
Riva Sürüm Geçmişi
Riva'nın sürekli sürüm yükseltme stratejisi ile riva yazılım çözümü gelecekte de bugün olduğu 
gibi güvenilir olur.
Her yıl ,Riva entegra çözümlerinin yeni sürümü müşterilerin kullanımına sunulur. Yeni yasal değişiklikler ve 
kullanıcılardan gelen istekler ile yeni fonksiyon ve teknolojiler standart yazılıma entegre edilerek Riva 
kullanıcılarının sürekli güncel kalması sağlanır.

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Entegra 2012.03.05 sürümü çıktı!
Sözleşmeli müşterilerimiz yeni sunucuyu buraya tıklayarak     indirip kurabilirsiniz.

 
SÜRÜM 2012.03.05 [Seri 2]

 
Tip Bölüm Açıklama

Özellik Stok Programı Üretici koduna indeks konularak üretici kodundan stok kart güncelleme 
hızlanması sağlandı.

Özellik Fatura Programı Fatura-irsaliye ve siparişte stok rehber formuna üretici kodundan arama 
ilave edildi.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Entegra 2011.07.14 sürümü çıktı!
Sözleşmeli müşterilerimiz yeni sunucuyu buraya tıklayarak     indirip kurabilirsiniz.

 
SÜRÜM 2011.07.14 [Seri 2]

 
Tip Bölüm Açıklama

Düzeltme Stok 
Programı

Satılan mal maliyeti raporunda satış miktarı 0 olanlar listelenmemesi için Min satış 
miktarı seçeneği eklendi

Düzeltme Stok 
Programı

“Depolara göre stok Durumu”raporunda Kayıt Filtresinde stok hareketlere tarih 
aralığı girildiğinde depoların miktar bakiyeleri doğru çıkıyor ama giriş miktarı,çıkış 
miktarı, tarih aralığını baz almıyordu.
Son durum itibari ile veriyordu.Kayıt filtresindeki Tarih aralığı ve diğer filtreler etkin 
hale getirildi.

Özellik Stok 
Programı

Ayrıca bu “Giriş miktarı”,”çıkış miktarı”, için stok hareketleri kayıt filtresinde “işlem 
tipi” “farklı” “Depolar” yapılıyor.yani giriş miktar ve çıkış miktarın içinden depolar 
arası transfer çıkarılmak isteniyordu.Bu işlev çalışır hale getirilerek"Depolar toplam 
giriş" ve "depolar toplam çıkış" kolonları eklendi.

Özellik Stok 
Programı

Stok Kartlarında "Planlama sekmesinde " ÖTV Tipi" ve " ÖTV Oranı" Seçeneği 
eklenmiştir.

Özellik Program 
Ayarları

Dosya Program Ayarlarında "ÖTV Ek maliyet alanı" Satırı eklendi.

Düzeltme Fatura 
Programı

Müşteri siparişinden satış faturasına getirilip onaylandığında seri no unutulması 
giderilmişti.
Aynı durum satıcı siparişinde de olduğu tespit edilip düzeltildi.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

http://www.riva.com.tr/www.riva.com.tr/bayi/entegra_20120305.zip
http://www.riva.com.tr/bayi/entegra_20110714.zip


Entegra 2011.05.09 sürümü çıktı!
Sözleşmeli müşterilerimiz yeni sunucuyu buraya tıklayarak     indirip kurabilirsiniz.

 
SÜRÜM 2011.05.09 [Seri 2]
 

Tip Bölüm Açıklama

Özellik Stok 
Programı

Stok kartlarında beklendiğinde "Hint " olarak depoların görülmesi yapıldı.

Özellik Stok 
Programı

Stok hareketinde veya fatura-irsaliye-siparişte "Hızlı Seri Seçim"
Ekranında depolara göre miktarların "Hint" olarak gösterilmesi.

Düzeltme Stok 
Programı

Fatura-irsaliye ve sipariş ile müstahsil makbuzu Listeler ve raporlarda "Toplam 
Miktar"sahası raporlandığı yada ilgili modülde kolon seçimi ve ayarlarından getirilip 
ön izleme yapıldığında bu sahanın sayfa sonuna toplamı çıkmıyordu düzeltildi.

Özellik Stok 
Programı

Raporlar->Stok->Kullanıcı Tanımlı(Kartlar)da kayıt filtresinde girilen tarih baz 
alınarak o tarih göre listeleme yapması, tarih aralığı girilmemişse son anı göstermesi
sağlandı.

