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COMPANY
t a g l i n e  g o e s  h e r e

Opak ERP

Panelin üst kısmında yeralan 
Cari, tanımlar, cari kart tanım 
sekmeleri tıklanır.

Cari kart tanım



Cari icmal raporu
COMPANY

t a g l i n e  g o e s  h e r e

Ekrana gelen sayfadan cari kodu yazılır, cari adı yazılır, İlgili alanlar 
dolduruluarak kaydet butonu tıklanır.

Cari kart tanım



COMPANY
t a g l i n e  g o e s  h e r e

 Panelin üst kısmında yer-
alan cari, tanımlar cari grup 
tanım sekmeleri tıklanır.

Grup tanım



COMPANY
t a g l i n e  g o e s  h e r e

Ekrana gelen sayfada 
oluşturulmak istenen gurp 
kodu ve adı yazılarak 
kaydet butonu tıklanır.

Grup tanım



Ekrana gelen sayfada 
oluşturulmak istenen gurp 
kodu ve adı yazılarak kaydet 
butonu tıklanır.

Ana grup tanım



Ekrana gelen sayfadan satır ekle butonu tıklanır ve gelen kutucuka 
grubun adı yazılır ve kaydet tıklanır.

Ana grup tanım



Ana grup tanım

Alt satır ekleme için ana grup 
seçili iken alt satır ekle butonu 
tıklanır be grup adı yazılarak 
kaydet butonu tıklanır.



Plasiyer tanım

Panelin üst kısmında yeralan 
cari, tanımlar plasiyer tanım 
sekmeleri tıklanır.



Plasiyer tanım

Ekrana gelen sayfada plasiyer adı ve iletişim bilgileri yazılarak kaydet 
butonu tıklanır.



Alt hesap tanım

Alt hesap tanım;Cari, tanımlar, Alt 
hesap tanım sekmeleri tıklanır.



Alt hesap tanım

Ekrana gelen sayfada ilgili alanlar 
doldurularak kaydet butonu tıklanır.



Kart  müşterisi tanım

Panelin üst kısmında yeralan cari, 
tanımlar, kart müşterisi tanım sek-
meleri tıklanır.



Kart  müşterisi tanım

Ekrana gelen sayfada ilgili alanlar 
doldurularak kaydet butonu tıklanır.



Promosyon kayıt

Promosonya kayıt;Cari tanımlar 
promosyon kayıt sekmeleri tıklanır.



Promosyon kayıt

Ekrana gelen sayfada ilgili alanlar doldurularak kaydet butonu tıklanır.



Sözleşme tanım

Sözleşme tanım;Cari tanımlar 
sözleşme tanım sekmeleri 
tıklanır..



Sözleşme tanım

Sözleşme tanım;Cari tanımlar sözleşme tanım sekmeleri tıklanır..



Cari durumunu göster

Cari durumunu göster;-
Cari, işlemler, cari duru-
munu göster sekmeleri 
tıklanır.



Cari durumunu göster

Ekrana gelen sayfadan cari kodu seçilir ve ilgili carinin durumu ekrana gelir.



Cari haraketleri göster

Ekrana gelen sayfadan cari 
kodu seçilir ve ilgili carinin 
durumu ekrana gelir.



Cari haraketleri göster

Ekrana gelen sayfada cari kodu seçilir, alt hesap seçilir, ödeme tipi 
seçilir ve tutat yazılarak kaydet butonu tıklanır.



Cari virman

Cari virman;cari, işlemler, cari virman 
sekmeleri tıklanır.



Cari virman

Ekrana gelen sayfadan virman yapılacak olan cari kodu seçilir, yeni 
kod alanına verilecek olan yedi kod yazırıl ve cari virman sekmesi 
tıklanır (eğer sadece kod değişikliği yapıcaksa yeni kod alanına daha 
önce tanımlanmamış olan bir kod yazılmalıdır).



Devir fiş kayıt

Devir fiş kayıt;Cari, işlemler, 
devir fiş kayıt sekmeleri 
tıklanır.



Devir fiş kayıt



Devir fiş kayıt

Ekrana gelen sayfada skod alanından seç tıklanarak ilgili cari kodu seçilir, borç 
yada alacak alanına tutar yazılır ve kaydet butonu tıklanır.



