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• Barkopos.com  sitesinden BARKOPOS indirilmelidir.
• BARKOPOS.EXE çalıştırılmalıdır. Çalıştırıldığında aşağıdaki ekranlar 

gelecektir.
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Kurulum tuşuna basarak devam etmeliyiz.

BarkoPOS HIZLI KURULUM
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  Kurulum bitiminden sonra aşağıdaki, ekranlardan biri gelecektir.

Dokunmatik Ekran kullanıldığındaki giriş, 

Normal Ekran için girişte sadece şifrenin girilmesi yeterlidir. Şifre girildik-
ten sonra giriş tuşuna basınız.

Kullanıcı adı girilmiş ise şifrenin de o kullanıcıya ait olmalıdır. Ayrıca 
personel kartları kullanarak da sisteme giriş yapılabilir. 

Giriş ekranında update seçeneği ile güncelleme yapabilir ve ayarlar 
seçeneği ile ayarları değiştirebilirsiniz. 
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Stok işlemleri, 

Cari işlemler, 

İndirim işlemleri, 

Menü,

Alış veriş ekle,

İade, 

Tahsilat / Ödeme işlemleri

Son Giriş Çıkış

Bilgi Değiştirme

Hızlı tuşlar

1- Ana Ekran

BarkoPOS GİRİŞ
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a- Stok Kartları

Ürünün hazır barkodu yok ise F4 Barkod Üret tuşu ile otomatik barkod 
üretilebilmektedir. Burada ürün ismi, ürün birimi, alış ve satış fiyatları giril- 
mesi gereken alanlardır. Ana ve alt grup buradan seçilmelidir. İlk kart 
açıldığında elinizdeki stok miktarını devir olarak girebilirsiniz. Ayrıca ürün 
indirimli girmiş ise indirimden sonraki net fiyatı otomatik olarak buraya 
gelmektedir.

Açıklama2, Para birimi, üretici, renk ve beden gibi detayların girileceği 
alandır.

STOK YÖNETİMİ
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Muhasebe kodu, boy, en, hacim ağırlık ve stok kart tiplerinin girileceği 
alandır. Ayrıca kart tipi kullanılarak ürün kartının hangi amaçla kullanılacağı 
belirlenmelidir. Stok, masraf, hizmet, sayaç, paket ve üretim seçenekleri 
arasında seçim yapabilirsiniz.

Masraf veya hizmet seçilmiş ise, stok giriş çıkışında miktar takip etmez ve 
raporlarda + veya – stok görünmez. 

Kart tipi paket olarak seçilmiş ise, ürünlerin paket olarak işlem görmelerini 
sağlayabilmektedir. Bu işlem için önce paket ismi ile kart tipi paket olan bir 
ürün açmamız gerekir. Daha sonra reçete oluşturma ekranında paket içeriğini 
tanıtmamız gerekir. Örneğin 10 parçadan oluşan bir koltuk takımı paket 
şeklinde de satılıyor ise, önce o koltuk takımının ismi ile bir paket stok kartı 
açmalıyız. İsim ABC koltuk takımı olsun, bu takımda kullandığımız ve tek 
başına da sattığımız ürünleri bir kez tanımladıktan sonra sadece ABC yazıp 
ENTER tuşuna bastığımızda içindeki tüm ürünler işlemler ekranına gelecektir. 
10 parça ürünü ayrı ayrı çağırmaktan kurtulmuş oluruz.

Kart tipi sayaç olarak seçilmiş ise, ilgili ürünün sadece gün sonundaki 
miktarını (son sayaç no) yazmamız yeterlidir. Sistem aradaki satış miktarını 
bulacaktır. Özellikle fotokopi makinelerinin günlük satış ve verimliliği için bu 
özellik kullanılabilmektedir. 

Stok kartına sınırsız barkod girebilme imkanı vardır.

Özellikle ayakkabı mağazalarında ürün girişi (satın alma) yapılırken koli 
üzerinde koli barkodu var ise o kolideki ürün sayısı bellidir. Hangi üründen 
kaç adet ürün olduğu kolinin üzerinde yazılıdır. Bu tanımlamalar firmadan 
firmaya değişiklik arz etmektedir. Eğer koli barkodu paket olarak tanımlanır 
ise ve koli içeriği reçetede belirlenmiş ise, ürün giriş veya çıkışında koli 
barkodunu okutmanız yeterlidir.  Koli barkodu okutulduktan sonra tüm 
kolideki ürünler miktarları ile ekrana gelecektir.

Yukarıdaki koli barkodu okutulduğunda giriş veya çıkış evrakında 5 farklı 
ürününden 12 adet ürün ekrana gelecektir.

STOK YÖNETİMİ
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Tanımlanmış bir stok kartına sınırsız barkod girebilirsiniz. Her yeni barkod 
için stok kartı açmanıza gerek yoktur. Böylelikle stok kalemleri artmadan 
daha net sonuçlar elde edebilirsiniz. Aynı ürün için firmalar genellikle farklı 
dönemler için farklı yeni barkodlar üretmekte, bu da stok listesinde aynı veya 
benzer ürün sayısının artması anlamına geliyor. Bu seçenekle buradaki sorun-
lar giderilmiş olacaktır.

Özellikle ürün giriş çıkışında, ürünleri kısa kod veya isimlerle çağırmak 
için buraya tanımlama yapabilirisiniz. Ürünün en kısa ve bilinen isim veya 
isimlerini buraya yazarsanız barkod olmadan bu kısa tanımlamalardan ürün-
leri çağırmamız mümkündür.

Daha önce oluşturulmuş fiyat listelerinde ürüne özel fiyat girilebilmekte-
dir.

STOK YÖNETİMİ
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b-Reçete ve Paket Tanıtımı

Ürün reçetelerinin tanımlanacağı alandır.

c-Stok Raporları

Genel ürün hareket ve analiz için başlıca raporlar;
    
Ürün Z Raporu,
Ürün Hareket raporu,  
Ürün Analiz raporu,
Minimum Stok raporu,
Toplam Değerler raporu,
Ürün Giriş Çıkış raporu,
Envanter raporu,
Seri hareket raporu,
Reçeteli ürün listesi,
Tedarikçi ürün listesi,
Fiyat değişmiş ürün listesi,
Son giriş çıkış raporu,

STOK YÖNETİMİ
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Z raporu, ürünlerin istenilen tarih veya tarihler arasındaki toplam giriş, 
çıkış, 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 sorgulana-
bilmektedir. Alınan rapor istenilmesi durumunda tek tuş ile EXCEL ‘e aktarıla-
bilmektedir. 

Bu rapor alınırken Kullanıcı, plasiyer, sorumluluk merkezi ve cariye göre 
filtrelenebilmektedir. Tüm detaylar seçilen filtreye göre şekillenmektedir.

Z raporunun en altında ilgili tarihler arasındaki toplam ürün sayısı, toplam 
ciro ve toplam kar tutarı görünmektedir. Ayrıca ortalama kar yüzdesini de 
buradan görebilirsiniz.

Bu raporla aynı ürünün tüm giriş çıkışları toplanmakta ve tek satırda liste- 
lenmektedir. Aynı ürünlerin ayrı satırlarda listelenmesi isteniyor ise analiz 
raporuna almak gerekiyor.

c.1) Ürün Z Raporu

STOK YÖNETİMİ
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Seçilen ürünün tüm hareketleri burada listelenmektedir. Ürünün tüm giriş 
ve çıkış istatistikleri izlenebilmektedir. Ürünün hangi tarihlerde ve hangi 
carilerle işlem gördüğünü buradan takip edebilirsiniz.

Ürün hareketlerinin istatistiki bilgileri sağ tarafta listelenmektedir. Bu ürün 
kaç evrakla girmiş, kaç evrakla çıkmış, ve kaç kez sayılmış olduğunu görebi- 
lirsiniz.

c.2) Ürün Hareket Raporu

STOK YÖNETİMİ
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c.3) Ürün Analiz Raporu,

Ürün seçilmiş ise o ürün ile ilgili analizi yapar ve ilgili ürünün giriş, çıkış, 
ciro ve kar detaylarını verecektir. 

