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Sayın Müşterimiz,

1  Ocak  2005'de  Yeni  Türk  Lirası'na  geçiş  ile  hayatımız  değişecek.  Bu  değişim  sadece güncel
hayatımızı değil kullandığımız yazılımları da etkileyecek.
Netsis Ekim ayında tüm ürünlerin YTL versiyonlarını sunmayı planlıyor. Netsis her zamanki gibi kanun
değişikliklerini en kısa zamanda müşterilerinin hizmetine sunmuş olacak. Versiyon anlaşmalı ve garanti
kapsamında olan tüm müşterilerimiz yeni versiyonları ücretsiz olarak temin edebilecekler.
Hala eski Versiyonları,  yani Entegre 5.x ve Prof 400 versiyonları kullanan Müşterilerimiz ise Entegre W3
veya Fusion Standart Versiyonlarını satın almaları gerecektir. Aralık ayının Devir ve YTL çalışmaları ile
geçeceğinden ve yeni Programında eğitim, uyarlama ve alışma sürelerini de dikkate aldığımızda eylül
veya ekim ayında yeni Versiyonu mutlaka  satın almanız gerekmektedir. Bu yoğun aylarda yerinizi
mutlaka ayırtın ve özel iskontolarınız için bizleri arayın.

Versiyon Sözleşmesi Nedir ?
Neleri Kapsar ?

Versiyon sözleşmesi, bayi kanalı aracılığı ile Netsis
yazılım ve müşteri arasında yapılan 1 yıllık
sözleşmedir.

Versiyon sözleşmesinden sadece Windows
versiyonunu satın almış yada Windows versiyonuna
geçiş yapmış müşteriler faydalanır.

Sözleşme kapsamında, 1 yıl süre içerisinde Netsis
tarafından çıkartılan ücretli yada ücretsiz tüm ara ve
ana yeni versiyonları (6 sıfır ile ilgili versiyon dahil) ,
müşteri internetten online yükleyebilir.

Versiyon sözleşmesi olan entegre W3, Fusion ve
Fusion Standart lisans sahipleri, program ile ilgili
istekleri kendileri girebilecek ve girilen isteğin hangi
aşamada olduğunu takip edebileceklerdir. Ayrıca
Fusion ve Fusion Standart lisansına sahip olan
müşterilerin girdikleri istekler en geç 3 hafta
içerisinde olumlu yada olumsuz cevaplanacaktır.

Versiyon sözleşmesinin bedeli, Mevcut  Netsis
Lisanslarının bugünkü değerinin %5’dir. 

Netsis ve YTL
Mevcut görüşmelerden çıkan sonuçlara göre
yazılımları bekleyen değişiklikler şöyledir;
2005 yılında tüm kayıtlar (kanun, işlem, yargı
kararı, hukuki muamele, kıymetli evrak ve diğer
belgeler ile ödeme ve değişim araçları) yeni TL.
üzerinden yapılacaktır. 
Kayıt açısından kolaylık getirilmekle birlikte, TL.
banknotlar da tedavülde olacağından bunlarla
ilgili kasa bulunabilecektir. 
Yeni yıl açılış kayıtları yeni TL.sına çevrilecektir.
Bu kayıtlarda oluşabilecek yuvarlama
problemlerinin ve tutarsızlıkların giderilmesi için
yeni yıl devir programlarının gözden geçirilmesi
gerekecektir. 
Yeni TL. ve kuruşun hayatımıza girmesiyle
yuvarlama ve ondalıklarla ilgili problemlerimiz
artacaktır, bunlarla ilgili sıkıntı yaşanmaması için
gerekli önlemler alınacaktır. 
Bir de geçmiş yıllara ait bildirge, mali tablo, vb.
tüm dökümlerin Yeni TL. üzerinden alınması
gerekecektir. 
Konuyla ilgili tüm detayı www.ytl.gen.tr
adresinden bulabilirsiniz.
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