Özellik Fatura 
Programı

İrsaliyeli fatura ve diğer kullanımlar için fatura-irsaliye-sipariş te tarih sahasının
sağ tarafına saat konuldu.

Özellik Stok 
Programı

Stok raporunda miktar bakiye 0 olanlar gösterilmesin seçeneği eklendi Raporlar-
>Stok->Kullanıcı Tanımlı(Kartlar)da Rapor seçeneklerine Miktar Bakiye "0" olanlar 
gösterilmesin :Evet eklendi.

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Entegra 2010.11.16 sürümü çıktı!
Sözleşmeli müşterilerimiz yeni sunucuyu buraya tıklayarak     indirip kurabilirsiniz.

 
SÜRÜM 2010.11.16 [Seri 2]

Tip Bölüm Açıklama

Özellik Fatura
programı

Enterprise için Fatura-irsaliye ve siparişte Boyutlu fatura için (En boy 
yükseklik faturası) yapıldı.

Düzeltme Personel Değişen xml yapısı uygulandı."Pek" ve "prim_ikramiye" ayrı sahada 
gösterilmesi sağlandı.

Özellik Personel İşbankası maaş ve avans transfer dosyası hazırlandı.

Özellik Personel Pdks verileri okunarak Riva personele transferi yapıldı.

Düzeltme Düzeltme Aylık prim ve hizmet belgesi yapısı değişti.

Düzeltme Düzeltme Personelde eksik gün nedeni kontrolünü kaldırıldı.

Özellik Müstahsil 
makbuzunu

Müstahsilin sipariş ve irsaliyeye çağırarak toplu faturalandırma yapıldı.

Düzeltme Fatura Programı Faturada İrsaliye ve şiparişten gelen kayıtların toplu döviz kur güncellemesi 
yapıldı.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Entegra 2010.06.21 sürümü çıktı!
Sözleşmeli müşterilerimiz yeni sunucuyu buraya tıklayarak     indirip kurabilirsiniz.

 
SÜRÜM 2010.06.21 [Seri 2]

Tip Bölüm Açıklama

Özellik Muhasebe 
Programı

Aylık ve tarih aralıklı mizanda rapor seçeneklerine masraf merkezine göre 
listeleme özelliği eklendi..

Düzeltme Düzeltme Raporlar Muhasebe toplu olarak listesine "Fiş tarihi eklendi"

Özellik Fatura
programı

Stokta nitelik seçeneğinde kullanılan (renk-beden/marka-Model takibi) 
niteliklerin fatura-irsaliye-sipariş dizaynlarına gelmesi sağlandı.

http://www.riva.com.tr/bayi/entegra_20100621.zip
http://www.riva.com.tr/bayi/entegra_20100621.zip
http://www.riva.com.tr/bayi/entegra_20110509.zip


Özellik Düzeltme Depolar arası transferde evrak no ya evrak seri numarası eklendi ve sıra olarak 
başa alındı.

Özellik Kasa
Programı

Kasa raporları alan listesine karşı kasa ve karşı açıklama eklendi.

Özellik Düzeltme Txt dosyadan veri transferi yeniden düzenlendi.Modül bazında transfer eklendi.

Özellik Düzeltme Windows 7 de başlıklar çıkmıyordu düzenleme yapıldı.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Entegra 2010.05.10 sürümü çıktı!

 
Sözleşmeli müşterilerimiz yeni sunucuyu buraya tıklayarak     indirip kurabilirsiniz.

 
SÜRÜM 2010.05.10 [Seri 2]

Tip Bölüm Açıklama

Özellik Muhasebe Muhasebe Raporlarında masraf merkezine göre rapor almak için Kullanıcı tanımlı 
(Hareketler-Toplu olarak) raporu yapıldı.

Düzeltme Arabirim Kullanıcı tanımlı alanlarda BÖLGE KODU,GRUP KODU,ÖZEL KOD gibi
daha önceden girilmiş kayıtların seçimi için listeler->diğer bölümünden kayıt girişi 
yapıldı.

Özellik Kasa Kasalar arası yapılan transfer hareketlerine ait rapor alınması sağlandı.Kasa ön 
izleme kısımlarındaki yapı yeniden düzenlendi.

Özellik Fatura 
Programı

Depolar arası transfer işlemi yaparken seri/lot takibi için 
depolar arası transferde dizaynlara seri no desteği eklendi.

Özellik Fatura 
Porgramı

Belge Alış ve Belge Satış(Ba-Bs) için son yasal değişikliğe göre dizayn 
yapılarak,Serbest Muhasebeci Mali Müşavir seçeneği eklendi.