Ürün seçili değil ise tüm ürünlerin analizini yapar ve tüm ürünlerin giriş, 
çıkış ve karlılık raporlarını verecektir.

c.4) Minimum Stok Raporu,

Ürünlerin belirlenen minimum stok ve satış rakamlarına göre sipariş geçil-
mesi gereken ürün listesini çıkarmaktadır. Bu raporu Excel, sipariş veya teda- 
rik raporuna aktarabilirsiniz.

STOK YÖNETİMİ
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c.5) Toplam Değerler Raporu,

c.6) Gün Sonu Raporu

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

Firmadaki toplam çeşit sayısı (ürün kalem adedi), toplam stok miktarı,  
toplam alış değeri (eldeki tüm stokların alış fiyatı ile çarpılmış hali), toplam 
satış değeri (Eldeki tüm stokların satış fiyatı ile çarpılmış hali) ve firmanın orta-
lama kar yüzdesi burada görünmektedir.

Firmanın günlük, aylık, yıllık veya iki tarih arasındaki toplam ciro, tahsilat 
ve kar sonuçlarını gösteren bir rapordur.

Bu rapor ile firmada yapılan indirim, gider, tahsilat ve ödemeleri de alabil-
mekteyiz. Ayrıca çok şubeli bir firma ise, şubelerin ayrı ayrı değerlerini ve 
toplam değerlerini görebilmekteyiz.  

STOK YÖNETİMİ
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c.7) Ürün Giriş Çıkış Raporu,

c.8) Envanter Raporu,

Firmanın istenilen tarihteki stok raporunu almamıza olanak veren rapor-
dur. İlk olarak tarih girilmelidir. 

c.9) Seri Hareket Raporu,

İlgili ürünün seri numaralı çıkışlarını raporlamaktadır. Ayrıca işlem listele- 
rinde kalemler bölümünde seri numaralar görünmektedir.

Ürünlerin miktarsal olarak belli tarihler arasındaki toplam giriş ve çıkışı 
buradan izlenebilmektedir.

STOK YÖNETİMİ
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Tüm cariler tek kartta tanımlanabilmektedir. Genel cari bilgileri, detay ve 
adres detayları düzenle seçeneği ile değiştirilebilmektedir.  Bu ekranda Ekle 
seçeneği ile yeni cari tanımlanabilmektedir.

Yukardaki görselde cari liste görünmektedir. Ekle seçeneği ile cari kart 
açılabilmektedir. Düzenle seçeneği ile de cari kart bilgileri değiştirilebilmek-
tedir.  Cari katlar (Müşteri, Tedarikçi, Personel Vs.) Excel tuşu ile dışarıya 
aktarılabilir.

Menü seçeneklerinden hareketler raporu ile ilgili carinin tüm işlemlerini 
alabilirsiniz. Filtre seçeneği ile alacaklı ve borçlu hesapları ayırabilirsiniz.

Caller  ID Sistemi,
Carileri tanıttığımızda telefonlarını yazmalıyız. Telefonu doğru yazılmış 

cari aradığında ekran otomatik açılıyor ve kişinin tüm bilgileri karşımıza 
çıkıyor. Bu sistem daha çok iş yerlerine veya evlere servis yapan firmalar için 
çok önemlidir.

3- Cari Yönetimi

STOK YÖNETİMİ
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Para birimi, fiyat tipi ve vade bilgisinin girildiği ekrandır.

a- Cari Kartlar

Cari Kod, Barkod, Ünvan, Adres, Cari Tipi, Vergi Dairesi ve limit bilgileri- 
nin yazıldığı alanları kapsamaktadır.

CARİ YÖNETİM
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• *  Enter ile 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.

b- Cari Vade
Evrakların işlenmesi sırasında müşteri kartına girilen vade otomatik olarak 

gelmektedir. İstenmesi durumunda evrakların içinde çoklu vade seçilebil-
mektedir. 

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 yapılabilmekte-

dir.

f- Cari Raporlar
Cari hareketlerinin takip edildiği rapordur. İlgili carinin tüm giriş çıkışları 

görünmektedir.  Ayrıca cari ile ilgili analiz sonuçları buradan alınabilmekte-
dir. 

CARİ YÖNETİM
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Aşağıdaki ekranda bir carinin tüm hareketleri görünmektedir. Giriş – çıkış 
ve diğer evraklar detaylı bir şekilde görünmektedir.

Menü seçenekleri ile evrak bilgileri değiştirilebilir veya sorgular yapılabil-
mektedir.

Bu raporda ilgili carinin tüm finansal ve miktarsal detayları görünmektedir. 
Evraklar ve ödemelerin analizi buradan yapılabilmektedir. Tek tuş ile sorgular 
yapılabilmektedir. Herhangi bir evrak incelenecek ise tıklamak yeterli olacak-
tır. İlgili tüm evrak için tüm detaylar raporlanacaktır.

CARİ YÖNETİM



www.barkopos.com

20

Menüden depo seçeneğini seçerek aşağıdaki ekranı elde edebilirsiniz. Bu 
ekranda var ise tüm depoların listesi gelmektedir. Ayrıca bu depoların hangi 
şubeye ait olduğunu da görmekteyiz. 

Ekle seçeneği ile yeni depo ekleyebilirsiniz. Düzenle seçeneği ile aktif 
deponun isim ve detaylarını değiştirebilirsiniz.  Sil seçeneği ile ilgili depoyu 
silebilirsiniz, hareketler seçeneği ile depo hareketlerini görebilirsiniz. Trans-
feri başlat seçeneği ile ürünlerin depolar arasında transferini sağlayabilirsiniz.

İşlem sırasında sadece ALT+ D ile depo değiştirebilir veya transfer yapabil-
irsiniz.

4- Depo Yönetimi

DEPO YÖNETİMİ
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Ekle seçeneği ile yeni kullanıcı ekleyebilirsiniz. Değiştir tuşu ile var olan 
kullanıcı bilgilerine değiştirebilirsiniz

İsim, kullanıcı adı ve şifre girilmesi zorunludur. Burada depo ve kasa giri- 
lerek farklı depo ve kasalarla otomatik işlem yapması sağlanılabilir. 

Bu ekran ile kullanıcının yaptığı işlemler de değiştirmediği sürece 
varsayılan evrak, şube ve plasiyerin otomatik gelmesi sağlanmaktadır

KULLANICI YÖNETİMİ
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Kullanıcı detay ekranında kullanıcının default olarak hangi ekranı kulla- 
nacağı belirlenebilmektedir. Aynı zamanda plasiyerlerden biri kullanıcıya 
bağlanabilmektedir.

Kullanıcıların hangi yetkilerle sistemi kullanacağı buradan belirlenmekte-
dir.

KULLANICI YÖNETİMİ
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KULLANICI YÖNETİMİ

Bir kullanıcıya herhangi bir bölüm ile ilgili yetki verilecek ise 4 farklı 
aşamadan geçilmesi gerekmektedir. Bu aşamalar,

1- İnceleme
2- Ekleme
3- Silme
4- Güncelleme

Bu aşamalar ile bir kişiye tüm yetileri verseniz bile silme yetkisi kapalı ise 
herhangi bir silme işlemi yapamaz. Yine bir kullanıcıya güncelleme yetkisi 
verilmemişse herhangi bir bilgiyi değiştiremez.

 Herhangi bir seçenekte yetkiniz kapalı ise başka bir kullanıcıya o yetkiyi 
verseniz bile çalışmayacaktır. Bir yetki vermeniz için o yetkiye sahip olmanız 
gerekir.

Başlıca yetki gurupları; 19 guruptan oluşmaktadır,

İşlem satırı yönetimi, 
Kullanıcı yönetimi, 
Depo yönetimi, 
Tahsilat / Ödeme yönetimi, 
Ürün yönetimi, 
Gün sonu yönetimi, 
Yazarkasa yönetimi, 
Reçete yönetimi, 
Cari yönetimi, 
Kasa yönetimi, 
İade yönetimi, 
Ödemeler yönetimi, 
Seri takibi, 
Analiz yönetimi vs.
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6- Fiyat Listeleri

BarkoPOS otomasyon sisteminde fiyat listeleri bölümünden EKLE 
seçeneği ile sınırsız fiyat tanımlanabilir. Bu tanımlamalar yapılırken aşağıdaki 
farklı yöntemler kullanılabilmekteyiz.

