
ABYSIS FONKSIYON TANIMLARI 

 
 

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade 
eden kayıt veya evraklardır.  
 
ROBO Framework içinde uygulanan tüm belgeler aynı yapıdan miras yolu ile aynı özellikleri alır 
ve tüm belgelerin kullanımı aynı yapıdadır. Bu nedenle yazılımı kullanmak ve öğrenmek bir 
kullanıcı için oldukça kolay olmaktadır.  
 
Belgelere proje doğrultusunda yeni bilgi ve tablolar kolaylıkla eklenebilmektedir. *1 
 
Genel olarak bir belgenin taşıdığı ortak özellikler şunlardır.  
 

1) Tüm belgeler aynı görünüme sahiptir.  
2) Sistemden görünüm ve renk şablonu değiştirildiğinde tüm belgeler bu görünüme 

kavuşur.  
3) Her belgede belge kodu, belge referans numarası vardır. Belge kodu sistem tarafından 

artan sırada belirli bir şablonda verilen otomatik bir numara olabileceği gibi, elle de 
verilebilir. Bunun yanı sıra referans numarası otomatik verilir ve kullanılan bir numara 
kesinlikle yeniden üretilmez, bu nedenle bu numaralar belgenin tekliğini ve güvenliğini 
garanti eder.  

4) Her belgenin sahiplik özelliği vardır, bu özellik belgeyi oluşturan kullanıcıdır.  
5) Her belgenin belge öznitelikleri vardır, bu öznitelikler, GİZLİ, SADECEOKUNABİLİR, 

ŞİFRELENMİŞ olabilir. Resmi olarak alınması gereken raporlar hariç bu özniteliklere 
göre belgeleri sadece SUPER KULLANICI’lar veya sahipleri düzenleyebilir. Bu özelliklere 
sahip değil ise belgenin modülden gelen yetkilere veya rollere göre erişim izinleri 
mevcuttur.  

6) Her belge kopyalanabilir, ancak kopyalanan belgelerin yeni referans numaraları oluşur 
ve yeni oluşturulmuş gibi kayıt edilirler.  

7) Her belgede (istisnai belgeler hariç) arşiv erişimi vardır, belgeye eklenti yapılarak, 
Taranmış bir evrak, resim, fotoğraf, PDF, XLS, DOC gibi dosyalar iliştirilebilir ve bu ekler 
belgeyle beraber açılabilirler.  

8) Rol tanımları yardımı ile sahiplik dışında belgelere erişim izinleri düzenlenebilir bu 
erişim izinleri ekleme/silme/değiştirme olabilir. Bu kayıt yani belge bazında 
yetkilendirilme durumudur. Yani bir kullanıcının Cari hesaplara erişim izni olsa dahi bu 
hesaplar içinde bazı hesaplara erişimi engellenebilir. Örneğin, personelin birbirinin cari 
hesaplarını görmeleri engellenerek birbirlerinin maaşlarını görmeleri engellenebilir.  

9) Bir belge tüm rapor ve listelerden belge tipi ve referans no yardımı ile açılabilir.  
10) Bir belgeyi oluşturan ve oluşturma zamanı, aynı zamanda son değişiklik yapan ve son 

değişim zamanı görüntülenebilir.  
11) Bir belgenin versiyon numarası mevcuttur, bu versiyon numarası belgenin kaç defa 

değişikliğe uğradığını gösterir, bu şekilde daha önceki versiyonlara ulaşmak 
mümkündür. Belgenin tarihçesi izlenebilir.  

12) Her belgeye türüne özel ek alanlar tanımlanabilir ve bu alanlar sınırsız olarak 
kullanılabilir.  

13) Belgenin üzerinden yapılabilecek işlemler menüsüne sağ tıklamak sureti ile ulaşılabilir.  
14) Belge arama çok kolay yapılabilmekte, belirli bir alana göre arama yapılabileceği gibi 

arama penceresi özelleştirilerek belge üzerindeki tüm verilerden arama yapılabilir.  
15) Belge import/export özelliği ile bir veya birden fazla belge XML, EXCEL gibi ortamlara 

gönderilip geri alınabilir.  
 
