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DAYANIKLI MALLAR ĐÇĐN GARANTĐ TAKĐBĐ VE ĐZLENEBĐLĐRLĐK 
 

 

 Versiyon : 3.6.8.x ve üstü  
 

 İlgili Programlar : Yakamoz ve üstü tüm ticari paketler, Bumerang  
 

 Tarih : 06.08.2009 
 

 Doküman Seviyesi (1 – 5)  : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) 
 
 

 

 

GĐRĐŞ 
 
 

Satış sonrası garanti verilen malların hangi tarihte satışı yapılmış ise bu tarihten başlayarak garanti takibinin 

yapılmasını amaçlayan yeni bir düzenek geliştirilmi ştir. PARALOG® Ticari yazılım paketlerinde ileri stok işlemleri 

modülüyle birlikte devreye alınan bu özellik, dayanıklı bir malın satışı sırasında ilgili mala ait seri numarasının 

programda ayrı bir listede muhafaza edilmesini ve ileri bir tarihte yapılacak sorgulamada bu malın garanti durumuna 

ili şkin bilgi verilmesini amaçlamaktadır.  

 

Garanti durumu ve izlenebilirlik açısından dayanıklı ve dayanıksız mallar için farklı yöntemlerin kullanıldığı 

daha önce belirtilmişti. Uygun sorgulama adımları ve bilgi giriş yöntemleri bu yazıda ele alınmakta, konunun 

anlaşılması için yeterli örnek verilmektedir.  

 

 

UYARI  

 
 

PARALOG®  ticari paketlerinin eski sürümlerinde tek tip garanti takibi özelliği kullanılmaktaydı. Stoklara 

ili şkin garanti takibi kavramı 3.6.8.x sürümlerinden itibaren dayanıklı ve dayanıksız mallar olmak üzere ayrılmıştır.  

 

Bu yazıda sözü geçen kavramların sahip olduğunuz programlarda geçerli olabilmesi için yazılım destek 

hizmeti aldığınız iş ortağımızla irtibat kurunuz. Garanti takibi, Lot No ve Seri No gibi stok ek özelliklerinin devreye 

alınmasını gerektirir.  

 

 

NOT: Garanti takibi yapılabilmesi için “Đleri Stok Đşlemleri” modülüne ait anahtar girişinin yapılması gereklidir. 

Programınızda garanti takibi düzeneği oluşturmak üzere yazılım destek hizmeti aldığınız iş ortağımız ile 

görüşünüz. 
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GENEL BĐLGĐLER 
 

PARALOG®  ticari yazılımlarında garanti takibi iki yöntemle yapılır. Yasal zorunluluk, satış sonrası firmanın verdiği ek 

garanti süresi gibi malın satışıyla birlikte devreye giren ve stok tanımında belirtilen süre kadar geçerli olan garanti takip 

yöntemi, Dayanıklı Mallar İçin Garanti Takibi olarak adlandırılır.  Üretildiği tarihten başlayarak belli bir süre içinde 

kullanılması gereken ve genellikle üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş mallara ait garanti takibi ise farklı bir 

yöntemle izlenir ve bu tür mallar için yapılan takip sistemi programda Dayanıksız Mallar İçin Garanti Takibi olarak 

adlandırılır. 

 
NOT: Garanti takibi zorunlu olarak işletilen bir düzenek değildir. Devreye alınsa dahi bazı stoklar için garanti 
takibi yapılmayabilir.  
 

Yukarıda belirtilen garanti takip yöntemlerinden herhangi biriyle izlenmeyecek olan mallar için de Garantisiz ibaresi 

kullanılmaktadır ve stok tanımında bu üç takip şekli de bulunmaktadır. Farklı mallar için geçerli olmak üzere aynı 

veritabanı içinde Dayanıklı, Dayanıksız ve Garantisiz seçenekleri bir arada kullanılabilir.  

 

 

ÖZET 
 

Stoklarda garanti takibi parametrik bir özelliktir. Stok/Parametreler/Stok Genel Parametreleri adımı “Diğer” 

sekmesinde bulunan Stoklarda Dayanıklı Mal Garanti Durumu kullanılır seçeneği ile birlikte “Ek Özellikler” sekmesi 

Bazı Stoklarda Seri No kullanılır seçimleri işaretlenir. Menü tazelemesi yapılır. 

 

Garanti tarih atamaları satış faturalarında gerçekleşmektedir. İlgili malın stok kodu + seri numarası bilgilerine göre 

satıldığı tarih program tarafından otomatik olarak saklanır. Malın satışının yapıldığı tarih aynı zamanda garanti 

başlangıç tarihi olarak kabul edilir.  

 

Yapılacak sorgulamalarda satışı gerçekleşmiş ürünler arasından hangi stok kodu ve seri numaralı ürünün garantisi ne 

zaman başlamış ve ne zaman bitecek türünden bilgilere ulaşılır.  

 

Satışı yapılacak mallara ait seri numaraları doğrudan satış sırasında oluşturularak verilebilir. İstenilen numaradan 

başlanarak istenilen sayıda seri numarası oluşturularak satış faturasına aktarılabilir.  

 

Üretim yapan bir işletme, kendi ürettiği dayanıklı mallara üretim sırasında seri numarası veriyor ise aynı işletme 

bünyesinde satış faturası düzenleyen kullanıcı, son stoktan seçim yöntemiyle üretim departmanı tarafından verilmiş 

olan seri numaralarından seçim yapabilir.  

 

Alım/Satım yapan bir firma alım faturasıyla girişini yaptığı dayanıklı mallara ait seri numaralarını satış sırasında son 

stoktan seçim yöntemi ile çağırabilir ve bu seri numaralı ürünlerin garantisini takip edebilir.  

