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A- BarkoPOS hızlı kurulum
 Barkopos.com sitesinden BarkoPOS indirilmelidir.
 BarkoPOS. EXE çalıĢtırılmalıdır. ÇalıĢtırıldığında aĢağıdaki ekranlar gelecektir.
Tamam, tuĢuna basarak ilerleyin, illeri tuĢuna basarak devam edin.
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B- BarkoPOS GiriĢ

Kurulum bitiminden sonra veya masaüstündeki BarkoPOS simgesi çalıĢtırılarak aĢağıdaki
ekranlardan biri gelecektir.

Dokunmatik Ekran kullanıldığındaki giriĢ,

Normal Ekran için giriĢ, sadece Ģifrenin girilmesi yeterlidir. ġifre girildikten sonra giriĢ tuĢuna
basınız.
Bu arada aksini belirtmediğimiz sürece DEMO Ģirketi SQL CE olarak direk kurulmuĢ olacaktır.
Ġstemeniz durumunda Ayarlar> Yerel Ayarlar >Veritabanı Ayarları sekmesinden istenilen
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veritabanı seçilebilir.

1- Ana Ekran

Stok, Cari, Ġndirim, Menü, AlıĢ veriĢ ekle, Ġade, Tahsilât / Ödeme iĢlemleri /Hızlı TuĢlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kullanıcı Adı ve Firma Adı
Hızlı TuĢlar
Arama Alanı
TuĢ takımı Kapa/Aç
Toplam Tutar
Nümerik TuĢlar
Sepet

Kullanıcı Adı ve Firma Adı: Bu bilgileri giriĢ yapan kullanıcıdan ve ayarlara yazılan firma
adından almaktadır.
Arama Alanı: Aranacak ürünlerin yazılacağı veya barkod okutulacak alandır. Tahsilat veya
Ödeme iĢlemlerinde tutar bu alana yazılmalıdır. Akıllı arama özelliği sayesinde aranacak kelimeleri
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doğru sırada yazmasanız bile ürünü bulmuĢ olacaktır. Burada kaç harften den sonra aranacağı
kullanıcıya bırakılmıĢtır.
Tuş takımı: Kullanım Ģekline bağlı olarak Nümerik tuĢların yerine fatura altı bilgilerinin
görüneceği alandır. Bu alanda çeĢit sayısı, KDV dökümü ve firmanın bakiyesi de görünecektir.
Toplam Tutar: Tüm evrak Toplamlarının her Ģey dahil geldiği alandır. Buraya müdahale
edilemez. Evrak fiyat veya tutarla oynadıkça bu alandaki tutar değiĢecektir.
Nümerik Tuşlar: Sayısal tuĢları ekrandan kullanmak için ayrılan alandır. Eğer kapat aktif ise,
diğer evrak bilgileri buraya gelecektir.
Sepet: Evrak içerisindeki tüm ürünlerin bulunduğu alandır. Bu alanın zemin ve yazı rengi
kullanıcı tarafından değiĢebilmektedir.
2- Stok Yönetimi
a- Stok kartları

Ürünün hazır barkodu yok ise [F4] barkod üret tuĢu ile otomatik barkot üretilebilmektedir.
Burada ürün ismi girilmesi gereken zorunlu alanlardır. Ana,alt grup, ürün birimi, alıĢ ve satıĢ
fiyatları buradan girilmelidir. AlıĢ fiyatını KDV dahil veya hariç yazabilirsiniz, ilk alan vergisiz
fiyat, ikinci alan vergili fiyattır. Hangisini yazarsanız diğeri otomatik gelecektir. Ġlk kart açıldığında
elinizdeki stok miktarını devir olarak girebilirsiniz. Ayrıca ürün tedarikçi indirimli girmiĢ ise,
indirimden sonraki net fiyatı otomatik olarak buraya gelmektedir.
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Detay sekmesinde Açıklama2, Para birimi, üretici, renk ve beden gibi detayların girileceği
alandır.

Detay2 Sekmesi ile Muhasebe kodu, Boy, hacim, indirim kısıtlama, internet durumu,Muafiyet
kodu, En, yükseklik Ağırlık, resim vs bilgilerinin girileceği ekrandır.
Ayrıca kart tipi kullanılarak ürün kartının hangi amaçla kullanılacağı belirlenmelidir. Stok,
masraf, hizmet, sayaç, paket ve üretim seçenekleri arasında seçim yapabilirsiniz.
Masraf veya hizmet seçilmiĢ ise, stok giriĢ çıkıĢında miktar takip etmez ve raporlarda 4 veya –
stok görünmez.
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Kart tipi paket olarak seçilmiĢ ise, ürünlerin paket olarak iĢlem görmelerini sağlayabilmektedir.
Bu iĢlem için önce paket ismi ile kart tipi paket olan bir ürün açmamız gerekir. Daha sonra reçete
oluĢturma ekranında paket içeriğini tanıtmamız gerekir. Örneğin 10 parçadan oluĢan bir koltuk takımı
paket Ģeklinde de satılıyor ise, önce o koltuk takımının ismi ile bir paket stok kartı açmalıyız. Ġsim ABC
koltuk takımı olsun, bu takımda kullandığımız ve tek baĢına da sattığımız ürünleri bir kez tanımladıktan
sonra sadece ABC yazıp ENTER tuĢuna bastığımızda içindeki tüm ürünler iĢlemler ekranına
gelecektir. 10 parça ürünü tek- tek çağırmaktan kurtulmuĢ oluruz.
Kart tipi sayaç olarak seçilmiĢ ise, ilgili ürünün sadece gün sonundaki miktarını (son sayaç no)
yazmamız yeterlidir. Sistem aradaki satıĢ miktarını bulacaktır. Özellikle fotokopi makinelerinin günlük
satıĢ ve verimliliği için bu özellik kullanılabilmektedir.
KDV muafiyeti (istisna) kodu girilerek iĢlem sırasında istisnanın otomatik uygulamasını sağlar.
Resim yolu ile ürüne ait görselin bilgisayarda ki konumunu görebilirsiniz. Satır miktarını girmeniz
durumunda bir satırda kullanacağınız maksimum miktarı belirleyebilirsiniz.
MenĢei alanına da hangi ülkenin ürünü olduğunu tanımlayabilirsiniz. Buraya girdiğiniz değer
raf etiketinde otomatik çıkacaktır.

Barkod Tanıtımı; Bu ekrana ilgili ürün için sınırsız barkod girebilirsiniz. Ayrıca birim ve
bedene göre otomatik barkod oluĢturabilirsiniz. Bu barkotlara ait topluca veya tek olarak barkod
yazdırabilirsiniz. [F8] Barkod Yazdır Seçeneği ile ürün için barkod yazdırabilirsiniz.
Stok kartına sınırsız barkod girebilme;

TanımlanmıĢ bir stok kartına sınırsız barkod girebilirsiniz. Her yeni barkod için stok kartı
açmanıza gerek yoktur. Örneğin yüzlerce saç boyasında farklı barkotlar olmasına rağmen tek stok
kartı ile iĢlem yapmanız mümkün.
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Farklı özel fiyat tanımlama;

Daha önce oluĢturulmuĢ fiyat listelerine ürüne özel fiyat girilebilmektedir.

Resim ekleme

Bu ekranda ürünlere resim ekleyebilir veya eklenen resimleri kaldırabilirsiniz.

Promosyon yönetimi öncellikle parametrelerden aktif hale getirilmelidir. Buradan miktara göre
özel fiyat tanımlanabilir veya belli bir miktardan sonra ürün hediye edilebilir. (Detay 2 den Satır
miktarlı sınırlandırabilirsiniz)
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b- Reçete ve paket tanıtımı
Ürün reçetelerinin tanımlanacağı alandır.
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c- Raporları

Raporların genel özelliği,
 Tüm raporlar
tuĢu ile dıĢarıya aktarılabilmektedir. Excel, CSV, PDF vs.
 Filtre tuĢu ile istenilen kısıtlamalar konulabilmektedir.
 Tüm kolonlar kaldırılabilir ve istenilen kolonlar istenilen sıra ile sabitlenebilir,
 Tüm raporlarda var ise, cari veya stok kartlarına direk ulaĢılabilirsiniz.
 Tüm raporlarda Ürün listesinde iken ilgili ürünün Analiz ve hareketlerine direk ulaĢabilirsiniz.
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1- ĠĢlemler Raporu [ALT+H]
ĠĢlemler raporu tüm evrak türlerinin birlikte veya ayrı olarak listelenmesi için kullanılmaktadır. Ürün
ismini geçtiği her yerde [ALT+H] ilgili ürünün hareketleri raporlanır.

ĠĢlemler raporunda ayrıca aĢağıdaki seçeneklere göre rapor oluĢturabilirsiniz. Bunun için Menü
seçeneklerini kullanabilirsiniz. E-fatura iĢlemleri ve teslimat onayları buradan yapılabilmektedir.
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Filtre seçenekleri ile günlük, aylık veya yıllık (iki tarih arasındaki) tüm iĢlemlerin kullanıcı,
sorumlu, evrak tipi, tarih, açıklama, cari ve resmi evraklar gibi seçeneklerle filtrelemesi sağlanmıĢ olur.
Örneğin bir personelin toplam yaptıkları listelenecek ise, kullanıcı filtre seçeneğini kullanabilirsiniz.
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2- Gün Sonu Raporu [Alt +G]
Firmanın günlük, aylık, yıllık veya iki tarih arasındaki toplam ciro, tahsilât, ödeme ve kar
sonuçlarını gösteren bir rapordur.
Bu rapor ile firmada yapılan indirim, gider, tahsilât ve ödemeleri de alabilmekteyiz. Ayrıca çok
Ģubeli bir firma ise, Ģubelerin ayrı değerlerini ve toplam değerlerini görebilmekteyiz.
ġube ve kullanıcı seçimi yapabilirsiniz. Herhangi bir kullanıcı veya Ģubenin istenilen iki tarih
arasındaki tüm değerlerini alabilirsiniz.

Brüt ve net ciro, nakit ciro, kredi ciro ve veresiye ciroları görebilirsiniz. Aynı zamanda bu cirodan
elde ettiğiniz kar, yaptığınız ödeme ve giderleri görebilirsiniz. Ġade ve zarar evraklar var ise bunları da
burada inceleyebilirsiniz.
Ġstenilen iki tarih arasındaki günlük sepet sayısı ve sepet ortalamasını bu raporda
görebilirsiniz.Toplam kaç satıĢ olmuĢ ve bu satıĢ toplamlarının satıĢ sepet sayısına oranı istemeniz
durumunda bu raporda görebilirsiniz. Tüm Ģubelerin sepet ortalama tutarını ve sepet sayısını burada
takıp edebilirsiniz.
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3- Cari Z Raporu
Ġstenilen tarihler arasındaki carilerin SatıĢ, Alım karlılık ve diğer detaylarını raporlar.

Z raporu bir iĢletmenin tüm giriĢ ve çıkıĢlarını listelemektedir. Ayrıca iki tarih arasındaki tüm
satıĢlar, tüm alımlar, karlılık ve kalan stoklarda buradan listelenmektedir. Giderler kolonu kapalı ise
iĢletmenin satmıĢ olduğu ürünlerin alıĢ ve satıĢ arasındaki karlılığını verir. Giderler kolonu açık ise, alıĢ
ve satıĢ arasındaki karlılık (Brüt Kar) yanında giderler düĢüldükten sonraki (Net Kar) karı da
raporlayacaktır.

ü
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Bu rapor ile firmaların ciro veya karlılıklarına göre sıraya koyabilirsiniz, Aktar tuĢu ile istediğiniz
yazılıma aktarabilirsiniz. Tek tuĢ ile kullanıcı, plasiyer, cari ve depo ya göre filtreleme yapabilirsiniz.
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4- Ürün GiriĢ / ÇıkıĢ Raporu (Miktarsal)
Ürünlerin miktarsal olarak belli tarihler arasındaki toplam giriĢ ve çıkıĢı buradan
izlenebilmektedir.
Burada amaçlanan iki tarih arasındaki giriĢ ve çıkıĢları listelemektir. Parasal değerleri dikkate
almayacaktır.

Bu rapor ile istenilen iki tarih arasındaki ürün stok kodu, ürün adı ve giriĢ – çıkıĢ miktarları
listelenir. Bu liste cariye ve depoya göre filtreleyebilirsiniz.
Aktar tuĢu ile raporu Excel, csv, yazdır(report) veya pdf olarak dıĢarıya gönderebilirsiniz.
Report seçeneği ile kendinize özel rapor tasarımı hazırlayabilirsiniz.
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1- Ürün Z Raporları
5 farklı Z Raporu alabilirsiniz. Buradaki amaç 5 farklı amaç için 5 farklı tasarım hazırlamaktır.
Z raporu, ürünlerin istenilen tarih veya tarihler arasındaki toplam giriĢ, çıkıĢ, transfer, iptal ve
ciro detaylarını vermektedir. Bu rapor ile ürün detaylı karlılık izlenebilmektedir. Z raporu ile
kullanıcı, Plasiyer ve sorumluluk merkezlerine göre arama yapılabilmektedir. Ayrıca toplam kar ve
kar yüzdesi buradan alınabilmektedir.
Bu rapor alındıktan sonra üst bölümdeki arama alanından ürün sorgulanabilmektedir. Alınan
rapor istenilmesi durumunda tek tuĢ ile EXCEL „e aktarılabilmektedir.
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Bu raporda listelenen ürünleri, kullanıcı, plasiyer, cari veya sorumluluk merkezlerine göre
filitreleyebilirsiniz.
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Ürün z raporunda sepet sayısı ve sepet toplamlarını görebilirsiniz. Hangi ürünün toplam kaç
sepete olduğunu raporlayabilirsiniz. Günlük, aylık , yıllık veya Ġstenilen iki tarih arasındaki toplam sepet
sayısını ve bu sayı içerisindeki ürünlerin sayısını bulabilirsiniz.
SatıĢ sonrasında üretim yapılacak ise, bu raporla “kalan üretimi yap” seçeneği ile üretimi
yapabilirsiniz. Ürünlerin kartlarına analizine veya hareketlerine tek tuĢ ile ulaĢabilirsiniz.

a) Ürün Hareket Raporu

Seçilen ürünün tüm hareketleri burada listelenmektedir. Ürünün tüm giriĢ ve çıkıĢ
istatistikleri izlenebilmektedir. Ürünün hangi tarihlere ve hangi carilerle iĢlem gördüğünü buradan
takip edebiliriz.
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Ürün hareketlerinin istatistiksel bilgileri sağ tarafta listelenmektedir. Bu ürün kaç evrakla
girmiĢ, kaç evrakla çıkılmıĢ ve kaç kez sayılmıĢ olduğu görünmektedir.
Bu rapor alınırken Kullanıcı, Plasiyer, sorumluluk merkezi ve cariye göre
filtrelenebilmektedir. Tüm detaylar seçilen filtreye göre Ģekillenmektedir. Bu rapor ile Sadece
SatıĢ değil, alım, gider, transfer, üretim ve kalan stok raporları alınabilmekteyiz. Ayrıca menü
depo stok raporu eklenmiĢtir.