1- Formül ile fiyat tanımlama,
2- İskonto oranı ile fiyat tanımlama,
3- Ürüne Özel fiyat ile fiyat tanımlama,
4- Müşteri son alım fiyatı ile tanımlama,
5- Müşteriye özel fiyat tanımlama,
6- Alış veya Satış fiyatı ile fiyat tanımlama,

FİYAT LİSTELERİ YÖNETİMİ
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7- Plasiyer Listeleri

8- Çek / Senet Yönetimi

Menü / Finans / Çek bölümünden firmanın aldığı, ciro ettiği veya kesmiş 
olduğu tüm çeklerin detayları kontrol edilebilir.

Firmadaki personel veya plasiyerlerin verimliliği ve cirolarını takip etmek 
için Plasiyer bölümü kullanılabilmektedir.

Menü / Departman / Plasiyer seçeneği ile Plasiyer seçilmelidir. Plasiyer 
bölümünden ekleme, düzenleme veya silme seçenekleri kullanılabilmekte-
dir. Ayrıca kullanıcı detay bölümünden Plasiyer ile kullanıcı ilişkilendirebili- 
riz.

PLASİYER YÖNETİMİ



www.barkopos.com

26

a- Satış Faturası
Ürün satışında, satış faturası kullanılarak çıkış yapılabilmektedir. Bu işlem 

raporlarda satış faturası şeklinde görünecektir.  Stoklar düşmüş olacaktır. Cari 
ise bakiye alacak, artacaktır. Nakit veya kredi kartlı bir satış ise kasa rakamları 
artmış olacaktır.

b- Alış Faturası
Ürün alımında alış faturası kullanılarak giriş yapılabilmektedir. Bu işlem 

raporlarda alış faturası şeklinde görünecektir.  Stoklar artmış olacaktır. Cari ise 
bakiye borç olarak artacaktır. Nakit veya kredi kartlı bir satış ise kasa rakam-
ları azalmış olacaktır.

9- Evrak Yönetimi

EVRAKLAR
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c- Satış İrsaliyesi

Ürün satışında satış irsaliyesi kullanılarak çıkış yapılabilmektedir. Bu işlem 
raporlarda satış irsaliyesi şeklinde görünecektir.  Stoklar düşmüş olacaktır. 
Cari ise bakiye artmayacaktır. Nakit veya kredi kartlı bir satış ise kasa rakam-
ları değişmeyecektir.

d- Alış İrsaliyesi

Ürün alımında alış irsaliyesi kullanılarak giriş yapılabilmektedir. Bu işlem 
raporlarda alış irsaliyesi şeklinde görünecektir.  Stoklar artmış olacaktır. Cari 
ise bakiye artmayacaktır. Nakit veya kredi kartlı bir satış ise kasa rakamları 
değişmeyecektir

e- Sipariş Fişi
       
Ürün giriş veya çıkışında sipariş fişi kullanılmış ise, stoktan ürün 

değişmeyecektir. Cari veya finans bakiyesi artmayacaktır. Bu sipariş fatura 
veya irsaliye F4 / F9 tuşu ile çevrilebilmektedir.

f- Satış Fişi

Ürün satışında Satış fişi kullanılarak çıkış yapılabilmektedir. Bu işlem 
raporlarda satış fişi şeklinde görünecektir.  Stoklar düşmüş olacaktır. Cari ise 
bakiye alacak, artacaktır. Nakit veya kredi kartlı bir satış ise kasa rakamları 
artmış olacaktır.

g- Gider Fişi

Masrafların işlendiği fiştir. Raporlarda gider olarak görünecektir.

h- Evrak Kontrol

İrsaliye veya fatura ile çıkışmış ürünler depodan kontrollü çıkmak için 
kullanılan bir evraktır.  Evrak kontrol çağırmak için işlem türünden seçim 
yapılabilmektedir.  

i- Gider Pusulası

Ticari kimliği olmayan kişilerden mal alımı için kullanılan bir evraktır. 
Ayrıca satışı yapılmış ürünler geri alınırken de bu evrak kullanılabilmektedir.

EVRAKLAR
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j- Sayım

Sayım yapmak için kullanılan bir evraktır. Bu evrak içerisine ürün miktar-
larını yazıp işlemi bitirdikten sonra tüm giriş çıkış fişleri otomatik olarak oluş-
maktadır. İşlemler veya ürün hareket raporunda satış fişleri izlenebilmektedir.

Yukarıdaki ekranda sayılan ürün miktarı ve görünen stok miktarı yan yana 
gelmektedir. Sayım işlemine bitir dediğimizde farkların giriş çıkışı yapılarak 
sonuç kesinleşmiş olacaktır.

Raporlardan sayım fişi iptal edilebilmektedir.

EVRAKLAR
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10- Finans Yönetimi

a- Kasalar

Firmada kullanılacak ödeme tipleri tanıtılmalıdır. Bu kasaların giriş ve 
çıkış işlemlerinde kullanılıp kullanılmayacağı belirlenmelidir.

Ekle tuşu ile yeni kasalar eklenebilmektedir. Kasa ekleme ekranı ile kasa 
işleyişi tanımlanmaktadır.

FİNANS YÖNETİMİ
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b- Taksitler

Kasada kullanılan kredi kartı seçeneklerine taksit tanımlanmış ise bu 
taksitler satış sırasında seçilmelidir.

c- Ekstre

İlgili kasanın tüm hareketleri ekstre seçeneği ile raporlanmaktadır.  Giriş 
çıkış ve bakiye kasa hesapları buradan izlenebilmektedir.

Ekstre seçeneği ile tüm kasa hareketlerinin analizi de görünmektedir. 
Hangi evraklar ve hangi carilerden işlem gördüğü buradan takip edilebilmek-
tedir.  Buradan filtre ve menü seçenekleri kullanılabilmektedir.

FİNANS YÖNETİMİ
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BARKOD & ETİKET

11- Barkod & Etiket İşlemleri
Menüden barkod basma seçeneği kullanılarak barkod ve raf etiketleri 

yazdırılabilmektedir.  BarTender kullanılarak yapılmış tüm tasarımlar burada 
kullanılabilmektedir.

Etiket ve barkod basımlarında ürünün barkodu okutulabileceği gibi, 
listeden seçerek de ürün ekrana getirilip istenilen miktarda barkod veya etiket 
basılabilmektedir.

İstenilmesi durumunda kablosuz okuyucular kullanılarak önce ürünler 
okutup sonra topluca barkod veya etiket basılabilmektedir.

Ayrıca hiçbir ek yazılım kullanmadan, yazıcıları işletim sistemine tanıt-
madan ve tasarım yapmadan da barkod ve etiket yazdırabiliriz.  
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TERAZİ

Barkodlu tüm terazilerden çıkan etiketler sistem tarafından okutulabil-
mektedir. Ürün ilk okunduğunda ekrana boş gelecektir. Ürün tanıtıldıktan 
sonra artık ürün hangi gramajda gelirse gelsin sistem fiyatı doğru gönderile-
bilmektedir.

Digi, Aclas, Cas, Bizerba gibi markalarla sistem entegre çalışmaktadır. 
Ürünleri sisteme tanıttıktan sonra tek tuş ile terazilere ürünler gitmektedir.

Barkodsuz terazilerle sistem online çalışmaktadır. PC bağlantısının olması 
yeterlidir.

Cas ve Tem teraziler %100 uyumludur. 

ACLAS ve DIGI teraziler için menü den terazilere gönder seçeneğine 
basmamız yeterlidir. ALT+T tuşu ile terazilere tüm KG’li ürünler gönderilebil-
mektedir. Bu işlemin sağlık çalışması için ürün kodunun 5 haneli olması ve 
birim adının KG olması yeterlidir.

        
Diğer markalar için ALT+T ile ürün dosyaları otomatik olarak oluşmak-

tadır. Gönderme terazi programlarından yapılmaktadır.

12- Terazi Haberleşme
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13- Üretim ve Reçete İşlemleri

Üretim için öncelikle üretilecek ürün tanımlanmalıdır. Daha sonra üretim-
de kullanılacak ürünlerin tanımlanması gerekir.

Reçete Ekranı

Üretilecek ürünün üzerinde iken (stoklar) menüden reçete seçeneği seçil-
melidir.  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 gerçekleşmiş olacaktır.

