Fatura İşlemleri Menüsü

 Fatura İşlemleri / Alış Fatura  Alış Fatura Girişi
- Fatura İşlemleri menüsü altında Alış Fatura Girişi butonuna
tıklandıktan sonra açılan sayfada alış faturalarının listesi gelmektedir.
- Yeni alış faturası girişi için , İşlemler butonu ile açılır menüde bulunan
Alış Faturası Oluştur butonuna tıklanmalıdır.

- Alış Fatura Giriş Ekranında önce fatura numarası, tarih, fatura türü,
cari kod gibi bilgilerin girişi yapılmalıdır. Vade tarihi, cari tanımlama
ekranında, vade kısmındaki tanımlı güne göre gelmektedir.
- Eğer işlem yapılan fatura TL haricinde farklı bir döviz birimi ise, Döviz
işlemi seçeneği işaretlenmelidir. Döviz Birimi seçimi yapıldığında döviz
kuru otomatik olarak gelecektir.
- Satır ekle butonu ile programda önceden tanımlı stok listesinden
fatura stoğu seçilip adet, tutar gibi bilgiler girildikten sonra toplam
tutar otomatik olarak gelecektir.

- Fatura notu var ise , fatura ek bilgi alanına yazılmalıdır.
- Tevkifat ve indirim oran ya da tutarlarını da belirtmek mümkündür.
- Alış faturasının tüm girişleri yapıldıktan sonra kaydet butonuna
tıklandığında, sistem otomatik olarak alış fatura liste sayfasını
getirecektir. Faturayı açılır işlem penceresinde, cari kayıt butonuyla
kaydını tamamlamak gerekmektedir.

- İlgili faturanın hareketi , firmanın cari ekstresine cari kaydı
yapıldıktan sonra yansıyacaktır. Cari kayıt işleminden sonra resmi
muhasebe kullanılıyor ise , muhasebe kayıt butonuyla otomatik olarak
fiş oluşturma işlemi yapılabilmektedir.
- Alış fatura listesinde faturanın programdaki kayıt durumu sağ
tarafındaki renklerle gösterilmektedir.

- Cari kaydı yapılan alış faturasında herhangi bir düzeltme yapılacaksa,
önce fatura listesinde açılır pencere yardımıyla cari kayıt iptal işlemi
yapılmalıdır.
- Kayıtlı olmayan carinin kaydı fatura giriş kısmında yapılabilmektedir.

 Fatura İşlemleri / Alış Fatura  Alış Fatura Liste
- Fatura İşlemleri / Alış Fatura menüsü altında Alış Fatura Liste
butonuna tıklandıktan sonra açılan sayfada alış faturalarının listesi
gelmektedir.
- Alış fatura listesini tarih aralıklarına, döviz cinsine, kayıt durumuna,
cari kod ve fatura numarasına göre listelemek mümkündür.
- Alış fatura listesinin excel ve pdf olarak bilgisayara kaydı
yapılabilmektedir.

 Fatura İşlemleri / Alış Fatura  Alış Fatura İptal/Sil
- Fatura İşlemleri / Alış Fatura menüsü altında Alış Fatura iptal/sil
butonuna tıklandıktan sonra alış fatura listesi sayfası açılmaktadır.
- Tarih aralıkları, cari kod ve fatura numarasına göre filtreleme
yapılabilmektedir. Ara butonuyla liste gelmektedir.
- Listede iptal edilecek faturanın sağında açılır işlem penceresi
yardımıyla Fatura İptal butonuna tıklanmalıdır.
- Bu listede sadece cari ya da muhasebe kayıt durumundaki bir
faturanın iptal işlemi yapılabilmektedir. Silme işlemi için faturanın cari
kayıt iptalinin yapılmış olması gerekmektedir.
- İptal edilen fatura ilgili carinin ekstresinde gözükmeyecektir ve
rakamsal olarak etkilemeyecektir. Faturanın sadece bilgi amaçlı alış
fatura listesinde iptal durumda olduğu gözükecektir.

 Fatura İşlemleri / Alış Fatura  Alış Fatura Kapat
- Fatura İşlemleri / Alış Fatura menüsü altında Alış Fatura Kapat
butonuna tıklandıktan sonra alış fatura kapatma listesi açılmaktadır.
- Listeyi Tarih aralıklarına, şube, döviz, Fatura durumu, cari kod ve
fatura numarasına göre filtrelemek mümkündür.
- Listede kapatılacak fatura, kapatma tutarı ve açıklama yazıldıktan
sonra kapatma yeri seçilip, kapat butonu yardımıyla fatura kapatma
işlemi yapılmalıdır.
- Kapatılan faturanın iptali için listede fatura numarasına tıklandığında
açılan pencerede sil butonu kullanılmalıdır.

