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https://tbs.tarbil.gov.tr

Tarım Bilgi Sistemine yukarıda bulunan linkten erişim sağlanmaktadır. Yuvarlak içine alınan butondan TBS’ye
giriş yapabilirsiniz.
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Tarım Bilgi Sistemine Giriş (Bayi)

Tarım Bilgi Sistemine sizin adınıza oluşturulmuş kullanıcılar ile giriş yapılmaktadır. Kullanıcı adınız
TC Kimlik numaranızdır. Şifreniz ise kullanıcınız tanımlanırken sizden alınan mail adresinize
gönderilecektir. Kullanıcı adı ve şifrelerinizle sisteme giriş sağlayabilirsiniz. Şifre değişikliği yapmak
isterseniz, sisteme girdikten sonra sağ üst köşede yer alan profil bilgileri ( ) butonundan
değiştirebilirsiniz.
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Bayi Kullanıcısı Yetkisinde Ekranlar

Tarım Bilgi Sistemine toptancı olarak giriş yaptığınız zaman, yukarıdaki ekran görüntüsü açılmaktadır. Karşınıza
çıkan bu ekran size en son hangi IP adresi ile gün, ay, yıl olarak ve hangi tarihte saat, dakika, saniye olarak
sisteme giriş yaptığınızı gösterir. Kırmızı olarak işaretlenmiş alana tıklayarak bu bilgileri kapatabilirsiniz.
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Bayi Kullanıcısı Yetkisinde Ekranlar

Bu ekran görüntüsünde , Tarım Bilgi Sisteminde toptancı kullanıcısı tarafından yapılacak işlemler gösterilmiştir. Bu işlemler «Bayi Ürün
Girişi İşlemleri», «Bayi Ürün Çıkışı İşlemleri» ve «Key İşlemleri» olarak sıralanabilir.
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Bayi Ürün Girişi İşlemleri

Bayi, herhangi bir ürünün girişini yapmak için resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde kırmızı ile işaretlenmiş «Bayi Ürün
Girişi İşlemleri» butonuna tıklamalıdır.
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Bayi Ürün Girişi İşlemleri

Bayi «Ürün Girişi İşlemleri» butonuna tıkladıktan sonra resimde görseli bulunan ekran açılacaktır. Açılan bu ekranda bilinmesi gereken
en önemli özellik sisteme giriş yapan bayi kullanıcısı hangi işletmenin yetkilisi olarak giriş yapmış ise sistem tarafından yetkili işletme
otomatik olarak doldurulur. Resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde otomatik olarak doldurulmuş bu yetkili işletme kırmızı ile
işaretlenmiş alanda görülmektedir.
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Bayi Ürün Girişi İşlemleri

«Arama Seçenekleri» alt
başlığında «Belge Numarası»,
«Belge Başlangıç Tarihi», «Belge
Bitiş Tarihi» ve «İşlem Tipi»
bulunmaktadır. Bayi kullanıcısı
bu alanlara gereken bilgileri girip
resimde görseli bulunan ekranda
kırmızı ile işaretlenmiş alanda
bulunan «Arama» butonuna
tıkladığı zaman girilen bilgilere
göre daha önce yapılmış işlemler
aşağıda listelenir. Bayi «Ürün
Girişi İşlemlerinde» bilinmesi
gereken önemli bir özellik vardır.
Bu özellik «Arama Seçenekleri»
alt başlığı altındadır. Bayi
kullanıcısı eğer «Arama
Seçenekleri» ana başlığı altında
bulunan hiçbir alanı
doldurmadan resimde görseli
bulunan ekranda kırmızı olarak
işaretlenmiş alandaki «Arama»
butonuna tıklarsa, ürün girişi ile
ilgili daha önce yapmış olduğu
bütün işlemler listelenir.
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Bayi Ürün Girişi İşlemleri

Bayi kullanıcısı, yeni bir ürün girişi yapmak istediğinde resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde kırmızı ile işaretlenmiş
«Yeni kayıt eklemek için tıklayınız» butonuna tıklamalıdır.
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Bayi Ürün Girişi İşlemleri

