
Bu döküman ile vio içerisinde yer alan
stok tanımlamaları hakkında genel ișleyiș bilgilendirmesi bulabilirsiniz.

Stok
Tanım Ekranı

(master tanım)



Stok kod Listesi ekranındaki üst görsel menüden, yeni, değiștir, izle, sil, kopya butonları kullanıldığında 
Stok tanım ekranı açılmaktadır.

Stok kod liste ekranında, mevcut seçili kayıt üzerinde fare sağ tuș tıklama ile açılan menü veya üst bar 
menüden stok seçimi ile açılan menü, seçili stok kaydının genel durum bilgilerine ulaștırır.

Stok Gerçek Hareket kartı penceresi      açılır.

Son Stok Durumu ve Stok ek özellik kendi konularında detaylı anlatılmıștır.

Stok Maliyet Kartı penceresi      açılır.
Son Stok Durumu penceresi      açılır.
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Stok Tanım Ekranı: Genel, diğer, diğer 2, barkod ve gelișmiș olmak üzere beș ekran sekmesinden 
olușmaktadır. Ayrım sayısı artarsa gelișmiș sekmesindeki ayrımlar ayrı bir sayfaya alınır.

Genel sekmesinde stok 50 karakterlik adı ve 2. Adı, grubu, stok tipi, birimler 1 ve 2, birim oranı, brüt 
ağırlık, hacim, döviz, satıș fiyat ve kdv, alıș fiyat ve kdv bilgileri kaydedilir. Stok aktiflik ve satıș, kdv 
tevkifat, alıș ve satıș kdv değișkenlik seçimleri yapılabilir.

Stok Tipi; mamül, hammadde, yarı mamül, ambalaj, hurda, sarf malzemesi, ticari mal, yardımcı malzeme, 
diğer seçilebilirlerin olduğu açılır menüden seçilir.
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Grup seçimi grup kod listesinden yapılır.

Birimler çift birim kullanılabilecek șekilde tasarlanmıștır. Kutu adet hesap edilebildiği gibi kilogram da 
hesap edilebilir. Petrol ürünleri toptanda kilogram olarak alınıp depoya dökülmesine rağmen araçlara litre 
olarak satılmaktadır.

Döviz varsayılanda TL seçimlidir; ancak açılır menü diğer döviz cinslerinden seçim yapılabildiği gibi Döviz 
kod liste ekranından da seçilebilir.

Satıș–Alım sekmeleri satıș kdv tipi, satıș döviz ve TL fiyatlarının (1.2.3…) belirtildiği alan ile alım için kdv, 
alıș döviz - TL alım fiyatı, son alım net fiyatının ișlendiği alandan olușmaktadır. Alımda bir de stopaj seçim 
kısmı bulunmaktadır.
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Değișken Kdv kutucuğu ișaretlendiği zaman kdv seçimi burada yapılamaz; ama fiș girișlerinde 
Kdv sütununda açılır pencere șeklinde Kdv oranı seçimi yapılabilir.

Kdv seçimleri açılır seçim menüsünden veya kdv kod liste ekranlarından yapılabilir.
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Stopaj kesintisi olacak bir ürünse stopaj seçimi açılır menüden seçilebilir veya  stopaj kod listesinden 
seçilir.

Bazı seçimlerde açılır menüden seçim yapılabilmesine rağmen kod listelerinin de kullanılıp seçim 
yapılabilir durumda olması kullanım esnasında mevcut ta olmayan bir kod tanımını direk tanımlayıp 
seçebilmeyi sağlamaktadır. Bunun için çalıșma alanından çıkıp vio ana menüden kod listesi tanımlamaya 
gitmeye gerek yoktur.

Aktif Durumda (kullanılıyor) kutucuğu varsayılanda ișaretli olup kullanılabilirdir. İșaretli değilse bu stok kod 
listelerinde de görünmediği için böyle bir stok kodunun varlığını bilen kullanabilir bilmeyen kullanamaz. 
Varsayılanda kod listeleri seçimler ekranında çalıșma durumu aktif durumda seçilidir. 
Hepsi, Aktif Durumda, Aktif Olmayan seçimlerinden gerekli olan seçilir ve gerekli düzenleme yapılırsa 
istenen stok görülür.

Stok’un satıșı durdurulsun kutucuğu varsayılanda ișaretsizdir ve ürün satıșı yapılabilir durumdadır. 
İșaretlendiğinde ise bu ürün satıșı yapılamaz (alım ve diğer stok ișlemlerini etkilemez). Satıș yapılmak 
istenirse stok satıșı durdurulmuștur uyarısı alınır. 

Kdv Tevkifatı Uygulanmaz kutucuğu varsayılanda ișaretsizdir. Bu durumda iken tevkifat uygulanabilir. 
İșaretlenirse tevkifat uygulanmaz.
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Diğer sekmesinde  Raf bilgisi girilir. Maliyet hesaplamalarında eğer 2. Birim kullanılacaksa Maliyetler 2. 
Miktardan Hesaplanır ișaretlenmelidir. Ürün Toptan Alım/Satıș için kullanılır seçimi de gerekende 
ișaretlenebilir.



Diğer-2 sekmesinde üretici barkod bilgisi, ürün menșei (üretildiği yer), ithalatçı firma bilgisi girilir. Genelde 
tekstil, kundura gipi ürünlerde kullanılan beden kategori seçimi kod listesinden yapılır. Renk değiștir seçimi 
kullanılarak ürün kod listelerde farklı renkle gösterilebilir. Ticari raporlarda stok bekleme raporu ile 
belirlenen son rafta kalma süresi isteğe bağlı olarak buraya ișlenir ve bazı raporlarda değerleme için 
kullanılabilir.

Barkod sekmesinde stok için belirlenen barkod bilgileri girilir.



Gelișmiș sekmesinde varsayılanda 4000 karakterlik özel bilgi giriș ve not alma bölümü vardır. Bunun 
haricinde Vio ana menü – stok – genel seçiminde özel sahalardan yapılacak değișikliğe göre 
özel saha ve ayrım sahaları gelir. Ayrım sayısı artarsa buradaki ayrımlar ayrı bir sayfaya alınır.

Özel saha ve ayrım sahaları konusunda detaylı anlatılmaktadır.