Özellik Personel 
Programı

Yemek yardımı,aile yardımı gibi yardımlar için SGK Primi için muafiyet özelliği 
eklendi.

Özellik Çek Programı Çeklerde "İban No"geldiği için hesap numarası sığmıyordu bu alan 40 karekter 
yapıldı.

Düzeltme Muhasebe 
Programı

Bilanço ve gelir tablolarında sayıların gösterim formatının ",###.00 ;(-,###.00);-'
  '" şeklinde olması sağlanarak virgülden sonraki standart sağlandı.

Düzeltme Arabirim Firebird yükleme özelliği değiştiğinden ayarlama sete eklendi.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entegra 2009.12.21 sürümü çıktı!

• Entegra 2009.01.10 sürümü çıktı!
Stoklarda seri/lot özelliğinde bakiye takibi eklendi. Sözleşmeli müşterilerimiz yeni sunucuyu burayatıklayarak     indirip 
kurabilirsiniz.

 
SÜRÜM 2009.12.21 [Seri 2]

Tip Bölüm Açıklama
Özellik Stok programı Stoklarda seri/lot özelliğinde bakiye takibi eklendi

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

http://www.muhasebeprogrami.biz.tr/bayi/entegra_20091221.exe
http://www.muhasebeprogrami.biz.tr/bayi/entegra_20100314.exe


Entegra 2009.08.23 sürümü çıktı!

• Explora firebird 2.1 e göre derlendi ve temel set içeriğine eklendi

• Stok programına barkod uygulaması eklendi tüm barkod yazıcılar ve barkod tipleri desteklendi

• Stok kartından barkod basımı sağlandı (ctrl+shitf+B)

• Diğer uygulamalardan alınan stok kareket transferinde dövizli stok hareket transferi için döviz simgesi tanımlandı

• Fatura -irsaliye den barkod basımı yapılmasa bile acces violation hatası veriyordu düzeltildi

• Cari Kodu,Stok Kodu 50 karektere Ünvan,Adres,Stok İsmi, Muhasebe İsmi 100 karaktere çıkarıldı

• Stok ölçü birimleri 10 karaktere çıkarıldı

• Fatura programı Pay/Payda ile hesaplanamayacak standart olmayan ölçüler için miktar2,Fiyat2 Fatura • 
Programına (İrsaliye-sipariş)eklendi

• Cari->Hesap bazında raporunda fatura detay alanlarına yeni sahalarımız olan Miktar 2,Döviz Fiyat 2,Fiyat 2 
sahaları eklendi

• Cari->Hesap bazında raporunda Brüt Tutar ile Net tutar arasındaki farkı bulan (Brüt-Net Tutar) sahası yazıldı

• Seri takip programnda Seri listesine cari kodu,cari,isim,stok isim depo kodu alanları eklendi ve liste ile ilgili rapor 
hazırlandı

• Raporlar ->cari-,>Etiket basımında Yazıcı tipi Normal (Grafik) ve Dosya seçenekleri aktif yapıldı.
Buraya tıklayarak     indirip kurabilirsiniz.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Entegra 2009.01.10 sürümü çıktı!

• Entegra 2009.01.10 sürümü çıktı!
STemel setteki BA/BS formuyla, Personel paketindeki 5510 sayılı yasal değişiklikler Bu sürümle birlikte Firebird 
2.1'e geçildi. Yeni sunucuyu buraya  tıklayarak     indirip kurabilirsiniz. Yapılan diğer değişiklikleri Entegra Sürüm 
Geçmişi sayfasında bulabilirsiniz.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
SÜRÜM 2009.08.23 [Seri 2]

Tip Bölüm Açıklama

Özellik Arabirim Explora firebird 2.1 e göre derlendi ve temel set içeriğine eklendi

Özellik Stok 
programı

Stok programına barkod uygulaması eklendi tüm barkod yazıcılar ve barkod tipleri 
desteklendi

Özellik Stok 
programı

Stok kartından barkod basımı sağlandı (ctrl+shitf+B)

Özellik Stok 
programı

Diğer uygulamalardan alınan stok kareket transferinde dövizli stok hareket transferi 
için döviz simgesi tanımlandı

Özellik Düzeltme Fatura -irsaliye den barkod basımı yapılmasa bile acces violation hatası veriyordu 
düzeltildi

Özellik Düzeltme Cari Kodu,Stok Kodu 50 karektere Ünvan,Adres,Stok İsmi, Muhasebe İsmi 100 
karaktere çıkarıldı