Bayi kullanıcısı «Yeni kayıt eklemek için
tıklayınız» butonuna tıkladıktan sonra resimde
görseli bulunan «Bayi Ürün Girişi Detayı» ana
başlığı altında ekran görüntüsü açılacaktır. Bu
ekran görüntüsünde doldurulması gereken
alanlar «İşlem Tipi», «Belge Tarihi» ve
«Açıklama» olarak sıralanabilir. Resimde
görseli bulunan ekranda kırmızı ile işaretlenmiş
alan içerisinde, bayi kullanıcısının ürün girişi
esnasında listeden seçebileceği işlem tipleri
gösterilmiştir. Bu işlem tipleri «Mal Alım»,
«Çiftçiden Satış İptali ile Alım» ve «Bayi Satış
İptali ile Alım» olarak sıralanabilir. Bu işlemlerin
arasındaki farklar şöyle açıklanabilir «Mal
Alım» işlemi toptancı tarafından satılan ürünün
alınması işlemidir. «Çiftçiden Satış İptali İle Mal
Alım», bayi ürünü daha önce çiftçiye satmıştır
ve çiftçi de herhangi bir nedenle satın aldığı
ürünü bayiye tekrar iade etmiştir. Bu durumda
«Çiftçiden Satış İptali ile Mal Alım» seçeneği
kullanılır. Aynı işlem bayi içinde söz konusudur.
Bayi kullanıcısı bir ürünü herhangi bir bayiye
satmıştır fakat bayi herhangi bir nedenle ürünü
iade etmiştir. Bu durumda «Bayi Satış İptali ile
Mal Alım» seçeneği kullanılır.
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Bayi Ürün Girişi İşlemleri

(Bayi Satış İptali İle Alım)

Bayi kullanıcısı listeden «İşlem Tipini»
seçtikten sonra resimde görseli bulunan
ekran görüntüsünde kırmızı ile
işaretlenmiş «İşletme Ara» butonuna
tıklamalıdır. Bayi kullanıcısı «İşletme
Tipini» -Mal Alım- olarak seçerse
«Gönderen İşletmeyi» ürünü satın alacağı
toptancı olarak belirtmelidir. Eğer bayi
kullanıcısı «İşletme Tipini» -Çiftçiden
Satış İptali ile Alım- olarak seçerse bu kez
«Gönderen İşletmeyi» ürünü daha önce
sattığı çiftçi olarak belirtmelidir. Eğer bayi
kullanıcısı «İşletme Tipini» -Bayi Satış
İptali ile Alım- olarak seçerse bu kez
«Gönderen İşletmeyi» ürünü daha önce
sattığı bayi olarak belirtmelidir. Örneğin;
resimde görseli bulunan ekranda «İşlem
Tipi» «Bayi Satış İptali ile Alım» olarak
seçilmiştir.
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Bayi kullanıcısı «İşletme Ara» butonuna
tıkladıktan sonra resimde görseli
bulunan ekran açılacaktır. Bayi
kullanıcısı açılan bu ekranda ilgili alanları
doldurmalıdır. Ürünün satın alınacağı
firma bilgisi eğer bir kişinin bilgisi
seklinde girilecekse «Gerçek Kişi ve TC
Kimlik No» yazılı alana firma kişinin TC
kimlik numarası yazılır. Aynı şekilde firma
bilgisi eğer bir kurumun bilgisi seklinde
girilecekse «Tüzel Kişi ve Vergi No» yazılı
alana kurumun vergi numarası yazılır.
«Gerçek Kişi ve TC Kimlik No» ve «Tüzel
Kişi ve Vergi No» bilgilerinden hangisi
girilirse bunu merkezi veri sistemimize
kayıtlı bir işletme olması gerekmektedir.
Eğer merkezi veri tabanında işletme
bilgisi yoksa stok girişine sistem izin
vermemektedir.

