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1. İçerik

Sistem destek tabloları bir kuruluşun temel özelliklerinin tanımlandığı yerdir. IAS uygulamalarında veri
girişi yapılan alanların çoğu destek tablolarıyla kontrol edilir. IAS sisteminde mevcut bu tablolar
sayesinde sistem bütünleşmesi ve kullanıcı rahatlığı büyük ölçüde arttırılmış olur. Destek tablolarının
kullanımı, şirkette birden fazla uygulamada kullanılan verilerin tek merkezde kaydedilmesi olanağını
sağlar. Böylece, aynı kaydın tekrar tekrar girilmesi masrafından ve bununla birlikte ortaya çıkması
muhtemel yanlışlardan sakınılmış olur. Veriler bir tek yerden kaydedildiğinden dolayı, veri tutarlılığı da
garantilenmiş olur.

Kısaca, bu tablolar kullanıcıya iki önemli işlev sunmaktadır :

Kontrol Fonksiyonu : Destek Tabloları ile yönetilen veriler ile ilgili tüm bilgiler Destek
Tabloları ile kontrol edilir; bu demektir ki, Destek Tablolarında bulunmayan bilgiler reddedilecektir. 

Odaklanma işlevi : İmleç, yeşil bir yatay tire ile işaretli herhangi bir veri girişi alanı
içindeyken farenin sağ düğmesini tıklayarak, başka bir deyişle, o alana "odaklanarak", alana bağlı destek
tablosuna doğrudan doğruya geçiş sağlanır ve farenin sol düğmesiyle ekrana çağırılan destek tablosundan
o alana ilişkin verilerden seçilebilir. Odaklanma işlevi sayesinde, kullanıcıya gerekli veriler anında
iletilerek klavyeden veri girişiyle vakit yitirmeden zaman tasarrufu sağlanır.

IAS ürünü kapsamında bulunan Satınalma ve Satış işlevsel modüllerinde doğrudan kullanılan, Finans
modülü Borç Hesapları ve Alacak Hesapları uygulamalarına gerekli bilgilerin akabilmesi için temel
bilgileri içeren Müşteri / Tedarikçi Ana Kayıtları uygulamasıdır.

Müşteri / Tedarikçi Ana Kayıtları uygulamasında firmanızın satınalma ve satışlarında ilişkide bulunduğu
çeşitli müşteriler, satıcılar, ve tadarikçiler (bundan böyle satıcı kelimesi yerine de tedarikçi kullanılacaktır)
hakkında gerek duyulan ve diğer uygulamalara da temel oluşturan:

                -        Müşteri / Tedarikçi ile İlişkiler;

                -        Muhasebe; 

                -        İndirimler / Arttırımlar;

                -        Banka bilgileri;

                -        Adres bilgileri;

                -        İlgili Kişiler;

                -        Notlar; ve

                -        Komisyoncu bilgileri                                                                  
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                gibi değişik bilgiler kaydedilir ve takip edilir.

Yukarıda sözü geçen çeşitli grup bilgilerin kapsamları ve geniş açıklamalarını aşağıdaki bölümlerde
bulacaksınız. 

 Temel modülün içerisinde başlıca uygulamalar.

1.Destek Tabloları Yönetimi,

2.Müşteri/Tedarikçi Ana Kayıtları,

3.Malzeme Ana Kayıtları,

4.Malzeme Sınıfı Sistemi

5.Müşteri Ana Kayıtları Veri Düzenleme

6.Malzeme Ana Kayıtları Veri Düzenleme

7.Malzeme Açıklamalarını Değiştirme
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2. İşlemler

2.1. BAST02 (Müşteri Ana Kayıtları)

Müşteri / Tedarikçi Ana Kayıtları uygulamasında firmanızın satınalma ve satışlarında ilişkide bulunduğu
çeşitli müşteriler, satıcılar, ve tadarikçiler (bundan böyle satıcı kelimesi yerine de tedarikçi kullanılacaktır)
hakkında gerek duyulan ve diğer uygulamalara da temel oluşturan:

                -        Müşteri / Tedarikçi ile İlişkiler;

                -        Muhasebe; 

                -        İndirimler / Arttırımlar;

                -        Banka bilgileri;

                -        Adres bilgileri;

                -        İlgili Kişiler;

                -        Notlar; ve

                -        Komisyoncu bilgileri                                                                  

                gibi değişik bilgiler kaydedilir ve takip edilir.

Yukarıda sözü geçen çeşitli grup bilgilerin kapsamları ve geniş açıklamalarını aşağıdaki bölümlerde
bulacaksınız. 
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Sistem içerisinde kayıtlı olan müşteri / tedarikçiler, müşteri / tedarikçi ile ilgili olarak tanımlanmış olan
kriterlere göre aranırlar.Firma Kodu, Müşteri / Tedarikçi Numarası, İsmi, ilişkili olduğu Sektör, Sıralama
kriteri,Şehir, Adres, Posta Kodu ve Ülke bilgileri arama kriterleri olarak kullanılır. Hiçbir kriterin
tanımlanmaması (arama alanlarına '%' girilmesi) durumunda, 'Ara' tuşuna basılması ile birlikte sistem
içerisindeki tüm müşterilerin listesine ulaşılır.

Yeni bir tedarikçi kaydı oluşturulurken, Yeni tuşuna basılarak Müşteri Ana Kayıtları oluşturma ekranına
ulaşılır.

Sistemde tanımlı bir müşteri kaydı üzerinde değişiklik yaparken, Değiştir tuşuna basılır,seçilen kayıdın
detay bilgilerine ulaşılır ve bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılır.Sistemde tanımlı bir müşteri kaydının
bilgilerine ulaşırken, Göster tuşuna basılır, seçilen kaydın detay bilgilerine ulaşılır, ancak herhangi bir
değişiklik yapılamaz.

BAST02D003 : Genel
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Müşteri / Tedarikçi no : Müşteri / Tedarikçinin sistemimizdeki numarasıdır.

Firma : Bu Müşteri / Tedarikçi ile ilişkisi olan firmamızın kodudur.

İA (İş Alanı) : Müşteri /Tedarikçinin faaliyet gösterdiği alan.

Ünvan : Müşteri /Tedarikçi Firmanın bir ön ismi (varsa), bu alana yazılır. 

(Örn: Sayın. IAS Bilgi İşlem Ltd. Şti..). 

İsim : İsim için iki ayrı alan bulunmaktadır.Müşteri / Tedarikçi ismi
tanımlamada kullanılır.

Adres : Firmanın açık adresindeki cadde ismi ve/veya semt ismi, şehir ismi
girilir. 

Posta Kutusu : Firmanın posta kutusu numarası girilir.
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Ülke : Firmanın ülkesi yazılır. Mutlaka doldurulması gereken bir alandır. 

İlgili Kişi : Firma ile kontak kurulacak kişi ismi girilir. Bu firmayla yapılacak işlerde
satınalma belgelerinde ilgili kişi ismi yer alır.

Min. Sipariş Miktar : Minimum sipariş miktarının altındaki siparişlerde sistem tarafından  uyarı
mesajı verilir.

Yükleme Yeri : Firmanın yükleme yaptığı istasyon, liman, hava alanı vs girilir. 

Hiçbiri : Satış / Satınalma belgeleri aktif durumda bulunan müşteri / tedarikçiler ile
oluşturulabilir. Bu alan işaretlenerek müşteri / tedarikçinin aktif   durumda olmadığı ve potansiyel
bir müşteri / tedarikçi olduğu belirtilmiş olur. Bu müşteri /tedarikçi aktif duruma geleceği zaman Müşteri,
Tedarikçi,   veya Herikisi radyo düğmelerinden birisi işaretlenir.

Grup Şirketi : Tedarikçi,  firmanın bağlı olduğu gruba ait bir şirket ise bu alan
işaretlenir.

Blokeli : Müşteri / Tedarikçi çeşitli sebeplere bağlı olarak sorunlu kabul edilirse,
veya bu firma ile yapılan işlemlerde herhangi bir   ciddi sorun çıkarsa bu alan işaretlenerek
bu firma ile yapılacak olan işlemlerde sistem tarafından uyarı mesajı verilmesi sağlanmış olur.

Sil : Firma kaydı silinecekse bu alan işaretlenir. Bu kaydın gerçek anlamda
veritabanından silinmesi ise ancak sistem  yöneticisinin denetiminde  çalışan ilgili veri düzenleme
programı çalıştırılarak yapılır. 

Uyarılacak :Bu firma ile yapılan işlemlerin vade tarihlerine göre bu firmaya sistem
tarafından otomatik olarak hazırlanan bir uyarı  yazısı çıkması isteniyorsa  bu kutu işaretlenir.

* Bu ekranda buraya kadar açıklanmış olan alanlar aşağıda açıklanacak olan ekranların hepsinde
tekrarlanmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki ekran açıklamalarında bir daha değinilmeyeceklerdir.

Adres Posta Kodu : Firmanın açık adresinin posta kodu girilir.

PK Posta Kodu: Firmanın posta kutusu numarası (varsa) girilir. 

Teslimat Posta 

Kutusuna? : Bu alan işaretlendiğinde gönderilecek olan mektupların (uyarı mektubu
gibi) üzerine, Posta Kodu adresi (posta kutusu ve posta  kutusu posta kodu alanlarına
yazılan bilgiler alınarak) basılır, işaretlenmediğinde ise firmanın açık adresi (cadde, yer ve posta kodu
alanlarına yazılan bilgiler alınarak) basılır.

*TRACE/ Yayın Tarihi: 15.17.2005 Revizyon Numarası: 00

 

*TRACE/

118 / 9



Temel Modül   

Şehir : Firmanın bulunduğu şehir girilir.

Telefon No : Firmanın telefon numarası girilir.

Fax No : Firmanın faks numarası girilir.

Telex No : Firmanın teleks numarası girilir.

* Bu son üç alan gerektiğinde satınalma belgeleri üzerine bilgi olarak bastırılabilir.   Adres bilgileri
satınalma belgelerine otomatik olarak akar.

Para Birimi : Firmanın kullandığı para birimi girilir. Bu sayede satınalma işlemlerinde
kullanılan belgelerde, satınalma kalemlerinin fiyatları tedarikçinin kullandığı para birimine çevrilir ve
belge tek bir para biriminde oluşturulur. Bu bilgi satınalma belgelerine otomatik olarak akar.

Dil : Firma ile yapılacak yazışmalarda kullanacak lisan girilir. Müşteri /
Tedarikçinin diline göre satınalma belgesi metinleri,  sipariş kalemleri açıklamaları seçilir. Bu sayede,
satınalma işlemlerinde kullanılan belgelerde tedarikçinin diline göre  belge oluşturulması sağlanır. Bu
bilgi satınalma belgelerine otomatik  olarak akar.

Veri İletişim no -Veri 

Transfer kodu : Modem aracılığı ile müşteri / tedarikçi ile iletişim kurulabilmesi için  Veri İletişim No ve
Veri Transfer Kodu bilgileri girilir.

Sektör : Her tedarikçi için, tedarikçinin bağlı bulunduğu sektör girilir. Bu bilgi
satınalma belgelerine otomatik olarak akar.

Sıralama Kriteri : Tedarikçi arama işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılır. Kullanıcı
istediği tanımı verebilir. Yapılacak tanımlama tedarikçileri gruplamak   için bir başka imkan
tanır. 

Güvenilir ? : Firmanın güvenilir, iş yapılabilir bir firma olması durumunda bu kutu
işaretlenir.

Oluşturan : Bu Müşteri / Tedarikçi ana kayıdını ilk oluşturan kullanıcı, tarih ve  saat
bilgileri ile birlikte sistemde tutulur.

Değiştiren : Bu Müşteri / Tedarikçi ana kayıdı üzerinde değişiklik yapan son
kullanıcı, tarih ve saat bilgileri ile birlikte sistemde tutulur.

BAST02D004 : İlişkiler
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Faturayı  Alan : Adına fatura düzenlenecek olan müşteri girilir. Fatura belgesi oluşturulurken  faturalar,
Faturayı Alan müşteri adına  kesilir. Bu bilgi satış belgelerine otomatik olarak akar.Faturayı alan müşteri
ayrı bir müşteri kayıdı olarak  sistemde tanımlanmış olmalıdır. Faturayı alan müşteri bilgisi girişi, Müşteri
Ana Kayıtları listesinden seçilerek yapılabilir.

Malı Alan : Malın sevkedileceği müşteri girilir. İrsaliye belgesi oluşturulurken
irsaliyeler, Malı Alan müşteri adına kesilir. Bu bilgi  satış belgelerine  otomatik olarak akar. Malı alan
müşteri ayrı bir müşteri kayıdı olarak  sistemde tanımlanmış olmalıdır. Malı alan müşteri
bilgisi girişi, Müşteri/Tedarikçi Ana Kayıtları listesinden seçilerek yapılabilir.

Fatura kesen : Size fatura gönderen firma. Faturayı kesen tedarikçi de sisteminizde tanıtılmış  olmalıdır.
Faturayı kesen tedarikçi bilgisi girişi , Müşteri / Tedarikçi Ana Kayıtları listesinden seçilerek yapılabilir.

Malı gönderen : Size mal sevkeden firma (tedarikçi).Malı gönderen tedarikçi de sisteminizde
tanımlanmış olmalıdır. Malı gönderen tedarikçi bilgisi girişi , Müşteri/Tedarikçi Ana Kayıtları
listesinden seçilerek yapılabilir.
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Ana Müşteri/Tedarikçi : Müşteri / tedarikçinin bağlı olduğu üst firmanın kodu. Bu üst firma da
sisteminize tanıtılmış olmalıdır. Ana Müşteri /Tedarikçi olarak tanımlanan müşteri / tedarikçinin dahil
olduğu müşteri / tedarikçi grubuna söz konusu müşteri / tedarikçi de dahil edilmiş olur. Dolayısıyla
tanımlanan müşteri, Ana Müşteri'nin alacağı indirimlerden otomatik olarak yararlanır. Müşteri /
tedarikçinin bağlı olduğu Ana Müşteri / Tedarikçi ayrı bir  müşteri / tedarikçi kayıdı olarak sistemde
tanımlanmış olmalıdır.  Ana Müşteri / Tedarikçi bilgisi girişi, Müşteri / Tedarikçi Ana Kayıtları
listesinden seçilerek yapılabilir.

Komisyoncu Numarası : Bu Müşterinin hangi komisyoncumuzla çalıştığı (birden fazla
komisyoncu olabileceği için bu alan kullanılmamaktadır).

Müşteri / Tedarikçideki 

Numaramız : Müşteri / tedarikçinin firmanıza verdiği kod. Bu bilgi satış / satınalma
belgelerine otomatik olarak akar.

Boşaltma Yeri : Müşteriye sevkiyatlarınızın nereye boşaltılacağı (Liman, istasyon gibi)

Teklif Layout :  Müşteriye verilecek olan teklif şablonunun kodu.

Sipariş Layout : Müşteriye verilecek olan satış siparişi formu şablonunun kodu.

İrsaliye Layout : Müşteriye yapılan sevkiyatlar için üretilecek irsaliye şablonunun kodu.

Fatura Layout : Müşteriye gönderilecek fatura formu şablonunun kodu.

Satınalma Sipariş Layout : Tedarikçiye verilecek Satınalma siparişi formu şablonunun kodu.

Teklif Basım Sayısı : Teklifin kaç kopya yazdırılacağı.

Sipariş Basım sayısı : Satış siparişi formunun kaç kopya yazdırılacağı.

İrsaliye Basım Sayısı : İrsaliyenin kaç kopya yazdırılacağı.

Fatura Basım Sayısı : Faturanın kaç kopya basılacağı.

Satınalma Sipariş Basım Sayısı : Satınalma siparişi formunun kaç kopya yazdırılacağı.

BAST02D005 : Muhasebe

Hesap Tipi : Müşteri / Tedarikçi için açılacak hesabın tipini belirtir. Örneğin 'M'
müşteri hesaplarını, 'D' tedarikçi hesaplarını belirtebilir. Girilen kayıdın bir müşteriye veya
tedarikçiye  ait olmasına göre Hesap Tipi Tablosundan (IASFIN004) alınır.
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Müşteri / Tedarikçi 

Hesap No : Müşteri / Tedarikçi Hesap Numarası tanımlanmaması durumunda,
müşteri / tedarikçi kaydının oluşturulmasıyla birlikte sistem otomatik olarak müşteri / tedarikçi
numarasıyla aynı numaraya sahip bir yardımcı hesap oluşturur. Yardımcı hesaplarda her bir
müşteri/tedarikçi için ayrı bir hesap açılması istenmiyor ve belli müşteri / tedarikçiler aynı yardımcı hesap
numarası altında izlenmek isteniyorsa, Müşteri / Tedarikçi Hesap Numarasına mutlaka bir numara
girilmesi gereklidir.Bu sayede, aynı müşteri/Tedarikçi Hesap Numarası'na sahip  müşteri / tedarikçiler
sistem içerisinde tek bir yardımcı hesap altında tutulur.

BAST02D005 : Muhasebe
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Muhasebe Hesap No : Müşteri / tedarikçi hesabının ana hesap planında ilişkili olduğu hesap
numarasıdır. Bu sayede ana hesap planında istenilen detaylarda müşteri  tedarikçi bilgileri tutulabilir.

Müşteri / Tedarikçi 

Avans Hesabı : Müşteriden alınan / Tedarikçiye verilen avansların ayrı bir hesap  numarasında
tutulmasını sağlar.

V.DaireNosu : Müşteri / Tedarikçinin vergi dairesi ve numarası girilir. 

Kur Hesaplama Metodu : Müşteri / tedarikçi ile yapılan işlemlerde döviz çevrimleri  yapılırken,
belirtilen para biriminin hangi döviz kuru alınarak çevrim yapılacağını ifade eder. Alış veya satış kuru
radyo düğmelerinden biri işaretlenir.

Kredi Limiti : Müşteriye verilen / tedarikçiden alınan kredi limitini belirtir.  Bu limiti
aşan kredili satış /alışlarda sistem kullanıcıyı uyarır.

Fiyat Listesi Tipi : Fiyat listesi tipi girilerek müşteri belli bir fiyat listesi ile
ilişkilendirilebilir. Böylece satış işlemlerinde müşteriye, söz konusu fiyat listesi için tanımlı olan
fiyatların uygulanması sağlanır. Bu bilgi satış belgelerine otomatik olarak akar.

Müşteri Fiyat Grubu : Fiyat grupları, müşterileri uygulanacak fiyatlar açısından gruplar.
Fiyatlandırma politikaları tanımlanırken, çeşitli müşteri fiyat  gruplarına göre değişik fiyatlar ve indirimler
tanımlanabilir.  Bu bilgi satış belgelerine otomatik olarak akar.