Burada bu ürün 39 ayrı evrak ile SatıĢ, 5 evrak ile AlıĢ yapılmıĢ olduğu görünmektedir.

b) Ürün Analiz raporu, [Alt+ A]
Ürün seçilmiĢ ise o ürün ile ilgili analizi yapar ve ilgili ürünün giriĢ, çıkıĢ, ciro ve kar
detaylarını verecektir.
Ürün seçili değil ise tüm ürünlerin analizini yapar ve tüm ürünlerin giriĢ, çıkıĢ ve karlılık
raporlarını verecektir.
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2- Minimum Stok Raporu [Alt+M]

Ürünlerin belirlenen minimum stok ve satıĢ rakamlarına göre sipariĢ geçilmesi gereken ürün
listesini çıkarmaktadır. Bu raporu Excel, sipariĢ veya tedarik raporuna aktarabilirsiniz.
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3- Depo Bazlı Kümülâtif SatıĢ Raporları

Bu raporla tüm Ģube ve depoların istenilen tarihler arasındaki tüm satıĢları miktarsal ve tutarsal
olarak yan yana alabilmekteyiz. Son kolanlara toplam satıĢ miktarı ve toplam satıĢ tutarı
listelenecektir.

Sadece satıĢ miktarına göre de rapor
alınabilir.

Ġstenilmesi durumunda bu rapor gruba göre de alınabilmektedir. Ürün bazlı yerine grup bazlı
alınabilir.
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4- Gider Raporu

Yıllık olarak tüm giderlerin aylara göre dağılımını yapmaktadır. Giderlere muhasebe kodu
ekleyebilirsiniz.
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5- KDV Raporu
Ġki tarih arasındaki istenilen ayların KDV matrahı ve KDV tutarlarını çıkarmaktadır.
Ġstenilen ayın indirilecek ve hesaplanacak KDV tutarlarını bulur. Ġlgili ayın KDV beyannamesini
ekrana getirmektedir.

Ġstenilen satırı iki defa tıklayarak o satırla ilgili tüm evrakların ekrana gelmesi
sağlanabilmektedir.
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6- Kümülâtif Ürün SatıĢ Analizi

SatıĢların Aylık veya Günlük olarak miktarsal ve tutarsal olarak raporlamasını sağlar, istenmesi
durumunda sadece miktarsal veya sadece tutarsal olarak alınabilir. Ürün detaylı veya grup detaylı
alınabilir.
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Raporda filtre seçeneği ile evrak tipi, depo, Sorumluk merkezi veya kullanıcı seçilebilir.

7- Depo Stok Raporu
ĠĢletmenin tüm depolarındaki stok envanter durumunu vermektedir. Depolar yan yana
listelenmektedir.
Ayrıca AlıĢ ve satıĢ fiyatları da kolonlardan açılıp kapatılabilir. Tek tuĢ ile rapor Excel „e
aktarılabilir.
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8- Toplam Değerler

Firmanın sahip olduğu tüm ürün kalemleri ve bu kalemlerin miktarla çarpılmıĢ hali burada
raporlanmaktadır. Hangi grupta kaç kalem ürün olduğu net olarak görünmektedir.

9- BA- BS Raporu
ĠĢlemenin istenilen dönemdeki BA-BS koĢullarına göre raporunu vermektedir. Aynı
zamanda buradan tek tuĢla istenilen firmalara BA-BS formu otomatik gönderilebilir. Gelen
cevaplar buraya taranabilir.

Bu formların karĢı firma tarafından onaylanıp onaylanmadığı da burada listelenmektedir.
Ġstenildiğinde onay dosyası buradan ekrana getirebilmektedir.

BarkoPOS.com

441 7 441

33

10- ĠĢletme Durum Raporu
Hiçbir programda olmayan bir rapordur. Bu rapor ile iĢletmenim tüm değerleri listelenir.
Bu değerlerin toplamı alınır. ĠĢletmenin Aktif ve Pasifleri raporlanmıĢ olacaktır.

Firmanın anlık veya istenilen tarihteki durumunu raporlamaktadır. Tüm artı ve eksi
değerler listelenmektedir. Sonuç olarak da bu firmanın bugün kapanması durumunda ortaklara
dağıtacağı toplam değeri veya ortakların koyması gereken değeri göstermektedir.

BarkoPOS.com

441 7 441

34

11- Envanter Raporu,
Firmanın istenilen tarihteki stok raporunu almamıza olanak veren rapordur. Ġlk olarak
tarih girilmelidir. Stok menü den envanter raporu seçeneği ile alabilirsiniz. Burada
karĢımıza iki seçenek çıkmaktadır.

1- Anlık Maliyet ile Envanter
Burada Son alıĢ fiyatı ile envanter çıkarılmaktadır. Ġstenilen tarihteki stoklar güncel
maliyetlerle hazırlanacaktır.

2- Fatura Maliyeti ile Envanter
Burada FĠFO yöntemi ile maliyet hesaplanacaktır. Ġstenilen tarihteki stoklar fatura maliyetleri
ile hazırlanacaktır.
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3- Cari Yönetimi
Tüm cariler tek kartta tanımlanabilmektedir. Genel cari bilgileri, detay ve adres detayları
düzenle seçeneği ile değiĢtirilebilmektedir. Bu ekranda Ekle seçeneği ile yeni cari
tanımlanabilmektedir.
Yukarda ki görselde cari liste görünmektedir. Ekle seçeneği ile cari kart açılabilmektedir.
Düzenle seçeneği ile de cari kart bilgileri değiĢtirilebilmektedir. Cari kartlar (MüĢteri, Tedarikçi,
Personel Vs.) Excel tuĢu ile dıĢarıya aktarılabilir.
Menü Seçeneklerinden hareketler raporu ile ilgili carinin tüm iĢlemlerini alabilirsiniz.
Filtre seçeneği ile alacaklı ve borçlu hesapları ayırabilirsiniz.
a- Cari kartlar
Cari Kod, Barkod, Unvan, Adres, Cari Tipi, Vergi Dairesi ve limit bilgilerinin yazıldığı alanları
kapsamaktadır.
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Veri numarası veya T.C kimlik no yazılarak cari kart bilgileri otomatik gelecektir. Carilere kart
verilecek ise ilk olarak kart barkodları barkod alanına okutulmalıdır. Daha sonra cari bölümüne
gelmeden direk kartlarla iĢlem yapabilirsiniz. Cari tipi girilmeyecek ise otomatik olarak cariyi MüĢteri
olarak algılayacaktır. Cari telefon numarası yazılmıĢ ise telefon numarasının bir kısmı veya tamamı
girilerek müĢteriye ulaĢılabilir.
Kartın açık olduğu her yerde (satıĢ ve raporlar dahil) ilgili carinin tüm hareketlerine ulaĢabilir
veya analizini yapabilirsiniz.

Para birimi, fiyat tipi ve vade bilgisinin girildiği ekrandır.

b- Cari vade
Evrakların iĢlenmesi sırasında müĢteri kartına girilen vade otomatik olarak gelmektedir.
Ġstenmesi durumunda evrakların içinde çoklu vade seçilebilmektedir.
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c- Cari Fiyat Listesi
Fiyat tipi seçeneği kullanılarak ilgili carinin fiyat listesi seçilebilmektedir. Buradaki seçenekler
fiyat listelerinden gelmektedir. Menü / Departman / Fiyat listeleri seçeneği ile sınırsız fiyat
tanımlanabilir. Tanımlanan fiyatlar buradan seçilebilmektedir.
d- Cari Durum
Carilerin pasif veya aktif edilmesi buradan yapılabilmektedir. Pasif edilen cariler
listelerde görünmeyecektir.
e- Cari Para birimi
Cari hesap farklı bir döviz ile tutulacak ise buradan seçim yapılabilmektedir. Ġstenilen
döviz ile cari hesaplar tutulabilir.
f-

Cari Fiyat belirleme

Cari için özel veya gruba bağlı fiyat listesi seçilmiĢ ise, bu cariyi iĢlem sırasında çağırdığınızda
cari kartta belirtilen fiyatlar otomatik gelecektir. Bu iĢlem için ayarlarda program ayarlarında,
parametreler > Cari parametrelerde iki seçeneği devreye almanız gerekir. (4 ve 5)

g- Cari parametreler

Burada öncelikle giriĢ ekranından ayarları seçtikten sonra yetkili Ģifre girilmelidir. ġifre giriĢinden
sonra program ayarlarına ve oradan da parametreler seçilmelidir.
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Cari varsayılan fiyat belirlenmiĢ ise, her yeni cari açıldığında istenilen fiyat otomatik ekrana
gelecektir.
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h- Cari raporlar
Cari hareketlerinin takip edildiği rapordur. Ġlgili carinin tüm giriĢ çıkıĢları görünmektedir.
Ayrıca cari ile ilgili analiz sonuçları buradan alınabilmektedir.

 * ENTER TuĢu ile tüm cariler raporlanabilmektedir.
 Menü virman seçeneği ile iki cari arasında transfer yapılabilmektedir.
 Özel fiyat seçeneği ile carinin hangi ürünleri hangi fiyatlardan alacağı önceden belirlenebilir,
 Filtre seçeneği ile borçlu, alacaklı veya bakiyesi olmayan hesaplar raporlanabilir,
AĢağıda ki ekranda bir carinin tüm hareketleri görünmektedir. GiriĢ – çıkıĢ ve diğer
evraklar detayı bir Ģekilde görünmektedir.
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Menü Seçenekleri ile Evrak bilgileri değiĢtirilebilir veya sorgular yapılabilmektedir.
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i-

Cari Hareket Raporu

Seçili carinin tüm hareketlerini gösteren rapordur. Bu rapor ile tüm evrakların tarih, tutar, KDV,
açıklama ve tüm detaylarını listeler, seçili evrak detayları da listelenmektedir. Evrak içinde hangi
ürünler hangi miktar ve fiyatlarda olduğu, vergi, depo, indirim ve diğer detayları listeler.
Burada Aktar TuĢu ile tüm evrakların listesi veya içeriği Excel, CSV, PDF ve diğer yazılımlara
göndermesi sağlanır. Menü tuĢu ile bilgi değiĢtirme filtreleme, e-Fatura seçenekleri devreye alınabilir.
j-

Cari Analiz Raporu

Seçili carinin istenilen tarihler arasındaki tüm giriĢ ve çıkıĢları listelenir. Bu cariye hangi ürünler
çıkılmıĢ fiyat ve diğer detaylar görülmektedir.
k- Cari Virman
Ġki cari arasında aktarım yapmak için kullanılır. Bir tarafta borç azalırken diğer taraftan alacak
artmaktadır. Tek evrakla iki cari arasında iĢlem yapılmaktadır.

l-

Cari Özel fiyat

Carilere özel fiyat tanımlamak veya tanımlanmıĢ fiyatları değiĢtirmek için kullanılabilir. Fiyat tipi
seçeneği açık olmalıdır. Ayrıca ayarlar > Parametreler > Cari Parametreler den özel fiyat ve “son fiyatı
carinin özel fiyatı yap” seçeneği aktif edilirse otomatik olarak özel fiyatlar satıĢ sırasında oluĢacak ve
son satılan fiyat o cari için otomatik gelecektir.
m- Cari Bakiye sıfırlama
Seçili carinin bakiyesini sıfırlamak için kullanılmaktadır. Ġlgili cariye sıfırlama için evrak
eklemektedir. Tekrar eski bakiyeye dönmek için ilgili evrak silinmelidir.

n- Cari BirleĢtirme
Ġki farklı carinin tüm hareketlerinin birleĢtirilmesi için kullanılmaktadır. Eski cari aktarımdan sonra
otomatik aktarılmaktadır.
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4- Depo Yönetimi
Menü den depo seçeneğini ile aĢağıdaki ekranı elde edebilirsiniz. Bu ekranda var ise tüm
depoların listesi gelmektedir. Ayrıca bu depoların hangi Ģubeye ait olduğunu da görmekteyiz.

