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Çağrı Merkezi


CallTurk ve Infoline numara sorgulama servisi ile yapılan sorgulama sonucundaki telefon numaralarının anında
Aranabilmesi için telefon numaralarının yanına arama butonu eklenmiştir.
Şöyle ki; mevcut durumda, föy içinde borçlu bilgilerinin üstünde sağ tık yapılıp Callturk-Partner seçiminden (1) sorgulama
penceresi açılır, İl veya tercihli olarak ilçe seçimi yapıldıktan sonra Sorgulama düğmesine tıklanarak sorgulama yapılırdı (2)
Sonrasında bu bulunan kayıtlar Telefonları Föye Aktar düğmesine tıklanarak Föye aktarılır arama işlemi ondan sonra
yapılırdı. Bu güncelleme ile birlikte sorgulama ekranında bu Telefonları Föye Aktar işlemini yapmadan da artık arama
yapılabilme özelliği gelmiştir (3).

UYAP Sorgulama


Uyap Sorgu modülünde Föyü ve davası bulunan ancak duruşma bilgisinin işlenemeyeceği durumlar için sağ tık menüsüne
"Seçilen Duruşmayı Listeden Çıkart" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek tıklandığında duruşma sisteme işlenmeden listeden
çıkartılacaktır.



Uyap sorgu modülünde sorgulama yapıldığına dair log kayıtlarının oluşması sağlanmıştır. Duruşma ve safahat kayıtlarının
bulunup bulunmadığı kaydedilecektir. Bu log kayıtları Raporlar menüsünden (Q-Biz üzerinden) inceleyebilirsiniz.

İnteraktif Raporlar



İnteraktif Raporlardaki "Tensip Zaptı Bekleniyor" uyarısının kriterleri düzenlendi.
İnteraktif raporlara Aktif Davalar için Cevap Bekleniyor, Cevaba Cevap Bekleniyor, İkinci Cevap Bekleniyor ve Uyarı
Üretilemedi başlıkları eklenmiştir.
Cevap Bekleniyor: Müvekkil davacı, cevap tebellüğ tarihi girilmemiş ve duruşma kaydı girilmemiş kayıtlar
listelenir.

Cevaba Cevap Bekleniyor: Müvekkil davalı ve cevap tarihi girilmiş, cevaba cevap tebellüğ tarihi girilmemiş ve
duruşma girilmemiş kayıtlar listelenir.
İkinci Cevap Bekleniyor: Müvekkil davacı ve cevaba cevap tarihi girilmiş, ikinci cevap tebellüğ tarihi girilmemiş ve
duruşma girilmemiş kayıtlar listelenir.
Uyarı Üretilemedi: Dava içeriklerine göre herhangi bir uyarı oluşturulamamış kayıtlar listelenir.

Föy Ekranları


Masraf ekranında sağ tık menüsüne "Toplu Masraf Gir" seçeneği eklenmiştir. Bu menü kullanılarak aynı gider grubuna ait,
gider kodu seçerek birden fazla masrafı öndeğer girerek hızlı bir şekilde giriş yapılabilir.
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Masraf Penceresinde sağ tık yapılır, Toplu Masraf Gir seçimi tıklanır.
Öndeğer bölümünden oluşturulacak masraf kalemleri için ortak açıklama girilir.
Gider kodlarından hangisi kullanılacaksa çift tıklanır ya da sağa aktar (sağ ok) düğmesine tıklanır.
Masraflar bölümünden tutarlar, düzeltme yapılacaksa öndeğer olarak gelen açıklama düzenlenir.

Bu tanımlamalardan sonra Tamam düğmesine tıklanarak seçilmiş olan masraf kalemleri masraf penceresine tek seferde
aktarılmış olur.


Taşınmaz ekranı sağ tık menüsüne "Ekle (Seçili Taşınmaz Bilgilerini Öndeğer Olarak Getir)" seçeneği eklenmiştir. Grup
taşınmazların girişi yapılırken bu seçenek ile taşınmaz bilgileri ve taşınmaz kişilerinin yeni eklenecek taşınmaza öndeğer
olarak gelmesi sağlanmıştır.

Bu özellik sayesinde tapu bilgileri benzer taşınmazlara ilişkin (İl, ilçe, Bölge, Mahalle, Ada Pafta …vs. gibi) ortak sahalar
yeni açılacak taşınmaza öndeğer olarak getirilecektir. Böylece sadece değişen sahalar (cilt, sahife, sıra, bağımsız bölüm vs.
gibi) güncellenerek yeni kayıt basit, hızlı ve pratik bir şekilde oluşturulmuş olacaktır.





