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kuruluşlorınca doğıtımı yopılon bcsılı evrok konusundo
uyguiomodo biriiğin soğlonobilmesi
iÇin, koloY ve Protik bir uyguloıno yopılmosıno elverişli
i:ıİternel izerjnden hizmei veren
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Aradon geçen zomon içinde, yosol, teknolo;ik ve yczılını
sektöründeki gelişmeler
doğruliusundo. söz konusu progrom tekror gözden geçirilerek
gerekli düzenleme ue
eklemeler yopılmışiır Progı^omdon soğlıklı ve güvenilir veriler o lınobilmesi
için teşkilct
birimlerimizin holen stoklorıncjo mevcut bulunon bosılı evroklorının soyımını
yoporok, evrok
mjktorlarını, olış ve sotış fiyotlorı ile cins ve türlerini 3O Nisan 2O1
9 torihine kodor
pro9romo 9inmele ri gerekli bulunmoktodır. Kezo O1 üovıs ?O19
forihi iiibori ile eski yozıJıın
ku llanımo kopoiılo rak yen i program üz er ın d en
şl eml zr ger çekl eştir i lecekt ir.
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Progroının boşorı ile uygulomoyo konulobjlmesj için progrom kullonını
klovuzu
konfederosyon web sitesi online işlemler kısrnınc eklenıniştir. Gerekliğinde
ve ihiiyoç
duyulması durumundo konfederosyonumuzco hizrnet içi eğitim
çalışmolorı do pionlonorok
9erçek leşt iı"i lecektir
Prognomın yürütüİmesi, ger eken tediirlerin zomonındo olınhosı ıçın,
içerisinde yer olon destek modülünden
sorunlar ve öneriler
hızlı
Konf ederosyonumuzo ileti]ebi lecekiir
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bir
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Bilgi edinilmesini, soz konusu yeni uyguiomonın boğlı odolorınızo duyurulmosını ve
gereğini önemle rica ederiz.
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