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Merkez Yönetim Sistemi 

BarkoPOS Merkezi Yönetim Sistemi, bayi veya şube sayısı ne kadar çok 
olursa olsun hepsinin tek merkezden yönetimini kolaylaştıran ve birbirleriyle 
koordineli olarak çalışmasını sağlayan çok şubeli işletmeler için geliştirilmiş 
sistemdir. Çok şubeli markaların amacı kendilerini temsil eden şube veya 
bayilerini iyi bir şekilde yönetebilmek ve iletişimini geliştirerek kendilerini 
daha da ileri taşıyabilmektir. Bir veya birkaç şubeyi yönetmek kolay olabilir 
fakat franchise sayısı arttıkça hepsini yönetebilmek ve onlarla iletişim fakat franchise sayısı arttıkça hepsini yönetebilmek ve onlarla iletişim 
kurmak da aynı oranda zorlaşacaktır. Şirketler bu tür problemlerin önüne 
geçmek için şube yönetiminin kolaylaşmasını 
sağlayan bir Merkezi Yönetim Sistemi’nden 
destek alır.zincirin kullanmakta olduğu 
otomasyon sistemi ile,üretim takip, bayi 
sipariş ve e-ticaret sistemleri ile de iletişim 
halinde, platformlar arası entegrasyonu halinde, platformlar arası entegrasyonu 
sağlayan bir portaldır. 
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Kontrol Sistemi 

BarkoPOS Merkezi Yönetim Sistemi ile stoktan satışa kadar 
tüm işlemler merkez tarafından takip edilerek gerektiğinde 
müdahale edilebilir. Böylece bayi veya şube tarafından yapılan 
tüm işlemler merkezi olarak yönetilebilir ve kontrol altında 
tutulabilir.
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Çok Yönlü Sipariş Sistemi

Şube siparişleri telefon veya e-mail yerine direk kendi sistemine 
girebilmektedir. Müşteri siparişleri ise Çağrı sistemi veya diğer kanallarından 
gelmiş ise, müşteri adresine göre en uygun şubeye bildirilir. Şube de siparişi 
hazırlayıp müşteriye gönderdikten sonra siparişi gönderdiğini sisteme bildirir. 
Böylece müşteriye en hızlı şekilde hizmet verilmiş olur.Merkezi işletmelerin 
şubeleri için sunulan Online Sipariş (E-Sipariş) Sistemi ile müşteriler bu sistem 
üzerinden siparişlerini sisteme girerler ve sisteme girilen siparişler müşteri üzerinden siparişlerini sisteme girerler ve sisteme girilen siparişler müşteri 
adresine uygun şubeye bildirilir. Şube de siparişi hazırlayıp müşteriye 
gönderdikten sonra siparişi gönderdiğini sisteme bildirir. Yine müşteriye en 
hızlı şekilde hizmet verilmiş olur.
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Satış Yönetimi

Çok şubeli yapıya sahip işletmelere sunulan satış takibi imkânı ile şube ve 
bayilerdeki tüm satışlar kayıt altında tutularak takip edilebilir, izlenebilir ve 
raporlanabilir. Her bir yazarkasanın satışları online olarak izlenebilir. Tüm 
şubelerdeki ürünlerin ve menülerin fiyatları, indirimler bölgesel ve şube bazlı 
olarak merkez tarafından belirlenebilir. Böylece şube satışları standart bir 
yapıya kavuşur. Fiyat değişikliklerinde yeni tanımlanan ürün veya menülerin 
şubelere otomatik olarak gönderilmesi sağlanır. şubelere otomatik olarak gönderilmesi sağlanır. 
Bu değişiklikler anlık olarak veya belirlenen 
saatlerde geçerli olacak şekilde de 
uygulanabilir.
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Sanal Pos Sistemi

BarkoPOS Merkezi Yönetim Sisteminin tüm bankalarla entegre 
çalışabilme özelliği sayesinde bankalar ile yapılan işlemler anlık 
olarak takip edilebilir. Tahsilat kayıtları genel merkeze otomatik 
olarak aktarılabilir. Pos bloke sürelerine göre taksit 
hareketlerinin bölünmesi sağlanabilir. 
Havale ve EFT işlemleri için dekont 
kayıt işlemleri yapılabilir.kayıt işlemleri yapılabilir.
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Yetki Tanımlama

BarkoPOS Merkezi Yönetim Sistemi’nin yetki kısıtlama özelliği 
sayesinde kullanıcıların yetki seviyeleri belirlenebilir. IP Kısıtı 
desteği ile belirlenen kullanıcıların IP’leri için kısıtlama 
getirilebilir. Böylece kullanıcılar sadece kendi sorumluluk 
ve yetkileri dâhilinde olan bilgilere ulaşabilir, yetki sahibi 
olmayan kişilerin bilgilere ulaşması engellenir.
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Personel Giriş - Çıkış PDKS 

BarkoPOS Merkezi Yönetim sistemi ile tüm mağaza personelinin 
giriş ve çıkış işlemlerini tek ekranda takip edebilirsiniz. Bu 
yöntem ile mağazanın açılış ve kapanış saatleri, çalışma saatleri 
kendi ekranınızdan takıp edebilirsiniz.
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Detaylı Raporlama