Müşteri Grubu : Müşteri grubu, müşteri ile ilgili çeşitli istatistiksel değerlendirilmelerin alınabilmesini
sağlar. (örn: A grubu müşterilerle bir yıl içerisinde yapılan ciro v.b.) Müşterilerin  daha detaylı olarak
fiyatlandırmalara tabi tutulmasını sağlar.Bu bilgi satış belgelerine otomatik olarak akar.

Satış Departmanı : Müşteri, firma içindeki ilgili satış departmanı ile ilişkilendirilir. Bu bilgi
satış belgelerine otomatik olarak akar.

Satınalma Departmanı : Tedarikçi, firma içindeki ilgili satınalma departmanı ile ilişkilendirilir.Bu
bilgi satınalma belgelerine otomatik olarak  akar.

Yükleme Tipi : Tedarikçiyle yapılan satınalma işlemlerinin yükleme tipinin girildiği  alandır. Bu bilgi
satınalma belgelerine otomatik olarak akar.

Sigorta Tipi : Tedarikçiyle yapılan satınalma işlemlerinin sigorta bilgisinin  girildiği
alandır. Bu bilgi satınalma belgelerine otomatik olarak akar.
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Paketleme Tipi : Tedarikçiyle yapılan satınalma işlemlerinin paketleme bilgisinin girildiği alandır. Bu
bilgi satınalma belgelerine otomatik olarak akar.

Gümrükleme : Tedarikçiyle yapılan satınalma işlemlerinin gümrükleme bilgisinin girildiği alandır. Bu
bilgi satınalma belgelerine otomatik olarak akar.

Nakliye Tipi : Tedarikçiyle yapılan satınalma işlemlerinin nakliye bilgisinin girildiği
alandır. Bu bilgi satınalma belgelerine otomatik olarak akar.

KDV Kodu : Müşteri / Tedarikçinin KDV kodu girilir. Satınalma işlemlerinde, satın
alınacak malzemenin KDV kodu,tedarikçinin ve sistemi kullanan firmanın Bu alanda kaydedilen bilgi
satınalma belgelerine otomatik  olarak akar.

Ödeme Koşulları : Sistem içerisinde tanımlı olan ödeme koşullarından hangisinin firma için
uygun olacağı seçilir. Böylece, müşteri ödemelerini bu koşullara uyacak şekilde yapması durumunda
indirim uygulanır /  tedarikçiden,  ödeme koşulunda belirtilen günler içerisinde ödeme yapılması
durumunda  indirim alınır. Bu alandaki bilgi aynı zamanda müşteriye gönderilen / tedarikçiden gelen
faturaların son ödeme zamanını da belirtir. Bu  bilgi satış / satınalma belgelerine otomatik olarak akar.

Ödeme Tipi : Müşterinin ödemelerini ne şekilde yapacağı / Tedarikçiye ödemelerin  ne
şekilde yapılacağı bilgisi girilir. Bu  bilgi satış / satınalma belgelerine otomatik olarak akar.

Uyarı kodu : Son ödeme zamanı geçen faturalar için müşteriye nasıl bir vade
uygulanacağını ve hangi sıklıkla uyarı mektuplarının gönderileceğini ifade eden uyarı kodu girilir. 
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BAST02D006 : Banka

Müşteri / Tedarikçinin çalıştığı banka ile ilgili bilgiler tutulur.

No : Bankanın listedeki sıra numarasıdır.

Banka İsmi : Bankanın ismi girilir.

Banka No : Bankanın sistem içerisindeki numarası girilir.

Banka Adresi : Bankanın adresi girilir.

Banka Hesabı : Bankada şirket için bulunan hesabın numarası girilir.
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Ülke : Bankanın bulunduğu ülke girilir.

'Detay' ile banka detay bilgilerinin girildiği BAST04D014 ekranına ulaşılır. 

'İlk Banka' tuşuna basılarak listede mevcut olan bankalardan bir tanesi Önerilen Banka olarak seçilir.
Diğer uygulamalarda tedarikçi ile birlikte banka bilgilerinin aktarımı söz konusu olduğunda Önerilen
Banka öncelikli olarak gelir. 

BAST02D007 : Adres

Adres Numarası : Adresin listedeki sıra numarasıdır.
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İlk Adres : Girilen adresin bir Ana Firma Adresi, bir İrsaliyenin gönderileceği / malı
sevkeden, veya bir Faturanın gönderileceği / Ödeme yapılacak olan adres, veya bunlardan Hiçbiri
olmayan bir adresi olduğunu belirtmek için Ana, İrsaliye, Fatura, Hiçbiri radyo düğmelerinden biri
işaretlenir. Adres, Önerilen Adres olarak seçildiğinde bu alan otomatik olarak işaretlenir. Önerilen Adres
seçimi bu alanın kullanıcı tarafından işaretlenmesi ile  de yapılır.

Tip Seç : Firmanın bir müşteri veya tedarikçi veya herikisi veya hiçbiri olduğunu
belirten radyo düğmeleri bilgi olarak burada görünürler.

Ünvan : Firmanın bir ön ismi varsa, bu kısımda yazılır.  (örn:  IAS Bilgi İşlem
Danışmanlık San. Tic A.Ş.). 

İsim-1 ve İsim-2 : Firmanın açık adı girilir. Firma adını yazmak için iki ayrı alan
bulunmaktadır.

Adres : Firma açık adresindeki cadde ismi ve/veya semt ismi ve şehir ismi girilir. 

Posta Kodu : Firmanın açık adresinin posta kodu girilir.

PK Posta Kodu: Firmanın posta kutusunun posta kodu girilir. 

Posta Kutusu : Firmanın posta kutusu numarası girilir.

Teslimat Posta 

Kutusuna? : Bu alan işaretlendiğinde gönderilecek olan mektupların (uyarı mektubu
gibi) üzerine, Posta Kodu adresi (posta kutusu ve posta kutusu posta kodu alanlarına yazılan
bilgiler alınarak) basılır, işaretlenmediğinde ise firmanın  açık adresi (cadde, yer ve posta kodu alanlarına
yazılan bilgiler alınarak)  basılır.

Ülke : Firmanın bulunduğu ülkeyi yazılır. Tedarikçi kaydı oluşturulurken
mutlaka doldurulması gereken alandır.

Dil : Firmanın kullandığı lisan kodu girilir veya Dil tablosundan seçilir.

Para Birimi : Firmanın kullandığı para birimi kodu girilir veya Birimler tablosundan
seçilir.

Vergi Dairesi : Firmanın kayıtlı olduğu Vergi Dairesi girilir.

Vergi No : Firmanın Vergi sicil numarası girilir.

Telefon : Firmanın telefon numarası girilir.

Telex : Firmanın telex numarası girilir.
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Fax : Firmanın fax numarası girilir.

Veri İletişim No : Firmanın E-Mail (Elektronik Posta) adresi

Bu son dört alan gerektiğinde satınalma belgeleri üzerine bilgi olarak bastırılabilir.Adres bilgileri satış /
satınalma belgelerine otomatik olarak akar.

BAST02D008 : İlgili Kişi

Bu ekran yardımı ile Müşteri / Tedarikçi nezdinde firmanızın kontak kurduğu kişiler tanımlanır.

İlgili Kişi No : İlgili kişinin listesedeki sıra numarasıdır.
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İlk Önerilen İlgili Kişi : İlgili Kişi, İlk İlgili Kişi olarak seçildiğinde bu alan otomatik  olarak
işaretlenir. İlk İlgili Kişi seçimi bu alanın   kullanıcı tarafından işaretlenmesi ile de yapılır.

Tip : Firmanın bir müşteri veya tedarikçi veya herikisi veya hiçbiri Olduğunu
belirten radyo düğmeleri bilgi olarak burada görünürler. 

Ünvan : İlgili kişinin ünvanı girilir.

İsim : İlgili kişinin ismi girilir.

Bölüm : İlgili kişinin bölümü girilir.

Telefon No : İlgili kişinin telefon numarası girilir.

Fax No : İlgili kişinin fax numarası girilir.

Telex No : İlgili kişinin telex numarası girilir.

Notlar : İlgili kişi ile ilgili notlar girilir.

BAST02D011 : Notlar
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Müşteri / Tedarikçi ile ilgili notlar girilir.

BAST02D017 : Komisyoncu
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Müşterinin firmanızla ilişki kurarken hangi komisyoncunuzu kullandığı / Tedarikçi ile ilişki  kurarken
hangi  komisyoncu(lar)ını kullandığınız bilgileri bu ekran yardımı ile sisteme tanıtılır.          

BAST02D019 : İndirimler
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Müşterinin tabi olduğu genel indirimler , malzemeye özel indirimler ve ürün grubuna göre indirimler
sisteme bu ekranda tanıtılır.

BAST02D023 : EDI
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EDI segmesinde Müşterinin EDI gönderilecek adresleri ve bu adreslere gönderilebilecek EDI belgelerinin
tanımlaması yapılır.

EDI Adresleri

Bu tabloda müşteriye EDI gönderilebilecek adreslerin tanımlaması yapılır.

Detay Butonu aracılığı ile EDI address sihirbazı kullanılarak EDI adresleri tanımlanabilir.

EDI ile iletilecek Belgeler

Bu tabloda müşteriye gönderilebilecek EDI belgeleri, EDI Belgesinin oluşturulacağı

protokol ve belgenin gönderileceği EDI adresi tanımlanabilmektedir.
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EDI modülülünde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

2.2. BAST03 (Malzeme Ana Kayıtları)

 Malzeme Ana Kayıtlarını, firma içinde kullanılan malzemeler ile ilgili tüm bilgiler
oluşturur. Bu bilgilerin merkezi olarak yönetimi, veri bütünlüğünün sağlanması açısından firma için
oldukça önemlidir. Daha önceden bilgileri girilmiş herhangi bir malzemenin kayıtları üzerinde değişiklik
yapıldığında, bu değişiklik bütün sisteme yansır.
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Sınıfa göre ara   :  Malzeme arama ölçütü olarak sistem içerisinde mevcut olan bir malzeme
sınıfı içerisindeki alanlar kullanılmak istendiğinde, Sınıf alanına mevcut malzeme sınıflarından biri seçilir,
ve Sınıf Verileri düğmesine basılarak tanımlı sınıfın mevcut alanlarının listesine ulaşılır.

Sınıf Kriteri     :  Burada hangi alanlar arama ölçütü olarak kullanılacaksa o alanlara ilgili ölçütler girilir.
Ara düğmesine  basıldığında, Sınıf içerisinde tanımlı olan alanlardaki arama ölçütlerine sahip olan
malzemelerin listesine ulaşılır.

Malzeme listesinden herhangi bir kayıt seçilerek Sınıf Verileri düğmesine basıldığında malzemenin bağlı
olduğu sınıf için alanların hangi değerler aldığı görülebilir.

BAST03D002 : Genel
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Firma Kodu         : Malzemenin tanımlı olduğu firmanın kodudur.

Tesis Kodu         : Malzemenin tanımlı olduğu tesisin kodudur.

Malzeme Tipi       : Malzemenin sistem içindeki işleyişini gösterir. Malzeme, tipin hangi tür
bilgileri içermesi istenmişse (IASBAS006 tablosunda malzeme tipleri tanımlanmıştır), bu bilgiler
kapsamında entegrasyona katılır. Malzeme tipi aynı zamanda malzemeleri arama ekranlarında bir seçim
ölçütü olarak da kullanılmaktadır. Dolayısıyla gruplama amaçlı da kullanılır.

Malzeme Numarası   : Malzemenin numarasıdır. Malzeme numarası sistem tarafından otomatik
olarak verilmek üzere tanımlanabileceği gibi kullanıcı tarafından verilmek üzere de tanımlanabilir.
Malzeme numarasının nasıl verileceği

Malzeme Tipi destek tablosunda (IASBAS006) tanımlıdır. Malzeme için verilmiş olan tipin hangi
"Numaralandırma Kodu"na sahip olduğu bu tablodan bulunabilir.Burada kaydedilmiş olan "Numara
Kodu" Sistem Yönetimi uygulamaları içerisindeki  SYST04 - Sistem Numara Aralıkları işlemi içerisinde
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tanımlanmıştır ve kullanıcılar bu kodun işlevini bu tabloya girerek değiştirmelidirler.Yeni bir malzeme tipi
oluşturulacağı zaman ya mevcut Numara Kodlarını kullanabilirler veya SYST04 işlemi ile yeni bir numara
kodu tanımlayabilirler. 

Geçerlilik Başlangıç-Geçerlilik Bitiş   : Malzemenin tanımlı olduğu tarih aralığını gösterir. 

Malzeme oluşturulurken tanımlı olan tarih (kullanıcı bir değişiklik yapmadığı takdirde malzemenin
oluşturulduğu tarih sistem tarafından otomatik olarak verilir), Geçerlilik Başlangıç tarihi olarak gözükür.
Sistemin son tarihi de geçerlilik bitiş tarihi olarak gözükür. 

Tarihçe Takibi           : Malzeme tipi, "Tarihçe Takibinin İlk Değeri" statüsüne sahip ise, bu
ekrandaki "Tarihçe Takibi" işaretli olarak gelir. Daha sonra kullanıcı Malzeme Ana Kaydından bu işareti
kaldırabilir. "Tarihçe Takibi" işaretine sahip olan ve zamanla değişime uğrayan malzemeler,
oluşturuldukları  tarihten değiştirildikleri tarihe kadar ve değiştirildikleri tarihten itibaren geçerli olan

iki ayrı malzeme olarak sistemde tutulur. Zaman ekseni üzerindeki tüm  değişimler geçerlilik aralıklarıyla
birlikte, farklı malzemeler olarak saklanır. Malzeme numarası değişmez.Değişimden önceki malzemenin "
Geçerlilik Bitiş Tarihi", değişiklik yapılan tarihten

bir önceki günün  tarihi olur. Değişimden sonraki malzemenin "Geçerlilik Başlangıç Tarihi" değişim tarihi
olur ve "Geçerlilik Bitiş" tarihi sistemin son tarihi olur. Tarihçe takibi kapsamı dışında tutulacak olan
bilgiler malzeme talep tahminleri, değer kategorileri ve malzeme sınıfı değerleridir. Bu bilgiler üzerinde
yapılan değişiklikler tarih bazında sistemde tutulmaz. Ayrıca, sistemin diğer uygulamalarının otomatik
olarak malzeme ana kayıtlarında yapacağı değişiklik (malzeme satın alma fiyatının satın alma siparişi ile,
veya ortalama fiyatın stok girişleriyle değişimi vb..) tarih bazında malzemenin ayrı tutulmasına sebep
değildir.

Sektör        : Malzeme, sistem içinde tanımlanan herhangi bir sektörle ilişkilendirilir.
Bu işlem, arama ve raporlama işlemlerine fayda sağlar. Malzeme sektörü, sektörlerin tanımlı olduğu
IASBAS009 tablosundan seçilir. 

Malzeme Grubu : Malzemeler, istenilen bir malzeme grubu adı altında sınıflandırılabilirler.
Bu sayede arama işlemlerinde, aranan malzemelerin kolay bulunmaları sağlanabilir ve rapor alma
işlemlerinde bu tip bir sınıflandırma kullanılabilir. Malzeme grubu,

grupların tanımlandığı IASBAS030 tablosundan seçim yapılarak belirlenir.

Malzeme Sınıfı : Malzemeler, “Malzeme Sınıfları (BAST05)”  uygulamasında tanımlanan sınıflardan
herhangi biri ile ilişkilendirilebilirler. Bu uygulamada tanımlanan her bir malzeme sınıfı içerisinde,
malzemelerle ilgili olarak 256 ya kadar değişik 

özellik tanımlanabilir.Malzemelerin, bir malzeme sınıfı ile ilişkilendirilmesi durumunda arama
işlemlerinde ve raporlamalarda malzeme sınıfında tanımlanan özellikler malzeme seçim ölçütü olarak
kullanılabilir.
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Statü         : Sistem Destek Tablolarında (IASBAS029) tanımlanan malzeme
statüsünün girildiği alandır. Malzemenin tümleşik yapı içerisindeki kullanımını belirleyen kontrolleri ifade
eder.

Tedarik Tipi  : MRP Destek Tablolarında (IASMRP004) tanımlanan ve malzemenin belli bir tesis
içerisindeki planlama işleminde ne şekilde değerlendirileceğini ifade eden bilgidir.Bir malzemenin
alabileceği  Tedarik Tipi seçenekleri aşağıda belirtilmiştir:

- satın alınan

- üretilen

- üretilmeyip, fason yaptırılan

- üretilen ama gerektiğinde satın alınabilen

- üretilen ama gerektiğinde fason yaptırılabilen

- şirketin diğer tesislerinden transfer edilen 

Stok birimi-Çıkış Birimi : Herhangi bir malzemenin stoklanma birimi ile dağıtım birimi ayrı
birimler olarak tanımlanabilir. Dağıtım birimi, malzemeyi stoktan çekerken kullanılacak olan birimdir.
Stok Birimi mümkün olduğu kadar malzemenin kullanabildiği en küçük birim olmalıdır. Stok Birimi
IASBAS004 tablosundan seçim yapılarak doldurulur. Dağıtım birimi ise, malzemenin kullanacağı
birimlerin tanımlandığı tablodan (BAST03D019 ekranında tanımlanmaktadır) seçim yapılarak doldurulur.

Açıklama        : Malzemelerin daha ayrıntılı tanımlanmalarının sağlanması için uzun açıklamaların
kaydedilebileceği bir alandır. 

BAST03D003 : Teknik
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Temel Malzeme   : İçerikleri aynı olmakla birlikte, içerdikleri malzemelerin kullanım
miktarları veya üretim süreleri belli bir katsayı ile ilişkili olarak değişen malzemelerin her biri için farklı
ürün ağaçları ve rotalar tanımlanmayabilir. Temelde bir ürün/yarı mamul seçilir ve bunun ürün ağacı ve
rotası tanımlanır. Diğer benzer ürünlerin ürün ağacının ve rotasının hangi katsayı ölçüsünde farklılaştığı
malzeme ana kayıtlarında "Boyut Katsayısı" alanında belirtilir."Temel Malzeme" alanı, baz alınan
malzemeyi belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.Söz konusu malzemenin ürün ağacı ve rotası tanımlı
değilse, bu alanda numarası yazılı olan malzemenin ürün ağacının ve rotasının kullanılacağı belirtilmiş
olur.

AT Kodu         : Malzemenin Avrupa Birliği içerisinde tanımlı olan standart bir kodu varsa, bu alana
girilir.

Norm Tipi       : Teknik bilgi amaçlı kullanılan bir alandır.

