Verilen özel formüllerle veya 

ztli tablolardan gelen bilgilerle bu alanların istenildiği şekilde özelleştirilebilmesi sağlandı. 

 

 Nebim V3 Olap Browser ile herhangi bir rapor üzerinde çalışırken seçilen hücrelerde sağ tuş ile (ve CTRL-c) 

koplayama eklendi. 

 

 Nebim V3 Olap Browser kolon başlıklarına ve veri hücrelerine çift tıklama yapıldığı zaman seçilen hücrelere 

odaklanabilmesi sağlandı. 

Öncesi 

 
 

Sonrası 

 
 

 Nebim V3 ERP OLAP Browser’a İleri – Geri tuşları eklendi. Excel pivot tabloda olduğu gibi istenildiği gibi 

ileriye veya geriye gezinti yapılabilecek.  
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 Nebim V3 ERP OLAP Browser’a Filitreleri Göster Tuşu eklendi. Böylece ekranda yapılan seçimlerin toplu 

olarak düzenli bir şekilde görülmesi sağlandı. Ekranda yapılan seçimler değştikçe bu alanın da otomatik 

olarak güncellenmesi sağlandı. 

 

 Nebim V3 Olap Browser programına Perpektif kavramı eklendi. Kullanıcıların küplerin görünümünü 

istedikleri gibi değiştirebilmesi sağlandı. Kullanıcılar sık kullandıkları Boyutlar ve Veriler dışında kalan veya  

hiçbir zaman ilgilenmedikleri alanları küp görünümünden kaldırabilecekler. Kullanıcıların kendilerine özel 

perspektifler hazırlayabilmeleri sağlandı. 

 

Aşağıdaki örnekte de görüldüğü gibi Perspektif Yönetimi sayesinde gerek Dizin başlıklarının gerekse Veri 

isimlerinin istenilen sekilde değiştirilebilmesi sağlandı. Örneğin “Satışlar (VD)(Ş)” olarak görülen bir alan 

kullanıcı tarafından “Satış Tutarı Vergi Dahil” veya “Satış Cirosu” şeklinde değiştirilebilir. Ekranda görünüm 

sırası da değiştirilebilir hale getirildi. 

 

 

 

 



Copyright © 2017 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.S. 
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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 Fişi Bulunmayan Kaynak Fişleri Düzelt 

ERP 
Genel 
Muhasebe 

Beyannameler 
Yüklenilen KDV Listesi - Alış ve Satış Faturalarını 
İlişkilendir 

ERP 
Genel 
Muhasebe 

Beyannameler 
Yüklenilen KDV Listesi - Alış ve Satış Faturaları 
İlişkilendirmesini Sil 

ERP 
Genel 
Muhasebe 

Beyannameler Muhasebe Fişlerine Yüklenilen KDV Değerini Ata 

ERP 
Genel 
Muhasebe 

Beyannameler Muhasebe Fişlerinden Yüklenilen KDV Değerini Sil 

ERP 
Finansman 
Yönetimi 

Banka İşlemleri Şirket Kredi Kartı Ödeme Planı Oluştur 

ERP 
Finansman 
Yönetimi 

E-Fatura İşlemleri 
Oluşturulmuş İhracat E-Faturalarını Kontrol Et ve 
Gönder 

ERP 
Finansman 
Yönetimi 

E-Mutabakat İşlemleri E-Mutabakat 

ERP 
Finansman 
Yönetimi 

E-Mutabakat İşlemleri Müşteri E-Mutabakat Hazırla 

ERP 
Finansman 
Yönetimi 

E-Mutabakat İşlemleri Müşteri E-Mutabakat Raporlarını Onayla 

ERP 
Finansman 
Yönetimi 

E-Mutabakat İşlemleri 
Onaylanmış Müşteri E-Mutabakat Raporlarının 
Onayını Kaldır 

ERP 
Finansman 
Yönetimi 

E-Mutabakat İşlemleri Tedarikçi E-Mutabakat Hazırla 

ERP 
Finansman 
Yönetimi 

E-Mutabakat İşlemleri Tedarikçi E-Mutabakat Raporlarını Onayla 

ERP 
Finansman 
Yönetimi 

E-Mutabakat İşlemleri 
Onaylanmış Tedarikçi E-Mutabakat Raporlarının 
Onayını Kaldır 

ERP Satın Alma Sipariş Planlama Tedarikçi Fiyat Listesini Geçersiz Kılma Sihirbazı 

