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ARAÇ ALIM/SATIM TAKĐBĐ 
 
 
 
Otomotiv ve tekstil gibi sektörlerde stok takibi yapılırken geleneksel stok tanımlama 
alanları yeterli olmamaktadır. Derece Yazılım fonksiyonel ve esnek yapısı ile stok 
tutarken ihtiyaç duyulan çeşitli ek bilgileri kullanıma açarak bunların takibini mümkün 
kılar. Uyarlama biçimine göre pek çok farklı amaçla kullanılabilecek Araç Alım/Satım 
Takibi özelliği parametriktir ve ihtiyaca göre etkinleştirilir. Tüm binek ve ticari araçların 
yanı sıra tarım makineleri, traktör ve iş makinelerinin Şasi No bazında takibini 
sağlar.  
 
Araç Alım/Satım Takibi için tasarlanan alfanümerik biçimli alanlar farklı sektörlerin 
ihtiyaçlarına göre değiştirilerek kullanılabilir. Örneğin bu sistem tekstil sektörüne göre 
uyarlandığında farklı aksesuar, renk, beden ve modeller için yapılandırılır. Tüm bu 
fonksiyonel özellikler, stok takibini mümkün olan en geniş ve esnek yapıda kullanabilme 
sonucunu doğurur. 
 
Şasi No, Aksesuar, Model ve Renk bilgilerinin yanı sıra Motor No, Tabla Şasi No, Ağırlık, 
Beygir Gücü, Alım Brüt Bedeli, GTĐP Pozisyon, Beyanname No, Tarihi, Gümrük Mak. No 
ve Tarihi ek bilgileri de takip edilmektedir.  
 
 
AKIŞ ŞEMASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Araç giriş ve çıkış işlemlerinde Şasi No anahtar bilgi olarak kullanılır ve tüm araç takip işlemleri bu 
numara esas alınarak yapılır.  

Şasi No: WB90172A4VXB03702 
- Aksesuar: ……………………………… 
- Renk: …………………………………… 
- Model:…………………………………… 
- Motor No: ……………………………… 
- Ağırlık:…………………………………… 
- Beygir Gücü: ………………………… 
- Tabla Şasi No:………………………… 
- GTĐP Pozisyon: ……………………… 
- Beyanname No: …………………… 
- Tarih: …………………………………….. 
- Gümrük Mak. No: …………………. 
- Tarih: ……………………………………… 

  

Stok Kodu: AST13CDTI90EN 
Stok Adı: Astra1.3CDTi Dizel 90 HP Enjoy 

Şasi no bazında Şablon Oluştur (F7) ile 
araca ait tüm bilgiler stok kartına girilir.  

Satış sırasında Stok Kodu’nun ardından 
araca ait Şasi No ve bağlı bilgilerin gelmesi 
için Son Stoktan Seçim (F8) yapılır. 
Belirtilen stok altında kayıtlı eldeki 
araçlar şasi noya göre listelenir. Alım 
sırasında girilen tüm bilgiler ekrana gelir.  
 

Stok Kodu : AST13CDTI90EN 
Şasi No:  WB90172A4VXB03702 
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ARAÇ ALIM/SATIM TAKĐBĐ’NĐN ÇALIŞMA ŞEKLĐ 
 
Araçları birbirinden ayıran en belirgin özellik şasi numarasıdır. Benzersiz tanımlayıcı 
olarak adlandırabileceğimiz şasi numarası her araçta farklıdır. Araç takibini şasi 
numarasına göre yapmak istediğinizde farklı stok kodları kullanma ihtiyacı doğar. 
Bununla birlikte her araçta tekrar eden ortak özellikler de vardır. Aynı marka ve model 
araçlar için ortak stok kodu kullanmak geleneksel stok takibinde esastır.  
 
Basit takip yönteminde her aracı farklı stok kartları altında tutmak -ki bu istenmeyen 
bir durumdur- veya açıklama satırına uzun bilgiler girmek gibi yaklaşımlar uygulanır. 
Derece yazılım çelişki yaratan bu soruna Araç Alım/Satım Takibi parametrik özelliği ile 
çözüm getirmektedir. 
 
 
 
Araç Alım/Satım Takibi Kullanıldığında  
 

- Her araç sadece stok koduyla değil Şasi Numarası bilgisiyle de takip edilir. 

