LOGO için Online Mutabakat
Kullanım Kılavuzu

Uygulama için sistem gereksinimleri




.NET Framework 4.5.2 veya üzeri
https://lomw.erdenbilgisayar.com adresine erişim yetkisi
mutabakat@online-mutabakat.com dan gelen maillere izin
LOGO Windows Ürünleri için Online Mutabakat
LOGO Java Ürünleri için Online Mutabakat
Microsoft Excel veri kaynağı için Online Mutabakat
Microsoft SQL Server veri kaynağı için Online Mutabakat

Ürünü hangi ortam için kullanacağınızı Özelleştir sekmesindeki Veri Kaynağı alanından seçmelisiniz.

LOGO Windows Ürünleri için Online Mutabakat

SQL Bağlantı Bilgileri
Server:
Kullanıcısı:
Şifre:
Veri Tabanı:

LOGO ürünü veri tabanının barındırıldığı MS SQL sunucu adı.
LOGO ürünü veri tabanına bağlantı için kullanıcı adı.
LOGO ürünü veri tabanına bağlantı için şifre.
LOGO ürünü veri tabanı adı.
Not : SQL Bağlantı bilgilerine, LOGO ürününe destek aldığınız firma dan destek
alarak öğrene bilirsiniz. Kullanmak olduğunuz LOGO ürünün kurulu olduğu klasörde
LGCONFIG.exe dosyası mevcut ise SQL bağlantı bilgilerine LGCONFIG.exe dosyasını
INFO parametresi ile çalıştırarak ulaşabilirsiniz.

Mail Gönderme Bilgileri
Gönderici E-Posta Bilgileri
SMTP Sunucu:
E-Posta Adresi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
SMTP Port:
SSL Kullan:
TLS:
1 ~ 5 Hesap

Posta gönderimi için kullandığınız SMTP sunucu adı veya IP si
Mutabakat gönderimde kullanacağınız e-posta adı.
SMTP sunucuda oturum açmak için kullandığınız kullanıcı adı.
SMTP sunucuda oturum açmak için kullandığınız şifre.
SMTP sunucunuzun izin verdiği port. Genelde 25 veya 587 dir.
SMTP sunucunuz mail gönderimlerinizde SSL bağlantısı istiyorsa işaretleyin.
SMTP sunucunuz desteklediği TLS protokol sürümü.
Gönderimler için 5 Adet farklı e-Posta hesabı tanımlayabilirsiniz.

SMTP ayarlarınızı Test düğmesine basarak kontrol edebilirsiniz.
Alıcı E-Posta Form Ba:

Alıcı E-Posta Form Bs:
Alıcı E-Posta Bakiye:
Bekleme Süresi
Okundu Bilgisi İste
Özel Tasarım Kullan

CEVAPLA linkinde URL
kısaltma kullan.
Microsoft Outlook kullanarak
gönderim yap.

Form Ba Mutabakat mesajlarının, cari kartlarda tanımlı olan mail adresinin
hangisinin kullanılacağı bilgisi.
Not: Cari kartlarda birden fazla mail adresi tanımlamak için:
info@alanadi.com;muhasebe@alanadi.com yapısını kullana bilirsiniz.
Form Bs Mutabakat mesajlarının, cari kartlarda tanımlı olan mail adresinin
hangisinin kullanılacağı bilgisi.
Bakiye Mutabakat mesajlarının, cari kartlarda tanımlı olan mail adresinin hangisinin
kullanılacağı bilgisi.
Mail gönderimlerinde aralarındaki bekleme süresi
Mutabakat gönderilerinizde karşı tarafın okundu bilgisini göndermesini istiyorsanız
bu alanı seçebilirsiniz.
Mutabakat gönderilerinizi özel kendi tasarımlarınız ile göndermek için bu alanı
seçmelisiniz. Tasarım sekmesi alanından tasarımları yapmalısınız.
Not: Tasarım içeriğinin yapılması için destek vermemekteyiz.

