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Bordro Plus 4.70.00 Sürüm İçeriği
Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra
No

Tanım

Açıklama

1

Kıdem/İhbar Yükü raporunda
çalışma gününün doğru
hesaplanması talebi

Kıdem/İhbar Yükü Raporu'nda "çalışma günü" sahasına gün değerinin
doğru gelmesi sağlanmıştır.

2

Personelin birden fazla icra kaydı
olduğunda maaşının dörtte biri
kontrolünün ilk icra'dan sonra kalan
tutar üzerinden yapılması talebi

Çalışanın aynı puantajında hem nafaka hem icra ödemesi var ise,
nafaka düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden icra ödemesinin üst
sınırının hesaplanması sağlanmıştır.

3

Kanuni parametrelerin Logo Payroll
servislerinden alınacak şekilde
değişikliğin yapılması talebi

Kanun Parametreleri'nin My Logo servisi yerine program içerisindeki
servisler ile otomatik olarak alnması sağlanmıştır.

4

SGK İşe Giriş Bildirgesinin SGK'ya
gönderilmeden önce kullanıcı
tarafından izlenebilmesi ve
değiştirilebilmesinin sağlanması
talebi

SGK İşe Giriş Bildirgesi filtrelerinde bulunan "Sgk Sayfası" filtre
seçeneklerine "Düzenleyerek Gönder" seçeneği eklenmiştir. Açılan
ekran üzerinden gerekli görülen düzenlemelerin yapılarak, "SGK
Gönder" seçeneği ile gönderim işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

5

SGK İşten Çıkış Bildirgesinin SGK'ya
gönderilmeden önce kullanıcı
tarafından izlenebilmesi ve
değiştirilebilmesinin sağlanması
talebi

SGK İşten Çıkış Bildirgesi filtrelerinde bulunan "Sgk Sayfası" filtre
seçeneklerine "Düzenleyerek Gönder" seçeneği eklenmiştir. Açılan
ekran üzerinden gerekli görülen düzenlemelerin yapılarak, "SGK
Gönder" seçeneği ile gönderim işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

6

Bordro zarfı .pdf olarak alındığında
"güvenli" ibaresinin kaldırılması
talebi

Raporlar >PDF Dosyası ekranına "Güvenli PDF Oluşturma" seçeneği
eklenerek, işaret kaldırıldığında "güvenli" ibaresinin gelmemesi
sağlanmıştır. Bu seçenek öndeğer olarak işaretli olarak gelmektedir ve
kaldırılmaz ise .pdf "güvenli" ibaresi ile oluşturulacaktır.

7

4447 sayılı kanunun geçici 27. ve
28. maddeleri kapsamında işlem
yapılabilmesi talebi

4447 sayılı kanunun geçici 27. ve 28. maddesinde yer alan prim desteği
için hesaplamaların yapılması sağlanmıştır. Bu kapsamda "Sicil Kartı
"ekranında 17256 Sayılı İstihdam Teşviği ya da 27256 Sayılı İstihdam
Teşviği seçilmelidir. Seçim yapıldığında 7256 Sayılı İstihdam Teşviğine
bağlı "teşvik süresi(ay)" ve "teşvik başlangıcı değerleri" görünür
duruma geçecektir. Teşvik başlangıcı için bir tarih ve bu tarihten sonra
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kaç ay geçerli olacağını belirtmek için de teşvik süresi ay olarak
girilmelidir. Tahakkuk Listesi , personel listesi , tahakkuk toplamları ve
bordro zarfıı raporlarına 7256 Sayılı İstihdam Geçerlilik Tarihi ve 7256
Sayılı İstihdam Teşviği alanları eklenerek raporlanması sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra
No

Tanım

Açıklama

1

Mesai tanımlarında "Takvim Günü"
tipi seçilip, dönem üzerinde
"güncelle" işlemi yapıldığında
ücretsiz izinli personel için gün
hesabının doğru yapılması talebi

Bordro>Dönem Bilgileri>Dönem Güncelleme işleminde ücretsiz izin
kullanan çalışanlar için gün hesabının doğru yapılması sağlanmıştır.

2

Yüksek çözünürlüğe sahip
monitörlerde uygulamaya ait
ekranların düzgün görünmesi talebi

Yüksek çözünürlüğe sahip monitorlerde uygulamarın düzgün
görünmesi sağlanmıştır.

3

Muhtasar prim ve hizmet
beyannamesi excele alındığında
"Gelir Vergisi Engellilik Oranı"
sahasının doğru gelmesi talebi

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi'nde 'Gelir Vergisi Engellilik
Orani' alanına kayıtların doğru yazılması sağlanmıştır.

4

İstihdamın teşvikine ilişkin bildirim
raporunda asgari ücret gelir
vergisinin doğru hesaplanması
talebi

İstihdamın teşvikine ilişkin bildirim raporunda "Asgari Ücret Gelir
Vergisi" değerinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.

5

İşyeri değişikliği olan sicile ilave AGİ
uygulanmaması talebi

İşyeri değişikliği yapılan personelde Eylül ayında maaş ortalaması
asgari ücretin altına düşmemesi durumunda ilave AGİ hesaplanmaması
sağlanmıştır.

6

Personelin geçmiş ay
puantajlarında eksik günü ve ek
ödemesi olduğunda ilave AGİ
uygulanmaması gerektiği talebi

Geçmiş ay puantajlarında eksik günü ve ek ödemesi olan kişilerde ilave
AGİ uygulanmaması sağlanmıştır.

7

Muhtasar prim hizmet
beyannamesi excel olarak
alındığında engelli olmayan
personellerde "Gelir Vergisi
Engellilik Oranı" kolonunun boş
gelmesi talebi

Engelli olmayan sicile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname'sinde
"Gelir Vergisi Engellilik Oranı" alanında hesaplama yapılmaması
sağlanmıştır.

8

İşyeri değişikliği yapıldığında atama
ekranında ilk kuruma ait işyeri
gelmemesi gerektiği ile ilgili talep

Personel işyeri değişikliği yapıldığında atama ekranında ilk kuruma ait
işyeri bilgisinin gelmemesi sağlanmıştır.
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9

MyLogo ayarları girili olmadığında
da kanun parametrelerinin
indirilebilmesi talebi

Kuruluş bilgilerinden herhangi bir hesap tanımlamasına gerek
kalmaksızın, program içerisinde dosya menüsünden kanun
parametreleri indir işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

10

Kanun parametrelerinin çalışma
tarihinde belirtilen tarihe uygun
olarak indirilebilmesi talebi

Kanun Parametreleri'nin çalışma tarihine göre indirilebilmesi
sağlanmıştır.
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