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Arabuluculuk Dosyaları
Hukuk Partner’de son yapılan güncellemeler ile birlikte artık Arabuluculuk dosyalarınıza ilişkin işlemleri de programınızdan
yürütebilirsiniz. Bununla ilgili olarak detayları bu dokümanımızda bulabilirsiniz.

Arabuluculuk Yetkilendirmeleri
Arabuluculuk işlemleri için yetkilendirmeyi Klasör Yetkilerinden ilgili kullanıcıyı seçerek Dosya menüsü altındaki Arabuluculuk Yetki
seçimini yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Böylece Arabulucu olarak size gelen dosyalarınızı bundan sonra Arabulucu dosyası şeklinde takip
edebilirsiniz.

Arabuluculuk Dosyası Açma
Yetkinizi verdikten sonra Arabuluculuk menüsünden Hızlı Dosya (Arabuluculuk) Girişi yaparak ilgili dosyalarınızı oluşturabilirsiniz.

Hızlı Dosya Girişi fonksiyonuna uygun şekilde girişlerinizi yapabilirsiniz. Taraflar olarak işçi, işveren ve vekil seçimi bulunmaktadır.
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Taraf bilgileri girildikten sonra Arabuluculuk bilgileri tamamlanır (sarı boyalı alan).

Arabuluculuk bilgileri tamamlandıktan sonra Tamam tuşuna basılarak dosya açılma işlemi tamamlanmış olur. Hızlı Dosya Girişi ile girilmiş
bilgiler Arabuluculuk dosyasında dava sekmesinde izlenir.

Öncesinde tanımlanmış arabuluculuk belge şablonlarınız varsa Yazım sekmesinde onların eklenmiş olduğunu göreceksiniz. Basılı belge
işlemlerinizi de buradan yürütebilirsiniz.
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Arabuluculuk Dosyalarını Bulma
Arabuluculuk şeklinde giriş yaptığınız Arabuluculuk dosyalarınızı arama penceresinden Arabuluculuk tipini seçerek rahatlıkla bulabilirsiniz.

Taraf olarak Arabuluculuk
Taraflardan biri olarak Arabulucuya gidiyorsanız dava
dosyalarınız içinde dava kaydı oluşturmalısınız. Ancak Başlangıç
şekli olarak Arabulucu seçeneğini seçmeniz gerekmektedir.
Böylece arabulucuya başvurduğunuz (işçi veya işyeri tarafı
olarak) dosyanızı takip edebilirsiniz. Duruşma Eklediğiniz zaman
duruşma türü olarak oturum görünecektir. Oturumlar ile ilgili
olarak İnteraktif raporlarda Aynı duruşmalarda olduğu gibi
Oturumlar listelenebilecektir.

Arabuluculuk Gelir ve Gider Hesapları
Finans Modülümüzü kullanıyorsanız Güncelleme ile birlikte 65
kodlu Arabuluculuk gelir hesabı ile 73 kodlu gider hesabı
otomatik olarak oluşturulacaktır.
Böylece bu tip dosyalarınızın masrafları muhasebeleştirildiğinde
yeni oluşturduğumuz arabuluculuk gider hesabı çalışacaktır.
Aynı şekilde bu dosyalar için keseceğiniz meslek makbuzu için
Arabuluculuk Makbuzu Kesme menüsü eklenmiştir. O menü için
de kendinizi ve diğer ilgililere yetki vermelisiniz. Bu menüden Ek Açıklama Oluştur düğmesini kullanarak ister taraflara ister dosyaya
(arabulucu dairesine) makbuz kesebilirsiniz. Makbuzu kime keseceğinizi ekranın sağ üst kısmından seçebilirsiniz.
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İnteraktif Raporlarda Arabuluculuk Dosyaları
İnteraktif raporlarda oturum zamanlarını ve devam eden arabuluculuk işlemlerini takip edebileceğiniz 2 başlık oluşturulmuştur.
Arabuluculuk dosyalarınızı buradan da takip edebilir istediğiniz dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.
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