ERP Satın Alma Malzemeler Malzeme Parti Barkodu Oluşturma Sihirbazı 

ERP Satın Alma Malzemeler Top Numarası 

ERP Satın Alma Malzemeleri Etiketle Malzeme Etiketi Adetleri Girişi 

ERP Satın Alma Malzemeleri Etiketle Malzeme Etiketi Oluşturma Sihirbazı 

ERP Satın Alma Malzemeleri Etiketle Malzeme Etiketi Dökümü 

ERP Satın Alma Malzemeleri Etiketle Malzeme Parti Etiketi Dökümü 

ERP Satın Alma Malzemeleri Etiketle Hazırlanmış Etiket Listelerini Sil 

ERP 
Satış & 
Pazarlama 

Satış & Pazarlama Kodlamaları Maddenin Bulunduğu Kabın Markası 

ERP 
Satış & 
Pazarlama 

Müşterilere Duyurular Perakende Müşteri SMS Gönderim Şablonları 

ERP 
Satış & 
Pazarlama 

Toptan Satışlar - Global Blue Fatura 

ERP 
Satış & 
Pazarlama 

Toptan Satışlar - Global Blue Faturayı Yeniden Düzenle 

ERP 
Satış & 
Pazarlama 

Toptan Satışlar - Global Blue Faturayı İade Al 

ERP 
Satış & 
Pazarlama 

Toptan Satışlar - Global Blue Son Faturayı Yazdır 
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ERP Dış Ticaret İthalat İşlemleri 
Excel Dosyasından Gümrükten Mal Çekme Fişlerini 
Al 

ERP Ürün Yönetimi Ürün Yönetimi Kodlamaları Top Not Tipi 

ERP Ürün Yönetimi Ürün Yönetimi Kodlamaları Parti 

ERP Ürün Yönetimi Ürün Yönetimi Kodlamaları Parti Lotu 

ERP Ürün Yönetimi Ürünler Ürün Parti Barkodu Oluşturma Sihirbazı 

ERP Ürün Yönetimi Ürünleri Etiketle Ürün Parti Etiketi Dökümü 

ERP Ürün Yönetimi Top Numarası Takibi Top Numarası 

ERP Depo Yönetimi Envanter Verilen Sair İmalat Siparişleri 

ERP Depo Yönetimi Envanter Verilen Sair İmalat Siparişleri Kapat/Aç 

ERP Depo Yönetimi Envanter Verilen Sair İmalat Siparişleri Toplu İptal 

ERP Depo Yönetimi Envanter Verilen Sair İmalat Siparişlerinde Toplu Bilgi Değiştir 

ERP Depo Yönetimi Envanter Verilen Sair İmalat Siparişlerini Kilitle 

ERP Depo Yönetimi Envanter Sair İmalat Fişleri Girişi - Sipariş Bazlı (Otomatik) 

ERP Depo Yönetimi Envanter Sair İmalat Fişleri Girişi - Sipariş Bazlı 

ERP Depo Yönetimi Envanter Top Birleştirme Fişi 

ERP Depo Yönetimi Envanter Top Bölme Fişi 

ERP 
Mağazaların 
Yönetimi 

Mağazalar Mağaza Anketleri (Soru/Cevap Formları) 

ERP Perakende Satış Perakende Satış Kodlamaları Müşteri Görüşme Formu Sonucu 

ERP Perakende Satış Perakende Satış Kodlamaları Müşteri Görüşme Formu Konusu 

ERP Perakende Satış 
Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen 
Taksitler) 

Avukat Kodu Güncelleme Sihirbazı 

ERP 
İnsan 
Kaynakları 

İnsan Kaynakları Kodlamaları Alt Departman 

ERP 
İnsan 
Kaynakları 

İnsan Kaynakları Kodlamaları Kadro 

ERP 
İnsan 
Kaynakları 

İnsan Kaynakları Kodlamaları Ünvan 

ERP 
İnsan 
Kaynakları 

İnsan Kaynakları Kodlamaları İş Grubu 

ERP 
Personel 
Ücretleri 

Kazanç ve Kesinti Hesaplamaları Yıllık İzin Bordrosu 

ERP 
Personel 
Ücretleri 

Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri 
SGK Personel İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi 
Hazırlama 

ERP Ayarlar Lokasyon Parametreleri Tax Free Point Parametreleri 

ERP Ayarlar Lokasyon Parametreleri Tax Free Zone Parametreleri 

ERP Ayarlar Lokasyon Parametreleri Çeviri Servisi Parametreleri 

ERP Ayarlar İşlem Tipleri Finans İşlem Tipi Tanımı 

ERP Ayarlar İşlem Tipleri Finans İşlem Tipleri 

ERP Ayarlar Genel Kodlamalar Tax Free Aracı Kurum 

STORE 
Mağaza 
Yönetimi Anket Mağaza Anketleri (Soru/Cevap Formları) 

STORE Toptan Satış Toptan Satışlar - Global Blue Fatura 

STORE Toptan Satış Toptan Satışlar - Global Blue Faturayı Yeniden Düzenle 

STORE Toptan Satış Toptan Satışlar - Global Blue Faturayı İade Al 

STORE Toptan Satış Toptan Satışlar - Global Blue Son Faturayı Yazdır 
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Raporlar  