Ürün reçete ekranına giriş için üretim yapılacak ürünün üzerine gelip, F6 
Menü den reçete, reçete girişi seçeneği seçimi yapmalıyız.

Bu ekranda hangi ürünler hangi miktarlarda kullanılacak ise seçilmelidir. 
Bu işlem reçetemizin oluşmasına neden olacaktır.  Reçetemizi kayıt etmek 
için F1 Ekle tuşuna basmalıyız. Bu işlem reçete ekranını kapatacaktır. Tekrar 
aynı üründe reçeteye girdiğimizde reçete içeriğini görüyor isek reçete 
oluşmuş demektir.  

Reçetesi oluşmuş ürün üzerinde iken reçeteye girip üretim yap seçeneği 
ile istenilen miktarda üretim yapılabilmektedir. Bir ürüne sınırsız reçete 
tanımlanabilmektedir.

ÜRETİM

33



www.barkopos.com

34

Üretim yapılırken reçetede belirtilen depo veya depolardan ara ürünler 
düşülecek,  üretimi yapılan ürün istenilen veya bulunan depoya da aktarılmış 
olacaktır.

Ürün reçeteleri EXCEL / EXPORT tuşu ile dışarıya aktarılabilmektedir. 
Ayrıca EXCEL / IMPORT tuşu ile de dışarıda hazırlanmış reçeteler sisteme 
alınabilmektedir. 

Yukarıdaki  ekranda üretim fişi detayları bulunmaktadır. İlgili ürünün 
hareketine girdiğimizde üretimden gelen fişi görmekteyiz. Hangi ürünlerden 
oluştuğunu ve hangi miktarlarda kullanıldığını buradan izleyebiliriz.

ÜRETİM
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14- Giriş Çıkış İşlemleri
BarkoPOS otomasyon sisteminde tüm giriş çıkış işlemleri tek bir ekranda 

yapılabilmektedir. Bu ekranda işlem türü seçeneği ile istenilen evrak öne 
alınmaktadır.

Tüm işlemler (Satış, alım, tahsilat ve ödeme) bu ekranda yapılmaktadır. 
Gider ve gelir işlemleri de bu ekranda yapılmaktadır.

İşlem Bitirme

Burada sadece ürün barkodları okutmak yeterlidir. İlk ürün barkodu okun-
duktan sonra otomatik olarak bu ekran devreye girmektedir. El ile de ürün 
girilebilir. 

Ürünler okunduktan sonra her okunuşta bir adet olarak eklenir.  Ancak 
istenirse * adet girilerek birden fazla miktar eklenebilir. 

İşlemini sonlandırmak için kullanılan bir seçenektir. Bu seçenekte de ister 
[F8] tuşuna basılsın ister dokunmatik ekranındaki [F8] ‘e basılarak veya 
Mouse seçeneği ile satış bitirilebilir.

GİRİŞ / ÇIKIŞ
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a) Hızlı Tuşlar [F2]

Bu seçenek ile hızlı tuşlar bölümü açılır veya kapatılır. Açık ise kapatılır, 
kapalı ise açılır. Ürünler kendi guruplarında hızlı tuşlara atılabileceği gibi, 
özellikle çok hareketli ürünler varsayılan tuş Grubuna aktarılabilmektedir.

b) Stoklar [F3]
Tüm stok raporları buradan alınabilmektedir. Tek tuş ile tüm envanter 

ekrana gelmektedir. Arama kısmına 3 harf yazıldığında içeren tüm ürünleri 
ekrana getirecektir.  Arama kelimesini arttırdıkça, gelecek rapordaki ürün 
sayısı azalacaktır. 

Buradan stok ekleme, değiştirme, silme ve aktarma işlemleri yapılabilmek-
tedir. Buradaki menü seçeneği kullanılarak diğer stok işlemleri yapılabilmek-
tedir.

GİRİŞ / ÇIKIŞ
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c) Cariler  [F7]
İşlemi bitirilirken cari seçilmiş ise veya müşterinin kartı okunmuş ise 

cariye satış yapılmış demektir. Cari seçmek için kullanılan bir tuştur. Müşteri, 
tedarikçi ve personel aynı ekrandan seçilebilmektedir.

d) Tahsilat / Ödeme [F9]
Tahsilat / Ödeme tuşuna basarak, cari seçimi yapılmalıdır. Ödenecek veya 

tahsil edilecek tutar ekrana yazılır ve Enter tuşuna basılır.

e) İşlem Türü [F11]
Tüm evraklar buradan seçilebilmektedir. Seçilen evrakla işleme devam 

edecektir. İşlenmiş bir evrak türü F9 tuşu ile değişebilmektedir.

f) Yazdır[F12]
Bitmiş işlemler bu tuş ile yazdırılabilmektedir, Fatura, fiş, irsaliye vs. Yazıcı 

seri bağlantılı ise yazıcıyı işletim sistemine tanıtmanıza gerek yoktur.

Ürünler barkodlu ürünler ise sadece ürünün okutulması yeterlidir. Barkod-
suz bir ürün ise hızlı tuşlara kolay bir şekilde eklenebiliyor, sadece eklenen 
bu ürünün resmini tıklamamız yeterlidir.  Sistem kurulumunda dokunmatik 
pc ve terazi birlikte veya ayrı ayrı sunabilmekteyiz.

15- Yazar Kasa Haberleşme

BarkoPOS otomasyon sistemi yeni nesil yazar kasalar ile entegre çalışmak-
tadır. BarkoPOS’ta yapılan çıkış işlemleri satış fişi ise yazar kasadan otomatik 
olarak çıkmaktadır. Firmalar fatura veya fişini BarkoPOS kullanarak yazdırabil-
mektedir. Fişi bitirdiğimizde ödeme nakit ise sadece fiş , kredi kartı ise fiş ve  
kredi kartı  slip çıkmaktadır. Müşteri fatura istiyor  veya fiş limitini aşması duru-
munda fatura kesilmektedir.

GİRİŞ / ÇIKIŞ

Hugin Pidion Ingenico Beko
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III- AYARLAR

1- Yerel Ayarlar

1.1 Veri Tabanı Ayarları

AYARLAR
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1.2- Lisans Ayarları

1.3 Yazar Kasa Ayarları

AYARLAR
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1.4 Entegrasyon Ayarları

Firmanın diğer programlarla entegrasyonunun ayarlanacağı yerdir. 
Buradaki seçim ile alış ve satış fiyatlarının ve perakende cari kodlarının 
girileceği yerdir.

Şube ve terminal ayarları da buradan yapılabilmektedir. Hangi şubenin 
hangi değerlerle devam edeceği ve hangi terminalin hangi yazıcı ve evraklara 
ulaşabileceği ayarlanabilmektedir

Programın çalışma yöntemini 
firmanıza göre düzeltebilirsiniz.  
Genel ayarlar, akış parametreleri, 
ekran, yazarkasa ve terazi ayar-
larının girileceği alandır. 

2-Parametre Ayarları

AYARLAR
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3-Yazıcı Ayarları

3.1-  Yazıcılar

Yazıcı tanımlamaların yapılacağı bölümdür. Burada tanımlanan yazıcılar, 
işlem bitiminde yazdır tuşundaki seçeneklerde çıkacaktır.

AYARLAR
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AYARLAR

3.2-  Şablonlar

Burada sınırsız şablon yaratabilirsiniz. Fiş, fatura, makbuz tasarımlarını 
buradan yapabilirsiniz.  Müşteri ekranları da burada tasarlanabilmektedir.

Palmx, Aclas ve Argox yazıcılar % 100 uyumludur. Seri Port bağlantılı 
yazıcıları işletim sistemine tanıtmanız gerekmiyor.
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BarkoPOS PAKETLERİ

IV- BarkoPOS PAKETLERİ

1- Mini Paket

Hızlı Satış Sistemi
Sipariş & İrsaliye
Raporlar
Satış Fişi & Alım Fişi
Stoklar

8 681042 005011

Mini Paket

3- Standart Paket

Hızlı Satış Sistemi
Sipariş & İrsaliye
Raporlar
Satış Fişi & Alım Fişi
Fatura İşlemleri
Cari Hesaplar
Kullanıcı İşlemleri
Barkod & Etiket
Stoklar
Ayarlar
Finans Yönetimi
Yazar Kasa & Terazi
Network & Ek Kul.

