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ARAMA MOTORU 

 

1.86.XX.XX versiyonu ile birlikte genel arama özelliği eklenmiştir. Bu özelliğe göre; 

 

• Malzeme kartları 

• Cari hesap kartları 

• Muhasebe hesapları 

• Banka kartları 

• Banka hesapları 

• Çek ve senetler 

• Siparişler 

• Faturlar 

• Stok fişleri 

• Cari hesap fişleri 

• Kasa işlemleri 

• Muhasebe fişleri 

 

içerisinde genel arama yapılabilmektedir.  
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Girilen değer seçilen modülün içerisinde belirli alanlar içinde aranarak listelenir. Listelenen 

kayıtlar içerisine girilerek düzenlemeler yapılabilmektedir. 

 

 
 

 

Aramalar belirli alanlar içinde yapılmaktadır. Bu alanlar; 

 

Malzeme kartlarında ; kod, açıklama, üretici kodu, 

 

Cari hesap kartlarında ; kod, açıklama, adres, telefon numarası, faks numarası, vergi dairesi, vergi 

numarası, e-posta adresi , 

 

Muhasebe hesaplarında; kod, açıklama, ikinci açıklama, cari hesap ünvanı, vergi numarası, 

 

Banka kartlarında; kod, açıklama, banka şubesi, şube numarası, telefon numarası, faks numarası,  

e-posta adresi, 

 

Banka hesaplarında; kod, açıklama, hesap numarası, 

 

Çek ve senetlerde; portföy no, seri no, kefil, muhabir, vergi numarası, 
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Siparişlerde; fiş no, belge numarası, genel açıklama, belge izleme numarası, müşteri sipariş fişi 

numarası 

 

Faturalarda; fiş no, belge no, genel açıklama, belge izleme numarası, 

 

Stok fişlerinde ; fiş no, belge no, genel açıklama, belge izleme numarası, 

 

Cari hesap fişlerinde ; fiş no, belge no, genel açıklama, 

 

Kasa işlemlerinde ; fiş no, belge no, satır açıklaması, kasa açıklaması, vergi numarası, 

 

Muhasebe fişler ; fiş no, belge no, açıklama   

 

alanlarıdır. Bu alanlar içinde arama yapılıp girilen değerin bu alanlardan birinde bulunması 

durumunda listeleme yapacaktır.  


