


Fiș listelerinde anlatıldığı gibi pull down menüden fiș menü tercihleri veya görsel menüden
Yeni, Değiștir, İzle, Sil, Kopyala butonları kullanılırsa fiș giriș ekranı açılır.

Fiș giriș ekranları kullanıldığı adıma göre içerik farkı olsa da örneklerde görüldüğü gibi temel 
yapı olarak genelde aynıdır.

Fiș giriș ekranlarında genelde üst kısımda kod listesinden seçim, dosyadan yükle, temizle, kaydet ve vazgeç
butonları bulunur.

Bazı fiș giriș ekranlarında ise bunlara ilaveten bilgi șablonu sakla ve yükle butonları mevcuttur.

Ekranın sol üst kısmında fiș no, tarih, açıklama vardır, kullanılan adıma göre varsa șube bilgisi, kasa, cari 
hesap bilgisi girilebilir durumda gelir.

Ekranın alt kısmına doğru ise fișin detaylarının girileceği grid ekran mevcuttur. Grid ekran kolon bașlıkları fiș
giriș adımına göre değișmektedir.

Grid ekran kullanımı dökümanında detaylı anlatılmaktadır.

Fiș listeleri ve fiș girișlerinde yatay ve dikey renkli çizgilerle benzer ekranlar 
birbirinden ayırt edilebilecek șekilde tasarlanmıștır. Bu özellik sayesinde kullanıcı program 
kullanımı sırasında nerede olduğunu kolayca anlayabilir.

Ticari fișler biraz daha farklıdır.





Satıș fatura fiș listesi ve fiș girișinde dikey yeșil renk faturayı, yatay turuncu renk satıș ișlemini temsil eder.



Sipariș fiș listesi ve fiș girișinde dikey mavi renk sipariși, yatay hafif yeșil renk alım ișlemini temsil eder.



Seri butonu numaratör seçilebilen 
numaratör serisi liste ekranı açılır. Bu 
ekranda numaratör serileri seçilebilir, 
yeni numaratör eklenebilir, mevcut 
üzerinde düzenleme, silme, izleme 
ve kopyalama yapılabilir. Açılan 
numaratör listelerinde numaratör 
son no görünür durumdadır.

Değiștir mini butonu tıklanarak
numratördekison no bilgisinin değiștirilebildiği 
Seri numaratör ekranı açılır. Gerekli olduğu
durumlarda bu numara değiștirilebilir.

No bilgisi elle yazılabilen veya fiș numaratör serilerinden
otomatik numaralanan bilgi alanı olarak, kullanıldığı program 
adımına göre ufak farklılık olmasına rağmen bütün fiș girișlerinde 
bulunan bir alandır.

No bilgisi alanında numaraya gelince saha boșaltılır, fiș numarası 
elle yazılabilir. Numara yazmadan mouse veya tab tușu 
ile ayrılıp bir diğer hücreye geçilince seri ile belirtilen 
numaratördeki otomatik numaraya göre son no 1 artırılarak 
verilir. Elle numara yazılırsa bu numara esas alınır.

Otomatik numara kullanılmıș ise
ekranda gösterilen numara ile kayıt yapılır; 
ancak otomatik numara ile elde edilen bu
numara bașka ekran tarafından kullanılmıș
ise bir sonraki numara, o da olmaz ise daha 
sonraki numara ... kontrol edilerek uygun no 
bulunarak kayıt yapılır.



Bu numara kayıt sırasında ekstra kontrol 
edilir. Öyle ki; Elle numara verilmiș ve bu 
numaralı fiș varsa mesaj ile uyarılır ve 
devam edilmez. Tamam onayıyla fiș 
ekranına geri dönülür.

Numara değiștiği için ekranda
numaranın değiștiğine dair bir
mesajla bilgi verilir.

Așağıda diğer numaratör seri ve kullanımı örneklendirilmiștir.

Stok Fiș Numaratör Örneği



Satıș Fiși Numaratör Örneği

Tarih bilgisi fiș tarihini belirtmek için kullanılır.

Tarih elle yazılabileceği gibi HB (Hafta Bașı), AS (Ay Sonu), 
YS (Yıl Sonu), SHB(Sonraki Hafta Bașı) vb. 
kıs tanımlar girilebilir; F4 veya mini tarih        butonu ile açılan
tarih seçtirici takvim ekranında da seçtirilebilir.

Açıklama kısmı, giriși yapılan fișle ile ilgili not bilgisi
yazılabilecek 50 karakterlik bir alan sunmaktadır.
Açıklama sahası bütün fiș girișlerinde ortak bir alan 
olarak bulunur.

Alım Fișlerinde Seri, yıl ve no elle girilir



Görsel yazıcı butonunda yer alan kaydederken yazdır kutucuğu      ișaretlenirse 
nüsha adedi ve yazıcı seç görseli aktif hale gelir.

Yazıcı seç görseli tıklandığında açılan yazıcı ve sayfa tipi
seçimi ekranında, açılır menüden yazıcı seçimi yapılabilir 
ve sayfa tipi açılır menüden de sayfa boyutu seçilerek 
yatay veya dikey yazdırma șekli belirtilebilir.

Yapılacak seçimler bittikten sonra onay butonu tıklanarak
bir önceki ekrana dönülür veya değișiklik yapmadan geri
dönülecekse vazgeç butonu seçilerek geri dönülür.
 
Kaydederken             yazdır seçimi ișaretli iken kayıtla beraber
yazıcı çıktısı alınır.

Listeleyip kod seç görsel buton, �ş satırlarındaki 
ilgili hücredeyken tıklanınca veya F4 (kod sıralı), 
F6 (ad sıralı) tuşları ile kod liste ekranları; F7 tuşu 
ile ise hızlı bulucu ekranları açılır. Bu ekranlar 
kullanılan program adımına göre muhasebe, cari, 
hizmet, stok, banka, kasa vb. kod listesi olabilir.
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Dosyadan yükle butonu tıklanınca şablon ve
dosya seçtirici ekranı açılır. Şablon açılır 
menüsünden tanımlı şablon seçilir, Dosya 
komut satırında ise excel vb. dış veri kaynağında 
oluşturulmuş olan şablona uygun veri dosyası 
seçilerek bilgi transferi gerçekleştirilir. Bu işlem 
kullanıcıya birden çok benzer veri girişi
yapacağında hızlı giriş ve zaman kazandırma 
açısından bir avantaj sağlar. Bu tür şablonlar bir 
kere oluşturulur, ihtiyaç oldukça kullanılır. Bazı 
�ş giriş ekranlarında olan bilgi şablonu sakla ve 
yükle butonları da aynı şekildedir. 
Tanımlanabilir şablon ve dosyalar dökümanından 
detaylı görülebilir.

Temizle görsel buton ise �ş kaydı için
ekrana girilen bilgi sahalarının tümünü 
tek seferde temizleme işlemini
gerçekleştirir.