Özellik Düzeltme Stok ölçü birimleri 10 karaktere çıkarıldı

Özellik Fatura 
programı

Pay/Payda ile hesaplanamayacak standart olmayan ölçüler için miktar2,Fiyat2 Fatura 
Programına (İrsaliye-sipariş)eklendi

Özellik Düzeltme Cari->Hesap bazında raporunda fatura detay alanlarına yeni sahalarımız olan Miktar 
2,Döviz Fiyat 2,Fiyat 2 sahaları eklendi

Özellik Düzeltme Cari->Hesap bazında raporunda Brüt Tutar ile Net tutar arasındaki farkı bulan (Brüt-
Net Tutar) sahası yazıldı

Düzeltme Seri takip Seri takip programnda Seri listesine cari kodu,cari,isim,stok isim depo kodu alanları 
eklendi ve liste ile ilgili rapor hazırlandı

Özellik Cari 
programı

Raporlar ->cari-,>Etiket basımında Yazıcı tipi Normal (Grafik) ve Dosya seçenekleri 
aktif yapıldı

 

http://www.muhasebeprogrami.biz.tr/bayi/entegra_20090110.exe
http://www.muhasebeprogrami.biz.tr/bayi/entegra_20090823.exe


SÜRÜM 2009.01.10 [Seri 2]
Tip Bölüm Açıklama

Özellik Arabirim Firebird 2.1 veritabanı kullanılmaya başlandı

Düzeltme Fatura 
programı

Belge Alış-Belge Satış (BA/BS) formu eklendi

Düzeltme Personel Personel programı 5510 sayılı yasal değişikliklere uygun hale getirildi

 
SÜRÜM 2008.06.23 [Seri 2]

Tip Bölüm Açıklama

Özellik Arabirim Firebird 2.03 veritabanı kullanılmaya başlandı (Vista ile uyumlu)

Özellik Muhasebe Muhasebe Programındaki Muavin raporunda sıralamanın evrak numarasına göre 
yapılabilmesi

Özellik Personel Personel şahıs icmal raporunda, fazla mesailerin hafta içi ve hafta sonu olarak 
ayrı ayrı listelenmesi

Özellik Personel Personel program raporlarında son kaydedilen bordrodan bir sonraki ayın 
otomatik olarak gelmesi

Özellik Personel Personel Programında Asgari geçim indirimine ait bordro yapıldı

Düzeltme Fatura 
programı

Alış-satış faturalarında toplamlar sekmesindeki vade tarihi elle değiştirilemiyordu

Düzeltme Fatura 
programı

Fatura kopyalamada, fatura numarasında özel karakterler olduğunda hata 
oluşuyordu

Düzeltme Fatura 
programı

KDV icmal raporunda gelir-gider farkı toplam satırında yanlış yazılıyordu

Düzeltme Personel Personel Kıdem ihbar tazminatında ihbar tazimatı yanlış hesaplanıyordu

 
SÜRÜM 2007.06.04 [Seri 2]

Tip Bölüm Açıklama

Düzeltme Personel Aylık prim hizmet belgesi raporunda işten çıkış nedenleri hatalı gösteriliyordu

Düzeltme Personel Yakın vizite gibi bazı raporlarda tarihler elle değiştirildiğinde raporda sayıymış gibi 
gözüküyordu

Düzeltme Personel Personel programı personel formunda işten çıkış nedeni (EK-2) alanında diğer işten 
çıkış nedeninin seçeneklleri listeleniyordu

Özellik Muhasebe Muhasebe programında fiş hareket birleştirmede borç ve alacak açıklamalarının 
öndeğer açıklama listesinden seçilebilmesi

 
SÜRÜM 2007.05.13 [Seri 2]

Tip Bölüm Açıklama

Değişiklik Personel Personel programında işten çıkış nedenleri (EK-2) son hallerine göre yeniden 
düzenlendi.

Özellik Personel Şahıs icmallinin dot matrix yazıcılara uygun yapıda alınabilmesi

 
SÜRÜM 2007.04.19 [Seri 2]

Tip Bölüm Açıklama

Özellik Fatura 
programı Faturanın değiştirilmesi/silinmesi öncesi istenen özel onay parametrik yapıldı

Özellik Personel Aylık bordo raporunda TC Kimlik No gösterilmesi

Özellik Personel Vizite yakın raporunda girilen yakın bilgilerinin saklanarak, sonraki kullanımlarda 
otomatik getirilmesi

Düzeltme Personel Personel raporlarında cinsiyet, baba adı gibi bazı alanlar boş geliyordu

 
SÜRÜM 2007.03.19 [Seri 2]



