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‐Programa giriş için önceden belirlenen kullanıcı adı ve şifreyi girdikten
sonra firma seçilip tamam’a tıklanması gerekmektedir.

‐Program kullanırken menülerden yararlanılmaktadır.

CARİ HESAPLAR

CARİ HESAPLAR – Hareketlerin Girişi
‐Yeni tarih butonu tıklandıktan sonra,ilgili tarihe ait tüm kayıtlar
listelenecektir.Kırmızı kutucuk içerisine alınan butonların yardımıyla
silme,ekleme ve onaylama işlemleri yapılmalıdır.
‐Yeni kayıt eklemek için (+) kayıt ekleme butonu tıklanmalıdır.Daha sonra
Hesap Kodu seçeneğinden işlem yapılan firma eklenmelidir.Firmayı bulmak
butonu kullanılmalıdır.Firma seçiminden sonra Borç/Alacak tipi
için
seçilmelidir.Sırasıyla tutar,açıklama,var ise belge no ve vade tarihi girilmelidir.
‐Tutar TL ise; tutar kısmına TL tutarı yazılmalıdır.
‐Fakat tutar döviz ise; tutar kısmı boş bırakılıp, sırasıyla döviz tutarı,döviz
türü ve kur girildikten sonra, TL tutar otomatik olarak yukarıdaki tutar
kısmına gelecektir.
‐İstendiğinde, o anda işlem yapılan firmanın son bakiyesinin kontrolü,
Bakiye butonu yardımıyla sağlanmaktadır.

 CARİ HESAPLAR – Makbuzların Girişi ‐ Tahsilat Makbuzu Girişi
‐Alınan ödeme girişi için kullanılacak menüdür.Tarih seçildikten sonra
ekleme (+) butonunu kullanıp yeni kayıt girişine başlanmalıdır.Önce işlem
yapılacak firma Cari Hesap Kodu kısmından seçilmelidir.Tutar belirtildikten
sonra açıklama ve belge no yazılmalıdır.
‐Tutar TL ise; tutar kısmına TL tutarı yazılmalıdır.
‐Fakat tutar döviz ise; tutar kısmı boş bırakılıp, sırasıyla döviz tutarı,döviz
türü ve kur girildikten sonra, TL tutar otomatik olarak yukarıdaki tutar
kısmına gelecektir.
‐Tüm bu işlemlerden sonra cari kayıt kutucuğu tıklanarak işlemin sisteme
cari kaydı yapılmalıdır.Cari kayıt ile birlikte işlem ilgili firmanın carisine
kaydedilmektedir.

 CARİ HESAPLAR – Makbuzların Girişi ‐ Tediye Makbuzu Girişi
‐Ödeme yapıldığında kullanılacak menüdür.
‐Tahsilat makbuzu girişi kısmındaki işlemlerin aynısıdır.

 CARİ HESAPLAR – Makbuzların girişi  Alacak Dekontu Girişi

 CARİ HESAPLAR – Makbuzların Girişi  Banka İşlemleri
‐Banka aracılığıyla yapılan işlemlerde kullanılacak menüdür.(+) ekleme
butonunu kullanarak yeni bir giriş sayfası açılmalıdır.Tarih belirlenip,işlem tipi
seçilmelidir.İşlem tipi belirlendikten sonra, banka kodu kısmında işlem
yapılan banka,cari kod kısmında ise işlem yapılan firma seçilmelidir.
‐ Miktar Tl ise tutar kutucuğuna , döviz ise tutar kutucuğu boş bırakılıp döviz
kısmına miktar yazılmalıdır.
‐Açıklama,Belge No ve vade kutucukları doldurulmalıdır.İşlemler bittikten
sonra cari kayıt yapılıp, işlem cariye işlenmelidir.
Açıklama  Banka kodunun açıklaması yazılmalıdır.
Açıklama 2  Cari kodun açıklaması yazılmalıdır.

 CARİ HESAPLAR – Makbuzların Girişi  Masraf Dekont Girişi
‐Yapılan masrafların girileceği menüdür.Diğer dekont girişlerindeki
işlemlerin aynısıdır.

 CARİ HESAPLAR – Hareketlerin Görüntülenmesi

‐Görüntülemek istenilen tarih aralığı seçildikten sonra Hesap kodu kısmında
carisi görüntülemek istenilen firmanın seçilmesi gerekmektedir.Tek bir döviz
cinsine ait cari görüntülenmek istenirse döviz cinsi seçilmelidir.
‐Seçimler yapıldıktan sonra tamam butonuna tıklanılmalıdır.Sol altta
bulunan butonlar yardımıyla cari hareketler yazdırılıp, excel’e alınabilir.Aynı
zamanda mutabakat formu da hazırlanabilir.

