Yenilikler
Dava Modülü


Tanım menüsüne Dava Aşama Türü tanımlaması eklenmiştir.
Bu menünün çalışması için Ortak Menü Yetkilerinin tanımlanması gerekmektedir.



Aşamalardaki dava tutarlarını girebilmek için Dava Tutarları ekranı hazırlanmıştır. Dava, Bilirkişi, Islah, Karar vb.
aşamalar için dava tutarları girilebilecektir.

İcra Modülü


Tanım-Finans-Bankalar menüsü standart kullanıcılara açıldı. Böylece bankalar menüsünden Banka unvanları ve
genel müdürlük adresleri tanımlanabilecektir.



Föy Kişiler ekranı sağ tık menüsüne "Bankaları 3. Şahıs olarak ekle" menüsü eklendi. Bankalar ekranında tanımlanan
bankalar seçilerek hızlı olarak föye eklenebilecektir.
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Kişiler Penceresinde
Sağ Tıkla “Bankaları 3. Şahıs olarak Ekle…” tıklanır.
Hangi bankalar eklenmek isteniyorsa seçim yapılır ya da sağ tıkla Hepsi seçilir.
Bu eklenen 3. Şahıslar (Bankalar) Föyde daha önceden tanımlı herhangi bir 3.şahıs yoksa yeni açılan Diğer
Kişiler sekmesinde izlenir.

Föy ekranında föy kişileri listelenirken Borçlu/Kefil veya Diğer kişiler olarak iki farklı liste halinde listelenmesi
sağlandı.
Bir önceki maddede (ekranda) 4. Şık



Numara Sorgulama (118) hesaplarının tanımlanabileceği tanım ekranı oluşturuldu. (11824 Infoline sistemine
destek verilmektedir.)



Numara Sorgulama hesabı tanımlandı ise kişilerin üzerinde sağ tık yapıldığında "NUMARA SORGULAMA" hesabı
seçilerek numara sorgulaması yapılabilmesi, bulunan telefon numaralarının föy kişi telefon kayıtlarına
aktarılabilmesi sağlanmıştır. Yapılan sorgulamalar ve sonuçları ayrıca kayıt altına alınmakta olup. Kullanıcı daha
önce yapılmış bir sorgulama gönderdiğinde önceki sorgulamalar kullanıcıya gösterilmektedir. Kullanıcı isterse
tekrar sorgulama yapabilmektedir.

1- Föyde kişiler bilgisinin izlendiği alanda sağ tık yapılır. Bilinmeyen numara Sorgula ekranından sorgulama
yapılmak istenen hesap seçilir.
2- İnfoline Sorgulama ekranında “İsimden Numara Sorgulama” sekmesi seçilir.
3- Arama yapılacak operatör seçimi yapılır.
4- Daha önce bu operatör üzerinden arama yapılmışsa, bilgi verilir.
5- Önceki Sorgulamalar Penceresi açılır. Buradan tekrar sorgulama yapılacak ise “Kapat Tekrar Sorgula”
seçimi yapılır.
6- Bulunan Telefonlar kısmından telefonlar incelenir. Yeşil ve Var kutusu işaretli olan kayıt daha önce föye
aktarılmış numaradır.
7- Yeni telefonlar Seç kısmından işaretlenerek Telefonları Föye Aktar düğmesine tıklanır.


Kişiye ait çok sayıda telefon numarası varsa ön ekranda belli bir miktarda telefon listelenmesi ve listelenmeyen
telefon sayısının gösterilmesi sağlandı.



Föy Silme işlemlerinde hatalı silme işlemlerine karşın ikinci onay sorusu eklendi.



İş Emri Tanım ekranında sağ tık menüsüne "İş Emrini Çoğalt" fonksiyonu eklenmiştir. Bu fonksiyon kullanılarak bir
iş emri tanımı kodu ve açıklaması değiştirilerek kopyalanabilecektir.



Danışmanlık Sözleşmesi tanım ekranına belge ekleme özelliği eklendi.



Standart Raporlar - Parasal İşlemler raporuna Asıl Borçlu TCKimlikNo sahasının listelenebilmesi sağlandı.



Yardım - Hakkında ekranında Sürüm bilgisi, Lisanslı kullanıcı, Sözleşme bitiş tarihi bilgilerinin görünmesi sağlandı.
Ayrıca web sitesi ve blog sayfamıza erişim için linkler eklendi.