 Fatura İşlemleri / Alış Fatura  Fatura E Bilgi Düzelt
- Fatura İşlemleri / Alış Fatura menüsü altında Fatura E Bilgi Düzelt
butonuna tıklandıktan sonra alış fatura listesi açılmaktadır.
- Listede açılır işlem penceresiyle E-Bilgi Düzelt butonu tıklanmalıdır.
- Açılan E-Bilgi Düzelt penceresinde faturanın durumu, id numarası gibi
bilgiler düzeltilebilmektedir.

 Fatura İşlemleri / Satış Fatura  Satış Fatura Girişi
- Fatura İşlemleri menüsü altında Satış Fatura Girişi butonuna
tıklandıktan sonra açılan sayfada satış faturalarının listesi gelmektedir.
- Yeni satış faturası girişi için , İşlemler butonu ile açılır menüde
bulunan Satış Faturası Oluştur butonuna tıklanmalıdır.

- Satış Fatura Giriş Ekranında önce fatura numarası, tarih, fatura türü,
cari kod gibi bilgilerin girişi yapılmalıdır. Vade tarihi, cari tanımlama
ekranında, vade kısmındaki tanımlı güne göre gelmektedir.
- Eğer işlem yapılan fatura TL haricinde farklı bir döviz birimi ise, Döviz
işlemi seçeneği işaretlenmelidir. Döviz Birimi seçimi yapıldığında döviz
kuru otomatik olarak gelecektir.
- Satır ekle butonu ile programda önceden tanımlı stok listesinden
fatura stoğu seçilip adet, tutar gibi bilgiler girildikten sonra toplam
tutar otomatik olarak gelecektir.
- Fatura notu var ise , fatura ek bilgi alanına yazılmalıdır.
- Tevkifat ve indirim oran ya da tutarlarını da belirtmek mümkündür.
- Satış faturasının tüm girişleri yapıldıktan sonra kaydet butonuna
tıklandığında, sistem otomatik olarak satış fatura liste sayfasını
getirecektir. Faturayı açılır işlem penceresinde, cari kayıt butonuyla
kaydını tamamlamak gerekmektedir.
- Cari kaydı yapılan faturayı Yazdır/Gönder butonu ile kağıda
yazdırılabilir ya da e-fatura olarak gönderilebilir.

- İlgili faturanın hareketi , firmanın cari ekstresine cari kaydı
yapıldıktan sonra yansıyacaktır. Cari kayıt işleminden sonra resmi
muhasebe kullanılıyor ise , muhasebe kayıt butonuyla otomatik olarak
fiş oluşturma işlemi yapılabilmektedir.

- Satış fatura listesinde faturanın programdaki kayıt durumu sağ
tarafındaki renklerle gösterilmektedir.

- Cari kaydı yapılan satış faturasında herhangi bir düzeltme
yapılacaksa, önce fatura listesinde açılır pencere yardımıyla cari kayıt
iptal işlemi yapılmalıdır.
- Kayıtlı olmayan carinin kaydı fatura giriş kısmında yapılabilmektedir.

 Fatura İşlemleri / Satış Fatura  Satış Fatura Liste
- Fatura İşlemleri / Satış Fatura menüsü altında Satış Fatura Liste
butonuna tıklandıktan sonra açılan sayfada satış faturalarının listesi
gelmektedir.
- Satış fatura listesini tarih aralıklarına, döviz cinsine, kayıt durumuna,
cari kod ve fatura numarasına göre listelemek mümkündür.
- Satış fatura listesinin excel ve pdf olarak bilgisayara kaydı
yapılabilmektedir.