- Araçlara ait farklı aksesuar, model ve renk bilgileri de şasi numarasına bağlı olarak kaydedilir. 

- Tanımlanan aksesuarlar, modeller ve renkler tıpkı stok kodu gibi farklı araçlar için de kullanılır. 

- Yeni araçlar daha önce açılmış olan stok kodlarına kaydedilirken yeni aksesuarlar, 

renkler ve modeller de ilgili listelere dahil edilerek oldukça zengin içerikli bir takip sistemi 

oluşturulur.  

- Hangi aracın nereden alındığı, kim tarafından sipariş edildiği ve kime satıldığı net 

olarak bilinir. 

- Şasi numarası ile birlikte Motor numarası, Tabla Şasi numarası bilgileri de saklanır. Böylece 

birden çok tanımlayıcı ile takip imkanı doğar. 

- Ağırlık ve Beygir Gücü (HP) her araç için kaydedilir. Bu bilgiler raporlarda kullanılır.   

- Özellikle gümrük işlemleri sırasında takip edilmesi gereken GTIP Pozisyon No, Beyanname 

No ve Tarihi, Gümrük Mak. No ve Tarihi de tutulur. Gümrük işlemlerinin takibi için ayrı tablolar 

oluşturmaya gerek kalmaz. 

- Bahsi geçen özelliklerin motorlu araçlar dışında farklı stoklar için yapılandırılması 

mümkündür(*). Böylece herhangi bir stok hem ortak tanımlayıcılar (stok kodu, adı, türü, 

grubu, tedarikçisi, döviz tipi, aksesuarı, modeli, rengi…) hem de hiçbir üründe aynı olmayan 

spesifik tanımlayıcılar (her üründe değişen numara veya kodlar) ile takip edilebilecektir.  

 

 

 

* Derece Yazılım geliştirdiği çözümlerin tümünde sadelik ve işlevselliği bir arada sunuyor. Sadece en yetkili kullanıcılar 

tarafından değiştirilmesine izin verilen parametreler ile programların davranış biçimleri ve işleyişleri belirleniyor. Böylece 

ekran başındaki operatörlere ihtiyaçları olmayan ve hiç kullanmayacakları alanlar gösterilmeyip hızlı ve yapılan işe odaklı bir 

çalışma ortamı sağlanıyor.  
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NASIL ÇALIŞIR? 
 
STOKLARA ARAÇ GĐRĐŞĐ 
 
Diğer stok kartlarında da uygulandığı gibi araç girişi için Stok Giriş(Normal), Stok Devir Girişi, Sipariş, 
Đrsaliye veya Alım Faturası ekranları kullanılabilir(*).  
 
Đlk olarak Stok kodu girilir. Stok kodu ile birlikte Şasi No alanı ve buna bağlı Motor No, 
Aksesuar, Renk ve Model başlıkları da gridde doldurulmak üzere hazır olacaktır. Gridde 
gözükmeyen Ağırlık, B.G., Tabla Şasi No, GTIP Poz. No, Beyanname No, Beyanname Tarihi, 
Gümrük Mak. No, Gümrük Mak. Tarihi bilgilerini girmek üzere [F7]-Şablon Oluştur tuşuna basılır. 
Gride eklenen yeni alanlara gerekli bilgiler girilir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaydedilmiş araçları Şasi numaralarına göre gözden 
geçirmek ya da yeni araç kaydı yapmak üzere  
/Stok/Araç Đşlemleri/Şasi No Listesi ekranı kullanılır.  
 
Yeni kayıt düğmesine [Insert] basıldığında stoklara 
girişi yapılacak araçlar için ayrıntılı tanımlama 
yapılabilecek Şasi No Tanımı penceresine ulaşılır. 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Bilgi giriş ekranlarının çoğunda kullanıcının önceden tanımlı listeden bir değer seçerek doldurabileceği alanlar bulunur. 

Fatura ekranlarındaki [Stok/Hizmet Kod] bu türden alanlara bir örnektir. [F4](koduna göre) ve [F6](adına göre) 

fonksiyon tuşları bu tip alanlarla ilişkilendirilen listeye ulaşmayı sağlar. Kullanıcı, kendisine tanınan yetkiye bağlı olarak 

yeni kayıt oluşturabilir. Bu özellik, çalışılan ekranı kapatmadan önceden tanımlamış olması gereken girdileri 

oluşturabilme ve anında kullanabilme imkanı sağlar.  
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Şasi No ile bağlantılı diğer listeler aşağıdaki gibidir. 