Ekle seçeneği ile yeni depo ekleyebilirsiniz. Düzenle seçeneği ile aktif deponun isim ve
detaylarını değiĢtirebilirsiniz. Sil seçeneği ile ilgili depoyu silebilirsiniz, hareketler seçeneği ile depo
hareketlerini görebilirsiniz. Transferi baĢlat seçeneği ile ürünlerin depolar arasında transferini
sağlayabilirsiniz.
ĠĢlem sırasında sadece ALT+ D ile depo değiĢtirebilir veya transfer yapabilirsiniz. Herhangi bir
evrakta çoklu depo ile iĢlem yapabilirsiniz. Örneğin bir alıĢ faturasındaki aynı veya farklı ürünleri
istenilen depolara transfer yapmadan giriĢ yapabilirsiniz. Aynı iĢlem satıĢ evrakları için de geçerlidir.
Depo transfer fiĢleri kullanmadan istenilen depolara giriĢ veya istenilen depolara çıkıĢ yapabilirsiniz.
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5- Kullanıcı Yönetimi

Ekle seçeneği ile yeni kullanıcı ekleyebilirsiniz. DeğiĢtir tuĢu ile var olan kullanıcı bilgilerine
değiĢtirebilirsiniz

Ġsim, kullanıcı adı ve Ģifre girilmesi zorunludur. Burada depo ve kasa girilerek farklı depo ve kasalarla
otomatik iĢlem yapması sağlanılabilir.
Bu ekran ile kullanıcının yaptığı iĢlemler de, değiĢtirmediği sürece varsayılan evrak, Ģube ve
Plasiyerin otomatik gelmesi sağlanmaktadır
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Kullanıcı detay ekranında kullanıcının varsayılan olarak hangi ekranı kullanacağı
belirlenebilmektedir. Aynı zamanda plasiyerlerden her biri ilgili kullanıcıya bağlanabilmektedir.
Ġstenilmesi durumunda kullanıcıyı istediğiniz cariye bağlayabilirsiniz. Bu da iĢlem sırasında
personelin tüm iĢlemlerini kendi kartı ile yapmasını sağlayabilirsiniz. ġube tanımı yaptıysanız
otomatik olarak yaptığı iĢlemle o Ģubeye geçmiĢ olacaktır.
Kullanıcıyı cariye bağlayabilirsiniz. Bu iĢlemle kullanıcı kartı ile otomatik satıĢ kapatabilirsiniz
ve bu satıĢın cari iĢlemleri de otomatik bitmiĢ olacaktır. Özellikle hızlı satıĢ kullanılan ve aynı kasada
personel satıĢlarını ayrı raporlamak isteyen firmalar için çok kolaylık sağlayacaktır.

Ayrıca roller belirleyerek ortak yetki grupları oluĢturabilirsiniz, Kullanıcının tüm yetkilerini
tanımlamak yerine grubunu belirleyerek hızlı bir Ģekilde tüm yetkilerini tanımlamıĢ olursunuz. Roller
tanımladıktan sonra yeni ekleyeceğiniz kullanıcılara yatkı tanımlamak yerine rol seçmeniz yeterli
olacaktır.
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Kullanıcıların hangi yetkilerle sistemi kullanacağı buradan belirlenmektedir.

Bir kullanıcıya herhangi bir bölüm ile ilgili yetki verilecek ise 4 farklı aĢamadan geçilmesi
gerekmektedir. Bu aĢamalar,
1- Ġnceleme, 2- Ekleme, 3-Silme, 4- Güncelleme
Bu aĢamalar ile bir kiĢiye tüm yetileri verseniz bile silme yetkisi kapalı ise herhangi bir silme iĢlemleri
yapamaz. Yine bir kullanıcıya güncelleme yetkisi verilmemiĢse herhangi bir bilgiyi değiĢtiremez.
Herhangi bir seçenekte yetkiniz kapalı ise baĢka bir kullanıcıya o yetkiyi verseniz bile çalıĢmayacaktır.
Bir yetki vermeniz için o yetkiye sahip olmanız gerekir.
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6- Evrak Yönetimi

a- SatıĢ Faturası
Ürün satıĢında satıĢ faturası kullanılarak çıkıĢ yapılabilmektedir. Bu iĢlem ile raporlarda
satıĢ faturası Ģeklinde görünecektir. Stoklar düĢmüĢ olacaktır. Cari ise bakiye alacak artacaktır.
Nakit veya kredi kartlı bir satıĢ ise kasa rakamları artmıĢ olacaktır. Yazdır seçeneği ile faturanızı
yazdırabilir veya gönderebilirsiniz.
b- AlıĢ Faturası
Ürün alımında alıĢ faturası kullanılarak giriĢ yapılabilmektedir. Bu iĢlem ile raporlarda alıĢ
faturası Ģeklinde görünecektir. Stoklar artmıĢ olacaktır. Cari ise bakiye borç olarak artacaktır.
Nakit veya kredi kartlı bir satıĢ ise kasa rakamları azalmıĢ olacaktır.
c- SatıĢ irsaliyesi
Ürün satıĢında SatıĢ irsaliyesi kullanılarak çıkıĢ yapılabilmektedir. Bu iĢlem ile raporlarda
satıĢ irsaliyesi Ģeklinde görünecektir. Stoklar düĢmüĢ olacaktır. Cari ise bakiye artmayacaktır.
Nakit veya kredi kartlı bir satıĢ ise kasa rakamları değiĢmeyecektir. Ġrsaliye fatura gibi kasa ve
cari hesapların etkilenmesini istiyorsanız parametrelerden irsaliyede kasa çalıĢsın seçeneği
devreye almalısınız.
d- AlıĢ irsaliyesi
Ürün alımında alıĢ irsaliyesi kullanılarak giriĢ yapılabilmektedir. Bu iĢlem ile raporlarda alıĢ
irsaliyesi Ģeklinde görünecektir. Stoklar artmıĢ olacaktır. Cari ise bakiye artmayacaktır. Nakit
veya kredi kartlı bir satıĢ ise kasa rakamları değiĢmeyecektir
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e- SipariĢ FiĢi
Ürün giriĢ veya çıkıĢında sipariĢ fiĢi kullanılmıĢ ise, stoktan ürün değiĢmeyecektir. Cari veya
finans bakiyesi artmayacaktır. Bu sipariĢ fatura veya irsaliye F4 / F9 tuĢu ile çevrilebilmektedir.
f-

SatıĢ FiĢi
Ürün satıĢında SatıĢ fiĢi kullanılarak çıkıĢ yapılabilmektedir. Bu iĢlem ile raporlarda satıĢ fiĢi
Ģeklinde görünecektir. Stoklar düĢmüĢ olacaktır. Cari ise bakiye alacak artacaktır. Nakit veya
kredi kartlı bir satıĢ ise kasa rakamları artmıĢ olacaktır.

g- Gider FiĢi
Masrafların iĢlendiği fiĢtir. Raporlarda gider olarak görünecektir.
h- Evrak kontrol
Ġrsaliye veya fatura ile çıkıĢmıĢ ürünler depodan kontrollü çıkmak için kullanılan bir evraktır.
Evrak kontrol çağırmak için iĢlem türünden seçim yapılabilmektedir.
i-

Gider Pusulası
Ticari kimliği olmayan kiĢilerden malı alımı için kullanılan bir evraktır. Ayrıca satıĢı yapılmıĢ
ürünler geri alınırken de bu evrak kullanılabilmektedir.

j-

Sayım

Sayım yapmak için kullanılan bir evraktır. Bu evrak içerisine ürün miktarlarını yazdıktan sonra
iĢlemi bitirdikten sonra tüm giriĢ çıkıĢ fiĢleri otomatik olarak oluĢmaktadır. ĠĢlemler veya ürün hareket
raporunda satıĢ fiĢleri
izlenebilmektedir.

Yukarda ki ekranda sayılan ürün miktarı ve görünen stok miktarı yan yana gelmektedir. Sayım
iĢlemine bitir dediğimizde farkların giriĢ çıkıĢı yapılarak sonuç kesinleĢmiĢ olacaktır.
Raporlardan sayım fiĢi iptal edilebilmektedir. Silinen sayım fiĢi kesinleĢmemiĢ sayım fiĢine
dönecektir. Tekrar çağrılıp bitirilebilir. Ancak Sayım fiĢini El terminali ile yapılmıĢ ise silme iĢleminden
sonra tekrar sayım bitirilecek ise El terminali ile sayım çağrılıp bitirilmelidir. Bu iĢlemin bilgisayarda
yapılması durumunda sayım yeni yapılmıĢ gibi iĢlem görecektir. Çok Ģubeli iĢlemlerde Sayım
öncesinde BarkoSYNC ile stok miktarları alınmalıdır ve sayım sırasında BarkoSYNC durdurulmuĢ
olmalıdır.
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Akıllı / Anlık Sayım yöntemi ile satıĢ sırasında sayım yapabilirsiniz, Akıllı sayım özelliğinden
dolayı giriĢ ve çıkıĢları not almanıza gerek yoktur.

7- Finans yönetimi

a) Kasalar
Firmada kullanılacak ödeme tipleri tanıtılmalıdır. Bu kasaların giriĢ ve çıkıĢ iĢlemlerinde
kullanılıp kullanılmayacağı belirlenmelidir.

BarkoPOS.com

441 7 441

49

Ekle tuĢu ile yeni kasalar eklenebilmektedir. Kasa ekleme ekranı ile kasa iĢleyiĢi
tanımlanmaktadır.

b) Nakit Kasa
Nakit giriĢ – çıkıĢların yapılacağı kasadır. ĠĢletmede birden fazla nakit kasa
belirlenebilir, Kullanıcı eklerken nakit kullanacağı kasa belirlenmelidir. Bu da iĢlemleri
hızlı gitmesini sağlayacaktır.

c) Kredi Kasa
Kredi kartı çekimlerinde veya diğer kart seçeneklerinin kullanacağı kasalar burada
tanımlanabilirsiniz. SODEXO, MULTINET, AKILLI KART gibi seçenekler veya
yuvarlama kasaları buraya tanımlayabilirsiniz.
d) Çek Kasa
ĠĢletmenin verdiği veya aldığı çekler için açtığı kasadır. GiriĢ ve çıkıĢ
iĢaretlenmiĢse çeklerin giriĢi veya çıkıĢına izin verecektir.
e) Senet Kasa
ĠĢletmenin verdiği veya aldığı senetler için açtığı kasadır. GiriĢ ve çıkıĢ
iĢaretlenmiĢse senetlerin giriĢi veya çıkıĢına izin verecektir.

c) Taksitler
Kasada kullanılan kredi kartı seçeneklerine taksit tanımlanmıĢ ise bu taksitler satıĢ
sırasında seçilmelidir.
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Bu taksit seçeneklerinde maliyet belirlenmiĢ ise iĢlem sırasında bu belirtilen oranlar
fiyatlara eklenmiĢ olacaktır. Sınırsız taksit ve sınırsız oran tanımlayabilirsiniz.
d) Finans Raporları
1- Ekstre
Ġlgili kasanın tüm hareketleri ekstre seçeneği ile raporlanmaktadır. GiriĢ çıkıĢ ve bakiye
hesapları buradan izlenebilmektedir.
2- Çekler
ĠĢletmeye alınan veya verilen (ciro edilen) tüm çeklerin raporlayan ekrandır. Bu ekranda
çeklerin tüm bilgileri görünmektedir. Ayrıca bu ekranda çekleri;
-

Ciro edebilirsiniz
Tahsil edebilirsiniz
Ġade alabilirsiniz
KarĢılıksız hale getirebilirsiniz.

3- Senetler
ĠĢletmeye alınan veya verilen (ciro edilen) tüm senetleri raporlayan ekrandır. Bu
ekranda çeklerin tüm bilgileri görünmektedir. Ayrıca bu ekranda senetleri;
-

Ciro edebilirsiniz
Tahsil edebilirsiniz
Ġade alabilirsiniz
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f)

Barkod & Etiket iĢlemleri
Menü den barkot basma seçeneği kullanılarak barkod ve raf etiketleri yazdırılabilmektedir.
BarTender kullanılarak yapılmıĢ tüm tasarımlar burada kullanılabilmektedir.
Etiket ve barkod basımlarında ürünün barkodu okutulabileceği gibi, listeden seçerek de
ürün ekrana getirilip istenilen miktarda barkod veya etiket basılabilmektedir.
Ġstenilmesi durumunda kablosuz okuyucular kullanılarak önce ürünler okutup sonra topluca
barkod veya etiket basılabilmektedir.

Tek ekranda Barkod veya etiket yazdırabilirsiniz, Herhangi bir evrak iĢlenirken menü den barkod
yazdırmaya girdiğimizde evraktaki tüm ürünler ekrana gelecektir. Bu ekranda istemediklerimizin
miktarını “0” yapmanız yeterlidir. Ayrıca Raf etiketleri yazdırılmamıĢ ürünleri tek tuĢ ile [F4]
ekrana getirebilirsiniz. Fiyatı değiĢmiĢ ürünleri de tek tuĢla barkod ekranına aktarabilirsiniz.
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g) Terazi haberleĢme
Terazi ile haberleĢme 2 Ģekilde yapılabilmektedir.
a) Barkotlu Terazilerle haberleĢme,
Barkotlu tüm terazilerden çıkan etiketler sistem tarafından okutulabilmektedir. Ürün ilk
okunduğunda ekrana boĢ gelecektir. Ürün tanıtıldıktan sonra artık ürün hangi gramajda gelirse
gelsin sistem fiyatı doğru gönderilebilmektedir.
Digi, Aclas, Cas gibi markalarla sistem ENTEGRE çalıĢmaktadır. Ürünleri sisteme tanıttıktan
sonra tek tuĢ ile terazilere ürünler gitmektedir.