 Fatura İşlemleri / Satış Fatura  Satış Fatura İptal/Sil
- Fatura İşlemleri / Satış Fatura menüsü altında Satış Fatura iptal/sil
butonuna tıklandıktan sonra satış fatura listesi sayfası açılmaktadır.
- Tarih aralıkları, cari kod ve fatura numarasına göre filtreleme
yapılabilmektedir. Ara butonuyla liste gelmektedir.
- Listede iptal edilecek faturanın sağında açılır işlem penceresi
yardımıyla Fatura İptal butonuna tıklanmalıdır.
- Bu listede sadece cari ya da muhasebe kayıt durumundaki bir
faturanın iptal işlemi yapılabilmektedir. Silme işlemi için faturanın cari
kayıt iptalinin yapılmış olması gerekmektedir.
- İptal edilen fatura ilgili carinin ekstresinde gözükmeyecektir ve
rakamsal olarak etkilemeyecektir. Faturanın sadece bilgi amaçlı alış
fatura listesinde iptal durumda olduğu gözükecektir.

 Fatura İşlemleri / Satış Fatura  Satış Fatura Kapat
- Fatura İşlemleri / Satış Fatura menüsü altında Satış Fatura Kapat
butonuna tıklandıktan sonra satış fatura kapatma listesi açılmaktadır.
- Listeyi Tarih aralıklarına, şube, döviz, Fatura durumu, cari kod ve
fatura numarasına göre filtrelemek mümkündür.
- Listede kapatılacak fatura, kapatma tutarı ve açıklama yazıldıktan
sonra kapatma yeri seçilip, kapat butonu yardımıyla fatura kapatma
işlemi yapılmalıdır.
- Kapatılan faturanın iptali için listede fatura numarasına tıklandığında
açılan pencerede sil butonu kullanılmalıdır.

 Fatura İşlemleri / Satış Fatura  Fatura E-Bilgi Düzelt
- Fatura İşlemleri / Satış Fatura menüsü altında Fatura E-Bilgi Düzelt
butonuna tıklandıktan sonra satış fatura listesi açılmaktadır.
- Listede açılır işlem penceresiyle E-Bilgi Düzelt butonu tıklanmalıdır.
- Açılan E-Bilgi Düzelt penceresinde faturanın durumu, id numarası gibi
bilgiler düzeltilebilmektedir.

 Fatura İşlemleri / SMM  SMM Giriş
- Fatura İşlemleri / SMM menüsü altında SMM Giriş butonuna
tıklandıktan sonra açılan sayfada SMM listesi gelmektedir.
- Yeni SMM girişi için , İşlemler butonu ile açılır menüde bulunan SMM
Oluştur butonuna tıklanmalıdır.

- Smm Giriş Ekranında önce belge numarası, tarih, cari kod, stopaj gibi
bilgilerin girişi yapılmalıdır.
- Eğer işlem yapılan fatura TL haricinde farklı bir döviz birimi ise, Döviz
işlemi seçeneği işaretlenmelidir. Döviz Birimi seçimi yapıldığında döviz
kuru otomatik olarak gelecektir.
- Satır ekle butonu ile programda önceden tanımlı stok listesinden
smm stok kodu seçilip adet, tutar gibi bilgiler girildikten sonra toplam
tutar otomatik olarak gelecektir.
- Smm bilgi girişleri yapıldıktan sonra kaydet butonuna tıklandığında,
sistem otomatik olarak smm liste sayfasını getirecektir. Açılır işlem
penceresinde, cari kayıt butonuyla kaydını tamamlamak
gerekmektedir.
- Cari kaydı yapılan smm, Yazdır/Gönder butonu ile kağıda
yazdırılabilir ya da e-smm olarak gönderilebilmektedir.

 Fatura İşlemleri / SMM  SMM İptal/Sil
- Fatura İşlemleri / SMM menüsü altında SMM iptal/sil butonuna
tıklandıktan sonra smm listesi sayfası açılmaktadır.
- Tarih aralıkları, cari kod ve fatura numarasına göre filtreleme
yapılabilmektedir. Ara butonuyla liste gelmektedir.
- Listede iptal edilecek faturanın sağında açılır işlem penceresi
yardımıyla Fatura İptal butonuna tıklanmalıdır.
- Bu listede sadece cari ya da muhasebe kayıt durumundaki bir
faturanın iptal işlemi yapılabilmektedir. Silme işlemi için faturanın cari
kayıt iptalinin yapılmış olması gerekmektedir.
- İptal edilen fatura ilgili carinin ekstresinde gözükmeyecektir ve
rakamsal olarak etkilemeyecektir. Faturanın sadece bilgi amaçlı smm
listesinde iptal durumda olduğu gözükecektir.

