2020 den 2021 e Devir işlemleri hakkında
Yıl içinde , yapılan devir işlemi sonucunda oluşacak yeni firmada yapısal değişiklik yapılamayacağından dolayı
Devir işlemleri hakkında kesin ve net bilgi paylaşmanız önemle rica olunur.
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31 Aralık gecesi 2021 yılı içinde kullanılacak Firma açım işlemleri yapılacaktır.
2021 de kullanılacak firma içerisine e-fatura,e-arşiv vb. e-belge fiş numara şablonları tanımlanacaktır.
2020 yılından farklı e-belge ön ekleri kullanmak istiyorsanız bunu ayrıca belirtiniz.
2020 yılında kullanılan e-fatura e-arşiv dizaynları 2021 firmasında da kullanılmaya devam edilecektir.
Yedekleme ve Yedekten dönme işleminde kolaylık olması açısından yeni açılan firma yeni bir veri
tabanı içerisinde açılacaktır. Eğer yeni bir veri tabanı içinde değil genel Logo veri tabanı içinde 2021
Firması açılması isteniyorsa bilgi veriniz.
2020 yılı içindeki Malzeme ve Hizmet Alış / Satış kartlarının fiyatları 2021 yılına aynen
kopyalanacaktır.
2021 e açılan Firma içine Kartlardaki (stok,Cari vb.) bakiyeler aktarılmadan açılacaktır.
2021 yılı içinde de 2020 yılına dair işlemler yapılmaya devam edileceğinden dolayı Bakiyeler
devrolmadan Kartlar kopyalanır.
Eğer Bakiyelerin de devrolmasını ve 2021 yılı içindeyken 2020 yılına ait işlemleriniz bitince yeniden
bakiye devri olmasını istiyorsanız belirtiniz.
Yılbaşında Bakiye devri istenmeyen durumlarda 2020 yılına ait işlemler bittiğinde Bakiye devri
yapılabilmektedir.
Firma bazında değil de dönem bazında devir yapılmasını istiyorsanız belirtmeyi unutmayınız.
Bakiye devrinin sonra yapılacağı durumlarda Malzeme,Cari vb. kart kodlarını değiştirmeyiniz. Aksi
halde Yeni firmada kart kodlarını değiştirirseniz eski firmadan yenisine Bakiye devri yapılamayacaktır.
Bakiyeli ya da Bakiyesiz devir istenmeyen durumlarda Mali dönemden bağımsız firma seçeneği ile
aynı firmada da devam edilebilmektedir. Bu yöntem tercih ediliyorsa yılbaşında mutlaka
bildirilmelidir.
Devir işlemi ile ilgili olarak bilgi verirken aşağıdaki formları doldurunuz.
Uzaktan bağlantı ile işlem yapıldıktan sonra bilgisayarınız kapatılacaktır. Bu nedenle masaüstünüzde
açık program bırakmayınız .
Uzaktan bağlantı programlarının sağlıklı çalışabilmesi için makinanızda Denetim Masasında Güç
seçeneklerinin Yüksek Performans modunda olduğundan emin olun.
Uzaktan bağlantı için Teamviewer ve Alpemix Programları kullanılacaktır. Her iki programıda
bilgisayarınıza kurup ID ve şifrelerin bulunduğu ekranı aşağıdaki gibi gönderiniz.

Dönem içinde Stok miktarı herhangi bir tarihte Negatif e düştüyse devredilemez.
Bakiyeli Devir işleminden herhangi bir sorun yaşamamak adına mutlaka Geçen dönem bakiyeleri ile
yeni dönem açılış bakiyeleri karşılaştırılmalıdır.
Go3 programında kullanılan firma sayısı 2021 firmaları ile birlikte 25 i geçiyorsa ;
bu liste 2021 firmaları dahil olacak şekilde 25 e indirilmeli.

Programlarda işlem yapabilmek adına aşağıdaki kullanıcı adı ve şifreleri paylaşınız
•
•
•

Varsa ekran koruyucu şifrenizi:
Entegratör kullanıcı adı ve şifrenizi (efatura.elogo.com.tr):
Logo/FTP vb. programlara girişte kullanılan yetkili Kullanıcı adı ve şifreyi

Devredilecek Bölümler: (Bakiyesinin aktarılmasını istediğiniz bölümlerin yanındaki kutuları doldurunuz)
o
o

o

Malzeme
Aşağıdaki Finans Bölümleri bir arada devredilmeli ya da devredilmemelidir
o Cari/Hesap (Kredi kartları dahil)
o Çek/Senet (vadesi gün cinsinden belirtilir aksi halde 999 gün olarak devrolur)
o Banka
o Kasa
Sipariş

Aşağıdaki tabloya 2020 de kullandığınız firma nolarını ve aynı firmaları 2021 kullanmak istediğiniz Firma nolarını
yazınız.
2020 yılı Firma No

2021 Yılı Firma No

