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VMEKSİS DEVİR İŞLEMLERİ
İşlemlere başlamadan önce programdan yedek alınması gereklidir. Yedekleme işlemine
başlamak için Visual Meksis’te Sistem menüsünden Dosya İşlemleri menüsü ve Yedekleme
ve Geri Yükleme seçeneği seçilmelidir

Seçenek seçilince Yedekleme ve Geri Yükleme ekranı gelir.

Sol taraftaki Firma Listesi ‘nden yedek alınacak firma mouse ile seçilir.Seçilen firma ismi sağ
taraftaki Yedeklenecek Firma kısmında görülür.Yedekleme Yedekleme Yolu ’ndaki yere yapılır.
Eğer yedekleme yolu değiştirilecekse sağdaki küçük klasör butonu mouse ile seçilirek yol
belirlenebilir.Ardından Yedek Dosya Adı kısmından oluşturulacak yedek dosyasının adı da
Yedekle (F2) butonuna mouse ile tıklanarak veya
F2 tuşuna
belirlenerek sağ alt taraftaki
basılarak yedekleme işlemi başlatılır.Yedekleme işlemi bittiğinde aynı ekrana geri dönülür. Çıkış
(ESC) butonuna mouse ile tıklanarak veya ESC tuşuna yedekleme ekranında çıkılır. Bu şekilde
yedek alma işlemi bitirilmiş olur.
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Önemli : Versiyon farklılığında dolayı menü seçeneğinde Güncel firmayı göremiyorsanız bilgi
işlem firmanız tarafından ya da destek bölümümüzden yardım alarak mutlaka program klasörünün
yedeklenmesi gerekmektedir.
Ayrıca Yedekleme ve Geri Yükleme seçeneğine sahip olmanıza rağmen Yedekle(F2) butonu
çalışmaz durumda ise bilgisayarlarınıza WinZip programını yükleyin yada yükletiniz.
• Yedekleme ve güncelleme işlemleri yapıldıktan sonra 2018 yılı için devir işlemlerine
geçebiliriz.Devir işlemine başlamadan önce tüm terminallerde, açık olan Visual Meksis varsa
Meksis Pos ,Meksis Ibm ,Meksis Sharp ,Meksis Olivetti ,Meksis InterPos programları
kapatılmalıdır.VisualMeksis’ in sadece bir bilgisayarda (tercihen ana makine olması işlemlerin
hızlı ve güvenli olması açısından önemlidir) çalışması sağlanmalıdır.
Programa girildiğinde devir işlemine başlamadan önce dosya servis işlemlerini yapmamız devir
işlemlerinin sağlıklı, güvenilir ve hızlı olmasını sağlayacaktır.Bu sebeple Sistem menüsünden
Dosya İşlemleri menüsü ve Firma Dosya Bakım İşlemleri seçeneği
seçilmelidir.

Seçilen seçenek sonrası karşımıza Firma Dosya Bakım İşlemleri ekranı gelir.
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Bu ekrandan bakım işlemlerini başlatmak için Bakım(F2) butonuna mouse ile tıklanır veya F2
tuşuna basılır.

Firma dosya bakım işlemleri başlatılacak emin misiniz sorgusuna Evet butonu mouse ile
tıklanarak işlem başlatılmış olur.İşlem bitiminde Çıkış(ESC) butonu ile ekrandan çıkılır.
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•

Firma dosya bakım işlemleri bittikten sonra devir işlemlerine geçilir.Bunun için Sistem
menüsü ve Devir ve Şirket Açılış İşlemleri
menüsünden Yeni Yıl ve Devir İşlemleri

seçeneği seçilmelidir.
Şirket açılış ve devir işlemi birlikte yapılacağından 2017 yılı firması içerisinde o yıla ait tüm
evrak işlemlerinin bitirilmesi gereklidir .(Sadece şirket açılışı yapıp daha sonradan da 2017 e ait
işlemler bittikten sonra da devir ve şirket açılışı yapabilirsiniz.)
Seçilen seçenek sonrası karşımıza Şirket Açılış ve Devir İşlemleri ekranı gelir.
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Bu ekrandan devir işlemlerini başlatmak için
tuşuna basılır.

Devir(F2) butonuna mouse ile tıklanır veya F2

Şirket açılış ve devir işlemi başlatılacaktır emin misiniz sorgusuna Evet butonu mouse ile
tıklanarak işlem başlatılmış olur.İşlem bitiminde Çıkış(ESC) butonu ile ekrandan çıkılır.
Şirket açılışı ve/veya devir işlemleri sonrası :
Meksis Pos
Meksis IBM
Meksis IBMSP
Meksis SHARP
Meksis INTERPOS
Programları kullanıldıkları terminallerde çalıştırılacaklar. Programlar ilk çalıştığında karşınıza
aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.

2018 yılına geçilmiştir . Programdaki firma değişikliğini onaylıyor musunuz sorgusuna Evet
butonu Mouse ile tıklanarak işlem gerçekleştirilir . Böylece ilgili programlarımızın yeni yıl geçişi
tamamlanmış olur.