Boyut Katsayısı : Temel Malzeme alanında tanımlı ürün/yarı mamulün, ürün ağacı ve
rotasındaki kalemlerin hangi oranlarda çarpılarak kullanılacağı bilgisini içerir. Burada tanımlanan boyut
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katsayısı değeri, bir önerme (ilk değer) olarak kabul edilir. Boyut katsayısı, ürün ağacı elemanı kullanım
miktarının ve rotadaki operasyon sürelerinin hesaplanmasında aşağıdaki formülde yerine konur:

Yeni Malzemenin Bileşenlerinin Üretimdeki Kullanım Miktarı =

Katsayı x (Temel Malzemenin Ürün Ağacındaki Bileşen Miktarı - Sabit Miktar) + Sabit Miktar

Yeni Malzemenin Operasyonlarının Süresi =

Katsayı x (Temel Malzemenin Rotasındaki Operasyon Süresi - Sabit Miktar) + Sabit Miktar

Boyut Bağımlılığı Var mı? : Malzemenin ürün ağacı ve rotası tanımlı değilken, Temel Malzeme
alanında tanımlı ürün/yarı mamulün ürün ağacı ve rotasının belli bir katsayı ile çarpılacağı durumlarda rol
oynar. Bu alan işaretli değilse, çarpım işleminde kullanılacak katsayı Boyut Katsayısı alanında tanımlı
değer olarak kabul edilir. Alan işaretli olduğu zaman, bu işlemin yapılacağı yerlerde kullanıcının uygun
katsayıyı girmesi için sistem kullanıcıyı uyarır. 

Müşteri Siparişi/Kalemi/Numarası : Sadece bir müşteriye özel olarak üretilecek bir ürün veya bu tip bir
ürünün alt parçası olan malzemelerde bu alan doldurulur. Bu alanda malzemenin hangi müşteri siparişi ve
sipariş kalemi için tanımlandığı bilgisi yer alır.

Ürün Ağacı Var mı? : Malzeme için ürün ağacı oluşturulmuşsa, bu alan otomatik olarak sistem
tarafından işaretlenir.

Rotası Var mı?     : Malzeme için rota oluşturulmuşsa, bu alan otomatik olarak işaretlenir.

Alternatif         : Malzemenin ürün ağacının ve rotasının çözüleceği durumlarda, kullanıcıya hangi
alternatif ürün ağacı ve rotanın alınacağının sorulması istendiğinde bu alan işaretlenir.

Üretim için?       : Malzeme ile ilgili iş emri oluşturulurken veya malzeme ihtiyaç planlaması
yapılırken, göz önüne alınması istenilen ürün ağacı ve rotanın alternatif numarasının girildiği alandır.

Maliyet için?      : Malzeme ile ilgili maliyet hesabı yapılırken, maliyetlendirme işleminde
çözülecek ürün ağacının alternatif numarası girilir.

Üretim Ana Hattı   : Teknik bilgi amaçlı kullanılan bir alandır.

Çizim Versiyonu    : Teknik bilgi amaçlı kullanılan bir alandır.

Çizim No           : Çizim Numarası salanına yazılan numara, malzemenin ürün ağacı
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bilgilerine akar. 

Değişim Numarası   : Teknik bilgi amaçlı kullanılan bir alandır.

Değişim Mesajı     : Teknik bilgi amaçlı kullanılan bir alandır.

Kıvrım No          : Teknik bilgi amaçlı kullanılan bir alandır.

Kıvrım Seçimi      : Teknik bilgi amaçlı kullanılan bir alandır.

Üretim Notu No     : Teknik bilgi amaçlı kullanılan bir alandır.

Üretim Notu        : Teknik bilgi amaçlı kullanılan bir alandır.

Geçerlilik Kodu    : Teknik bilgi amaçlı kullanılan bir alandır. 

Ma-Wi              : Teknik bilgi amaçlı kullanılan bir alandır.

Depolama Koşulu    : Malzemenin depolama koşulu girilir. 

Sıcaklık Koşulları : Malzemenin sıcaklık koşulları girilir.

Tehlike Sınıfı     : Malzemenin tehlike sınıfı girilir.

Patlama Tehlikesi  : Malzemenin  patlama tehlikesi varsa, bu alan işaretlenir.

Bozulma            : Malzemenin bozulma tehlikesi varsa, bu alan işaretlenir.

Trenle Taşınamaz   : Malzeme trenle taşınamaz ise bu alan işaretlenir.

Boyut              : Malzemenin boyut bilgileri girilir. Bu bilgi, ürün ağacına akar.

Brüt Ağırlık       : Malzemenin brüt ağırlığı girilir. Fatura kontrol modülünde sipariş
masraflarının sipariş kalemlerine dağıtılmasında kullanılmaktadır.   

Net Ağırlık        : Malzemenin net ağırlığı girilir. Fatura kontrol modülünde sipariş
masraflarının sipariş kalemlerine dağıtılmasında kullanılmaktadır.   

Hacim              : Malzemenin hacim bilgisi girilir. Fatura kontrol modülünde sipariş masraflarının sipariş
kalemlerine dağıtılmasında kullanılmaktadır.   

Yüzey              : Malzemenin yüzey bilgisi girilir.

Oluşturan/Tarih    : Malzeme kaydı oluşturan ilk kullanıcıyı tarih ve saat bilgileri ile birlikte
gösterir.

Değiştiren/Tarih   : Malzeme kaydı üzerinde değişiklik yapan son kullanıcıyı tarih ve saat
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bilgileri ile birlikte gösterir.

"Notlar" ile, malzeme ile ilgili notların girildiği BAST03D025 ekranına ulaşılır.

"Sınıf" ile, malzeme için tanımlanan sınıfın değerlerinin girilebileceği
COMMATD022 ekranına ulaşılır.

"Tasarım" : Henüz etkin bir kullanımı bulunmamaktadır.

"CAD"     : Henüz etkin bir kullanımı bulunmamaktadır.

BAST03D019 : Birimler

Malzeme Ana Kaydında bir malzemenin alabileceği tüm birimler bu bölümde tanımlanır.
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Birim                              : Malzemenin alabileceği birim, birimler tablosundan seçim yapılarak bu
alana kaydedilir. Alana odaklanarak (odaklanma işlevi: farenin sağ düğmesini tıklayarak alan içinden ilgili
destek tablosuna geçmek) birimler tablosuna ulaşılır. Stok birimi, çıkış birimi, satın alma, satış birimi,vb..
diğer işlemlerde malzemenin kullanım birimlerinin tümü burada yer alır.

Değer                              : Malzeme ile ilgili tanımlı birimin, stok birimine çevirim katsıyısını
gösterir. Malzemenin stok birimi için 1 değerini alır. (örn: Stok Birimi = Adet, Birim = Koli, Değer =12;
bir kolide 12 adet malzeme bulunabileceği ifade edilmiş olur.)

BAST03D004 : Muhasebe

Malzeme ile ilgili muhasebe verileri burada girilir. Malzemenin muhasebe ve maliyetlendirme
işlemlerinde kullanılırsa burada tanımlı bilgiler baz alınır.

Para Birimi  : Malzemenin muhasebe kayıtlarının tutulacağı para birimi girilir.

*TRACE/ Yayın Tarihi: 15.17.2005 Revizyon Numarası: 00

 

*TRACE/

118 / 34



Temel Modül   

Fiyat birimi : Fiyatın kaç stok birimi için tanımlandığını ifade eder. (örn: Stok Birimi
=adet, Fiyat Birimi=100, Fiyat=100 TL;

Malzemenin 100 adetinin 100 TL. olduğunu ifade etmek için yapılacak olan tanımlamadır.) Standart fiyat,
Yürüyen Ağırlıklı Ortalama,

Ortalama, LIFO, FIFO: Malzeme değerleme yönetimi seçenekleridir. Her malzeme için ayrı bir değerleme
yönetimi seçmek mümkündür.Hangi alan işaretli olursa, herhangi bir yerde (örn: üretime hammadde
çıkışlarında veya üretime yarı mamul çıkışlarında) malzemenin fiyat bilgisi alınacağı zaman, işaretli olan
alana göre malzeme fiyatı kullanılır.

Standart fiyat  : Bu alana malzemenin standart fiyatı girilir ve kullanıcı tarafından değiştirilene kadar da
sabit kalır. Stok girişlerinde malzemenin stok değeri aşağıdaki gibi hesaplanır ve sonuçta standart fiyat
değişim göstermez:

Miktar (yeni)   : = Miktar (eski)(stoktaki miktar) + Miktar (ek)(giren miktar)

                                

Değer (yeni)    : = Değer (eski) + (Fiyat (malzeme ana kayıtları) * Miktar (ek) / Fiyat birimi (malzeme ana
kayıtları))                                                 

Fiyat (yeni)    : = Fiyat (eski)

Yürüyen Ağırlıklı Ortalama : Bu alanda yer alan fiyat her yeni stok girişi ile devamlı güncellenir. Stok
girişleriyle yürüyen ağırlıklı ortalama fiyat aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Miktar (yeni)   : = Miktar (eski)(stoktaki miktar) + Miktar (ek)(giren miktar)

                                                         

Değer (yeni)    : = Değer (eski) +   ( Fiyat (yeni) * Miktar (ek) / Fiyat birimi (malzeme ana kayıtları))

                              

Fiyat (yeni)    : = (Değer (yeni) / Miktar (yeni))* Fiyat birimi

                             

Ortalama          : Ortalama fiyat bir muhasebe dönemi içerisinde (örn: bir ay içerisinde) her yeni stok
girişinin yapılması ile devamlı güncellenir. Stok girişleriyle ortalama fiyat hesaplaması, yürüyen ağırlıklı
ortalama fiyat ile aynıdır.Tek fark, ortalama fiyat, her muhasebe dönemi başında otomatik olarak sıfırlanır.

Yeni Fiyat-Yeni Fiyat Tarihi : Bu alana girilen fiyat, yanında belirtilen günden itibaren geçerli olacak
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standart fiyattır. Kullanıcı tanımlı bir alandır.

Son Satın alma Fiyatı-Son Satın alma Günü  : En son stoka giren satın alma siparişi üzerinde kayıtlı
bulunan fiyattır. Yanında bulunan tarih, sipariş teslim tarihini ifade etmektedir.Sistem tarafından otomatik
güncellenir.

En Düşük Fiyat-En Düşük Fiyat Günü : Muhasebe dönemi içerisindeki satın alma siparişlerinin fiyatları
arasındaki en düşük fiyatın yazıldığı alandır.En düşük fiyata sahip satın alma siparişinin teslim tarihi
fiyatın yanında yer alır.

Son Hareket Fiyatı-Son Hareket Günü : Yeniden Değerleme Fiyatı-Yeniden Değerleme Günü Tüm bu
fiyat alanları ürün maliyetlendirmesi işlemlerinde kullanılabilmektedir. Kullanıcılar parametrik
(değiştirgesel) olarak hangi maliyet hesabında hangi malzeme hesabının kullanılacağını
belirleyebilmektedirler.

Hesap grubu            : Malzemenin, hesap planındaki dahil olduğu hesabın kırılım numarasını
içerir.Malzeme ile ilgili muhasebe kaydının yapılacağı hesap numarasının sonu "XXXX" şeklinde
bitiyorsa (örn: hesap stok hareket tipinde belirtilmiştir)sistem öncelikle burada tanımlanan hesap grubu
numaralarına bakar. Burada tanımlı iki basamaklı sayıyı alarak XXXX yerine yerleştirir. Böylece kayıt
yapılacak hesap, net olarak belirlenmiş olur. Eğer burada bir tanımlama yapılmamışsa, malzemenin
tipinde tanımlı olan genel hesap grubu numarası aynı amaç için kullanılır. (örn: stok mal girişi hareketinde
tanımlı hesap 150.XXXX, malzemenin hesap grubunda 101 rakamının yer alması durumunda malzemenin
stok girişi yapılırken muhasebe kaydı 150.101 numaralı hesaba yapılacaktır.)

Devalüasyon Kodu       : Şu an etkin bir kullanımı bulunmamaktadır. İleride malzeme değerinin,
kullanıcı tarafından devalüasyon kodları tablosunda belirtilen oranda düşürülmesini veya arttırılmasını
sağlamak amacıyla kullanılabilecektir.

Yeniden Değerleme Kodu :  Stok sayımı sonrası malzeme stoklarında eksik veya fazla olması durumunda
stok miktarı ile birlikte değerinin de düzeltmesi yapılır. Malzeme stok değerinin düzeltilmesi için hangi
fiyatın kullanılacağı bu alanda belirtilen fiyat bilgisi ile belirlenir.

Maliyet Hesabı ?       : Malzemenin maliyet hesaplamasının yapılıp yapılmayacağını ifade etmek
için kullanılan bir alandır. İşaretlenmediği zaman, malzemenin (söz konusu malzeme ürün veya yarı
mamuldür) ürün maliyetlendirme modülünde maliyeti hesaplanmaz.

Maliyetlendirme Tipi : Ürün maliyetlendirme modülünde tanımlanmış maliyet tiplerinden seçim
yapılır. Bu malzemenin hangi yöntem ile maliyet hesabının yapılacağının girildiği alandır.
Maliyetlendirme yaparken yine de başka yöntem seçilebilir. Bununla birlikte, bu mamul için yapılmış ve
bu tabloya aktarılmış maliyet sonuçları varsa, bu maliyetin hangi tipte yapılmış olduğunu söyler.

Parti Büyüklüğü1-Parti Büyüklüğü2-Parti Büyüklüğü3 : Burada malzeme için üretim parti büyüklükleri
tanımlanır. Ürün Maliyetlendirme işlemi esnasında ise, her bir parti büyüklüğü için hangi tip
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maliyetlendirme yapılacağı tanımlanır. Ürün maliyeti hesaplanırken tanımlanan parti büyüklüğüne göre
ürün için birim maliyet hesaplanır. Bu sayede farklı parti büyüklükleri için malzeme birim maliyetinin ne
şekilde değiştiği incelenebilir.

Maliyet Sonucu : Maliyetlendirme modülünde yapılmış ve buraya aktarılması istenilmiş
maliyet hesabının sonucunu içeren alandır. Ürün ya da yarı mamulün maliyetini ifade eder.

Oluşturan/Tarih : Malzeme kaydını oluşturan ilk kullanıcıyı tarih ve saat bilgileri ile birlikte
gösterir.

Değiştiren/Tarih : Malzeme kaydı, Muhasebe Verileri üzerinde değişiklik yapan son
kullanıcıyı tarih ve saat bilgileri ile birlikte gösterir.

"Maliyet Ayrıntısı" ile malzeme için yapılan maliyetin ayrıntıları görülebilir.

Maliyetlendirme modülünde yapılan ürün maliyetlendirme işlemlerinin sonuçlarının malzeme ana
kayıtlarına yazılması istenebilir. Maliyet şemasındaki kimi kalemler, maliyet yapıldığı anda otomatik
olarak bu alanlara yazdırılır. Böylece az da olsa ürün/ yarı mamul maliyeti ayrıntısı izlenebilmiş olur.

BAST03D005 : MRP - Malzeme İhtiyaç Planlaması
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Malzeme ile ilgili planlama işlemi yapılırken kullanılacak olan bilgilerin tanımlandığı yerdir: MRP
modülü işlevlerine oldukça fazla bilgi sağlamaktadır.

Sorumlu : MRP Destek Tablolarında Planlama Sorumlusu tablosundan alınan bir
bilgidir. Planlama sonucunda çıkan her kayıtta planlama sorumlusu bilgisi de yer alır. Böylece
planlamacılar sadece sorumlulukları altında bulunan malzemelerle ilgili sonuçları listeletebilirler.

Yıllık İhtiyaç : Ekonomik sipariş miktarının hesaplamasında kullanılan bir bilgidir.

Fire : Bir malzemeden  ortalama yüzde kaç fire verildiği bilgisi girilmektedir.
MRP sırasında hesaplanan malzeme ihtiyaç miktarları, fire oranı da hesaba katılarak bulunmaktadır. Fire
oranı, bu oran kadar fazla bir miktar önerilmek suretiyle göz önüne alınmaktır.

Malzeme Kategorisi : MRP ve sonuçlarının listelenmesi açısından malzemelerin
sınıflandırılmasını sağlar.

Parti Yöntemi : Henüz etkin bir kullanımı bulunmamaktadır. Ancak malzemelerin stok işlemlerinde parti
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numaralarının ne şekilde verileceğini belirleyici bir bilgi olarak kullanılacaktır.

(örn: parti numarası otomatik olarak sistem tarafından mı verilecek?, birer birer otomatik olarak artırılacak
mı? vb.)

ABC Kodu : Bu alan, o malzemenin ABC kodunu MRP modülü içerisinde bulunan
ABC Analizi uygulamasından otomatik  alarak, göstermektedir.

Ürün Ağacı Seviyesi : Bu malzemenin, tüm ürün ağaçları göz önünde bulundurulduğunda,
bulunduğu en düşük düzeyi göstermektedir. MRP esnasında ürün ağacının çözülmesiyle otomatik olarak
tespit edilip, bu alan kaydedilir.

Kritik Parça : Bu seçeneğin işaretlenmesi, o malzemenin kritik parça olduğunu
belirleyecektir ve planlama işlemlerinde etkin bir kullanımı yoktur. Bilgi amaçlı kullanılır.

Otomatik Emiş : Bu seçenek işaretlenmişse bu malzemenin kullanıldığı iş emri kısmen veya tamamen
bitmiş ve üretilen miktar kadar stoka giriş yapılmışsa, bu iş emrinde kullanılan alt malzemelerin kullanılan
miktar kadar (ürün ağacı vasıtasıyla hesaplanarak) stoktan düşülmesi sağlanır (otomatik emiş).

Özel Müşteri Siparişi : Bu seçenek işaretlenirse, önemli müşteri siparişlerine istinaden yapılan
planlama sonuçları bu malzeme için ayrı tutulabilecektir. Sonuçlar listesinde de ayrı takip
edilebileceklerdir. Ancak, bu malzemenin ürün ağacında bulunduğu düzeyin bir üstündeki malzeme için
özel müşteri siparişi işaretlenmemiş ise, bu malzeme için özel sipariş takibi yapmak mümkün
olmayacaktır.

MRP Parti Büyüklüğü : Planlama esnasında kullanılacak yöntemin girildiği yerdir ve MRP
Destek Tablolarında tanımlanan yöntemlerden seçim yapılır. Yanındaki alan ise sipariş miktarlarını
belirlemede kullanılacak yöntemin girildiği yerdir. (örn: Planlama yöntemi: yeniden sipariş verme
düzeyine göre planlama, Parti miktarı yöntemi: sabit parti büyüklüğü;

Sistem bu tanımlama sonucunda malzeme stoku yeniden sipariş düzeyinin altına düşerse ihtiyaç kaydı
doğuracak ve sabit parti büyüklüğü (veya onun katları) kadar sipariş verilmesini öngörecektir.)