 
 
/Stok/Araç Đşlemleri/Aksesuar Listesi komutu 
aksesuar takibi için kullanılır. Yeni 
aksesuarlar bu bölümden tanımlanabilir.  
 
 
/Stok/Genel/Model Listesi komutu ile yeni 
model kodları tanımlanabilir ve var olan 
modellerin listesine ulaşılabilir.  
 
 
Benzer biçimde /Stok/Genel/Renk Listesi 
komutu kullanılarak yeni renkler 
tanımlanabilir ve tanımlı renklerin listesi 
alınabilir. 
 
 
 
 

 
 
 
STOKLARDAN ARAÇ ÇIKIŞI 
 
Stok çıkışı yapılan Stok Transferleri, Sipariş, Đrsaliye veya Satış Faturası ekranları araç çıkış 
işlemi için kullanılabilir.  
 
Satış işlemi sırasında aracın kayıtlı olduğu stok seçilir. Şasi no alanına gelindiğinde daha önce 
girilmiş olan şasi numaralarından birini çağırmak üzere [F8] – Son Stoktan Seçim tuşlanır. Şasi No 
listesinden seçim yapıldığında o numaraya bağlı tüm ek bilgiler otomatik olarak yüklenir. 
 

 
 
 
Herhangi bir çalışma anında 
şasi numaralarının listesini 
almak ve çeşitli düzeltmeler 
yapmak üzere /Stok/Araç 
Đşlemleri/Şasi No Listesi ekranı 
kullanılır. 
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ÖN TANIMLAMALAR  
 
 
Araç Alım/Satım Takibi varsayılan olarak kapalı bir özelliktir. Bu özelliği kullanıma açmak 
için:  
 
/Stok/Parametreler/Stok Genel Parametreleri/Ek Özellikler penceresindeki Araç takibi kullanılır onay kutusu 
işaretlenir. Araç Alım/Satım Takibinin çalışabilmesi için gerekli olan Model kullanılır ve Renk 
kullanılır seçenekleri de işaretlenir. Đhtiyaca göre alan isimleri değiştirilir.  
 

 
Araç takibi kullanılır 
seçeneği işaretlenerek 
kullanıma açıldığında 
/Stok/Genel bölümüne 
daha önce listede 
bulunmayan Model Listesi 
ve Renk Listesi satırları 
eklenir. Stoklar için 
kullanılacak model ve 
renk tanımları bu 
bölümden tanımlanır. 
 
Şekilde de görüldüğü 
gibi Model ve Renk 
adları yerine farklı 
başlıklar tanımlanarak 
işletmenin ihtiyacına 
göre değişik amaçlarla 
da kullanılabilir.  
 
 
 
 
 

 
/Stok/Genel/Model Listesi 

 
Araçların modellerinin kodlandığı 
ekrandır. Parametrelerden yapılacak 
değişiklik ile farklı türden bir bilgi için 
de kullanılabilir. (Beden ölçüsü, 
sertifika tipi, alt depolar gibi…) 
 
 
 
Renk listeleri de benzer biçimde 
/Stok/Genel/Renk Listesi ekranı ile 
tanımlanabilir. Tıpkı model listesinde 
olduğu gibi renk listesi de standart 
tanımı dışında yapılandırılarak farklı 
amaçlar için kullanılabilir.  
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Aksesuar listelerine erişmek için /Stok/Araç Đşlemleri/Aksesuar Listesi komut sırası kullanılır. 
Kullanım şekli model ve renk listeleri ile aynıdır. Araçlara ait aksesuarlar bu listede 
tanımlanır ve kullanılır.  
 
Model ve renk başlıklarının değiştirilerek farklı amaçlarla kullanılabildiğinden söz etmiştik. 
Aksesuar listesi diğerlerinden farklı olarak parametrik değildir ve değiştirilemez.  
 
Ancak ihtiyaç durumunda aksesuar olarak tanımlanamayacak türden bilgiler de bu listede 
tutulabilir.  
 