8 681042 005035

Standart Paket

2- Smart Paket

8 681042 005028

Hızlı Satış Sistemi
Sipariş & İrsaliye
Raporlar
Satış Fişi & Alım Fişi
Stoklar
Cari Hesaplar

Smart Paket
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BarkoPOS PAKETLERİ

4- Plus Paket

Hızlı Satış Sistemi
Sipariş & İrsaliye
Raporlar
Satış Fişi & Alım Fişi
Fatura İşlemleri
Cari Hesaplar
Kullanıcı İşlemleri
Barkod & Etiket
Stoklar
Analizler
Ayarlar
Finans Yönetimi
Komple Muhasebe
Yazar Kasa & Terazi
Network & Ek Kul.
Çoklu Depo & Şirket
Sipariş Yönetimi
Entegrasyon Sistemi
Çoklu Fiyatlar
Toplam Değerler

8 681042 005042

Plus Paket
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BarkoPOS PAKETLERİ

5- Pro Paket

Hızlı Satış Sistemi
Sipariş & İrsaliye
Raporlar
Satış Fişi & Alım Fişi
Fatura İşlemleri
Cari Hesaplar
Kullanıcı İşlemleri
Barkod & Etiket
Stoklar
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

8 681042 005059

Pro Paket
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V- PAKET KARŞILAŞTIRMA

868104200
MINI
5011

SMART
5028

STANDART
5035

PLUS
5042

PRO
5059

Hızlı Satış Sistemi
Sipariş & İrsaliye
Raporlar
Satış Fişi & Alım Fişi
Stoklar
Cari Hesaplar
Fatura İşlemleri
Kullanıcı İşlemleri
Barkod & Etiket
Ayarlar
Finans Yönetimi
Yazar Kasa & Terazi
Network & Ek Kul.
Analizler
Komple Muhasebe
Çoklu Depo & Şirket
Sipariş Yönetimi
Entegrasyon Sistemi
Çoklu Fiyatlar
Toplam Değerler
SMS & E-mail
Seri No Takibi
Döviz Takibi
Üretim Yönetimi
Müstahsil Uygulaması

Var Var Var Var Var
Var Var Var Var Var
Var Var Var Var Var
Var Var Var Var Var
Var Var Var Var Var
Yok Var Var Var Var
Yok Yok Var Var Var
Yok Yok Var Var Var
Yok Yok Var Var Var
Yok Yok Var Var Var
Yok Yok Var Var Var
Yok Yok Var Var Var
Yok Yok Var Var Var
Yok Yok Yok Var Var
Yok Yok Yok Var Var
Yok Yok Yok Var Var
Yok Yok Yok Var Var
Yok Yok Yok Var Var

Yok Yok Yok Var Var
Yok Yok Yok Var Var
Yok Yok Yok Yok Var
Yok Yok Yok Yok Var
Yok Yok Yok Yok Var
Yok Yok Yok Yok Var

Yok Yok Yok Yok Var

PAKET KARŞILAŞTIRMA
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SIKÇA SORULAN SORULAR

1) Cari hesaplarımı bu program ile tutabilir miyim ?
Evet, Cari hesaplarınızı, müşteri ve toptancı hesaplarınızı Standart / Plus / 

Pro program sayesinde tutabilirsiniz,

2) Veresiye hesaplarım için kart verebilir miyim ?
Evet, müşterilerinize kart vererek veresiye hesaplarını daha kolay takip 

edebilirsiniz. Bu kartlar sayesinde işlemler daha hızlı ve kolay gerçekleşmiş 
olur.

3) Barkod yazdırabilir miyim ?
Evet, Standart ve üstü yazılımımızı kullanarak ürün barkodu veya raf 

etiketi basabilirsiniz. Ayrı bir işlem yapmadan kayıtlarınızdan faydalanarak 
bu işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Barkod veya raf etiketini tek bir tuşla 
yazdırabilirsiniz. Farklı tasarımları oluşturarak farklı basımlar elde edebilir-
siniz.

 
4) İndirim yapabilir miyim ?
Evet, BARKOPOS   yazılımımızı kullanarak, ürünlerinizin satışı sırasında 

tutar veya oran vererek indirim yapabilirsiniz. Ayrıca satır bazında indirimler 
veya genel indirimler yapabilirsiniz. Belli bir müşteri grubuna özel fiyat 
tanımlayabilirsiniz.

5) Fatura yazdırabilir miyiz ?
Evet, BARKOPOS yazılımımızı kullanarak fatura basabilirsiniz.

6) Fiş yazdırabilir miyiz ?
Evet, BARKOPOS yazılımımızı kullanarak fiş kesebilirsiniz veya yazarkasa 

bağlayarak online fiş kesmeniz de 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 işlemleri 
hızlandırabilirsiniz.

8) Barkod okuyucu olmadan kullanabilir miyim ?
Evet, BARKOPOS ile barkod okuyucu, klavye ve mouse olmadan da işlem 

yapabilirsiniz. Ürünleri arayarak veya kısa yollar kullanarak işlem yapabilir-
siniz.

VI- SIKÇA SORULAN SORULAR
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9) Günlük, aylık, yıllık  ve tarih bazlı Ciro, Kar, veresiye, Nakit ve  kasa 
raporlarımı alabilir miyim ?

Evet, Bu raporları tek tuş ile [F6] ve aynı sayfada alabilirsiniz.

10) Günlük satış raporlarımı alabilir miyim ?
Evet, Bu raporları tek tuş ile ve aynı sayfada alabilirsiniz. 

11) El terminali kullanabilir miyiz ?
Evet, kullanabilirisiniz. Araçta satış ve muhasebe takibi yapabilirsiniz.

12) Müşterilere limit tanımlayabilir miyiz ?
Evet, limit tanımlayarak satışı işlemini sınırlandırabilirsiniz. İstenmesi 

durumunda limit  devre dışı bırakılabilmektedir.

13) Borcu biriken müşterileri raporlayabilir miyiz ?
Evet, tek tuş ile [F7] raporlayabilirsiniz.

14) Kilo uygulaması var mı ?
Evet, kilo ile tanımlanmış ürünler terazi barkodu olsun veya olmasın 

doğrudan kullanılabilmektedir. Ayrıca metre ve adet uygulaması da mevcut-
tur.

 
15) Çok kullanıcılı çalışıyor mu ?
Evet, BARKOPOS çok kullanıcılı çalışmaktadır. Sadece cihazın network 

ağına bağlı olması yeterlidir.

16) Uzak masaüstü uygulaması (terminal server) ile çalışıyor mu ?
Evet, BARKOPOS uzak bağlantı ile çalışmaktadır.

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

18) Stok raporlarını eldeki miktar, alış fiyatı, satış fiyatı, toplam değeri,  
barkod ve açıklamalarını tek listede alabilir miyim ?

Evet, eldeki miktar, alış fiyatı, satış fiyatı, toplam değeri, barkod ve 
açıklamalarını tek listede alınmaktadır.  Bu rapor yetkisi olan her kullanıcı 
tarafından tek tuş ile alınabilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
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9) Günlük, aylık, yıllık  ve tarih bazlı Ciro, Kar, veresiye, Nakit ve  kasa 
raporlarımı alabilir miyim ?
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10) Günlük satış raporlarımı alabilir miyim ?
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tur.

 
15) Çok kullanıcılı çalışıyor mu ?
Evet, BARKOPOS çok kullanıcılı çalışmaktadır. Sadece cihazın network 

ağına bağlı olması yeterlidir.

16) Uzak masaüstü uygulaması (terminal server) ile çalışıyor mu ?
Evet, BARKOPOS uzak bağlantı ile çalışmaktadır.

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

18) Stok raporlarını eldeki miktar, alış fiyatı, satış fiyatı, toplam değeri,  
barkod ve açıklamalarını tek listede alabilir miyim ?

Evet, eldeki miktar, alış fiyatı, satış fiyatı, toplam değeri, barkod ve 
açıklamalarını tek listede alınmaktadır.  Bu rapor yetkisi olan her kullanıcı 
tarafından tek tuş ile alınabilmektedir.
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SIKÇA SORULAN SORULAR

19) Nasıl Barkod basabilirim ?
Barkod basmak için öncellikle menüden  barkod yaz tuşunu seçmemiz 

yeterlidir. Anında barkod basılmış olacaktır. Ayrıca ikinci bir yol olarak;  
menüden  barkod basımında termal veya ribon yazıcıyı seçmeliyiz.