Taşınmaz ekranında mükerrer taşınmaz tanımlanmaya çalışıldığında (ada, pafta, parsel, cilt, sahife, sıra, bağımsız bölüm
bilgileri üzerinden) hata verilerek engel olunması sağlanmıştır.
Ceza davalarında takipsizliğe itiraz yapıldığında mahkeme türü seçilebilmesi sağlanmıştır.
Alacak Grubu ekranında Faiz tablosu seçildiğinde "Yıldönümündeki Faiz Oranı kullanılsın" seçeneği eklenmiştir. Özellikle
Kıdem tazminatı alacakları için uygulanabilecek bir fonksiyondur. Bu seçenek tıklandı ise; Faiz Tablosuna bakılarak alacağın
yıl dönümüne denk gelen faiz oranları kullanılarak faiz hesabı yapılacaktır.
Bu şekilde bir uygulama için Alacak Penceresinde, seçilen Alacak Grubu tanımında T.Ö. (Takip Öncesi) ve T.S. (Takip
Sonrası) “Yıldönümündeki Oranı Kullan” seçeneği işaretlenir (1). Aşağı ekrandaki örneğe bakacak olursak; Faiz Başlangıç
tarihi olarak 01/01/2012 tarihi baz alınarak seçilen faiz tablosunun bu tarihe denk gelen faiz oranı baz alınarak faiz hesabı
bugüne kadar getirilmiştir (2). Bu seçenek işaretlendiğinden, Faiz tablosunda yer alan ara tarihlerdeki (21/6/2013; %11 ve
19/6/2012; %16,5) değişimler hesaplamalar yapılırken dikkate alınmamıştır.

Toplu İşlemler


Toplu Belge Ekle-Yaz ekranında Dosyaya Yaz seçeneği eklenmiştir. Yazdırılan evraklar (Dosya Türü sahasında belirtilen)
RTF veya UDF formatında seçilen dizine (Dosya Klasörü sahasında belirtilen konuma) kaydedilir.



Uyap Süreç yönetimi modülünde Belge Ekleme ve Yazdırma işlemlerinde ekrandaki liste sırasında işlem yapılması sağlandı.
Örneğin kullanıcı ekrandaki listeyi icra dairesi sırasına alıp işlemi başlatabilir.
Toplu İşlemlere "Kişi Telefon Pasife Al" seçeneği eklenmiştir. Pasif durumda olan telefon numaraları bu menü kullanılarak
toplu olarak pasife alınabilir.



Tanım Modülleri











Vekalet Grubu menüsü ve ekranı oluşturuldu. Bir vekaletten farklı bir çalışma şekli oluşturmak için veya birden fazla
vekaleti birleştirerek bir çalışma şekli oluşturmak için bu menüden tanımlama yapılabilecektir. Bakınız Müvekkil, Vekalet,
Vekalet Grubu Dökümanı…
Kapanış Türü tanım ekranında "İcra Hesabı Devam Eder" parametresi eklenmiştir. Kullanıcı tarafından tanımlanan föy
sonuç türleri için hesabın sonuç tarihinde durmaması ve devam etmesi için bu seçenek işaretlenebilir.

Ofis ekranında Avukat ve Diğer kişiler listesinde Personel durumu sütunu eklenmiştir. Bu sütunda Aktif/Pasif durumu
listelenecektir.
Ülke listesi sisteme eklendi. Müvekkil adres (1), Föy kişi adres, Föy kişi diğer adres kayıtlarına ülke alanı eklendi (2).

Adres kısmında ülke seçildi ise Uyap XML oluşturulurken adres türü olarak "Yurtdışı İkametgah Adresi" veya "Yurtdışı İşyeri
Adresi" kullanılacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
Müvekkil Kodu ve Vekalet Kodu sadece rakamsal kullanılıyorsa tanım ekranlarında Kod sahasına göre sıralamanın sayısal
yapılması sağlanmıştır.
EYÜP ilçesinin adı EYÜPSULTAN olarak güncellenmiştir.

Finans


Plus sürüm için; Danışmanlık dosyalarında Fonksiyon Menüsü - Müvekkil Vekalet Ücreti ekranının kullanılabilmesi
sağlanmıştır. Dava dosyalarınızda yapabildiğiniz -alacağınız müvekkil vekalet ücretinin- takibini, bundan sonra Danışmanlık
dosyalarınız için de bu ekrandan tanımlayıp takibini yapabilirsiniz.




Finans modülü Müvekkile Makbuz Kesme işleminde Müvekkil seçimi ile ilgili düzenleme yapıldı.
Avans Alma, Avans İadesi, Avans Alma (Borçlu Ödemelerinden), V.Ü. Tahsilatı (Avanstan) fiş türlerinde Vekalet seçilerek
işlem yapılması ve Müvekkil seçilebilmesi sağlanmıştır. Böylece ortak vekalete sahip çalışma şekli içinde hangi
müvekkilden avans aldığınızın takibini yapabilirsiniz.



Fiş girişinde Müvekkil seçildi ise Fiş İzleme ekranında Müvekkil bilgisinin görüntülenmesi sağlanmıştır.



Müvekkil Cari Hesap raporunda Avans Masraf sekmesine Müvekkil sütunu eklenmiştir. Avans-Masraf işlemlerinde seçilen
Müvekkil bu sütunda görüntülenecektir.

Diğer Modüller




Menü seçeneklerinden giriş yapıldığında log kayıtları oluşturulacaktır. Kullanıcıların tanım ve fonksiyonel ekranlara giriş
yaptığı bilgisi kaydedilecektir.
Tanım kayıtlarının (Müvekkil, Faiz tabloları, taşınmaz türü, vs.) görüntülenmesi ile ilgili log kayıtlarının oluşması
sağlanmıştır.
Listeleme ve raporlama ekranlarına log kayıtları oluşturulmuştur. (Sözleşmeli Ofis Avans, Vek.Ücr. Talep ve Cari hesap
ekranları, Finans Onay, Muhasebeleştirme, Parasal işlemler vs.)
Klasör Loglarına örnek kayıtlar aşağıdaki gibidir.