 CARİ HESAPLAR ‐ Tanımların Girişi

‐Programda yeni bir firma tanımlaması yapılacaksa bu menü
kullanılmalıdır.(+) ekleme butonu yardımıyla yeni bir cari ekleme sayfası
açılır.Hesap kodu tanımlanmalı,hesap adı yazılmalıdır.Önceden tanımlanmış
cari hesap grubu seçilmelidir.Sırasıyla şehir,ülke,vergi dairesi ve numarası gibi
bilgiler doldurulmalıdır.
‐Cari tanımlar firma olabileceği gibi banka ve firma çalışanları da olabilir.Bu
yüzden hesap varlıkları oluşturuyorsa varlıklar seçeneği
işaretlenmelidir.Hesap, alınacak raporlarda icmalde görünecekse icmalde
göster seçeneği işaretlenmelidir.
‐Hesap genel muhasebe ile entegre edilecekse, muhasebe kodları kısmında
önce yıl seçilmeli daha sonra tanımlanan muhasebe kodlarına göre
Tl,Usd,Euro ve Gbp kodları tanımlanmalıdır.
‐Tanımlanan cari, taşımacılıkta kullanılacaksa
tıklanmalıdır.Cari, pazarlama kısmında kullanılacaksa
tıklanmalıdır.
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 CARİ HESAPLAR ‐ Genel Grup Tanımla
‐Cari hesap tanımlamaları yapılırken grup seçimi yapılmaktadır.
(cari grubu) tanımlamaları yapmak için
kullanılır.

 CARİ HESAPLAR ‐ Raporlar ‐ Hesap Extresi Çekimi
‐Hesap kodu kısmında cari extresi istenilen firma seçilmeli,tarih aralığı
belirlenip,döviz cinsi seçilmelidir.Eğer tüm cari görülmek isteniyorsa döviz
cinsi boş bırakılmalıdır.

‐Hesap extresi örnek resimdeki gibidir.Genel toplam kısmındaki bakiyeler TL
olarak belirtilmektedir.Yazıcıdan çıktı alınmaktadır.

 CARİ HESAPLAR ‐ Raporlar ‐ Hesap İcmallerinin Listelenmesi
‐Hesap icmali listelenirken borçlu,alacaklı veya tüm hesaplar
listelenebilir.Döviz cinsi,grup,ve son tarih seçilmelidir.

‐Hesap icmalleri yukarıdaki gibi listelenmektedir.Herhangi bir carinin icmal
listesinde görüntülenmesi isteniyorsa,cari hesap tanımlanırken icmalde göster
seçeneğinin seçili olması gerekmektedir.Listeyi yazdırıp, bilgisayara kaydetme
yapılabilmektedir.

 CARİ HESAPLAR ‐ Raporlar ‐ Bs/Ba Formu Liste
‐Ba/Bs formunun görüntülendiği rapordur.Tarih,tutar ve firma , alış ya da
satış faturası seçeneği seçilmelidir.

 CARİ HESAPLAR ‐ Raporlar ‐ Hesap Ekstre (TÜM)
‐Tüm hesap ekstrelerinin görüntülendiği rapordur.Tarih belirlendikten sonra
hesap kodu ve cari gubu seçilebilir,eğer tüm cariler görüntülenmek istenirse
boş bırakılmalıdır.

 CARİ HESAPLAR ‐ Raporlar ‐ Varlıklar
‐Firmanın varlıklarının görüntülendiği rapordur.Cari tanımlama yapılırken,
varlıklar seçeneğinde işaretlenen cariler bu listede gözükmektedir.Eklenen
cari valık ise, seçili olması gerekmektedir.

 CARİ HESAPLAR ‐ Raporlar ‐ Günlük Hareket
‐Tarihe göre sistemde kaydı yapılan hareketlerin listelendiği kısımdır.Tarih
seçip tamam’a tıklamak yeterlidir.Günlük yapılan hareketlerin toplam
bakiyelerini görebilir ve excel’e aktarma yapılabilmektedir.

 CARİ HESAPLAR ‐ Raporlar ‐ Cari hareket
‐İki tarih arası yapılan tüm cari işlemlerinin listesidir.İşlemi yapan
kullanıcı,döviz cinsi,firma,cari grubu ve işlem yerine göre filtrelemeler
yapılmaktadır.

 CARİ HESAPLAR ‐ Cari Hesap Taşıma
‐Herhangi bir cari hesapta yapılan işlemlerin başka bir hesaba
aktarılmasıdır.İşlemlerin tümünün alınabileceği gibi,işlem yeri seçilip alınması
da mümkündür.