Gönderilen mutabakat cevap linklerinde https://lomw.page.link/qbtvQ şeklinde
daha kısa adreslerin oluşturulmasını sağlar
Mutabakat gönderilerinizi Microsoft Outlook entegrasyonu ile gönderim için bu
seçeneği kullanabilirsiniz

Eposta İmza Bilgileri

FORM B Limiti :
Lisans Anahtarı
Ortak Çalışılacak Lisans
Anahtarları

Lisans Kaldır

VKN ve TCKNO olduğu gibi
kullan
Gönderim ve güncelleme
sonrası verileri yenileme

İmza alanında 5 satır bulunmaktadır. İlk 4 satır LOGO Sistem Yönetimindeki firma
tanımlarından okunmaktadır. 5 satır sizin yazabileceğiniz 150 karakterlik değişken
bir alandır.
Bu bilgiler mutabakat ve bildirim gönderimlerinizin altında bulunacaktır.
Form Ba ve Bs hesaplamasında kullanılacak tutar.
Ürünü lisans anahtarını bu alana yazınız.
Aynı LOGO veri tabanı üzerinde mutabakatları birden fazla kişi ile ortak çalışma
yapılıyorsanız diğer kullanıcıların lisans anahtarlarını bu alana yaza bilirsiniz.
Bu durumda mutabakat sonuçlarını ortak görebilirsiniz.
Gerekli ayarları ve lisans anahtarını yazdıktan sonra Kaydet düğmesine basınız.
Mevcut lisansınızı başka bir makinaya taşımadan önce mutlaka Lisans Kaldır linkine
tıklayınız.
Not: Lisans Kaldır yapmadan bilgisayarınızı formatlamanız durumunda mevcut
lisans anahtarını ve durumu anlatan bir yazıyı Mutabakat@Online-Mutabakat.com
posta adresine gönderiniz. Eski lisans kaydınız temizlenip size bilgi verilecektir.
Bu parametre seçilmesi durumunda VKN ve TCKNO alanlarındaki boşluk
karakterleri temizlenmez.
Bu parametre seçilmesi durumunda kayıtlar veri tabanından tekrar okunmaz ve
durum sorguları yapılmaz.

Özelleştir
Özel Sunucu Kullan

Firma Bazında Özel Sunucu
Kullan
Kullanımı Engellenecek
Menüler
Kullanılabilir Firma
Numaraları
Bakiye Mutabakatlarına dahil
edilmeyecek cari kodu
Raporlanabilecek cari kodları
Yedekle
Geri Yükle
Şifreleri Kriptolu Kaydet
Vadesi Geçmiş Bakiye
Bildirimi için vade farkı
hesapla

Yönetici Şifresi
Cari Özel Kod:
Cari Yetki Kodu:

Bu sekmeye giriş şifrelidir. Varsayılan şifre boştur.
Mutabakat cevaplarının kendi partalınızdan yayınlanmasını istiyorsanız bu seçeneği
işaretlemelisiniz.
Bu özelliği aktif ettirip kullanmak için 0 212 321 81 00 ı arayıp fiyat alabilirsiniz.
Aynı uygulama içinde firma bazında birden fazla özel mutabakat sunucu
kullanmanıza izin verir.
Kullanıcının bazı menülere erişimini engellemek için.
Bu alana kullanıcının görmesi istenilen firma numaraları yazılmalı. Boş bırakılır ise
bütün firmaları görüntüler.
Bakiye mutabakat ve bildiriminde kullanıcının listelemesi istenmeyen cari kodların
kuralı yazılmalıdır. Boş bırakılır ise bütün cariler listelenir.
Kullanıcıların belli koddaki carileri raporlanmasını sağlamak için.
Ayarları dosyaya kaydeder.
Ayar dosyasındaki bilgileri geri yükler
Ayar dosyasına şifrelerin okunamaz halde kaydedilmesini sağlar.
Vadesi geçmiş borç hareketleri için vade farkı hesaplaması yaparak bildirim
gönderir.
Vade farkı hesaplama oranını aşağıdaki seçeneklere göre belirlenebilir.
- Hareketler Üzerinden
- Cari Kart Ödeme Plan Tanımından
- Belirtilen Oran %
Özelleştir sekmesine erişim şifresidir. Varsayılan boştur.
Bu alanların belirtilmesi durumunda bu değerlere sahip kayıtlar raporlanır.

