
Sabit Alış ve Satış iskontosu tanımlayabilirmiyim? 
Bayi iskontosu, ciro indirimi, yıl sonu indirimi  vb. indirimleri bir kez tanımlayıp kullanmak 
isteyenler 'Alım/Satım Tanımları' menüsünden 'Alım indirimleri', 'Satış indirimleri' 
seçeneklerini seçip 'Alış indirim kart' ve 'satış indirim kartı' tanımlayıp fiş ve faturalarda 
çağırıp kullanabilirler. 

GO PLUS ve diğer üst ürünlerde tanımlı indirimler kullanmak isterseniz F9 veya sağ tık 
'İndirim Uygula' seçeneği ile 'Satış indirim kartı' ekranından sağ tık 'Ekle' veya 'Ekle' butonuna 
tıklanıp satıcının malı satarken müşteriye uyguladığı indirim tanımlanır. 
 
Satış indirim kartında; 
Satış İndirim Kodu, Satış indirim kodudur. 
Açıklama, Satış indirim tanımının adı ya da açıklamasıdır. 
Özel Kod, Satış indirim kartlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda kodlama 
alanıdır. 
Yetki Kodu, Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, 
kullanabileceği kayıtlar değişik olabilir. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama 
yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara 
ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun 
kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen 
bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılır. Karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile 
programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. 
Statüsü, İndirim kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği 
alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi 
yapıldığında indirim kartı aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı 
seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz. 
Yuvarlama Tabanı, Hesaplanan indirim ya da masraf toplamının küsuratlı çıkması 
durumunda yuvarlanacağı tabandır. 
Muhasebe Kodu, Tanımlanan satış indirim kartına ait işlemlerin muhasebeleştirme 
yapıldığında izleneceği hesap kodudur. 
Masraf Merkezi, Kodu Satış indirim kartına ait işlemlerin ilgili olduğu masraf merkezinin 
kodudur. 
Muhasebeleştirme program bölümünde, Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile, indirim 
kartına ait tüm işlemlerin muhasebe kodları, masraf merkezleri, kaydedilir. 
Formül, Satış indirimi hesaplama şeklinin girildiği alandır. Parametrik olan bu alanda, seçilen 
parametreler aritmetik işlemler ve fonksiyonlarla kullanılır, mantıksal işlemler yapılır. 

 