Zaman Parametreleri : Planlama sırasında kullanılacak olan zaman parametrelerinin değerleri
MRP İş Başlatma Zaman Parametreleri destek tablosundan alınmaktadır. Bu tabloda, planlamanın ileriye
doğru mu geriye doğru mu olduğunu belirleyen İş Başlatma Tipi (1 -Geriye doğru planlama, 2 - İleriye
doğru planlama), Açılış Zamanı, Üretim Öncesi ve Sonrası Emniyet Süresi ve İş Başlatma Zamanı
bilgileri bulunmaktadır.

Bu zaman parametrelerinin malzemeye özgü değerleri planlamaya bu alan sayesinde aktarılmaktadır.
Açılış zamanı, planlanan malzemenin planlama zamanının tayininde kullanılmaktadır. Geriye doğru
planlama sonucunda bulunan Planlanan Başlangıç zamanı, planlama tarihinden açılış zamanı kadar ileri
bir tarih arasındaki aralığına  düşüyorsa planlama yapılacak ve üretim planı veya satın alma istekleri
oluşacaktır. Aksi takdirde MRP, planlama için erken olduğuna karar verecek ve satın alma isteği veya
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üretim planı oluşturacak ama numaraları '0' olacaktır. Ayrıca oluşan bu planlar, planlama sonunda 'Sanal
Nesne' açıklamalı bir uyarı mesajı alırlar.

Zaman Dilimi : Planlama verilerinin hangi zaman dilimi içerisinde gruplanacağını belirleyen alandır.
Örneğin,  haftalık dilim kullanıldığında, sistem bir hafta içinde verilmesi gereken tüm satın alma
isteklerini hafta başına toplayacaktır, başka bir deyişle, günlük satın alma isteği oluşturmayacaktır.  

Stok Maliyeti : Bu alan bir birim malzemeyi stoklarda tutmanın maliyetini belirleyen alandır ve yıllık
elde tutma maliyetini verir. Malzemenin fiyatı üzerinden uygulanacak yüzde oranı girilmelidir. Oranı
alınacak fiyat malzeme ana kayıtları muhasebe verilerinde işaretli olan fiyattır (standart fiyat veya
ortalama fiyat). Bu alandaki fiyatın birimi malzeme muhasebe verilerindeki birimdir. (Örn: malzeme
fiyatı=100 TL., alanın değeri=30%, stokta tutma maliyeti=30 TL/yıl)

Stok Giriş Süresi : Bu alana, gelen bir siparişin stok kabul işlemleri için geçen süre
girilmektedir. Bu süre geçtikten sonra gelen malzemeler üretim tarafından kullanılır haldedir. Bu alanda
girilen süre satın alma isteklerinin hedeflenen bitiş (en erken teslimat) ve en geç bitiş (en geç teslimat)
tarihleri arasındaki süreyi belirleyen sürelerden biridir. (diğeri Kalite Kontrol süresidir) Girilen süre gün
cinsinden olmalıdır.

Satın alma Bölümü İşlem Süresi : Satın alma bölümünün, satın alma ihtiyacını öğrendikten sonra satın
alma işlemini başlatıncaya kadar geçen sürenin girildiği alandır. Başka bir deyişle satın alma isteklerini
siparişe dönüştürme süresidir. Bu alanda girilen süre, satın alma isteklerinin planlanan başlangıç (en erken
sipariş) ve hedeflenen başlangıç (en geç sipariş) tarihleri arasındaki süreyi belirler. Girilen süre gün
cinsinden olmalıdır.

Tedarik Süresi : Malzemenin ortalama temin süresinin girildiği alandır. Satın alma siparişi verildikten
sonra malzemelerin işletmeye geliş süresi olarak düşünülmektedir.

Emniyet stoğu : Beklenmeyen durumlarda kullanılmak üzere, stoklarda her zaman ne kadar malzeme
bulundurulması gerektiği girilmektedir. MRP hangi yöntemle planlama yapıyor olursa olsun, mevcut
stoklara bakar ve emniyet stoğunun altında bir düzeyde olduğunu tespit ederse, ihtiyaç kaydı oluşturur
(satın alma isteği veya üretim planı oluşur).

Maksimum Stok Seviyesi : Seçilecek sipariş miktarı yöntemine göre gerekli olan bir bilginin girildiği
yerdir. En yüksek stok düzeyine kadar parti büyüklüğü yöntemi seçilecek olursa, bu alana bilgi girilmesi
gerekmektedir. Sipariş verilmesi gerektiğinde (örneğin stoklar yeniden sipariş verme düzeyinin altına
düştüğünde) mevcut stok ile maksimum stok düzeyi arasındaki fark kadar sipariş verilir.

Sabit Parti Miktarı : Bu alana girilen miktar, stoklar tekrar sipariş verme düzeyine düşünce ne
kadarlık bir sipariş verileceğini belirlemektedir. Bu alandaki miktar ihtiyaç miktarından az ise, burada
girilen rakamın katları kadar sipariş verilir.

Yeniden Sipariş Seviyesi : Sipariş verme noktası yöntemi MRP yöntemi olarak seçilirse planlama
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yapıldığında sistem, mevcut stokların bu alanda verilen miktardan az olduğunu tespit ederse, otomatik
olarak satın alma isteği veya üretim planı çıkarır.

Eğik harfli başlıklarla yazılı olan alanlar standart sistem bünyesinde yer almayacaktır:

MRP Miktarı1 : Geçmişteki stok çıkışları ve hizmet derecesine bağlı olarak hesaplanan ve yakın
dönemdeki temin süresi için gerekli stok miktarını ifade eder.

MRP Miktarı2 : İlk temin süresinin dışındaki sürelerde gereken stok miktarını ifade eder.

Planlanacak: : Değişti: Bu alan işaretli olduğu zaman MRP Miktarı1'in grafiklerde yapılan işlemler
sonucu değişimini göstermektedir.

Üretim Süresi1 (Temin süresi) : Stok kontrol sistemi çerçevesinde kısa vadede geçerli olan, stokların
yenilenme süresi veya temin süresi olarak düşünülmelidir.

Üretim Süresi2 : Uzun vadede geçerli olan ve 1. Temin süresi dışında kalan zamanlar için
kullanılmaktadır.

Ortalama Üretim Süresi : Malzemenin ürün ağacı yapısı içerisindeki bir alt düzeyinde bulunan yarı
mamul ve/veya hammaddelerin hazır olduğu varsayılarak, sadece bu malzemeyi üretmek için harcanacak
süreyi ifade eder. Üretim planlarının hedef başlangıç ve hedef bitiş tarihleri arasındaki süreyi bu alandaki
süre belirler. Girilen süre gün cinsinden olmalıdır.

Minimum Parti Miktarı : Bu alan bu malzeme için verilebilecek minimum sipariş miktarının
girildiği yerdir. Mesela bir malzeme kartonlar içerisinde satılıyorsa ve kartonları bölmek olanaklı değilse,
bu malzemeden en az bir karton sipariş verilmek zorunluluğu vardır. Makinalardaki hazırlık zamanı
masraflarını karşılamak için, en az ne kadarlık üretim yapılması gerektiği bilgisi de yine bu alanda ifade
edilebilir. MRP'nin planlama esnasında bulduğu sipariş / üretim miktarı minimumdan küçükse, işlem
devam eder ancak özel bir uyarı mesajı verilir.

Maksimum Parti Miktarı : Bu alana, bir seferde en fazla ne kadarlık bir sipariş verilebileceği veya
üretim yapılabileceği (makine haznesi nedeniyle kısıtlı olabilir) girilmektedir. MRP'nin planlama
esnasında bulduğu sipariş/üretim miktarı en yüksekten büyükse, işlem devam eder ancak özel bir uyarı
mesajı verilir.

Normal Parti Miktarı : Sistem tarafından hesaplanan ekonomik sipariş miktarını içeren alandır.

Sipariş Maliyeti : Bu alana her üretim planı açılışında veya her satın alma isteği çıkışında
ortaya çıkacak maliyet girilir. Üretim planları için hazırlık maliyetleri, satın alma istekleri için sabit sipariş
maliyetleri bu alanın değerini oluşturabilir. Buraya yazılması gereken maliyetin birimi de malzeme
muhasebe verileri birimi olmalıdır.

Eğer en az birim maliyetli parti büyüklüğü yöntemi kullanılacak olursa Stok Maliyeti ve Sipariş Verme
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Maliyetleri  girilmelidir. Böylece sistem bu iki maliyeti dengeleyecek parti büyüklüğünü  en iyileyecektir.
Sipariş verme noktası yöntemi için sabit parti büyüklüğü yöntemi seçilirse, sabit parti büyüklüğü alanına
bilgi girilmelidir.

Oluşturan/Tarih : Malzeme kaydı, oluşturan ilk kullanıcıyı tarih ve saat bilgileri ile birlikte
gösterir.

Değiştiren/Tarih : Malzeme kaydı, MRP Verileri üzerinde değişiklik yapan son kullanıcıyı
tarih ve saat bilgileri ile birlikte gösterir.

BAST03D011 : Depolar                                                                        

Depo : Malzemenin sistemde tanımlı olan depoların hangilerinde
bulunabileceğinin girildiği alandır. Depolar destek tablosundan seçim yapılarak doldurulur.

Stok Yeri : Malzemenin tanımlandığı tesis için Tesisler destek tablosunda "Stok Yeri
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Kullanılacak" alanı işaretlenmişse, bu alanda malzemenin bulunabileceği stok alanları tanımlanabilir.
Sistem stok yeri bilgisini de göz önüne alarak stok hareketlerindeki kontrolü sağlar. Aksi takdirde söz
konusu tesis içersinde kullanılan malzemeler için bu alanın doldurulması  gerekli değildir.

"MRP Ayrıntısı" : Standart sistemde yer almayacaktır.

BAST03D006 : Satış

Burada, tanımlanmakta olan malzemeyle ilgili satış verileri girilir. Malzemenin satış işlemlerinde
kullanılması durumunda baz alınır.

Satış Departmanı : Tanımlanan malzemenin satış işlemleri ile ilgilenecek olan bölümün kodu
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girilir. Girilen bölüm, Satış Bölümleri destek tablosundan seçilerek doldurulur ve girilen bilgiler bu tablo
ile karşılaştırılmaktadır. Bu tabloda tanımlı olmayan bir bölüm girildiğinde sistem tarafından hata mesajı
verilir. Giriş yapılırken odaklanma işlevi ile Satış Bölümleri destek tablosuna ulaşılarak ilgili bölüm bu
tablo üzerinden seçilebilir.

Paketleme Birimi : Paketleme birimi girilir. Malzemenin satış birimidir. Malzeme birimleri
tablosundan seçim yapılarak tanımlanır.

Paketleme Tipi : Paketleme Tipleri destek tablosunda tanımlı paket tiplerinden seçim yapılır. Sipariş
belgesine burada tanımlı paket tipi otomatik olarak aktarılır. Sadece bilgi amaçlı kullanılan bir alandır.

Fiyat Birimi : Satış fiyatının malzemenin kaç stok birimi için geçerli olduğunu gösterir.

Satış fiyatı : Malzeme için standart bir fiyat girilir. Bu fiyat daha sonra satış
belgelerinde satış fiyatını belirlemede kullanılır. Satış belgelerinde, malzeme için tanımlanan fiyat
politikası sırasına bakılır. Bu sıra malzeme için atanmış olan satış kalem tipinde belirtilmiştir. Satış kalemi
tipi, satış fiyatının hangi sıra ile aranacağını belirler. Sistem, sıra ile belirtilen sırada, kayıtlı fiyat olup
olmadığına bakar. İlk bulduğu fiyatı ise satış fiyatı olarak belirler. Bu sıralamada Malzeme Ana Kayıtları
Satış Verileri içerisindeki fiyat da değerlendirilen fiyatlar arasındadır.

Genel İndirim   : Satış belgelerinde belge bazında indirim yapılmasını sağlar.

İndirime Tabi : Satış belgelerinde kalem bazında indirim yapılmasını sağlar.

İhraç edilebilir : Etkin bir kullanımı yoktur. Bilgi niteliğinde işaretlenir.

Malzeme Fiyat grubu : Malzeme bir fiyat grubu ile ilişkilendirilir. Fiyatlandırma politikaları
belirlenirken belli fiyat grubuna dahil olan malzemeler için özel indirimler tanımlanabilir. Satış
belgelerinde malzemelerin bulundukları fiyat gruplarına göre indirimleri  belirlenir. Malzeme Fiyat
Grupları destek tablosunda tanımlı fiyat grupları arasından seçim yapılarak alan doldurulur.

Kaynak ülke : Malzemenin ana maddesinin kaynağı olan ülke girilir. Ülkeler destek
tablosundan seçim yapılır. Etkin bir kullanımı yoktur.

Gideceği Ülke : Malzeme üzerinde bir işlem yapılmışsa, bu işlemi yapan ülkenin kodunun girildiği
alandır. Ülkeler destek tablosundan seçim yapılır. Etkin bir kullanımı yoktur.

Gümrük no : Etkin bir kullanımı yoktur.

Gümrük oranı : Etkin bir kullanımı yoktur.

KDV kodu : Malzemenin KDV Kodunun tanımlandığı alandır. Bu kod, müşteri
siparişi içerisinde müşteri KDV Kodu, müşteri ülke kodu ve sistemi kullanan firmanın ülke kodu
birleşerek KDV oranları destek tablosundan, uygulanacak KDV oranının bulunması sağlanır.
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Ürün statüsü : Etkin bir kullanımı yoktur.

Ürün Grubu : Ürün Grupları destek tablosunda tanımlı ürün gruplarından biri seçilerek
doldurulur. Ürün, satış istatistiklerinde kullanılmak amacıyla bir gruba dahil edilmiş olunur.

İstatistiksel malzeme no : Etkin bir kullanımı yoktur.

Minimum sipariş miktarı : Bu miktarın altındaki siparişlerde sistem tarafından uyarı mesajı verilir.

İhracat Metni : Etkin bir kullanımı yoktur.

Oluşturan/Tarih : Malzeme kaydı oluşturan ilk kullanıcıyı tarih ve saat bilgileri ile birlikte
gösterir.

Değiştiren/Tarih : Malzeme kaydı Satış Verileri üzerinde değişiklik yapan son kullanıcıyı
tarih ve saat bilgileri ile birlikte gösterir.

BAST03D007 : Satınalma
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Burada, tanımlanmakta olan malzemeye ait satın alma verileri girilir. Malzemenin satın alma işlemlerinde
kullanılması durumunda baz alınır.

Satın Alma Bölümü : Bu alana, tanımlanan malzemenin satın alma işlemleri ile ilgilenecek olan
bölüm adı girilir. Girilen bölüm Satın alma Bölümleri destek tablosu ile karşılaştırılmaktadır. Bu tabloda
tanımlı olmayan bir bölüm girildiğinde sistem tarafından hata mesajı verilir. Giriş yapılırken odaklanma
işlevi ile Satın alma Bölümleri destek tablosuna ulaşılarak ilgili bölüm bu tablo üzerinden seçilebilir.

Satın alma Birimi : Satın alınan malzemenin satın alma birimi girilir.

Maksimum Sipariş Seviyesi : En yüksek sipariş miktarı bilgisi girilir. Bu miktarın üzerinde  satın alma
siparişi miktarları girilirken sistem tarafından uyarı mesajı verilir.

Minimum Sipariş Seviyesi : En düşük sipariş miktarı girilir. Bu miktarın altında satın alma siparişi
miktarları girilirken sistem tarafından hata mesajı verilir.

Sipariş Tipi : Sipariş tipleri, satın alma belgelerini farklılaştırmak için tanımlanacak
olan özellikleri ifade eder. Her malzeme belli bir sipariş tipi ile ilişkilendirilir. MRP sırasında oluşturulan
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satın alma isteğine, burada tanımlı sipariş tipi kaydedilir. Satın alma siparişlerinin otomatik olarak siparişe
dönüşümü gerçekleşirken, oluşturulan sipariş belgelerinin tipleri bu şekilde belirlenmiş olur.

Sipariş Kalemi Tipi : Sipariş kalemi tipleri, sipariş belgesi içinde tanımlanan kalemlerin sistem
içindeki bilgi akışını belirler. Her malzeme, belli bir sipariş kalemi tipi ile ilişkilendirilir. MRP sırasında
oluşturulan satın alma isteğine, burada tanımlı sipariş kalem tipi kaydedilir. Satın alma siparişlerinin
otomatik olarak siparişe dönüşümü gerçekleşirken, oluşturulan sipariş belgesi kalem tipleri bu şekilde
belirlenmiş olur.

Otomatik Sipariş : Bu alanın işaretli olduğu durumlarda, tedarikçinin girilmiş olması
şartıyla, satın alma istekleri otomatik olarak satın alma siparişlerine çevrilir. Bu çevrim ayrı bir uygulama
içerisinde gerçekleştirilir.

Satın alma Anlaşması Tipi-No : Bu malzeme ile ilgili bir satın alma anlaşması yapılmış olması
durumunda,  Satın alma Anlaşması Tipi, Satın Alma Anlaşması No, (eğer birden fazla kalem varsa) Satın
alma Kalemi ve Tedarikçi Numarası alanları otomatik olarak güncellenir. Bu malzeme ile ilgili başka bir
tedarikçiyle başka bir sözleşme yapılması durumunda, Malzeme Tedarikçileri tablosuna yeni bir kayıt
düşülür.

Satın alma isteği belgesi oluşturulurken, sözleşme yapılan tedarikçi numarası buradan otomatik olarak
gelir. Ancak buradaki şart, satın alma isteği oluşturulurken malzeme bilgilerinin okunmasının istenmiş
olmasıdır.

Satın alma siparişlerinde de, söz konusu malzeme için girilmiş olan tedarikçiler ile sipariş verilen
tedarikçinin uyup uymadığı kontrol edilir. Aksi durumda sistem uyarı mesajı verir.

Malzeme Ana Kayıtlarında sözleşme girmeden önce satın alma modülü içerisinde belli bir tedarikçi ile
sözleşme tanımlanması gerekir.

KDV Kodu : Malzemenin KDV Kodunun tanımlandığı alandır. Bu kod, sipariş
içerisinde tedarikçi KDV Kodu, tedarikçi ülke kodu ve sistemi kullanan firmanın ülke kodu birleşerek
KDV Oranları destek tablosundan, uygulanacak KDV oranının bulunması sağlanır.

Nakit İndirimi? : Satın alma belgelerinde malzeme için nakit indirimi tanımlanabilmesini sağlamak üzere
işaretlenen bir alandır.

Teslimat süresi : Malzemenin siparişi verildiği tarihten, siparişin teslim edildiği tarihe kadar geçen süredir.
MRP satın alma isteklerini oluştururken bu süreyi göz önüne alır.

