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BARKODLU HIZLI SATIŞ ÇÖZÜMLERİ

DK-POS Satış Ekranı, satış personelinin sisteme kısa 
sürede uyum sağlayabilmesi için özel olarak 

tasarlanmıştır.

Satış ekranı kullanıcı tercihine göre özelleştirilebilir, 
dinamik bir yapıya sahiptir. 

DK-POS uygulaması dokunmatik ekranlarla tam 
uyumludur. Klasik PC desteğide mevcuttur.

Terazi 
Teraziden çıkartılan gramajlı veya normal borkod 

etiketi ile hızlı satış yapabilirsiniz.

Tüm ihtiyaçlarınızı tek bir uygulamada, DK-POS'da 
topladık.

Perakende sektörü için özel çözümlere mi ihtiyacınız var? 
Özel isteklerinize profesyonel çözümler datakent’de.

Perakende satış mı yapıyorsunuz?

www.datakent.com   |  info@datakent.com  GSM: 0532 587 52 30   Tel-Faks: 0462 326 98 55     Adres: Trabzon 
Teknokent Üniversite Mahallesi Hastane Cad. No:33 C-211 Ortahisar / Trabzon

Ÿ Sınırsız sayıda stok, ürün takibi
Ÿ Barkod ile hızlı satış işlemleri
Ÿ Mağaza günlük kasa işlemleri
Ÿ Satışların nakit-kredi kartı ve açık hesap ile yapılması
Ÿ Alış Satış faturalarının işlenmesi, Sipariş takibi
Ÿ Barkodlu satış ekranında cari seçildiğinde cariye ait 

bakiye bilgisinin ekranda görüntülenmesi
Ÿ Açık hesap satış işlemleri (veresiye)
Ÿ Tahsilat ve ödemeleriniz için uyarı sistemi.
Ÿ Kritik Stok uyarı sistemi.
Ÿ Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler için uyarı sistemi.
Ÿ En çok satan marka, en çok satılan ürün raporlaması
Ÿ Kullanıcı ve kasiyer yetkilendirme işlemleri
Ÿ Masaüstü, dizüstü ya da dokunmatik bilgisayar (all in 

one) ile tam uyumluluk
Ÿ Her Sektör için hazır stok listesi

Ÿ Favori stok kartlarına resim tanımlayabilme
Ÿ Maksimum - Minimum stok seviye kontrolü
Ÿ Satış iade ve Alış iade işlemleri
Ÿ Tartılı ( gramajlı ) ürün barkod desteği
Ÿ Sayım işlemleri
Ÿ Sepette ürün ve müşteri bekletme, geri alma
Ÿ Otomatik olarak günlük yedek alma
Ÿ Barkot etiket tasarım ve çıktı alabilme
Ÿ Tartılı ürünlerin teraziye gönderilebilmesi
Ÿ Hızlı tahsilat ve tediye işlemleri
Ÿ Birden fazla şekilde ödeme (Nakit, Pos, Açık Hesap) 

tanımı üzerinden tahsilat yapabilme
Ÿ Termal yazıcılardan ya da os içi kullanılan yazıcılardan 

bilgi şi yazdırılabilme
Ÿ Zengin raporlama opsiyonları

Hızlı Satış Ekranı

Etiket
Raf etiketi, ürün barkodu tanımlayabilir, isteğinize 

göre barkod dizayn edebilir, baskı alabilirsiniz.

ETA SQL ile tam entegrasyon.
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ve daha fazlası için...