Zincir işletmeler için BarkoPOS Merkezi Yönetim Sistemi’nde geliştirilen 
raporlama sistemi ile zaman kısıtlaması olmadan tüm işletmelerdeki 
siparişlerin durumu izlenebilir, şubelerin hesap hareketlerine ulaşılabilir. 
Ayrıca şubelerdeki işlemleri gösteren bu raporlar bölge, şube ve ürün 
özelinde yıllık, aylık, haftalık, günlük hatta saatlik olarak alınabilir. Bu 
raporlar ile satış – tahsilat gibi farklı senaryolarda karşılaştırma yapılarak 
gelecekteki veriler hakkında tahmin analizleri yapılabilir. tüm raporlar farklı gelecekteki veriler hakkında tahmin analizleri yapılabilir. tüm raporlar farklı 
tasarımlardaki grafikler üzerinde görülebilir. Kasa ve personel bazlı raporlara 
ulaşılabilir. Bu raporlara göre personel 
planlamaları yapılabilir. Ayrıca 
işletmelerin ihtiyaçlarına özel 
raporlama yapılabilir.
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Bulut Veri Tabanı

Şubeler localde çalışırken tüm verilerin bulut ile entegrasyonu 
sağlanmış olacaktır. Bu nedenle tüm şubeler kapalı bile olsa 
verilere ulaşabilirsiniz, şubete internet olmasa şuba satış 
yapabilmekedir. Merkez verileri buluttan izleyebilmektedir.
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Mobilden Kesintisiz Erişim

Merkezi yönetim sisteminin dinamik ve kesintisiz olması 
gerektiği göz önüne alındığında şubelerdeki yapılan işlemlerin 
kesintisiz olarak takip edilebilmesi gerekir. Mobil destekli 
Merkezi Yönetim Sistemi ile işletme 
verileri ve raporlarına istenilen her 
yerden erişilmesi sağlandı. Ayrıca 
stok ve cari hareketlerinin takibi ve stok ve cari hareketlerinin takibi ve 
yönetimi de mobil cihazlardan anlık 
olarak yapılabilir.
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Üretim

Şube tarafından satışı yapılan ve Şube nezdinde bir üretim süreci 
bulunan ürünlerin üretim reçeteleri merkez veya bölge tarafından 
belirlenerek Merkezi otomasyonlarına aktarılır.Merkeze gönderilen 
ve şube satışı yapılan her ürün bu reçetelere göre de stoklardan 
düşülerek şube nezdinde gerçek stok takibi 
yapılabilir.Üretim gören ürünlerin maliyetleri 
de Şube bazında hesaplanarak raporlanabilir.de Şube bazında hesaplanarak raporlanabilir.
Merkez veya bölgeden barkod sistemi ile 
şubeye sevk edilen ürünler, şube 
tarafından da aynı barkodlar okutularak 
girişi yapılır, böylece Şubeye gönderilen 
ve şubenin aldığı ürünlerde 
tutarsızlık olması ortadan 
kalkar, şubede kendi kalkar, şubede kendi 
stoklarını güncel olarak 
kontrol edebilecektir.
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Merkezin Yapacağı İşlemler

Franchise şubeler için açılan firmada işlemler takip edilmeli ve bu firmada 
işlemler yapılmalıdır.

-	Ürünlerin tanıtılması, (ilk ürünler tarafımızdan yapılacak)
-	Şube fiyatlarının belirlenmesi,
-	Hangi ürünlerin sınırlanacağı belirtilmeli
-	Şubelere çıkılan ürünlerin Bu firmaya kopyalanması
-	Gelen siparişlerin kontrol edilmesi ve ana firmaya aktarılması,-	Gelen siparişlerin kontrol edilmesi ve ana firmaya aktarılması,
-	Bayi ve şubelerin eklemek istediği ürünlerin eklenip eklenmeyeceğine 
karar vermesi ve eklenecek ise işlenmesi,
-	Tüm Şube ve bayilerin ciro ve karlılıklarının raporlanması
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Şube / Bayi ‘nin Yapacağı İşlemler

Franchise alan, franchise verenin marka standartlarını ve kalitesini 
sağlayabilmek için gerekli eğitimleri almakla ve teknik altyapıyı oluşturmakla 
yükümlüdür. Ekranınızda 2 farklı program simgesi görünecek, Bu simgelerden 
1. Olan Satış, 2. Olan sipariş için kullanılacaktır.

BarkoPOS Satış Ekranında yapmanız gereken işlemler, 
-	Şube satışları,
-	Raf etiket işlemleri-	Raf etiket işlemleri
-	Gider işlemleri
-	Şube Raporları

BarkoPOS Sipariş Ekranında yapmanız gereken işlemler, 
-	Sipariş işlemleri,
-	Depo Transferleri
-	Şube Cari Hesabıı
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Merkezin İstekleri

- Çıkış evraklarının Tek Okuma ile bayiye işlenmesi

- Minimum stoklara göre siparişlerin oluşması

- Şube satışlarındaki kutu,paket ve poşetlerin oluşması

- Verilere göre Tutar,Miktar ve kişi bazlı raporlanması

- Siparişlerin sistemden merkeze geçmesi

- Giderlerin aynı sisteme işlenmesini sağlamak

- Gelirlerin aynı sisteme işlenmesini sağlamak- Gelirlerin aynı sisteme işlenmesini sağlamak

- Üretimin satışa göre kesinleştirilmesi

- Tüm verilerin buluta çalışması

- Satılmayan ürünlerin tespiti

- Alınmayan ürünlerin tespiti

- Mobilden kesintisiz iletişim
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Tüm  soru ve talepleriniz 
için aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize 

7/24 ulaşabilirsiniz.

Bilgi için : 0850 441 7 441
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