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Önemli E-Fatura Notu :
E-Fatura kullanmakta olan müşterilerimiz için bu döküman
için özel bir bölüm bulunmaktadır.
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İlgili prosedür tamamlanmadığı sürece E-Fatura tanzim
edilemeyeceği için YENİ DÖNEM ŞİRKETİ açıldıktan veya
DEVİR TAMAMLANDIKTAN sonra mutlaka ilgili işlem
tarafınızdan gerçekleştirilmelidir.

Temel Teknoloji (216) 360 65 60
Devir ile ilgili sisteminize bağlanmamız gerekebilir, bu nedenle bizi
aramadan önce size bağlanmamızı sağlayacak olan TeamViewer
yazılımınızın bilgisayarınızda yüklü olup olmadığına emin olunuz, eğer
değil ise www.temelteknoloji.com.tr
adresinden ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.
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Devir İşlemlerine Başlangıç
1. Bu işlemleri Freedom programının olduğu dizinde yaratma ve silme haklarına sahip bir Windows
kullanıcısının (administrator) yapması gerekir, önce bu haklara sahip olduğuna emin olun.
2. Devir işlemlerine başlayabilmek için “Sistem Yöneticisi İşlemleri” bölümüne geçmelisiniz. Bu
ekrana geçebilmek programın giriş ekranında iken F6 tuşuna basıp “Sistem Yöneticisi İşlemleri”
veya Sistem Menüsünde bulunan aynı isimli seçeneği çalıştırarak ulaşabilirsiniz.
3. Bütün kullanıcılarınız Freedom ERP programından çıkmış olmalılar.
4. Şirketinizin ORACLE Kuruluş ŞİFRESİNİ biliyor olmanız gereklidir.
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5. Devri Yapılacak olan tüm şirketlerin “Güncel Versiyonda” olmaları gereklidir, program ile içine
giremediğiniz, “Sürüm Yükseltilmeli” mesajı aldığını hiç bir şirket veya dönemin bir sonraki
dönemini açmaya çalışmayınız. Bunun yerine önce “Sürüm Yükseltme” kısmından güncel duruma
geldikten sonra devir işlemlerine başlayınız.

Freedom ERP - ORACLE Versiyonunda 2018 için yeni dönem nasıl açılıyor
Sistem menüsü içinde yer alan “Sistem Yöneticisi İşlemleri” seçeneğini (menüde en alttan üçüncü
seçenek) çalıştırdığınızda karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekranda isim ve şifre bölümüne
ADMIN ve bu kullanıcının şifresini yazmalısınız. (ADMIN sistem yöneticisinin kullanıcı ismidir ve
program için özel anlamı vardır.)
NOT : Daha önce Pervasive SQL versiyonumuzu kullanırken ORACLE versiyonuna geçmiş olan
kullanıcılarımız daha önce “Yeni Firma Açma” işlemi yapıyorlardı. ORACLE versiyonu ile beraber
bu kavram değişerek “Yeni Dönem Açılışı” şeklinde uygulanmaya başlandı.
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Yeni Dönem Açılışı tuşuna bastığınızda karşınıza bu ekran gelecektir. Şimdi sıra en solda bulunan
“Firma Database Açılışı” adımındadır. Bu tuşa bastığınızda ise aşağıda gördüğünüz ve yeni dönem
açılışını yapacağınız ekran açılır.
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Bu ekranda sys için Admin Parolası girilmeli. Bu parola sisteminize Oracle kurulumunda verilen
paroladır. Parola yazıldıktan sonra hangi firmalar için yeni dönem açılacak ise Bu Yıl Firmaları,
Önceki Yıl Firmaları veya Tüm Firmalar butonlarından isteğimize uygun olana tıklayarak alt
listeye belirlediğimiz firmaları getiriyoruz.