167Bayi Ürün Girişi İşlemleri



Bayi Ürün Girişi İşlemleri

Bayi kullanıcı sisteme kayıtlı olan bütün işletmeleri listelemek isterse «İşletme Adı» ve «İşletme Unvanı» alanlarını
doldurmadan resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde kırmızı ile işaretlenmiş alanda bulunan «Arama» butonuna
tıklamalıdır. «İşletme Adı» ve «İşletme Unvanı» alanlarına herhangi bir bilgi girilmediğinden dolayı «Arama» butonuna
tıklandığı anda sistem otomatik olarak sisteme kayıtlı olan bütün kullanıcıları listelenecektir.
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Bayi Ürün Girişi İşlemleri

Bayi kullanıcısı tarafından ürünün satın alınacağı firma seçildikten sonra resimde görseli bulunan ekranda kırmızı ile
işaretlenmiş olan «Seçimi Onayla» butonuna tıklanır.
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Bayi Ürün Girişi İşlemleri

«Seçimi Onayla» butonuna tıklandıktan sonra resimde görseli bulunan ekran açılır ve «Gönderen İşletme» alanı seçilen bilgilere
göre otomatik olarak doldurulur.
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Bayi Ürün Girişi İşlemleri

Resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde örnek olarak doldurulmuş «Belge Numarası», «Belge Tarihi» ve «Açıklama» alanları
gösterilmiştir.
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Bayi Ürün Girişi İşlemleri

Bayi kullanıcısı tarafından resimde görseli bulunan ekranda bilinmesi gereken önemli bir nokta vardır. Bayi kullanıcısı «Gönderen
İşletme Bilgisini» ve «Belge Numarasını» girip resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde kırmızı ile işaretlenmiş alanda olan «Belge
Ara» butonuna tıkladığında, bilgisi girilmiş olan gönderen işletme tarafından sistemdeki bayiye daha önce satmış olduğu ürünlerin listesi
«Bildirim Detay» ana başlığı altında listelenecektir.
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Bayi Ürün Girişi İşlemleri

Gönderen işletme tarafından daha önce satışı gerçekleşmiş işlemdeki tüm ürünlerin detayı «Paket Detay» ana başlığı altında
görülmektedir. Bayi kullanıcısı bu ürünlerden herhangi birini seçip resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde kırmızı ile işaretlenmiş
alanda olan «Excel Olarak İndir» butonuna tıkladığı zaman satışı gerçekleşmiş bu ürünün detayları bir Excel dosyası halinde bilgisayara
indirilir.
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Resimde görseli bulunan ekranda «Paket Detay» kısmından seçilmiş ve «Excel Olarak İndir» butonuna tıklandıktan sonra bilgisayara indirilmiş

Excel dosyasının görünümü sunulmuştur.

Bayi Ürün Girişi İşlemleri
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Bayi Ürün Girişi İşlemleri 

(Çiftçi Satış İptali İle Alım)

Eğer bayi kullanıcısı «İşlem Tipini» --Çiftçiden Satış İptali ile Alım- seçerse resimde görseli bulunan ekran görüntüsü açılacaktır. Bu ekran
görüntüsünde doldurulması gereken alanlar «Gerçek Kişi TC Kimlik No», «Tüzel Kişi Vergi No», «Belge Tarihi» ve «Açıklama» olarak
sıralanabilir.
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Bayi Ürün Girişi İşlemleri

Resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde örnek olarak doldurulmuş «TC Kimlik No», «Belge Tarihi» ve «Açıklama» alanları
gösterilmiştir.
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Bayi Ürün Girişi İşlemleri 

(Çiftçi Satış İptali İle Alım)

«İşlem Detay» ana başlığı altındaki alanlar doldurulduktan sonra «Kaydet» butonuna tıkladıktan sonra açılan ekran görüntüsü.