 

İzlenebilirlik ve stok sorgulamalarında kullanmak amacıyla Seri No Sorgulaması, Dayanıklı Mallar Garanti Listesi  
gibi adımlar geliştirilmiştir. Bunlara ek olarak Seri No Ek Hareketleri adı verilen yeni bir kavram tasarlanmış ve satışı 

tamamlanmış ürünler için garanti süresi devam ediyorken gerçekleşen çeşitli bakım, onarım, kalibrasyon, parça 

değişimi, yeniden dolum vb. türden hizmetlerin ayrıca işlenebileceği bir düzenek sağlanmıştır.  

 

Yıl içinde oluşan satış hareketleri ve buna ek olarak girilen hizmet bilgilerinin de sonraki yıllara devredilmesi sağlanarak 

kullanıcının her defasında eski yıllara ait şirket veritabanına dönüş yapma gereksinimi ortadan kaldırılmıştır. Dayanıklı 

mallara ait garanti bilgileri sonraki yıllara da devredilir.  

 

Garanti takibi ile ilgili stok raporlarına çeşitli ek sahalar konulmuş ve son stok raporları arasında bu bilgilerin de 

görüntülenmesine olanak tanınmıştır.  

 

Stok hareketlerini girmeksizin sadece garanti takibi amacıyla gerekli bilgilerin Excel’den yüklenmesini sağlayacak hızlı 

bilgi giriş adımları geliştirilmiş ve geçmiş yıllarda satışı yapılmış ürünlere ilişkin sadece garanti takibi amacıyla gerek 

duyulabilecek verilerin topluca işlenmesi sağlanmıştır.  
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HIZLI TUR 
 

Dayanıklı mallar için garanti takibini kullanıma açmak, stokları garanti tiplerine göre ayırmak, seri numarası verme 

yöntemleri gibi tanımlamalar ile satış hareketleri sonrasında çeşitli sorgulama ve raporlar ile garanti durumunun 

izlenmesine dair ekran görüntüleri ve açıklamalar bu bölümde verilmiştir.  

 

 

GARANTİ TAKİBİ SIRASINDA KULLANILAN STOK EK ÖZELLİKLERİ 
 

Stokların garanti durumu, dayanıklı ve dayanıksız olma durumuna göre farklı şekillerde takip edilmektedir.  

 

 

Dayanıksız Stoklar İçin Garanti Takibi  (Stok Kodu + LOT No ile takip) 
 

Dayanıksız stoklar için garanti takibi yapılırken LOT numarasına ihtiyaç duyulur.  

 

Aynı LOT numarasına sahip stokların tümünün garanti bitiş süreleri ve tarihleri aynıdır. Aynı stok koduna sahip olan 

fakat farklı tarihlerde üretilmiş her küme(üreticisi tarafından verilmiş bir Lot numarası olmasa dahi) sistemde tanımlanacak 

olan farklı bir LOT numarası oluşturularak izlenir.  

 

Garanti tarih ataması stok alım işlemi sırasında yapılır. Aynı LOT numarasıyla gelen diğer mallar için yeniden garanti 

tarihi girilmesi gerekmez. Aynı stok koduna sahip mallardan garanti tarihleri farklı olanları izlemek için Stok kodu içinde 

Lot No kırılmalı raporlar alınabilir. Dayanıksız mallar için garanti takibi konusu ayrı bir dokümanda detaylı olarak 

incelenmiştir.  

 

 

Dayanıklı Stoklar İçin Garanti Takibi  (Stok Kodu + Seri No ile takip) 
 

Dayanıklı stoklar için satış sonrası garanti takibi yapılırken Seri numarasına ihtiyaç duyulur.  

 

Stok çıkış işlemi yapılırken dayanıklı mallara ait seri numaraları otomatik olarak saklanır. Satış sonrasında yapılacak 

sorgulamalarda aynı stok kodu fakat farklı seri numarasına sahip malların hangi tarihte satışının yapıldığı ve ne kadar 

garantisinin kaldığı izlenebilmektedir.  

 

Garanti başlangıç tarihi satış sırasında yapılır. Bu işlem PARALOG®   tarafından yerine getirilir.  

 

Seri numaraları arasında herhangi bir düzen ya da sıralama olmayabilir. Ancak aynı stok koduna ait her bir seri 

numarasının tek olacağı varsayılmıştır. (Aynı seri numarası farklı bir stok için de kullanılmış olabilir, engel oluşturmaz). Buna 

göre aynı stokun farklı seri numaralı elemanlarının her birine ait garanti başlangıç ve bitiş tarihleri sistemde 

tutulacaktır.  

 
NOT: Garantisiz mallar dışındaki stoklarda süre gün bazında verilir ve garanti süresi 1 günden az olamaz.  
 

 

GARANTİ DURUM ÇEŞİTLERİ VE STOK HAREKETLERİYLE İLİŞKİSİ 
 

Stok tanımında garanti durum takibi amacıyla aşağıdaki seçenekler sunulmaktadır.   

- Garantisiz (Garanti süresinin önemi yok. Garanti takip raporlarında gözükmez.) 

- Garantili ve Dayanıksız (Üretim tarihi ve son kullanma tarihi önemlidir. Üretim veya alım sırasında belirtilir.) 

- Garantili ve Dayanıklı (Satış tarihinden itibaren garanti başlar. Satış sonrası verilen garanti takip edilir.) 

Burada belirtilen ayrımlar, stok tanımında “Diğer” sekmesi altından yapılacak seçimle belirlenir ve herhangi bir stok 

için verilen seçeneklerden yalnızca biri işaretlenebilir. Garantili olacağı belirtilen stoklar için ayrıca gün bazında süre 

belirtilir. 
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DAYANIKLI MALLAR GARANTİ TAKİBİNİ KULLANIMA AÇMAK  
 

Stok Genel Parametreleri Tanımı ekranından hangi garanti takip şekli kullanılacağı belirlenir.  

