
ASYASOFT 2016 YILBAŞI
DEVİR İŞLEMİ



31 ARALIK GUNU İÇİNDE YAPILACAK KONTROLLER

Devir Programı folio pencerelerinin tipine göre işlem
yapmaktadır. Gün boyu inhousedaki folioların her bir
pencerenin peşin veya kredi olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Sistem kredili rezervasyonlarda default olarak
ilk pencereyi kredili 2.pencereyi peşin açmaktadır.
Peşin foliolarda tüm pencereler peşin açılmaktadır.  Eğer
yanlışlık varsa register kartından düzletilip folio
penceresindeki kredi tiki ve bağlı bulunduğu profil
düzeltilmelidir.



2- Hiçbir işlem yapmadan önce kullanmış olduğunuz Şirketin
datalarının yedeğini almanız gerekmektedir. Bu işlemi
yapmazsanız eğer, ileride herhangi bir sorunla karşılaştığınızda
soruna müdahale şansımız olmayacaktır.

1- Yılbaşı devrini yapmadan önce yapmanız gereken önemli
işlemlerden biriside Santral Interface ve POS bilgisayarlarının
kapatılmasıdır. Devir esnasında bu cihazların çalışmıyor olması
gerekmektedir. Devir bittikten sonra tekrar çalışır hale
getirebilirsiniz.



3- 1 Ocak 2016 gününe döviz kurlarını girmelisiniz.

Artık 2016 yılı devir işlemine
başlayabilirsiniz.Sonraki slaytlarda

yapmanız gereken işlemler size
anlatılacaktır.

4- 31 Aralık 2015 gecesi sadece Posting işlemi yapmalısınız. Kesinlikle
kasayı ertesi güne devretmemelisiniz.



* “ASYA” kullanıcı koduyla programa girdikten sonra Bakım menüsünde “Oto yil Kapat” a
tıklayarak yılbaşı devir programını çalıştırmalısınız.Karşınıza bir sonraki slayttaki ekran
gelecektir.





* Önceki slaytta gördüğünüz ekrandaki departman
tipleri otomatik olarak gelmektedir.Burada yapmanız
gereken sadece departmanları kontrol ederek aynı
olduklarını teyit etmeniz.Departman isimleri ve
kodları farklılık gösterebilir önemli olan departman
tiplerinin aynı olmasıdır.Bu departmanlar Önbüro
çalışma parametrelerinde önkasa sekmesindeki
departman tanımlarından gelmektedir.Kontrollerinizi
yaptıktan sonra BAŞLA butonuna basabilirsiniz.



* Başla butonuna bastığınızda yukarıdaki şekilde işlem başlayacaktır.





* %93’e geldiğinde program otomatik olarak duracak ve size
“CASH(NAKİT)”lere fatura kesmeniz için karşınızdaki ekranı
getirecektir.Bu ekranda gördüğünüz rakamlar faturaya basılacak
rakamlar değil,işlem sırasında basılan tutarlardır.Fatura butonuna
bastığınızda açılan FOLIO FATURASI ekranında kesilecek tutarı net olarak
görebilirsiniz.Faturaları kestikten sonra program iki farklı tarih için Ön
kasayı Yeniden Oluştur programını otomatik olarak çalıştıracaktır.Bundan
sonrasında transfer tamamlamış olur.Ön kasayı oluşturma ekranını bir
sonraki slaytta görebilirsiniz,bu ekranda hiçbir tuşa basmadan
beklemeniz gerekiyor.



* Fatura kesme ekranını tekrar göremeyeceğiniz için
kestiğiniz faturaları tek tek dikkatli bir şekilde kontrol
etmeniz gerekmektedir.Fatura kesiminde yapılan bir
hata muhasebe entegrasyonunda ciddi sıkıntılara yol
açacaktır.



* Ekranda transfer tamamlanmıştır mesajını görene kadar tuşa basmadan beklemelisiniz.







* Transfer bittiğinde peşin ödemeli folionun içeriği bir önceki resimdeki
gibi görünecektir.Transfer programının yaptığı işlem Misafirinizin size
olan peşin ödemeli borçlarını CASH olarak kapatıp 5. pencere veya
sonrasına atmak ve CASH’lediği kadar tutarı Guest Refund olarak 2.
pencere veya sonrasına atmak.Bu şekilde program ilk önce CASH’leme
işlemi yaparak sizin fatura kesmenize olanak sağlamakta,sonrasında
Misafir harcaması kadar kısmı borca atarak hesap kaçmasını
engellemektedir.
* Bir önceki resimde 2. pencere borç bakiyesi vermekte ve misafirden
tahsilat yapılmadan C/OUT işlemini engellemektedir.



Kasa kontrolleri için;
1 - Onkasa Kasa İşlemleri Günlük Kasa Defteri Rapor’unu

açıp buradan “yılbaşı oto kapatma ve yansıtmalar hariç”
kutucuğunu işaretleyerek yılbaşı hareketleri hariç kasanızı
görebilirsiniz.Kutucuğu işaretlemezseniz yılbaşında oluşan
hareketleri  de kasa raporunda görebilirsiniz.

2 – Onkasa Onkasa Raporları Departman Hareket Raporu
ve Özetli Departman Raporu programlarından herhangi birini
çalıştırarak,”Kaynak” süzmesinden “Yilbasi” ni seçerek,sadece
yılbaşı devrinden oluşan kasa hareketleri bir rapor içerisinde
görebilirsiniz.