177



Bayi Ürün Girişi İşlemleri

Bayi kullanıcısı «İşlem Detay» ana başlığı
altında bulunan bütün alanları doldurup
kaydettikten sonra resimde görseli
bulunan ekran görüntüsündeki
«Ürün/Paket İşlemleri» ana başlığı altında
bulunan toptancıdan şu anda satın
almakta olduğu ürünlerin «Palet», «Koli»
ve «Kutu)» yani –Kare Kodunu- sisteme
elle girer. Burada bilinmesi gereken
önemli hususlardan birincisi «Kutu» yani
–Kare Kod- bilgisi sadece tek bir adet
ürün içindir. «Koli» ve «Palet» bilgisi ise
birden fazla ürün içindir. «Kolinin» ya da
«Paletin» içinde ne kadar ürün varsa
«Koli» ve «Palet» bilgisi sisteme
girildiğinde otomatik olarak içindeki
bütün ürünlerde sisteme kaydedilmiş olur.
Bilinmesi gereken önemli hususlardan
ikincisi eğer bayi kullanıcısı Tarım Bilgi
Sistemi’ne entegre olmuş bir okuyucu
cihaz kullanıyorsa firmadan aldığı ürünün
paket tipine göre «Palet», «Koli» ve
«Kutu)» yani –Kare Kodunu- okuyucu
cihaz ile okuyarak ürünün sisteme
otomatik olarak girilmesini sağlayabilir.
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Resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde «Koli Numarası» örnek olarak (0869980000013) girildiği gösterilmiştir. Bayi kullanıcısı şu
anda firmadan satın alıyor olduğu ürünlerin paket tiplerini sisteme klavye kullanarak ya da el terminalleri ile paket tipine göre belirlenmiş
numarayı okutarak ürünleri girdikten sonra resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde kırmızı ile işaretlenmiş alanda «Listeye Ekle»
butonuna tıklayarak, toptancıdan alıyor olduğu ürünü listeye ekleyebilir.
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Bayi Ürün Girişi İşlemleri

Bayi kullanıcısı koli numaralarını girerek seçtiği ürünleri listeye ekledikten sonra resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde kırmızı
ile işaretlenmiş olan «Kayıt İşlemini Tamamla» butonuna tıklayarak belirtmiş olduğu firmadan, girmiş olduğu paket numaralarına göre
bütün ürünleri satın almış ve böylece kendi stoğuna eklemiş olur.
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Bayi Ürün Girişi İşlemleri

«Kayıt işlemini Tamamla» butonuna tıklandıktan sonra açılan ekran görüntüsü.
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Bayi Ürün Girişi İşlemleri

Bayi kullanıcısı tarafından alınmış olan ürünün listede gösterimi.
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Bayi Ürün Çıkışı İşlemi

Bayi, herhangi bir ürünün çıkışını yapmak için resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde kırmızı ile işaretlenmiş «Bayi Ürün Çıkışı İşlemleri» butonuna
tıklamalıdır.
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Bayi Ürün Çıkışı İşlemi

Bayi «Ürün Çıkışı İşlemleri» butonuna tıkladıktan sonra resimde görseli bulunan ekran açılacaktır. Açılan bu ekranda bilinmesi gereken
en önemli özellik sisteme giriş yapan bayi kullanıcısı hangi işletmenin yetkilisi olarak giriş yapmış ise sistem tarafından yetkili işletme
otomatik olarak doldurulur. Resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde otomatik olarak doldurulmuş bu yetkili işletme kırmızı ile
işaretlenmiş alanda görülmektedir.
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Bayi Ürün Çıkışı İşlemi

«Arama Seçenekleri» alt başlığında
«Belge Numarası», «Belge Başlangıç
Tarihi», «Belge Bitiş Tarihi» ve «İşlem
Tipi» bulunmaktadır. Bayi kullanıcısı
bu alanlara gereken bilgileri girip
resimde görseli bulunan ekranda
kırmızı ile işaretlenmiş alanda
bulunan «Arama» butonuna tıkladığı
zaman girilen bilgilere göre daha
önce yapılmış işlemler aşağıda
listelenir. Bayi «Ürün Çıkışı
İşlemlerinde» bilinmesi gereken
önemli bir özellik vardır. Bu özellik
«Arama Seçenekleri» alt başlığı
altındadır. Bayi kullanıcısı eğer
«Arama Seçenekleri» ana başlığı
altında bulunan hiçbir alanı
doldurmadan resimde görseli
bulunan ekranda kırmızı olarak
işaretlenmiş alandaki «Arama»
butonuna tıklarsa, ürün çıkışı ile ilgili
daha önce yapmış olduğu bütün
işlemler listelenir.
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Bayi Ürün Çıkışı İşlemi

Resimde görseli bulunan ekranda kırmızı işaretlenmiş alanda olan «İşlem Tipi» alanı –Deaktivasyon olarak seçilmiş
ve daha sonra «Arama» butonuna tıklanmıştır. Böylece işlem tipine göre filtre uygulanmıştır. Bayi kullanıcısı, yeni bir
ürün çıkışı yapmak istediğinde resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde «Yeni kayıt eklemek için tıklayınız»
butonuna tıklamalıdır.
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Bayi Ürün Çıkışı İşlemleri