Bu Yılın Firmaları, Önceki Yılın Firmaları veya Tüm Firmalar isimli tuşları kullanarak “Kaynak – Devir
Alınacak” firmalarınızı seçebilirsiniz.
Dikkat : Devir işlemleri genellikle 2018 yılına girildikten sonra yapacak olduğunuz için “Bu Yılın
Firmaları” seçeneği istediğiniz sonucu vermeyebilir. Çünkü devredecek olduğunuz şirketler 2017
yılına ait iseler onlar artık “Önceki Yılın Şirketleri” tuşuna basıldığında ortaya çıkacaklardır.
Bu işlem liste yoğunluğunuza göre 1-2 dakika sürebilir.
ORACLE Veri Tabanında firmaların isimlerine ek olarak YIL kodu sistemimiz tarafından
eklenmektedir. Bu nedenle Kaynak Firma seçiminizi yaparken “Kaynak Dönem” sütununda bulunan
bilgiye dikkat etmeniz ve tercihen “Yeni Firma” ve “Yeni Dönem” değerlerini değiştirmemenizi
öneririz.
Bu ekranda 2018 yılında da çalışacağınız şirketler için “Seçim” sütunu işaretlerken onların yeni
dönem sütunlarında 2018 yazdığına da lütfen emin olunuz.
İşaretlemenizi hangi şirketler için yaptığınızı not edin ve “Seçilen Firmaların Yeni Dönem
Database’lerini Oluştur – Mor Renkli Tuş” seçeneğini tıklayınız. Bu işlem bir kaç dakika sürecek ve
tamamlanacaktır. Bu ekranda “Son Yapılan İşlem” bölümünde “Database Oluşturma” yazar ve işlem
gerçekleşmiş olur. Çıkış tuşuna basarak bu bölümden çıkabilirsiniz.
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Şimdi sıra az önce yeni dönem için Database – Veri Tabanı tanımı yaptığınız şirketlerin bu yeni
dönem içinde kullanılacak tablolarını tanımlamaya geldi ... Bunun için tekrar Yeni Dönem Açılışı
tuşuna basıyor ve ekranda gördüğünüz 2 ve 3 numaralı adımları uygulamaya başlıyoruz.
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Bu işlem için aşağıda bulunan ekranı kullanacağız (bu işlem Pervasive versiyonunda bulunan Yeni
Şirket Açma ile hemen hemen aynı sonucu yaratmaktadır).

Yeni dönem için Database oluşturulan her şirket için :
Kaynak Firma Kod ve Dönem Seçilir (2018’ya geçildiği için kaynak 2017 olacak), veri tabanı
bağlantısını program otomatik olarak yaratır.
Yeni Firma bölümünde ise az önce tanımladığınız Firma Kodu ve 2018 yazılır (Firma Kodunuzu
değiştirmemiş iseniz – tavsiyemiz budur – Kaynak Firma Kodu ile aynı olacaktır)
Dönem Başlangıç ve Bitiş Tarihleri doldurulur
Veri Tabanı bağlantısı oluşur.
Bağlantı Cümleciğini Veritabanına Bağlanarak Test Et tuşuna basılır, bir sorun ile karşılaşmadı iseniz :
Firma Aç tuşuna basmadan önce Freedom programının olduğu dizinde yaratma ve silme haklarına
sahip bir Windows kullanıcısının (administrator) yapması gerektiğini unutmayın.
Firma Aç tuşuna basarak işlemi tamamlamanız gerekir. (Sağ Alt köşede)
İşlem Başarıyla Tamamlandı mesajına kadar bekleyiniz ve sonra devredeceğiniz başka bir şirket var
ise onunla devam ediniz. 2018’da çalışılacak bütün şirketler için bu işlemi tamamladığınızda “Çıkış”
tuşuna basarak “Devir İşlemlerine” başlayabilirsiniz.
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Devir İşlemleri
Devir İşlemleri tuşuna bastığınızda aşağıdaki ekran açılacaktır.
Üst kısımda “Kaynak Firma” ve “Hedef Firma” seçiminizi yapın ve sağ tarafta bulunan “Kapat”
tuşuna basın. Bu sayede Firmalar sizden başkası için işleme kapanacaktır. Şimdi devam edebilirsiniz.
İlk Seçenek : Tümünü Devret tuşudur, eğer herhangi bir şeyi “hariç” tutmadan devir yapacak iseniz
(en çok rastlanan durum) bu tuşu kullanabilirsiniz.
İkinci Seçenek : Eğer bazı tablolarınızın yeni yıla geçmesini “istemiyor” iseniz “Turuncu” renkli tuşa
basarak seçiminizi yapın ve açılacak olan ekranlarda bulunan “Devir Al” tuşuna basarak işlemi
tamamlayınız.
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Son Aşama : Sağ üst bölümde yer alan bölümden “Aç” tuşuna basarak firmaları işleme açmayı
unutmayınız. Aksi halde normal giriş ekranınızdan bu firmalara ulaşamazsınız.