 

Diğer ve Ek Özellikler sekmelerinden gerekli 

parametreler aşağıda belirtildiği gibi işaretlenir. 

Stoklar için garanti takibi, ürünlerin dayanıklı olup 

olmadığına göre iki farklı şekilde yapılabilir. Her iki 

yöntemin bir arada kullanılması da mümkündür.  
 

 

DAYANIKLI MALLARIN GARANTİ TAKİBİ İÇİN PARAMETRELER 
 

 
 

 
Parametre değişikliği menü adımlarının tazelenmesini gerektirir.  

 

Stok  

Parametreler 

Stok Genel Parametreleri 
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Menü tazeleme işlemi sonrasında resimde de görüleceği gibi Stok 

menüsü altında Sorgulamalar adında yeni bir adım açılmış olacaktır.  

 

Stok tanım ekranında garanti tipi ve süresini belirtmek üzere yeni 

alanlar gelir.  

 

Bu adımın dışında çeşitli fiş giriş ekranlarında grid sahasında 

kolonlar arasına Lot No ve Seri No gibi yeni kolonların eklendiği 

görülür.  (Lot numarası sahası dayanıksız mallar için garanti takibinde 

kullanılmaktadır. Dayanıklı mallarla ilişkisi yoktur.) 

 

 

Ayrıca çeşitli stok raporlarında garanti durumu ile ilgili Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Garanti Süresi, Lot No, Seri No 

gibi yeni seçim sahaları oluşur. Bu sahalar aynı zamanda raporlara eklenebilir sahalar listesinde de yer alır.  

 
NOT: Raporlar arasında garanti durumuyla ilgili hazır rapor seçenekleri bulunmayacaktır. Kullanıcı, ihtiyaç 
duyduğu stok bilgileri arasına garanti durum takibi ile ilgili diğer sahaları da ekler ve kendi raporunu üretir.  
 

 

STOK TANIM EKRANINDA GARANTİ DURUMUNU BELİRTME 
 

Yukarıda belirtilen işaretlemeler yapılır ve menü tazelemesi gerçekleşirse stok tanım ekranında daha önce bulunmayan 

yeni bir sahanın eklendiği görülür.  

 

 
 

Garanti ve Süre sahaları her iki garanti takip yöntemi için de ek saha olarak ekrana gelir. Fakat Seri No Kullanılır 

seçeneği yalnızca dayanıklı mallar için garanti takibi açılmışsa (ya da seri no kullanımı seçilmişse) ekrana gelecektir.  Bu 

yazıda, dayanıklı mallar için garanti durumu izleneceğinden Seri No kullanılır seçimi mutlaka işaretlenmelidir.  

 

Garanti seçenekleri ise şöyledir: 

- Garantisiz  

- Garantili Dayanıksız 

- Garantili Dayanıklı 

 
  
 
NOT: Garanti takibi devreye alındıktan sonra ilgili stok raporlarında yeni tanımlamalar yapılmalı ve garanti 
durumuyla ilgili raporda görünmesi istenen sahalar ayrıca eklenmeli ve bu yeni tanımlanmış raporlar ileride 
kullanılmak üzere saklanmalıdır. PARALOG®  kullanıcılara yeni rapor tanımı oluşturmayacaktır.  
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GARANTİLİ DAYANIKLI 
 

Yıllarca kullanılabilecek şekilde üretilmiş ve bu anlamda son kullanma tarihi önemli olmayan dayanıklı mallar üreten ya 

da bunların satışını yapan işletmeler için seri numarası bazında garanti takibi yapmayı sağlayan düzenektir. 

 

Satış sonrasında yasal nedenlerle veya firmanın ürün destek politikaları çerçevesinde bir garanti belgesi düzenlenerek 

müşteriye sunulan stoklar için “Garantili Dayanıklı” yöntemi ile takip yapılır. Dayanıklı mallar için belirtilen bu takip 

yönteminde stokun çıkışı sırasında garanti süresinin başlayacağı kabul edilir ve Stok Kodu + Seri No bilgisine göre 

garanti durumu izlenir.  

 

Dayanıklı mallar, seri numarası bazında takip 

edileceğinden stok tanımlama ekranında ilgili 

dayanıklı mal için “Seri No kullanılır” seçimi de 

işaretlenir.  

 

Garanti süresi gün bazında girilir. Belirtilen süre, satış 

tarihinden itibaren geçerli olan garanti süresidir. 

Ürünün üretildiği tarihle ya da alındığı tarihle bir ilgisi 

yoktur. Seri numarası ise mutlaka takip edilir. Seri 

numarası olmayan ürünler için satış sonrası garanti 

takibi yapılamaz! 

 

 

SERİ NUMARASI VERME YÖNTEMLERİ  
 

PARALOG®   Ticari paketlerinde seri numarası verme işlemi farklı aşamalarda gerçekleştirilebilmektedir ve kullanım 

şekli itibariyle oldukça esnek yapılır.  

 

 

ALIM İŞLEMLERİ SIRASINDA SERİ NUMARASI GİRMEK  
 

Stok alım işlemleri sırasında seri numarası verilebilir. Eğer bir stokun tanımında seri no kullanılır seçimi yapılmış ise bu 

stokla ilgili alım siparişi, irsaliyesi ya da faturasında seri numarası verilebilir.  

 

 
 

Alım işlemleri sırasında seri numarası takibi yapılması zorunlu değildir. Kullanıcı, dilerse üzerinde seri numarası 

bulunmayan malların alımını yapar ve bu mallar için satış sırasında kendi üreteceği seri numaralarını girebilir.  

