Yenilikler
İcra Modülü




İş Emri ile birlikte iş emrine bağlı otomatik görev tanımı oluşturulabilmesi sağlanmıştır. İş Emri oluşturulurken
Görev Oluşturulacak işaretlendiğinde Görev ile ilgili seçenekler girilebilmektedir. İş Emri tanım ekranında iş emirleri
için Görev Oluşturulacak seçeneği ve görev parametreleri girilerek ön değer olarak gelmesi sağlanmıştır. Kullanım
için PDF’ini isteyiniz.
Toplu Gelişme Girşi modülünde Excel dosyasını FoyNo bilgisi yerine IcraMudurluguYer, IcraMudurgluguNo,
DosyaNo sütunlarını kullanarak oluşturabilme imkanı sağlandı.



Toplu İşlemlerde Toplu Gelişme girişi ekranında Excel dosyası Excelden menüsü altındaki 2 alt seçenekten seçilerek
işlem yapılabilir.






Uyap Taşınır ve Uyap taşınmaz kayıtlarının yüklenmesi işleminde Kefillerin de dikkate alınması sağlandı.
Araç plakalarında özel plakaların girilebilmesi için saha 30 karaktere kadar genişletilmiştir.
Kıymet Takdir Tebliği yapılacak uyarısı mal satış sonucu girildi ise veya satış sonuçlandı ise çıkmaması sağlandı.
Toplu Tebligat sorgulama işleminde listelenecek kayıtlar için Vekalet seçilebilmesi sağlandı.



Takibi başlat işleminde ve itiraz sonucunda alacak kalemleri düzenlenirken eğer faiz başlangıç tarihi takip
tarihinden ileride ise Faiz hesabının faiz başlangıç tarihinden mi takip tarihinden mi başlayacağı sorulacak şekilde
düzenleme yapılmıştır.



Uyap XMLinde uygulanmış Faiz için Diğer Faiz tipli alacak kaleminin kullanılması sağlandı. Test edelim.



Toplu Kişi bilgi güncelleme modülünde FöyNo ve Kişi Adına göre hazırlanan excel dosyası ile işlem yapılabilmesi
sağlanmıştır. Kullanıcı hazırladığı excel dosyasının hangi referansa göre hazırlandığını seçerek işleme
başlayabilecektir.

Dava Modülü






Dava Tutarları ekranına Karar Verilen Vekalet Ücreti ve Masraf tutarlarının girilebileceği sekmeler eklenmiştir.
Müvekkil ve Karşıyan tarafından yapılan masraf ve vekalet tutarlarının ilgili taraflara yüklenen tutarları bu
ekrandan girilebilecektir.
Dava Tutarları ekranına Karar Verilen Vekalet Ücreti ve Masraf tutarlarının girilebileceği sekmeler eklenmiştir.
Müvekkil ve Karşıyan tarafından yapılan masraf ve vekalet tutarlarının ilgili taraflara yüklenen tutarları bu
ekrandan girilebilecektir.
1- Bu işlemi yapacak kullanıcı için Klasör Yetkileri menüsünden ilgili personel seçilir.
2- Dava Vekalet Ücreti Masraf Tutarı yetkileri verilir.
3- İlgili föyde, ilgili dava seçimi yapılır.
4- Dava tutarları düğmesine tıklanır.
5- Sağ Tık Ekle ile Dava Karar Verilen Vekalet Ücreti – Masraf Tutarları Penceresinden, Müvekkilin yüklendiği ve
Karşıyanın yüklendiği Vekalet Ücreti, Masraf ve Harç tutarlarının girişleri yapılır.

Dava Duruşma ekranına Talimat Mahkeme Türü alanı eklenmiştir.

Danışmanlık Modülü


Danışmanlık dosyalarına da kişi bilgisi girişi girilebilmesi sağlanmıştır(1). Böylece, örneğin, müvekkillerinizin
çalışanlarına gelen haciz ihbarnameleriyle ilgili yazışmaları daha rahat yapabilirsiniz (2).

Genel


Arama Penceresinde Föy Ara ekranında arama satırlarına hızlı gidebilmek için Alt ile birlikte altı çizili harflere
basılabilir. Örneğin Alt tuşu ile birlikte T harfi T.C. Kimlik No sahasına hızlı ulaşabilmenizi sağlar. Aynı şekilde Alt
tuşu ile birlikte D harfi İcra Dosya No sahasına hızlı ulaşabilmenizi sağlar.



Görevler ekranında sağ tık menüsüne Panoya Kopyala ve Excel dosyasına kaydet özelliği eklenmiştir.

Finans Modülü


Müvekkil Vekalet ücreti fiş basımında Vekalet seçimi ile birlikte Müvekkil seçimi de yapılabilmesi sağlandı. Böylece
evrak basımında tek bir müvekkilin ismi çıkması mümkün olur. (Ortak Vekaletler için kullanılır.)



Hesap Planına Sair Kesintiler hesabı eklenmiştir.



Vekalet Ücreti makbuzuna Sair Kesintiler girilebilme imkanı sağlanmıştır.



Vekalet Ücreti Basım dizaynına Sair Kesinti Tutar sahası eklendi.