Tip Bölüm Açıklama

Özellik Personel Personel bilgilerinin kart modunda da girilip, düzeltilebilmesi

Özellik Personel Personelnda personel kartına not alanı eklendi

Değişiklik Arabirim Sayısal kolonların minimum gösterilen öndeğer ondalık basamak sayısı 2 olarak 
belirlendi

Değişiklik Fatura 
programı Faturada KDV kalemde değiştirilebilsin parametresinin öndeğeri Evet yapıldı

Düzeltme Arabirim Özel alanlarda bazı yerlerde gereksiz yere fazla ondalık gösteriliyordu

Düzeltme İşletme 
defteri

İşletme defterindaki Gelir/Gider defterinde gelirlerin devir değerleri görülmüyordu

Düzeltme Personel Prime esas kazançların limitleri XML üretilirken yanlış bir şekilde kontrol ediliyor ve 
hata oluşuyordu

 
SÜRÜM 2007.03.01 [Seri 2]

Tip Bölüm Açıklama

Özellik Arabirim Dövir kurlarının parametreye bağlı olarak ilk gerektiğinde otomatik olarak internet 
üzerinden getirilmesi

Özellik Personel Aylık prim hizmet belgesine günlük ücret kolonunun eklenmes

Özellik Personel Personelnda durum çubuğunda çalışma yılı ve ayının gösterilmesi (son kayıtlı 
bordronun bir sonrası)

Değişiklik Muhasebe Muhasebe programı hesap planında hesap isim uzunluğu sınırı 50 karaktere çıkarılldı

Değişiklik Personel Personel programı aylık bordro gibi raporlarda çalışma yıl ayının öndeğer yıl ay olarak
getirilmesi

Düzeltme İşletme 
defteri

İşletme defteri programında İşletme KDV özetinde %0 KDV'li olan hareketlerin 
gösterilmesi

 
SÜRÜM 2007.02.17 [Seri 2]

Tip Bölüm Açıklama

Özellik Personel Yeni Personel/Bordro programımız kullanıma sunuldu

Özellik İşletme 
defteri

İşletme defteri programında Gider girişinde KDV tutarlarının elle düzenlenebilmesine 
izin verildi

Düzeltme İşletme 
defteri Personel programı Hesap özeti raporunda kdv hariç rakamlar yanlış hesaplanıyordu

Düzeltme Fatura 
programı

Depolar arası transfer fişinde bir satırda stok kodu değiştirildiğinde seri takip 
penceresi görüntüleniyordu

 
SÜRÜM 2006.12.06 [Seri 2]

Tip Bölüm Açıklama

Özellik İşletme 
defteri

İşletme defterin demo sürümüne dahil edildi

Düzeltme Arabirim Windows 98 sistemlerde çıkışta bir hata mesajı alınıyordu

 
SÜRÜM 2006.11.25 [Seri 2]

Tip Bölüm Açıklama

Özellik Arabirim Programın Türkçe dışındaki dillerde de kullanılabilmesi ve şirket veritabanlarının farklı
karakter setlerini içerebilmesi için destek sağlandı

Özellik İşletme 
defteri Yeni İşletme defteri kullanıma sunuldu

Düzeltme Fatura 
programı

Bir önceki Lite sürümünde fatura kaydı esnasında "Bilinmeyen Alan" için değer 
girmelisiniz hatası görüntüleniyordu

 
SÜRÜM 2006.10.18 [Seri 2]

Tip Bölüm Açıklama



Özellik Fatura 
programı

Yeni Müstahil programı modülü Sipariş içeren paketlerde kullanıma 
sunuldu

Düzeltme Arabirim Program ayarlarında değişiklik yapılıp satır terkedilmeden Uygula denildiğinde bir hata
görüntüleniyordu

Düzeltme Seri takip Fatura irsaliye sipariş programlarında kalem girişinde seri nitelik takibi kapalı stoklar 
için de seri giriş ekranı görüntüleniyordu

Düzeltme Seri takip
İrsaliye programında irsaliyeleştirme ya da fatura programında faturalaştırma işlemi 
yapıldığında, kayıt öncesinde seri takibi kapalı stoklar için de seri giriş ekranı 
görüntüleniyordu

 
SÜRÜM 2006.10.04 [Seri 2]

Tip Bölüm Açıklama

Düzeltme Kurulum Professional paketlerinde seri/nitelik program modülü seçilemiyordu

 
SÜRÜM 2006.10.01 [Seri 2]

Tip Bölüm Açıklama

Özellik Seri takip Yeni Seri takibi programı ile nitelik (Renk/Beden) ve Seri/Lot takibi modülü kullanıma
sunuldu