Bu aşamadan sonra “Yeni Yıl Şirketinizin Açılış İşlemleri”
bölümüne geçebilirsiniz ... (Bir sonraki bölüm)
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Açılış İşlemleri
Açılış işlemlerinden önce mümkün olduğu kadar “kapanan yıla ait” işlemlerin
tamamlanmış olmasına özen gösterilmelidir. Açılış işlemlerinden sonra kapanan yıla
ait işlem yapıldığında doğal olarak yeni yıla ait açılışların değiştirilmesi
gerekecektir. Bu noktada en zahmetli işlem rezervasyonlu yapılan stok işlemleri
olduğu için özellikle kapanan yıla ait irsaliyelerin tamamının kesilmiş olmasına
dikkat ediniz.
Açılış işlemleri normal program menülerinde bulunan (Sistem Yönetici Kısmında
Değil) Açılış Fişi programları ile yapılır.Her açılış fişi kendisi ile ilgili menünün alt
kısmında yer almaktadır.Örneğin Stok Açılış Fişi :Stok Menüsünde en alt kısımda yer
alır.
Entegrasyon Tarih Aralığının Tanımlanması
Cari Hesap Açılışlarının Önceki Yıldan Elde Edilmesi
Stok (Depo) Açılışlarının Önceki Yıldan Elde Edilmesi
Önceki Yıldan Stok Rezervasyonlarının Devredilmesi
Muhasebe Açılış ve Kapanış Fişi
Çek / Senet Sistemi Hakkında Uyarı
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Açılış İşlemlerinden Önce Yeni Firma’da Kontrol Edilmesi Gerekenler
Bu aşamaya geldiğinizde “Ana Dosyaların Devir İşlemi” tamamlanmış durumdadır, bundan sonra
parametrelerimizi kontrol edecek ve “Açılış İşlemlerimize” başlayacağız. Bunun için programın
normal giriş ekranından ilerleyeceğiz (Sistem Yönetici İşlemleri kısmından yapacaklarımız
tamamlandığı için …)
Yeni firmamızda (2018 yılı için açtığımız) aşağıda verilen parametreler muhakkak kontrol edilmeli ve
firmanız için uygun değerlerle doldurulmalıdır. Bunun için “Sistem” menüsünde bulunan Firma
Parametreleri (1) veya (2) nolu seçeneği kullanarak.
EAR_CF
EAR_CR…
“EAR” ile başlayan parametreler. Bunların görevi her bölüm için ayrı ayrı, işlem yapılabilecek ilk
tarihi kontrol etmektir. Eğer parametreler önceki yıl tarihlerini içeriyorsa kullanıcı yeni yıla kayıt
yapamaz. Dolayısıyla yılın ilk günkü değerini “01/01/2018” almalıdırlar. (Not : Daha sonra
yaşlandırılmalı devir yapılacak ise bu tarihleri geçici olarak değiştireceksiniz, ancak bu aşamada
değil)