 

Eğer ürünlerin üzerinde seri numaralarını belirten barkod mevcut ise barkod okuyucu ile okutularak programa 

girilebilir.  Barkod okunamıyor ya da okuyucu arızalı ise elle giriş yapmak da mümkündür. Seri numarası girilmesiyle 

ilgili örnek ekran görüntüleri aşağıda verilmiştir.  
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Seri Numarası Oluşturmak  
 

Sistemde kayıtlı olmayan seri numaralarını tanımlamak ve ilgili fişe ait grid sahaya aktarmak üzere aşağıdaki adımlar 

uygulanır. Burada belirtilen yöntem sadece alım faturalarında değil, üretim işleminde ve satış faturalarında da 

geçerlidir.  

 

Seri numaraları için grid sahada Miktar hanesine gelinir ve F4 tuşuna basılır. Seri No Kayıt Girişi penceresi açılacaktır. 

 

 Bu pencerede, grid sahadaki miktar kolonuna yazılan değerle dengeli olacak 

biçimde belli bir numaradan başlayarak belli bir sayıda seri numarası oluşturulur 

ve oluşturulur.  

 

 

Bu mala ait en son kalınan seri 

numarasının bir fazlası (verilecek ilk seri 

numarası) yazılır. Kaç adet numara 

oluşturulacağı girilir ve  Numara Oluştur 

butonuna basılır.  

 

Burada açıklanan yöntemle girilen 

numaralar tamamı sayılardan 

oluşmak durumunda değildir. 

İstendiği takdirde harf ve diğer 

semboller de seri numarası oluşturma işlemi sırasında kullanılabilir.  

 
NOT: Seri numaraları 0000016, 0000017 gibi sabit basamak sayısı izliyor 
ise buna göre başlangıç değeri verildiğinde, formata uygun olarak 
program tarafından istenilen sayıda seri numarası oluşturulacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

Seri numaralarının bulunduğu satırlar (her satırın başındaki numaraya 

tıklanarak) işaretlenir ve Tamam butonuna basılır. (Çok sayıda seri numarası 
oluşturulmuş ise ilk satır seçildikten sonra kaydırma çubuğu aracılıyla son satıra inilir 

ve Shift tuşu basılı tutularak son satırın numarasına tıklanabilir.) 

 

Aktarılan seri numaraları grid sahada aşağıdaki gibi görülecektir.  

 

 
 
NOT: Grid sahada seri numaralarının bulunduğu kolon elle değiştirilemez. Seri numaralarının adedi ile Brüt 
miktar daima eşit olmalıdır. Aksi halde program, seri numara kolonunu kırmızı zemin rengine boyayarak 
kullanıcıyı uyarır.  
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ÜRETİM İŞLEMLERİ SIRASINDA SERİ NUMARASI VERMEK  
 

Üretim fişleri sırasında üretilecek adete bağlı olarak seri numarası verilmesini sağlayan yeni bir düzenek geliştirilmiştir. 

 

Üretim formülü aşağıdaki gibi tanımlanmış olan dayanıklı ticari mal için seri numarası verilecek olsun. 

 
 
NOT: Formül tanımında seri numarasına ilişkin bir bilgi girilmez.  
 

Seri numarası (ve/veya Lot numarası) standart üretim ya da toplu üretim adımları ile girilebilmektedir.  

 

 
  

Üretimi yapılacak olan malın Brüt Miktar’ının girildiği kolondan önceki kolon ilgili malların alacağı seri numaralarının 

belirtildiği kolondur. Bu kolon boş bırakılıyor da olabilir. İlgili kolona girilecek seri numarası adedi ile Brüt Miktar 

kolonunda girilen sayı dengeli olmadıkça program bu hücreyi kırmızıya boyar. Miktar değiştirilerek ya da seri numara 

seçimi artırılıp azaltılarak denge sağlanır.  

 
NOT: Seri numara kolonu doğrudan elle değiştirilemez. F4 tuşu ile erişilen listeden yararlanılır.  
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SATIŞ SIRASINDA SERİ NUMARASI VERMEK  
 

Çıkışı yapılan seri numaraları için kullanıcıya ayrıca tarih bilgisi sorulmayacaktır. Çıkış fişinin tarihi aynı zamanda ilgili 

stoklar için garanti başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir. Bu tarihten itibaren stok tanımında belirtilen süre kadar 

garanti altında olacak ve bu bilgi sistemde dayanıklı mallar garanti listesi altında tutulmaya devam edecektir.  

 

Seri numarası belirleme işlemi iki farklı biçimde yapılabilir: 

- Yeni seri numaraları oluşturmak  

- Var olan seri numaralarından seçim yapmak  

 

Satış Sırasında Yeni Seri Numaraları Oluşturmak 
 

Grid sahada seri numaraları için özel bir kolon tahsis edilmiştir. Bu kolon kullanıcı tarafından doğrudan düzenlenemez 

ve içerdiği seri numara adedi ile miktar kolonunda belirtilen sayı arasında tutarlılık olması gerekir. Eğer adet olarak 

birbirini tutmuyorsa söz konusu kolon kırmızı zemin rengine boyanmış olarak görünür ve fişin kaydedilmesine izin 

verilmez.  

 

Grid’de iken Miktar kolonuna gelinir ve F4 tuşuna basılırsa Seri No Kayıt Girişi ekranına ulaşılır. Bu ekrandan hangi seri 

numaralarının çıkışı yapılacaksa belirlenir. Satır numaralarına tıklanarak işaretlenen seri numaraları tamam butonuna 

basılarak grid’de seri numaraları için ayrılmış olan özel kolona aktarılır. (Seri numarası oluşturma işlemiyle ilgili ekran 

görüntüleri, Seri Numarası Oluşturmak bölümünde verilmiştir.) 