Online-Mutabakat.Com alan adı altında mail hesap kullanılması imkanı sağlandı.
15 Günlük deneme hesabı açıp kullanablirsiniz.

Firma : / Dönem :
Yıl : / Ay :
Cari Hesap Kodu :
Fatura Özel Kodu :

Mutabakat için okunacak verilerinizin firma numarası ve dönemi.
Mutabakatını yapacağınız dönem bilgileri.
Raporda filtrelemek için cari hesap kodu. (120.* gibi)
Form B hesaplamalarına, sadece belirtilen özel koda sahip faturalar dahil edilir.

FormB Bilgilerini LOGO EBeyannameler'den al
Vergi No ya göre birleştir
e-Belgeleri dahil etme
Sadece Bakiyesi Olanlar
Form B ye Kur Farkı Fişini
dahil et.
Grup Şirketi Kullan
Bakiye bilgisini muhasebe
den oku
Ortalama Vade Günü <=
Sadece vade günden
küçük kayıtlar
Kullanılacak E-Posta
Hesabı :
Form Ba
Form Bs
Bakiye
YPB Bakiye
İD Bakiye
RD Bakiye
Vadesi Geçmiş Bakiye
Bildirimi
Bakiye Bildirimi
Hepsini Seç
Mail Gönder
Ara
Dışarı Aktar
Rapor alanında Sağ Tık
Menüsü

LOGO E-Beyannameler modülü ile hazırlanmış, Form Ba ve Bs kayıtlarının mutabakatı
için bu seçeneği işaretleyiniz.
Form B raporunda aynı vergi numarasına sahip firmaları birleştirerek rapor alır.
Form B için hesaplanan adet ve tutardan e-Belge kayıtları çıkartılır.
Bakiye mutabakatı için sıfır bakiye veren cariler dahil edilmez.
Kur farkı fişlerinin Form B raporlarına dahil edilip edilmeyeceği bilgisi.
Bakiye raporlarında bilgilerin Grup şirket den alınmasını sağlamaktadır.
Bakiye bilgisini cari kartın bağlı olduğu muhasebe kodundan alır.
Belirtilen günden önce ortalama kayıtları dikkate alır.
Bu parametre seçilmesi durumunda ortalama vade değil belirtilen günden küçük eşit
kayıtları listeler
E-Posta gönderimlerinde kullanılacak hesap.
Form Ba raporu.
Form Bs raporu.
Dönem sonu itibari ile cari bakiyelerin raporu.
Bakiye raporunun yerel para cinsinden raporlanması isteniyorsa seçilmeli.
Bakiye raporunun işlem döviz cinsinden raporlanması isteniyorsa seçilmeli.
Bakiye raporunun raporlama döviz cinsinden raporlanması isteniyorsa seçilmeli.
Logo Windows ürünlerinde borç kapatma sonucunda kapanmamış ve belirtilen vade
gününe göre ortalama borç vadeli carileri listeler.
Anlık bakiyenin carilere bildirimi için hazırlanmış rapor.
Not: Bu rapor sonucunda mutabakat yapılmamaktadır.
Rapor alanındaki bütün satırları seçili hale getirir.
Rapor alanında seçili olan satırları mail gönderir.
Bu arama sonucunda rapor ekranında aradığınız veriler filtrelenecektir.
Rapor sonuçlarını PDF,XLS,XLSX,DOCX v.b. formatta kaydetmenize imkan sağlar.

Hepsini Seç
Mail Gönder
Cari Bilgi Güncelle

Uygun kayıtların toplu seçimi sağlanır.
Seçilen kayıtlar için mail gönderimini başlatır.
Üzerinde bulunan kaydın mail adresini, vergi numarasını, TCKNO sunu günceller.

Mutabakat Göster
Bekliyor Durumundakileri
Sil
Bekliyor Durumundakileri
Tekrar Gönder

İlgli kaydın internet gezgininde görüntülenmesini sağlar.
Gönderimi yapılmış fakat cevap verilmemiş mutabakatların tekrar gönderilebilmesi
için gönderildi bilgisini temizler.
Gönderimi yapılmış fakat cevap verilmemiş mutabakatların tekrar gönderilebilmesi
için gönderildi bilgisini siler ve tekrar gönderim yapar.