Onaylanacak mı? : Malzeme ile ilgili satın alma siparişinin tedarikçi tarafından kaç gün
içinde onaylanacağı bilgisi girilir. Satın alma siparişinin oluşturulduğu tarihten itibaren bu süre geçene
kadar sipariş onayı takip edilir. Satın alma uygulamalarında bir rapor ile onay bekleyen siparişlerin listesi
alınır.
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Hatırlatılacak mı? : Malzemenin siparişte belirtilen teslimat süresinden kaç gün önce
tedarikçiye hatırlatma yapılacağı girilir. Satın alma uygulamalarında bir rapor ile  hatırlatılacak
siparişlerin listesi alınır.

Uyarılacak mı? : Malzemenin teslimat süresi geçtikten sonra hala malın teslimi yapılmamışsa, teslim
süresinden kaç gün sonra tedarikçiye teslimat uyarısının yapılacağı girilir. Satın alma uygulamalarında bir
rapor ile uyarılacak tedarikçilerin listesi alınır.

Satın alma Fiyatı  Yıl 0 : Etkin bir kullanımı yoktur.

Satın alma Fiyatı  Yıl 1 : Etkin bir kullanımı yoktur.

Satın alma Fiyatı  Yıl 2 : Etkin bir kullanımı yoktur.

Oluşturan/Tarih : Malzeme kaydı oluşturan ilk kullanıcıyı tarih ve saat bilgileri ile birlikte
gösterir.

Değiştiren/Tarih : Malzeme kaydı Satın alma Verileri üzerinde değişiklik yapan son
kullanıcıyı tarih ve saat bilgileri ile birlikte gösterir.

"Tedarikçi" ile malzemenin satın alınabileceği tedarikçilerin listesine ulaşılır.
Kullanıcılar burada sistemde kayıtlı olan Tedarikçi Ana Kayıtlarından seçim yaparak listeyi oluştururlar.

BAST03D008 : Üretim
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Burada, tanımlanmakta olan malzemeye ait üretim verileri girilir. Malzemenin üretim işlemlerinde
kullanılması durumunda baz alınır.

Ustabaşı : Bu alana tesisteki darboğaz iş merkezinden sorumlu ustabaşı girilir.

İş Merkezi : Bu alana darboğaz iş merkezi girilir. Bu sayede, MRP çalıştırıldıktan
sonra Kaba Kapasite Planlaması yapılırken burada tanımlanan iş merkezi üzerindeki kapasite yükü
hesaplanır.

Hazırlık Zamanı Grubu : Bu alana Hazırlık Zamanı Grupları destek tablosundan giriş yapılarak,
malzeme bu tabloda tanımlı olan herhangi bir hazırlık süresi grubu ile ilişkilendirilebilir. Malzemeler için
daha sonra açılan iş emirlerinin sıralanmasında kullanılır. Aynı hazırlık süresi grubuna sahip malzemeler
için açılmış iş emirleri, birbiri ardı sıra gelecek şekilde atölyede başlatılırlarsa, hazırlık zamanının en
iyilemesi konusunda yarar sağlanır.

Fasonda Operasyon? : Bu gösterge ile bu malzemenin fasonda yapılan bir operasyonu olup
olmadığı kontrol edilir. Fason operasyonu işaretli olan malzemeler için planlama yapılırken, diğerlerinden
farklı olarak rota bilgilerine bakılır ve dışarıda yapılacak operasyon için MRP tarafından otomatik satın
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alma isteği çıkartılır.

Temel Miktar : Bu alan operasyon süreleri tanımlanırken bu sürelerin malzemenin kaç adedi için geçerli
olduğunu ifade eder.

Zaman Birimi : Operasyon verilerinde tanımlanan sürelerin zaman birimidir.

Hazırlık Süresi : Malzemenin üretimi süresince harcanan hazırlık süreleri toplamını içerir. 

İşlem Süresi : Malzemenin üretimi süresince harcanan hazırlık süreleri toplamını içerir.

Taşıma Süresi : Operasyon yapılırken gerekli taşıma süresidir ve ortalama bir değer girilir.

Üretim Süresi : İşleme süresi, taşıma süresi ve hazırlık süresinin toplamı olarak tanımlanır. MRP,
yukarıda tanımlı süreler bulunmadığı zaman burada tanımlanan toplam süreyi alarak üretim planlarını
çizelgeler.

Buradaki süreler, rota  bilgilerinin operasyon süreleri tanımlanırken otomatik olarak atanabilir.

Maksimum bekleme süresi : Bu alana iş merkezindeki en uzun olan bekleme süresi girilir. Bu bilgi daha
sonra üretim emirleri çizelgelemesinde kullanılır.

Sabit Makine Kapasitesi : Makine üzerindeki (darboğaz iş merkezi), bu malzemenin üretiminden
kaynaklanacak ve miktara bağlı olarak değişmeyen kapasite yükünün girildiği alandır. (örn: hazırlık
süresi)

Değişken Makine Kapasitesi : Makine üzerindeki, bu malzemenin üretiminden kaynaklanacak ve miktara
bağlı olarak değişen kapasite yükünün girildiği alandır. (örn: Makine işleme süresi)

Sabit İşgücü Kapasitesi : İşgücü üzerindeki, bu malzemenin üretiminden kaynaklanacak ve miktara
bağlı olarak değişmeyen kapasite yükünün girildiği alandır. (örn: hazırlık süresi)

Değişken İşgücü Kapasitesi : İşgücü üzerindeki, bu malzemenin üretiminden kaynaklanacak ve miktara
bağlı olarak değişen kapasite yükünün girildiği alandır. (örn: montaj süresi)

Oluşturan/Tarih : Malzeme kaydı oluşturan ilk kullanıcıyı tarih ve saat bilgileri ile birlikte
gösterir.

Değiştiren/Tarih : Malzeme kaydı Üretim Verileri üzerinde değişiklik yapan son kullanıcıyı
tarih ve saat bilgileri ile birlikte gösterir.

BAST03D060 : KaliteKontrol
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Bir malzemede kalite kontrol var ise öncelikle malzeme ana kaydında  Kalite Kontrol
sekmesinde kontrol kriterleri girilir. Tabloya yeni satır eklenipKriter alanına zoom yapılarak Kalite Kontol
Kriteleri destek tablosunda seçim yapılır. Kriterin Min-Max Değer, Numune planı, Ölçme Talimatı, Her
Numune İçin Veri Girilecek, Araç-Gereç bilgileri ve kontrol sonrası istenen özel işler için yazılmış
program kodu malzemeye göre özelleştirilebilir. Satınalma ve üretim kalite kontrolün her ikisi içinde
burada girilen kontrol kriterleri kullanılır. Üretim kalite kontrol için malzeme ana kaydında başka bir
tanıma gerek yoktur. Satınalma kalite kontrol için ayrıca Satınalma sekmesinde Mal Giriş Kalite Kontrol
işaretinin konulması gerekir; bu işaret atılı ise satınalmaya bağlı girişlere kalite kontrol uygulanır. Ayrıca
satınalmaya bağlı girişte numune adedini belirlemek için bir numune planı seçilir.

BAST03D070 : Bakım
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Makina ve teçhizat arıza meydana gelmesi beklenmeden, önceden tesbit edilmiş süreler sonunda gözden
geçirilir, gerekli parçalar değiştirilir ve ayarlamalar yapılır. Bakım uygulanacak her nesne için malzeme
ana kayıtları (BAST03) Bakım sekmesinde, birden çok bakım tarifi belirtilebilir. Bakım tarifleri yine
malzeme ana kayıtlarında tanımalanan verilerdir. Bunlar arasında öncelik ayrımı yapılabilir. Hangi
aralıklarla, hangi bakım tarifinin uygulanacağı seçilir, bakım sırasında makinanın bağlı olduğu iş
merkezinin kapasitesinde ne kadar azalma olacağı belirtilir. Bu tanıma göre gerçekleştirilmiş en son bakım
tarihi de buradan izlenir.

Model No: Bakımı yapılacak parçanın model numarası tanımlanır.

Üretici Firma:  Bakımı yapılacak parçanın üretici firması tanımlanır.

Bakım Sorumlusu: Destek tablosundan zoomlanarak seçilen bu alanda bakım sorumlusu tanımlanır. 

Garanti Süresi: Ay cinsinden garanti süresi girilir. 

Üretici Ülke: Bakımı yapılacak parçanın üretici ülkesi tanımlanır.

Uygulanacak Periyodik Bakım ve Kalibrasyonlar: Bakım yapılacak malzemeye uygulanacak bakım
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tarifleri belirtilir. Bu tabloda bakım tarifi seçilir. Periyot miktarı ya da süresi elle girilir ve burada girilen
değere göre bakım planları oluşur. Kapasite azalma, bakım yapılacağı günlerde ilgili iş merkezinin
kapasatiesinde ne kadar azalma olacağını belirtir. Örnek olarak günde  8 saat çalışan bir işletmede bakım
yapılacağı gün %20 kapasite azalması oluyorsa işletmenin o günlük kapasitesi 6 saate düşecektir.
Alternatif numarası bakım tarifinin hangi alternatif numaralı ürün ağacı ve rotayı kullandığıdır. 

Uygulanacak Periyodik Kontroller: Kontrol listeleri belirtilir. Ayrıca kontrol listelerinin ne kadar da bir
yapılması gerekitiği periyod tipinde tanımlanır. 

2.3. BAST05 (Malzeme Sınıfları)

IAS Malzeme Sınıfları Uygulamasının amacı, sistemdeki malzemelere ek özellikler verebilmek için yeni
bir malzeme sınıf tablosu hazırlamaktır . Mesela Otomobil ürününün rengi,Modeli,Motor Gücü, ABS ve
Klima olup olmadığı gibi malzemeye ait ek özellikler için yeni bir malzeme sınıf tablosu hazırlanabilinir.
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- BAST05 uygulaması ile malzeme sınıfı yaratılır, tablodaki  alanların isimleri,uzunluğu,seçim kriteri olup
olmadığı (S) ve açıklama bilgileri girilir, oluşturulan malzeme sınıfı "Oluştur" butonu ile veri tabanında
oluşturulur. Bununla birlikte "Kod Yaz"  butonu yardımıyla oluşan bu tablo ile ilgili kod da yazılabilinir.

Malzeme Ana Kayıtları (BAST03) uygulamasında ek özellik verilmek istenen malzemeye
Sınıf kısmında, oluşturulan Malzeme Sınıfı girilir ve "Sınıf" butonuna basılarak malzemenin ek özellikleri
bu sınıfın içerisine girilir,

Arama işlemi sırasında Sınıf kısmına malzemenin oluşturlan sınıfı girilir ve "Sınıf Kriteri"
butonuna basılır, çıkan ekran ile Malzeme Sınıfındaki bilgilere göre de arama yapılması sağlanır.
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2.4. BAST06 (Maliyet Merkezleri)

Organizasyonlarda maliyet parçaları, dikkatli bir şekilde toplanmalı ve analiz edilmelidir.
IAS sisteminde, tüm maliyetler, maliyet havuzları olarak düşünülebilen maliyet merkezlerinde toplanır.
Kısaca, maliyet merkezleri, maliyetleri bir araya getiren havuzlardan başka bir şey değildir. Her bir havuz
kendisi ile ilişkili havuzları toplar. Maliyetleri, maliyet merkezlerine göre ayırmak, maliyet merkezleri
isimlerini girerek ve de finansal işlemleri kullanan maliyet muhasebesine havale edilerek yapılabilir.

Sistemde maliyet merkezlerinin iki temel fonksiyonu mevcuttur.

Birincisi firmanın maliyet kalemlerinin nerede hangi oranda toplandığı

İkincisi ise bu iş merkezlerinin bağlı olduğu maliyet merkezlerinde toplanan son maliyetten yola çıkarak
birim aktivite maliyetlerine ulaşmaktır.
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Maliyet Merkezi Tanımı 

Maliyet merkezleri BAST06 işleminde tanımlanır. Karşımıza ilk açılan diyolok daha önce tanımlanan
maliyet merkezlerin bulunduğu ana diyoloktur. İstenilen kiriterlere göre sistemdaki maliyet merkezleri
araması yapılır.
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Firma : Maliyet merkezinin kullanılacağı firmayı gösterir. 

Tesis : Maliyet merkezinin kullanılacağı tesisi gösterir.

Maliyet Merkezi : Maliyet merkezinin kodu girilir ve hemen yanındaki alana maliyet
merkezinin açıklaması girilir.

Başlangiç Tariti : Maliyet merkezinin Aktif olarak kullanıma başladığı tarihtir.

Biitiş Tarihi : Maliyet merkezinin Aktif olarak bitti ği tarihtir. Bu iki tarih arasında
maliyet merkezi geçerlidir.

Tarihçe Takibi : Tarih bazında Maliyet merkezindeki değişiklikleri tutar.

Aktif : Maliyet merkezinin aktif olark kullanılabilir olduğunu belirtir.

Planlanabilir : Maliyet merkezinin planlamada kullanılacağını belirtir.

Doğrudan kayıt: Bu çek atılı değise muhasebeden veya bu maliyet merkezine doğrudan kayıt yapmayı
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engeller. Maliyet merkezi yanlızca toplayıcı maliyet merkezi ise bu çekin atılması uygundur.

Sil : Maliyet merkezinin ekranda görünmesini engeller ve hiç bir yerde
kullanılmasına izin vermez.

Üst maliyet merkezi      : Maliyet Merkezlerinin bir yüksek seviye ile birleştirme.Raporlama
amacıyla kullanılır.

Sorumlu : Maliyet merkezinin sorumlusunu gösterir. Bir çok firmada maliyet her
merkezleri için bir sorumlu atanır.

İş alanı : Maliyet Muhasebesindeki tanımlara paralel tanımlar.Maliyet merkezinin
hangi iş alanında kullanılacağını ifade eder. Raporlama amacıyla kullanılır.

Katogori : Raporlama amaçlı maliyet merkezlerini katogorileştirmek amacıyla
kullanılır. Destek tablolarından gelir. Üretim maliyet merkezi, Finansman maliyet merkezi gibi.

Şema : Fonsiyon dışı.

Tip : Raporlama amaçlı kullanılır.

Ana        : Maliyet Merkezlerinin ana kriteri, maliyetleri daima üzerinde toplar ve maliyet
merkezleri ile ilgili aktiviteler,  makine , işçilik aktivitesi gibi organizasyon amaçlarını belirtir. (Direkt
Maliyet)

Yardım  : Maliyet Merkezlerinin yardımcı kriteri, maliyetleri toplar , kendilerine ve ana
maliyet merkezine gönderir. Bunların yanında yardımcı maliyet merkezleri, sistemin planlama, makine ve
bakım maliyetleri gibi lojistik maliyetlerini de gösterir.(Indirekt Maliyet)

Hayali    : Maliyet Merkezlerinin hayali kriteri, maliyetleri daima ana ya da yardımcı
maliyet merkezlerine gönderir. Bunun yanında, kira, nakliye gibi ana ve yardımcı maliyetleri içeren
maliyetleri de gösterir.

Sınıf : Maliyet merkezinin hangi karakteristikte olduğunu gösterir.

Dağıtıcı  : Bir maliyet merkezi üzerinde finansmandan direk maliyet topluyorsa ve
yanlızca üzerindeki maliyeti diğer maliyet merkezlerine dağıtıyorsa bu maliyet merkezi dağıtıcıdır.

Toplayıcı: Bir maliyet merkezi direk olartak maliyet almıyorsa ve yanlızca dağitiçı
maliyetmerkezlerinden üzerine maliyet topluyorsa bu toplayıcı maliyet merkezidir.

Her ikisi : Bir maliyet merkezinin hem direk üzerine maliyet kaydı yapılıyor hemde
dağıtımdan üzerine pay alıyorsa bu maliyet merkezi her ikisidir.

NOT : Üretimdeki maliyet merkezleri Dağıtıcı maliyet merkezleri statüsünde
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olamazlar.

Adres : Bu bölümdeki bilgiler eğer bir firmada değişik lokasyonundaki bir yeri
tesis açmadan maliyet merkezleri üzerinden maliyeti takip edilmek isteniyorsa doldurulur.

Oluşturan : Maliyet merkezini sisteme ilk kaydeden kullanıcı ismini ve tarihini tutar.

Değiştiren : Mevcut maliyet merkezini değiştiren kullanıcının ismini ve tarihini tutar.

2.5. BAST10 (Malzeme Açıklamaları Düzeltme)

IAS Malzeme Açıklamaları Düzeltme uygulaması ile malzemenin genel açıklamasının, malzemenin ürün
ağacındaki ve rotadaki açıklamalarının değiştirilmesi sağlanır.

- BAST10 Malzeme Açıklamaları Düzeltme  işlemi hareket geçirildikten sonra,  açıklaması değiştirilecek
malzemelerin seçilebildiği bir arama ekranı belirecektir. Aratılan Malzeme "Değiştir" tuşunun harekete
geçirilmesi ile eski mevcut açıklamanın bulunduğu ve yeni açıklamanın girilebileceği ekran gelir.

Yeni Açıklama : Malzemenin seçilen dildeki yeni açıklamasını girilir.
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Eski Açıklama : Malzemenin seçilen dildeki mevcut olan açıklamasını ifade eder.
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3. Destek Tabloları

3.1. IASBAS000 – Holding

 Sistem içerisinde yalnızca bir holding tanımlanabilir. Holding, bir kuruluşun yapısal olarak tanımlanacağı
en üst kurumdur.

Holding: Sistem içerisinde tan?mlanacak olan holdingin kodu girilir.

Açılama: Holding açıklaması girilir.

Logofile: Holding logosunun dosya yolu girilir.
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3.2. IASBAS001 – Firma

Bu tabloda holdinge bağlı firmalarla ilgili bilgiler tanımlanır. Firmalar, kuruluş içerisinde holdingden
sonra en büyük ikinci yapısal düzeydir. Firma tanımının en önemli özelliği, muhasebe kayıtlarının firma
düzeyinde tutuluyor olmasıdır.

Firma Kodu : Iki karakterle firma kodu girilir.

Firma adı : Firmanın adı girilir. 

Şehir : Firmanın bulunduğu şehir. 

Dil : Firma ile yazışmalarda kullanılacak dil girilir. Firma tanımı yapılırken
mutlaka doldurulmalıdır. 

Ülke : Firmanın bulunduğu ülkenin kodu girilir. Firma tanımı yapılırken mutlaka
doldurulmalıdır.

Vergi Dairesi- No : Firmanın vergi dairesi ve numarası girilir. 
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Para Birimi : Firmanın para birimi girilir. Firmanın muhasebe kayıtları  firma için
tanımlanan para birimi üzerinden yapılır. Firma tanımı yapılırken mutlaka doldurulmalıdır. 