 

 

Mevcut Seri Numaralarından Seçim Yapmak 
 

Seri numarası alım ya da üretim sırasında verilmiş ise bu durumda ilgili stok için daha önce tanımlanmış olan seri 

numaraları arasından seçim yapılması gerekir. Bu amaçla F8 – Son Stoktan Seçim fonksiyonu aşağıdaki gibi 

kullanılır. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seri No Tek Tek Seçtirt 

butonu ile “Seri No 
Seçimi” ekranına ulaşılır.   
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Bu ekranda da açıklandığı gibi birden çok seri numarası 

satır numaralarına tıklanarak işaretlenebilir.  

 

 

 

 

 

 

İşaretlenen seri numaraları Seç   butonuna tıklanarak 

grid sahaya aktarılır.  

 

 

 

 

Seri numaraları 

için grid sahada 

ayrılmış olan 

kolonda kaç 

farklı seri no 

bulunduğu da 

gösterilmektedir. 

 

 (1: 444 ifadesine göre sadece 1 adet seri numarası seçilmiştir)    

 

Birden çok seri numarası girildiği durumlarda ise ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.  

 
 

Satış faturasındaki diğer bilgi giriş adımları tamamlanır ve fiş kaydedilir.  

 

KURAL:   

 

Satış faturasında geçen dayanıklı mallara ait garanti başlangıç tarihi PARALOG®   tarafından otomatik olarak 

kaydedilir. Kullanıcıya garanti tarihinin ne zaman başlayacağı türünden ayrıca bir bilgi sorulmaz. Fatura tarihi, garanti 

başlangıç tarihidir.  

 

Farklı bir tarihten itibaren garantisi başlayacak dayanıklı mallar aynı faturada giriliyor ise söz konusu mallara ait garanti 

başlangıç tarihleri, satış faturası kaydedildikten sonra Dayanıklı Mallar Garanti Listesi adımına girilerek 

değiştirilebilir. 
 

Satışı yapılan mallara ilişkin bu bilgilerin nasıl sorgulanacağı aşağıda açıklanmıştır.  
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DAYANIKLI MALLAR İÇİN GARANTİ DURUM SORGULAMASI 
 

 

 
 

 

Sorgulama işlemleri yazının ilerleyen bölümlerinde daha ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Burada yalnızca girilmiş olan 

garanti tarihlerinin nereden öğrenilebileceğine dair kısaca bilgi verilmiştir. 

 

 
Listede yalnızca dayanıklı mallara ait farklı seri numaraları için garanti başlangıç ve bitiş tarihleri bulunur.  

 

 

Burada yalnızca satışı yapılmış ve garanti kapsamındaki ürünler listelenir. Listelenen stoklar, Garantili Dayanıklı olarak 

tanımlanmış ve garanti süresi olarak en az 1 gün ve üzeri olanlardır.  

 
NOT: Bir stok için tanım ekranında garantili dayanıklı denildiği halde süre olarak 0 gün verilirse ilgili stok için 
garanti takibi yapılamaz.  
 

 

ÖNERİ  

 

PARALOG®  ticari yazılımlarıyla garanti takibi ilk defa kullanılacak ve geçmişte satışı yapılmış ürünlere ait satış 

fişlerinin tek tek elle girilmesi mümkün değilse bu bilgilerin toplu olarak girilebileceği bir düzenek geliştirilmiştir.  

 

İhtiyaç duyulması halinde geçmişe dönük takip yapmak amacıyla, Excel’de hazırlanmış ve garantili dayanıklı mallara ait 

bilgiler içeren bir liste topluca programa eklenebilir ve bu listedeki bilgiler programla oluşturulmuş gibi kullanılabilir. Bu 

konuyla ilgili ilerleyen sayfalarda örnek verilmiştir.   

 

 

DÖNEM SONU DEVİR İŞLEMLERİ VE GARANTİ TAKİBİNİN SÜREKLİLİĞİ 
 
Devir işlemleri sırasında seçenekler arasında stokların da devredileceği belirtilmiş ise stoklara ait garanti durum 
bilgileri de yeni döneme aktarılır. Mevcut stok kodu + seri numaraları ve bu ikili eşleşmelere ait garanti 
başlangıç tarihleri de gelecek döneme aktarılır.  
 
Böylece geçmiş yıl içinde satılmış mallara ait garanti bilgileri yeni dönemde de erişilebilir olacaktır. Stok 
tanımında garantili dayanıksız denilmiş fakat söz konusu stokun garanti süresi bir yıldan daha uzun ise bu 
durumda izleyen yıllarda da garanti bilgisinin takibi mümkün olacaktır. (Geçen yıl yapılan devirle gelmiş olan 

garanti bilgilerinden hala geçerli olanlar gelecek yıla da devredilir.)  
 

Devir seçenekleri arasına garanti takibiyle ilgili bir seçim konulmamıştır. Stok’larla birlikte garanti bilgileri de yeni 

döneme devredilir. 

Stok  

Sorgulamalar 

Dayanıklı Mallar Garanti Listesi 
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GARANTİ DURUM BİLGİLERİNİN İZLENMESİ 
 

Garanti durum takibi için çeşitli stok raporlarından yararlanılabilir. Fakat dayanıklı malların satışı ile birilikte artık 

stoklarda gözükmeyeceği dikkate alınırsa satışı tamamlanmış bu türden malların takibi için son stok raporu ya da stok 

durum raporu yerine bu amaçla oluşturulmuş sorgulama adımları kullanılır.  

 

RAPORLARDA GARANTİ BİLGİLERİYLE İLGİLİ SAHALAR  
 

Aşağıda listelenen sahalar, garanti durum takibi özelliği devreye alındığında otomatik olarak program tarafından 

hizmete sokulur.  