 
 
Araç Đşlemleri menüsündeki komutlar 
 
Şasi No Listesi: Kayıtlı araçları görmek, Hangi şasi numaralarının hangi stoklarla 
bağlantılı olduğunu gösterir ve yeni şasi numaraları bu bölümden verilebilir. Şasi No ayırt 
edici bir özelliktir ve aynı numara ikinci kez kullanılamaz. 
 
Aksesuar Listesi: Araçlara ait aksesuar tanımlarının yapıldığı ve listelendiği ekrandır. 
  
Araç Şasi Satış raporu: Şasi numarasına göre satış raporu verir. 
 
Araç Şasi Sorgulaması: Hangi şasi numarasının hangi stok ile ilişkili olduğunu 
sorgulama ekranıdır. 
  
Alım Fatura Sorgulaması: Alım faturalarında tanımlanan şasi numaralarını verir.  
 
 
TOPLU GĐRĐŞ (CTRL – F8) ÖZELLĐĞĐ  
 
Derece yazılım çözümlerinin üstün özelliklerinden biri olan toplu giriş desteği, normalde 
farklı ekranlardan tanımlaması yapılan bilgilerin tek bir ekran aracılığıyla kolayca 
girilmesini ve dağıtımının yapılmasını sağlar.  
 
Negatif stokla çalışıldığı durumlarda stok girişi olmadığı halde satış faturasında daha önce 
tanımlanmamış (girişi olmayan) bir şasi no belirtilebilir. Bu durumda tanımlanmamış olan 
şasi numarasına ait model ve renk bilgilerinin de girilmesi ihtiyacı doğar. Stok ve şasi no 
belirtildikten sonra klavyeden [CTRL-F8] tuş bileşimine basılır ve Toplu Giriş ekranına 
ulaşılır. Çıkışı yapılacak araçlara ait Şasi No, model ve renk bilgileri topluca ve pratik bir 
biçimde girilebilir.  
 

Detay bilgi girişi derece programlarının pek çok 
noktasında kullanılabilecek faydalı bir özelliktir.  
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ARAÇ TAKĐBĐ ĐPUÇLARI  
 
Araç Alım/Satım Takibinde Şasi No bilgisi son stoğa esas bilgidir. Yani Şasi no ile çıkış 
yapıldığı zaman ilgili yer kodunda bu şasi numarasına sahip stok olup olmadığı kontrol 
edilir. Dolayısıyla Şasi No rastgele tanımlanabilen türden bir bilgi olmayıp, stok giriş ve 
çıkış miktarı her an kontrol altında tutulur.  
 
Motor No ve Aksesuar kavramları doğrudan Şasi No'ya bağlı kavramlardır. Stok girişi 
sırasında belirtilen Şasi No'ya ait Motor No ve Aksesuar bilgileri 'Şasi No Bilgileri' 
kısmına kaydedilir. Stok çıkışı sırasında ilgili Şasi No çağrıldığında Motor No ve 
Aksesuar bilgileri de bu listeden okunur ve bağlantılı olarak ekrana gelir. 
 
Şasi No bilgisinin sistem içinde tek olacağı varsayılır. Yani aynı şasi no ile 2. kez giriş 
yapılamaz. Bu durum özellikle satıcı siparişlerinde kontrol edilir. Bir stok bir Şasi No ile 
kaydedilmiş ise (müşteriye rezervasyon) aynı stok ikinci kez sipariş olarak girilemez (çifte 
rezervasyon). Bununla birlikte negatif stok kullanımı varsa normalde stoğa ait miktar 
girilmeden çıkış yapılabilir. 
 
 
ARAÇ ALIM/SATIM ĐŞLEMLERĐNDE ÖTV ve KDV  
 
PARALOG® ticari yazılımlarında, kanuni değişiklikler sürekli takip edilerek 
güncellenmektedir. Araç alım satım işlemleri, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu’nun ilgili madde ve fıkralarına uygun olarak yapılmaktadır. Taşıt araçlarında vergi 
matrahlarının nasıl hesaplanması gerektiği hususu 08.07.2008 tarih ve 26930 sayılı 
Resmi Gazete’de yer alan tebliğ dikkate alınarak belirlenmiştir.  
 
Đlgili tebliğde belirtilmiş olan hesaplama biçimine uygun olarak PARALOG® yazılımlarıyla 
gerçekleştirilmiş kayıtlara ait ekran görüntüleri aşağıda verilmiştir.  
 