Özellik Cari 
programı

Cari hesap listesinde muhasebe kodu kolonunda hızlı erişim rehberi

Değişiklik Arabirim Tüm rehberlerde, kod kolonu ya da giriş kutularından da çağrılsalar, ilk açılışta 
ünvan/isim girişinin seçili gelmesi

 
SÜRÜM 2006.09.18 [Seri 2]

Tip Bölüm Açıklama

Özellik Fatura 
programı Fatura irsaliye sipariş programlarındaki formlarda kalemlere hızlı stok çağırma

Özellik Raporlar Cari hareket raporunda döviz bakiyesinin kolon olarak ve toplamlarda ayrı bir satırda 
gösterilebilmesi

Özellik Raporlar Cari hareket raporunda fatura detayı görünümünün özelleştirilebilmesi, döviz net/brüt
fiyat ve tutarları

Düzeltme Arabirim Metin dosyasından fatura, irsaliye, sipariş transferinde girdi evrak numarasına göre 
sıralı değilse kayıt tekrarı hatası veriliyordu

Düzeltme Arabirim Metin dosyasından fatura, irsaliye, sipariş transferinde işlem başarılı olmasına karşın, 
sonuç bilgileri hatalı gösteriliyordu

Düzeltme Raporlar Stok kartları dökümünde alış, satış fiyatlarının gösterim formatları rapordan 
alınmıyordu
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Tip Bölüm Açıklama

Özellik Arabirim Cari, stok, muhasebe gibi hızlı erişim rehberlerine Ctrl+D ye ek olarak F2 kısayolu 
eklendi

Özellik Arabirim El terminalleri ve diğer kaynaklardan Entegra'ya sayım sonucu, fatura, irsaliye, 
sipariş transferi

Özellik Arabirim Klasik giriş formlarında Yeni (F3), Kaydet (F4), Yazdır (F9), Onayla (Ctrl+S) 
kısayolları eklendi. Diğer bazı mevcut kısayollarda değişikliğe gidildi

Özellik Arabirim Text dosyadan transferde 20060618, 060507 gibi ayıraçsız özel formattaki tarihlerin 
alınabilmesi

Özellik Arabirim Text dosyadan transferde kaynak dosyada bulunmayan, tüm satırlar için sabit 
alınacak değerlerin belirlenebilmesi

Özellik Fatura 
programı Alt+F3 ile kur güncellemeli, Shift+F3 ile normal fatura, irsaliye, sipariş kopyalama' )

Özellik Raporlar Cari hareket dökümünde döviz çevriminin, isteğe bağlı olarak, carinin kendi döviz 
cinsine yapılabilmesi

Özellik Raporlar Cari hareket dökümünde, fatura detayındaki tutarların döviz çevrimine göre 



gösterilmesi

Özellik Cari 
programı

Cari kod ve ünvan girişlerinde görülen yardımcı listeye hesap bakiyesi kolonunun 
eklenmesi

Özellik Fatura 
programı

Fatura/stok modülünde fiyat listelerine ve bilgi ipuçlarına dövizli son alış ve satış 
fiyatları

Değişiklik Arabirim Faturanın başlık ve kalem sekmeleri tek ekranda birleştirild

Değişiklik Arabirim Klasik formlardaki giriş kutularının kendi yükseklikleri ve aralarındaki boşluklar 
düşürülerek yer tasarrufu sağlandı

Değişiklik Arabirim Son alış satış fiyat ve diğer bilgilerin daha rahat okunabilmesi için Cari, Stok ve Fiyat 
popup listelerinin genişliklerinin arttırılması

Düzeltme Arabirim MMX desteği olmayan Pentium I gibi eski sistemlerde karşılaşılan hata mesajı

Düzeltme Arabirim Yerleşim düzeni yüklerken dosya seçim penceresi başlığında Yükle yerine Kaydet 
gözüküyordu'

Düzeltme Arabirim Text dosyadan transferde, işlem öncesi görülen hata listesinde, baştan ve sondan 
atlanan satırlar gereksiz yere gösteriliyordu

Düzeltme Raporlar Basım sorgusu seçeneği aktif olan bazı klasik giriş formlarında baskı alındıktan sonra 
tekrar basım sorgusu görüntüleniyordu
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Tip Bölüm Açıklama

Özellik Arabirim Fatura programı, irsaliye, sipariş, depo transfer, çek senet bordroları ve muhasebe fiş
formlarındaki kalem ve hareket girişlerine de mini araç çubuğu eklenmesi