CAS, ACLAS, RONGTA ve DIGI MARKA Terazilerle ürün aktarımı sağlanmaktadır. Ayrıca tüm
barkotlu terazilerle terazi barkotları okuttuğumuzda ürün miktarı otomatik olarak sisteme gelecektir.
Terazinin standart barkod için ayarlanmıĢ olması yeterlidir.
b) Online barkodsuz terazilerle haberleĢme
Barkodsuz terazilerle sistem ONLINE çalıĢmaktadır. PC bağlantısının olması yeterlidir. CAS ve TEM
teraziler %100 uyumludur. Diğer teraziler için PC bağlantısı var ve aktarım çalıĢıyor olması bizim için
yeterlidir.
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h) Üretim ve Reçete iĢlemleri
Üretim için öncelikle üretilecek ürün tanımlanmalıdır. Daha sonra üretimde kullanılacak
ürünlerin tanımlanması gerekir.
Reçete Ekranı
Üretilecek ürünün üzerinde iken (stoklar) menü den reçete seçeneği seçilmelidir.
Buradan hangi ürünler kullanılacak ise bu ürünler eklenmelidir. Ürün reçetesi tanımlandıktan
sonra ekle seçeneği ile kayıt yapılmalıdır. Üretim yapmadan önce üretilecek miktar girilmelidir.
Üretim yap seçeneği ile üretim gerçekleĢmiĢ olacaktır.

AĢağıdaki ekranda üretim fiĢi detayları bulunmaktadır. Ġlgili ürünün hareketine
girdiğimizde üretimden gelen fiĢi görmekteyiz. Hangi ürünlerden oluĢtuğunu ve hangi
miktarlarda kullanıldığını buradan izleyebiliriz.
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Ürün reçeteleri EXCEL / EXPORT tuĢu ile dıĢarıya aktarılabilmektedir. Ayrıca EXCEL /
IMPORT tuĢu ile de dıĢarıda hazırlanmıĢ reçeteler sisteme alınabilmektedir.

i)

Ürün Grupları

Ürünleri dilediğiniz kadar alt detaylı gruplandırabilirsiniz, bunun için önce Ana ve Alt grupları
tanımlayabilirsiniz.
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Stoklar > Menü > Gruplar Seçeneği ile grupları listeleyebilirsiniz. Grup eklemek için Ekle veya F1
tuĢuna basabilirsiniz. Buradan düzenleme ve silme iĢlemlerini yapabilirsiniz.

j)

GiriĢ çıkıĢ iĢlemleri

BarkoPOS Otomasyon sisteminde tüm giriĢ çıkıĢ iĢlemleri tek bir ekranda yapılmaktadır. Bu
ekranda iĢlem türü seçeneği ile istenilen evrak öne alınmaktadır.
Tüm iĢlemler (SatıĢ, alım, tahsilat ve ödeme) bu ekranda yapılmaktadır. Gider ve gelir iĢlemleri
de bu ekranda yapılmaktadır.

ĠĢlem Bitirme; burada sadece ürün barkotları okutmak yeterlidir. Ġlk ürün barkodu okunduktan
sonra otomatik olarak bu ekran devreye girmektedir. Manüel elle girilebilir.
Ürünler okunduktan sonra her okunuĢta bir adet olarak eklenir. Ancak istenirse (*) simgesi
kullanılarak adet girilerek birden fazla miktar eklenebilir. Örnek: *10
ĠĢlemini sonlandırmak için kullanılan bir seçenektir.
Bu seçenekte de ister [F8] tuĢuna basılsın ister dokunmatik ekranındaki [F8] „e basılarak veya
Mouse seçeneği ile satıĢ bitirilebilir.
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ĠĢlemleri sadece [F1] ile Nakit, kredi kartı veya Cari bitirebilirsiniz.
F1 Nakit Bitirir,
F2 > F1 Kredi kartı ile bitirir
F3>F1 Cari olarak bitirir.
Ayrıca Barkod okutarak veya kameraya iĢaret vererek iĢlemler bitirilebilir,
Özellikle Hızlı satıĢ iĢlemlerinde bilgisayara dokunmadan, klavye veya Mouse
kullanmadan barkod veya kamera ile iĢlemler bitirilebilir.

a) Hızlı TuĢlar [F2]
Bu seçenek ile hızlı tuĢlar bölümü açılır veya kapatılır. Açık ise kapatılır, kapalı ise
açılır. Ürünler kendi guruplarında hızlı tuĢlara atılabileceği gibi, özellikle çok hareketli
ürünler varsayılan tuĢ Grubuna aktarılabilmektedir.
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b) Stoklar [F3]
Tüm stok raporları buradan alına bilmektedir. Tek tuĢ ile tüm Envanter ekrana
gelmektedir. Arama kısmına 3 harf yazıldığında içeren tüm ürünler ekrana getirecektir.
Arma kelimesini artırdıkça gelecek rapordaki ürün sayısı azalacaktır.
Buradan stok ekleme, değiĢtirme, silme ve aktarma iĢlemleri yapılabilmektedir.
Buradaki menü seçeneği kullanılarak diğer stok iĢlemleri yapılabilmektedir.
c) Cariler [F7]
ĠĢlemi bitirilirken cari seçilmiĢ ise veya müĢterinin kartı okunmuĢ ise cariye satıĢ
yapılmıĢ demektir. Cari seçmek için kullanılan bir tuĢtur. MüĢteri,Tedarikçi ve personel
aynı ekrandan seçilebilmektedir.
d) Tahsilat / Ödeme [F9]
Tahsilat / Ödeme tuĢuna basarak, cari seçimi yapılmalıdır. Ödenecek veya tahsil
edilecek tutar ekrana yazılır ve Enter tuĢuna basılır.
e) ĠĢlem Türü [F11]
Tüm evraklar buradan seçilebilmektedir. Seçilen evrakla iĢleme devam edecektir.
ĠĢlenmiĢ bir evrak türü F9 tuĢu ile değiĢebilmektedir.
f)

Yazdır[F12]
BitmiĢ iĢlemler bu tuĢ ile yazdırılabilmektedir, Fatura, fiĢ, irsaliye vs. Yazıcı seri
bağlantılı ise yazıcıyı iĢletim sistemine tanıtmanıza gerek yoktur.

g) Yazarkasa HaberleĢme
BarkoPOS ile bağlayacağınız yazarkasa otomatik olarak fiĢ basacaktır.
Yazarkasanın sisteme uyumlu olması yeterlidir.
BarkoPOS otomasyon sistemi yeni nesil yazarkasalar ile ENTEGRE
çalıĢmaktadır. BarkoPOS ta yapılan çıkıĢ iĢlemleri satıĢ fiĢi olarak yazarkasa‟dan
otomatik çıkmaktadır. Kasa fiĢ limitinin üstündeki ve cari çıkıĢlar fatura olacaktır.
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C- Ayarlar

1- Yerel Ayarlar

a) Veri tabanı Ayarları
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c)

Lisans Ayarları
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d) Yazar Kasa Ayarları

e) Entegrasyon ayarları
Firmanın diğer programlarla entegrasyonu ayarlanacak yerdir. Buradaki seçim ile alıĢ ve satıĢ
fiyatlarının ve perakende cari kodlarının girileceği yerdir.
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f) Parametre ayarları

Programın çalıĢma
yöntemini firmanıza göre
düzeltebilirsiniz. Genel
ayarlar, akıĢ parametreleri,
ekran, yazarkasa ve terazi
ayarlarının girileceği alandır.
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ġube ve terminal ayarları
da buradan yapılabilmektedir.
Hangi Ģubenin hangi
değerlerle devam edeceği ve
hangi terminalin hangi yazıcı
ve evraklara ulaĢabileceği
ayarlanabilmektedir
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2- Yazıcı Ayarları
a) Yazıcılar

Yazıcı tanımlamaların yapılacağı bölümdür. Burada tanımlan yazıcılar iĢlem bitiminde yazdır
tuĢundaki seçeneklerde çıkacaktır.
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b) ġablonlar
Burada sınırsız Ģablon yaratabilirsiniz, fiĢ, fatura, makbuz tasarımlarını buradan yapabilirsiniz.
MüĢteri ekranları da burada tasarlanabilmektedir.

Bu ekranda tüm evrakların tasarımını ve yazıcı tanımlamalarını yapabilirsiniz. Sınırsız tasarım
ekleyebilirsiniz. Sağ ekrandan istediğiniz alanı iki kez tıklayarak sol tarafa yapıĢtırabilirsiniz. (CTRL+V)
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D- BarkoPOS paketleri

1- Mini Paket


Hızlı Satış sistemi



Sipariş & İrsaliye



Raporlar



Satış Fişi & Alım Fişi



Stoklar

2- Smart Paket


Hızlı Satış sistemi



Sipariş & İrsaliye



Raporlar



Satış Fişi & Alım Fişi



Stoklar



Cari Hesaplar

3- Standart Paket


Hızlı Satış sistemi



Sipariş & İrsaliye



Raporlar



Satış Fişi & Alım Fişi



Fatura işlemleri



Cari Hesaplar



Kullanıcı İşlemleri



Barkod & Etiket



Stoklar



Ayarlar



Finans Yönetimi



Yazar kasa & Terazi



Network & Ek kul.
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4- Plus Paket



Hızlı Satış sistemi



Sipariş & İrsaliye



Raporlar



Satış Fişi & Alım Fişi



Fatura işlemleri



Cari Hesaplar



Kullanıcı İşlemleri



Barkod& Etiket



Analizler



Ayarlar



Finans Yönetimi



Komple muhasebe



Yazar kasa & Terazi



Network & Ek kul.



Çoklu Depo & Şirket



Sipariş Yönetimi



Entegrasyon sistemi




Çoklu Fiyatlar
Toplam Değerler

(8681042005042)

Standart paketten en önemli farkları
1234-

Fiyatlandırma
Toplam değerler
Çoklu Depo Şirket uygulaması
Kümülâtif Raporlar
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5- Pro Paket


Hızlı Satış sistemi



Sipariş & İrsaliye



Raporlar



Satış Fişi & Alım Fişi



Fatura işlemleri



Cari Hesaplar



Kullanıcı İşlemleri



Barkod& Etiket



Analizler



Ayarlar



Finans Yönetimi



Komple muhasebe



Yazar kasa & Terazi



Network & Ek kul.



Çoklu Depo & Şirket



Sipariş Yönetimi



Entegrasyon sistemi



Çoklu Fiyatlar



Toplam Değerler



SMS & E-mail



Seri No Takibi



Döviz Takibi



Üretim Yönetimi



Müstahsil uygulaması



Otomatik yuvarlama



Kümülâtif raporlar
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E- Paket KarĢılaĢtırma [BarkoPOS]

868104200

MİNİ
5011

SMART
5028

STANDART
5035

PLUS
5042

PRO
5059



Hızlı Satış sistemi

Var

Var

Var

Var

Var



Sipariş & İrsaliye

Var

Var

Var

Var

Var



Raporlar

Var

Var

Var

Var

Var



Satış Fişi & Alım Fişi

Var

Var

Var

Var

Var



Stoklar

Var

Var

Var

Var

Var



Cari Hesaplar

Yok

Var

Var

Var

Var



Fatura işlemleri

Yok

Yok

Var

Var

Var



Kullanıcı İşlemleri

Yok

Yok

Var

Var

Var



Barkod& Etiket

Yok

Yok

Var

Var

Var



Ayarlar

Yok

Yok

Var

Var

Var



Finans Yönetimi

Yok

Yok

Var

Var

Var



Yazar kasa &Terazi

Yok

Yok

Var

Var

Var



Network & Ek kul.

Yok

Yok

Var

Var

Var



Analizler

Yok

Yok

Yok

Var

Var



Komple muhasebe

Yok

Yok

Yok

Var

Var



Çoklu Depo & Şirket

Yok

Yok

Yok

Var

Var



Sipariş Yönetimi

Yok

Yok

Yok

Var

Var



Entegrasyon sistemi

Yok

Yok

Yok

Var

Var



Çoklu Fiyatlar

Yok

Yok

Yok

Var

Var



Toplam Değerler

Yok

Yok

Yok

Var

Var



SMS & E-mail

Yok

Yok

Yok

Yok

Var



Seri No Takibi

Yok

Yok

Yok

Yok

Var



Döviz Takibi

Yok

Yok

Yok

Yok

Var



Üretim Yönetimi

Yok

Yok

Yok

Yok

Var



Müstahsil işlemleri

Yok

Yok

Yok

Yok

Var
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F- SipariĢ & Depo Transfer iĢlemleri

1234-

Bu uygulama ile özelikle çok Ģubeli firmaların sipariĢ ve transfer iĢlemlerinin
ONLINE yapılması sağlanır, sipariĢ ve Depo transferi dıĢında hiçbir iĢlem
yapılmamaktadır. ĠĢlem tür ve alıĢveriĢ ekle seçenekleri burada yer almamaktadır. ġube
bu ekranda yapacağı tüm iĢlemleri canlı olarak merkez üzerinden gerçekleĢecektir. Bu
ekranda tek tuĢ ile aĢağıdaki seçeneklere ulaĢılmaktadır.
Hızlı TuĢlar
SipariĢ Listesi
Depolar
Depo Transfer Listesi

Depo transferi Parametrelerden onaya bağlanmıĢ ve ara depo ismi belirtilmiĢ ise, depo
çıkıĢları kaynak depodan otomatik düĢülürken, hedef depodan onay gelene kadar ara depo da
görünecektir. Hedef depo, depo transfer listesinden ilgili fiĢi bulup menüden ONAY verildikten
sonra stoklar listesine eklenecektir.

Depo listesi için Menü> Depo seçeneği veya ALT+D tuĢunu kullanabilirsiniz. Burada depoyu
seçerseniz evraktaki satır veya satırları o depo ile iliĢkilendirmiĢ olacaktır. Transferi baĢlatırsanız
iki depoyu iliĢkilendirecektir.
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1- SipariĢ OluĢturma
Ürünler ekrana geldikten sonra (Tartarak, dokunarak, okutarak veya Seçerek)
TuĢu ile sipariĢ verebilirsiniz.
2- Depo Transferi Yapma
Ürünler ekrana geldikten sonra
TuĢu ile depolar arasında kaynak ve hedef depo
seçilmelidir. Transferi BaĢlat tuĢuna bastığınızda hedef depoyu seçiniz seçeneği gelecektir.
Hedef depoyu (gönderilen depo) seçtikten sonra ekranın sol altına Kaynak depo>Hedef depo
isimleri gelecektir. ĠĢlemi bitirmeniz yeterlidir.