Örnek:  
 
Distribütör : “ABC Dağıtım A.Ş.” 
Bayi: “KLM Otomotiv Ltd. Şti.” 
Müşteri:”Dinçer Ticaret” 
Otomobil Motor Hacmi: “1300 cm³” 
ÖTV Oranı: “%37” 
 
Alım Đşlemi: 
 
Alım sırasında distribütör ABC Dağıtım A.Ş., 20.000 YTL brüt bedel üzerinden 1.400 YTL 
iskonto uygulasın. 
 
 

 
 
Đlgili alım sonrası /Stok/Araç Đşlemleri/Şasi No Listesi’nden alımı yapılan araç kaydı izlenebilir.  
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Đlgili araca ait şasi no detaylarında alım iskontosu tutar olarak görüntülenir. 
 
 
“KLM Otomotiv Ltd. Şti.”, sözü geçen otomobil için “Dinçer Ticaret”’e (ÖTV ve KDV hariç) 
20.000 YTL brüt bedel üzerinden 1.400 YTL iskonto ile teklif sunmuş, yapılan görüşmeler 
sonucunda müşteri ek iskonto talep etmiştir. Distribütör firma “ABC Dağıtım A.Ş.” satış 
sırasında uygulanmak üzere “KLM Otomotiv”’in 1.600 YTL'lik iskonto talebini kabul 
edilmiştir. 
 
“KLM Otomotiv” distribütörün de onayıyla bu otomobili müşterisi “Dinçer Ticaret”'e ÖTV 
ve KDV hariç 17.000 YTL'ye satmıştır. Bu durumda otomobil bayii “KLM Otomotiv Ltd. 
Şti.”, alıcı “Dinçer Ticaret” adına düzenleyeceği satış faturasını oluşturup bilgilerine 
iskontoları aşağıdaki gibi girdiğinde Program ÖTV ve KDV tutarlarını doğru biçimde 
hesaplar. 
 
Örnekteki Satış Faturası Dip Bilgileri. 
 

 
 
- Görüldüğü gibi program ÖTV Matrahını 18.000 YTL olarak hesaplamıştır. Distribütör tarafından satış 

esnasında iskonto uygulanmamış olsaydı ÖTV Matrahı 18.600 YTL’nin altında olamayacaktı.  

- ABC Dağıtım A.Ş. satış bedeli üzerinden iskonto yaptığından aracın satış fiyatı, iskontolu alış brüt 
fiyatının da altına inmektedir. Yapılan indirim tutarlarının düşülmesi sonucu 17.000 YTL olarak 
hesaplanan kalan tutar ÖTV matrahı olarak kullanılamaz. Bu tutar sadece KDV hesaplanırken 
kullanılacaktır.  
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- ÖTV Matrahı hesaplanırken kanunda tanımlandığı şekliyle, alış bedelinin %10’unu aşmamak üzere 
yapılan indirimlerin düşülmesiyle ulaşılan tutar, 18.000 YTL (diğer bir deyişle alım brüt bedeli’nin en az 
%90’ı) alınır. Alım bedelinin altına düşülmediği sürece standart ÖTV hesaplama biçimi geçerlidir. Keza 
aynı aracı 24.000 YTL’ye satacak olsaydık ÖTV matrahı da 24.000 YTL olurdu.  

  
- Bu örnek için distribütör firma ve bayi satış sırasında ne kadar iskonto yaparsa yapsın, ÖTV matrahı 

18.000 YTL’nin altına inemez. Yapılan iskontolar sadece KDV’yi etkiler. KDV’nin hesaplanması sırasında 
ÖTV de KDV matrahına eklenir. 

  
 
Satış sonrası Şasi No listesine bakıldığında (/Stok/Araç Đşlemleri/Şasi No Listesi) bu araç için alım 
iskonto ve satış distribütör iskonto bilgilerine ulaşılabilir.  
 

 
Satış sırasında distribütör tarafından 
uygulanan iskonto Şasi No Tanımı 
penceresinden takip edilebilir. Burada 
aracın brüt bedeli ile alım ve satış 
iskontoları her bir araç için ayrı ayrı takip 
edilebilir.  
 