 Fatura İşlemleri / SMM  SMM Liste
- Fatura İşlemleri / SMM menüsü altında SMM Liste butonuna
tıklandıktan sonra açılan sayfada SMM listesi gelmektedir.
- SMM listesini tarih aralıklarına, cari kod ve fatura numarasına göre
listelemek mümkündür.
- SMM listesinin excel ve pdf olarak bilgisayara kaydı
yapılabilmektedir.

 Fatura İşlemleri / Satış Fatura  Satış İrsaliye Girişi
- Fatura İşlemleri menüsü altında irsaliye / Satış İrsaliye Girişi
butonuna tıklandıktan sonra açılan sayfada satış irsaliye listesi
gelmektedir.
- Yeni satış irsaliye girişi için , İşlemler butonu ile açılır menüde bulunan
Satış İrsaliyesi Oluştur butonuna tıklanmalıdır.

- Satış İrsaliye Giriş Ekranında önce irsaliye numarası, tarih, cari kod
gibi bilgilerin girişi yapılmalıdır.
- Eğer işlem yapılan irsaliye TL haricinde farklı bir döviz birimi ise,
Döviz işlemi seçeneği işaretlenmelidir. Döviz Birimi seçimi yapıldığında
döviz kuru otomatik olarak gelecektir.
- Satır ekle butonu ile programda önceden tanımlı stok listesinden
irsaliye stoğu seçilip adet, tutar gibi bilgiler girildikten sonra toplam
tutar otomatik olarak gelecektir.
- İrsaliye notu var ise , irsaliye ek bilgi alanına yazılmalıdır.
- İndirim oran ya da tutarlarını da belirtmek mümkündür.
- Satış irsaliyesinin tüm girişleri yapıldıktan sonra kaydet butonuna
tıklandığında kayıt tamamlanmış olacaktır.

 Fatura İşlemleri / İrsaliye  Satış İrsaliye Liste
- Fatura İşlemleri / İrsaliye menüsü altında Satış İrsaliye Liste
butonuna tıklandıktan sonra açılan sayfada satış irsaliye listesi
gelmektedir.
- Satış irsaliye listesini tarih aralıklarına, cari kod ve irsaliye
numarasına göre listelemek mümkündür.
- Satış irsaliye listesinin excel ve pdf olarak bilgisayara kaydı
yapılabilmektedir.

 Fatura İşlemleri / İrsaliye  Alış İrsaliye Girişi
- Fatura İşlemleri menüsü altında irsaliye / Alış İrsaliye Girişi butonuna
tıklandıktan sonra açılan sayfada alış irsaliye listesi gelmektedir.
- Yeni alış irsaliye girişi için , İşlemler butonu ile açılır menüde bulunan
Alış İrsaliyesi Oluştur butonuna tıklanmalıdır.

- Alış İrsaliye Giriş Ekranında önce irsaliye numarası, tarih, cari kod gibi
bilgilerin girişi yapılmalıdır.
- Eğer işlem yapılan irsaliye TL haricinde farklı bir döviz birimi ise,
Döviz işlemi seçeneği işaretlenmelidir. Döviz Birimi seçimi yapıldığında
döviz kuru otomatik olarak gelecektir.
- Satır ekle butonu ile programda önceden tanımlı stok listesinden
irsaliye stoğu seçilip adet, tutar gibi bilgiler girildikten sonra toplam
tutar otomatik olarak gelecektir.
- İrsaliye notu var ise , irsaliye ek bilgi alanına yazılmalıdır.
- İndirim oran ya da tutarlarını da belirtmek mümkündür.
- Alış irsaliyesinin tüm girişleri yapıldıktan sonra kaydet butonuna
tıklandığında kayıt tamamlanmış olacaktır.

 Fatura İşlemleri / İrsaliye  Alış İrsaliye Liste
- Fatura İşlemleri / İrsaliye menüsü altında Alış İrsaliye Liste butonuna
tıklandıktan sonra açılan sayfada alış irsaliye listesi gelmektedir.
- Alış irsaliye listesini tarih aralıklarına, cari kod ve irsaliye numarasına
göre listelemek mümkündür.
- Alış irsaliye listesinin excel ve pdf olarak bilgisayara kaydı
yapılabilmektedir.

 Fatura İşlemleri / Raporlar  Alış Fatura Liste
- Fatura İşlemleri / Raporlar menüsü altında Alış Fatura Liste butonuna
tıklandıktan sonra açılan sayfada alış faturalarının listesi gelmektedir.
- Alış fatura listesini şube, tarih aralıklarına, döviz cinsine, fatura-gider
tpinine, kayıt durumuna, cari kod ve fatura numarasına göre listelemek
mümkündür.
- Alış Fatura Liste raporunda Faturaların kdv tutarları, toplam tutarları,
indirim ve tevkifat tutarları, vade tarihleri görülmektedir.