LAT_CF
LAT_CR…
“LAT” ile başlayan parametreler. Bunların görevleri ise her bölüm için ayrı ayrı, işlem yapılabilecek
son tarihi kontrol etmektir. Eğer parametreler önceki yıl tarihlerini içeriyorsa kullanıcı yeni yıla kayıt
yapamayacaktır. Dolayısıyla yılın son günkü değerini, “31/12/2018” almalıdır.
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ML_YILB parametresi. Mali yılbaşının girildiği tarihtir. Firmanın mali yılbaşı tarihi bu parametreye
işlenmelidir.
_DVOK_CS parametresi. Sistemde, Çek/Senet devri önemli bir aşamadır. Eğer devir yapılmadan
önce herhangi bir çek veya senet işlemi yapılmışsa, program devir işlemini yapmamaktadır. Bu
yüzden çek/senet devirlerinin yapıldığını ifade eden parametre vardır. Eğer bu parametre değeri “E”
değilse program, kullanıcıların çek/senet işlemi yapmasına müsade etmez. Dolayısıyla devir işlemi
yapılıncaya kadar bu parametre “H” değerini korumalıdır. Çek/Senet devri yapılmadığı ve bu
parametre de özellikle değiştirilmediği sürece sistem ilk değer olarak “H” değerindedir.
_DVOK_MP parametresi. Sistemde, MPS devri önemli bir aşamadır. Eğer devir yapılmadan önce
herhangi bir MPS işlemi yapılmışsa, program devir işlemini yapmamaktadır. Bu yüzden MPS
devirlerinin yapıldığını ifade eden parametre vardır. Eğer bu parametre değeri “E” değilse program,
kullanıcıların MPS işlemi yapmasına müsade etmez. Dolayısıyla devir işlemi yapılıncaya kadar bu
parametre “H” değerini korumalıdır. MPS devri yapılmadığı ve bu parametre de özellikle
değiştirilmediği sürece sistem ilk değer olarak “H” değerindedir.
_DVOK_SE parametresi. Sistemde, satış ve satınalma siparişleri, imalat emri, satınalma talebi,
satış teklifi ve satış sözleşmelerinin devri önemli bir aşamadır. Eğer devir yapılmadan önce, bu
programlarla ilgili herhangi bir işlemi yapılmışsa, program devir işlemini yapmamaktadır. Eğer bu
parametre değeri “E” değilse program, kullanıcıların bu programlarda işlem yapmasına müsade
etmez. Dolayısıyla devir işlemi yapılıncaya kadar bu parametre “H” değerini korumalıdır. Satış ve
satınalma siparişleri, imalat emri, satınalma talebi, satış teklifi ve satış sözleşmelerinin devri
yapılmadığı ve bu parametre de özellikle değiştirilmediği sürece sistem ilk değer olarak “H”
değerindedir.

www.temelteknoloji.com.tr

Freedom ERP 2018 Devir Prosedürü
Yeni Yıl Şirketinizin Açılış İşlemleri

Entegrasyon Tipleri ve Tarih Aralığı Tanımı
Entegrasyon programlarına, entegrasyon yapacağı tarih aralığı söylenmeli ve işlem yapılacak yılı
kapsamalıdır. Bu tanım Muhasebe / Entegrasyon Tanımları / Entegre Edilecek Evrak Türleri Tanımı
bölümünden yapılır. Tanım evrak türlerine göre yapılabileceği gibi evrak türü alanı boş bırakılarak
tüm evraklar için tek satırda tanım yapılabilir.
Normal koşullarda “1” numaralı Tablo aşağıdaki gibi “Aktif” olacaktır, ancak kontrol ediniz ve
firmanızın kullanımına göre düzenleyiniz. Normal şartlarda kapanan yılın tanımında sadece
tarihler değiştirilmiş olmalıdır.
Not : Eğer bu tanım yapılmaz veya eski yılın tarihleri kullanılır ise entegrasyon yapılamaz.

31/12/2018
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1. Cari Hesap Açılışlarının Önceki Yıldan Devir Alınması
Kullanılması gereken program Finans menüsünde Cari Hesap Açılış Fişidir (menünün en alt
bölümünde). Programa girildikten sonra önce yeni fiş numarası alınır ve tarihi 01/01/2018 olarak
düzeltilir. Fişin üst kısmında yer alan “Satırda Belirtilen İşlem Tarihi Dikkate Alınacak mı” sahası eğer
yaşlandırılmalı devir yapacak iseniz (bir sonraki sayfada da açıklanıyor) işaretlenmelidir. Sıralama
Şekli bölümünde ise “Ekrandaki Sıra” seçeneği ileride fişi incelerken size kolaylık sağlayacaktır.