Özellik Muhasebe Muhasebe programı fiş girişinde hesap bakiyesinin fiş tarihi itibariyle Ctrl+H tuşuyla 
otomatik kapatılabilmesi

Özellik Serva Serva' nın 3 dk kullanılmadığında Riva şifresini güvenlik için unutması

Düzeltme Arabirim Alacak veren tutar ve miktar bakiyelerinin formlarda eksi işaretli gözükmesi

Düzeltme Muhasebe Muhasebe programı muavin dökümünde devir satırında bakiye kolonu boş çıkıyordu

Düzeltme Stok 
programı

Üretici kodu sayısal olmadığında listelerde bu kolonda görülen hata mesajı

Düzeltme Stok 
programı Stok bilgi metninde net fiyatlar yerine net tutarlar görülüyordu
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Tip Bölüm Açıklama

Özellik Arabirim Stok ve Carilere resim/dosya bağlayabilme imkanı

Özellik Arabirim Kullanımda kolaylık sağlaması için, uygun görülen grid lere kendilerine ait mini 
kontrol çubuğu',

Özellik Çek/Sene
t

Çek senet programları bordroda döviz kurunun çek/senetler için otomatik olarak 
getirilmesi

Özellik Stok 
programı Stok kartında yeni Asgari Sipariş Miktarı ve Sipariş Verme Noktası sahaları

Özellik Stok 
programı

Stok kartında yeni Tip sahası

Özellik Stok 
programı Stok resim ve dosyalarının devir esnasında otomatik taşınması

Değişiklik Arabirim İstek üzerine cari ve stok arama panellerinde kod/isim girişi için ayrılan alan arttırıldı

Değişiklik Fatura 
programı

Fatura/İrsaliye/Sipariş gridlerinin renk şemaları birbirinden daha rahat ayrılabilecek 
şekilde değiştirildi

Değişiklik Stok 
programı Eklenen alanlar sonrası stok kartında plan sekmesini içeren yeni yerleşim düzeni

Düzeltme Arabirim 2006.07.01 sürümünde pencere ve giriş menüsünde bazı seçenekler çalışmıyordu

Düzeltme Muhasebe Muhasebe programı fişinde satır kopyalanırken sıralama sıra no dışında bir alana göre
olduğunda verilen çift kayıt hatası
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Tip Bölüm Açıklama

Özellik Fatura 
programı

Fatura/stok modülünde fiyat listelerine ve bilgi ipuçlarına son alış ve satış fiyatları

Özellik Fatura 
programı Başlık dışındaki sayfalarda da cari kodu/ünvanının görülebilmesi

Özellik Stok 
programı

Stok bilgisinin yalnızca metni kendisine sığan kolonlarda gösterilmesi

Özellik Raporlar Çek/Senet bordrosunda Teslim Eden/Alan yazılması

Değişiklik Çek/Sene
t

Son çek/senet numaralarına sıfır girilmesi engellenerek muhtemel kullanıcı 
hatalarınının önüne geçilmesi

Düzeltme Arabirim 2006.06.23 sürümünde kayıt silme tuşu Ctrl+Del yerine Del yapılmış
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Tip Bölüm Açıklama

Özellik Arabirim Stok Cari Fatura gibi formlarda sık kullanılan kayıt ve yazdırma işlemlerini içeren form
paneli',

Özellik Arabirim Stok Cari Fatura gibi formlarda kayıt silindikten sonra form kapatılarak bir 
önceki/sonraki kaydın yanlışlıkla değiştirilmesinin önüne geçilmesi

Özellik Arabirim Stok programı kart listesinde ve fatura kalemlerinde üzerinde beklenen stoğun, sabit 
bilgilerini ve depo/genel bakiyelerini içeren bir bilgi metni gösterilmesi

Özellik Fatura 
programı

Fatura ve irsaliyenin silinmesi/değiştirilmesi öncesinde evrak numarasının girilmesi 
suretiyle onay istenmesi

Özellik Raporlar Cari program hareket dökümünde, fatura detayında stok başlığı yanında isminin de 
görülebilmesi

Özellik Raporlar Depolara göre stok durumu raporunda tarih aralığı girilebilmesi

Düzeltme Arabirim Enterprise dışındaki seviyelerde program aynı anda birden fazla açılamasın ayarı 
çalışmıyordu',