- Alış fatura listesinin excel ve pdf olarak bilgisayara kaydı
yapılabilmektedir.

 Fatura İşlemleri / Raporlar  Alış Vadesi Geçen
- Fatura İşlemleri / Raporlar menüsü altında Alış Vadesi Geçen
butonuna tıklandıktan sonra açılan sayfada vadesi geçen alış
faturalarının listesi gelmektedir.
- Cari Kod, Fatura No, Döviz tipi gibi filtrelendirmeler
yapılabilmektedir.
- Tüm Döviz tiplerine göre Kdv ve Genel Toplam rakamları
gelmektedir.

 Fatura İşlemleri / Raporlar  Alış Vade Liste

- Fatura İşlemleri / Raporlar menüsü altında Alış Vade Liste butonuna
tıklandıktan sonra açılan sayfada alış faturalarının vade listesi
gelmektedir.
- Listede faturaların kapatma tutarları, açıkta kalan tutarlar ve vade
tarihi gibi bilgileri görmek mümkündür.
- Alt kısımda tüm döviz tiplerine göre bakiyeler görülmektedir. Liste,
excel ve pdf olarak bilgisayara kaydı yapılabilmektedir.

 Fatura İşlemleri / Raporlar  Satış Fatura Liste
- Fatura İşlemleri / Raporlar menüsü altında Satış Fatura Liste
butonuna tıklandıktan sonra açılan sayfada satış faturalarının listesi
gelmektedir.
- Satış fatura listesini şube, tarih aralıklarına, döviz cinsine, faturagider tipine, kayıt durumuna, cari kod ve fatura numarasına göre
listelemek mümkündür.
- Satış Fatura Liste raporunda Faturaların kdv tutarları, toplam
tutarları, indirim ve tevkifat tutarları, vade tarihleri görülmektedir.

- Satış fatura listesinin excel ve pdf olarak bilgisayara kaydı
yapılabilmektedir.

 Fatura İşlemleri / Raporlar  Satış Vadesi Geçen
- Fatura İşlemleri / Raporlar menüsü altında Satış Vadesi Geçen
butonuna tıklandıktan sonra açılan sayfada vadesi geçen satış
faturalarının listesi gelmektedir.
- Cari Kod, Fatura No, Döviz tipi gibi filtrelendirmeler
yapılabilmektedir.
- Tüm Döviz tiplerine göre Kdv ve Genel Toplam rakamları
gelmektedir.

 Fatura İşlemleri / Raporlar  Satış Vade Liste

- Fatura İşlemleri / Raporlar menüsü altında Satış Vade Liste butonuna
tıklandıktan sonra açılan sayfada satış faturalarının vade listesi
gelmektedir.
- Listede faturaların kapatma tutarları, açıkta kalan tutarlar ve vade
tarihi gibi bilgileri görmek mümkündür.
- Alt kısımda tüm döviz tiplerine göre bakiyeler görülmektedir. Liste,
excel ve pdf olarak bilgisayara kaydı yapılabilmektedir.

 Fatura İşlemleri / Raporlar  Fatura Kapatma Listesi

- Fatura İşlemleri / Raporlar menüsü altında Fatura Kapatma Listesi
butonuna tıklandıktan sonra açılan sayfada fatura kapatma listesi
gelmektedir.
- Listeyi , Alış – Satış fatura tipine , açık – kapalı durumuna, şube ,
döviz cinsi, cari kodu ve fatura numarasına göre filtrelemek
mümkündür.
- Fatura listesinde vade tarihi, kapatma tutarı ve kalan tutarlara göre
tüm hareketler görülmektedir.
- Listede detaylı rapor sekmesinde, yapılan kapatma işlemlerinin
kapatma yerlerini görmek mümkündür.

 Fatura İşlemleri / Raporlar  Kdv Raporu

- Fatura İşlemleri / Raporlar menüsü altında Kdv Raporu butonuna
tıklandıktan sonra açılan sayfada seçim yılına göre Kdv Raporu
gelmektedir.
- Kdv raporu ilgili yılın tüm aylarının alış ve satış matrah – kdv
tutarlarına göre, Ödenecek Kdv Toplamını göstermektedir.