Daha sonra İşlevler Menüsünden (veya F6) ”Başka Firmadan Açılış Kopyala” seçilir ve karşınıza
aşağıdaki ekran çıkar.
Önce cari hesap bakiyelerinin hesaplanıp alınacağı 2017 yılı firmanızı seçmelisiniz.
İkinci olarak Cari Hesap kodlarına aralık verip vermeyeceğinize karar verirsiniz. Eğer çok sayıda
(binlerce) cari hesabınız yok ise bu bölümü boş bırakabilirsiniz.
Kartında Borç/Alacak Eşleştirmeli Takip Seçeneği Olan Kartlar İçin …
Bu bölümün normal tanımı ekranda gördüğünüz gibidir, diğer seçenekler için mutlaka özel
nedenleriniz olmalıdır.
Devam Ediyor >>>
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Kartında Borç/Alacak Eşleştirme İşareti Olmayanlar İçin …
Bu aşamada Yaşlandırmalı devir yapıp yapmayacağınıza karar vermelisiniz. İlk seçenek (varsayılan
durum) eski yılda (2017) bakiyeyi oluşturan hareketlerin “ortalama vadesi” ile tek satır yaratır. Eğer
bakiyeyi oluşturan hareketlerin detaylı olarak yeni yıla geçmesini isterseniz (yaşlandırılmalı devir)
bunun için ekranda bulunan ikinci seçeneği (2’inci satırı) işaretlemelisiniz. Diğer iki seçenek işlemleri
vade tarihine göre kapatarak işlem yaparlar, (3 ve 4 nolu satırlar). Genellikle az kullanılan bir metod
olduğu için bunları seçmeniz için özel bir nedeniniz olmalıdır.
Önemli NOT : Eğer yaşlandırılmalı devir yapılacak ise önce parametreler bölümünden EAR_CR
tarihini 01/01/2001 yılına alınız, işlem bittikten sonra tekrar 01/01/2018 yılına değiştiriniz. Diğer
taraftan fişin üst bölümünde yer alan “ Satırda Belirtilen İşlem Tarihi Dikkate Alınacak mı” sahasını da
işaretlemelisiniz.
Ekranın son bölümünde cevaplamanız gereken 3 soru daha vardır, bunlar :
Yaratılacak Satırlarda Açıklama : Ekranda gördüğünüz açıklamayı isterseniz değiştirebilirsiniz. Bu
açıklama yeni yıl şirketi içinde oluşturulacak satırlarda “açıklama” olarak kullanılacaktır. Örneğin
buraya “2017 yılından devir” yazabilirsiniz.
Yazılacak Satırlarda Hareket Niteliği : Normal şartlarda bu değer “DV” şeklindedir ancak
yaşlandırılmalı devir alınıyor ise bu hane boş bırakılmalıdır.
İşlem Döviz Cinsleri Dikkate Alınmasın : Normal şartlarda her işlem dövizi kendi bakiyesi ile
aktarılmış olmalıdır (bu hane boş olmalıdır) ancak eğer açılışın “tek işlem birimine, TL’ye dönüşerek”
yapılmasını isterseniz bu kısmı işaretlemelisiniz.
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Bu aşamaya geldi iseniz “İşlem Yap” tuşuna basarak bir önceki yıldan bakiyeleri artık alabilirsiniz.

ET2017
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2. Stok (Depo) Açılışlarının Önceki Yıldan Devir Alınması
Kullanılması gereken program Stok menüsünde Stok Açılış Fişidir (Stok menüsünün alt kısmında).
Bu program kullanılarak “her depo için ayrı ayrı” açılış fişleri düzenlenecektir. Bunun için önce “Yeni”
fiş numarası alınır, tarih hanesi 01/01/2018 olarak düzeltilir, hangi deponun açılışını yapıyor isen o
seçilir, tercihen Hareket Kodu sahasına da bu evrakın devir/açılış olduğunu gösteren rumuz seçilir.
Eğer yapılacak olan devir “Envanter Yaşlandırma Dikkate Alınarak” yapılacak ise ekranın üst
kısmında yer alan ilgili saha işaretlenir (tavsiye ettiğimiz devir şekli budur).