Muhasebe Kullanımda mı? :  İşaretli olmadığı durumda sistemin herhangi bir yerinde yapılan bir işlemin
muhasebe ile bütünleşmesi sağlanmaz ve işlem sonucunda muhasebe kayıdı oluşturmaz. 

Unvan : Firman?n bir ön adı varsa, bu kısımda yazılır. (örn: Fa.  IAS
Unternehmensberatung Gmbh.).

İsim1-İsim2 : Firmanın adı yazılır. Firmanın adını yazmak için iki ayrı alan
bulunmaktadır.

Adres1-Adres2 : Firma açık adresindeki cadde adı ve/veya semt adı ve şehir adı bu alana yazılır. 

Posta Kodu  : Firmanın açık adresinin posta kodunu içerecek alandır.

Posta Kutusu : Firmanın posta kutusu numarasının yazıldığı alandır. 

Posta Kutusu - Posta Kodu : Firmanın posta kutusunun posta kodunu içeren alandır. 

Posta Kutusuna Teslimat? :  Gönderilecek olan mektupların (satın alma siparişi veya uyarı mektubu vb.)
üzerine işaretlendişi durumda Posta Kodu adresi (posta kutusu ve posta kutusu posta kodu alanlarına
yazılan bilgiler alınarak) basılacak, işaretlenmediği durumda firmanın açık adresi (cadde ve posta kodu
alanlarına yazılan bilgiler alınarak) basılacaktır.

Telefon No : Firmanın telefon numarası girilir.

Faks No : Firmanın Faks numarası girilir.

Veri İletişim No : Elektronik ortamda haberleşme durumunda firmanın veri iletişim
numarası girilir.
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3.3. IASBAS002 – Diller

Sistem içerisinde kullanılacak olan diller bu tabloda tanımlanır. Dil tanımlamaları sayesinde, satış ve satın
alma belgeleri içerisindeki açıklamalar, başlangıç ve sonuç metinleri, hata mesajları, malzeme, ürün
ağaçları  ve rota metinleri vs.., değişik dillerde görüntülenebilir ve çıktıları alınabilir.

Dil Kodu : Tek karakterle, dili ifade edecek olan kod girilir.

Dil : Dil ile ilgili açıklama girilir. 
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3.4. IASBAS003 – Ülkeler

Bu tablo ilişkili olunan ülke bilgilerinin merkezi olarak saklandığı yerdir.

Ülke : Tek karakterle ülke kodu girilir.

AT üyesi : Eğer ülke Avrupa Topluluğu üyesi ise bu alan işaretlenir.

Alternatif Ülke : Aktif bir kullanımı bulunmamaktadır.

Trafik Kodu : Aktif bir kullanımı bulunmamaktadır.

Para Birimi : Ülkenin kullandığı para birimi girilir.

Açıklama : Ülke ile ilgili açıklama girilir.
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3.5. IASBAS004 – Birimler

Sistem içerisinde kullanılacak olan tüm birimler (miktar birimleri, zaman birimleri ve para birimleri)
merkezi olarak bu destek tablosunda tanımlanır. Malzeme ile tanımlamalar yapılırken miktar birimleri bu
tablodan seçilerek yapılır veya veri girişlerinin kontrolü bu tablo ile yapılır.

Dil : Birimin tanımlı olacağı dil girilir.

Temel Birime Çevirim Katsayısı : Tanımlanan birim ile temel birim arasında katsayı verilerek ilişki
kurulur. 

             Birim= Temel Birim * Temel Birime Çevirim Katsayısı

Birim : Birim kodu girilir.

Değer Kategorisi : Birim ile ilişkili olan değer kategorisi girilir. Para birimi ve zaman birimi
tanımlamalarında alan ekranda yer almaz.

Temel Birim : Birimin bağlı olduğu Temel Birim girilir. Para birimi tanımlamasında kullanılmaz. 

Ölçü-Zaman-Para : Birim, belirtilen gruplardan hangisine aitse, o alan işaretlenir. Ölçü
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işaretlendiği zaman genelde miktar birimleri tanımlaması yapılır.

Açıklama : Birim ile ilgili açıklama girilir.

Değişken Birimler Kavramı : Birbirlerine çevrilebilecek nitelikte olan birimler sistem içerisinde bir temel
birim çevresinde tanımlanabilir. Tanımlanan her birim bir temel birim ile ilişkilendirilir. Daha sonra
malzeme tanımlamalarında, Malzeme Ana Kayıtları Miktar Birimleri tablosuna mevcut birimlerden
herhangi biri seçildiğinde, seçilen birimin bağlı olduğu temel birime bağlı olan tüm birimler de malzeme
için geçerli olur. Kısacası, Ürün Ağaçları, Rotalar, İş Emirleri, Malzeme Hareketleri ve bunlar gibi
uygulamalarda kullanılan belgelerde, belgede tanımlanan birimin temel biriminin, malzeme için tanımlı
olan birimin temel birimi ile eşit olması durumunda, sistem, işlemin gerçekleştirilmesine izin verir. 

Diğer bir deyişle, malzeme ile ilgili olarak oluşturulan tüm belgelerde, belgenin biriminin temel birimi
malzeme için tanımlanan birimin temel birimi ile karşılaştırılır. Temel birimlerin eşit olması durumunda 

işlemin gerçekleşmesine izin verilir. Aksi takdirde, işlem gerçekleştirilemez. Malzeme için Malzeme Ana
Kayıtları Miktar Birimleri tablosunda tanımlanan stok biriminin belgenin birimine çevrimi sadece Stok ve
MRP işlemleri için gerçekleşir.

Sistemde bir birimin belli bir temel birim ile ilişkilendirilebilmesi için de temel birimin önceden tanımlı
olması gerekir. Temel birim tanımlanırken "Birim" ve "Temel Birim" alanlarına aynı kod yazılarak kayıt
yaratılır.

Malzeme Ana Kayıtları Miktar Birimleri tablosunda, malzeme için aynı temel birimi olan farklı iki birim
tanımlanmasına izin verilmez.
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3.6. IASBAS005 – Tesis Yeri

Sistem içerisinde bir firma kodunu taşıyan birden fazla tesis tanımlanabilir. Buradan anlaşılacağı gibi
tesisler, holding ve firmalardan sonra, tanımlanabilen en üst üçüncü örgütsel düzeylerdir. Planlama
sonuçları ve üretim ile ilgili bilgiler (ürün ağaçları, rotalar, vb..) tesis düzeyinde tutulur. 

Firma : Yeni bir tesis tanımlanıken öncelikle tesisin hangi firmaya bağlı olduğu
tanımlanır. 

Tesis : İki karakterle, tanımlanan tesisin kodu girilir. 

Açıklama : Tesisin adı girilir.

Fabrika Takvimi : Sistem yapılanığında tanımlanan, MRP çizelgelemesinde ve kapasite
planlamasında (eğer iş merkezi özel takvimi tanımlı değilse) v.s., kullanılacak olan takvime işaret eder.
Her bir tesis için sistemde tanımlı olan takvimlerden  ayrı seçim yapılabilir. 

Tatiller : Aktif bir kullanımı bulunmamaktadır.

Çalışma Saatleri : Tesisteki haftalık çalışma saati girilir. Bu alana herhangi bir bilgi
girilmezse standart olarak haftalık çalışma saati olarak 40 saat alınır. Kapasite Planlaması işlevlerinde
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kullanılan bir bilgidir. MS-Project'e veri aktarımı için kullanılan bir alandır.

Tolerans (%) : Standart sistemde kullanılmayacak bir alandır. Malzeme Ana
Kayıtlarında yer alan Tedarik süresi alanı temel alınarak iş emirlerinde hesaplanan genişleme faktörü, bu
alanda yer alan  genişleme toleransından büyük mü, küçük mü şeklinde kontrol edilir. Eğer iş emirlerinde
hesaplanan genişleme faktörü, genişleme toleransından büyükse, kullanıcı uyarılır. 

Stok Yeri Kullanılacak : İşaretlendiğinde, söz konusu tesis altında tanımlanacak depoların altında
bir veya daha fazla stok yeri daha tanımlama olanağı sağlanır. Bu durumda stok yerleri malzeme ana
kayıtları stok bilgilerinde tanımlanır. Bu seçenek işaretlenmezse, malzeme ana kayıtlarında yeni bir
malzeme tanımlanırken ekranda görülen Stok alt mönüsünün içerisinde stok yeri tanımlama olanağı
bulunmaz. Aynı zamanda, sistem stok hareketlerinde kullanıcının bir stok yeri belirtmesini beklemeden
işlem yapar. 

Unvan : Tesisin bir ön adı varsa, bu kısımda yazılır. 

İsim : Tesisin adı yazılır. Tesisin adını yazmak için iki ayrı alan bulunmaktadır.

Adres1-Adres2 : Tesis açık adresindeki cadde adı ve/veya semt adı ve şehir adı bu alana
yazılır. 

Posta Kodu : Tesisin açık adresinin posta kodunu içerecek alandır.

Posta Kutusu : Tesisin posta kutusu numarasının yazıldığı alandır. 

PK Posta Kodu : Tesisin posta kutusunun posta kodunu içeren alandır. 

Posta Kutusuna teslimat? : Gönderilecek olan mektupların (satın alma siparişi veya uyarı mektubu vb..)
üzerine işaretlendiği durumda Posta Kodu adresi (posta kutusu ve posta kutusu posta kodu alanlarına
yazılan bilgiler alınarak) basılacak, işaretlenmediği durumda Tesisin açık adresi (cadde ve posta kodu
alanlarına yazılan bilgiler alınarak) basılacaktır.

Şehir : Tesisin bulunduğu şehir girilir.

Ülke Kodu : Tesisin bulunduğu ülke girilir.

Vergi Dairesi - No : Tesis için vergi dairesi ve numarası girilir.

Telefon Numarası : Tesisin telefon numarası girilir.

Faks Numarası : Tesisin Faks numarası girilir.

Veri İletişim Numarası : Elektronik haberleşme açısından tesisin veri iletişim numarası girilir.
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3.7. IASBAS006 – Malzeme Tipi

Malzeme Tipleri, şirketin malzemelerini işletmeye özgü niteliklere göre sınıflandırabilmesine imkan
sağlamaktadır. Bu sınıflandırma veri kayıtlarını ve stok yönetimini önemli derecede etkilemektedir. Bu
nedenle malzeme tiplerinin özenle planlanması ve tanımlanması son derece önemlidir. Bir malzeme tipi
için veri kayıtları oluşturulmuşsa, bir değişiklik yapılabilmesi için oldukça kapsamlı bir yeniden
düzenlemeye gereksinim duyulmaktadır.

Malzeme tipleri şirket düzeyinde tanımlanan bilgilerdir. Dolayısıyla malzemelerin şirket genelindeki
durumları düşünülerek malzeme tipleri tanımlaması yapılmalıdır. (Örneğin bir malzeme bir tesiste üretilip,
diğer tesiste hammadde olarak kullanılıyorsa bu tipte bir malzeme için hem üretim, hem satış hem de satın
alma verilerinin olması gerektiğini ifade edecek bir malzeme tipi oluşturulmalıdır.)

Malzeme Tipi : Dört karakterle malzeme tipi girilir. Yan tarafa malzeme tipi ile ilgili açıklama girilir.

Envanter Yönetimi Kodu : Belli bir malzeme tipine ait malzemelerin stok hareketlerinin nasıl
yönetileceğini belirlemektedir. Malzeme tiplerinin değişimi, malzemelerin stokta farklı hareketlere tabi
olmasını sağlayabilmektedir. Bu farklılığı her tip için bu alana yazılacak farklı bir harf ile sağlanmaktadır
(bazı malzeme  tipleri aynı tipte stok hareketi görebilirler ve dolayısıyla aynı envanter kodunu da
taşıyabilirler). IAS içerisinde en sık kullanılan envanter yönetimi tiplerine aşağıdaki belirtildiği şekliyle
harfler verilmektedir. 
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E Değer ve miktar temeline göre tutulan ve üretilen

F Değer ve miktar temeline göre tutulan ve dışarıdan satın alınan

M Sadece miktar temeline göre tutulan ve üretilen

N Ne değer ne de miktar temeline göre tutulan 

Bunların dışında başka envanter yönetim tipi tanımlamak da mümkündür. Envanter yönetim tipleri
program kodu içerisinde sabit anlamlar ifade etmemektedir. Tipin kodunu kullanıcı tarafından girilen tek
bir harf belirlemektedir. Bu harf stok modülünde stok hareketleri tanımlanırken bir anahtar alan olarak
kullanılır. Bu sebeple, burada tanımlanan bir tip stok hareket tiplerinde de kullanılarak, malzeme için stok
hareketi şekli belirlenebilir.

Malzeme Muhasebe Kodu : Malzeme ile ilgili muhasebe bilgilerinin kaydedileceği ana hesabın kırılım
numarası belirlenmiş olur. Bu alana yazılacak olan dört basamaklı sayılar sayesinde her malzeme tipi için
bir hesap grubu oluşturulmuş olur. Hesap grubu, malzeme ana kayıtlarındaki 'Muhasebe' seçeneği
altındaki ekranda girilmezse, burada tanımlanan, malzeme tipinin hesap grubu kullanılır. Dolayısıyla
sistem öncelikle malzemeye özgü bir kırılım olup olmadığına bakar ve eğer malzemeye özgü bir kırılım
yoksa, tipe özgü bir kırılım bu tablodan aranır.

Stok hareketlerinde muhasebe kaydının yapılacağı ana hesap belirtilirken, hesap numarası sonuna 'XXXX'
ifadesi konulabilir. Bu durumda stok hareketi yapılan malzemeye veya tipine göre malzemenin kırılım
numarası kullanılacaktır. Alınan dört basamaklı sayı, hesap numarasındaki XXXX'in yerine konularak,
ana hesap planındaki karşılık gelen hesap numarası bulunmuş olur.

Satın alma Verileri :  Eğer malzeme tipi Satın alma Verileri statüsüne sahip ise, malzeme
tanımlanırken malzeme ile ilgili satın alma bilgileri Satın alma bölümüne girilir. Aksi takdirde, bu bilgiler
girilemez. Malzeme Ana Kayıtları Satın alma bölümüne girilen bilgiler, malzeme ile ilgili yapılan satın
alma işlemlerinde otomatik olarak belgelere akar.

Satış Verileri : Eğer malzeme tipi Satış Verileri statüsüne sahip ise, malzeme tanımlanırken malzeme ile
ilgili satış bilgileri Satış bölümüne girilir. Aksi takdirde, bu bilgiler girilemez. Malzeme Ana Kayıtları
Satış bölümüne girilen bilgiler, malzeme ile ilgili yapılan satış işlemlerinde otomatik olarak belgelere
akar.

Muhasebe Verileri : Eğer malzeme tipi Muhasebe Verileri statüsüne sahip ise, malzeme
tanımlanırken malzeme ile ilgili muhasebe bilgileri Muhasebe bölümüne girilir. Aksi takdirde, bu bilgiler
girilemez.

MRP Verileri : Eğer malzeme tipi MRP Verileri statüsüne sahip ise, malzeme tanımlanırken malzeme ile
ilgili MRP verileri MRP bölümüne girilir. Malzeme İhtiyaç Planlaması sırasında burada yapılan
tanımlamalar göz önüne alınır. Bu sebepten dolayı, planlaması yapılacak olan malzemeler ile ilgili
planlama bilgilerinin girilebilmesi için malzeme tipinin bu statüye sahip olması gerekir.
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Bakım Verileri : Eğer malzeme tipi Bakım Verileri statüsüne sahip ise, malzeme
tanımlanırken malzeme ile ilgili bakım bilgileri Bakım bölümüne girilebilir. Aksi takdirde, bu bilgiler
girilemez. Malzeme Ana Kayıtları Bakım bölümüne girilen bilgiler, malzeme ile ilgili yapılan  bakım
işlemlerinde otomatik olarak belgelere akar.

Ürün Grubu : Bu alan henüz kullanıma açık değildir. Belli bir gruba ait olan ürünlerin
toplu olarak planlanması istendiğinde (örn: ürün grubu = Otomobil, ürün=Tempra, ürün=Uno,
ürün=Kartal vb..) ürün grubu sistem içerisinde malzeme olarak tanımlanır. Bu tür malzemelerin tipinde
Ürün Grubu Statüsü olması gerekmektedir. 

Tarih Takibi : Eğer malzeme tipi Tarih Takibi statüsüne sahip ise malzeme
tanımlanırken Tarihçe bilgisi işaretli olarak gelir. Aksi takdirde, Tarihçe bilgisi işaretli olarak gelmez.
Tarihçe bilgisine sahip olan ve zamanla üzerinde değişiklik yapılan malzemeler, oluşturuldukları tarihten
değiştirildikleri tarihe kadar ve değiştirildikleri tarihten itibaren geçerli olan iki ayrı malzeme gibi
sistemde saklanır. Zaman ekseni üzerindeki tüm değişimler, geçerlilik aralıklarıyla birlikte, farklı
malzemeler olarak saklanır. Malzeme numarası değişmez.

Değer Kategorisi : Aktif bir kullanımı bulunmamaktadır.

Üretim Bilgileri : Eğer malzeme tipi Üretim Verileri statüsüne sahip ise, malzeme
tanımlanırken malzeme ile ilgili üretim bilgileri Üretim bölümüne girilir. Aksi takdirde, bu bilgiler
girilemez. Malzeme Ana Kayıtları Üretim bölümüne girilen bilgiler, malzeme ile ilgili yapılan planlama
ve uzun vadeli kapasite planlaması işlemlerinde kullanılır.

Ürün Seti : Eğer malzeme ürün seti ise satışı yapılırken seti oluşturan malzemelerin
de satış belgelerine akması sağlanır.

Maliyetlendirme : Eğer malzeme tipi Maliyetlendirme statüsüne sahip ise malzemenin
maliyetlendirme modülünde (yordamında) hesaplanan maliyet sonuçlarının kaydı malzeme ana
kayıtlarında incelenemez. Kısaca, Malzeme Ana Kaydı Muhasebe Verilerinde yer alan "Maliyet
Sonuçları" düğmesi işlem görmez.  

Çözülüm Sonu : Aktif bir kullanımı bulunmamaktadır. Eğer malzeme tipi Çözülüm Sonu statüsüne sahip
ise, ürün ağacı çözülüm işlemi bu malzeme tipli elemandan itibaren sonlandırılır.

*TRACE/ Yayın Tarihi: 15.17.2005 Revizyon Numarası: 00

 

*TRACE/

118 / 72



Temel Modül   

3.8. IASBAS007 – Satış Bölümleri

Malzemeler ile firma içerisindeki satış bölümleri arasında ilişki kurulmasını sağlar. Malzemenin bağlı
olduğu satış bölümü, malzeme satış verileri içerisinde tanımlıdır. Her siparişin hangi satış bölümü
tarafından verildiği bilgisi de satış modülünde yer almaktadır. Burada satış bölümleri merkezi olarak
işlenir. 