 

Kullanıcı, söz konusu sahaları kendi oluşturacağı bir 

rapora ekleyerek kullanır.  

 

Raporlara eklenebilen bu sahalar dışında seçim aralığı 

verilen Seçimler ekranında da Garanti Tipi, Garanti 
Süresi, Dayanıksız Kalan Garanti Süresi gibi sahalar 

eklenmiştir. 

 

Ekran örneğinde görülen garanti sahaları 

dışında Seri No ve Lot No sahaları da 

garanti durumuyla ilgili olarak kullanılır.  

Burada belirtilen rapor sahaları ve 

seçimler Son Stok Raporu’nda mevcuttur.  

 

 

Son stok raporunda Garanti Tipi, Garanti 
süresi ve Kalan Garanti Süresi, LOT No ve 

Seri No başlıklarından seçim yapılarak 

garanti durumuna ilişkin rapor sınırları 

belirlenir.  

 

 

 

Bu rapor varsayılan ayarlarla 

çalıştırıldığında satışı yapılmış stoklarla ilgili 

herhangi bir sonuç göstermeyebilir. Bunun 

nedeni stok miktarı seçimiyle ilgilidir.  

 

Parametreler bölümünde rapora alınacak 

stokların miktarıyla ilgili seçim 

değiştirilebilir.  

 

Miktar seçimi bölümünde çalışan/çalışmayan, miktarı sıfır 

olan/sıfırdan farklı olan ya da hepsi seçeneklerinden uygun 

olanı işaretlenir.  

 

Satışı yapılmış olan stokların da raporda gösterilmesi için 

“Hepsi” seçeneğinin kullanılması önerilir.   

 

 

 

Aşağıda, garantili ve dayanıklı bir malın miktarı 0 (sıfır) olduğu 

halde stok raporu alınmıştır. Bu stok koduna ait seri 

numaraları ve garanti süresi ekranda gösterilmektedir.  
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Rapor çalıştırıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilir.  

 

 
 

Son Stok Raporu, mevcut stoklarla ilgili bilgi veren bir rapordur. Satışı tamamlanmış ürünlere ilişkin bilgi vermesi 

beklenmez. Satış sonrasında hangi malın hangi seri numaralı olanının kalan garanti süresinin ne olduğu, ilgili malın 

hangi tarihte satıldığı, satış sonrası herhangi bir hizmet uygulanıp uygulanmadığı gibi detaylı bilgiler için 

Stok/Sorgulamalar adımı altındaki komutlardan yararlanılmalıdır.  

 

SORGULAMALAR  
 

Aşağıda, garanti durumu devreye alındığında Stok menüsü altına eklenen Sorgulamalar menü adımları gösterilmiştir. 

(Stok parametrelerinden hangilerinin işaretlendiğine göre burada listelenen adımlardan bazıları bulunmayabilir.)  

 

Stoklara ilişkin çeşitli ek özelliklerin sorgulanabildiği menü 

adımları Sorgulamalar adı altında birleştirilmiştir.  

 

Bu adımlardan bazıları dayanıklı mallar bazıları da dayanıksız 

mallar için garanti takibi sırasında kullanılmaktadır. Sorgulama 

komutlarından olduğu halde garanti takibi ile ilgisi bulunmayan 

Har. Detay Sorgulaması gibi adımlar da bu menü altında 

görülebilir. 

 

DAYANIKLI  MALLAR İÇİN GARANTİ LİSTESİ 
 

 

 
 

 

Her bir stokun farklı seri numaralarına ait garanti bilgilerini gösterir. Garanti Başlangıç Tarihi saklanan bir bilgi iken 

Garanti Bitiş Tarihi, stok tanımında verilen süre kullanılarak hesaplanmış dolaylı bir bilgidir.  

 

 
 

Listede görülen malların garanti başlangıç tarihleri bu ürünlerin satış tarihi olup, üzerine stok tanımındaki süresi 

eklendiğinde garanti bitiş tarihi ortaya çıkar. Söz konusu garanti satış sonrası firma tarafından verilen garantidir. Bu 

süre içinde ilgili mala ait üretim kusuru, garanti kapsamında karşılanması gereken arıza ya da benzeri durumlarda 

ürünün bakımının yapılacağı, arızalı olan parçasının (veya tamamının) yenisi ile değiştirileceği gibi tüketiciyi koruyan bir 

takım hakların devam ettiği kabul edilir.  

 

Stok   

Sorgulamalar 

Dayanıklı Mallar için Garanti Listesi 
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Kullanıcı, dilerse bu listeye yeni kayıt ekleyebilir, var olan kayıtlar üzerinde değişiklik yapabilir ya da istenmeyen 

kayıtları silebilir.  

 

Yeni Kayıt 
 

Bir stok kodunun belli bir seri numarası için henüz programda 

bir hareket kaydı (satış hareketi) bulunmasa dahi söz konusu 

stok ve seri numarası için garanti başlangıç tarihi girişi 

yapılabilir.  

Garanti başlangıç tarihi elle girildiğinde program, ilgili stok 

kodunun tanımındaki garanti süresini verilen bu tarihin üzerine 

ekler ve garanti bitiş tarihini bulur.  

 

 

 

ÖRNEK 

 

Şekilde görüldüğü gibi MF324 kodlu stokun 3726 seri numaralı 

örneği için garanti başlangıç tarihi 13.07.2009 verilsin. Stokunun 

tanımında “Garantili Dayanıklı” olduğu ve garanti süresinin de 

730 gün olduğu (2 yıl) daha önce tanımlandığından bu adımda 

garanti bitiş tarihi otomatik olarak hesaplanmış ve 13.07.2011 

olarak bulunmuştur.  