01/01/2018
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Ekranın üst kısmı ile işinizi tamamladığınızda “İşlevler Menüsünden” ”Başka Firmadan Açılış
Miktarları Kopyala” seçeneği ile karşınıza aşağıdaki ekran çıkar.

01/01/2018

ET2017

Stok bakiye miktarlarının devrini yapabilmek için de, öncelikle devir işlemi için baz alınacak firma
seçilir. Devir yapılacak ambar ve ilgili stok kriterleri girildikten sonra “İşlemi Yap” tuşu ile fiş
hesaplatılır ve kaydedilir. Eğer çok sayıda satır ortaya çıkacağını düşünüyor iseniz bu tür fişleri Stok
Kod Aralığı kullanarak parçalara da bölebilirsiniz.
Önemli Not : Yaşlandırmalı Devir yapılacak ise EAR_ST parametresi bu işlemden önce
01/01/2001 tarihine alınmalı, işlem bittiğinde 01/01/2018 olarak tekrar düzeltilmelidir.
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2. Stok (Depo) Açılışlarının Önceki Yıldan Devir Alınması (Devam Ediyor)
Stok – Depo açılışı firma tanımınızda bulunan her depo için tekrarlanmalıdır. Eğer bir deponuz boş
ise zaten o fiş içinde herhangi bir satır oluşmayacağı için herhangi bir hataya sebep olmamak için
işlemi her depo için tekrarlayınız.
Önemli Not 2 : Uygulamanızda “KALİTE PARAMETRE GİRİŞİ VAR İSE” açılış fişini kaydettikten
sonra “İşlevler Menüsünden” çalıştırmanız gereken 2. bir adım daha var (eğer kalite parametre
değerlerini de aktarmak istiyor iseniz). Bunun için İşlevler Menüsünde bulunan “Bu Fiş ile Devredilen
Malzemenin Kalite Parametrelerini Başka Firmadan Aktar” seçeneğini çalıştırmalısınız.

Stok Açılış Fişi ile yapılacak olan diğer işlem ise “Açılış Maliyetlerini” elde etmektir. Bu işlem bir
önceki yıla ait işlemlerin tamamlanmasından sonra olacağı için yılın ilk günlerinde kullanılmayacaktır.

Temel Teknoloji: (216) 360 65 60

01/01/2018

ET2017

Maliyetleri elde edebilmek için “İşlevler Menüsünden” Başka Firmadan Açılış Maliyetleri Hesapla”
seçeneği çalıştırılır. Karşınıza gelen ekranda önceki dönem firmanızı (2017 firmanızı), deponuzu
(içinde bulunduğunuz fişin deposu) ve Maliyet Tarihini seçmelisiniz (normal şartlarda 31/12/2017
olmalı). Daha sonra İşlemi Yap tuşuna basarak maliyetleri almalı ve fişi kaydetmelisiniz.
Dikkat ... bu işlem esnasında da EAR_ST değerini geçmiş bir tarihe, örneğin 01/01/2001 gibi bir
tarihe almanız gerekebilir. Eğer böyle bir değişiklik yapar iseniz KAYIT BİTER BİTMEZ tekrar
01/01/2018 tarihine (veya 2018 içinde size uygun bir başka tarihe) geri almayı unutmayınız.
Bu işlem tamamlandığında lütfen bir sonraki sayfada açıkladığımız “Rezervasyon Devri” işlemini de
derhal tamamlayınız.
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3. Önceki Yıldan Stok Rezervasyonlarının Devredilmesi
Kullanılması gereken program Stok menüsünde bulunan Stok Rezervasyonları Açılış Fişidir
(menünün alt kısmında). Yeni firma numarasını aldıktan sonra lütfen tarihi 01/01/2018 olarak
düzeltiniz.
Bu aşamadan sonra “İşlevler Menüsünden” Başka Firmadan Rezervasyonları Kopyala adımı seçilir
ve karşınıza aşağıdaki görüntü gelir.

