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

Cari Hesap
Tanım Ekranı

(master tanım)



Cari Hesap Listesi ekranındaki üst görsel menüden, yeni, değiștir, izle, sil, kopya butonları kullanıldığında 
cari hesap tanım ekranı açılmaktadır.

Cari kod listesi ekranında, mevcut seçili kayıt üzerinde fare sağ tuș tıklama ile açılan menü veya üst bar 
menüden Cari_Hesap seçimi ile açılan menü, seçili cari kaydın genel durum bilgilerine ulaștırır.

Alım-Satıș Hareketleri ekranını açar. Tarih aralığı belirtilebilir, alım veya satıș açılır pencereden seçildikten 
sonra bașlat butonu tıklanır.

Cari Hesap Yıllık Mizan penceresi açılır. Aylık ve genel borç alacak bilgileri görülür.
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Müșteri Durumu penceresi açılır. Bu ekranda Cari kaydın bütün hareketleri, seçilen herhangi bir hareketin 
içeriği, mevcut risk durumu, genel risk limitleri ve bakiye durumu, genel ve dönemsel satıșları özetlenmiș 
olarak görülebilir.

Cari Hesap Tanımı:
Cari hesap tanım ekranı genel, diğer/muh, finans, ticari, ticari-2, gelișmiș olmak üzere altı sekmeli bir 
ekrandır. Bu ekran sekmelerinde satıcı ve alıcıların, alım satım ve diğer ișlemlerinde ihtiyaç olabilecek 
olan unvan, adres, vergi dairesi bilgileri banka bilgileri ve diğer ticari bilgileri kayıt altına alınmaktadır.

Genel sekmesinde unvan, adres, yöre/posta kodu, vergi dairesi, vergi numarası ticaret sicil numarası, 
mersis numarası girilir. Șahıs veya șahıs ișletmesi ise șahıstır kutucuğu ișaretlenip TC kimlik numarası 
girilir. İl, bölge, cari tip ve ülke bilgileri Ad veya Koda göre sıralı gelen listeden seçilir. Aktif durumda, 
Potansiyel seçimleri değiștirilebilir.
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Ünvan için ayrılan 2 adet 40’ar karakterli alanlara ișyeri ticari ünvanı yazılır.

Adres için ayrılan 40’ar karakterlik alanlara carinin adres bilgileri girilir.

Yöre alanına yöre, semt bilgisi, Posta alanına da posta kodu girilir.

İl hanesi açılır pencereden seçilebileceği gibi kod liste penceresinden de seçilebilir.

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası ilgili alana yazılır.

Șahıstır varsayılanda ișaretsizdir; eğer cari hesap kișisel veya bir șahıs ișletmesine aitse kutucuk 
ișaretlenerek TC kimlik numarası yazılır.

Ticaret Sicil alanına ticari șirketlerin fiș, fatura, gider pusulası, irsaliye vb evraklarda kullanması zorunlu 
olan ticaret sicil kayıt numarası girilir.

Mersis No alanına fiș, fatura irsaliye vb. evraklarda kullanılması zorunlu olan mersis numarası girilir. Bu 
numara 16 haneli olup limited va anonim șirketlerde ‘0’ ile bașlar ve vergi numarası ile devam ederek 
‘000’ ve ‘15-16-17’ vb. ile biter; șahıs șirketlerinde șirket sahibinin TC kimlik numarası ile bașlar ‘00015’, 
‘00019’ vb. gibi biter.

Bölge hanesine bölge kodu biliniyorsa yazılır veya kod listesi ekranından seçilir.

Cari Tip hanesine cari tip kodu biliniyorsa yazılır veya kod listesinden seçilir.

Ülke hanesine ülke kodu biliniyorsa yazılır veya ülke kod listesinden seçilir. İl ve Ülke kod listeleri hazır 
halde olmasına rağmen ekleme silme ve değișiklik yapılabilir.

Aktif durumda (çalıșıyor) kutucuğu varsayılanda ișaretli olup cari hesabın çalıșır durumda olduğunu 
gösterir. İșaretli değilse bu cari hesapla ilgili ișlem yapılması gerektiğinde cari hesap kodu biliniyorsa 
yazılabilir; bilinmiyor ise kod listelerinde de görünmeyeceği için cari kodu kullanamayız. Bu durumda, 
görsel menü seçimler ekranında çalıșma durumu Aktif Durumda, Aktif Olmayan, Hepsi  seçimlerinden 
gerekli olan seçilir ve gerekli düzenleme yapılırsa istenen cari görülebilir.

Potansiyeldir kutucuğu varsayılanda ișaretsizdir. Kullanılması 
gerektiği zaman ișaretlenebilir.
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Diğer/Muh sekmesinde cari hesap iletișim bilgileri mevcuttur.