Yoğun araç satışı olan bir bayi için hemen 
her satışta yukarıda ele aldığımız örneğe 
benzer bir durum yaşanır. Gerek dönemsel 
satış hedeflerini tutturmak, gerek markayı 
ön plana çıkarmak gibi amaçlarla distribütör 
firmalar tarafından satış esnasında iskonto 
yapılabilir ve bayiler desteklenebilir. Bayi ve 
distribütör belli dönemler sonunda bir araya 
gelir. Döneme ait alışlar, iadeler, satışlar ve 
iskontolara göre faturalaşır.  

 
 
ARAÇ ŞASĐ SATIŞ RAPORU 
 
Takip sürecinde kullanıcıların yararlanabileceği raporlardan biri de Araç Şasi Satış 
Raporu’dur.  
 
/Stok/Araç Đşlemleri/Araç Şasi Satış Raporu 
adımıyla ulaşılan bu rapora ait ekran 
görüntüsü aşağıdadır.  
 
 
“Seçimler” tabında sadece 
başlangıç/bitiş biçiminde değil; 
listeden seçim yöntemiyle ilgili cariler, 
stoklar, veya şasi no bazında rapora 
dahil edilmesi istenen araçlar belirtilir. 
(Herhangi bir bilgi girilmediğinde tüm araçlar 
için rapor alınacaktır.)  
 
Rapor ekrana düz metin veya sayfalı olarak alınabilir, doğrudan yazıcıya gönderilebilir ya 
da Excel’e dosya olarak aktarılabilir.  
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Ekrana alınan raporda satışlara ilişkin tüm detaylar görülür.  

 
 
Ek Bilgi: Raporun hangi printer’dan 
basılacağı, sayfa düzenlemeleri, kağıt boyu, 
yönelim (yatay/dikey) ve kopya adedi gibi 
değişiklikler için Rapor sekmesindeki araçlar 
kullanılabilir. Sayfa genişliğinin yeterli 
olmadığı çok sütunlu raporlar için yazıcınızın 
desteklediği daha büyük bir kağıt (Ör: A3) ya 
da sayfayı yatık olarak kullanma 
çözümlerinden yararlanabilirsiniz.  
  
 
 
 

Sayfalı stilde ekrana alındığında kağıt üzerindeki yerleşim şeklini de görülebilir.  
 

 
 
Baskı önizleme (Print Preview) formunda görüntülenen rapor sol üst köşedeki butonlarla 
yakınlaştırılıp uzaklaştırılabilir. Đçeriği çok uzun olan raporlar için sağ alt köşede bulunan 
kaydırma butonlarından yararlanılarak diğer sayfalar görüntülenebilir.  
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Araç Şasi Satış Raporu istenirse Excel’e aktarılarak farklı düzenlemeler ve hesaplamalar 
yapılabilir. PARALOG® Ticari Paketleri yapısal olarak müsait olan raporları özet tablo 
(pivot table) biçiminde aktarmayı da destekler. Böylece farklı alt toplamlar alabilir, çeşitli 
ortalamaları hesaplatabilir ya da işlem adetlerini görebilirsiniz.  
 

 
Standart Şasi Satış Raporu’nun Excel’e aktarılmış görüntüsü.  
 
Excel’e aktarılan raporlar geçici dosya biçiminde (TMP) ekrana gelirler. Excel’den 
çıktığınızda geçici dosya da kaybolur. Seçeceğiniz bir klasöre yeni bir isim vererek raporu 
kaydedebilir ve hatta e-posta olarak ilgili birimlere gönderebilirsiniz.  
 
 
Şasi Satış Raporu’na Đhtiyaç Duyabileceğiniz Durumlar 
 
 
Distribütör firma ile bayi belli dönemlerde bir araya gelerek;  
 

- Satış hedefleri 
- Araç alım ve satışları sırasında uygulanan iskontolar 
- ÖTV Matrahları 
- Satışlara bağlı Primler 

 
ve benzeri pek çok bilgiyi paylaşarak hesap kesimi yapar.   
 
Böyle bir hesap kesim işlemi öncesinde bayi, tüm satış faturalarını döküp tek tek 
ayıklamasına gerek kalmadan programdan tarih aralığı vererek alacağı araç şasi satış 
raporuyla kısa sürede ihtiyacı olan tüm bilgilere ulaşabilecektir. 
 
Her bir araç için alım ve satış tutarları üzerine yapacağınız analizlerde de Şasi Satış 
Raporu önemli bilgiler sunar. Bu tür analizler için Excel programını rahatlıkla 
kullanabilirsiniz. 
 
