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Birime göre fiyat tanımlama özelliği eklenmiştir.
Farklı cari ya da şubeler için farklı e-fatura dizaynı kullanılabilmesi sağlanmıştır.
Garanti Bankası Online Ödeme Servis entegrasyonu menüleri eklenmiştir.
Formüllü miktar (alan , hacim vb.) hesaplama özelliği eklenmiştir.
Evrak girişlerinde "Bütçe kontrolü"eklenmiştir.
Personel yönetiminde saatlik izin uygulaması eklemiştir.
Kullanıcı menüsü tasarım ekranı eklenmiştir.
Mikro CRM uygulaması eklenmiştir.
Kategori yönetimi menüsü stok yönetimi modülüne eklenmiştir.
Çok dövizli alınan sipariş fişi (031175) eklenmiştir.
Kullanıcı menü operasyonları (501902) menüsü eklenmiştir.
Cari hesap tanımlı değil ise e-fatura kabulünde otomatik olarak cari hesap tanıtım kartının
oluşturulması sağlanmıştır.
Açılış fişinin mali dönemin 1 nolu yevmiye kaydı olması ile ilgili kontroller sağlanmıştır.
Dashboard ekranında alana göre kullanıcı yetkilendirilmesi sağlanmıştır.
Dashboard ekranında yer alan alanlardan hareket yönetimine gidilebilmesi sağlanmıştır.
Dashboard sorgularına müdahale edilebilme özelliği eklenmiştir.
Dashboard stoklar alanının iki seçenekli olarak raporlayabilmesi sağlanmıştır.
Dashboard satışlar alanının iki seçenekli olarak raporlanabilmesi sağlanmıştır.
Dashboard ekranında yer alan mali bilgiler alanı tek bir bölümde toplanmıştır.
Ürün görsel reçete hazırlama menüsüne reçete içeriği çağrılabilme özelliği eklenmiştir.
Personel sicil kartları (111100) menüsünde SGK şubesi tanımlanmamış ise puantaj
yapılırken uyarı verilmesi sağlanmıştır.
Nakit Akış Raporu’na Orijinal Döviz Giren – Orijinal Döviz Çıkan kolonları eklenmiştir.
Masraf Hesap Tanıtım Kartı (041600) menüsüne KDV seçim alanı eklenmiştir.
Satış faturası oluşturulurken cari hesabın TCKN /VKN bilgileri tanımlı değil ise uyarı
verilmesi sağlanmıştır.
Fatura Dizayn Dosyası Gönderme (360040) menüsüne e-İrsaliye seçeneği eklenmiştir.
Gelen fatura kabulünde masraf faturaları için dağ. anahtarı kullanım özelliği eklenmiştir.
Gelen e-fatura kabul aşamasında cinsinin kur farkı seçilebilmesi sağlanmıştır.
İhracat fat. beyanname detaylarındaki KAP bilgilerinin Excel'den aktarılması sağlanmıştır.
Kart ve evraklara eklenen ekli dosyaların yetki bazında kontrol edilmesi sağlanmıştır.
Kredi Sözleşmesi Tanıtım Kartı’na faiz hesabı için yıldaki gün sayısı alanı eklenmiştir.
Ödeme Listesi Hazırlama(049300) menüsü parametre ekranında yer alan ödeme şekli
alanına "Toplam Bakiye ve verilen tarih arası vadeler" seçeneği eklenmiştir.
Bankalarla Bilgi Alışverişi menüsünde yer alan tüm bankalar için kullanılan firma ödeme
emri gönderimi menülerine ‘’Yeni tip talimat mektubu basılsın‘’ seçimi eklenmiştir.
Bankalarla Bilgi Alışverişi menüsünde Banka talimat mektubu tasarımı (074060)
menüsü eklenmiştir.
Gelen Faturalar Evrağı Dökümü (067220) rapor parametre ekranına İlk Seri No-Sıra No
ve Son Seri No -Sıra No alanları eklenmiştir.
Fason işçilikleri için girilen işçilik satınalma şartlarının gelen faturalar ile kontrolünün
yapılması sağlanmıştır.

Büyümek isteyen her şirkete lazım.
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