Genel olarak termal yazıcıyı seçmeliyiz ve barkod sayısını yazarak onay-
lamak için ENTER tuşuna 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 girişi yapabiliriz. Yeni kasa ekleyebilir veya silebiliriz.

21) Gün sonu raporlarını nasıl alabilirim ?
ALT +G Tuşlarına basarak gün sonu raporunu alabiliriz. Burada ciro, 

karlılık, nakit, veresiye, kredi kartı, gider ve diğer   vs.
 
22) Barkodsuz veya kayıtsız ürün satabilir miyim ?
Satış sırasında barkodsuz ürün denk geldiğinde [+] tuşuna basılarak 

ürünün değeri girilebilir ve satış gecikmeden gerçekleşmiş olacaktır.  Barkod-
lu fakat kayıtsız bir ürün ise hemen isim ve fiyat girilip  tanıtım gerçekleştirile-
bilir.

23) Gider işleyebilir miyiz ?
Satış ekranında gider eklenebilir ve bu giderin istenmesi durumunda 

ödemesi işlenebilir.  İşlem sırasında ödeme yapılmayacak ise yapılması seçili 
kalmalıdır. 

24) Kampanya yapabilir miyiz ?
Genel ayarlar bölümünde fiş altı kısmına yazılacak kampanyalar otomatik 

olarak her fişin altında çıkacaktır.

25) Reçete ile üretim veya ürün birleştirme yapabilir miyiz ?
Özelikle imalat veya ürünleri birleştirerek yeni ürün veya kampanya 

yapacak firmalar reçete tanımlayabilir ve satış sırasında tek bir ürün satarken 
o ürünün oluşmasına katkı sağlayan diğer ürünler de depodan otomatik 
olarak düşecektir.

26) Cari  kart  veya stok kartını başka 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 önce- 
likle silinecek kart önce seçili daha sonra aktarılacak kart yazılır ve iki kart 
birleşmiş olacaktır.
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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. Ürünlerin 

hangi aşamada olduğunu izleyebilirsiniz.

30) Sipariş takibi yapabilir miyim ?
Evet, BARKOPOS Plus ve Pro Paketi ile sipariş takibi yapabilirsiniz. Ürün-

lerin hangi aşamada olduğunu izleyebilirsiniz.

31) Müstahsil Makbuzu var mı ?
Evet, BARKOPOS Pro paketinde Müstahsil makbuzu var, kullanabilirsiniz.

32) Sayım işlemlerimi nasıl yapacağım ?
El terminali veya bilgisayarınızı kullanarak sayım yapabilirsiniz, sayım 

işlemi için F11 tuşu ile seçim yapmalısınız. El terminalinde sayım yapılıyor 
ise satışı durdurmanız gerekmez.

33) Müşterilere göre fiyat ayarlayabilir miyim ?
Evet, müşterilerinize özel fiyat ayarlayabilirsiniz. Bu işlem için ayarlardan 

parametre menüsünden cariye özel fiyat seçeneğini devreye sokmanız 
gerekecektir. Özel fiyatları son satıştan alsın seçeneğini devreye koyarsanız 
özel fiyatlar otomatik oluşacaktır.

34) Gelir ve giderleri sorumluluk merkezlerine göre ayırabilir miyim ?
Evet, Sorumluluk merkezleri tanımlayabilirsiniz. Gelir ve giderlerinizi 

sorumluk merkezlerine göre dağıtabilirsiniz.

35) Hızlı tuş tanımlayabilir miyim ?
Evet, sınırsız sayıda hızlı tuş tanımlayabilirsiniz.
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Sadece BARKOPOS ‘ta olan bazı özellikler vardır. Bu özellikler özellikle diğer 
yazılımlardan BARKOPOS ‘a geçişlerin hızlanmasına yol açmıştır.

1- İDS Akıllı Sayım Sistemi,
İşlemleri durdurmadan sayım yapabilme özelliği çok önemlidir. Özellikle 7/24 açık 

işletmelerde bu özellik kullanılmaktadır. Bu özelliği sayesinde satış sırasında sayım 
yapmayı olanak sağlamıştır. 

 El terminali kullanarak sayım başlatılıyor ve sayım günler sonra kesinleştirilse bile 
stoklar bozulmuyor. Firma ZEB sistemini kullanıyor ise Z raporu almadan sayımı kesin-
leştirmelidir. 

2- Tek Ekran Sistemi,
Bu sistemde tüm evraklara tek tuşla ulaşılabilmektedir. Ayrıca var olan evraklarda tek 

tuşla tür değiştirebilmektedir. Tüm giriş – Çıkış evrakları, sayım ve kontrol evrakları da tek 
tuş ile ulaşılmakta ve tek ekranda kullanılabilmektedir.

3- AL/VER Sistemi,
Tüm rapor ve ekranlar Excel’e aktarılabilmektedir. Yine evraklar veya kartlar Excel 

den alınabilmektedir. Örneğin, 2000 adet stok kartı 2 dakikada içeri alınabilmekte ve 
kartlar otomatik açılabilmektedir.   

4-Sınırsız Seçenekler,
Hiçbir işlem sınırlandırılmamıştır. Örneğin hızlı tuşlar ve alışveriş ekleme seçenekleri 

sınırsızdır. Diğer yazılımlarda her işlemin bir sınırı vardır.  

5- Kısa Yol / Tek Tuş,
BARKOPOS sisteminde her şey kısa yollar veya tuşlarla yapılabilmektedir. Örneğin, 

Depo ALT+D, Fiyat ALT+F, Gün sonu raporu ALT+G gibi,

6- 7/24 Destek Sistemi,
Tüm paketlere 7/24 destek hizmeti sunulmaktadır. Çağrı merkezini arayarak veya 

uzak yardım seçeneği ile destek verilmektedir.

7-ZEB Birleştirme Sistemi,
ZEB sistemi özellikle günlük işlem sayısı çok olan firmalar için çok önemlidir. 

Firmanın özellikte perakende satış sayısı çok ise, bu satışların her biri ayrı evrak olarak 
işlendiği için belirli bir dönem sonra sistem yavaşlayacaktır. Bu yavaşlığı ZEB sistemi ile 
kolay bir şekilde çözülmektedir. Firmanın tüm satış evraklar Z raporu alındığında ZEB 
sistemi devrede ise birleşmiş olacaktır. 

8- Direk Yazdırma Sistemi,
BARKOPOS sisteminde yazıcılar Windows sistemine tanıtılmadan da kullanılabil-

mektedir. Fiş veya barkodlar direk basılabilmektedir.

VII- NEDEN BarkoPOS ?
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9- Otomatik Yedekleme Sistemi,
BARKOPOS sisteminde devre dışı bırakmadığınız sürece tüm giriş ve çıkışlarda 

yedek alınmaktadır.

10- Entegrayon Sistemi,
BARKOPOS sistemi, Mikro, Netsis ve Barkomatik sistemi ile ENTEGRE çalışabilmek-

tedir. Firmanın mevcut yazılımı var ise, sistemdeki tüm evraklar mevcut yazılıma aktar-
maktadır.

11- Barkodlu Evrak Sistemi,
BARKOPOS sisteminde basılan tüm evraklarda default olarak barkod çıkmaktadır. 

Evrak üzerindeki bu barkod sayesinde evrak değişim veya iade için kullanılabilmektedir.  

12- Tedarikçi Teklif ve Talep Sistemi,
Bu sistem ile istenilmesi durumunda BarkoWEB tedarik sistemi ile entegre çalışabil-

mektedir. Sistem ortam bağımsız çalışmaktadır. Satın alma ekibi sipariş öncesinde teklif 
ister, gelen teklif siteme otomatik olarak düşer ve tedarikçi firmalar sadece e-mail onayı 
ile fiyat, vade veya tedarik süresini girebilmektedir. Farklı firmalardan gelen bu teklifler 
kıyaslanarak doğru (optimum) teklif siparişe çevrilebilmektedir.

