Lila Mobil Ticari Help

STOK AKTARMA EXCEL
Lila ön muhasebe programına toplu bir şekilde ürün aktarmak için AktarmaExcel dosyası kullanılır. Excel
dosyasına “http://www.liladownload.com/TicariHelp/AktarmaExcel.xlsx” adresinden ulaşabilirsiniz. Excel
dosyasının görüntüsü aşağıda belirtilmiştir.

Toplu bir şekilde stok aktarmak için sekmelerden StokTanim sekmesi açılır. Açılan sayfada ilgili alanlar
doldurulur. Kullanılmayan kolonların boş bırakılması, silinmemesi gerekmektedir.
Tip: Stoğun tipi seçilir(Hizmet veya Urun).Eğer herhangi bir seçim yapılmazsa kaydın tipi hizmet olarak aktarılır.
Kod: Stoğa ait kod varsa yazılır. Tablo üzerinde kodu aynı adı farklı olan birden fazla kayıt olduğunda ilk kaydı
aktarır. Diğer kayıtlarda hata verir. Kodu ve adı aynı olan birden fazla kayıt varsa ilk kaydı aktarır. Diğer kayıtlarda
da eğer miktarı girildiyse stok hareketi oluşturur girilmeydiyse herhangi bir işlem yapmaz. (Diğer bilgiler
güncellenmez.)
Ad: Stoğun adı yazılır. Zorunludur. Tablo üzerinde adı aynı kodu farklı olan birden fazla kayıt olduğunda ilk kaydı
aktarır. Diğer kayıtlarda hata verir. Kodu ve adı aynı olan birden fazla kayıt varsa ilk kaydı aktarır. Diğer kayıtlarda
da eğer miktarı girildiyse stok hareketi oluşturur girilmeydiyse herhangi bir işlem yapmaz. (Diğer bilgiler
güncellenmez.)
Barkod: Stoğa ait bir barkod varsa yazılır. Lila programından da ürünlerinize otomatik barkod verebilir ve stok
giriş – çıkışları barkod numarası üzerinden yapabilirsiniz.
Marka: Stoğun marka takibi yapılacaksa ve markası varsa yazılır.
GrupAd: Lila programında ürünler gruplandırılmak isteniyorsa ve stoğun grubu varsa yazılır. İç içe grup
oluşturulmaz.
KDV Oran: Stoğun varsa kdv oranı yazılır(1, 8, 18 vb. gibi). Eğer yazılmazsa stoğun kdvsi sıfır “0“ alarak aktarılır.
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ÖİV Oran: Stoğun varsa özel iletişim vergisi yazılır. Eğer yazılmazsa stoğun öivsi(özel iletişim verigisi) sıfır “0“
alarak aktarılır.
Max Miktar: Stoğa ait belirtilmek istenen bir max miktar varsa yazılır. Max miktarı geçen stokların raporunu lila
programında alabilirsiniz.
Min Miktar: Stoğa ait belirtilmek istenen bir min miktar varsa yazılır. Min miktarı geçen stokların raporunu lila
programında alabilirsiniz.
Seri Takip: Stokta seri takibi yapılacaksa var, yapılmayacaksa yok seçilir.
Miktar: Stoğun depodaki miktarı varsa yazılır.
Birim: Stoğun birimi yazılır.
Birim Fiyat: Stoğa miktar girildiyse stoğun maliyet fiyatı girilir (vergiler hariç). Eğer girilmezse maliyet sıfır ”0”
olarak aktarılır. Bu da karlılığın yanlış hesaplanmasına sebep olur.
Para Cinsi: Birim fiyatın para cinsi yazılır. Eğer herhangi bir para cinsi seçilmezse veya girilen değer lila
programındaki aktif para cinslerinin kodu veya adı ile eşleşmezse varsayılan para cinsi (TL) seçilmiş gibi işlem
yapar.
Seri Nolar: Stokta seri takibi yapılacak var seçildiyse ve miktar girildiyse her bir stoğun seri numaraları virgül ile
ayrılarak girilir. Eğer seri numaralarının toplam karakter uzunluğu 250 karakteri geçerse kalan miktarlar ikinci
satırda girilmelidir. Seri numarası eksik veya hiç girilmezse lila programı rasgele bir numara vererek kayıtları
aktarır.
Açıklama: Stoğa ait varsa bir açıklama yazılır.
Excel dosyası kaydedildikten sonra “C:\LilaTicariV4\LilaService\LETX.exe” adresinden aşağıda görüntüsü
verilen LETX.exe uygulaması çalıştırılır.

Sekmelerden Stoklar sekmesi seçilir. Sol üste bulunan Excel dosyasını seç butonuna basılır. Daha önce
kaydedilen excel dosyası seçilir. Açılan listeleme alanında görünen değerler ile daha önce excel dosyasına
girilen değerlerle aynı olduğuna dikkat edilir. Sağ üste bulunan Xml olarak kaydet butonuna basılır ve değerler
xml olarak kaydedilir. Daha sonra Lila ön muhasebe programı açılır.
"Ana Menü – Sistem Menüsü - Aktarmalar – Ürün Aktarma" Sayfası açılır. Sayfa görüntüsü aşağıda belirtilmiştir.
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Tarih: Aktarma işleminin yapılacağı tarihtir. Daha önce oluşturulan Xml veride miktar girildi ise ilgili stoğa seçilen
tarihte Stok giriş veya çıkış hareketi oluşturur.
Depo: Stok hareketinin oluşturulacağı depo seçilir.
Dosya seç butonu ile daha önce oluşturulan aktarma dosyası seçilir ve kayıt butonuna basılır.
Veri aktarma işlemi başladıktan sonra işlem sırasında bir hata verirse hata mesajı verecektir.
Hata ekranı görüntüsü aşağıda belirtilmiştir.