  Menu Uygulama Program Adı Sorgu Adı 

ERP 
Genel 
Muhasebe 

Beyannameler Yüklenilen KDV Listesi Yüklenilen KDV Listesi  

ERP 
Genel 
Muhasebe 

Beyannameler 
Yüklenilen KDV Listesi - Satış 
Faturaları Bazlı 

Yüklenilen KDV Listesi - Satış Faturaları 
Bazlı  

ERP 
Finansman 
Yönetimi 

Banka İşlemleri Şirket Kredi Kartı Ekstresi Şirket Kredi Kartı Ekstresi  

ERP 
Finansman 
Yönetimi 

E-Arşiv İşlemleri E-Arşiv Faturaları Durum Raporu E-Arşiv Faturaları Durum Raporu  

ERP 
Finansman 
Yönetimi 

E-Mutabakat 
İşlemleri 

Müşteri e-Mutabakat Onay 
Durumu 

Müşteri e-Mutabakat Onay Durumu 

ERP 
Finansman 
Yönetimi 

E-Mutabakat 
İşlemleri 

Tedarikçi e-Mutabakat Onay 
Durumu 

Tedarikçi e-Mutabakat Onay Durumu 

ERP Satın Alma Malzemeler 
Malzeme Barkod Kontrol 
Listesi(Parti Kodu Bazlı) 

Malzeme Barkod Kontrol Listesi(Parti 
Kodu Bazlı)  

ERP 
Satış & 
Pazarlama 

Müşterilere 
Duyurular 

E-Mail Duyuruları Ulaşım Raporu E-Mail Duyuruları Ulaşım Raporu  

ERP 
Satış & 
Pazarlama 

Raporlar Aylık Satış ve Kazanç (Hasılat) Aylık Satış ve Kazanç (Hasılat)  

ERP 
Ürün 
Yönetimi 

Ürünler 
Ürün Barkod Kontrol Listesi(Parti 
Kodu Bazlı) 

Ürün Barkod Kontrol Listesi(Parti Kodu 
Bazlı)  

ERP 
Depo 
Yönetimi 

Envanter 
Sair İmalat Fişleri Kontrol Listesi 
- Bağlı Alım Faturaları 

Sair İmalat Fişleri Kontrol Listesi - Bağlı 
Alım Faturaları  

ERP 
Depo 
Yönetimi 

Envanter 
Verilen Sair İmalat Siparişleri 
Kontrol Listesi 

Verilen Sair İmalat Siparişleri Kontrol 
Listesi  

ERP 
Depo 
Yönetimi 

Envanter 
Verilen Sair İmalat Siparişleri 
Kontrol Listesi 

Verilen Sair İmalat Siparişleri Kontrol 
Listesi 2 

ERP 
Depo 
Yönetimi 

Raporlar 
Ürün Envanter Raporu - Parti 
Bazında 

Ürün Envanter Raporu - Parti Bazında  

ERP 
Depo 
Yönetimi 

Raporlar 
Ürün Envanter Raporu - Top 
Bazında 

Ürün Envanter Raporu - Top Bazında  

ERP 
Depo 
Yönetimi 

Raporlar 
Malzeme Envanter Raporu - 
Parti Bazında 

Malzeme Envanter Raporu - Parti 
Bazında  

ERP 
Depo 
Yönetimi 

Raporlar 
Malzeme Envanter Raporu - Top 
Bazında 

Malzeme Envanter Raporu - Top 
Bazında  

ERP 
Depo 
Yönetimi 

Raporlar 
Malzeme Stok Durumu Raporu - 
Renk Boyut Matrisli 

Malzeme Stok Durumu Raporu - Renk 
Boyut Matrisli  

ERP 
Mağazaların 
Yönetimi 

Mağazalar 
Mağazalara Yapılan  Anketler 
Raporu 

Analiz 
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ERP 
Mağazaların 
Yönetimi 

Mağazalar 
Mağazalara Yapılan  Anketler 
Raporu 

Mağazalara Yapılan  Anketler Raporu  

ERP 
Perakende 
Satış 

Raporlar 
Lens Satışları İçin Değişim Süresi 
Raporu 

Lens Değişim Süre Analizi 

ERP Ayarlar Yetkiler Kart Yetkileri Raporu Kart Yetkileri Raporu  

ERP Ayarlar Veri Al/Gönder Veri Al/Gönder İşlem Günlüğü Gönder 

ERP Ayarlar Veri Al/Gönder Veri Al/Gönder İşlem Günlüğü Al 

ERP Ayarlar Kontrol Raporları v3 Olay Günlüğü v3 Olay Günlüğü  

STORE 
Mağaza 
Yönetimi 

Anket 
Mağazalara Yapılan  Anketler 
Raporu 

Analiz 

STORE 
Mağaza 
Yönetimi 

Anket 
Mağazalara Yapılan  Anketler 
Raporu 

Mağazalara Yapılan  Anketler Raporu  

 