Satış Bölümü : Üç karakterle satış bölümü kodu girilir.

Açıklama : Satış bölümü ile ilgili açıklama girilir.
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3.9. IASBAS008 – Ürün Hiyerarşisi

İstatistiksel amaçlı olup şirket içindeki ürünlerin sınıflandırılmasında kullanılır. Sınıflandırma, satışları
gruplama amaçlı olup yalnızca satış bilgileri olan malzeme tipleri için yapılır.

Ürün Hiyerarşisi : Üç karakterle ürün hiyerarşisi kodu girilir.

Açıklama : Ürün hiyerarşisi ile ilgili açıklama girilir.
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3.10. IASBAS009 – Sektörler

İstatistiksel amaçlı olup malzemelerin, tedarikçilerin ve müşterilerin sınıflandırılmasında kullanılır.

Sektör : Beş karakterle sektör kodu girilir.

Açıklama : Sektör ile ilgili açıklama girilir.
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3.11. IASBAS010 – Fiyat Listesi Tipleri

Ürünlerin her fiyat listesi tipi altındaki fiyatları ve indirimleri satış modülünde Fiyatlandırma Politikaları
uygulamasında tanımlanır. Aynı zamanda sistem içerisindeki her fiyat listesi tipi farklı kurlar ile
ilişkilendirilir. Müşteri Ana Kayıtlarında hangi müşteriyle hangi fiyat listesi üzerinden satış yapılacağı
bilgisi işlenir. 

Fiyat Listesi Tipi : Fiyat listesi tipinin kodu girilir.

Açıklama : Fiyat listesi tipi ile ilgili açıklama girilir.

3.12. IASBAS012 – Günlük Kurlar
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IAS sisteminde fiyatlar kullanıcı tarafından belirlenen para birimleri ile tanımlanır. Muhasebe işlemlerinde
para birimlerinin çevrimleri günlük kurlar göz önüne alınarak yapılır. Sistem içerisinde kayıtlı olan kurlar,
kurlar ile ilgili olarak aşağıda tanımlanan ölçütlere göre tanımlanır.

Firma Kodu : Para biriminin tanımlanacağı firmanın kodu girilir.

Temel Para Birimi : Firmanın seçilmesi ile firmanın para birimi temel para birimi olarak gelir.
Para birimi temel para birimi cinsinden ifade edilir.

Tarih : Kurun sisteme girileceği tarihtir.

Para Birimi : Kur değerleri tanımlanacak olan para birimi girilir.

Değer : Tanımlanan kur değerinin temel para birimi cinsinden kaç para birimi
için geçerli olduğu girilir.

Döviz Alış Kuru: Para biriminin temel birim cinsinden alış kuru girilir.

Döviz Satış Kuru : Para biriminin temel birim cinsinden satış kuru girilir.

Kısaca, para birimi ile temel para birimi arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Para Birimi = (Alış kuru veya Satış kuru) * Temel Para Birimi /  Değer
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Günlük kurlar ile Kurlar destek tabloları arasındaki fark kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Günlük kurlar tablosuna yapılan her kayıt, Kurlar tablosuna da yazılır. Kurlar tablosunda firma, para
birimi ve temel para birimi aynı olan sadece tek bir kayıt vardır. Günlük kurlar tablosunda, burada
bulunan bir kayıt ile ilgili yeni değer girilince, yeni değerler Kurlar tablosundaki aynı kayıt üzerinde
güncellenir.

 

3.13. IASBAS013 – Müşteri Grupları
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Müşteri Grupları müşteri ana kayıtları ile ilişkilendirilir. Müşteri arama işlemlerinde ve müşteri
istatistiklerinde kullanılır.

Dil :  Müşteri Grubunun tanımlandığı dil girilir.
Müşteri Grupları :  İki karakterle müşteri grubunun kodu girilir.
Açıklama : Müşteri Grubu ile ilgili açıklama girilir.

3.14. IASBAS014 – Müşteri Koşul Gurubu
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Müşterileri uygulanacak fiyatlara göre gruplamaya yarar. Fiyat Grupları müşteri ile ilişkilendirilir.
Fiyatlandırma Politikaları uygulamasında her Müşteri Fiyat Grubu ürünlerle ve/veya ürün fiyat grupları ile
ilişkilendirilir. Bu sayede, belli bir grup müşteri için özel fiyatlar ve/veya indirimler belirlenir.

Dil : Müşteri fiyat grubunun tanımlandığı dil girilir. 

Müşteri Fiyat Grubu : İki karakterle müşteri fiyat grubunun kodu girilir. 

Açıklama : Müşteri Fiyat Grubu ile ilgili açıklama girilir.

3.15. IASBAS015 – Ödeme Tipleri
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Ödeme tipleri Müşteri ve tedarikçiler ile ilişkilendirilir.

Dil : Ödeme Tipinin tanımlandığı dil girilir. 

Ödeme Tipleri : İki karakterle ödeme tipinin kodu girilir. 

Açıklama : Ödeme Tipi ile ilgili açıklama girilir.

3.16. IASBAS016 – Ödeme Koşulu
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Yapılacak olan nakit indirimleri ödeme zamanına bağlı olarak faturalarda belirtilir ve indirim miktarları
faturanın kesim tarihinden itibaren ödeme zamanına bağlı olarak tanımlanır. (Örn: Fatura tarihinden sonra
10 gün içinde ödeme yapılırsa, %10, 20 gün içerisinde ödeme yapılırsa %5 nakit indirimi uygulanacağı
burada tanımlanır.)

Ödeme Koşulu : Bu alanda girilen kod, satış ve satın alma işlemlerinde ödeme zamanına bağlı olarak
uygulanacak olan bir dizi indirimi ve ödemenin son gününü belirtir.

Gün1 : Fatura tarihinden itibaren Gün1 gün içinde ödeme yapılması durumunda
ilk indirim oranı geçerli olur. Bu ilk indirimin fatura tarihinden kaç gün sonra geçerliliğinin bittiği Gün1
alanına girilir.

Yüzde(%) : İlk indirimin yüzde üzerinden değeri girilir.

Gün2 : Fatura tarihinden itibaren Gün1 ile Gün2 günleri arasında ödeme
yapılması durumunda farklı bir indirim oranı geçerli olur. Bu ikinci indirimin fatura tarihinden kaç gün
sonra geçerliliğinin bittiği Gün2 alanına girilir.

Yüzde(%) : İkinci indirimin yüzde üzerinden değeri girilir.

Gün3 : Faturanın son ödeme tarihi girilir.
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Yüzde(%) :Üçüncü indirimin yüzde üzerinden değeri girilir.

Açıklama : Ödeme koşulu ile ilgili açıklama girilir.

Üç satırın her zaman için doldurulması gerekmez. En son girilen satırdaki gün sayısı ödeme terminini
ifade eder. Dolayısıyla en son girilen satırda gün sayısının karşısına indirim yüzdesi girilmesi anlamlı
değildir. 

Ödenecek veya tahsil edilecek bir faturanın son ödeme tarihini belirlemesi açısından da ödeme koşulları
önemlidir. Ödeme koşulları müşteri ve tedarikçilerle, müşteri ve tedarikçi ana kayıtlarında ilişkilendirilir.
Satış  ve satın alma belgeleri içerisinde değiştirilebilir.

"Açıklama" ile dil temeline göre ödeme koşulu ile ilgili açıklamalar girilir

3.17. IASBAS017 – Nakliye Tipleri
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Yükleme koşulları,  müşteri ve tedarikçi ana kayıtları ile ilişkilendirilir. Buna karşın, satış ve satın alma
belgelerinde yükleme koşulları değiştirilebilir. Satış belgelerinde sadece bilgilendirme amaçlı kullanılan
yükleme koşulları, satın alma belgelerinde maliyetlerin hesaplanması açısından önemlidir.

Dil : Yükleme tipinin tanımlanacağı dil girilir.

Yükleme tipi : Üç karakterle yükleme tipinin kodu girilir.

Hesap No : Yükleme maliyetinin ana hesap planında tutulacağı hesap numarası
girilir.

Açıklama : Yükleme tipi ile ilgili açıklama girilir.

Nakliye Masrafı Ödendi? : Bu alanın işaretlenmesi durumunda satın alma siparişlerinde yükleme
maliyeti (yükleme maliyeti tedarikçi  tarafından karşılanmıyorsa) girişi yapılabilir ve hesaplamalara katılır.

3.18. IASBAS018 – KDV Oranları
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KDV Oranları, KDV kodu ve KDV tipi bilgileri ile açık olarak tanımlanabilirler. 

Dil : KDV oranı açıklamasının tanımlı olacağı dil girilir.

KDV Tipi : Bir KDV kodu, satış ve satın almada kullanılacak olmasına göre farklı
oranları ifade edebilir. Ayrıca, eğer firma Avrupa Topluluğu'na bağlı bir ülkede ise uygulanacak olan
KDV oranı yine farklılık gösterebilir. Bu tür ayrımların sistem tarafından algılanabilmesi açısından KDV
Tipleri üç farklı şekilde tanımlanır.

"0" : AT/Satış

"1" : Ödenecek (satış işlemlerinde uygulanacak olan KDV)

"2" : Alınacak (satın alma işlemlerinde uygulanacak olan KDV)

KDV kodları : IASBAS023 destek tablosunda tanımlıdır.

KDV oranları : KDV tipi ve KDV kodu  birlikte belirli bir KDV oranını ifade eder.
Hesaplanacak olan KDV bu alana girilir.

Hesap No : Hesaplanan KDV'nin ana hesap planında kaydedileceği hesap numarası
girilir.

Açıklama : KDV oranı ile ilgili açıklama girilir.
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3.19. IASBAS019 – Yükleme Tipleri

Nakliye tipleri, sadece bilgi amaçlı olup, belli bir hizmet sonucunda düzenlenen belgelerde (fatura,
irsaliye vb..) bulunur. Nakliye tipleri,  müşteri ve tedarikçi ana kayıtları ile ilişkilendirilir. Buna karşın,
satış ve satın alma belgelerinde nakliye koşulları değiştirilebilir. Satış ve satın alma belgelerinde sadece
bilgi amaçlı kullanılır, maliyetinin hesaplanması söz konusu değildir.

Dil : Nakliye tipinin tanımlanacağı dil girilir.

Nakliye tipi : Üç karakterle nakliye tipinin kodu girilir.

Transfer Tipi : Aktif bir kullanımı yoktur.

Transfer : Aktif bir kullanımı yoktur.

Açıklama : Nakliye tipi ile ilgili açıklama girilir.
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3.20. IASBAS020 – Sigorta Tipleri

Sigorta,  müşteri ve tedarikçi ana kayıtları ile ilişkilendirilir. Buna karşın, satış ve satın alma belgelerinde
sigorta bilgileri değiştirilebilir. Satış belgelerinde sadece bilgi amaçlı kullanılan sigorta bilgisi, satın alma
belgelerinde maliyetlerin hesaplanması açısından önemlidir.  

Dil : Sigorta tipinin tanımlanacağı dil girilir.

Sigorta tipi : Üç karakterle sigorta tipinin kodu girilir.

Hesap No : Sigorta maliyetinin ana hesap planında tutulacağı hesap numarası girilir.

Açıklama : Sigorta tipi ile ilgili açıklama girilir.

Sigorta Masrafı Ödendi? : Bu alanın işaretlenmesi durumunda satın alma siparişlerinde sigorta
maliyeti (sigorta maliyeti tedarikçi  tarafından karşılanmıyorsa) girişi yapılabilir ve hesaplamalara katılır.
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3.21. IASBAS021 – Gümrük Tipleri

Gümrük,  müşteri ve tedarikçi ana kayıtları ile ilişkilendirilir. Buna karşın, satış ve satın alma belgelerinde
gümrük bilgileri değiştirilebilir. Satış belgelerinde sadece bilgi amaçlı kullanılan Gümrük, satın alma
belgelerinde maliyetlerin hesaplanması açısından önemlidir. 

Dil : Gümrük tipinin tanımlanacağı dil girilir.

Gümrük tipi : Üç karakterle gümrük tipinin kodu girilir.

Hesap No : Gümrük maliyetinin ana hesap planında tutulacağı hesap numarası girilir.

Açıklama : Gümrük tipi ile ilgili açıklama girilir.

Gümrük Masrafı Ödendi? : Bu alanın işaretlenmesi durumunda satın alma siparişlerinde gümrük
maliyeti (gümrük maliyeti tedarikçi  tarafından karşılanmıyorsa) girişi yapılabilir ve hesaplamalara katılır.
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3.22. IASBAS022 – Paketleme Tipleri

Paketleme Koşulları,  müşteri ve tedarikçi ana kayıtları ile ilişkilendirilir. Buna karşın, satış ve satın alma
belgelerinde paketleme koşulları bilgileri değiştirilebilir.  

Dil : Paketleme tipinin tanımlanacağı dil girilir. 

Paketleme tipi : Üç karakterle paketleme tipinin kodu girilir. 

Hesap No : Paketleme maliyetinin ana hesap planında tutulacağı hesap numarası
girilir.

Açıklama : Paketleme tipi ile ilgili açıklama girilir. 

Paketleme Masrafı Ödendi? : Bu alanın işaretlenmesi durumunda satın alma ve satış siparişlerinde
paketleme maliyeti (paketleme maliyeti tedarikçi  tarafından karşılanmıyorsa) girişi yapılabilir ve
hesaplamalara katılır. Satın alma belgesinde paketleme tipi temeline göre doğrudan doğruya bir maliyet
değeri girilebilir.

Net-Brüt-Hacim : Aktif bir kullanımı bulunmamaktadır.
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3.23. IASBAS023 – KDV Kodları

KDV kodları, malzeme ana kayıtlarının satın alma ve satış verilerinde, tedarikçi ve müşteri ana
kayıtlarının muhasebe verilerinde işlenir. Ürün, müşteri/tedarikçi için ayrı ayrı verilebilen KDV kodları
yine bu ekranda tanımlanan ülke kodlarıyla birlikte ortak bir KDV kodu alır (bu ekranda girilir). Bu kod
ile KDV oranları tablosundan bir peşin vergi oranı kaydedilir.

Yurt İçi : Ev sahibi firmanın ülkesini belirtir. KDV kodu satış işlemlerinde
kullanılırken,  malzemeyi satan firmanın ülkesinin kodudur, satın alma işlemlerinde kullanılırken satın
alan firmanın ülkesinin kodudur.

Yurt Dışı : Ev sahibi ülkenin iş yaptığı firmanın ülkesini belirtir. Başka bir deyişle,
KDV kodu satışta kullanılırken müşterinin ülkesinin kodudur, satın almada kullanılırken tedarikçinin
ülkesinin kodudur.

KDV Kodu Ürün İçin : Malzemeye malzeme ana kayıtlarında verilen KDV kodudur.

KDV Kodu Müşteri/Tedarikçi için : Müşteri veya tedarikçi ana kayıtlarında girilen KDV kodudur.

KDV Kodu : Ev sahibi firmayla, iş yapılan firmanın ülkelerini, müşteri / tedarikçi ve
malzeme KDV kodlarının oluşturduğu birleşimleri belirten ortak bir koddur. Daha önce açıklandığı gibi,
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ilgili vergi oranının belirlendiği KDV oranları kontrol tablosu ile bağlantıyı sağlar .
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3.24. IASBAS024 – Yeniden Değerleme Kodu

Stok sayım belgesinde sayımı yapılacak her malzeme için bir yeniden değerlendirme kodu girilir.

Dil : Fiyat alanı ile ilgili yapılacak açıklamanın tanımlı olacağı dil girilir.

Yeniden Değerlendirme Kodu : Stok sayım belgesinde sayımı yapılacak her malzeme için bir yeniden
değerlendirme kodu girilir. Malzemenin hangi fiyat ile stok ayarlamasının yapılacağını ifade eder.

Fiyat Alanı : Malzeme ana kayıtları muhasebe verilerinde yer alan tüm fiyat alanlarını
içerebilen bir alandır. Malzeme muhasebe verilerinde tanımlı olanların dışında fiyat alanı yazmak
mümkün değildir. Fiyat alanları, veri tabanındaki alan isimleriyle yazılır. Stok sayımı esnasında her  bir
malzeme için, bu alanda yazılı olan alanın değeri bulunur ve stok ayarlaması bulunan değere göre yapılır.

Açıklama : Fiyat alanı ile ilgili açıklama girilir.

*TRACE/ Yayın Tarihi: 15.17.2005 Revizyon Numarası: 00

 

*TRACE/

118 / 92



Temel Modül   

3.25. IASBAS025 – Yeniden Değerleme Oranı

Stok değerleme yöntemi kullanıldığında, belirli dönemlerde, stok değerleri belirli oranlarda değerleri
artırılabilir veya azaltılabilir. Bu tablonun şu an sistemde aktif bir kullanımı bulunmamaktadır. Bu stok
değerleme işleminin gerçekleşebilmesi için gerekli tanımlamalar Devalüasyon Kodu destek tablosu
sayesinde yapılır.

Dil : Devalüasyon kodu ile ilgili açıklamanın tanımlı olduğu dili gösterir.

Devalüasyon Kodu : Devalüasyon kodu girilir.

Oran : Devalüasyon oranı girilir. Stokların hangi oran üzerinden değerleneceğini
gösterir.

Açıklama : Devalüasyon kodu ile ilgili açıklama girilir.
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3.26. IASBAS026 – Uyarı Kodları

Müşterilerin borçlarını ödemedikleri takdirde gönderilecek uyarı mektubunun şartlarının  tanımlandığı
yerdir.

Uyarı Kodu : Müşteriye gönderilecek uyarı mektubunun hangi şartlarda gönderileceği
ve nasıl bir ceza uygulanacağı bilgilerini ifade eden bir koddur. Uyarı kodları, müşteri kayıtları ile
ilişkilendirilir.

Uyarı Seviyesi : Tek bir uyarı kodu için bir çok uyarı seviyesi tanımlanabilir. Tek bir uyarı kodu verilmiş
müşterilere, ödeme yapılmadığı sürece her düzey uyarı sırasıyla uygulanır.

Uyarı Günü : Her düzeydeki uyarının, Ödeme Koşullarında belirtilen son ödeme
tarihinden kaç günlük bir gecikme sonrasında verileceği tanımını içerir.

Sabit Kesintiler ve Oransal Kesintiler : Gecikme sonucunda ne kadarlık bir ceza ödenmesi gerektiği
bilgilerini içerir. Cezanın sabit olarak ve satış miktarına bağlı olarak ödenecek iki ayrı bölümü
bulunabilmektedir.

