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SÜRÜMDE HANGİ YENİLİKLER VAR? 

Kayıt No Tanım Açıklama 

WINHR-19328 Bordro Plus için Portal Geliştirilmesi Talebi Bordro Plus için geliştirilen web uygulaması ile çalışanların 
web üzerinden bordro zarflarını ve temel bilgilerini 
görebilmeleri sağlanmıştır. Güncel LEM'e sahip 
kullanıcılarımız bu uygulamayı ücretsiz olarak edinebilir. 

WINHR-19327 Bordro Plus Yeni Arayüz Güncellemesi Bordro Plus uygulamasının arayüzü güncellenmiştir. 

WINHR-18187 Borç/Avans Yönetimi İşlemler Menüsüne Borç Aktarım ve 
Borç İptali Seçenekleri Eklenmesi Talebi ve İlgili İşlemlerde 
Yapılması İstenen İyileştirmeler 

- Erişim Ağacında "Borç / Avans Yönetimi" modülü 
"İşlemler" menüsü altına "Borç Aktarım" ve "Borç İptal" 
seçenekleri eklenmiştir.  
- İcra tipindeki borç kayıtlarında devam eden icra borcu 
varsa daha öncelikli yeni bir icra borcu eklendiğinde 
devam eden icra borcunun öncelikli olarak aktarılması 
sağlanmıştır.  
- "Borç Aktarım" filtre seçeneklerinden"Mevcut Borç 
Aktarımı" filtresinde "Değiştirilmeyecek" seçildiğinde "Geri 
Ödeme tipli kayıt bulunan puantajlarda işlem 
yapılmayacaktır. Devam etmek istiyor musunuz?" uyarısı 
verilerek daha önce borç kaydı aktarılmış puantajlara 
tekrar aktarım yapılmaması sağlanmıştır.  
- Borç kaydında öncelik sırasının boş olması durumunda 
borç tanımında belirtilen öncelik sırasının dikkate alınması 
sağlanmıştır.  
- Borç tanımı ve borç kaydı öncelik değerlerinin ikisinde de 
"0" öncelik değeri varsa yani kullanıcı tarafından öncelik 
değeri atanmadıysa bu kayıtların sonuncu olarak 
önceliklendirilmesi sağlanmıştır.  
- Öncelik değeri eşit olan kayıtlarda "Ödeme Başlangıç 
Tarihi" önce olan borcun aktarılması sağlanmıştır.  

 

  

https://jira.logo.com.tr/browse/WINHR-19328
https://jira.logo.com.tr/browse/WINHR-19327
https://jira.logo.com.tr/browse/WINHR-18187
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İYİLEŞTİRMELER VE DÜZELTMELER 
Kayıt No Tanım Açıklama 

WINHR-19107 Ar-Ge Kapsamında Çalışan Personelin Ara Dönem ile Ar-Ge 
Dışında Çalışması Olduğunda Asgari Geçim İndirimi 
Hesaplanırken Alınan Hata 

Ar-ge kapsamında çalışan personelin aynı ay içinde ara 
dönemli ar-ge kapsamı dışında çalışması olması 
durumunda Asgari geçim indirimi tutarının doğru şekilde 
hesaplanması sağlanmıştır. 

WINHR-15903 Kurumlara Parametre Aktarım İşlemi Yapıldığında Mevcut 
Parametrelere Bitiş Tarihi Atanması 

Kurumlara Parametre Aktarım işlemi ile aktarılan 
parametre halihazırda mevcut ise mevcut parametrelere 
Bitiş Tarihi atanması sağlanmıştır. 

 

 

  

https://jira.logo.com.tr/browse/WINHR-19107
https://jira.logo.com.tr/browse/WINHR-15903
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ÖNEMLİ KONULAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

 
• Önemli Uyarı: 4.59.01.00 versiyonu ile beraber sadece yeni arayüze ait dosyalar ftp sitemize yüklenecektir. Güncel Lem'e sahip olup da 3 

serisi yeni arayüze geçiş yapmayan müşterilerimizin versiyon geçişlerinin planlanmasını rica ederiz. 4.59.01.00  ve üzeri versiyon yüklendiğinde 

lisans konfigürasyon dosyaları otomatikman 3 serisi yeni arayüzün çalışacağı şekilde güncellenecektir. Lisans destek ekibinden lisansların 

düzenlenmesi ile ilgili talepte bulunulmasına gerek olmayacaktır. 

 

Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft 

.Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı 

yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir. 


