ASYA-SOFT & NETSİS ENTEGRASYONLARI

Asya-Soft ile Netsis programları arasındaki Entegrasyon üç şekilde gerçekleşmektedir.
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Önbüro Gelir Faturalarının Netsis’e Entegrasyonu
Netsis’de Etkilenen Hesaplar
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Stok Faturalarının Netsis’e Entegrasyonu
Netsis’de Etkilenen Hesaplar



3

600 Yurt İçi Satışlar
120 Alıcılar

157 Diğer Stoklar
320 Satıcılar

Ay Sonu Maliyet Masubunun Netsis’e Entegrasyonu
Netsis’de Etkilenen Hesaplar



157 Diğer Stoklar
740 Hizmet Üretim Maliyetleri

Asya-Soft Önbüro Modülündeki Gelir Faturalarının Netsis'e Aktarımı
1 - Asya-Soft'da Profil Tanımlaması Yapılması
Öncelikle bir gelirin faturalandırılması için Asya-Soft'da profil tanımlaması yapılmalıdır. Gelen misafirler içn bir
register card açıldıktan sonra bu kart açılan profile bağlanmalıdır. Profiller iki farklı türde tanımlanmaktadır. (Asya-Soft
/ Bakım Tanımlamalar / Tanımlamalar) menüsü altında Acenta veya Şirket olarak tanımlama yapılır. Acenta türündeki
müşterileri Acenta olarak tanımlamalı, Şirket türünde olan firmalarında Şirket olarak tanımlanması esastır. Bu
tanımlama daha sonra çeşitli raporlamalarda işe yaramaktadır. (Acenta performans, Şirket hediye puan takibi vs. gibi)
Profil tanımlamalarında firmaya ait bilgilerin eksiksiz ve tam girilmesi şarttır. Çünkü sistem faturalama işini bu profildeki
bilgiler üzerinden yapmaktadır. Herhangi bir bilgi eksikliği faturann hatalı olarak kesilmesine sebep olacaktır.

Tanımlanan profil eğer cari çalışılan bir firma ise bu firmanın kredili çalışılabilir olarak işaretlenmesi gerekir.
Cari olan firmanın Netsis'de tanımlanmış cari kodunun Asya-Soft profilinede işlenmesi gereklidir. Bunun için
Netsis'deki Cari Kodu ve Cari Adının Asya-Soft Muhasebe Modülünden Hesap planı altından tanımlama yapılması
gereklidir.

Tanımlama yapıldıktan sonra Önbüro modülünden açılan profile tanımlanan bu hesap kodunun işlenmesi gereklidir.
Öte yandan bir profile cari hesap kodu verilmezse bunun sistem peşin fatura gibi algılayacak ve daha Önce Netsis’de
peşin faturaların takibi yapılan havuz hesabına otomatik olarak gönderecektir. Bu hesabın hangisi olacak kurulum
aşamasında Asya-Soft yetkililerine bildirilmelidir.
Özetle Sistem kesilen her faturayı Netsis’de bir cari hesaba atmaktadır. Eğer profilde bir cari hesap tanımlanır ise
sistem belirtilen cariye eğer herhangi bir cari belirtilmez ise havuz hesabına entegrasyonu gerçekleştirecektir.

2 – Asya-Soft Gelir ve Tahsilat Kalemlerinin Tanımlanması
Asya-Soft’da basılan gelirlerin nerde takip edileceği Departman olarak tanımlanmalı ve bu tanımlamalar Netsis’de
hangi hesaba yönlendirileceği açılan bu departmana işlenmelidir. (Asya-Soft / Bakım Tanımlamalar / Tanımlamalar)
menüsü altında Departman Kodu Tanımlama bölümünden tanımlama işlemi gerçekleştirilecektir. Asya-Soft kendi
bünyesinde 3 haneli departman kodu takibi yapmaktadır. Örneğin 100 – Oda Geliri