BarkoPOS.com

441 7 441

70

G- Sıkça sorulan sorular (S.S.S)

1) Cari hesaplarımı bu program ile tutabilir miyim?
Evet, Cari hesaplarınızı, müĢteri ve toptancı hesaplarınızı Standart / Plus / Pro program
sayesinde tutabilirsiniz,
2) Veresiye hesaplarım için kart verebilir miyim?
Evet, müĢterilerinize kart vererek veresiye hesaplarını daha kolay takip edebilirsiniz. Bu kartlar
sayesinde iĢlemler daha hızlı ve kolay gerçekleĢmiĢ olur.
3)

Barkod yazdırabilir miyim?

Evet, Standart ve üstü yazılımımızı kullanarak ürün barkodu veya raf etiketi basabilirsiniz. Ayrı
bir iĢlem yapmadan kayıtlarınızdan faydalanarak bu iĢlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Barkod veya raf
etiketini tek bir tuĢla yazdırabilirsiniz. Farklı tasarımları oluĢturarak farklı basımlar elde edebilirsiniz.
4) Ġndirim yapabilir miyim?
Evet, BarkoPOS yazılımımızı kullanarak ürünlerinizin satıĢı sırasında tutar veya oran vererek
indirim yapabilirsiniz. Ayrıca satır bazında indirimler veya genel indirimler yapabilirsiniz. Belli bir
müĢteri grubuna özel fiyat tanımlayabilirsiniz.
5) Fatura yazdırabilir miyiz?
Evet, BarkoPOS yazılımımızı kullanarak fatura basabilirsiniz.
6) FiĢ yazdıra bilir miyiz?
Evet, BarkoPOS yazılımımızı kullanarak fiĢ kesebilirsiniz veya yazarkasa bağlayarak Online fiĢ
kesmenizde mümkündür. Yeni nesil Yazarkasalara da uyumludur.
7) Terazi online bağlanabilir mi?
Evet, BarkoPOS yazılımımızı kullanarak teraziye online bağlanabilir. Ayrıca bağlantı
sağlamadan da teraziden çıkan barkodu okutarak iĢlemleri hızlandırabilirsiniz.
8) Barkod okuyucu olmadan kullanabilir miyim?
Evet, BarkoPOS ile barkot, okuyucu, klavye ve fare olmadan da iĢlem yapabilirsiniz. ürünleri
arayarak veya kısa yollar kullanarak iĢlem yapabilirsiniz.
9) Günlük, aylık, yıllık ve tarih bazlı Ciro, Kar, veresiye, Nakit ve kasa raporlarımı alabilir miyim?
Evet, Bu raporları tek tuĢ ile [F6] ve aynı sayfada alabilirsiniz.
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10)

Günlük satıĢ raporlarımı alabilir miyim?
Evet, Bu raporları tek tuĢ ile ve aynı sayfada alabilirsiniz.

11)

El terminali kullanabilir miyiz?
Evet, kullanabilirsiniz. Araçta satıĢ ve muhasebe takibi yapabilirsiniz.

12)

MüĢterilere limit tanımlayabilir miyiz?
Evet, limit tanımlayarak satıĢı iĢlemini sınırlandırabilirsiniz. Ġstenmesi durumunda limit devre
dıĢı bırakılabilmektedir.

13)

Borcu biriken müĢterileri raporlayabilir miyiz?
Evet, tek tuĢ ile [F7] raporlayabilirsiniz.

14) Kilo uygulaması var mı?
Evet, kilo ile tanımlanmıĢ ürünler terazi barkodu olsun veya olmasın doğrudan
kullanılabilmektedir. Ayrıca metre ve adet uygulaması da mevcuttur.
15)

Çok kullanıcılı çalıĢıyor mu?
Evet, BarkoPOS çok kullanıcılı çalıĢmaktadır. Sadece cihazın network ağına bağlı olması
yeterlidir.

16)

Uzak masaüstü uygulaması (terminal server) ile çalıĢıyor mu?
Evet, BarkoPOS uzak bağlantı ile çalıĢmaktadır.

17)

Kasiyer ve kullanıcılara yetki verebilir miyiz?
Evet, yetki vererek güvenlik sağlayabilirsiniz.

18) Stok raporlarını eldeki miktar, alıĢ fiyatı, satıĢ fiyatı, toplam değeri, barkot ve açıklamalarını tek
listede alabilir miyim?
Evet, eldeki miktar, alıĢ fiyatı, satıĢ fiyatı, toplam değeri, barkot ve açıklamalarını tek listede
alınmaktadır. Bu rapor yetkisi olan her kullanıcı tarafından tek tuĢ ile alınabilmektedir.
19)

Nasıl Barkod basabilirim?

Barkod basmak için öncellikle menü den barkod yaz tuĢunu seçmemiz yeterlidir. Anında
barkod basılmıĢ olacaktır. Ayrıca ikinci bir yol olarak; Menü 'den barkod basımında termal veya ribon
yazıcıyı seçmeliyiz.
Genel olarak termal yazıcıyı seçmeliyiz ve barkod sayısını yazarak onaylamak için ENTER
tuĢuna basmalıyız.
20)

Kasa Raporlarını nasıl alabilirim?

Öncelikle Yönetici menüsünde olmak gerekiyor, yönetici menüsünde Menü/ Finans / Kasalar
bölümüne girmeliyiz, buradan istediğimiz kasanın bakiyesi ve Ekstresini alabiliriz, kasalar arasında
para transferi yapabiliriz. Yeni finans giriĢi yapabiliriz.Yeni kasa ekleyebilir veya silebiliriz.
21)

Gün sonu Raporları nasıl alabilirim?
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ALT +G TuĢlarına basarak gün sonu raporunu alabiliriz. Burada ciro, Karlılık,Nakit, veresiye
Kredi kartı, Gider ve diğer vs.
22)

Barkodsuz veya kayıtsız ürün satabilir miyim?

SatıĢ sırasında barkodsuz ürün denk geldiğinde [+] tuĢuna basılarak ürünün değeri girilebilir
ve satıĢ gecikmeden gerçekleĢmiĢ olacaktır. Barkodlu fakat kayıtsız bir ürün ise hemen isim ve fiyat
girilip tanıtım gerçekleĢtirilebilir.
23)

Gider iĢleyebilir miyiz?

SatıĢ ekranında gider eklenebilir ve bu giderin istenmesi durumunda ödemesi
iĢlenebilir. ĠĢlem sırasında ödeme yapılmayacak ise yapılması seçili kalmalıdır.
24)

Kampanya Yapabilir miyiz?

Genel ayarlar bölümünde fiĢ altı kısmına yazılacak kampanyalar otomatik olarak her fiĢin
altında çıkacaktır.
25)

Reçete ile üretim veya ürün birleĢtirme yapabilir miyiz?

Özelikle imalat veya ürünleri birleĢtirerek yeni ürün veya kampanya yapacak firmalar reçete
tanımlayabilir ve satıĢ sırasında tek bir ürün satarken o ürünün oluĢmasına katkı sağlayan diğer
ürünlerde depodan otomatik olarak düĢecektir.
26)

Cari kart veya stok kartını baĢka cari veya karta transfer edebilir miyim?

Evet, yapabilirsiniz, Cari veya stok kartını transfer ederken menü den Stok kartı aktarmayı
veya cari kart aktarmayı seçmemiz yeterlidir, burada öncellikle silinecek kart önce seçili daha sonra
aktarılacak kart yazılır ve iki kart birleĢmiĢ olacaktır.
27)

Döviz takibi yapabilir miyim?
Evet, BarkoPOS Pro Paketi ile döviz takibi yapabilirsiniz.

28)

Seri takibi yapabilir miyim?
Evet, BarkoPOS Pro Paketi ile seri /LOG / EIMEI Takibi yapabilir siniz.

29)

Üretim takibi yapabilir miyim?

Evet, BarkoPOS Pro Paketi ile üretim takibi yapabilirsiniz. Ürünlerim hangi aĢamada olduğunu
izleyebilirsiniz.
30)

SipariĢ takibi yapabilir miyim?

Evet, BarkoPOS Plus ve Pro Paketi ile sipariĢ takibi yapabilirsiniz. Ürünlerim hangi aĢamada
olduğunu izleyebilirsiniz.
31)

Müstahsil Makbuzu var mı?
Evet, BarkoPOS Pro paketinde Müstahsil makbuzu var, kullanabilirsiniz.

Sayım iĢlemlerimi nasıl yapacağım,
El terminali veya bilgisayarınızı kullanarak sayım yapabilirsiniz, sayım iĢlemi için [F11] tuĢu ile
seçim yapmalısınız. El terminalinde sayım yapılıyor ise, satıĢı durdurmanız gerekmez.
32)

33)

MüĢterilere göre fiyat ayarlayabilir miyim?
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Evet, müĢterilerinize özel fiyat ayarlıya bilirsiniz, bu iĢlem için ayarlardan parametre menüsü
den cariye özel fiyat seçeneğin, devreye sokmanız gerekecektir. Özel fiyatları son satıĢtan alsın
seçeneğini devreye koyarsanız özel fiyatlar otomatik oluĢacaktır.
34)

Gelir ve giderleri sorumluluk merkezlerine göre ayırabilir miyim?

Evet, Sorumluluk merkezleri tanımlayabilirsiniz. Gelir ve giderlerinizi sorumluk merkezlerine
göre dağıtabilirsiniz.
35)

Hızlı tuĢ tanımlayabilir miyim?
Evet, sınırsız sayıda hızlı tuĢ tanımlayabilirsiniz.

36)

ĠĢlemlerde Otomatik yuvarlama var mı?
Evet, sınırsız sayıda yuvarlama tanımlayabilirsiniz

37)

Fiyat değiĢimi onaya bağlanabilir mi?
Evet, Parametrelerde fiyat onayını devreye koymanız yeterlidir.

38)

Fiyatı değiĢmiĢ ürünleri tek tuĢla listelenebilir mi?
Evet, fiyatı değiĢenler var linkini tıklamanız yeterlidir.

39)

Barkod veya raf etiketi basılmamıĢ ürünleri listelenebilir mi?
Evet, tek tuĢla [F4] listeleyip yazdırabilirsiniz.

40)

Sisteme Terazi entegre edebilir miyiz?

Evet, tüm bilgisayar bağlantılı üretilmiĢ teraziler ile ENTEGRE çalıĢmaktadır. Eğer terazi
barkotlu terazi ise barkodu sisteme okutmanız yeterlidir.
41)

BarkoPOS ta e-fatura & e-ArĢiv fatura uygulaması var mı?

Evet, Bu sistem ile elektronik ortamda fatura oluĢturabilirsiniz. Tek tuĢ ile e-Fatura
gönderebilirsiniz.
42) Bu sistemi Android veya IOS tan takip edebilir miyim?
Evet, uygulama indirerek veya tarayıcı kullanarak iĢlemlerinizi takip edebilirsiniz.
43) Veritabanı nerde saklanmaktadır.
BarkoPOS veri tabanını ister iĢyerinizde ister bulut SERVER da tutabilirsiniz. Bu durum iĢletmenin
tercihine bağlı olarak değiĢmektedir.
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H- Neden BarkoPOS?



IDS Akıllı Sayım Sistemi
Faaliyeti (satıĢ, alıĢ vb.) durdurmadan sayım yapabilme, çok önemli bir özelliktir. 7/24 açık
olan iĢletmeler de kullanılmaktadır. SatıĢ sırasında sayım yapılabilmek programın geliĢmiĢ
özelliklerinden biridir. Ġsteğe göre el terminali kullanarak sayım baĢlatılır ve sayım günler sonra
kesinleĢtirilse bile stoklar bozulmaz.



Tek Ekran Sistemi
Evraklara tek tuĢla ulaĢılır. Ayrıca kayıtlı olan evraklarda da tek tuĢ ile tür değiĢimi
sağlanmaktadır. GiriĢ, çıkıĢ, sayım ve kontrol evraklarına da tek tuĢ ile ulaĢılmakta, Bütün
iĢlemler tek ekranda kullanıma sunulmuĢtur.



AL/VER Sistemi
Rapor ve ekranlar Excel‟e aktarılabilmektedir. Yine evraklar veya kartlar Excel‟den
alınabilmektedir. Binlerce stok kartı birkaç dakika içerisinde alınabilmekte ve kartlar otomatik
açılabilmektedir.



Sınırsız Seçenekler,
ĠĢlem anında sıradaki müĢteriyi bekletmemek amacıyla istenilen sayıda iĢlem ekranı
eklenebilinir. Hızlı tuĢlar ve alıĢveriĢ ekleme seçenekleri sınırsız olarak sunulmuĢtur (Sınırsız
beden, sınırsız ölçü birimi vs). Bu özellik sektörde sayılı programlar arasına girmemizi
sağlamaktadır.



Kısa Yol / Tek TuĢ,
BarkoPOS sisteminde her Ģey kısa yollar veya tuĢlarla yapılabilmektedir. Depo “ALT+D”, Fiyat
“ALT+F”, Gün sonu raporu “ALT+G” gibi.



Destek Sistemi,
Tüm paketlere 7/24 destek hizmeti sunulmaktadır. Çağrı merkezini arayarak veya uzak yardım
seçeneği ile destek verilmektedir.



