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       BarkoPOS Pro Cafe Restoran Otomasyon Programı Adisyon 
takibinizi yapabilir ve masa kontrollerinizi hızlı bir şekilde 
sağlayabilirsiniz. 

Masa düzeninizi sistemde restoranınıza uygun bir şekilde 
oluşturabilir ve masalarınıza numaralar tahsis edebilirsiniz. 

El terminalleriyle kolayca sipariş alabilir ve aldığınız siparişleri 
otomatik olarak ana kasaya, mutfak veya bar yazıcılarına 
aktarabilirsiniz. Bu tanımlamalar önceden yapılmış ise otomatik 
olarak gerçekleşecektir. 

Ana kasaya bağlı olan bir yazıcıyla adisyon fiş / faturanızı 
bastırabilir veya yazarkasaya bağlı olarak fiş çıktınızı kolayca 
alabilirsiniz. 

Mutfak kontrolünüzü sağlayabilir günlük satış listeleri 
oluşturabilirsiniz. 

https://www.barkomatik.com/barkopos-pro-cafe-restoran-programi-63.html
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Genel Özellikleri 

 

  Kolay ve Pratik kullanım 

 

  Masa yer değişikliği, 

 

  İkram veya indirim uygulaması, 

 

  Parçalı veya kişiye göre tahsilat alma,                          

 

  Yazarkasa Pos uygulaması 

 

  e-Arşiv & e-Fatura uygulaması 

 

  Komple muhasebe sistemin içinde vardır. 

 

  Reçete, Stok Maliyet / Üretim Yönetimi 

 

  Kayıp ve Kaçak Kontrolü 

 

  Müşteri Sadakat Kartı 

 

  Çağrı Yönetimi 

 

  Adisyon takibini Hızlı ve zahmetsizce yapabilirsiniz 
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  Masa takibi Yapabilirsiniz 

 

  Hızlı tahsilat yapılabilir.  

 

  Ürün gruplarını ve ürünleri istediğiniz renkte ayarlayabilirsiniz. 

 

  Ürün satış Ekranı çok hızlı ve kullanışlıdır. 

 

  Ödeme sonrası otomatik bilgi fişi yazdırabilirsiniz. 

 

  Barkodlu ve gramajlı ürünlerin satışını çok hızlı yapabilirsiniz 

 

  Hızlı satışa uygundur .Fastfood  tarzı hızlı satış yapılan işletmelerde sorunsuz kullanabilirsiniz. 

 

  Sistem de reçete oluşturulabilir..Böylece stoklarınızı hatasız ve kolayca takip edebilirsiniz 

 

  Adisyon tahsilatını Kredi kartı,nakit,veresiye,yemek kartı parçalı ödeme olarak yapabilirsiniz  

 

  Ürün butonlarına ürün resimlerini koyabilirsiniz 

 

  Telefonla arayan müşteriyi sistem otomatik olarak tanır.Müşteriye ait önemli bilgileri anında ekrana getirir 

 

  El terminalinden Ödeme alarak masayı kapatabilirsiniz. 

 

  Detaylı gün sonu rapaoru alabilirsiniz.(en çok satılan ürünler,karlılık durumu,giderler,garson performansı vs.)  

 

  Müşterilerinize özel indirim iskonto vs uygulayabilirsiniz. 

 

  Açılan adisyonlar anında ilgili birimlere yazılı olarak gönderilerek   sesli uyarı ile uyarılır. 

 

  Masa taşıma,masa bölme ,masa birleştirme işlemleri çok kolay ve hatasız gerçekleştirilebilir.  

 

  Tüm açık adisyonları tek akranda görebilirsiniz. Masanın toplam oturma süresi son sipariş süresi bakiyesi  gözükür. 

 

  İstediğiniz masanın adisyonunu kolayca yazdırabilirsiniz. 

 

  Kapalı adisyonlar tek tıklama ile ulaşabilirsiniz.. 
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  Sınırsız masa tanımı yapabilirsiniz. 

 

  Ürün tanımlamada ve kategori tanımlamada sınır yoktur. 

 

  Terazi ile tartılı ürünler satılabilir. Barkotlu terazi ile uyumlu çalışır. Online teraziden veriyi alır.  

 

  Sınırsız menü oluşturabilirsiniz. Menüye ek olarak ürün verebilirsiniz. 

 

  Ürünlere eklenen ek özellikler para ile de satılabilir, Varyasyonları fiyatlı veya fiyatsız ekleyebilirsiniz.  

 

  Ürünleriniz ne kadar çok olursa olsun Tek ekranda tüm ürünlerinize ulaşabilirsiniz 

 

  Ürünlerinize  ek özellik belirtebilirsiniz 

 

  Satış ekranı veya masada ürünleri barkotla satabilirsiniz 

 

  Ürünlere porsiyon tanımlanabilir 

 

  Alım faturalarını kolayca sisteme girebilirsiniz. Girdiğiniz faturaları nakit ödeyebilir firmaların hesaplarına aktarabilirsiniz. 

 

  Stoklarınızı düzenli tutabilirsiniz. Zaiyatlarınızı gün sonunda sistemden düşebilirsiniz.  

 

  Yarı mamul ürünler oluşturarak  bunları istediğiniz reçetede kullanabilrsiniz. Bu işlem size büyük kolaylık sağlar. 