Bayi kullanıcısı, yeni bir ürün çıkışı yapmak istediğinde resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde kırmızı ile işaretlenmiş
«Yeni kayıt eklemek için tıklayınız» butonuna tıklamalıdır.
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Bayi Ürün Çıkışı İşlemi
Bayi kullanıcısı «Yeni kayıt eklemek için
tıklayınız» butonuna tıkladıktan sonra
resimde görseli bulunan «BKT-Bayi Ürün
Çıkışı Detayı» ana başlığı altında ekran
görüntüsü açılacaktır. Bu ekran
görüntüsünde doldurulması gereken alanlar
«İşlem Tipi», «Gönderen İşletme», «Belge
Numarası», «Belge Tarihi» ve «Açıklama»
olarak sıralanabilir. Resimde görseli bulunan
ekranda kırmızı ile işaretlenmiş alan
içerisinde, bayi kullanıcısının ürün çıkışı
esnasında listeden seçebileceği işlem tipleri
gösterilmiştir. Bu işlem tipleri «Satış», «İade
Gönderim» ve «Deaktivasyon» olarak
sıralanabilir. «Deaktivasyon» ile diğer işlem
tipleri arasındaki fark şöyle bilinmelidir.
«Satış» işlemi firmadan alınan ürünün başka
bir bayiye veya başka bir çiftçiye satış
işlemidir. «İade Gönderim» işlemi bir
bayiden alınan ürünün herhangi bir sebeple
alındığı toptancıya geri gönderilmesi
işlemidir. «Deaktivasyon» işlemi ise
toptancıdan alınan ürün bayiye getirilinceye
kadar kullanılmayacak hale geldiği zaman
kullanılan işlem türüdür. Deaktivasyon
işlemi hakkında bilinmesi gereken en önemli
husus, eğer bir ürün deaktive edildiyse o
ürün üzerinde hiçbir şekilde işlem
yapılamaz.
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Bayi Ürün Çıkışı İşlemi

Eğer bayi kullanıcısı «İşlem Tipini» -Satış- veya «İade Gönderim» olarak seçerse resimde görseli bulunan ekran her iki işlem tipi içinde
değişmeyecektir bu yüzden resim de görseli bulunan ekran görüntüsünde «İşlem Tipi» -iade Gönderim- olarak seçilmiştir. Bayi kullanıcısı «İşlem
Tipi», «Belge Numarası» ve «Belge Tarihi» alanlarını doldurduktan sonra «Gönderen İşletme» alanını doldurmalıdır. «İşlem Tipi» -İade Gönderim-
olarak belirlendiğinden dolayı -Gönderen İşletme- alanı iade edilecek ürünlerin iade edileceği toptancı olarak belirlenmelidir. Eğer «İşlem Tipi» -
Satış- olarak belirlenmiş olsaydı, o zaman satış işlemi kime yapılacaksa onun bilgileri girilecekti. Örneğin; bayi başka bir bayiye satış yapıyorsa
«Gönderen İşletme» alanı satış yapılacak bayi olarak eğer satış işlemi çiftçiye yapılacaksa o zaman «Gönderen İşletme» alanı satış yapılacak
çiftçi olarak belirlenmelidir.
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Bayi Ürün Çıkışı İşlemi

Bayi kullanıcısı «İşletme Ara» butonuna tıkladıktan sonra resimde görseli bulunan ekran açılacaktır. Bayi kullanıcısı açılan bu ekranda
ilgili alanları doldurmalıdır. Bayi kullanıcısının ürünü satacağı bayi bilgisi ya da çiftçi eğer bir kişinin bilgisi seklinde girilecekse «Gerçek
Kişi ve TC Kimlik No» yazılı alana kişinin TC kimlik numarası yazılır. Aynı şekilde bayi bilgisi eğer bir kurumun bilgisi seklinde girilecekse
«Tüzel Kişi ve Vergi No» yazılı alana kurumun vergi numarası yazılır. «Gerçek Kişi ve TC Kimlik No» ve «Tüzel Kişi ve Vergi No»
bilgilerinden hangisi girilirse bunu merkezi veri sistemimize kayıtlı bir işletme olması gerekmektedir. Eğer merkezi veri tabanında işletme
bilgisi yoksa stok girişine sistem izin vermemektedir.
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191Bayi Ürün Çıkışı İşlemi

Herhangi bir arama seçeneği doldurmadan resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde kırmızı ile işaretlenmiş «Arama» butonuna
tıklarsa A’dan Z’ye olan bütün işletmeler otomatik olarak listelenir.