ZEB BirleĢtirme Sistemi,
ZEB sistemi özellikle günlük iĢlem sayısı çok olan firmalar için çok önemlidir. Firmanın
özellikle perakende satıĢ sayısı çok ise, bu satıĢların her biri ayrı evrak olarak iĢlendiği için
belirli bir dönem sonra sistem yavaĢlayacaktır. Bu yavaĢlığı ZEB sistemi ile kolay bir Ģekilde
çözülmektedir. Firmanın tüm satıĢ evraklar Z raporu alındığında ZEB sistemi devrede ise
birleĢmiĢ olacaktır.



Direk Yazdırma Sistemi,
BarkoPOS sisteminde yazıcılar Windows sistemine tanıtılmadan da kullanılabilmektedir. FiĢ
veya barkodlar direk basılabilmektedir.
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Otomatik Yedekleme Sistemi,
BarkoPOS sisteminde devre dıĢı bırakmadığınız sürece tüm giriĢ ve çıkıĢlarda “Yedek”
alınmaktadır.



Yazarkasa Entegrasyonu
Ġstemeniz durumunda yazarkasanızı sisteme bağlayabilirsiniz. Bu sayesinde tüm iĢlemleriz fiĢ
veya fatura olarak yazdırılmıĢ olacaktır.



E-fatura Entegrasyonu
E-fatura ve E-arĢiv uygulaması sistemde online veya offline kullanılabilmektedir. Bu uygulama
hiçbir adaptör veya ek program gerekmeden çalıĢabilmektedir.



Netsis / Mikro Entegrayon Sistemi,
BarkoPOS sistemi, Mikro, Netsis ve Barkomatik sistemi ile ENTEGRE çalıĢabilmektedir.
Firmanın mevcut yazılımı var ise, sistemdeki tüm evraklar mevcut yazılıma aktarılmaktadır.



Barkodlu Evrak Sistemi,
BarkoPOS sisteminde basılan tüm evraklarda seçili olarak barkod çıkmaktadır. Evrak
üzerindeki bu barkod sayesinde evrak değiĢim veya iade için kullanılabilmektedir.



Koliden Ürünleri Bulma ve ĠĢleme Sistemi
Bu sistem ile koli üzerindeki barkodu okutarak kolinin içindeki farklı ürünlerin farklı miktarda
olan giriĢleri otomatik olarak ekrana gelmektedir.



Tek ĠĢlemde Çoklu Vade Uygulaması,
Fatura giriĢ veya çıkıĢlarında cari karta vade tanımlamıĢ ise standart vade otomatik gelir,
istenmesi durumunda fatura tutarı parçalanarak çoklu vade uygulanabilmektedir.



Online veya Offline ÇalıĢma Olanağı
BarkoPOS ile haberleĢen cihazlar online veya offline çalıĢabilmektedir.



Web Raporlama
Firmanızın raporlarını sipariĢ ve sayım iĢlemleri ortam bağımsız inceleyebilirsiniz. Bu iĢlemler
için iĢyerinde olmanız gerekmiyor.



Hazır Ürün Desteği
Bulunduğunuz sektördeki en çok kullanılan ürünler istemeniz durumunda siteminize gizli
yüklenmektedir. Ürün barkotlarını okuttukça var ise bilgiler karĢınıza gelecektir. (Barkod, isim,
alıĢ ve satıĢ fiyatları)



Miktarlı Barkod Uygulaması
Yazdırılacak barkodlara miktar gizleme, bastığınız barkod tüm programlarda doğru miktar ile
ekrana gelmiĢ olacaktır.



Ürünlerde Sınırsız Barkod Ekleme
Her barkod için ayrı stok kartı açmadan ilgili ürüne sınırsız barkod ekleyebilme, bu iĢlem ile
özellikle fiyatı aynı olan ürünler tek stok kartı altında toplanabilmektedir.



Sınırsız Ölçü Birimi Ekleme
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Herhangi bir üründe sınırsız ölçü birimi tanımlamak için ilgili stok kartına ölçü birimi
tanımladıktan sonra barkod ve fiyatlandırmadan sonra istenilen ölçü birimi ile satıĢ
yapıldığında fiyat otomatik değiĢebilmektedir.


Tüm evrakların sms veya E-mail Olarak Gönderilebilmesi
Ġstenilmesi durumunda tüm evraklar yetkili kiĢilere ve karĢı tarafa SMS veya E-mail olarak
gidebilmektedir.



Ciro /Maliyet /Alım / Gider ve Karlılığın Tek Rapor ile Alınabilmesi
Günlük, aylık, yıllık veya istenilen tarihler arasında tüm satıĢ, alım ve giderlerin kalan stoklarla
birlikte tek raporda gösterilebilmektedir.



Ürünleri Tanımlamadan Stoklara Alabilme,
Ürün stok kartlarını açmadan ürün evrakları içeri aldığımızda stokların otomatik açılması
sağlanabilmektedir.



Ürün ve Cari kartlardan Direk veri giriĢi sağlama,
Ürün kartında iken toplam stok miktarını gördüğümüz alana ilave miktar veya sayım sonucunu
girebilirsiniz. Bu değerler ilave ise alıĢ irsaliyesi, eĢitleme ise sayım evraklarını otomatik
oluĢturur.



Elektrik Kesintisinde Kayıt EdilmemiĢ Tüm Evrakların Geri Gelmesi,
Açık olan ve kayıt yapılmamıĢ tüm evraklar bilgisayar kapandığında veya elektrik kesildiğinde
otomatik geri gelmektedir.



Ekran Klavye ve Mouse kullanmadan ĠĢlem Yapabilme,
Bilgisayarın açık olması yeterli bilgisayara klavye, Mouse ve dokunmatik panele dokunmadan
satıĢlar yapılabilmekte ve fiĢler yazılabilmektedir.



Ürün Bedenlerinin Otomatik OluĢması ve Barkodlanması,
Ürünlere girilmiĢ olan tüm bedenler için otomatik (tek tuĢ ile) barkod oluĢturmakta ve
istenilmesi durumunda aynı ekranda yazdırılabilmektedir.



Ürün Ölçü birimlerinin Adet, Koli vs Otomatik Barkodlanması
Ürünlere girilmiĢ olan tüm Ölçü birimleri için otomatik (tek tuĢ ile) barkod oluĢturmakta ve
istenilmesi durumunda aynı ekranda yazdırılabilmektedir.



Tek Ekranda ResmileĢecek Bakiyeleri Tespit Edebilme,
Cari listede resmileĢecek kolon açık ise tüm firmaların resmileĢecek rakamları tek ekranda
tutulabilmektedir.



Barkod Yazdırma Fiyat ve Miktar Gizleme,
Barkod yazdırmada miktar ve fiyat barkod içerisine gizlenebilmektedir. Bu iĢlem ile barkodlar
okutulduğunda ürünün miktarı ve fiyatı otomatik gelecektir.



Grup ġirketlerinin Tüm Evraklarının Tek Ekstre de BirleĢtirebilmesi,
Grup ġirketleri için tüm evrakların tek Ekstrede alınması sağlanabilmektedir. Bu iĢlem çok
Ģubeli firmaların hesapları için geçerlidir.



SatıĢ Sırasında Ürünün otomatik Üretilebilmesi,
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Gün içinde üretilmesi gereken ama üretim iĢlemine tabi tutulmadan satıĢı yapılmıĢ ürünler tek
tuĢ ile otomatik üretilebilmektedir.


Ġstenilen para birimleri ile tahsilat
Özellikle turistlik bölgelerde çoklu ara ile tahsilat yapan firmalarda iĢlem sırasında istenilen
para birimleri ile tahsilat yapılabilmektedir.



ĠĢlemlerin HTML olarak istenilen E-mail adreslerine gönderilmesi
Evraklar istenilmesi durumunda HTML formatı ile istenilen adreslere otomatik gidebilmektedir.
Mali Verilerin tek tuĢ ile EXCEL‟E aktarılabilmesi,
Özellikle muhasebecilerin istediği bir rapordur. Tüm resmi evrakların matrah ve oranları ile tek
tuĢ ile Excel e aktarılması sağlanır.





Ürün ve Cari kartlarda Girilen değerlerin otomatik olarak çevrilmesi,
Özellikle tüm harflerin büyük olmasını isteyen firmaların istediği standartlara göre yazılması
sağlanmıĢ olur.



BEM Bulut (Cloud) Sistemi
BarkoPOS Sisteminde bulut Entegrasyonu mevcuttur. Tüm Ģube veya depolar bulut üzerin de
çalıĢabilmektedir.



Tek tuĢ ile Güncelleme
BarkoPOS Sisteminde tek tuĢa basarak program 5 saniye içinde güncellemektedir. Bu iĢlemin
yapılması zorunlu değildir.



Ġsteğe bağlı Veri tabanı seçebilme
BarkoPOS Sisteminde aynı programda bile farklı veritabanı tercih edilebilmektedir. Firmada
MsSQL / MySQL veya SQL Ce var ise bunlardan biri tercih edilerek kurulum yapılmaktadır.
Ayrıca bu veritabanları BEM Bulut Entegrasyon Sistemine kurularak da sistem çalıĢmaktadır.



Evrak Sırasında Temlik veya Virman oluĢturma
Özellikle n11, Hepsi burada, Türkcell ve Türk Telekom gibi firmaların alt mağazalarının yapmıĢ
olduğu satıĢların temlik yolu ile tahsili durumunda diğer programlarda birden fazla evrak
iĢlenmektedir. Bu sistemde tek evrak ile iĢlem gerçekleĢmektedir. Ġki firmanın hareketinde
detaylar görünmekte bir firma borçlandırılmaktadır.



DKY Kullanıcı Yetkileri
Kullanıcı veya gurup yetkilendirme; kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme bölümü sayesinde;
Dilediğiniz sayıda kullanıcı tanımlayabilir, Dilediğiniz iĢletmelerin kullanım yetkisini verebilir,
Dilediğiniz kullanıcıya istediğiniz seçenekler bazında görüntüleme, yeni kayıt oluĢturma, kayıt
üzerinde değiĢiklik yapma, kayıtlı veriyi silme yetkisi verebilirsiniz. Örneğin; SatıĢ bölümünde
çalıĢanlara sadece satıĢ ekranlarının yetkisini vererek, depo bölümünde çalıĢanlara
tanımlama ekranlarını verebilirsiniz. Roller oluĢturarak departman yetkilerini ayırabilirsiniz,



SFL Sınırsız Fiyat listeleri
Sistemde SFL ile sınırsız fiyat listeleri tanımlayabilirsiniz. Bu tanımlamaları yaparken
aĢağıdaki farklı yöntemleri kullanabilirsiniz.



Formül girerek fiyat listesi tanımlama, Ġndirim Oranı girerek fiyat listesi tanımlama, Ürüne Özel
fiyat tanımlayarak, MüĢteriye özel fiyat tanımlayarak fiyat listesi tanımlama, MüĢterinin Son
aldığı fiyata göre fiyat listesi tanımlama, AlıĢ ve SatıĢ fiyatı ile özel fiyat tanımlama,
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Tarih Bazlı Envanter listeleri
Sistem ile istenilen tarihteki Envanter raporunu alabilirsiniz. Özellikle bu rapor sayesinde
istenilen tarihteki stok durumunuzu net olarak görebilirsiniz. Stok > Menü > Envanter raporu
seçeneği ile ekranda listelenen ürün veya grupların istenilen tarihteki Envanter raporu
listelenecektir. Bu raporu güncel fiyatla alabileceğiniz gibi FĠFO yöntemi ile evrak fiyatı ile
alabilirsiniz.



ĠĢletme Durum Raporu
Bu rapor ile firmanızın anlık veya istenilen tarihteki durumunu tek ekranda raporlayabilirsiniz.
Firmanın tüm + ve – değerleri raporlanmıĢ olacaktır. Giderler iĢlendikçe veya karlılık arttıkça
iĢletme durumu değiĢmiĢ olur.



BA / BS iĢlemleri
BA/BS iĢlemleri ile firmanızın anlık veya istenilen aydaki evraklarını tarayarak BA/BS koĢuluna
uyan firma ve evrakları listeler, ilgili firmalara mutabakat formunu gönderir ve gelen cevapların
görselini saklar.



Vardiya ĠĢlemleri
Vardiya baĢlatma, raporlama ve bitirme iĢlemleri tek ekranda yapılabilmektedir. Özellikle
akaryakıt firmalarında aktif olarak kullanılmaktadır. Özet veya detaylı vardiya raporlarını tek
tuĢ ile raporlar.



Pompa Entegrasyon ĠĢlemleri
Akaryakıt firmalarında pompa entegrasyonu sağlanarak BarkoPOS otomasyon sisteminde tüm
iĢlemlerin tek ekranda takibi sağlanmaktadır.



Gelen ve Giden Faturaların geri Getirilmesi
Gelen ve giden E-faturalarınız sisteminizde silinse bile GĠB ile olan bağlantı sayesinde eksik
faturalarınızı tespit edip sisteme geri alabilmektedir.



KDV Raporu ve Beyanname Görsellerinin Saklanması
Sistemdeki tüm evraklardan istenilen ay veya yılın KDV raporlarını hazırlar. Ayrıca bu
raporlardaki KDV beyannamelerini görsel olarak saklar.



ĠĢlem sırasında fiĢlerin tutarlarını değiĢtirmeden otomatik yuvarlama
Ayarlardan yuvarlama seçeneklerini tanımlayabilirsiniz. Bu tanımlamalara göre iĢlemler
otomatik belirlenen parametrelere göre yuvarlanmıĢ olacaktır.



