
SÜRÜM NOTLARI 

 

V2.0 G1-G2-G3 30.05.2020 

Finans Yönetimi  Finans İşlemleri  Çek/Senet/Teminat  Alınan 

Çek/Senet/Teminat ekranında 

Vadesi gelen portföydeki alınan çekler için, çek vadesiyle sistem tarihi 

karşılaştırılarak çek vadesinden 1 gün önce maille İbrahim Bey’e 

uyarı verilmesi. Uyarı mailinde; ..., ..., ..., nolu çeklerin yarın (.../.../...) 

tahsilat günüdür yazılabilir. 

Stok Yönetimi  Stok İşlemleri  Stok Girişi Ekranında detay kayıtta 

bulunan Malzemelerin son kullanma tarihinin girildiği “Son Kullanma 

Tarihi” kolonundaki tarihe 10 günden az kalmışsa ve o stok girişinde 

“eldeki miktar” kolonu “0” dan büyükse ilgili kişilere uyarı 

gitmektedir. 

Stok girişinden sonra alış faturası girildiğinde otomatik olarak 

siparişlerin kapanması için zamanlanmış görev yazılabilir. 

 

V2.1 G4-G5 28.06.2020 

Sipariş onaylama ekranında (STNTKLFHZM006) önceki tüm satın 

alma fiyatlarının görünmesinin sağlanmalıdır. Bunun için Satınalma 

siparişi onaylama ekranının sağ tuşuna "önceki satınalma fiyatlarını 

göster" seçeneği konulmalıdır. Bu seçim yapıldığında o kalemin 

önceki satınalma fiyatlarının tümünün görünmesinin sağlanmıştır. 



İnsan Kaynakları  Sicil Özlük İşlemleri  Eğitim Tanımlama 

Ekranındaki Eğitim verilecek personel seçimi sorgu ekranında toplu 

personel seçimi için tümünü seç kolonunun eklenmiştir. 

 

V2.2 G6-D1 30.07.2020 

Firmanın isteğine göre Satış Sipariş ve Satış Teklif Raporları 

oluşturulup sisteme yüklenmektedir. 

Mobil saha yönetiminde bulunan alt dal gerçekleşme miktarı bir 

önceki daldaki gerçekleşme miktar bilgisini getiriyor. Şenkaya firması 

ise bir önceki operasyon bilgisini miktar olarak görülmektedir. 

 

 

V2.3 G7-H1 30.08.2020 

Kalite red Kayıtları (KALMLZM008) ekranı ana kayıtta bulunan Firma 

rapor no ismi Şarj no olarak değiştirilmelidir. 

Personel sicil listesi ekranında kadro görevi sütunu başka bir sütun 

yerine kaydırıldığında bilgiler görünmüyor. Tabloyu sabitleyip tekrar 

sorgulandığında da görünmüyor. Sorun Çözülmüştür. 

 

V2.4 G8-D2 27.09.2020 



Satış/Teklif Tanımlama ekranı sorgu bölgesindeki rapor listesine 

Almanca Teklif raporu eklenmiştir. Alış faturasının detay satırındaki 

tutar değişmesin kutucuğunun Diğer alış faturası detay satırına 

eklenmiştir. 

 

 

V2.5 G9-G10 30.10.2020 

Satış Teklif Ana Kaydı Bilgi Giriş ekranında aşağıdaki alan isim 

değişiklikleri yapılmalıdır. 

Teklif Detay Türü alanının adı "Paketleme Detayı" olacaktır. 

Teslim Şekli Alanının Adı da " Açıklama 2" olacaktır. 

Satış Sipariş ekranında aşağıdaki alan isim değişiklikleri yapılmaıştır. 

Ana kayıt bilgi girişteki "Sipariş Detay Türü" alanınında adı da 

"Paketleme Detayı" olmuştur. 

Detay kayıt Bİlgi girişteki Sipariş Ürün Açıklama alanı, Sipariş 

Markalama Bilgisi" olmuştur. 

 

V2.6 G11-G12 30.11.2020 

 

Yurtdışı işaretli firmalarda e_fatura gönderilecek olan carilerde 

ihracat tipindeki faturalarının ayrı seride devam etmesi sağlanmıştır. 



Genel cari (FNSMUHM03702), Genel banka (FNSMUHM03703), Genel 

Kasa (FNSMUHM03704) ekranlarındaki verilerin "İşlem Tarihine göre 

sıralı" gelmesi sağlanmıştır. Normalde işlem türüne göre (veya 

sisteme giriliş sırasına göre) sıralı gelmektedir. 

 

 

V2.7 G13-H2-D3 30.12.2020 

 

Alış faturası (FNSMUHM036) ve Diğer alış faturası (FNSMUHM03603) 

detay ekranlarında "İlgili Gider Türü" arama ekranında koda göre ve 

ada göre arama yapılması sağlanmalıdır. 

Envanter kartı kod oluştur işlevinde son kodu sorgularken yarı 

mamul kodlarını görmemeliyiz. Bu talep yapılmıştır. 

Satış Teklif Ürün Tanımlama ekranı detay kaydından sağ tuş Envanter 

Kartı oluştur işlevi ile envanter kartı oluştururken Kod Oluştur işlevi 

envanter adını siliyor. Envanter kartındaki Kod Oluştur işlevi 

Envanter Ad alanı dolu ise silmemelidir. Sorun Çözülmüştür. 

 

 

V3.0 G14-G15 30.01.2021 



Mobil saha yönetiminde iş emri  bilgilerinin gösterildiği alanda Parça 

no: bilgisinden sonra bir alt iş emri stok gerçekleşme miktarını bilgi 

olarak gösterilecektir. Yani kullanıcı A iş emri bilgisine bakarken A 

ürünün bir alt dalındaki iş emri gerçekleşme stok bilgisini birim 

olarak görecektir.  

Mobil Saha Yönetimi sistemine Personel Sicil No ile giriş Yerine Kişi ID 

ile giriş yapılması sağlanmıştır. 

 

 

V3.1 G16 24.02.2021 

Gelir/Harcama Türleri seçim ekranında verilerin sıralı gelmesi, 

büyük/küçük harfe göre arama yapılabilmesi ve ekranda enter tuşu 

ile arama yapabilmesi sağlanmalıdır. 

 

 

V3.2 G17-H3 30.03.2021 

Satış faturası detayına irsaliyede girilen çıkış ağırlık miktarını 

gösteren sütun eklenmelidir ve 

fatura listesinden sağ tuş tek tablo olarak göster (ana sayısal değerler 

tekrarsız) sekmesi 

seçilip karşımıza gelen ekranda bu alan ana kayıt ve detay kayıtta 

görünmektedir. 

SSKOZLM11301 Eğitim bilgilerinin girilmesi ekranında Özlük eğitimi 

satır geliyor bilgi gelmiyor. Sorun Çözülmüştür. 



 

 

 

 

 


