
Satış Koşulları nedir? Nasıl tanımlanır ? 
Satış işlemlerinde fiş satırı ve fiş geneli için geçerli olacak tanımlanmış indirim ve masraflar 
topluca uygulanır. Satış koşulları bir defa tanımlanır ve her işlem için kullanılabilir. Alış ve 
satış koşullarının belirlenip fiş ya da faturalarda uygulanması olabilecek hataları en aza 
indirgeyecektir. 
Satış koşulları ile, tanımlı indirim ve masrafların belirli koşullara uygun olarak malzeme 
fişlerine, faturalara ve siparişlere (Fiş satırlarına ve fiş geneline) otomatik olarak 
bağlanabilmesi için ilgili tanımlar yapılır. 
Koşul tanımına ait bilgiler tablo üzerinden girilir. Bu tabloda, uygulanacak her indirim, 
masrafın, 
• hangi malzemeler ve cari hesaplar için kullanılacağı, 
• bu koşulların geçerli olduğu tarih aralığı, 
• ödeme şekli, 
• birden fazla indirim, masraf uygulanıyorsa bunların uygulanma önceliği 
tabloda ilgili kolonlarda kaydedilir. 
Gerek fiş satırı yani satış hareketleri gerekse fiş geneli için yani satış fişleri için geçerli olması 
istenen koşullar ayrı ayrı belirlenir.  
Satış koşulları menüsü iki seçeneklidir. 
• Fiş satırları için geçerli olacak koşullar Fiş satırları 
• Fiş geneli için geçerli olacak koşullar ise Fiş geneli 
seçenekleri ile belirlenir. 
Alış/Satış Koşulları Kullanım Bilgileri 
Malzeme, Cari Hesap ve Ödeme Şekli Alanlarında Kodlama şu şekillerde yapılabilir: 
Pratik kullanım (Doğrudan Kart kodu yazarak kullanım) 
Satırdaki indirim ya da masraf yalnızca tek bir malzeme için geçerli olacaksa doğrudan 
malzeme kartının kodu verilir. Aynı durum cari hesap kodu için de geçerlidir. Koşulun 
yalnızca belli bir cari hesaba ait işlemlerde geçerli olması istenirse cari hesap kodu 
kolonunda, doğrudan satıcı cari hesabın kodu verilir. 
Eğer satırdaki indirim ya da masraf birden fazla sayıda malzemeye yani bir gruba ait 
işlemlerde ya da bunların yer aldığı fişler için geçerli olacaksa, kodlar arasında ',' (virgül) 
kullanılarak birden fazla sayıda kod verilebilir 
Kodlamada * karakteri herhangi bir karakterin yerine kullanılabilir. 
Sadece * kullanıldığında satırdaki indirim ve masrafın tüm malzemeler için geçerli olduğu 
anlamını taşır. 
Tabloda geçerli olan koşullar için hiçbir kod girilmeyen satırlarda kart ve özel kod kısıtlaması 
yapılmadığı varsayılır. 
 
Kod alanı kullanımı örnekleri 
Tek kart kodu girilebilir. ST11 
Grup tanımı yapılabilir. ST* 
Aralık tanımı yapılabilir ST11 ~ ST22 
Birden fazla tanım yapılabilir. ST11 , ST22 , KK* 



(Birden fazla tanımda aralarına ; (noktalı virgül) koymak şartıyla birden fazla sayıda koşul 
belirlenebilir.) 
Kodlar ve özel kodlar tek, tek veya birden fazla kod arasında ';' kullanılarak tanımlama 
yapılabilir 
Grup tanımı yapılabilir. OK* 
Aralık tanımı yapılabilir OK11 ~ OK22 
Birden fazla tanım yapılabilir. OK11 ; OK22 ; KK* 
Aralarına ';' koymak şartıyla birden fazla sayıda koşul belirlenebilir. 
Hem kart kodu ve özel kodu kullanılabilir. 
Metin (text) alanında birden fazla sayıda kriter, aralarında boşluk bırakmak şartıyla 
kullanılabilir. 
Örnekler 
1. Koşulun sadece Özel kodu AA ve BB olan malzeme kartlarında geçerli olması isteniyorsa; 
malzeme kodu alanına AA;BB yazmak yeterlidir. 
2. Aynı koşulun Özel kodu 'S'karakteri ile başlayan malzeme kartları dışındaki malzeme 
kartlarında geçerli olmaması isteniyorsa malzeme kodu alanına AA;BB malzeme kodu : S* 
yazmak yeterlidir. 

 