Şasi Raporu dışında kullanabileceğiniz çeşitli sorgu ve analizler aşağıda verilmiştir.  
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ŞASĐ SORGULAMASI 
 
Şasi numarasını bilinen bir aracın nereden alındığı, kime satıldığı, henüz satılmadıysa 
yeri(hangi ambarda bulunduğu) gibi pek çok bilgiye ulaşmak için /Stok/Araç Đşlemleri/Araç Şasi 

Sorgulaması adımında “Şasi No” vererek  [Başlat] butonuna basılır. Girilen şasi 
numarasına ait tüm hareketlerin listesi alınır.  
 
 

 
Stoklara giren bir aracın şasi numarasına göre sorgulanarak durumu hakkında bilgi verir.  
 

 
STOK HAREKET RAPORU  
 
Şasi sorgulamasının yeterli olmadığı durumlarda Stok ve Şasi için toplu olarak yapılan 
hareketler görülmek istenirse “Stok Hareket Kartı” raporlarından yararlanılabilir. 
/Stok/Hareket Raporları/Stok Hareket Kartı adımıyla ulaşılan raporda Şasi No, Renk, Aksesuar, ve 
Model gibi bilgiler vererek detaylı rapor alınabilir.  
 

         
 
Raporda görüntülenmesini istediğiniz fakat şu anda ekranda göremediğiniz diğer sahalar 
için “Kalanlar” listesine göz atabilirsiniz.   
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Rapor tanımlama ekranında da görülebileceği gibi istenen detay sahalar seçilerek rapora 
dahil edilebilir( ),gereksiz sahaları çıkarabilirsiniz( ).  
 
Kalanlar bölmesinden yapılacak seçimle stok bilgilerinin yanı sıra cari bilgileri ve stok 
hareketlerine ilişkin sahalar da rapora dahil edilebilir. Rapor başlığı, kırılımlar, ara 
toplamlar ve diğer görsel bileşenler için tasarım ekranındaki butonları kullanabilirsiniz.  
 
 
ALIM FATURA SORGULAMASI  
 
Analiz biçiminde tasarlanmış bu rapora /Stok/Araç Đşlemleri/Alım Fatura Sorgulaması adımıyla 
ulaşılır. Fatura Seri ve Sıra numarası girilerek sorgulama yapıldığında alım faturalarından 
edinilemeyecek bilgilere ulaşılır.  

 
 
Alım Fatura Araç Durumu raporu bize her bir aracın yeri ve kime satıldığına dair bilgiler 
sunar. Akibet sütununda satıldığı fatura tarihi nosu müşteri kodu ve adı bilgileri 
görülebilirken bu sütun boş ise aracın henüz satılmadığı şeklinde yorumlanır.  
 
 
SONSÖZ 
 
PARALOG® Ticari paket programlarıyla araç alım satım takibi için kullanıcıların ihtiyaç 
duyabileceği tüm tanımlamalar ve raporlar ayrıntılı biçimde hazırlanmıştır. Farklı rapor 
beklentileriniz için yazıda da belirttiğimiz gibi tanımlanabilir raporlardan 
faydalanabilirsiniz.  
 
Stok parametrelerine girerek kullanıma açılabilen bu özelliği araç alım satımı dışında da 
kullanabileceğinizi hatırlatmakta yarar görüyoruz. Alan adlarını ihtiyacınıza göre 
düzenleyerek farklı pek çok takip süreci için kullanabilirsiniz.  
 
Devam eden iş sürecinde Excel (veya Excel’e aktarılabilecek türden benzer bir tablo halinde) 
dosyasında hazır olarak araç, marka, model, aksesuar, renk ve her bir araca ait şasi 
motor no vb. bilgiler mevcutsa programa aktarılabilir. PARALOG®  programları üst 
düzeyde teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların bile kolayca yapabileceği bir yöntemle 
dış verileri kabul edecektir. Basit kopyalama ve yapıştırma adımlarını kullanabileceğiniz 
gibi toplu aktarım fonksiyonlarından da yararlanabilirsiniz. Böylece dönem ortasında 
olsanız dahi bu sisteme geçebilir, çok yönlü takip sisteminin avantajlarını hemen 
kullanmaya başlayabilirsiniz.   
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