Buraya Önbüro tarafından basılan KDV Dahil gelirler departman kodu altında verilen kriterlere göre Netsis’e
entegre olmaktadır. Gelirin KDV oranı burada belirtildiğinde Matrah, belirtilen oran nispetinde hesaplanmaktadır.
Asya-Soft’da kesilen faturalarda matrah, KDV tutar ve oranları buradan alınmakta, Netsis’e ise KDV Dahil olarak
entegre edilerek KDV ayrımı da Netsis’de yapılmaktadır. Matrah ise yine profil tanımlamasında yapıldığı gibi Asya-Soft
muhasebe modülünden tanımlanan ve Netsis ile aynı olan muhasebe kodunun belirtilmesi ile ilgili gelir kalemine
entegre olacaktır. Netsis’de olmayan bir gelir kalemi burada tanımlanır ise Sistem karşılığını bulamayacağından
entegrasyon işlemi hatanın olduğu faturada kalacak, ondan sonra gelen faturalar doğru bir entegrasyon kalemine
düşecek olsalar dahi Sistem Entegrasyonu gerçekleştirmeyecektir.
Aynı zamanda departman tanımlama menüsü altından Fatura Takibi Yapılsın bölümünün işaretlenmesi de
şarttır.
Tahsilat departmanında da durum biraz farklıdır. Tahsilat departmanı sadece Asya-Soft’da bakiyenin nasıl
kapandığının takibini yapılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla bu tür departmanların Muhasebeye entegrasyonu yoktur.
Çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi kesilen her fatura bir cariye işlenmektedir. Cariye işlenen faturanın ödemesinin
de entegrasyonu olursa mükerrerlik arz eder.

3 – Entegrasyonun Yapılması
Asya-Soft’da Night yapıldıktan sonra ancak Netsis entegrasyonu yapılabilir. Bunun için (Önkasa / Önbüro
Muhasebe Entegrasyonu / Netsis Entegrasyon) menüsünden entegrasyon başlatılır.

Çıkan menüde tarih aralığı yazılıp Tamam denilmesi gereklidir. İşlemlerin sağlıklı olması için bu entegrasyon tarihini gün
gün yapılması iyidir. Belirli tarih aralığı verilmesi halinde Netsis’de bir günlük kayıt olarak düşecek bu da icmalleri
etkileyecektir.

Tamam butonuna basıldığında yukarıda belirtilen dosya adresi klasörüne Sistem bir aktarım dosyası
gönderecektir. Aktarım sağlıklı bir biçimde tamamlandığında Ekranda Aktarım Tamamlandı olarak uyarı çıkacaktır. Bu
uyarıdan sonra belirtilen klasörde dosyayı görebiliriz.
Bu dosya ara yazılım programında çalıştırılacak dosyadır. Ara Yazılım programı açılarak ilgili dosya belirtilen
klasörden okutulacaktır.

1 – Okutulacak dosyanın seçileceği klasörü buradan seçiyoruz.
2 – Önbüro modülünden geldiğini belirtmemiz gerekiyor ( İleride Stok aktarımlarında Fatura bölümünün
işaretleneceği anlatıalcaktır.)
3 – Kayıtları oku tuşuna basarak entegrasyonu başlatıyoruz.
Okuma işlemi tamamlandığında aşağıdaki gibi bir görüntü gelecektir. Bu ekran son kontrolün yapılacağı yerdir.
Satırlarda karşılığı olmayan ve eksik bilgisi olan faturalar sistemden düzeltilerek entegrasyon işlemi baştan
başlatılacaktır.

Eğer herhangi bir sorun yok ise başlat butonuna basarak Entegrasyon yapılır. Eğer hatayı tespit edememişsek
ve entegrasyonu başlatmış isek yukarıda da belirttiğimiz gibi hatalı faturaya kadar entegrasyon yapılmakta, hatalı
faturadan itibaren sonraki faturalar entegre edilmemektedir.

Asya-Soft Stok Modülündeki Stok Faturalarının Netsis'e Aktarımı
1 – Stok Kartı Tanımlama
Asya-Soft’da Stok kartı Stok modülünden tanımlanmaktadır. Ancak stoğun bir gruba alt gruba ve envanter grubuna
bağlı olması gerektiğinden ilk aşama olarak bu grupların tanımlanması gereklidir.


Resim 1

Resim 2

Resim 3

Grup Kodu (Örneğin Yiyecek, İçecek, Temizlik vb…) – Resim 1
o Alt Grup Kodu (Et Ürünleri, Biralar, Kağıt Temizlik Malzemeleri vb…) Resim 2
 Envanter Grup Kodları (Dana Etleri, İthal Biralar, Tuvalet Kağıtları vb…) Resim 3

Her bir alt grup üst gruba bağlanacaktır ve yine her bir alt grup kod numarası üst grubun kod numarası ile
başlamalıdır.
Bu stok kartlarının takibi açısından önemlidir.
Örneğin
01 Yiyecek
0100 Et Ürünleri
01000 Dana Etleri
01000001 Dana Kol
Dikkat edilirse koyu renk ile belirtilen kod numaraları üst grubun numarası ile aynıdır. Bu sistem ile AsyaSoft’da stok kartı açılacaktır.

