2018 Ağustos & Eylül Yenilikleri

Dava-Danışmanlık
Dava ve Danışmanlık modülü yenilenmiştir. Yeni görünüm için öncelikle Klasör Yetkileri menüsünden ilgili menüler için kullanıcı
bazında yetki vermelisiniz.



Dava süreçleri Soruşturma, Esas, Karar, İstinaf, Yargıtay/Danıştay, Karar Düzeltme sekmelerine ayrılmıştır.



Menüdeki DOSYA başlığı DAVA-DANIŞMANLIK olarak değiştirilmiştir.



Dava veya Danışmanlık dosyası oluşturmak için kullanılan DAVA-DANIŞMANLIK -> HAZIRLIK -> Dosya Takip menüsü Dava
olarak değiştirilmiştir.





DAVA-DANIŞMANLIK -> HAZIRLIK menüsü altına "Danışmanlık" menüsü eklenmiştir. Danışmanlık dosyalarını bu menü
seçeneği ile oluşturabilirsiniz. Bu menüden dosya oluşturabilecek kullanıcılara yetki verilmelidir.
Mahkeme Türleri düzenlendi. Sulh Ceza Mahkemesi ve Ahkami Şahsiye Mahkemesi Kapatılan olarak güncellendi. Yeni dava
açarken bu mahkeme türleri seçilemeyecek.
Soruşturma sürecine ilave sahalar eklenmiştir.

Föy Ekranları


Yeni dosya oluşturma ekranı düzenlenmiştir.



Yeni dosya oluştururken Vekalete bağlı olmadan müvekkil seçerek föy oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Ancak dosya ile ilgili
parasal işlem veya yargılama işlemi yapılacak olduğunda vekalet belirlemek gerekecektir. Föy içinde Fonksiyon menüsündeki
Vekalet Belirle menüsünden vekalet belirlenebilecektir.



Föy ekranında Yazım ekle yapıldığında "Son Kullanılan Belgeler" sağ tık menüsünde listelenecektir. "Son Kullanılan Belgeler"
listesi her kullanıcı için ilgili bilgisayarda oluşacaktır. Kullanılan yazım şablonlarına göre liste otomatik olarak oluşacaktır.





Föy Alacak ekranında KDV sahası Vergi olarak düzenlendi. "KDV" veya "KDV+ÖİV" gibi Vergi başlığını seçme imkanı sağlandı.



Föy kapak ekranında personel seçimi yapılırken sadece aktif kullanıcıların gelmesi sağlandı.

Uyap



Hazırlanan UDF dosyasındaki sayfa kenar boşluklarının Hukuk Partner editöründeki ile aynı ölçüde olması sağlandı.
Uyap safahat sorgulama sayfasında değişiklik yapılmış. Uygulamada gerekli düzenleme yapılarak, toplu safahat
sorgulanabilmesi sağlandı.

Yönetim Konsolu - Görevler
Yönetim Konsolu menüsüne Çalışılan Föyler seçeneği eklenmiştir. Kaydedilen föyler bu listeye eklenecektir. Program açılışından
kapanışına kadar bu ekranda kaydedilen föyler listesi oluşturulacaktır.

Toplu İşlemler





Ptt barkod sorgulaması yapıldığında "Teslim Edildi (Tutanaklı/Talimatlı İşlem)" açıklamalı işlem tebliğ edildi işlem türlerine
eklendi.
Toplu Takip Açma modülünde "KDV Başlığı" sütunu kullanılabilmesi sağlanmıştır. KDVOranı kullanılacaksa KDV Başlığı
sahasına "KDV" veya "KDV+ÖİV" bilgisi girilebilir.
Toplu Takip başlat modülünde liste excel dosyasında alınıyorsa TakipTarihi sütunu eklenerek föy bazında takip tarihi
verilebilmesine imkan sağlanmıştır.
Toplu SMS gönderme ekranında Kişi Diğer Telefonlarına gönderim yaparken; Sadece kendisine ait diğer cep telefonlarına
gönderiminin yanı sıra ayrıca tüm diğer cep telefonlarına da (yani eşi, komşusu, çocuğu vs.) gönderilebilmesi seçeneği eklendi.

Diğer Modüller


Menü üzerinde menünün 1 ve 2 seviye açılabileceği butonlar eklenmiştir.

