
Alış ve Satış Faturalarında Otomatik Ödemeler 
Alış ve satış İşlemlerinde fatura kaydedilirken ödeme işlemine ait belgede kaydedilir ve borç 
takip sisteminde izlenir. Otomatik ödeme özelliğinin kullanılması için Cari Hesap Kartı Ticari 
Bilgiler satfasında Ödeme Tipi seçeneği kullanılır.  
Ödeme Tipi  Cari hesaba ait işlemlerde ödeme tipinin belirlendiği öndeğerdir. Burada yapılan 
seçime göre satış ve satış iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de kaydedilir. Ödeme 
tipi alanı; 
İşlem yapılmayacak 
Nakit 
Çek 
Senet 
Kredi kartı 
Mağaza Kartı 
seçeneklerini içerir. Otomatik ödeme/tahsilatlar kasa üzerinden ya da Ticari Sistemde ilgili 
program bölümünde kesilen fişlerle kaydedilir. Kullanılacak bölüm öndeğeri Diğer İşlemler 
bölümünde Cari Hesap Çalışma Bilgileri seçeneği ile belirlenir. 
  
Nakit Ödemeler : Ödeme tipi nakit seçildiğinde, satış faturası kaydedilirken kasadan ya da 
ticari sistemde Cari Hesap Fişleri ile  kesilen C/H Tahsilat penceresi açılır. Pencerede yer alan 
bilgiler kaydedildiğinde satış faturası ödeme bilgileri de kaydedilmiş olur.  İade işlemine ait 
satış iade faturasında ise kasadan kesine Nakit Ödeme fişi otomatik olarak oluşur. Ödeme 
bilgileri kullanıcı  onayı  ile kaydedilir. 
  
Faturaya bir  ödeme planının bağlı olması durumunda  fatura tarihine ait bir ödemenin 
olması durumunda nakit tahsilat fişi ekrana gelir. Nakit tahsilat tutarı fatura tarihindeki 
ödeme tutarı kadar olacaktır. 
  
Çekle Yapılan Ödemeler : Ödeme tipi çek seçildiğinde, ödeme planı kullanılmayan satış 
faturası kaydedilirken Çek giriş bordrosu ekrana gelir. Fatura toplam tutarına ait çek kaydı 
bordro satırlarında yer alır. Çekin vadesi faturanın tarihidir. 
  
Faturada ödeme planının  kullanılması durumunda, ödeme planında belirtilen vade 
tarihlerine ait çek üretilir. Çeklerin tutarları ödeme tutarları ile aynıdır. 
  
Senetle Yapılan Ödemeler : Ödeme tipi senet seçildiğinde, ödeme planı kullanılmayan satış 
faturası kaydedilirken Senet giriş bordrosu ekrana gelir. Fatura toplam tutarına ait senet 
kaydı bordro satırlarında yer alır. Çekin vadesi faturanın tarihidir. 
  
Faturada ödeme planının  kullanılması durumunda, ödeme planında belirtilen vade 
tarihlerine ait senet üretilir. Senetlerin tutarları ödeme tutarları ile aynıdır.  



 
Kredi Kartı ile yapılan ödemeler : Ödeme tipi kredi kartı seçildiğinde, satış faturası 
kaydedilirken kredi kartı fişi ekrana gelir. 
  
İşlem yapılmayacak seçiminde ise, satış faturaları kaydedilirken herhangi bir ödeme 
penceresi ekran gelmeyecektir. Dolayısıyla borç kapama işleminin hangi işlem ile yapılacağı 
borç takip penceresinde belirlenir. 
  
Satış faturaları listesinde, ilgili faturanın ait olduğu cari hesabın borç takip ve kapatma 
bilgileri F9 menüsünde yer alan Borç Takip seçeneği ile listelenir. Satış faturası kaydedilirken 
seçilen ödeme tipine uygun olarak oluşturulan Nakit Tahsilat, Nakit Ödeme, Çek Girişi, Senet 
Girişi, Çek Çıkış, Senet Çıkış işlemi borç takip penceresinde ilgili fatura kaydı ile otomatik 
olarak ilişkilendirilir. 
   
İade İşlemlerinde Ödeme Tipi 
Satış iade işlemlerinde, ödeme tipi belirlenmişse fatura kaydedilirken kasadan kesine nakit 
ödeme fişi oluşacaktır. Oluşan nakit ödeme fişinin tarihi fatura tarihi ile aynıdır. 
  
İade faturasında iade tipi giriş/çıkış maliyeti seçilirse ilgili fatura iade işlemi ile ilişkilendirilir. 
Bu faturanın ödeme hareketleri içince nakit tahsilat işleminin olması ve tutarının iade 
tutarına eşit ya da fazla olması durumunda ilişkilendirme yapılabilir. Aksi durumda iade 
işlemine ait bilgiler doğrudan kullanıcı tarafından kaydedilir. 

 