ET2017

Bu ekranda Önceki Dönem Firma Kodu (2017 yılı firmanız) seçildikten sonra devredilecek
Rezervasyon Kodu seçilir. Her değişik rezarvasyon şekli için en az bir fiş yaratılması gereklidir.
İstenilirse her depo için ayrı fiş de düzenlenebilir ancak fiş satırlarınız binlerce değil ise buna ihtiyaç
duyulmaz.
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ET2017

Ekranda 12 adet farklı rezervasyon türü görmektesiniz, bunların hepsini kullanmamış olabilirsiniz
ancak yine de bunların her biri için bir fiş açıp işlem olup olmadığını ilgili seçeneği çalıştırarak
görünüz. Eğer işlem yok ise zaten fişinizde herhangi bir satır oluşmayacaktır. Ekranda oluşan fişi
kaydetmeyi unutmayınız. Depo sahasını boş bırakabilirsiniz bu sayede program ilgili rezervasyon
kodunu tüm depolar içinde arayacak ve siz daha az sayıda fiş yaratmış olacaksınız.
Önemli Notlar:
Devir yapacak kişinin iki firmada da ilgili konularda kullanım hakkı olmalıdır. Aksi halde devir
gerçekleşmez. Örneğin herhangi bir ambarı kullanmaya hakkı olmayan kişinin, rezervasyon devrini
yapabilmesi beklenemez.
Rezervasyon devri yapılmadan önce, stok devirleri yapılmış olmalıdır. Rezervasyonun var olan stoğa
konulabileceği unutulmamalıdır.
Rezervasyon devri yapılmazsa ilgili stoklar yeni firmada serbest miktar olarak gözükeceklerdir.
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4. Muhasebe Açılış Fişi
Muhasebe menüsünden “Muhasebe Açılış Fişi” programı ile yeni yıl şirketinizin Açılışı Fişi
hesaplanır. Bu programı çalıştırdığınızda önce yeni fiş numarası almış olmalı ve tarih hanesini de
01/01/2017 olarak düzeltmelisiniz.
Daha sonra “İşlevler Menüsünden” Başka Firmadan Açılış Kopyala adımını çalıştırmalısınız,
karşınıza aşağıda ki görüntü gelecektir.
Bu ekrandan “Önceki Dönem Firma Kodu” bölümünde 2017 yılı firmanızı seçmeli ve normal şartlarda
diğer seçenekler ile ilgilenmeden “İşlemi Yap” tuşuna basmalısınız. İşlem bittiğinde fişi kaydederek
çalışmayı tamamlayabilirsiniz.
Notlar:
Bu devir istendiği zaman, defalarca yapılabilecek bir özelliğe sahiptir. Yani önceki yılda yapılan
herhangi bir düzeltme sonrası ilgili kapanış fişleri silindikten sonra, devir işlemi yeniden yapılabilir.
Devir işlemi birden fazla fiş ile de yapılabilir.
Açılış fişinin hesaplanabilmesi için KAYNAK Firma için KAPANIŞ İŞLEMİNİN YAPILMAMIŞ OLMASI
GEREKİR.
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ET2017
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5. Çek / Senet Sistemi Hakkında Uyarı
Çek/senet devri bir kez yapılabilir. Bu yüzden yeni açılan firmada devir işlemi bitene kadar
çek/senet işlemi yapılmamalıdır.
Eğer yeni açılan firmada çek/senet işlemleri yapılmışsa önce işlemlerin tümü sonra da ilgili
çek senet dosyaları silinmeli, devir yapıldıktan sonra da işlemler tekrarlanmalıdır.

