
08 Kasım 2015 Pazar günü saat 04.00’de saatler bir saat geri 
alınmıştır. 

Önemli Not: Ekran görüntülerindeki tarihler örnektir. 

Windows tabanlı PDKS programı kullanan müşterilerimiz aşağıdaki adımları 
uyguladığında geri alma işlemini başarıyla tamamlayacaklardır. 

Öncelikle Terminallerden bütün bilgileri toplayınız. Ardından bilgisayarınızın 
Tarih ve Saatinin düzgün olduğundan emin olduktan sonra Bilgi Toplama 
programınıza giriniz. Bilgi Toplama programından Tarih saat ayarını yaptıktan 
sonra BARDESPBS programına girerek aşağıda yazılı adımları izleyiniz. Her iki 
versiyon bilgi toplama programımızı kullanan müşterilerimiz için nasıl 
yapılacağı aşağıda açıklanmıştır. 

Tarih Saat Ayarlama işlemi BARPERO kullanan müşterilerimiz için şu adamları 
izleyerek yapılmaktadır. 

1.      “Program & Kur” altından “Ayarlar" “Tarih Zaman Ayarlama” menüsüne 
giriniz. 

 

2.      İşlem yapılacak terminalleri sağ kolona aldıktan sonra Tamam butonuna 
basarak işlemi tamamlayınız. 



 

3.      BARDESPBS programına girerek aşağıdaki adımları izleyiniz. 

Tarih Saat Ayarlama işlemi BARMR kullanan müşterilerimiz için şu adamları 
izleyerek yapılmaktadır. 

1.      “Program & Setup” altından “Ayarlar” altından “Tarih Zaman Ayarla” 
menüsüne giriniz. 

 

2.      İşlem yapılacak terminalleri sağ kolona aldıktan sonra Tamam butonuna 
basarak işlemi tamamlayınız. 



 

3.      BARDESPBS programına girerek aşağıdaki adımları izleyiniz. 

BARDESPBS programında yapılacak işlemler: 

1.      “Parametreler”den “GÇ Düzeltme” menüsüne giriniz. 

 

2.      Karşınıza çıkan pencere üzerinden Dosya’yı PDKS olarak seçiniz. 

3.      Aşağıda bulunan Başlangıç tarihini 08 Kasım 2015 Pazar saati ise 
04:00:00 olarak seçiniz. 



4.      Başlangıç kutusunun altındaki Bitiş’i eski saat üzerinden bilgileri 
topladığınız tarih saat olarak giriniz. Örneğin bilgileri 09 Kasım günü saat 
9’da topladıysanız, tarih kısmına 09 Kasım 2015 Pazartesi saat kısmına 
ise eski saat üzerinden yani bir saat fark ile 10:00:00 giriniz. Tam saat 
girmek zorunda değilsiniz, saati toleranslı olarak ileri başka bir saat 
olarak girebilirsiniz. Yani 11:33 yerine toleranslı olarak 12:00 
yazabilirsiniz. İsterseniz saat kısmına 23:00:00 yazarak tüm günü kapsam 
içine alabilirsiniz. Fakat bilgileri eski saat üzerinden toplayıp hemen 
işlemi gerçekleştiriniz. Yeni saat üzerinden bilgi toplayıp tekrar GÇ 
düzeltme yaparsanız bu kez düzgün kayıtlar bozulacaktır.  

 

5.      Son olarak “Geri Al” butonuna basarak işlemi onaylayınız. 
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