Yazdırma Dosyası : Uyarı mektubunun biçiminin tutulduğu dosyanın yolu girilir.
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3.27. IASBAS027 – İş Alanları

Firma muhasebesinin bölümlendirilmesini sağlamak amacıyla firma altında iş alanları tanımlanır.
Firmanın ana hesap planında yer almak üzere, tanımlanan her hesap bu tabloda tanımlı olan bir iş alanı ile
ilişkilendirilir. 

İş Alanı : Muhasebenin bölümlendirilmesini sağlayacak iş alanı numarası girilir.

Açıklama : İş alanı ile ilgili açıklama girilir.

Üst İş Alanı                      : İş alanının bağlı olduğu bir üst seviyeyi belirlemeye yarar.
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3.28. IASBAS028 – Bankalar

Firmanın müşteri ve tedarikçilerinin çalıştığı bankaların tanımlandığı tablodur.

Firma : Bankanın ilişkili olduğu firmanın kodu girilir.

Banka Grubu : Ana hesap planında bankalarla ilgili hesapları gruplamak amacıyla kullanılan bir alandır.
Hesap grubu kodu dört haneli bir sayı ile ifade edilir. Muhasebe işlemlerinde banka ödeme emri
çıkartılırken, ödeme emri belgesinin bağlı olduğu hesap numarası bilgisi de girilir. Bu hesap numarasının
son iki basamağı "XXXX" şeklinde ifade edilmiş olabilir. Bu durumda ödeme emri çıkartılacak bankanın
bu alanda girilmiş olan hesap grubu bilgisi alınır ve "XXXX" yerine konularak ana hesap planındaki kayıt
düşülecek hesap numarasına ulaşılmış olunur.

Banka Hesabı : Bankada şirket için bulunan hesabın numarasının girildiği alandır.

Banka İsmi : Bankanın adı girilir.

Banka : Banka adresi girilir.

Banka Ülkesi : Bankanın bulunduğu ülkenin kodu girilir.
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Banka No : Bankanın sistem içerisindeki numarasını ifade eder. Şube kodu olarak da
düşünülebilir.

Banka Hesap No : Bankanın ana hesap planındaki bankalar hesabı altındaki numarasını
belirtir. Bu hesap banka ile ilgili ödemelerde veya tahsilatlarda kayıt düşülecek olan hesap numarasıdır.
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3.29. IASBAS029 – Malzeme Statüleri

Malzemelerin tümleşik yapı içerisindeki kullanımlarına ait kısıtlayıcı engeller, değişik statü tanımlamaları
ile yapılabilir. Malzeme ana kayıtları MRP verilerinde, malzemenin bu tabloda tanımlı statülerden
hangisine sahip olduğu bilgisi girilir. Böylece, malzemenin sistem içerisinde ne şekilde kullanılacağı
belirlenmiş olur.  

Firma : Malzemelere farklı firmalarda farklı statüler verilebilir. Aynı statü
koduna sahip malzemeler, farklı firmalarda farklı kısıtlara tabi olabilir. Bu nedenle statü tanımları firmaya
özgü bilgilerdir.   

Tesis : Malzemelere farklı tesislerde farklı statüler verilebilir. Aynı statü koduna
sahip malzemeler, farklı tesislerde farklı kısıtlara tabi olabilir. Bu nedenle statü tanımları tesise özgü
bilgilerdir.   

Statü : Statü kodu girilir. Bir statü kodu, bir grup kısıtı veya kullanımı ifade
eder. 

Rota : Malzeme statüsü Rota işaretine sahip değil ise malzemeler için Rota
Modülünde (yordamında) rota tanımı yapılamaz.

MRP : Malzeme statüsü MRP işaretine sahip değil ise malzemeler MRP
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Modülünde planlamaya katılamaz.

Satın alma : Malzeme statüsü Satın alma işaretine sahip değil ise malzemeler için
Satın alma Modülünde teklif, satın alma isteği ve siparişi oluşturulamaz.

Satış : Malzeme statüsü Satış işaretine sahip değil ise malzemeler için Satış
Modülünde teklif, sipariş, irsaliye ve fatura belgeleri oluşturulamaz.

İş Emri : Malzeme statüsü İş Emri işaretine sahip değil ise malzemeler için İş
Emirleri Modülünde iş emri açılamaz.

İş Emri Elemanı : Malzeme statüsü İş Emri Elemanı işaretine sahip değil ise malzemeler
açılmış olan bir iş emri için kullanılamaz, yani bu iş emri için stoktan düşülemez.

Ürün Ağacı : Malzeme statüsü Ürün Ağacı işaretine sahip değil ise malzemeler için
Ürün Ağacı Modülünde ürün ağacı oluşturulamaz.

Ürün Ağacı Elemanı : Malzeme statüsü Ürün Ağacı işaretine sahip değil ise malzemeler
herhangi bir ürün ağacına eleman olarak dahil edilemez.

Talep Tahmini : Malzeme statüsü Talep Tahmini işaretine sahip değil ise malzemeler için MRP
uygulamaları içerisinde talep tahminleri yapılamaz.

Bağımsız İhtiyaç : Malzeme statüsü Bağımsız İhtiyaç işaretine sahip değil ise malzemeler
için MRP modülünde bağımsız ihtiyaç oluşturulamaz.

Malzeme Rezervasyonu : Malzeme statüsü Malzeme Rezervasyonu işareti taşımayan malzemeler
için, içerisinde kullanıldıkları bir iş emrinin açılışı esnasında stok rezervasyon kaydı oluşturulmaz.
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3.30. IASBAS030 – Malzeme Grupları

Malzemeleri istatistiksel amaçlı gruplamak için kullanılır. Gruplama ölçütü sektör, firma, fiyat gibi
herhangi bir şey olabilir. Malzeme Grupları, malzeme arama ekranlarında arama ölçütü olarak kullanılır.
Malzemelerin bu tabloda tanımlanan gruplardan hangisine dahil oldukları malzeme ana kayıtları genel
verilerinde belirtilir.

Dil : Malzeme grubu kodunun tanımlı olacağı dil girilir.

Malzeme Grubu : Malzeme grubunun kodu girilir.

Açıklama : Malzeme Grubu ile ilgili açıklama girilir.
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3.31. IASBAS031 – Malzeme Koşul Grubu

Malzemeler fiyat özelliklerine göre gruplanabilir. Bu gruplar bu tabloda tanımlanır. Fiyatlandırma
Politikaları uygulamasında malzeme fiyat grupları ile, müşteriler arasında veya müşteri grupları arasında
indirimler tanımlanabilir. Malzemelerin hangi koşul (fiyat) grubuna dahil oldukları, Malzeme Ana
Kayıtları Satış Verileri içerisinde tanımlanır.

Dil : Malzeme koşul grubunun tanımlı olacağı dil girilir.

Ürün Fiyat Grubu : Malzeme koşul grubunun kodu girilir.

Açıklama : Malzeme koşul grubu ile ilgili açıklama girilir.
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3.32. IASBAS032 – Veri Tipleri

Veri tabanında tanımlı veri tiplerinin girildiği yerdir. Kullanılacak veri tabanının  değişimine göre farklılık
gösterebilmektedir. Kullanıcılar, veri tabanında kabul gören veri tipleri dışında bir tanımlama yapamazlar.
Burada tanımlanan veri tipleri, malzeme sınıfları oluşturulurken, ölçütlerin hangi tip verileri içereceklerini
tanımlamada kullanılır.

Veri Tipi : Veri tipi girilir.
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3.33. IASBAS033 – Satınalma Bölümleri

Firma düzeyinde satın alma bölümlerinin tanımlandığı yerdir. Tüm satın alma belgelerinin, hangi satın
alma bölümü ile ilişkili olduğu sistemde kaydedilir. Böylece satın alma bölümleri temeline göre
istatistiksel analiz olanağı sunulur. Satın alma bölümleri Malzeme Ana Kayıtları Satın alma Verilerinde ve
Tedarikçi Ana Kayıtları Muhasebe Verilerinde tanımlanır. Burada tanımlı olan satın alma grubu satın
alma belgelerinde temel alınır, ancak değiştirilebilir. 

Firma Kodu : Satın alma bölümünün ilişkili olduğu firmanın kodu girilir.

Satın alma Bölümü : Satın alma bölümünün numarası veya kodu girilir.

Açıklama : Satın alma bölümü ile ilgili açıklama girilir.

Bölüm Adı : Bölümün bağlı olduğu bir üst bölümün adını içerir. Bu bilgi gerektiğinde
yazışmalarda kağıt üstüne bastırılır.

Telefon No : Bölümün telefon numarasını içerir. Bu bilgi gerektiğinde yazışmalarda
kağıt üstüne bastırılır. 

Faks No : Bölümün Faks numarasını içerir. Bu bilgi gerektiğinde yazışmalarda kağıt
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üstüne bastırılır.

Hiyerarşi : Aktif bir kullanımı bulunmamaktadır.
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3.34. IASBAS034 – Malzeme Hesap Grupları

Ana hesap planında malzemelerle ilgili tutulan hesapların kırılım numaralarının girildiği tablodur. Tanımlı
her bir malzeme tipi için bir kırılım numarası yazabilmek mümkündür. Malzemelere ana kayıtlarda kırılım
numarası verilirken, hesap grubu bilgisi girilirken, bu tabloda mevcut olan tanımlamalara uyulup
uyulmadığı kontrol edilir.

Firma : Hesap grubunun hangi firma hesapları için tanımlandığı bilgisini
içermektedir.

Malzeme Hesap Grubu : Malzeme tipinin malzeme hesaplarında ayrımını yapacak kırılım
numarasının girildiği alandır.

Malzeme Tipi : Tanımlanan Hesap Grubu ile ilişkilendirilen malzeme tipinin girildiği yerdir. Malzeme
tipleri tablosundan seçim yapılarak doldurulur.
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3.35. IASBAS035 – Değer Kategorileri

Değer Kategorisi : Değer kategorisinin kodu girilir.

Kategori Temel Birim : Değer kategorisinin temel birimi girilir.

Açıklama : Değer kategorisi ile ilgili açıklama girilir.

"Açıklama" : ile dil temeline göre değer kategorileri ile ilgili açıklamalar girilir. 
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3.36. IASBAS036 – Geçerlilik Kodu

Bu tablonun aktif bir kullanımı yoktur. Ancak, malzeme ana kayıtlarında her bir malzeme için burada
tanımlı geçerlilik kodlarından birini vermek mümkündür. Dolayısıyla, malzemeleri gruplamak için
kullanılabilecek başka bir imkan olarak düşünülebilir. 
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3.37. IASBAS037 – Ekstra Masraflar

Satın alma siparişlerinde tanımlanabilen ve maliyet toplamları hesaplanan "Gümrük", "Nakliye", "Sigorta"
ve "Paketleme" olmak üzere dört adet masraf kalemi vardır. Bu kalemlere ek olarak kullanıcının girmek
isteyeceği başka masraf kalemleri de olabilir. Bu tablo, siparişlerde kullanılabilecek muhtemel masraf
kalemlerini içermektedir. Kullanıcılar satın alma siparişi içerisinde yukarıda sayılı dört masraf kalemine
ek olarak bu tabloda yer alan bir kaydı fazla masraf olarak seçebilir.

Dil : Fazla masrafın tanımlı olduğu dil girilir.

Ekstra Masraflar : Fazla masrafın kodu girilir.

Hesap No : Fazla masrafın hesap planında tutulacağı hesap numarası girilir.

Açıklama : Fazla masraf ile ilgili açıklama girilir.

Ekstra Ödeme Yapıldı mı? : Satın alma siparişi içerisinde fazla masrafın seçilmesi ile bu kalem için bir
tutar yazılıp yazılmayacağını ve dolayısıyla maliyete katılıp katılmayacağını gösterir. İşaretlenmediği
durumda seçilen fazla masraf kalemi bilgi niteliğinde olur, herhangi bir işlev içermez.
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3.38. IASBAS039 – Depolar

Sistem içerisinde bir tesis kodunu taşıyan birden fazla depo tanımlanabilir. Buradan anlaşılacağı gibi
depolar; holding, firma ve tesislerden sonra, tanımlanabilen en üst dördüncü örgütsel düzeylerdir.

Firma Kodu : Yeni bir depo tanımlanırken öncelikle deponun hangi firmaya bağlı
olduğu tanımlanır. Firma kodu, firmaların tanımlandığı IASBAS001 destek tablosundan seçilir.

Tesis Kodu : Yeni bir depo tanımlanırken, tanımlanması gereken bir diğer bilgi de
deponun hangi tesise bağlı olduğudur. Tesis kodu, tesislerin tanımlandığı IASBAS005 destek tablosundan
seçilir.

Depo Kodu : İki karakterle deponun kodu girilir. Yanındaki alana depo ile ilgili
açıklama girilir.

Unvan : Deponun bir ön adı varsa, bu kısımda yazılır. 

İsim : Deponun adı yazılır. Deponun adını yazmak için iki ayrı alan
bulunmaktadır.

Adres1-Adres2 : Depo açık adresindeki cadde adı ve/veya semt adı ve şehir adı bu alana
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yazılır.

Posta Kodu : Deponun açık adresinin posta kodunu içerecek alandır.

Posta Kutusu : Deponun posta kutusu numarasının yazıldığı alandır. 

PK Posta Kodu : Deponun posta kutusunun posta kodunu içeren alandır. 

Posta Kutusuna teslimat? : Gönderilecek olan mektupların (satın alma siparişi veya uyarı mektubu vb..)
üzerine işaretlendiği durumda Posta Kodu adresi (posta kutusu ve posta kutusu posta kodu alanlarına
yazılan bilgiler alınarak) basılacak, işaretlenmediği durumda Deponun açık adresi (cadde ve posta kodu
alanlarına yazılan bilgiler alınarak) basılacaktır.

Şehir : Deponun bulunduğu şehir girilir.

Ülke Kodu : Deponun bulunduğu ülke girilir.

Telefon Numarası : Deponun telefon numarası girilir.

Faks Numarası : Deponun Faks numarası girilir.

Veri İletişim Numarası : Elektronik haberleşme açısından deponun veri iletişim numarası girilir.

Negatif Stok Değeri Alabiliyor mu? : Stok değerinin (-) ye düşmesine izin verilip verilmeyeceği belirtilir.
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3.39. IASBAS040 – Ulaşım Sınıfı

Ulaşım destek tablosunun amacı, her ürüne bir taşıma sınıfı tanımlamaktır.

Firma : Ulaşım sınıfının bağlı olduğu firmanın kodu girilir.

Tesis : Ulaşım sınıfının bağlı olduğu tesisin kodunu gösterir

Taşıma Sınıfı : Bir ürünü taşımanın maliyetini ve süresini hesaplamakta kullanılır. 

Geçerlilik Aralığı : Tanımlı ulaşım sınıfının geçerli olduğu süreyi gösterir, geçerliliğin hangi
tarihte başlayıp hangi tarihte sona erdiğini gösterir.

Birim Taşıma Maliyeti : Ürünün birim ağırlık taşıma maliyetidir. Örneğin, taşıma birimi kilogram
ise,  birim taşıma maliyeti, ürünün bir kilogramının taşıma maliyetidir.

Maliyet Faktörü :Tanımlı taşıma sınıfına ait taşınan ürünlerin maliyet etkenidir.

Zaman Faktörü : Ürünün birim ağırlık taşıma süresidir. Örneğin, seçilen birim, kilogram
ise,  bir kilogramın taşıma süresidir. 

Açıklama : Ulaşım sınıfına ilişkin açıklamalar gösterilir.
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3.40. IASBAS041 – Ana Malzeme Grubu

Ana Malzeme Grubu destek tablosunun işlevi, ana malzeme kayıtlarında tanımlı malzemelerin  bağlı
oldukları malzeme gruplarını, ana malzeme grupları altında gruplamak. Bu destek tablosunun amacı,
malzeme maliyetlerinin geçmiş dönemlerdeki maliyetleriyle karşılaştırmaktır. Bu, kullanıcıya, malzeme
maliyetleri ile ilgi karşılaştırmalı bilgi sunmaktır.   

Dil : Ana malzeme grubunun kullandığı dili gösterir.

Ana Malzeme Grubu : Ana malzeme kayıtlarında tanımlı malzemelerin bağlı oldukları malzeme
gruplarının gruplandığı alandır.

Açıklama : Ana malzeme grubuyla ilgili açıklamayı gösterir.
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3.41. IASBAS052 – Banka Bilgileri (Firmasız)

Firmanın müşteri ve tedarikçilerinin çalıştığı bankaların tanımlandığı tablodur.

Firma : Bankanın ilişkili olduğu firmanın kodu girilir.

Banka Grubu : Ana hesap planında bankalarla ilgili hesapları gruplamak amacıyla kullanılan bir alandır.
Hesap grubu kodu dört haneli bir sayı ile ifade edilir. Muhasebe işlemlerinde banka ödeme emri
çıkartılırken, ödeme emri belgesinin bağlı olduğu hesap numarası bilgisi de girilir. Bu hesap numarasının
son iki basamağı "XXXX" şeklinde ifade edilmiş olabilir. Bu durumda ödeme emri çıkartılacak bankanın
bu alanda girilmiş olan hesap grubu bilgisi alınır ve "XXXX" yerine konularak ana hesap planındaki kayıt
düşülecek hesap numarasına ulaşılmış olunur.

Banka Hesabı : Bankada şirket için bulunan hesabın numarasının girildiği alandır.

Banka İsmi : Bankanın adı girilir.

Banka : Banka adresi girilir.

Banka Ülkesi : Bankanın bulunduğu ülkenin kodu girilir.
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Banka No : Bankanın sistem içerisindeki numarasını ifade eder. Şube kodu olarak da
düşünülebilir.

Banka Hesap No : Bankanın ana hesap planındaki bankalar hesabı altındaki numarasını
belirtir. Bu hesap banka ile ilgili ödemelerde veya tahsilatlarda kayıt düşülecek olan hesap numarasıdır.
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3.42. IASBAS058 – İller

Ülkelere ait şehirlerin tanımlandığı tablodur.

Ülke : Şehrin bulunduğu ülke girilir.

İl Kodu : Şehrin kodu girilir.

İl Adı : Şehrin adı girilir.

Büyükşehir : Şehrin büyükşehir olup olmadığı girilir.
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3.43. IASBAS059 – GTIP

Malzeme GTIP kodlarının tanımlandığı tablodur.

Mal Cinsi : GTIP in bağlı olduğu mal cinsi(GTIPTYPE) girilir.

GTIP : GTIP kodu girilir.

Açıklama : Dile bağlı olarak GTIP açıklması girilir.
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3.44. IASBAS060 – Mal Cinsleri

Malzeme Mal cinslerinin(GTIPTYPE) tanımlandığı tablodur.

Mal Cinsi : Mal cinsi kodu girilir.

Açıklama : Dile bağlı olarak mal cinsi açıklması girilir.
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