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

Hizmet
Tanım Ekranı

(master tanım)



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

Hizmet listesi ekranında, mevcut seçili kayıt üzerinde fare sağ tuș tıklama ile açılan menü veya üst bar 
menüden Hizmet seçimi ile açılan menü, mevcut hizmet kaydı için Hizmet Hareket Kartı ekranını açar. 
Muh.Yükle seçimi ise Hizmet Muhasebeden Yükle İșlemi ekranını açar.

Hizmet Hareket Kartı ekranında mevcut hizmet kaydı ile ilgili hareketleri ve referansları görülür.

Hizmet Muhasebeden Yükle İșlemi ekranından muhasebede ișlenmiș olan hizmetler muhasebe kodu ile 
birlikte hizmet kaydına aktarılabilir.
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Genel sekmesinde hizmet türünü belirten 50 karakterli Açıklama ve Açıklama 2 sahası, Grup seçimi, 
Gelir-Gider-Tahakkuk belirteçleri, Aktif durumda ve Özel Masraf belirteçleri, Birim ve Döviz tipi seçimi, Fiyat ve 
Döviz Fiyatı alanı, Değișken Kdv belirteci, Kdv, Stopaj, Ek vergi ve 2. Ek vergi seçimleri yapılabilmektedir.

Kod alanına uygun kod tanımı 
verilir.

Açıklama ve Açıklama 2 
alanlarına hizmet türünü 
anımsatan açıklama yazılır.

Grup kodu biliniyorsa yazılır veya kod liste ekranından seçilir.

Gelir seçimi bu hizmetin gelir türü olduğunu belirtir. Bu seçim 
ișaretlenince Gelir bașlıklı yüzeysel sekmede gelir türü ile ilgili 
Kdv, Stopaj, Ek Vergi ve E2(ek vergi iki) türleri belirtilebilir.

Gider seçimi bu hizmetin gider türü olduğunu belirtir. Bu seçim ișaretlenince Gider bașlıklı yüzeysel 
sekmede gider türü ile ilgili Kdv, Stopaj, Ek Vergi ve E2(ek vergi iki) türleri belirtilebilir.

Tahakkuk seçimi ise bu hizmetin hem Gider hem de Gelir türü olabileceğini belirtir. Bu seçim ișaretlenince 
yüzeysel sekmede Gelir ve Gider seçilebilir durumdadır.
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Aktif durumda kutucuğu varsayılanda ișaretlidir ve kullanılabilir durumdadır. İșaret kaldırılırsa bu hizmet 
hızlı bul listelerinde görünmeyeceği için kullanamaz; ama kod biliniyorsa yazılarak ișlem yapılabilir ya da 
kullanılacaksa Aktif Durumda kutucuğu tekrar ișaretlenmelidir. 

Özel Masraftır kutucuğu varsayılanda ișaretsizdir. Mevcut hizmetin özel masraf olduğu belirtilmek 
istendiğinde ișaretlenebilir.

Bu kutucuk ișaretlendiğinde Kdv, Stopaj ve Ek vergi seçimlerinin bulunduğu yüzeysel sekme yerine Özel 
Masraf için Yardımcı Tip, Belirteç, Öncelik seçimi gelir.

Yardımcı Tip seçiminde açılır menüden havale; eft; swift; pos; pos komisyon; pos katkı payı; senet protesto; 
kredi; teminat mektubu; akreditif masrafları, kredi faizi, satıș iskonto, alım nakliye, yuv. farkı gideri, tfrs hesabı 
seçimleri seçilebilir.

B irim türü açılır menüden adet, saat, litre, kilo vb. seçilebilir. 
Döviz tipi açılır menü veya döviz kod listesinden seçilir.
Fiyat alanına masrafın belli bir fiyatı varsa girilir.
Dv.Fiyatı alanına döviz cinsinden fiyat girilebilir.



Değișken Kdv varsayılanda ișaretsizdir. İșaretlendiği zaman bu masraf kaydının kdv‘si değișkendir ve 
kdv seçimi fiș girișlerinde seçilebilir.

Diğer sekmesinde B Formuna esastır, Masraf fișlerinde Departman ayrımı kullanılır belirteçleri ve Kategori 
tanım seçim alanları mevcuttur.

Stopaj seçimi açılır menüden veya stopaj hesabı kod liste ekranından seçilir.

Ek Vergi ve E2(Ek vergi 2) seçimi açılır menü veya ek vergi hesabı kod liste ekranından seçilir.

Kdv seçimi açılır menüden veya kdv hesabı kod listesi ekranından seçilir. Bu ekranda yeni kdv tipi eklenip 
silinebilir veya düzenleme yapılabilir.



B Formuna esastır kutucuğu varsayılanda ișaretsizdir. 
Kutucuk ișaretlenirse;

Mevcut hizmet normalde veya perakende fatura 
içerisinde kullanıldığında,

Cari, Kasa, Banka ișlemlerinde kullanılır ve ișlem 
sırasında kdv oranı varsa,

Kdv oranı 0 ulur ve Cari Hizmet gibi ișlendiğinde 
(ihracat/ithalat gibi), 

Kdv oranı 0 olur ve kesinlikle B Formuna alınması 
istenildiği durumlarda ișaretlenip B Formuna gelmesi 
sağlanır.

Masraf fișlerinde departman ayrımı kullanılır kutucuğu varsayılanda ișaretsizdir. Departman bazında masraf 
analizi yapılmak istendiği durumlarda bu kutucuk ișaretlenerek Cari, Kasa, Banka Hizmet girișlerinde hizmetin 
ait olacağı departman seçimi yapılabilir.

Kategori; hizmetlerde masraf, gelir ve giderleri sınıflandırma veya detaylandırma gibi hangi ișlemin ne ile 
alakalı olduğunu raporlayabilmek ya da analizini yapabilmek için geliștirilmiștir.

Kategori alanında F4 fonkisyon tușu kullanılarak kategori kod liste ekranı açılır ve kategori kayıt 
detayındandan kategori tanım ekranı açılarak gerekli bilgiler ekleme, düzenleme ve seçimleri yapılabilir.

Kategori kullanımı kendi dökümanında detaylı anlatılmaktadır.



Ayrım sekmesi Vioanamenü – hizmet - genel menü seçiminden özel saha ve ayrım saha tanımlarında 
gerekli değișiklik ve düzenlemelerin yapılmasından sonra açılır. Bu sekmede özel tanımlanmıș sahalarla 
ilgili gerekli seçim ve bilgi girișleri yapılabilir.

Özel ve Ayrım sahaları ile ilgili detaylı bilgi ilgili dokümanda mevcuttur.