Fiyatı değiĢen ürünlerin tek tuĢla etiketlenmesi
Fiyatı değiĢmiĢ ürünlerin tek tuĢla etiketlenmesi yapılmaktadır. Bu iĢlem için barkod yazdırma
seçeneğini tıklamanız yeterlidir. Fiyat değiĢen ürünler var linkini tıklayarak da bu aĢamaya
geçebilirsiniz.
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F-

Kısa TuĢlar

1- Fonksiyon TuĢları

TUŞ

İşlem Ekranında

Diğer Ekranlarında

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
ESC

ĠĢlemi Nakit Bitir
Hızlı TuĢlar
Stok Listesi
Bilgi DeğiĢtir
Iskonto
Menü
Cari Hesaplar Listesi
ĠĢlem Bitirme
Tahsilat / Ödeme
AlıĢveriĢ Ekle
ĠĢlem Türleri
Yazdır
Ġptal

Ekle
Düzeltme
Silme

Kartlarda
Ekle
Düzenle
Silme

Excel
Menü
Tüm liste
Barkod Yazdır

ĠĢlem Türü
Yazdır
ÇıkıĢ

Hareket Raporu
Analiz Raporu
ÇıkıĢ

2- Diğer TuĢları

TUŞ

İşlem Ekranında

ALT + A
ALT + D
ALT + F
ALT + G
ALT + I
ALT + Z
ALT + P
ALT + K
ALT + B
ALT + M
ALT + T
_U
_X
#
ALT+E

Son GiriĢ / ÇıkıĢ
Depo Listesi
Fiyat Listesi
Gün Sonu
ĠĢlemler Raporu
Z Raporu
Plasiyer Listesi
Kullanıcı Listesi
Barkod Basma
Minimum Stok
Teraziye Ürün gönder
Excel den Al
Excel „e ver
Evrak bilgi ekranı
Stok Kartı Düzenle
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İ-

DönüĢüm Uygulamaları

a) E-Fatura Uygulaması,

Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip, elektronik ortamda hazırlanan, fiziksel saklama alanı
ile arĢivleme ihtiyacı ve kaybolma riski olmayan, geriye dönük fatura sorgulama ve inceleme
iĢlemlerinin yapılabildiği, böylece muhasebe iĢlemlerinizi ve nakit yönetiminizi kolaylaĢtırarak
operasyonel maliyetlerinizi düĢüren ve çevreyi koruyan bir üründür.



E-Fatura ile beraber kâğıt faturalardan kurtuluyorsunuz. Dijital faturalaĢmaya geçerek hem

doğaya hem de Ģirket bütçenize katkıda bulunmuĢ olursunuz.


E-Fatura sistemi ile beraber geçmiĢe dönük fatura arama ve bunun için vakit kaybetme derdi

ortadan kalkıyor. BarkoPOS e-Fatura ile beraber dilediğiniz kadar faturalarınızı dijital arĢiv
sayesinde anında parmaklarınız ucuna getiriyoruz.


E-Fatura sisteminin güvenliği sayesinde Ģirketiniz fatura bilgileri güvende ve sizden baĢkası

bunu görüntüleyemez, aynı zamanda siz de baĢka firmaların fatura bilgilerini görüntüleyemezsiniz.


E-Fatura sayesinde maliyetlerinizi TL‟den kuruĢa düĢürebilirsiniz.



E-Fatura ile Noter Onay maliyetlerini ortadan kaldırabilirsiniz

b) e- Arşiv Uygulaması,
e-Fatura mükellefi olmayan müĢterilerinize elektronik ortamda düzenleyip gönderebileceğiniz
ve 2. Nüshalarını elektronik ortamda saklayabileceğiniz; geri kalan tüm iĢlemlerinizde e-Fatura ile aynı
avantajlara sahip bir üründür. Güvenli bir sistemle hızlı bir Ģekilde faturalar görüntülenebilir, muhasebe
iĢlemleri ve nakit yönetiminiz kolaylaĢır.
c) e- Arşiv OKC Uygulaması,
E-arĢiv Kasa uygulaması E-fatura / E-ArĢiv uygulamasının yazarkasa yerine kullanılmasıdır.
Burada firma e-Fatura ve e-ArĢiv uygulamasını kullanmaya devam etmektedir. Farklı olan her kasaya
ayrıca yıllık kontör yüklemesidir. Bu sistemin getirdikleri;

BarkoPOS.com

441 7 441

81

1- Maliyeti
Yazarkasa ekü ve e-Fatura maliyetlerini ortadan kaldırmaktadır.
2- Hız
Otomasyon yazılımı ne kadar hızlı olursa olsun, yazarkasa „nın hızına bağlı olarak
sistem yavaĢlanmaktadır. E-ArĢiv faturada yazarkasa devre dıĢı kalacağından sistem hızı
artmaktadır. e-ArĢiv kasa faturaları OFFLINE olarak kullanılabilirsiniz.
3- Pratik uygulama
Sistem tek tuĢ ile e-ArĢiv fatura kesmektedir..
4- Ayarlar
BarkoPOS e-ArĢiv fatura ayarları tek ekranda yapabiliriz.
Ayarlar / Program Ayarları / Terminal Ayarları Bölümünde aĢağıdaki iĢlemleri yapmamız
gerekiyor

.
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12345-

e-Fatura Aktif
Otomatik Yazdır
e-Fatura Seri /Sıra
e-ArĢiv Seri /Sıra
Yazıcı Seçiminde E-Fatura

Burada hangi bilgisayarın hangi serileri kullanacağını hangi yazıcıların bu bilgisayarda
görünüp görünmeyeceğine karar verilmektedir. Hangi kasaların bu bilgisayarda görüneceğine de
buradan karar verilmektedir.
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6- Yazarkasanın devre dıĢı bırakılması,
Daha önce firmada yazarkasa kurulu ise, öncelikle yazarkasanın devre dıĢı bırakılması
gerekir. Ayarlar, yerel ayarlardan yazarkasa ayarlarına girip, ip ve seri numarası bölümlerinin
boĢaltılması gerekir.

Bağlantı kurulacak yazarkasa ile firmamız arasında sözleĢme olmalıdır. Firmamız Hugin, pideon
ve ingenico yazarkasaları ile anlaĢmalıdır.

d) BarkoPOS e-Fatura & e-Arşiv Uygulamaları
Kasiyerler tarafından kullanılacak olan bu bölümde ürün barkotlarını okutarak Perakende SatıĢ ve
Veresiye satıĢlar yapılabilmektedir. SatıĢ esnasında satıĢı beklemeye alarak farklı bir satıĢ
yapılmasına imkanı verir. Hızlı satıĢ tuĢlarını kullanarak barkod okuyucuya bile gerek kalmadan tek
tıklama ile satıĢ yapılabilir. ĠĢlem bitirildiğinde otomatik olarak e- ArĢiv faturası çıkmıĢ olacaktır.
e-ArĢiv OFFLINE olarak kullanılıyor ise, istenilen zamanda tek tuĢ ile toplu gönderebiliriz.

Barkopos programı üzerinden e-fatura ve e-arşiv gönderimleri yapılabilmektedir.
Gönderimler farklı entegratör seçilerek yapılmaktadır.Aktif entegratörler, IBM, INPOSIA, FORIBA ve Hzılı
Teknoloji’ dır.
Entegratör firma işletmenin 10 yıllık belgelerini saklamakla yükümlüdür. Bu saklama ve fatura gönderim ve
alımları için kontör harcamaktadır.
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e-Fatura Ayarları

İşlem aşamaları;






Öncelikle ayarlar programına yetkili şifre ile girilir ve E-Fatura ayarları kısmından hangi entegratör
ile çalışılacaksa onu seçip ilgili şifre ve e-arşiv ve e-fatura seri numaraları başlangıç numaraları
tanımlanmalıdır.
9. parametre (Faturalar anapara birimi ile gönderilsin) işaretlenmelidir.
Eğer offline e-fatura kullanılacaksa ilgili parametre açılmalıdır.
E-Fatura aktif yıl tanımlı olmalıdır.

Süreçler

E-fatura gönderimi için; İlgili cari kartta
-

İl ve ilçe bilgileri dolu olmalı.
Vergi dairesi ve vergi numarası bilgileri dolu ve doğru olmalıdır.
Mail tanımlı olursa e-fatura gönderilirken mail de gider.

E-Arşiv gönderimi için;
İlgili cari kartta
-

TC kimlik numarası mutlaka girilmiş olmalıdır. Boş ise 11 adet 1 girilebilir.

a- Fatura Oluşturulması ve Gönderilmesi
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Barkopos programından alışıldığı şekilde satış faturası oluşturulur. (Standart fatura kesilme işlemi)
1- Offline e-Fatura & e-Arşiv Uygulaması
2- Online e-Fatura & e-Arşiv Uygulaması
a. Offline e-Fatura & e-Arşiv Uygulaması
Bu seçenekte iĢlemler bitirilip faturalar dökülmektedir. Ancak gönderim baĢka bir
zaman veya baĢka bir kiĢi tarafından yapılmaktadır. MüĢteriye teslim edilen offline
faturada Gib logosu, benzersiz kod ve e-Fatura numarası görünmektedir. Bu evrak 80
mm termal fiĢ olabileceği gibi, A4 evrak Ģeklinde de hazırlanabilir. Farklı tasarımlar
kullanılabilmekteyiz.

Buradaki faturaları iĢlemlerden daha sonra tek tuĢ ile toplu olarak gönderebilirsiniz.
(Offline Fatura Gönder)
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b. Online e-Fatura & e-Arşiv Uygulaması
Online e-Fatura ile belgeleriniz anlık olarak portala gönderilmektedir. Fatura kestiğiniz firma eFatura mükellefi ise e-Fatura, değil ise e-Arşiv faturası canlı olarak gitmektedir.
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c.

e-Fatura & e-Arşiv gönderme

Direk ana ekrandan gönderme
Online fatura gönderimi aynı ekranda direk olarak yapılabilmekteyiz. Bu işlem için Yazdır
seçeneğinden e-Fatura seçeneğini tıklamanız yeterlidir.
Raporlardan gönderme,
Menü- Raporlar – İşlemler – Tüm İşlemler

Gönderilecek Fatura seçilmeli. e-Fatura Önizleme tıklanmalı.

Tekrar; Menü- Raporlar – İşlemler – Tüm İşlemler den ilgili fatura yeniden seçilerek e-fatura
gönder tıklanarak gönderim sağlanır.
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Bu şekilde e-faturanın ön izlemesi alınarak çıktısı alınabilir.

Tekrar; Menü- Raporlar – İşlemler – Tüm İşlemler den ilgili fatura yeniden seçilerek e-fatura
gönder tıklanarak gönderim sağlanır.
İlgili cari e-fatura mükellefi ise ilgili fatura e-fatura olarak, e-arşiv mükellefi ise e-arşiv olarak gidecek ve
düzenlenecektir. Sistem bu kontrolü girilen vergi numarası ve TC kimlik numarası üzerinden yapmaktadır.
Ayrıca caride mail adresi tanımlı değilse e-fatura gönderildi ancak mail gönderilmedi diye bir uyarı
alınacaktır.
e-Fatura müşterileriniz den e-mail adresi almamış olsanız da GİB üzerinde müşterinizin sistemine
fatura düşecektir. E-Arşiv mükellefleri için fatura e-mail adresi kayıtlı ise gidecektir.
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3- e-Faturanın Gönderimden Sonraki Diğer İşlemler
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Yine aynı şekilde, Menü- Raporlar – İşlemler – Tüm İşlemler
Ekranda görüldüğü gibi e-fatura menüsüne gelinerek diğer işlemler yapılabilir.
E-Fatura Yazdır: İlgili fatura gönderildikten sonra yeniden çıktı alınır.
E-Fatura Mail Gönder: İlgili fatura karşı tarafa mail olarak gönderilir.
E-Fatura Göster: E-fatura oluşturulurken ön izleme alınır ve gönderildikten sonra tekrar ön izleme
yapılamaz. Buradan e-fatura yeniden gösterilir.
Gönderilen Faturalar: Gönderilen e-faturalar listelenir.
Offline Faturaları Gönder: Eğer e-faturaları offline gönderiliyorsa burası tıklandığında oluşturulan tüm
e-faturaların gönderimi yapılır.
Seçili E-Faturaları Gönder: Seçilen tüm e-faturalar buraya tıklanarak gönderilir.
E-Fatura Durum Sorgulama: Gönderilen e-faturaların sağlıklı bir şekilde gönderiminin yapılıp
yapılmadığı kontrol edilir. 1300 bilgisi gönderimin sağlıklı yapıldığı anlamına gelir.
4- Gelen E-Faturaların İçeri Alınması
Gelen e-faturalar menüsüne tıklandığında tarih aralığı verilir ve listele tıklanır.
Listelenen e-Fatura seçilir ve sırasıyla;
o Cari yoksa cari açılır
o Cari eşleştirme yapılır
o Ürün eşleştir denip faturadaki her ürün bizde açılan ürünlerle eşleştirilir
o İçeriye al
o Onayla

Bu şekilde bize kesilen faturalar kesen carimizin hesabına işlenmiş olur.
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e) BarkoSYNC

BarkoPOS, BarkoMatik, Netsis ve Mikro entegtrasyonları için kullanılacak programdır. Bu
program sayesinde evraklar istenilen aralıklarla istenilen yazılımın kurallarına uygun veri
tabanına iĢlenmiĢ olacaktır.
f)

BarkoMobile

1- Android Uygulama
BarkoPOS sistemi ile online ve offline çalıĢan uygulamadır. Google play „den indirilip lisans
alınırsa çalıĢır. Bu uygulamada tüm evraklar vardır.
2- IOS Uygulama
BarkoPOS sistemi ile online ve offline çalıĢan uygulamadır. Uygulama indirildikten sonra lisans
alınırsa çalıĢır. Bu uygulamada tüm evraklar vardır.
3- Microsoft CE& Microsoft Mobile
Barkomatik sistemi ile Online ve Offline çalıĢır. Ayrıca BarkoPOS terminal yazılımı ile online
çalıĢmaktadır.
4- Windows 10,
Windows 10 iĢletim sistemi olan mobil cihazlara BarkoPOS bağımsız yüklenir. Online veya
Offline çalıĢmaktadır.
5- RentPOS uygulaması
Uygulama veya tarayıcı üzerinden çalıĢmaktadır. Daha çok yöneticilerin kullandığı rapor ve
evrak ekranlarından oluĢmaktadır.
g) PDKS Sistemi