Düzeltme Arabirim Gridlerde ipucu gösterim mekanizması iyileştirildi',

Düzeltme Raporlar Hareket listesinin rapor basımı sonrası bazen boş gözükmesi',

Düzeltme Raporlar Muhasebe muavin dökümünde devir satırı atılmıyordu

Düzeltme Raporlar Stok maliyet raporunda(serbest maliyet ambar raporu (stok envanter raporu) döviz 
fiyatlarının kullanılabilmesi

Düzeltme Raporlar Zaman birimi içeren kolonlar bazı yerlerde yanlış gösteriliyordu


	Riva Sürüm Geçmişi
	Riva'nın sürekli sürüm yükseltme stratejisi ile riva yazılım çözümü gelecekte de bugün olduğu gibi güvenilir olur.
	Her yıl ,Riva entegra çözümlerinin yeni sürümü müşterilerin kullanımına sunulur. Yeni yasal değişiklikler ve kullanıcılardan gelen istekler ile yeni fonksiyon ve teknolojiler standart yazılıma entegre edilerek Riva kullanıcılarının sürekli güncel kalması sağlanır.

	Entegra 2012.03.05 sürümü çıktı!
	Sözleşmeli müşterilerimiz yeni sunucuyu buraya tıklayarak indirip kurabilirsiniz.

	 
	Entegra 2011.07.14 sürümü çıktı!
	Sözleşmeli müşterilerimiz yeni sunucuyu buraya tıklayarak indirip kurabilirsiniz.

	Entegra 2011.05.09 sürümü çıktı!
	Sözleşmeli müşterilerimiz yeni sunucuyu buraya tıklayarak indirip kurabilirsiniz.

	Entegra 2010.11.16 sürümü çıktı!
	Sözleşmeli müşterilerimiz yeni sunucuyu buraya tıklayarak indirip kurabilirsiniz.

	Entegra 2010.06.21 sürümü çıktı!
	Sözleşmeli müşterilerimiz yeni sunucuyu buraya tıklayarak indirip kurabilirsiniz.

	Entegra 2010.05.10 sürümü çıktı!
	 
	Sözleşmeli müşterilerimiz yeni sunucuyu buraya tıklayarak indirip kurabilirsiniz.

	Entegra 2009.12.21 sürümü çıktı!
	• Entegra 2009.01.10 sürümü çıktı!
	Stoklarda seri/lot özelliğinde bakiye takibi eklendi. Sözleşmeli müşterilerimiz yeni sunucuyu burayatıklayarak indirip kurabilirsiniz.

	Entegra 2009.08.23 sürümü çıktı!
	• Explora firebird 2.1 e göre derlendi ve temel set içeriğine eklendi
	• Stok programına barkod uygulaması eklendi tüm barkod yazıcılar ve barkod tipleri desteklendi
	• Stok kartından barkod basımı sağlandı (ctrl+shitf+B)
	• Diğer uygulamalardan alınan stok kareket transferinde dövizli stok hareket transferi için döviz simgesi tanımlandı
	• Fatura -irsaliye den barkod basımı yapılmasa bile acces violation hatası veriyordu düzeltildi
	• Cari Kodu,Stok Kodu 50 karektere Ünvan,Adres,Stok İsmi, Muhasebe İsmi 100 karaktere çıkarıldı
	• Stok ölçü birimleri 10 karaktere çıkarıldı
	• Fatura programı Pay/Payda ile hesaplanamayacak standart olmayan ölçüler için miktar2,Fiyat2 Fatura • Programına (İrsaliye-sipariş)eklendi
	• Cari->Hesap bazında raporunda fatura detay alanlarına yeni sahalarımız olan Miktar 2,Döviz Fiyat 2,Fiyat 2 sahaları eklendi
	• Cari->Hesap bazında raporunda Brüt Tutar ile Net tutar arasındaki farkı bulan (Brüt-Net Tutar) sahası yazıldı
	• Seri takip programnda Seri listesine cari kodu,cari,isim,stok isim depo kodu alanları eklendi ve liste ile ilgili rapor hazırlandı
	• Raporlar ->cari-,>Etiket basımında Yazıcı tipi Normal (Grafik) ve Dosya seçenekleri aktif yapıldı.
	Buraya tıklayarak indirip kurabilirsiniz.

	Entegra 2009.01.10 sürümü çıktı!
	• Entegra 2009.01.10 sürümü çıktı!
	STemel setteki BA/BS formuyla, Personel paketindeki 5510 sayılı yasal değişiklikler Bu sürümle birlikte Firebird 2.1'e geçildi. Yeni sunucuyu buraya  tıklayarak indirip kurabilirsiniz. Yapılan diğer değişiklikleri Entegra Sürüm Geçmişi sayfasında bulabilirsiniz.