 

 
 

Yanlış Girilmiş Olan Garanti Tarihlerinin Düzeltilmesi 
 

Stok girişleri sırasında garanti başlangıç tarihi kullanıcı tarafından yanlış girilmiş ise ya da hatalı olduğu sonradan fark 

edilmiş stok + seri no bilgileri varsa aşağıda belirtilen yöntemle değiştirilir.  

 

Garanti Listesi’ne girilir ve ilgili stokun ilgili seri numarasına ait 

satır bulunur. Garanti başlangıç tarihi değiştirilir ve kaydedilir.  

 

Resimde de görüleceği gibi kullanıcı yalnızca garanti başlangıç 

tarihini elle değiştirebilir. Eğer garanti süresi yanlış ise bu 

değişiklik stok kartı tanımından yapılmalıdır. 

 

Stoka ait seri numarası hatalı ise bu durumda hatalı olan seri 

numarası listeden silinmeli ve yeni kayıt oluşturularak doğru 

seri numarasına ait garanti başlangıç tarihi girilmelidir.  

 

Sıralamayı Değiştirmek ve Seri Numarasına Göre Arama Yapmak 
 

Liste, varsayılan olarak stok koduna göre sıralıdır. Arama kutucuğunun başındaki S: ibaresi bu ekranın stok koduna 

göre sıralı olduğunu belirtir.  

 

 
Stok koduna göre sıralı olan listede S: arama kutusuna, aranan stokun kodunun baştan birkaç karakteri ya da tamamı 

girilerek arama yapılabilir.  
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Eğer belli bir aralıktaki stoklar görüntülensin (başı – sonu)  ya da 

sadece tek bir stok kodu ekranda gösterilsin (özellik) türünden 

kısıtlamalar uygulanacaksa Seçimler bölümünden yararlanılır.  

 

Sıralama işleminin seri numarasına göre yapılması isteniyorsa 

Seçimler menüsü altındaki parametreler sayfası kullanılır.  

 

 

 

 

Sıralama biçimini değiştiğinde artık ekranın sağ üst köşesindeki arama kutucuğunun etiketi Seri No’ya göre arama 

yapıldığını belirtecek şekilde S:’den N:’ye çevrilir. (Varsayılan olarak S: stok koduna göre arama.)  

 

 
 

Diğer İşlemler  
 
Liste tazeleme, kayıt silme, izleme ve kopyalama türünden işlemler diğer pencerelerde olduğu gibi yapılır.  

 

 

Excel’den Garanti Bilgilerini Yükleme  
 
Dayanıklı mallar için garanti takibine esas bilgiler (Stok Kodu, Seri No ve Garanti Başlangıç Tarihleri) içeren bir Excel 

çalışma kitabı ilgili listeye birkaç adımda yüklenebilir. İşlem öncesinde mutlaka yedek alınması önerilir. 

 

Bir işletmenin geçmiş dönemlerde satışını yaptığı ve hala garantisi devam eden garantili dayanıklı mallar için satış 

faturalarını işlemeksizin yalnızca garanti takibine ilişkin bilgileri girmek ve takip etmek de mümkündür. Bu amaçla 

Dayanıklı Mallar Garanti Başlangıçları Listesi penceresinde bulunan Excel’den yükle komutundan yararlanılabilir.  

 

 

İşlem basamakları kısaca şöyledir:  

 

- Yüklenecek bilgilerin (stok kodu, Seri No, Garanti 

Başlangıç Tarihi) bulunduğu çalışma kitabı 
seçilir veya Dosya Adı bölümüne yazılır.  

- “Örnek göster” butonu kullanılarak, seçilen 
dosyadaki bilgilerin bir bölümü ekrana 
getirilebilir.  

- Başlık satırı olarak kabul edilecek ve 
alınmayacak satırların adedi belirtilir.  

- Çalışma kitabındaki sıraya uygun olarak Stok 
Kodu, Seri No ve Başlangıç Trh. sahaları 
seçilir ve “Seçilenler” bölümüne alınır.  

- Excel’den yükleme işlemi başlatılır.  

 

Yükleme işlemi sırasında, Çakışanlar Güncellensin denildiğinde aynı stok kodu ve seri numarası hem Excel’de hem de 

programda mevcut ise Excel’deki kayıt esas alınır.  



 

 
Derece Yazılım  © 2009  Garanti Durumu – 16 

Yükleme sonrasında, her bir stok kodu ve seri numarası için geçerli olan garanti başlangıç tarihleri veritabanına 

işlenmiş olacaktır. Sonradan yapılacak sorgulamalarda ve kontrollerde artık bu yeni stok kodları ve seri numaraları için 

de arama yapılabilir ve garanti tarihleri öğrenilebilir.  

 
NOT: Excel’den yükleme işlemi bir zorunluluk değildir. Program, doğal işleyişi içerisinde satış hareketleri 
gerçekleştikçe ilgili tabloları günceller. Özellikle programda kayıtlı olmayan, geçmişe dönük garantili malların 
takibi amaçlanıyor ve bu bilgiler bir Excel Çalışma Kitabı’nda liste olarak mevcut ise bu bilgilerin pratik bir 
yolla programa işlenmesi sağlanmıştır.  
 

 

SERİ NO SORGULAMA 
 

Garanti takibi sırasında en çok başvurulan sorgulamalardan 

bir diğeri de Seri No Sorgulaması’dır. Hangi Seri Numarası 

için garanti başlangıç ve bitiş tarihleri nedir türünden bir 

sorunun cevabı “Seri No Sorgulaması” adımından alınır.  

 

 
 

Stok kodu ve seri numarası girilerek sorgulama başlatıldığında ilgili seri numaralı malın kalan garanti süresi ve bu seri 

numaralı mal için şimdiye kadar gerçekleştirilmiş olan işlemler listelenir.  