Renk Değiștir seçimi kullanılması durumunda Kod Liste ekranlarında ilgili kayıt verilen renk ile belirtilmiș 
olarak gelir.
Finans sekmesinde total, açık hesap, vadeli risk limitleri; borç alacak vade farkı oranları girilir; karșı 
ödeme tipi açılır menüden, banka ve șube kodu yazılır veya kod listesinden seçilir; hesap no girilir; iban 
ise değiștir seçiminden olușturularak kaydedilir.

          İletișim             - Sabit ve cep telefonu, fax, elektronik posta ve web adresi, ilgili kiși kaydı girilir.
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         Risk Limitleri 
Total Risk alanına cari hesabın toplamdaki risk sınırı girilir.
Açık Hesap alanına cari hesabın açık hesap çalıșmaları için risk sınırı girilir.
Vadeli Riski alanına cari hesabın vadeli çalıșmaları için risk sınırı girilir.

          VF. Oranları
Borç alanına cari hesabın borçları için vade farkı uygulanacaksa oranı girilir.
Alacak alanına cari hesabın alacakları vade farkı uygulanacaksa oranı girilir.
Karșı Ödeme Tipi seçimi ile müșteri açık hesabı kapatılır. 
Karșı ödeme tipi seçimi açılır menüden seçilir. 
Yapılan seçime göre ödeme tipi yanına ilgili detay seçim bilgileri gelir.
Karșı Ödeme Tipi doküman sonunda detaylandırılacaktır.

          Banka Hesabı
Banka kod listesinden hesabın kayıtlı olduğu banka seçimi yapılır.
Șube kod listesinden banka hesabının kayıtlı olduğu șube seçimi yapılır.
Hesap numarası ilgili alana girilir.
IBAN Kodu yazılamaz Değiștir butonu ile açılan pencerede otomatik olușturularak IBAN kodu alanında 
görünmesi sağlanır.

Ticari sekmesinde yurtdıșı B form kodu, stok fiyat listesi, döviz kodu, fiyat tablosu alım fiș tipi, satıș fiș 
tipi, sipariș dağıtımda sevk fiși tipi ve ek parametre seçimleri yapılabilmektedir.
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Yurtdıșı B Form Kodu açılan kod liste ekranından seçilir. 

Kdv tipi açılır menüde kdv dipte uygulanır, kdvli fiyat, kdv uygulanmaz seçimlerinden seçilir.

Stok Fiyat Listesi seçiminde stok kartında belirtilmiș olan fiyat tipinden biri seçilir.

Fiyat Tablo Kod Liste Ekranındaki fiyat listesi seçiminden daha önce olușturulmuș olan listelerden Fiyat 
Listesi seçimi yapılır. 

Döviz kod listesinden döviz tipi seçimi yapılabilir.

Alım Fiș Tipi açılır menüden normal alım, tevkifatlı alım, hizmet ișlemi, türizm teșvik, teknopark alımı, 
leasing alımı, toptan alım, ötv tecili, bedelsiz ve fiyat anlașmalı tercihleri seçilebilir.

Satıș Fiș Tipi açılır menüden normal satıș, tevkifatlı satıș, hizmet ișlemi, türizm teșvik, teknopark satıșı, 
leasing satıșı, toptan satıș, ötv tecili, bedelsiz ve fiyat anlașmalı tercihleri seçilebilir.

Sip. Dağıtımda Sevk Fiși Tipi açılır menüde irsaliye veya fatura seçilir.

Satıș Fișlerinde Adres Değișkendir kutucuğu varsayılanda ișaretsizdir; gerekli olduğunda kutucuk 
ișaretlenebilir.

Tüm Șubelerde Geçerli kutucuğu varsayılanda ișaretsizdir; gerekli olduğunda ișaretlenebilir.

Satıș Durdurulsun kutucuğu varsayılanda ișaretsizdir. Kutucuk ișaretlenirse mevcut müșteriye satıș 
yapılamaz. Satıșlarda bu cari kod seçilince bu müșteriye sevkiyat durdurulmuștur yazısı ile uyarılır. Satıș için 
kayıt onaylanmak istenirse sevkiyat durdurlduğuna dair mesaj ekranada belirir.

Ötv Uygulanır kutucuğu varsayılanda ișaretlidir. 
Ötv uygulanmayacağı zaman bu ișaret kaldırılır.

Alt Hesap kullanımı zorunludur kutucuğu 
varsayılanda ișaretsizdir. Bu kutucuk  
ișaretlenerek cari hesapla ilgili alt hesap kullanımı zorunlu hale getirilebilir.

Ticari-2 sekmesinde plasiyer bilgisi ve müșteri referans kodu varsayılanda hazır  ișlenebilir bilgilerdir. 

Viomenü - cari hesap – parametreler – cari genel parametreler seçimi ile açılan ekranda, Alt Hesap ve 
Konsolide Cari Hesap seçimleri ișaretlenirse Ticari-2 sekmesine ek seçim ve ilgili alanlar gelir.
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Varsayılanda gelen Ticari-2 sekme ekran yapısı.