Önemli Bir Not :
Devir sonrasında geçmiş yıla ait şirkette yapılan Çek / Senet İşlemleri yeni şirket içinde “Düzeltme
Bordrosu” seçeneği ile tekrarlanmalıdır, diğer bir deyimle eski yıl içinde “Giriş Yapıldı” ise yeni yıl
şirketinde de “Giriş Yapılmalı” , “Çıkış Yapıldı” ise yeni yıl şirketinde de “Çıkış Yapılmalıdır” (yeni yıl
şirketinde bu işlemler tekrarlanırken “Düzeltme Bordrosu mu “ hanesi işaretlenmiş olmalıdır.

Temel Teknoloji: (216) 360 65 60

Çek ve Senet sisteminde bulunan tüm işlemlerde (Giriş, Transfer, Çıkış …) “Düzeltme” işlem şekli
mevcuttur. Düzeltme Bordrosu olarak işaretlenen Çek / Senet işlemleri Cari Hesap üzerinde bir etki
yapmaz, sadece devir sonrasında geçmiş yıl içinde yapılmış olan işlemleri normal devir
prosedürü içinde devredilemediği için bunların yeni yılda da var olmalarını sağlar (bu işlem
gerekli bir işlemdir, isteğe bağlı değildir).

Temel Teknoloji (216) 360 65 60
Devir ile ilgili sisteminize bağlanmamız gerekebilir, bu nedenle
bizi aramadan önce size bağlanmamızı sağlayacak olan
TeamViewer yazılımınızın bilgisayarınızda yüklü olup olmadığına
emin olunuz, eğer değil ise www.temelteknoloji.com.tr
adresinden ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.
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E-Fatura Başlangıç Prosedürü
Eğer Sistem Modülü (FRSYS) kısa yol olarak tanımlı ise onu çalıştırınız (kısa yolunuz yok ise bir bu
bölümün son sayfasına bakınız)

2

1

Sol tarafta olan menüden 3’üncü satırda olan
seçeneği tıklayınca sağ tarafta gördüğünüz liste
ortaya çıkacaktır.
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Bu listeden ikinci satırda olan “Firmalar için e-Fatura
Sayaç Rumuzu” programını tıklayarak çalıştırınız.
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Eğer 2017 yılında E-Fatura kullanmaya başladı ve bunu 3 şirketiniz için yapıyor iseniz karşınıza
aşağıda gördüğünüz gibi bir ekran gelecektir. Eğer ilk defa başlıyor iseniz o zaman 1 numaralı
tabloyu yaratıp içine her E-Fatura kullanan şirketiniz için tanımlama yapmalısınız.

TTMRKT_2017

2017

TTLTD_2017

2017

TTAS_2017

2017

Sayaç Rumuzlarını 3 HARFLİ olacak şekilde
istediğiniz gibi verebilirsiniz.
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Firma kodlarını listeden seçmelisiniz, ilgili
haneyi tıklarsanız liste karşınıza gelecektir.

TTMRKT_2017

2017

TTLTD_2017

2017

TTAS_2017

2017

TTMRKT_2018

2018

TTAS_2018

2018

Bu örneğimizde 2017 yılı işlem gören 3 firmadan LTD olanını
yıl sonunda kapatmış olduğunuzu düşünün.
2018 yılı işlem yapılacak 2 firma için gereken satırlarınız
ekranda gördüğünüz gibi olabilirdi.
Tablonuzu kaydetmeyi unutmayın ... İşleminiz tamamlandı.
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Sistem Modülüne nasıl ulaşabilirsiniz ?
Eğer Sistem Modülü (FRSYS) kısa yolunuz yok ise ulaşmanız güç olabilir.
Kullanmanız gereken programın ismi FRSYS.EXE ve programlarınızın bulunduğu yerde yani WX
dizininin altında bulunuyor (...\WX\FRSYS.exe).
Bu program için bir kısa yol yaratırsanız daha sonra kullanmanız daha kolay olacaktır.
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Bu program tanımlamış olduğunuz bütün şirket veritabanlarının üzerinde bulunan bir tanım setini
düzenlemek için kullanılır, E-Fatura rumuz tanımları bunlardan bir tanesidir.
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