Vade Detaylarını Göster

Vadesi geçmiş kayıtların detayını gösterir.
İlgli aya ait seçilen mutabakat durumlarını raporlar.

Not: Tasarım içeriğinin yapılması için destek vermemekteyiz.
Form Ba/Bs Tasarımı
Form Ba ve Bs için özel form tasarımı.
Bakiye Mutabakat Tasarımı
Bakiye Mutabakatı için özel form tasarımı.
Bakiye Bildirim Tasarımı
Bakiye bildirimi için özel form tasarımı.
Vade Bildirim Tarasrımı
Vadesi geçmiş borç bakiye bildirimi için özel form tasarımı.
Firma Bazında Kullan
Tasarımlarınızı firma bazında özelleştirmenizi sağlar.
Varsayılan Tasarımı Yükle
İlgli tasarım için varsayılan tasarımı yükler.
Resim Ekle
İlgli tasarıma resim ekler.
Kaydet
İlgili tasarımı kaydeder.

Tasarım Dosyaları
Mutabakat Alanları

Tasarım dosyalarının kayıt edildiği klasörü açar. Bu klasördeki dosyaların
yedeklemesi yapılmalıdır.
Tasarımda kullanılacak olan değişken tanımların listesi.

LOGO Java Ürünleri için Online Mutabakat

Diğer detaylar LOGO Windows ürünleri ile aynıdır.

Microsoft Excel veri kaynağı için Online Mutabakat

Klasör Seç
Veri Başlangıç Satırı:
Firma No:
Form Ba

Dosyaların konumu belirtilmeli
Excel dosyasında verilerin kaçıncı satırdan başladığı bilgisi
Ana klasör altında firma ayrımı için 3 haneli klasörler listelenmektedir.
Dosya adı FormBa_AA_YYYY.xls olmalı AA : Ay bilgisi YYYY: Yıl Bilgisi
Dosya yapısı aşağıdaki şekilde olmalı

Form Bs

Dosya adı FormBs_AA_YYYY.xls olmalı AA : Ay bilgisi YYYY: Yıl Bilgisi
Dosya yapısı aşağıdaki şekilde olmalı

Bakiye Mutabakat

Dosya adı CariMut_AA_YYYY.xls olmalı AA : Ay bilgisi YYYY: Yıl Bilgisi
Dosya yapısı aşağıdaki şekilde olmalı

Bakiye Bildirimi

Dosya adı Bakiye.xls olmalı
Dosya yapısı aşağıdaki şekilde olmalı

Diğer detaylar LOGO Windows ürünleri ile aynıdır.
Microsoft SQL Server veri kaynağı için Online Mutabakat

Form Ba Sorgusu
Form Bs Sorgusu
Bakiye Sorgusu
Bakiye Bildirimi Sorgusu
Cari Bilgi Güncelleme

Sorgu yapısı aşağıdaki şekilde olmalıdır.
Koyu kırmızı olan alanlar ve kriter değerleri mutlaka olmalı.
SELECT V.UNVAN,V.EPOSTA,V.VN,V.TCKNO,V.ADET,V.TUTAR,V.KOD
FROM EB_LOM_TEST_FBA AS V
WHERE V.YIL=@YIL AND V.AY=@AY
SELECT V.UNVAN,V.EPOSTA,V.VN,V.TCKNO,V.ADET,V.TUTAR,V.KOD
FROM EB_LOM_TEST_FBS AS V
WHERE V.YIL=@YIL AND V.AY=@AY
SELECT V.UNVAN,V.EPOSTA,V.VN,V.TCKNO,V.TUTAR,V.PB,V.KOD
FROM EB_LOM_TEST_BM AS V
WHERE V.YIL=@YIL AND V.AY=@AY
SELECT V.UNVAN,V.EPOSTA,V.VN,V.TCKNO,V.TUTAR,V.PB,V.KOD
FROM EB_LOM_TEST_BB AS V
UPDATE TABLO_ADI SET EMAIL=@ePOSTA,TAXNR=@VN,TCKNO=@TCKNO
WHERE CODE=@CHCode

Diğer detaylar LOGO Windows ürünleri ile aynıdır.