Bayi Ürün Çıkışı İşlemi

Ürünün satılacağı bayi ya da çiftçi bilgisi eğer herhangi bir işletme için ise «İşletme Adı» veya «İşletme Unvanı» alanları doldurularak
ürünün satılacağı bayi veya çiftçi bilgileri belirtilebilir. Resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde örnek olarak «İşletme Adı» -ali dal-
olarak yazılıp resimde görseli bulunan ekranda kırmızı ile işaretlenmiş alanda olan «Arama» butonuna tıklanmıştır. Böylece içinde –ali
dal- geçen işletme adı listelenmiştir. Eğer hiçbirini doldurmadan resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde kırmızı ile işaretlenmiş
«Arama» butonuna tıklarsa A’dan Z’ye olan bütün işletmeler otomatik olarak listelenir.
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Bayi Ürün Çıkışı İşlemi

Bayi kullanıcısı tarafından ürünün satılacağı bayi veya çiftçi seçildikten sonra resimde görseli bulunan ekranda kırmızı ile
işaretlenmiş olan «Seçimi Onayla» butonuna tıklanır.

193



Bayi Ürün Çıkışı İşlemi

«Seçimi Onayla» butonuna tıklandıktan sonra resimde görseli bulunan ekran açılır ve «Gönderen İşletme» alanı seçilen bilgilere göre
sistem tarafından otomatik olarak doldurulur. Açılan bu ekranda doldurulması gereken alan «Açıklama» alanıdır. Bayi kullanıcısının eğer
varsa bir açıklaması «Açıklama» alanına yazar ve ardından resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde kırmızı işaretlenmiş alanda
olan «Kaydet» butonuna tıklar.
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Bayi Ürün Çıkışı İşlemleri

«Kaydet» butonuna tıkladıktan sonra açılan ekran görüntüsü.

195



Bayi Ürün Çıkışı İşlemi

Bayi kullanıcısı «BKT-Bayi Ürün Çıkışı
Detayı» ana başlığı altında bulunan bütün
alanları doldurup kaydettikten sonra
resimde görseli bulunan ekran
görüntüsündeki «Ürün/Paket İşlemleri»
ana başlığı altında bulunan, herhangi bir
bayiye şu anda satmakta olduğu ürünlerin
«Palet», «Koli» ve «Kutu)» yani –Kare
Kodunu- sisteme elle girer. Burada
bilinmesi gereken önemli hususlardan
birincisi «Kutu» yani –Kare Kod- bilgisi
sadece tek bir adet ürün içindir. «Koli» ve
«Palet» bilgisi ise birden fazla ürün içindir.
«Kolinin» ya da «Paletin» içinde ne kadar
ürün varsa «Koli» ve «Palet» bilgisi
sisteme girildiğinde otomatik olarak
içindeki bütün ürünlerde sisteme
kaydedilmiş olur. Bilinmesi gereken
önemli hususlardan ikincisi eğer bayi
kullanıcısı Tarım Bilgi Sistemi’ne entegre
olmuş bir okuyucu cihaz kullanıyorsa
firmadan aldığı ürünün paket tipine göre
«Palet», «Koli» ve «Kutu)» yani –Kare
Kodunu- okuyucu cihaz ile okuyarak
ürünün sisteme otomatik olarak girilmesini
sağlayabilir.
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Bayi Ürün Çıkışı İşlemi

Resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde «Kutu» yani –Kare Kod- numarası olarak
(010869123456789021096354246791707011910X2512061322) girildiği gösterilmiştir. Bayi kullanıcısı şu anda toptancıya
iade gönderdiği ürünlerin paket tiplerini sisteme klavye kullanarak girdikten sonra resimde görseli bulunan ekran
görüntüsünde kırmızı ile işaretlenmiş alanda «Listeye Ekle» butonuna tıklayarak, firmadan alıyor olduğu ürünü listeye
ekleyebilir.
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Bayi Ürün Çıkış İşlemi