 
 
*1- Merkez firma yada bayi tarafından projedeki yapıya göre uygunluk verildiğinde uygulanır. 
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1) Abone no, abone adı, tarife tipi, abone tipi gibi bilgiler ile abonenin tanımı yapılır. 
2) Abonenin iletişim ve fatura bilgileri ile adres bilgileri tanımlanır. 
3) Abonenin sayaç tanımı yapılır. 
4) Abonenin hesaplama metodları tanımlanır, fatura hesaplamanın dışında sayaç okuma 

parametreleri belirlenebilir. 
5) Abonenin elektrik biriminde sözleşme gücü, kurulu gücü ve sayaç çarpanı tarihsel olarak 

takip edilebilir. 
6) Aboneye ait evraklar dijital olarak arşiv kısmında tutulabilir. Bunun yanısıra abonenin 

tahakkuk dönemleri belirlenebilir.  
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1) Sayaçlar tanımlanır. 
2) Okuma metodolojileri belirlenir, TCP veya COM üzerinden okuma yapılabilir. 
3) Sayaçlar zamanlayıcıya tanımlanabilir. 
4) Sayaçlar istenilen sıklıkla okuma yapılabilir ve okunan sayaçlar sayaç endeks birimine 

otomatik olarak kayıt edilir. 
5) Okuma işleminde PASCAL veya C scriptler ile okunan çok çeşitli verilerden seçilenler 

sisteme kayıt edilmek sureti ile gereksiz kayıt yapılması önlenebilir, ancak tüm okunan 
parametreler kayıt edilmek isteniyor ise kayıt edilebilir. 
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1) İstenildiği kadar tarife tanımlanabilir. 
2) Her tarifede istenilen her tür veri tanımı yapılarak hesaplama yapmak için veri yapısı 

belirlenebilir. 
3) PASCAL veya C Script ile tarife hesaplaması istenilen şekilde tasarlanabilir, bu kısım 

hesaplama konusunda ileride oluşabilecek her tür değişikliğe karşı sistemin hesaplamayı 
yapabilmesini sağlamaktadır. 

4) ENDEKS, MANUEL, HESAP gibi satır seçenekleri ile tarifelerin her tür abone alt 
yapısındaki faturayı hesaplamasına olanak sağlar. 
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1) Faturalar isterseniz manuel, isterseniz faturalama servisi tarafından otomatik olarak 
oluşturulabilir. Sistemdeki endeksler okunarak ilgili abonenin tarife durumuna bağlı 
olarak doğrudan abone, ya da serbest tüketici için uygun faturalar oluşturulur, toplu 
iletim faturaları da ayrıca kesilir. 

2) Faturalarda isterseniz bir faturanın başka bir tarifede nasıl sonuç vereceği ile ilgili olarak 
geçici hesaplama yapmanız mümkündür. 

3) Faturalara ait icmal, rapor vs gibi tüm sorgulamaları yapmanız mümkündür. 
4) Faturalar her tür detaylı ve/veya özet fatura basımına müsaittir. 
5) E-Fatura uygulaması entegrasyonu sağlanabilir. 
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1) Cari hesaplar oluşturulur. 
2) Cari hesaba ait tüm abonelikler cari hesaplar iliştirilebilir. 
3) Bir aboneye fatura kesildiğinde ilgili cari hesaba borç tahakkuk eder. 
4) Yapılan tahsilatlar açıktan ya da faturaya iliştirilebilir. Açık tahsilatlar açık faturalar ile 

ilgili servis yardımı ile kapatma yapılabilir. Geç ödemeler için gecikmeler hesaplanabilir. 
5) Cari hesap ekstreleri detaylı (fatura ilişikli) ya da özet olarak görüntülenebilir. 
6) Borç bakiyeleri icmali alınabilir. 
7) Banka modülü ile banka bakiyeleri ve ekstreleri takip edilir. 
8) Her abone için teminat tanımları yapılabilir. 
9) Çek senet modülü ile çek/senet takibi yapılabilir. 
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1) Bölge içindeki tüm ada parseller tanımlanabilir. 
2) Bu ada parseller firmalar ile ilişkilendirilir. 
3) GoogleMAPS entegrasyonu ile harita üzerinde görüntülenebilir. 
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1) Sistem için gerekli olabilecek tüm parametreler, kullanıcı tabanlı veya genel olarak 
tanımlanır. 

1) BTrans aktarımları için gerekli XML dosyaları otomatik oluşturulur. 



ABYSIS FONKSIYON TANIMLARI 

1) Web servis uygulaması ile, ayrılmış bir sunucu üzerinden banka entegrasyonları sağlanır 
ve tahsilatlar otomatik olarak gelir. Bu servis için gerekli teknik doküman ayrıca 
sağlanmıştır. 

 


