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ARTI ÇÖZÜM YAZILIM 1 

01.12.2021 

Sürümde Yer Alan Yenilikler 

Sıra 

No 

Tanım Açıklama 

1 Puantajlara "Değiştir" ile girip ileri/geri tuşları ile 

devam edildiğinde puantaj kartında yapılan 

değişikliklerin kaydedilebilmesi talebi 

Puantaj kartının içerisine "Kaydet ve Önceki Puantajı Aç", "Kaydet ve 

Sonraki Puantajı Aç" butonları eklenmiştir. 

2 Dönem Güncelleme işlemine sicil no filtresi 

eklenmesi talebi 

Dönem güncelleme işlemi filtrelerine "Sicil Numarası, Adı, Soyadı" 

seçenekleri eklenerek filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır. 

3 Personel kartında SGK statüsü 4/a-Emekli 

olduğunda belge türünde de "02" kontrolünün 

yapılması talebi 

Personelin sosyal güvenlik statüsü 4a-Emekli ise bordro bilgileri sekmesinde 

yer alan belge türü 02 yerine farklı bir şey seçildiğinde uyarı mesajı verilmesi 

sağlanmıştır. 

4 İzin hakedişlerinin hesaplamasında "Baz 

Alınacak İzin Hakediş Başlangıç Tarihi" alanının 

eklenmesi talebi 

Bordro Parametrelerinde bulunan "İzin hesaplamalarına esas başlangıç tarihi" 

parametresine "İzin Hakediş Başlangıç Tarihi" eklenmiştir. Personel kartı 

çalışma bilgileri sekmesine de "İzin Hakediş Başlangıç Tarihi" alanı 

eklenmiştir. 

5 17103 ve 27103 teşvik tutarları için tahakkuk 

listesi ve tahakkuk toplamlarına alan eklenmesi 

talebi 

17103 ve 27103 sayılı kanunlar için hesaplanan teşvik tutarlarının bordro 

zarfı, tahakkuk listesi ve tahakkuk toplamları raporlarında ayrı ayrı 

listelenebilmesi için yeni alanlar eklenmiştir. 
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Sürümde Yer Alan İyileştirmeler 

Sıra 

No 

Tanım Açıklama 

1 İşgücü çizelgesinde geçen ay sonu itibarıyla 

çalışanlar alanında doğru verinin listelenmesi 

talebi 

Kanuni Değişiklik Kaydı ya da Atama Kaydı filtresi seçilerek rapor 

alındığında Personelin son atama kaydı ve son kanuni değişilkiğine göre 

raporun gelmesi sağlanmıştır. 

2 Azerbaycan dili ile giriş yapıldığında 

karakterlerin doğru gösterilmesi talebi 

Azerbaycan dili ile BordroPlusSys'e giriş yapıldığında karakterlerin doğru 

gelmesi sağlanmıştır. 

3 Puantaj Kartı oluşturma ile Bes öndeğeri 

çalıştırıldığında tüm ay ücretsiz izinde olan 

personel için tutar getirilmemesi talebi 

Çalışma parametrelerinde "Takvim Günü Tipi" tanımı seçili olsa bile puantaj 

öndeğerinde mesailer sekmesinde parametre tanımları seçili değilse puantaj 

kartındaki mesailere çalışma günlerinin yansıtılmaması sağlanmıştır. 

4 Bordro Zarfı ve Tahakkuk Listesi raporlarında 

puantajda verilen ödemelerin netlerinin 

basılabilmesi talebi 

Bordro Zarfı ve Tahakkuk Listesi raporlarında puantajda verilen ödemelerin 

netlerinin basılabilmesi sağlanmıştır. 

5 Engelli personel için ilave AGİ hesaplanması 

talebi 

Personel kartı içerisinde "Sakatlık Derecesi" alanı seçilmiş ve gelir vergisi 

istisnası olan personel için ilave AGİ hesaplanması sağlanmıştır. 

 


