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XML Dosyasından Toplu Takip Açma
Kurum sisteminden açılmış olan dosyalarınızı XML dosyasından faydalanarak Hukuk Partner’e hızlı ve toplu bir şekilde aktarabilirsiniz.
Arama kutusuna XML yazarak Toplu İşlemler başlığının altındaki Takip Hazırla-Ön Kabul (XML Dosyasından) penceresini açın.

Vekalet : Dosyaların aktarılacağı Vekalet’i belirtin.
Takip Tr : Dosyaların açıldığı Takip Tarihini girin.
İcra Md : Dosyaların açılmış olduğu İcra Müdürlüğünü girin.
İcra No : Dosyaların açılmış olduğu İcra Müdürlüğü numarasını girin.
İlk Dosya No: İlk Dosya numarası başlangıcını girin.
Varsayılan Anapara Alacağı:
XML dosyasında yer alan
alacak
kalemlerinin
açıklaması Hukuk Partner de
yer alan türler ile benzer
olmadığında; özellikle “Diğer
Alacak” vb. açıklamalar
olması durumunda, program bunun hangi alacak türüne karşı geldiğini bilemez. Hukuk Partner XML dosyasını okurken böyle bir alacak
kalemi ile karşılaştığında bu kalemi Varsayılan Anapara Alacağı’nda seçilen türe çevirir. Bu özellik gelen XML dosyasındaki tüm “Diğer
Alacak” tipli alacaklar aynı türde olduğunda çok işe yarar.
Ancak XML dosyasında yer alan bu tür kayıtlar, farklı türlerdeki alacaklara ait ise her birinin türü Varsayılan Anapara Alacağı’na çevrileceği
için doğru bir aktarım olmaz. Bu durumda farklılık gösteren kayıt satırlarında elle doğru alacak türünü ilgili listeden seçmeniz (düzeltmeniz)
gerekir.
Uyap XML Dosyasından: Dosya aktarımında kullanılacak XML dosyası için bu düğmeye tıklayın ve dosya konumundan XML dosyasını açın.
Hukuk Partner XML dosyasını okuyacak ve dosyadaki; Borçlu Bilgilerini ve Alacak Nedeni bilgilerini getirecektir.
1 nolu sekmede Föyler sıralanmıştır. Her Föye ilişkin detay alt satırda 3 nolu sekmede Föy Kişiler ve Föy Alacaklar sekmesinde
detaylandırılmıştır.
2 nolu sekmede ise tüm kişiler ve bir sonraki Tüm Alacaklar sekmesinde ise alacak kalemleri detayları listelenmiştir.

3

İcra Dosya Numaralarında Değişiklik yapılması:
Föyler sekmesinde XML den sıralı olarak gelen ve İlk Dosya No seçimine göre yine sıralı gelen İcra Müdürlüğü, İcra Numarası ve Dosya
Numarası sütunlarındaki (mavi sütun başlığı şeklinde izleyebilirsiniz) satırlara elle müdahale edebilir, gerekli düzeltme ve düzenlemeleri
yapabilirsiniz.
İcra Dosya Numarasını Aşağıya Doğru İlerlet: İlk Dosya No seçimine göre XML deki sıralama yapısına paralel şekilde numaralandırma
otomatik yapılır. Ancak herhangi bir sebeple bu sıralamada bir değişiklik oluşabilir. Düzeltme sonrasında yeniden toplu ve hızlı bir şekilde
kalan dosyaları yeniden numaralandırmak için kullanılan fonksiyondur.
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