 

Kalan Süre  
 

Seri numarası girilmiş olan malın kalan garanti süresi eğer pozitif bir değer ise yeşil renkle gösterilirken süresi dolmuş 

mallar için bu kutunun zemin rengi kırmızı olur ve kalan süre (Garanti bitiş tarihi üzerinden ne kadar gün geçtiği) negatif 

bir değeri gösterir.  

 

Garanti kapsamında olan mallar için Kalan süre yeşil zemin rengi ile gösterilir.  

 
 

Süresi dolmuş mallar için kalan süre ise kırmızı renkle gösterilir. (Garantisi sona ermiş dayanıklı mal) 

 
 

Gördüğü İşlemler  
 

Grid sahada listelenen hareketler ilgili stokun alım, üretim veya satış hareketleri olabileceği gibi bu stok için satış 

sonrasında gerçekleştirilmiş olan garanti kapsamındaki ek hizmetler de olabilir.  

 

Aşağıda garanti kapsamındaki mallar için uygulanacak ek işlemlerin tanımlanması ve ilgili seri numaralı mal için kayıt 

girilmesi örnekle açıklanmıştır. 

 

Stok   

Sorgulamalar 

Seri No Sorgulaması 
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Ek İşlem Kodları Tanımlamak  
 

 

Garanti kapsamındaki mallara uygulanan ek işlemlerin 

tanımlandığı ekranı açar. Bu bilgiler daha sonra Seri No 
Sorgulaması adımında ek bilgi girişi için kullanılır.  

 

 

 

 
Önceden tanımlanmış ek işlem kodları kod sırasına göre listelenmiştir. Bu listenin sıralaması Seçimler bölümünden 

yapılacak değişiklikle açıklamasına göre de olabilir.  

 

Yeni kayıt ekleme butonuna basılarak aşağıdaki gibi yeni bir ek işlem kodu tanımlanabilir.  

 

 
Kod ve açıklama girilerek kaydet butonuna basılır.  

 

İzleme, silme, değiştirme ve kopyalama gibi standart adımlar da gerektiği gibi kullanılır.  

 

SERİ NO SORGULAMASI SIRASINDA EK İŞLEM GİRİŞİ 
 

Seri No Sorgulaması yapıldığında ekrana gelmiş olan seri numaralı mal için uygulanan bir ek işlem söz konusu ise 

aşağıda verilen yöntemle bu ek işlem hareketi girilebilir.  

 

Önce ilgili stok kodu ve seri numarası çağrılır.  

 

 
 

Yeni kayıt ekleme butonuna basılır.  

Stok   

Sorgulamalar 

Seri No Ek İşlem Kodları 
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Seri No Ek Hareketi tanımlama ekranı açılır. Burada ilgili mal için uygulanan ek işlemin tarihi, varsa fiş nosu, uygulanan 

ek işlemin kodu (listeden de seçim yapılabilir) ve gerekli ise açıklama girilir.  

 

Bilgiler kaydedildiğinde bir önceki liste aşağıdaki gibi görünecektir.  

 

 
 

Programda diğer adımlarla gerçekleştirilmiş olan hareketlerden farklı olarak ek işlemin uygulandığı satırlar farklı bir 

renkle gösterilecektir.  

 

Bir mal için birden çok ek hareket girişi yapılabilir. Girilen bu ek hareketlere ilişkin değişiklik, silme, kopyalama gibi 

işlemler yapılabilirken, bu ekranda iken programın diğer adımlarından gelen hareket bilgileri üzerinde değişiklik 

yapılamaz. Söz konusu hareketlerde hata olduğu düşünülüyorsa ilgili adıma gidilmeli ve hareketi oluşturan fiş 

değiştirilmelidir.  

 

 

EXCEL’DEN EK HAREKET BİLGİLERİNİN YÜKLENMESİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Garanti kapsamındaki mallar için uygulanmış olan ek hareketlerin listesi Excel ortamında bulunuyor ve topluca 

programa işlenmesi amaçlanıyorsa Seri No Garanti Ek Hareketleri’nin Excel’den yüklenmesini sağlayan menü 

adımından yararlanılır.  

 

 

Burada yapılacak yükleme işlemlerinde Stok Kodu, Seri No, Garanti Başlangıcı, Tarih, Fiş Seri, Fiş No, İşlem ve Memo 

(açıklama) bilgileri programa topluca girilebilir.  

 

İşlem öncesi mutlaka yedek alınmalıdır.  

Stok   

Sorgulamalar 

Seri No Ek Hareket Excel Yüklemesi 
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İlgili Excel tablosu seçilir. Eklenecek sahalar belirlenerek Seçilenler bölümüne alınır ve yükleme işlemi başlatılır.  

 

 

DÖNEM SONU DEVİR İŞLEMLERİ ve EK İŞLEMLERİN DEVREDİLMESİ  
 

Garantili ve Dayanıklı mallar için dönem sonunda yapılacak devir işlemleri sırasında mevcut malın kodu, seri numarası 

ve garanti başlangıç tarihi bilgileri yeni döneme transfer edilir.  

 

Eğer dayanıklı mallar için ek işlemler yapılmış ve bu ek işlemlere ait çeşitli kayıtlar oluşturulmuş ise (Excel’den 

yüklenenler de dahil) bu bilgiler de yeni döneme devredilecektir.  

 

Açıklanan bu devir işlemlerinin yapılabilmesi için kullanıcı, dönem sonu devirlerini yaparken Stok Devri Yapılsın 

seçimini de işaretlemelidir. Aksi halde söz konusu bilgiler yeni döneme transfer edilemez.  

 

 

 
DERECE YAZILIM HĐZMETLERĐ TĐCARET A.Ş.  
(Eylül 2009)  
 

 