Cari taksit kayıt



Cari taksit kayıt

Ekrana gelen sayfada ekle butonu tıklanır.



Ekrana gelen sayfada ilgili 
alanlar doldurularak taksit 
getir butonu tıklanır. 

Cari taksit kayıt



Cari taksit kayıt

Taksitler listelendikten sonra kaydet butonu tıklanır.



Cari taksit kayıt

Taksit listesi sayfasından ödeme yap butonu tıklanarak ödeme KAYDEDİLE-
BİLİR.



Toplu borçlandırma

Toplu borçlandırma;Cari, 
işlemler, toplu borçlandırma 
sekmeleri tıklanır.



Ekrana gelen sayfada cari kodu alanında ilk sıraya borçlandırılmak istenen 
cari başlangıç cari kodu, ikinci sırayada son cari kodu yazılır ve borç tutarı 
alanında tutar yazılır, taksit tutarı yazılır ve taksit getir butonu tıklandıktan 
sonra kaydet butonu tıklanır.

Toplu borçlandırma



Toplu borçlandırma

Ekrana gelen sayfada ilgili 
alanlar doldurularak taksit 
getir butonu tıklanır. 



Görüldüğü gibi tüm carilerin listelendiği bu alanda cari ile ilgili yapılması istenen tüm 
değişiklikler buradan yapılır ve kaydet butonu tıklanır.

Toplu borçlandırma



Cari listesi

Cari listesi;cari, raporlar, 
cari listesi sekmeleri tıklanır.



Cari listesi

Ekranda görüldüğü gibi tüm carilerin listesi dökülür, buradan cari kodu, cari 
adı, bakiyesi, rapor kodu gibi bilgileri görebilirsiniz,ayrıca istenen cariye çift 
tıklayarak carinin kartına da girilebilir.



Cari hareket raporu

Cari hareket raporu;cari, 
raporlar cari hareket 
raporu sekmeleri tıklanır.



Cari hareket raporu

Ekrana gelen sayfada ilgili cari kodu seçilir, rapor butonu tıklanır ve alt tarafa 
cariye ait tüm hareketler görülür.



Cari ekstre raporu

Cari ekstre raporu; cari, raporlar, 
cari ekstre raporu sekmeleri 
tıklanır. 



Cari ektre raporu

Ekrana gelen sayfada cari kodu 
seçilir, ilgli alanlar istenen rapor 
durumuna göre seçilir ve rapor 
butonu tıklanır



Cari ektre raporu

Ekrana gelen kutucuktan ekstre yazdırılabilir yada cariye direkt mail atılabilir.



Cari detaylı ektre raporu

Cari detaylı ekstre raporu;cari, rapor-
lar cari detaylı ekstre raporu sekme-
leri tıklanır.



Cari detaylı ektre raporu

Ekrana gelen sayfada cari kodu seçilir, ilgili alanlar duruma göre seçilerek 
rapor butonu tıklanır ve alt tarafta carinin extre bilgileri görülür.



Borç alacak  raporu

Borç alacak raporu;cari, rapor-
lar, borç alacak raporu sekme-
leri tıklanır.



Borç alacak raporu

Ekrana gelen sayfada cir kodu seçilir ve rapor butonu tıklanır ve cariye ait 
icmal raporu süzülür.Tüm cariler görülmek istenirse hiç cari kodu seçmeden 
sadece rapor butonu tıklanır.



Ödeme ve tahsilat raporu

Ödeme ve tahsilat 
raporu;Cari,craporlar, 
ödeme ve tahsilat raporu 
sekmeleri tıklanır.



Ödeme ve tahsilat raporu

Ekrana gelen sayfada 
yapılacak ödemeler raporunu 
görmek için Ödemeleri getir 
tiklenir, yapılacak tahsilatlar 
raporunu görmek için ödeme-
leri getir butonundaki tik kaldırıl-
malıdır.Alt hesapları getir tikle-
nir.Vade tarihi ileride olan carileri 
de görmek istiyorsak vade tarihi 
seçilir ve tarihe dikkat etme 
butonu tiklenir.Rapor butonu 
tıklanır ve alt tarafta tüm  cariler-
in raporu süzülür.