Parmak izi, kart veya Ģifre ile çalıĢan cihazlarda personel takibi yapılacak ise, bu cihazlar
sisteme bağlanmaktadır.
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h) BarkoWEB

BarkoWEB e-ticaret ve açık Pazar entegrasyonu sağlayan sistemimizin adıdır.
ĠĢletme bizden sadece e-ticaret sitesini alabilir. Ancak gelen olarak tercih edilen muhasebe, eticaret ve açık Pazar entegrasyonun birlikte alınmasıdır.
i)

e-Ticaret

Firmaların kedi web sayfalarında satıĢ yapmalarını sağlayan sistemdir. Tüm ürünler
Muhasebe yazılımından gelecektir.
j)

Açık Pazar Entegrasyonu

ĠĢletmelerin diğer sanal sitelerde mağaza açmalarını ve bu mağazalara ürün gönderimi veya
gelen sipariĢlerin muhasebeye aktarılmasını sağlar.

k) Atık Yönetim Sistemi
Atık iĢi yapan bir iĢletmenin tüm giriĢ çıkıĢlarının muhasebe ile birlikte kontrol altına alınmasını sağlar, Bu
sistem ile Kantar, El terminali, Cep telefonu, muhasebe ve santral ortak yapıda çalıĢabilir. Firmanın araç,
personel, konteyner, müĢteri ve tedarikçilerinin izlenmesi sağlanmıĢ olacaktır.

l)

Bulut Sistemi

ĠĢletmenin veri tabanlarının sanal ortamda olması sağlanmaktadır. ĠĢletme personeli konum
bağımsız verilen iĢlemleri her ortamda yapabilirler. Hız düĢmeden tüm lokasyonlar çalıĢmıĢ olacaktır.
Özellikle mobil satıĢların (araçta yapılacak sıcak satıĢların) online veya offline çalıĢmasının sağlıklı bir
Ģekilde gerçekleĢmesi için bulut sistemi çok önem kazanmaktadır.

Bulut ortamında SERVER kullanırsa Windows tabanlı bir tablet veya taşınabilir mobil modemle
araçlarını seyyar depo olarak kullanma özelliği, internetin olduğu herhangi bir yerde Etkinlik, Fuar, Avm içi
Stant vb. yerlerde ONLINE stoktan satış yapabilirsiniz.
Bir den fazla şubesi olan şirket yöneticilerin ofise gitmeden tüm raporları kolaylıkla inceleyebilir.
Muhasebeye fatura işleten firmaların muhasebecilerin firmaya gelmeden ONLINE alış-gider vs. evraklarını
işleme imkanı sağlar.
m) Caller ID
Tüm yazılımlar da CALLER ID kullanabilirsiniz. Arayan numarayı sistem otomatik tanıyacaktır.
Telefon çaldığında bilgisayar ekranında arayan kiĢinin bilgileri gelecektir. Tek tuĢla sipariĢ
alınmaktadır.
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n) Temel Kullanım Tablosu
Satış Girişi

Kayıtlı Evrak Yazdırma

1. [F11] iĢlem türü > [F7]:SatıĢ faturası

1. Cari > ilgili cari seçilir (tek tık)

2. Cari> ilgili cari seçilir

2. Menü > Hareketler

3. Ürünün barkodu okutulur veya aramaya yazılır

3. Ġlgili hareket seçilir (tek tık)

4. Fatura kontrolü yapılır

4. Yazdır > fatura

5. Bitir > Cari / Kredi / Nakit > Tamam

5. Ctrl+P > Yazıcı Seç > Yazdır

İrsaliye Kaydetme
1

[F11] iĢlem türü> [F2] AlıĢ irsaliyesi / (F9] SatıĢ
irsaliyesi

2

Cari > ilgili cari seçilir

3

Ürünün barkodu okutulur veya aramaya yazılır

4

Bitir >Tamam

İrsaliye Yazdırma
1

Cari> ilgili cari seçilir

2

Menu

3

Hareketler > ilgili irsaliyeyi

4

Yazdır > Ctrl+P > Yazıcı Seç > Yazdır

Tahsilat / Ödeme

İrsaliyeleri Faturalama

1

Ġlgili cariyi seç

1 Cari > ilgili cari bul, Menu > Hareketler

2

Tutar gir

3

[F9] Tahsilat / Ödeme

2 BirleĢtirilecek irsaliyeleri seç > Ctrl+C (Menu‟den
seçilen iĢlem numaralarıını hafızaya al da denebilir)

4

Nakit / Pos seç

5

Tamam

6

Yazdır

3 Ana ekran (ctrl+v),
4 [F11] ĠĢlem türü > SatıĢ / AlıĢ faturası
5 Bitir > Tamam

Gider / Masraf açma

Gider fişi işleme

1

Departman > Masraf > Ekle

1

ĠĢlem türü > Gider fiĢi

2

Gerekli bilgileri yaz,

2

3

Kaydet

Departman> Masraf seçilir/isim ve ya barkod no da
yazılabilir

3

Tutar (fiĢ varsa kdv) gir

4

Bitir > Nakit/kredi

Hızlı satış

Sayım

1

Ürün stok kodu ve ya ismi gir > Enter

4

[F11] ĠĢlem türü [F10] Sayım

2

Gelen ürünlerin fiyat kontrolü yap

5

ilgili ürün çağır adet kontrol et > Bitir

3

doğruysa > Bitir > Cari / Nakit / Kredi

6

Gelen soruya “Ok” denirse sadece o ürün düzeltilir.
“Cancel” denirse geri kalanlarıda “0” yapar
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o) Yönlendirme Tablosu
Stok Hareket Raporu
1

2

Cari Hareket Raporu

Stok > istenilen ürün seçilir > Menu > Hareket raporu

1

Cari >Ġlgili Carinin ismi yazılır

tarih kısmından istenilen ürünün istenilen tarih
aralığındaki tüm iĢlemleri görülebilir

2

Cari Seçilir (tek tık) > Menu > Hareketler

Aktar > Satır / içerik > Excel

3

Aktar > Satır / içerik > Excel
ilgili tarih aralığındaki iĢlemlerin excel görünümü elde
edilir

ilgili tarih aralığındaki iĢlemlerin excel görünümü elde
edilir
3

Stok kartı içinde hareketler tuĢu,

Carı Kart içinde hareketler tuĢu,

4

İşlemler Raporu

Kasa Hareket Raporu
1

Menu > Finans > Kasa

1

oluĢturulan tüm kasaların bir arada görünümü

[F6] Menu > Raporlar > ĠĢlemler
tarih seçiminden sonra istenilen tarih aralığındaki tüm
yapılan iĢlemleri gösterir

2

Ġstenilen kasanın üstüne tek tık > ekstre

3

Seçilen kasanın ilgili tarih aralığındaki tüm iĢlemleri
görülür
Gün Sonu Raporu

2

Menu > raporlar > günsonu

1

Menu > Raporlar > KDV raporu

tarih seçiminden sonra istenilen tarih için tüm
finansal bilgiler
[Alt+G]

2

Ekrana gelen tarih seçme ekranından istenilen tarih
belirlenir > tamam

3

Ġstenilen tarih belirlendikten sonra o tarihe ait matrahlar
ve KDV‟ler gelir

1

(ciro/kar/alıĢ/satıĢ/gider/iskonto vs) görülebilir.
e-fatura

Menu > Evrak Bilgi DeğiĢtir
.
kdv raporu görme

Filtreleme

1. Menu > Rapor >ĠĢlemler > e-fatura
2. e-fatura yazdır
3. e-fatura mail gönder
4. e-fatura gönder
5. e-fatura göster
6. e-fatura ön izleme
7. Gelen e-faturalar
8. Offline e-faturaları gönder
9. Seçili e-faturaları gönder
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p) Eğitim Değerlendirme Formu
Katılımcı
Eğitimci:

Tarih:

5 ile 1 arası değerlendirmelerin karĢılığı aĢağıdaki gibidir. Değerlendirmelerinizi size en uygun seçeneği iĢaretleyerek
yapınız.
5 - ÇOK ĠYĠ

4 – ĠYĠ

3 – ORTA

2 - ĠYĠ DEĞĠL

1 - HĠÇ ĠYĠ DEĞĠL

A. Eğitimin Planlanması ve Uygulaması
Eğitimin süresi yeterli miydi?

5 □ 4□ 3□ 2□ 1□

Eğitimin düzenlendiği tarih (zamanlaması) uygun muydu?

5 □ 4□ 3□ 2□ 1□

Eğitim yöntemi ve tekniği, konunun anlaĢılabilmesi açısından uygun muydu?

5 □ 4□ 3□ 2□ 1□

B. Eğitimci
Eğitimci konusuna hâkim ve yeterli bilgi birikimine sahip miydi?

5 □ 4□ 3□ 2□ 1□

Konuları açık, anlaĢılır ve seviyenize uygun iĢledi mi?

5 □ 4□ 3□ 2□ 1□

Sizlerle iletiĢimi yeterli mi?

5 □ 4□ 3□ 2□ 1□
C. Eğitim Sonu Kazanımlar

Eğitim bölümünüz ile ilgili tüm iĢlemleri yapma dereceniz

5 □ 4□ 3□ 2□ 1□

Eğitimin sonunda programı kullanma hızınız?

5 □ 4□ 3□ 2□ 1□

Eğitimi genel olarak nasıl değerlendirirsiniz?
Mükemmel

Çok Ġyi Ġyi

Orta

Zayıf

GörüĢ ve Önerileriniz:
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q) Eğitim Değerlendirme Formu

Stok

 Stok kartlarının açılması, değiĢtirilmesi ve Silinmesi
 Stok raporlarını
 Stokların dıĢarıya aktarılmasını Excel ve yazdırma vs.
 Stok barkotlarının yazdırılması
 Raf etiketlerinin Basılması
 Stok Tipleri ve Raporlama

Cari

Finans

Masrafl
ar

Hizmet

Evraklar

□ Evet

□ Hayır

□ Evet

□ Hayır

 Kasa / Banka kartlarının açılması, değiĢtirilmesi
 Kasa Raporların alınması
 Kasa Ekstrelerinin dıĢarıya aktarılmasını
 Kasa Devir ve Bakiyeleri
 Kasa Transferleri
 Çek / Senet iĢlemleri
 Finans raporları

□ Evet

□ Hayır

 Masraf Kartlarının Açılması, DeğiĢtirilmesi ve Silinmesi
 Masrafların DıĢarıya aktarılmasını Excel ve Yazdırma vs.
 Masraf Barkotlarının Yazdırılması
 Masraf Evrak GiriĢleri

□ Evet

□ Hayır

 Hizmet Kartlarının Açılması, DeğiĢtirilmesi ve Silinmesi
 Hizmet Raporlarını
 Hizmetlerin DıĢarıya aktarılmasını Excel ve Yazdırma vs.
 Hizmet Barkotlarının Yazdırılması
 Hizmet Evrak GiriĢleri

□ Evet

□ Hayır

□ Evet

□ Hayır

 Cari kartlarının açılması, değiĢtirilmesi ve Silinmesi
 Cari Raporların alınması
 Carilerin dıĢarıya aktarılmasını Excel ve yazdırma vs.
 Cari Ekstreler
 Cari Tipler ve Raporlama
 Cari Temlik
 Cari Vade uygulaması

 SatıĢ Evraklarının Girilmesi ve Yazdırılması
 AlıĢ Evrakların Girilmesi ve Yazdırılması
 Gider ve Hizmet Evraklarının iĢlenmesi ve Yazdırılması
 Evrak DeğiĢtirme, Silme, Çoğaltma
 Raporlar
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r)

Destek
Destek birimimiz ilk yıl için 7/24 destek vermektedir. Devamında yapılacak her kurulum veya
vecerilecek her destek için ücret talep edilecektir. (Tüm güncellemeler ücretsizdir)
123456-

Program Destek
Donanım Destek
Web Destek
Kapalı Devre Cihaz
ĠĢletim Sistemi
Entegrasyon Desteği

1- Program Destek
BarkoPOS, Barkomatik, Peros ve Prometrik Programlarına verilen desteği
kapsamaktadır. Bu iĢlem için müĢteri kaydı açıldığında program ismi öğrenilmelidir.
Müsterinin CRM kaydı yok ise destek verilmeyecektir.

2- Donanım Destek
Burada verdiğimiz cihazlar için sağlamıĢ olduğumuz destektir. (AIO, Terazi, Yazıcı
Vs.)
3- Web Destek
MüĢterilerimizde verdiğimiz e-ticaret sitelerine verilen destektir. Acık / Pazar ve
RentPOS desteği bu kamsamda verilmektedir.

4- Kapalı Devre Cihaz
Peros, Yeni Peros, Prometrik KM41 ve Barkomatik kapalı devre cihazlara
verdiğimiz destektir.

5- İşletim Sistemi
Orijinal Windows 7 ve 10 iĢletim sistemlerine destek vermekteyiz. Gerektiğinde
sistem tekrar kurulacaktır.

6- Entegrasyon Desteği
Özellikle Yazar kasa, Netsis, Mikro ve barkomatik entegrasyonları için verdiğimiz
destek dir. Yazar kasa da Hugin ve ingenico markalarla entegre çalıĢmaktayız.
Yazılımlarda Netsis, Mikro ve Kendi ürettiğimiz yazılımlarla entegre çalıĢmaktayız.

BarkoPOS.com

441 7 441

98

s) Çözümlerimiz
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