Bayi kullanıcısı kutu numaralarını girerek seçtiği ürünleri listeye ekledikten sonra resimde görseli bulunan ekran
görüntüsünde kırmızı ile işaretlenmiş olan «Kayıt İşlemini Tamamla» butonuna tıklayarak belirtmiş olduğu
toptancıya, girmiş olduğu paket numaralarına göre bütün ürünleri iade etmiş ve böylece iade ettiği bu ürünleri
kendi stoğundan çıkarmış olur.
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Bayi Ürün Çıkışı İşlemi

«Kayıt işlemini Tamamla» butonuna tıklandıktan sonra açılan ekran görüntüsü. Bayi stok çıkış işlemlerinde “İade
Gönderimi” ile “Satış” bildirimi ekranları aynıdır.
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Bayi Ürün Çıkışı (Deaktivasyon)

Bayi kullanıcısı ürün çıkışı işlemleri esnasında eğer «İşlem Tipini» -Deaktivasyon- olarak seçerse resimde görseli bulunan ekran görüntüsü
açılır. Bu ekran görüntüsünde doldurulması gereken alanlar «Deaktivasyon Sebebi» ve «Açıklama» olarak sıralanabilir. «Deaktivasyon Sebebi»
sistem tarafından otomatik olarak doldurulur.
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Bayi Ürün Çıkışı (Deaktivasyon)

Resimde görseli bulunan ekran
görüntüsünde «Koli» numarası olarak
(0869980000015) girildiği gösterilmiştir.
Bayi kullanıcısı şu anda deaktive
etmekte olduğu ürünlerin paket tiplerini
sisteme klavye kullanarak ya da
okuyucu cihaz ile paket tipine göre
belirlenmiş numarayı okutarak ürünleri
girdikten sonra resimde görseli bulunan
ekran görüntüsünde kırmızı ile
işaretlenmiş alanda «Listeye Ekle»
butonuna tıklayarak, seçtiği ürünleri
deaktive edebilir.
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Bayi Ürün Çıkışı (Deaktivasyon)

Bayi kullanıcısı koli numaralarını girerek seçtiği ürünleri listeye ekledikten sonra resimde görseli bulunan ekran görüntüsünde kırmızı ile
işaretlenmiş olan «Kayıt İşlemini Tamamla» butonuna tıklayarak seçtiği ürünleri deaktive edebilir.

202



Bayi Ürün Çıkışı (Deaktivasyon)

«Kayıt işlemini Tamamla» butonuna tıklandıktan sonra açılan ekran görüntüsü
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Bayi Key İşlemleri

Bayi için «Key İşlemleri» butonu.

204



Bayi Key İşlemleri

Web servis entegrasyonu sağlanmış el terminalleri temin edildiğinde, toptancı yada bayi tarafından ilgili terminaller ile bildirim

yapılırken; TBS sistemi üzerinden alınan key bilgisinin de terminallerde girişi yapılarak ürün giriş ve çıkış işlemleri gerçekleştirilmelidir.
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Sistem Raporlamaları

Raporlara ulaşmak için Tarım Bilgi Sistemi yazısına tıklıyoruz.
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Ekrana gelen ana menü yazısının üstüne geldiğimiz zaman Bkts-ilaç takibi menüsünü seçiyoruz.
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BKST – İLAÇ TAKİP menüsünü seçtikten sonra raporlara ulaşmak için karşımıza çıkan menüden BKST

Raporlar başlığını seçiyoruz.
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BKST Raporlar - menüsüne tıkladığımız zaman karşımıza almak istediğimiz raporlar çıkmaktadır.
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Almak istediğimiz herhangi bir raporun üzerine tıkladıktan sonra karşımıza Kullanıcı adı,Yetkili firma ismi, aradığımız 

rapor aralığının başlangıç ve bitiş tarihi çıkmaktadır.
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Öncelikle yetkili olduğumuz firma ismini seçiyoruz.
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Sonra aratmak istediğimiz raporun belge başlangıç ve bitiş tarihlerini yazıyoruz. Ve ekranda kırmızı ile

işaretlenmiş butona tıklandığında ilgili rapor ekrana yansımaktadır.
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Teşekkürler...