 

  Ürünlere Reçete atamak kolaydır. 

 

  Reçete içeriklerini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. 

 

  Var olan bir reçeteyi kopyalayarak çoğaltabilirsiniz. Reçetedeki ürünler haricinde ek maliyet ilave edebilirsiniz.  

 

   Reçete hazırlamak Çok basittir hazırlanan reçeteyi aynı anda birçok yerde kullanabilirsiniz. 

 

  Eksilen stoklarınızı tek tıklama ile tespit edebilirsiniz. 

 

  Tek ekranda ürünlerinizin maliyetini görebilirsiniz. 
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ÜRETİM & REÇETE  

BarkoPOS PRO yazılımımız  ile  üç farklı  reçete uygulaması var.  Bu 
uygulama ile üç farklıüretim yapabilirsiniz. 
 

1-Birleştirerek üretim: Birden fazla ürün bir araya gelerek  (Tost veya 

hamburger ) 

2- Parçalayarak üretim: Bir ürünün birden fazla ürünü elde etmek için 

yapılan üretim şekli (Karkas Parçalama ) 

3- Canlı üretim satış esnasında üretimin canlı gerçekleşmesidir. 

(Tost içinde kullanılan malzemenin üretim yapılmadan satış ile birlikte 

stoktan düşmesi ) 

Barkopos yazılımımız  kaç şubeniz olursa olsun tek noktadan 

kontrol ve takip etme olanağını sunar. 

 

SİPARİŞ ALMA 

BarkoPOS Cafe & Restoran Otomasyonu  ile çalışanlarınız 
misafirlerinizin siparişlerini alıp ilgili birimlere iletir. Bu işlem için cep 
telefonu ya da tablet kullanabilirsiniz. Sipariş alırken ücretli ek 
yapabilir, hızlı not ekleyebilir, kilo ile satış yapabilirsiniz. Masa 
taşıma birleştirme işlemi yapabilirsiniz. 

ÖDEME ALMA 

BarkoPOS Cafe & Restoran Otomasyonu  kasa bilgisayarınızdan ya 
da cep telefonu tablet kullanarak ödemelerinizi alabilirsiniz. Parçalı 
ödeme işlemlerini kolaylıkla yapabilir, garsoniye, bahşiş ya da küver 
ekleyebilir, indirim yapabilirsiniz. Veresiye satış yapmak için cari 
hesapları kullanabilirsiniz. 
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CARİ İŞLEMLER 

BarkoPOS Cafe & Restoran Otomasyonu  ile cari işlemler özelliği ile 
veresiye satış yapabilirsiniz. Cariden aldığınız ödemeleri gün 
özetinden takip edebilirsiniz. Ayrıca cari işlemler ile butik otellerde 
oda ve odaya ürün satışı yapabilir. Odalarınızı ve otel restoranınızı 
tek uygulama ile takip edebilirsiniz. 

 

RAPORLAMA 

BarkoPOS Cafe & Restoran Otomasyonu  ile aldığınız siparişler gün 
sonu işlemleri sonrasında raporlanır. Ürün ve personel bazlı raporlar 
alabilir bu raporları excel formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 
Zaman aralığı seçerek satışlarınızı karşılaştırabilir, ödeme 
yöntemine göre yapılan satışları ayırabilirsiniz. 

PAKET SERVIS 

BarkoPOS Cafe & Restoran Otomasyonu ile paket servis programı 
ihtiyacınız için kullanabilirsiniz. Paket siparişlerinize adres girebilir, 
siparişinizin durumunu siparişler ekranından takip edebilirsiniz.    

     Paket servis programı dahilinde müşterilerinizin adres ve 
telefonlarını kaydedebilirsiniz. Ayrıca arayanı Caller id cihazı ile 
müşterilerinizin adreslerine anında ulaşırsınız, zaman 
kaybetmezsiniz. 

MASA TAŞIMA & MASA BİRLEŞTİRME 

       BarkoPOS uygulamasında kısmen veya tamemen masayı 
başka masaya taşıyabilirsiniz. Taşıyacağınız masa dolu ise iki masa 
birleşmiş olacaktır.  
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MASA TAŞIMA & MASA BİRLEŞTİRME 

       BarkoPOS uygulamasında kısmen veya tamemen masayı başka masaya 
taşıyabilirsiniz. Taşıyacağınız masa dolu ise iki masa birleşmiş olacaktır. Masa 
Taşıma veya birleştirme yetk,iye bağlı olarak sınırlandırılabilir. 

PARÇALI & KISMI TAHSİLAT 

        BarkoPOS Uygulamasında ürün bazlı tahsilat yapabilirsiniz. Ayrıca 
hesaba  mahsuben tahsilat yapabilirsiniz. Bu sistem ile kişi herhangi bier üerün 
seçmeden masa hesabı için bırakılan ödemeyi masaya işleyebilir. 

MOBİL SİPARİŞ veya İZLEME 

         BarkoPOS Uygulama ile  Cep telefonu, tablet veya terminal ile sipariş 
alınabilir,masa yer değişimi veya tahsilat yapılabilir(Yetkilendirme ile)Bu 
uygulama local sisteminize bağlı olarak çalışmaktadır. Ayrıca local veya 
dışardan açık masaları izleyebilir, raporlar alınabilir. 

 

 


