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FRANCHİSE OTOMASYON
SİSTEMİ



FRANCHİSE OTOMASYON 
SİSTEMİ NEDİR ?

Franchise sistemi ile faaliyet gösteren firmaların 
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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FRANCHİSE OTOMASYON 
SİSTEMİ NEDEN ÖNEMLİDİR ?
BarkoPOS Franchise Yönetim Sistemi, bayi veya şube sayısı 
ne kadar çok olursa olsun hepsinin tek merkezden yönetimini 
kolaylaştıran ve birbirleriyle koordineli olarak çalışmasını 
sağlayan franchise yapısına sahip işletmeler için geliştirilmiş 
sistemdir. Franchise yapısına sahip markaların amacı kendilerini 
temsil eden şube veya bayilerini iyi bir şekilde yönetebilmek ve 
iletişimini geliştirerek kendilerini daha da ileri taşıyabilmektir. iletişimini geliştirerek kendilerini daha da ileri taşıyabilmektir. 
Bir veya birkaç şubeyi yönetmek kolay olabilir fakat franchise 
sayısı arttıkça hepsini yönetebilmek ve onlarla iletişim kurmak 
da aynı oranda zorlaşacaktır. Şirketler bu tür problemlerin 
önüne geçmek için franchise yönetiminin kolaylaşmasını 
sağlayan bir Franchise Yönetim Sisteminden destek alır.
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FRANCHİSE 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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