VioMenü, Cari Hesap, Cari genel parametreleri menü seçimi yapılır.

Açılan ekranda Ticari-2 sekmesini etkileyen seçimler ișaretlenebilir.

Konsolide açılır menüden Normal seçilince kullanılabilir alan ve seçimler.

Konsolide açılır menüden Konsolide Detay (șube) seçilince kullanılabilir alan ve seçimler.

Konsolide açılır menüden Konsolide Merkez seçilince kullanılabilir alan ve seçimler.

Konsolide yapısı migros, mağaza zinciri yapısında çalıșan müșteriler gibi irsaliyenin șubeye, faturanın 
merkez veya șubeye kesilip bütün borç ve alacak sorumlusunun merkez olduğu ticari ișletmeler için 
uygulanabilir.

Müșteri Referans Kodu cari hesabın bizi tanıdığı koddur. Bu kod e-Fatura uygulamasında 
kullanılmaktadır.
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Gelișmiș sekmesi varsayılanda 4000 karakterlik özel bilgi ve not alma bölümü ile açılır; ancak Vio ana 
menü – Cari Hesap – 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.

Finans – Karșı Ödeme Tipi;

Karșı Ödeme Tipi seçimi ile müșteri açık hesabı kapatılır. Açılır menüden günlük, haftalık, ayda bir gibi 
firmaların kabul ettikleri ödeme günlerine göre seçimler yapılır. Günlük ödeme seçiminde, her vade günü 
ödeme günü kabul edilir. Diğer seçimlerde ise hesap kesim ve ödeme günü belirlenir.

Açılır menüde gelen listeden;

Her Gün varsayılanda seçili durumdadır. Bu seçimde vadenin geldiği her gün ödeme günü olarak kabul 
edilmektedir. Hafta sonuna denk gelen ödeme günlerinde pazartesi ödeme günü olarak kabul edilir.



Her Hafta seçilirse her hafta ödeme yapılır. Açılan ek seçimlerden haftanın belli bir günü hesap kesim 
olarak belirtilir; hesap kesim günü veya diğer günlerden biri ödeme günü olarak belirtilebilir. Hesap kesimi 
ödeme gününden sonra ise ödeme günü sonraki haftada olacaktır. Hesap kesim Cuma, ödeme günü 
Carșamba seçilmiș olsun bu durumda ödeme hesap kesiminden sonraki haftada yapılacak demektir

Tek nolu Hafta seçimi yapılırsa yılın tek numaralı haftalarında ödeme var demektir. Açılan ek seçimden 
yine haftanın hesap kesim günü ve ödeme günü seçimi yapılır; ancak bu durmda her 15 günde bir ödeme 
var demektir.

Çift nolu Hafta seçimi yapılırsa bu defada hesap kesim yılın çift nolu haftalarında demektir. Açılan ek 
seçimden haftanın günlerinden hesap kesim ve ödeme günleri seçilir. Yine 15 günde bir ödeme var 
demektir.

Ayda 1-3. Hafta seçimi yapılırsa hesap kesimleri her ayın 1 ve 3 nolu Haftalarında demektir. Açılan ek 
seçimden haftanın günlerinden hesap kesim ve ödeme günü seçimi yapılır. 5 haftaya sarkan aylarda 5 
nolu hafta dikkate alınmadığında ișlem yapılmamaktadır. Yine 15 günlük ödeme vardır ama bazı aylarda 
sarkabilmektedir.

Ayda 2-4. Hafta seçimi yapılırsa hesap kesimleri her ayın 2 ve 4 nolu haftalarında demektir. Olay aynı 1-3. 
Nolu hafta seçimindeki gibi gerçekleșmektedir.

Ayın İlk Haftası seçimi yapılırsa hesap kesim günü ayın ilk haftasındadır. Hesap kesimi ve ödeme günü 
hafta günlerinden seçilir. Bir sonraki hesap kesimi yeni aydadır.

Ayın 2. Haftası seçimi yapılırsa hesap kesimi her ayın 2. Haftasındadır. Hesap kesim ve ödeme günü hafta 
günlerinden seçilir. Yine sonraki hesap kesimi yeni aydadır.

Ayda Tek Gün seçimi yapılırsa ayın herhangi bir gününe hesap kesimi, ve ödeme günü seçilebilir.
Ödeme günü hesap kesiminden önce olduğu durumlarda ödeme bir sonraki ayda yapılır.

Ayda Çift Gün seçimi yapılırsa ayda 2 kez hesap kesimi ve 2 kez ödeme günü vardır. İlk hesap kesimi ay 
sonu olduğuna göre ödeme bir sonraki aydadır. İkinci hesap kesiminde ise ayın 15’i seçilmiș ve ödeme ay 
sonu seçilmiștir.

Bu açılan ek seçim haftalık
Seçimlerin hepsinde aynıdır.