13- Koliden Ürünleri Bulma ve İşleme Sistemi
Bu sistem ile koli üzerindeki barkodu okutarak kolinin içindeki farklı ürünlerin farklı 

miktarda olan girişleri otomatik olarak ekrana gelmektedir.

14- Tek İşlemde Çoklu Vade Uygulaması,
Fatura giriş veya çıkışlarında cari karta vade tanımlamış ise standart vade otomatik 

geliyor, istenmesi durumunda fatura yutarı parçalanarak çoklu vade uygulanabilmekte-
dir.

15- Online veya Offline Çalışma Olanağı
BarkoPOS ile haberleşen cihazlar online veya offline çalışabilmektedir.

16- Jetview raporlama
Firmanızın raporlarını sipariş ve sayım işlemleri ortam bağımsız inceleyebilirsiniz. Bu 

işlemler için işyerinde olmanız gerekmiyor  ve bulunduğunuz cihaza yazılım yükle-
meniz gerekmez. 

17-  Hazır ürün desteği
Bulunduğunuz sektördeki en çok kullanılan ürünler istemeniz durumunda siteminize 

gizli yüklenmektedir. Ürün barkotlarını okuttukça var ise bilgiler karşınıza gelecektir. 
(Barkod, isim, alış ve satış fiyatları)

18- Yeni nesil yazar kasa Entegrasyonu
İstemeniz durumunda yazarkasanızı sisteme bağlayabilirsiniz. Bu işlem sayesinde 

tüm işlemleriz fiş veya fatura olarak yazdırılmış olacaktır. 

NEDEN BarkoPOS ?
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VIII- KISA YOL TUŞLARI
1-Fonksiyon Tuşları   

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

İşlemi Nakit Bitir

Hızlı Tuşlar

Stok Listesi

Bilgi Değiştir

İskonto

Menü

Cari Hesaplar Listesi

İşlem Bitirme

Tahsilat / Ödeme

Alışveriş Ekle

İşlem Türleri

Yazdır

Ekle

Düzeltme

Silme

Sipariş Çağırma

Excel

Menü

Tüm Liste

İşlem Listesi

İade

Alışveriş Ekle

İşlem Türü

Yazdır

TUŞLAR İşlem Ekranında Diğer Ekranlarda

2- Diğer Tuşlar   

ALT + A

ALT + D

ALT + F

ALT + G

ALT + I

ALT + Z

ALT + P

ALT + K

ALT + B

ALT + M

ALT + T

_U

_X

#

Son Giriş / Çıkış

Depo Listesi

Fiyat Listesi

Gün Sonu

İşlemler Raporu

Z Raporu

Plasiyer Listesi

Kullanıcı Listesi

Barkod Basma

Minimum Stok

Teraziye Ürün Gönder

Excel’den Al

Excel’e Ver

Evrak bilgi Ekranı

TUŞ İşlem Ekranında

KISA YOL TUŞLARI
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IX- DİĞER UYGULAMALAR

1- BarkoMOBILE( Sayım ve Araçta Satış Sistemleri)

BarkoPOS yazılımımızın iki farklı mobile yazılımı mevcuttur.   Bu yazılım-
lar online kullanılacak ise server ile bağlantı zorunludur.  Offline kullanmanız 
durumunda herhangi bir bağlantıya ihtiyaç yoktur.

•Online Sayım ve Satış Sistemleri

Sistemin server (ana bilgisayar)  bağlantılı çalışması şeklidir. Burada iki 
farklı uygulamamız mevcuttur. Birinci uygulama cihaza yazılım yükleyerek 
online çalışma şeklidir. İkincisi ise uzak masa üstü RDP kullanarak server’a 
bağlanılmaktadır. İki şekilde de sisteme veriler otomatik gitmektedir. 

•Offline Sayım ve Satış Sistemleri 

Sistemin çalışması sırasında internet veya ağ bağlantısına ihtiyaç yoktur. 
Sistem önce ana bilgisayardan verileri alır ve bu verilerle işlem yapar. Yapılan 
tüm işlemler satış, fatura, stok, sayım , alım ve tahsilat işlemleri kapalı devre 
çalışmaktadır. İstenilmesi durumunda verileri gönder seçeneği ile veriler ana 
bilgisayara gider, verileri al seçeneği ile veriler cihaza alınabilmektedir.

Mobile Sistemde  Kullanılan Cihazlar,

a) El terminali

b) Tablet

c) Tablet PC

d) Sayım Cihazları

DİĞER UYGULAMALAR
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2- BarkoPOS Cafe & Restoran Uygulaması

BarkoPOS sistemi kurulurken bu yazılım otomatik olarak yüklenmektedir. 
Masa, mutfak, kasa işlemleri bu uygulama ile tutulabilmektedir. Yapılan tüm 
işlemler barkopos ile online çalışmaktadır.

Bu ekranda istenilen bölümdeki (Salon –Bahçe – Teras) istenilen masa için 
sipariş alınabilmektedir.

Varyasyon Yönetimi
Ürünlerin başka ürünlerle veya farklı sunulması gerektiği durumlarda fiyat 

farklı veya fiyat farksız varyasyonlar tanımlanabilir, 
Kahvenin  orta, sade olması gibi veya Baklavanın dondurmalı olması gibi,

Kuver
 Bazı firmalar kişi bazlı sabit ücretler uygulayabilir. Ürünler yerine kuver 

uygulaması kullanılabilir. (Masaya eklenecek Ekmek, vs.)

DİĞER UYGULAMALAR
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DİĞER UYGULAMALAR

3- BarkoPOS Şarküteri & Kuruyemiş Uygulaması

Özellikle KG olarak tanımlanmış ürünler terazin üzerinde iken hesapla-
narak gramaj değiştikçe toplam tutarda değişmektedir. Ürünleri teraziye tanıt-
manız gerekmez. Bilgisayar ekranına dokunarak ürünler arasında geçiş 
yapılabilmektedir.
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4- BarkoSYNC  (Entegrasyon) 

BarkoSYNC Mikro, Netsis, Barkomatik  ve BarkoPOS yazılımlarının senk-
ronize çalışabilmesini sağlar.

BarkoPOS yazılımı ile diğer yazılımlar arasındaki entegrasyonu Barko-
SYNC ile yapılmaktadır. Kartlar ilgili programdan alınıp barkopos sistemine 
eklenmektedir. Barkopos ‘ta yapılan tüm işlemler ve yeni açılan kartlar ilgili 
programa istenilen zaman içinde aktarılabilmektedir.

a) BarkoSYNC  / MİKRO Entegrasyon

b) BarkoSYNC  / NETSİS Entegrasyon

c) BarkoSYNC  / BARKOMATIK Entegrasyon

d) BarkoSYNC  / BarkoPOS Entegrasyon

BarkoSYNC çalışıyor ise aşağıdaki ekran görünecektir.  Burada aşağıdaki 
işlemleri görebiliriz.

1- Stokları Güncelleme   / Yeni açılan ürünleri Gönderme

2- Evrakları Güncelleme 

3- Carileri Güncelleme / Yeni açılan Carileri Gönderme

4- Stok Bakiyelerini  Al  / Cari Bakiyeleri Al

5- Log Takip Ekranı

DİĞER UYGULAMALAR
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5-BarkoSYNC  İşlemleri 

Stok kartlarını, Merkez sunucudan
BarkoPOS ‘a alır.

Şubede açılan ve hareket görmüş 
olan ürünleri merkeze ekler.

Ürün Listesi Güncelleme Yeni Açılan Ürünleri Gönderme

Merkezden açılmış tüm carilerin  
BarkoPOS‘a aktarmış olur.

Şubelerde açılan, hareket görmüş
ve merkezde bulunmayan

tüm carileri merkeze aktarmış olur.

Cari Güncelleme Yeni Açılan Carileri Gönder

Merkezdeki stok miktarları ile
barkopos’taki stok miktarlarını 
eşitleyecek aradaki farkı devir 

evrağı olarak girecektir. 
Barkopos ‘ta devir evrağı oluşmuş 
ise merkezden ilgili stok kartına 
giriş veya çıkış yapılmış demektir.

Merkezdeki cari bakiyeleri  ile 
barkopos’taki cari bakiyeleri 

eşitleyecek aradaki farkı devir 
evrağı olarak girecektir. 

