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ŞARKÜTERİ OTOMASYON
SİSTEMİ



ŞARKÜTERİ OTOMASYON 
SİSTEMİ NEDİR ?

Şarküteri sektöründe faaliyet gösteren firma-
ların ihtiyacına uygun opsiyonel seçenekler ile 
tüm işletme detay ve raporlarını tek bir program  
üzerinden yönetip raporlayabilecekleri , aynı   
zamanda satış yapabilecekleri bir otomasyon 
sistemidir.
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ŞARKÜTERİ OTOMASYON 
SİSTEMİ NEDEN ÖNEMLİDİR ?
BarkoPOS Şarküteri Otomasyon Sistemi işletme yönetiminize 
kolaylık ve pratiklik sağlar. İşletme durumunuzu anlık kontrol 
edebilir, verilerinizi güvenle saklayabilir,ihtiyacınız olan her 
türlü raporu alabilir ve hataları ortadan kaldırabilirsiniz. Çoklu 
Şube yönetiminizi tek bir merkez üzerinden gerçekleştirebilir 
ve mobil uygulama üzerinden takip edebilirsiniz. Firmanızın 
muhasebesi için ihtiyacınız olan bütün her şeyi bu yazılımla 
sağlayabilir ve hem satış hemde muhasebe işlemlerinizi hızlı 
ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
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ŞARKÜTERİ OTOMASYON SİSTEMİ 
ile Yapabilecekleriniz

-Hızlı Satış sistemi 
-Tedarikçi yönetimi
-Rapor ve Analizler
-Komple Ön Muhasebe Sistemi
-Satış Yönetimi
-Barkod & Etiket işlemleri
-Personel yönetimi-Personel yönetimi
-Depo & Şirket işlemleri
-Müşteri Yönetimi
-Finans Yönetimi
-Sayım & Ayarlar
-Network &  Ek kullanıcı
-Tüm kartlarla entegrasyon
-Fiş veya fatura yazabilme -Fiş veya fatura yazabilme 
-Çoklu Ödeme
-SMS  & E-mail İşlemleri
-El Terminali & Mobil Uygulama
-İndirim Puan Uygulaması

-Yazarkasa Entegrasyon
-Depo & Stok Uygulaması
-Finans & kasa uygulaması 
-Banka Kredi İşlemleri
-Hızlı tuşlar
-Promosyon ve Kampanya Takibi
-Depo ve Araç yönetim -Depo ve Araç yönetim 
-Yedekleme
-Hızlı ve Toplu  Fiyat Günceleme
-e-Fatura & e-Arşiv Uygulamaları
-Gelişmiş Yetkilendirme
-Gider Yönetimi
-Çekmece Entegrasyonu
-Kargo Entegrasyonu-Kargo Entegrasyonu
-Açık-Pazar entegrasyonu
-e-Ticaret entegrasyonu
-Turnike Uygulaması
-PDKS Personel Takibi
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OPSİYONEL

Yazarkasa Entegrasyonu, Hugin, Pideon ve
İngenico yazarkasalar ile tam entegrasyon.

Muhasebe Entegrasyonu, Mikro, Netsis, Barkomatik 
ve Prometrik yazılımları ile tam entegrasyon.

Turnike Entegrasyonu, Muhasebe ve Turnike 
entegrasyonu.

İstemeniz durumunda verilerinizi Cloud sistemde 
tutabilirsiniz.

MsSQL Veri tabanı programı ile daha hızlı ve yüksek 
kapasiteli çalışabilirsiniz.

BarkoPOS BarkoWEB e-ticaret Entegrasyonu.

Tüm kartlarla uyumlu olarak bakiye yükleyebilir ve 
kart bakiyesine göre satış organizasyonu 
yapabilirsiniz.
(Manyetik, Proximity, Smart veya Barkod)

BarkoPOS Açık-Pazar Entegrasyonu.

BarkoPOS PDKS Personel Devam Kontrol Sistemi.

e-Fatura & e-Arşiv Entegrasyonu, Ticari yazılımınızdan
çıkmadan online veya offline fatura işlemleri.

Sms Entegrasyonu, Tüm işlemleri Sms ile bilgilendirme.

Puan Sistemi ile müşterilerinize puan verebilirsiniz.

Tüm işlemlerinizi BarkoMobile sayesinde uzaktan 
izleyebilirsiniz.

Verilerinizi ister dış medyaya ister bilgisayarınıza 
yedekleyebilirsiniz.

BarkoPOS Entegra Entegrasyonu.

BarkoPOS Depo Evrak Kontrol Sistemi.

BarkoPOS Kargo Entegrasyon Sistemi.

Promosyon Yönetimi.
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