
HIZLI SATIŞ OTOMASYONU



ŞIK VE KULLANIŞLI DOKUNMATİK TASARIMI

Dokunmatik ekranlarda hızlı ve kolay kullanım özelliği ile işinizi kolaylaştırır.

Ayrıca ürün listesinde ürün birim bilgisi ve fiyat bilgisine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.



ŞIK VE KULLANIŞLI LİSTE TASARIMI

Liste Ekranı ile detaylı ve şık görünüm sağlar.

Gelişmiş arama ile hem firma ve cariyi aynı alandan arayabilirsiniz.



ONLINE ÇALIŞMA

VegawinA5 ve VegaONE ile anlık çalışmak istenilen yerlerde tam olarak ONLINE 
kullanılabilir. 

Belgeler anlık olarak entegre edilir. 

Tek Şubeli yerlerde hızlı ve kolay entegrasyon sağlar



OFFLINE ÇALIŞMA

Market zincirlerinde, çok şubeli mağazalarda arada 
iletişim kopsa da OFFLINE olarak  rahatlıkla 

kullanılabilecek bir yapıya sahip olan FasterPOS bu
çözümleri ile sektörün liderleri tarafından tercih ediliyor.



e-Fatura / e-Arşiv

Yeni müşteri tanımlamada EFATURA Mükellef Sorgusu yapabilirsiniz.

E-Fatura ve e-Arşiv fatura düzenleyebilirsiniz.

VegaYazılım entegratörlüğü sayesinde,  farklı firma ve programlar aracı olmadan 
E-FATURA5 programı  faturalarınızı portala yükleyebilirsiniz.

eFatura5



YAZARKASA POSLAR İLE ENTEGRE 
ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ

VERA OLİVETTİ İNGENİCO

Yeni nesil yazarkasalar ile tam entegrasyon sağlar.

Ürün isimleri ve barkodları ile kasadan fiş çıktısı verebilirsiniz.

Kasadan yapılan kaçakların önüne geçebilirsiniz.



Kampanya İşlemleri

Kampanya tanımları yaparak ürünlerinizin satışını artırabilirsiniz.

Kampanyalarda Oransal % yada Tutarsal ₺ tanımlama yapılabilir.



Puan İşlemleri

Müşterilerinize puan kazandırıp satış anında kullandırabilirsiniz

Şube ve müşteri grupları ayırarak farklı puan kazanımları sağlayabilirsiniz.



Ürün ve Belge Bazlı İskonto

Her üründe 2 iskonto uygulayabilirsiniz.

Ayrıca belge toplamına iskonto uygulayabilirsiniz.



SINIRSIZ FİŞ BEKLETME ÖZELLİĞİ

Sınırsız fiş bekletebilirsiniz.

Bekleyen fişi barkod ile çağırabilirsiniz.

Bekleyen fişin içeriğiniz görebilirsiniz.



FİŞ BEKLETMEDE MASA VEREBİLME

Bekleyen fişlere masa numarası verebilirsiniz.

Masalarınızı adiston mantığı ile takip edebilirsiniz.

Sınırsız fiş bekletebilirsiniz.

Bekleyen fişi barkod ile çağırabilirsiniz.

Bekleyen fişin içeriğiniz görebilirsiniz.



FİŞ BEKLETMEDE REYON 

Birden fazla reyonda yapılan 
satışı Kasa da sonlandırabilirsiniz.



MUTFAK ÇIKTISI

Kasada satış sonlandırıp Mutfaktan çıktı alabilirsiniz.

Sadece mutfaktan çıkması gereken ürünleri yazdırabilirsiniz.



OKUL KART TAKİBİ

Öğrencinin kartına bakiye yüklenebilir.

Kartın bakiyesi takip edilebilir.

Öğrencinin hangi gün ne yediği takip edilebilir.



OKUL KART TAKİBİ

Öğrencinin belirlenmiş olan 
yiyecekleri yemesi sağlanabilir.



YURTKUR SATIŞ 

Yurtkur kantinlerinde satış yapılan ve parmak okutan öğrenci sayısı kolaylıkla karşılaştırılabilir.

Nakit ve Yurtkur tahsilat ayrımı vardiya sonrasında TEK TUŞ ile önünüze gelir.

Satış esnasında öğrenciye ne kadar kredisi kaldığı bilgisini vermek ÇOK KOLAY !



BİRİMLİ SATIŞ KIRTASİYE

Bir ürüne birden fazla birim tanımlanarak farklı fiyatlar ile satış yapılabilmektedir.

Kırtasiyelerde Fotokopi A4-A5-A6 kağıtlarda değişen fiyatlar gibi pek çok farklı 
uygulamaya uygun bir yapıdadır.



BİRİMLİ SATIŞ

Bir ürüne birden fazla birim tanımlanarak farklı fiyatlar ile satış yapılabilmektedir.

Yine aynı şekilde Kumaş satılan yerlerde bu özelliği kullanmak mümkün!

Müşteri geldiğinde Barkod verilir ve satış beklemeye alınır. 

Sonraki gelişinde elindeki barkod okutularak satış tamamlanır.



Çok Satanlar Ekranı

Hızlı satış ekranı ile ençok satılan ürünlerinize hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

En çok sattığınız ürünlerin ne olduğunu düşünmenize gerek yok! FasterPOS
onları sizin için buluyor…



Ürün Gruplandırma, Ürün Resimlerini Ekleme

Ürünleri gruplandırarak onlara kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Ayrıca ürün resimlerini ekleyebilirsiniz.