Tanımlanan stok kartı numarası Netsis’de entegre olacak Stok Kodu ile bağlanmalıdır. Bu ise Asya-Soft
Stoklarının kodunun Netsis’de stok kodunda belirlenen yere yazılması ile olmaktadır. Bunun için Netsis Stok kartı
tanımlamada Stok İngilizce İsmi bölümüne Asya-Soft Stok Kod Numarası yazılacaktır.

2 – Satıcı Kartı Tanımlama
Asya Soft Satıcı Kodu tanımlama nispeten Önbüro Modülüne göre kolaydır. Netsis’de var olan bir carinin aynı
kodu ile ve aynı isim ile Asya-Soft Muhasebe modülüne (Yukarıda açıklandığı gibi) hesap tanımlaması yapılacaktır. Bu
aşamadan sonra Asya-Soft Stok modülünden faturalar işlenirken stok kodlarına göre alımlar ilgili cariye girilecek ve
sonrasında entegrasyon ile Netsis’e gönderimi sağlanacaktır.
ASYA-SOFT

NETSİS

3 – Entegrasyonun Yapılması
Gün sonunda girilen faturaların Netsis’e aktarılması Asya-Soft Stok Modlünde (Entegrasyon İşlemleri / Netsis
Entegrasyon İşlemleri / Fatura/S.İade Ent. Dsy.Olustur) menüsünden yapılacaktır.

Aktarım işlemi aşağıdaki gibi bir ekranda gerçekleştirilmektedir.





Bu ekranda tarih aralığı girilerek iki tarih arasındaki faturaları veya gün gün faturaları aktarabilmekteyiz.
Fatura numarası kısmına fatura numarasını yazıp üst kısma fatura tarihi yazılarak bir fatura aktarımı yapılabilir.
Fatura numarası yazmayıp belirlenen tarih & tarihlerdeki tüm faturalar entegre edilebilmektedir.

Burada dosyanın hangi klasöre kaydedileceğini belirtip Entegrasyon Dosyası Oluştur butonuna basarak
Entegrasyonun ilk aşamasını bitiriyoruz.
Bundan sonra Önbüro faturalarının aktarımı gibi dosyayı Ara Yazılımdan okutuyoruz.

Yine burası aktarımdan önce son kontrolün yapılacağı yerdir. Hata olan faturalar bu kısımda Kırmızı renk ile
belirtilmektedir. Buna bir örnek olarak aşağıda ekran görüntüsü verilmiştir.

Eğer kırmız renk ile hata belirtilen bir fatura yok ise kontrolden sonra Başlat Butonuna basarak Entegrasyonu
başlatıyoruz.

Asya-Soft Maliyet Mahsubu Aktarımı
Ay sonunda tüm sayımlar girilip, tüm transferler yapılıp ve tüm maliyetler oluşturulduktan sonra gerekli
kontrollerin ardından Maliyet Mahsubu oluşturulur. Mahsubu Asya-Soft Cost Modülünden (Entegrasyon / Asya2Netsis
Maliyet Mahsubu ) menüsünden oluşturuyoruz.

Karşımıza çıkan ekranda Devir tarihi (Bir Önceki ayı maliyet mahsubunun oluşturulduğu tarih)
Bitiş Tarihi (Maliyet Mahsubunun oluşturulacağı tarih)
Sayım Tarihi girilir,
Depo kodu yazıldıktan sonra dosyanın nereye atılacağı belirtildikten sonra (ekranda sarı ile gösterilen)
Maliyet Mahsubu Oluştur butonuna basılır.

İşlem yapıldıktan sonra karşımıza yeni bir ekran çıkacak ve o ekranda son kez Maliyet Mahsubu oluştur
butonuna basarak mahsup dosyasını oluşturuyoruz.

Oluşturulan metin dosyası Netsis yetkilisi Fatih Ersever Bey’e mail atılıp kendisi Kullanıcının Netsis Entegrasyon
modülüne dosyayı okutmaktadır. Buradan da Muhasebe Entegrasyonu gerçekleştirilmektedir.