Barkopos ‘ta devir evrağı oluşmuş 
ise merkezden ilgili cari kartına 

giriş veya çıkış yapılmış demektir.

Stok Bakiyelerini Al Cari Bakiyeleri Al

Şubelerde  girilen ve entegrasyonda desteklenen  
tüm evrakları merkeze aktarmış olur.

Evrakları Güncelleme 

BarkoSYNC İŞLEMLERİ
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Yukarda ki ekranda tüm işlemlerin senkronize olması için ayrı seçenekler 
bulunmaktadır. Firma sadece evrakları senkronize yaparak tüm işlemleri 
merkezden gelmesini talep edebilmektedir. Ürünlerin merkezden gelmesi en 
sağlıklı karardır. Ancak bazı firmalar şubelerde açılan stok ve carilerin 
merkeze gitmesini talep ettiğinde bu seçeneklerde alt kısım da görünmekte-
dir. Tüm stok ve cari bakiyelerin eşitlenmesini de buradan çalıştırabiliriz.
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6-Entegrasyon Girişleri

Ayarlar / Yerel Ayarlar / Entegrasyon Ayarları bölümünden yukarıdaki 
ekran bilgileri girilmiş olmalıdır. 

Kullanıcı Adı / Şifre : 
Web servis teki sertifika kullanıcı adı ve şifresi, Bu doğru girilmemiş ise 

entegrasyon başlamaz.

Alış Fiyat Sıra: Merkezde kullanılan programdaki alış fiyatı sıra no,

Satış Fiyat Sıra: Merkezde kullanılan programdaki satış fiyatı sıra no,

Perakende Cari Kodu: Cari seçilmeden yapılan işlemlerin merkezde 
ilişkilendireceği cari kodudur.

Servis Yok: Web Servis adresidir. http://192.168.1.100:1425/web.asmx   
bu adrese örnek olarak verilmiştir.

Entegrasyon yapılabilmesi için depo, kasa, şube, kartlarındaki entegra-
syon kodu alanı zorunlu olarak doldurulmalıdır.

Cari ve stok kartlarında entegrasyon kodu yazılmamış ise kartın kodunu  
entegrasyon kodu olarak kabul edecektir. Bu nedenle bu iki kartta entegra-
syon kodunu doldurmak zorunda değiliz.

Entegrasyon yapılabilmesi için depo, kasa, şube, kartlarındaki entegra-
syon kodu alanı zorunlu olarak doldurulmalıdır.

Cari ve stok kartlarında entegrasyon kodu yazılmamış ise kartın kodunu  
entegrasyon kodu olarak kabul edecektir. Bu nedenle bu iki kartta entegra-
syon kodunu doldurmak zorunda değiliz.
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7-BarkoSYNC Mesajları

Mesaj Nedeni ve Çözümü
1-Serti�ka bilgileri hatalı Ayarlar/Yerel Ayarlar/Entegrasyondaki 

kullanıcı adı veya şifre doğrulanamamış 
demektir.

2-Ödeme için kasa kodu giriniz. Barkopos ta işlenmiş bir evrakta 
kullanılan yeni bir kasa veya enteg- 
rasyon kodu girilmemiş bir kasa vardır. 
Çözüm, ilgili kasaya entegrasyon kodu 
yazmaktır. (Merkez programda o kasanın 
kodunun entegrasyon koduna yazılması 
gerekir)

3-Kasa kodu giriniz. BarkoPOS’ta işlenmiş bir evrakta kulla- 
nılan yeni bir kasa veya engegrasyon 
kodu girilmemiş bir kasa vardır. Çözüm 
ilgili kasaya entegrasyon kodu yazmaktır. 
(Merkez programda o kasanın kodunun 
entegrasyon koduna yazılması gerekir)

4-Bu işlem şu an entegrasyonda 
desteklenmiyor. 

Yapılan işlemin entegrasyonunun 
olmadığını gösterir.

5-Database bağlantısında sorun yaşandı. Web servisin bağlı olduğu veri tabanının 
bağlantı yolu kontrol edilmelidir.

6-Stok Kodu Bulunamadı: (Stok Kodu) Parantez içindeki stok kodu merkezde 
tespit edilemedi.

7-(işlem numarası) BarkoPOS evrak 
numaralı evrak (mikro/netsis/ 
Barkopos/Barkomatik) ’da mevcut

Birden fazla BarkoSYNC açık olması 
durumunda servise gönderilen evrağın 
sisteme işlendiğini ve mükerrer olmasını 
engellediğini gösterir. Bir sonraki 
aktarımda bu mesaj karşınıza çıkmaya-
caktır.

8-(işlem numarası) işlem numaralı 
evrağın seri / sıra hatalı

Bu mesaj mikro entegrasyonunda 
çıkabilmektedir. Mikro servisindeki “sıra 
numarasını fatura numarasından al” 
parametresi açık olduğundan ve gelen 
evrakta seri ve sıranın hatalı olduğunu 
gösterir.
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Mesaj Nedeni ve Çözümü
9-Lütfen izin verilen iade evrak türlerini 
giriniz

“Tum evraklara izin ver” parametresi açık 
olduğundan ve izin verilen IadeEvrak 
Turleri boş olduğundan   

12-Fatura aktarımı geçici olarak kapa-
tılmıştır. 

Parametrelerden fatura aktarımının 
açılması gerekir. (Ayar.ini)

Diğer gelelebilecek mesajlar için web servis klasöründeki Log.brk dosyasını inceleyebilirsiniz.

13-Depo kodlarını kontol ediniz Depo entegrasyon kodunu giriniz.

11- Bu işlem pasif edilmiştir

10-(işlem no giriniz.türü) Tipindeki evrak 
için izin verilmedi.E KOD : (işlem numa- 
rası)

Belirtilen işlem numarasının aktarılması-
na izin verilmediği için engellediğini 
göstermektedir. “TumEvraklaraIzınVer” 
parametresi açık olduğundan bu kontrolu 
yapmaktadır.

Giriş / Çıkış Özet
Ürünleri giriş veya çıkışı yapılırken aşağıdaki seçeneklerden biri uygulanabi- 

lir,
•İstenilen ürünlerin barkodunu okutmak veya
•İstenilen ürünleri hızlı tuşlardan seçmek veya
•İstenilen ürünleri arama yaparak seçmek veya
•Yukarda ki seçenekleri birlikte kullanmak
Ürünler yukarda ki seçeneklerden biri kullanılarak seçildiğinde miktar 1 

olarak ekrana gelecektir. Ürün miktarı [*]Miktar ve ENTER yolu ile arttırılabi-
leceği gibi bilgi değiştir veya istenilen bilginin üzeri tıklanarak değiştirilebilmek-
tedir. [=]rakam ENTER ile son satırın toplam tutarı değişebilmektedir. [==] rakam 
ENTER ile fiş veya fatura toplamı istenilen tutara çekilebilmektedir. [/] ile son 
satılan ürünün fiyatı değiştirilebilmektedir. Ürünler seçildikten sonra F1 ile nakit 
bitirilebilir, F8 ile fiş bitirme seçenekleri ekrana gelir. Buradan Nakit / Kredi Kartı 
veya cari olarak işlem olarak bitirilebilir. Ödeme alınırken cari seçilmiş ise 
ödeme seçeneklerinden cari devreye girecektir.   

Satış sırasında okutulan ürün kayıtlı değil ise otomatik olarak ürün kartı boş 
karşımıza çıkmaktadır.  Buradan stok kartını tanıtıp devam edilebilmektedir. 

Cari kart yeni ise ekle seçeneği ile yeni cari kart açılabilmektedir. İşlemin 
başında veya sonunda cari seçilebilir.  Cari hesabı seçmemiz işlemin açık hesap 
olması anlamına gelmez, işlem bitiminde ödeme detayı girilirken cari seçeneği 
onaylanır ise işlem acık hesap verilmiş olacaktır.
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8-Jetview Raporlama

       Firmanızın rapor ve analizlerini jetview raporlama ile 7/24 yanınızda 
taşıyabilirsiniz. Ortam bağımsız tüm cihazlardan bağlanarak raporlarınızı 
inceleyebilirsiniz.

Jetview raporlama ile elde edebileceğiniz bazı raporlar,
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