Ürün Fiyat ve Birim bilgilerine ulaşabilirsiniz.



ÜRÜN İADE İŞLEMİ

İade işleminde fiş üzerinden satış bulabilirsiniz.

Ayrıca İade işlemini belirli bir ürün seçerek yapabilirsiniz.



SATIŞ ANINDA DEPO SEÇİMİ

Satış anında depo seçilerek ürünün 
çıkacağı depo bilgisini verebilirsiniz.



KASADA SATIŞ DEVAMLILIĞI

Vera Kasalarda satış anında kasiyer kasayı yada programı kapatsa da tekrar 
açıldığında satışın Kaldığı Yerden DEVAM etmesini FasterPOS ile mümkün

Böylece Kasada Açık vermenin önüne geçilmiş olur.



SATIŞ DEVAMLILIĞI

Kasa kullanılmayan yerlerde programı kapatsa da tekrar açıldığında 
satışın KALDIĞI YERDEN DEVAM etmesini FasterPOS ile mümkün

Böylece Kasada Açık vermenin önüne geçilmiş olur.



STOK KARTI AÇMA ve ETİKET BASMA

Online kullanımda stok kartını açmak için Backoffice 
programına geçmenize gerek kalmadan hızlı bir 
şekilde açabilir etiket basabilirsiniz.



SATIŞ FİYAT DEĞİŞTİRME

Değişen ürünlerin fiyatlarını hızlı bir şekilde 
değiştirebilirsiniz.



MÜŞTERİ SATIŞ EKRANI

Satış anında müşteriyi bilgilendirebileceğiniz çift ekranlı pos 
sistemleri ile müşterilerinizi satış bilgilendirebilirsiniz.

Boş anlarda reklam oynatarak gelir sağlayabilirsiniz.



ENTEGRASYON

Entegre etmeden şube bazlı satış ve tahsilat detayına 
ulaşabilirsiniz.

Offline çalışmada daha önce entegre edilmiş belgelerin 
entegrasyonunu iptal edebilirsiniz.



GELİŞTİRİLMİŞ RAPORLAR

Anlaşılabilir ve hızlı raporlamalar ile hesabınızı tam olarak 
yapabilirsiniz.



VERA YAZARKASALARDA ZRAPORU ALABİLME

VeraYazarkasa ile çalışanlar için pratik bir çözüm!

Z Raporu almak için yazarkasanın karmaşası ile uğraşmaya 
artık gerek yok…



VERA YAZARKASALARDA KASİYER AÇILIŞI

VeraYazarkasa ile çalışanlar için pratik bir çözüm!

Kasiyerin kasayı açması için programı açması yeter.



HESAP EKSTRESİ

Çalıştığınız firmaların anlık  Hesap Ekstresini hızlı bir 
şekilde ÖZET yada DETAYLI olarak alabilirsiniz.



ESKİ BELGE DÜZENLEME

Eski belge üzerinde değişiklik yapmak için belgeyi tekrar 
çağırmanız yeterli.



LOG RAPORU

Log Raporu ile programda yapılan tüm 
işlemlerin takibi yapılabilir.



İCMAL RAPORU

Programda yapılan satışlar ile Kasiyerin yaptığı 
satışların karşılaştırmasını yapabilirsiniz.



SERİ NUMARALI ÜRÜN TAKİBİ

FasterPOS da Yenilik olarak seri Numaralı 
ürünlerin satışı artık mümkün !



PARÇALI TAHSİLAT

Tahsilat Nakit ve Kredi Kartı üzerinden parçalı tahsilat  alınabilmektedir. 

Buda tahsilatın hızlı ve kolay olmasını sağlar.



SATIŞ FİYATI GİRİŞİ

Fiyatı satış anında belli olan ürünler için Hızlı fiyat girişi ile satışınızı 
hızlandırabilirsiniz.



TERAZİ İLE ENTEGRELİ ÇALIŞMA

EGE-TB

CAS PD II ($)

BASTER ETB6

CAS ER JR

CAS ER PLUS

CAS ER PLUS-2

CAS ER JR – 2

CAS PD II (W)

DIGI-DS 700

ISCALE EKO+LCD

Teraziler ile online haberleşme sağlayarak tartılı ürünlere etiket basmanıza gerek 
kalmaz

Otomatik DARA işlemi sayesinde tartılı ürünlerin satışı HIZLI ve KOLAY !



TERAZİLERE ÜRÜN LİSTESİ GÖNDERME

Fiyatı değişen ürünleri tek tek düzenlemeye son!

Terazi için ürün dosyası oluşturarak toplu olarak gönderebilirsiniz.



TOPLU GRAMAJ GİRİŞİ

FasterPOS birden fazla gramajlı ürünü toplu okutmanıza 
olanak sağlar.



AÇIK HESAP ÇALIŞMA



VEGAWINA5 ENTEGRASYON

VegawinA5 ve VegaONE ile entegre çalışan Faster ile online çalışarak stoklarınızın 
güncel durumunu saniye saniye takip edebilirsiniz

VegawinA5’e aktarılan faturaları Muhasebe’ye otomatik olarak entegre edebilirsiniz.

VegawinA5’in ERS raporları ile işletmenizin aylık haftalık günlük durumunu analiz 
edebilirsiniz.

FasterPOS

VegawinA5 /
VegaONEERS

Muhasebe




