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Agt Teknik Grup bünyesinde 45 bayi ve çözüm ortakları ile Vega
Yazılım İstanbul Avrupa bölgesinde ,Tekirdağ, Çorlu, Kırklareli, Edirne 
Bölgeleri Ana Dağıtıcı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Aynı zamanda 
bu bölgelerde Enpos kasa, Cas Terazi,Digi Terazi, Vegapos barkod
ekipmanları ve bilgisayarlarında servisliğimiz bulunmaktadır.
Servislik verdiğimiz alanlarda bölgedeki bayilerimize gerek yazılım, 
gerek donanım anlamında destek vermekteyiz.

Faaliyet Alanlarımız
Firmamız market -mağaza otomasyonu, Restoran / Cafe otomasyonu , 
sıcak soğuk saha satış uygulamarı, toptan satış işletmeleri , inşaat 
Firmaları, Kooperatifler, dernekler , mağaza ve butikler, benzin 
istasyonları , bayan kuaförü ,güzellik salonları, avm ler, tarım işletmeleri 
gibi bir çok alanda hizmet veren ve farklı sektörlere çözümleri olan bir 
yapıya sahiptir.
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Uygulamalarımız

Barkod sistemi ve otomasyon uygulaması
Özel yazılımlar ve proje geliştirme
Network ve Bilgisayar altyapı sistemleri
Güvenlik Teknolojileri
Cloud Yedekleme (veri saklama sistemleri )
E Ticaret
Web uygulamaları
Danışmanlık Hizmetleri
RFID Uygulamaları
Pdks (personel takip sistemleri )
Müşteri kartı uygulamarı
Bariyer ve turnike çözümleri
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Yazılımlar ve özel çözümler

Yazılım tecrübesini el terminali üzerinde çalışan market mağaza 
online satış başta olmak üzere lojistik ve saha satış otomasyonu 
alanındaki uygulamalarıyla faaliyete geçirmiştir. Online sıcak ve 
soğuk satış uygulamalarıyla rut sisteminde faaliyetleri 
bulunmaktadır..

Sektörlere uygun farklı çözümler için özel yazılımlarla firmaların 
gelişmesinde yardımcı olmakta ve çözüm ortaklığı rolünü elinden 
geldiğince üstlenmektedir.



VEGA YAZILIM
AVRUPA BÖLGE DAĞITICISI
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Vega yazılım Avrupa Bölge dağıtıcısı olarak ;
İstanbul Edirne , Tekirdağ ve Kırklareli illerinde 

45 bayisiyle hizmet vermektedir.

Hizmet verdiğimiz sektörler

• Market
• Restoran
• Mağaza
• Perakende Sektörleri
• (Kırtasiye,Nalbur,Zuccaciye,Kasap Vb.)
• Oto Satış
• Oto Servis
• Tekstil
• ERP/MRP/MRP2 Çözümleri
• Tarım
• E-Fatura / E-Defter Çözümleri



Ticari Sektörlerde Lider olan
VEGA YAZILIM

Ürünlerine Destek vermekteyiz
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VegaGrup Yazılım gerek KOBİlere hitap eden ürünleri gerekse de 200 den 
fazla KOBİ niteliğindeki bayileri aracılığı ile istihdama katkıda bulunmaktadır. 

Yıl aşırı yaptığımız toplantılara Türkiye genelinden yaklaşık 350 personel 
gelmektedir. Müşterilerimzdeki 200 bin vega kullanıcısı bu sayede istihdam 

edilmişlerdir. Yazılım sektörünün özelliği gereği; personellerin bilgi ve tecrübe 
kazanımları esastır. Bu da uzun süreli istihdamı gerektirir. Merkezimdeki ve 
bayilerimizdeki personelin çoğu 10 yıldır aynı işyerinde çalışmaktadır. Bu 
sayede gittikçe artan bilgi birikimi ile istikrarlı bir hizmet vermek mümkün 

olmaktadır. Müşterilerimizde vega programı kullanan personellerini de uzun 
süreli istihdam etme eğilimdedir.



Vega Yazılım Ürünleri
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• Hızlı Satışta • Restoran • Otomotiv

• Yedekleme

• Muhasebe • E-Defter / E-Fatura • Mağazacılık

• Sıcak Soğuk Satış



Vega Yazılım Yetkili Bayi Ağımız

 İstanbul

 Tekirdağ

 Edirne

 Kırklareli
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Enpos Bilişim Yetkili Çözüm Ortaklığını ve 
servisliği Yapmaktayız 

Yeni Nesil Bilgisayar Bağlantılı Yazarkasalar

N-Pos
Yn-100 N-Pos

Yn-101
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Kısaca Enpos

EnPOS perakende mağazacılık sektörü için çözümler üreten, %100 
yerli insan kaynağı ile çalışan bir firmadır. 2010 yılında kurulan 
EnPOS, 1995 yılından bugüne yazarkasa çalışmaları yapan 
kadrosuyla hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bu yana INTER 
kasaların Ar-Ge’sini yaparak mali onaylarını almıştır. INTER kasaların 
ana teknik destek merkezi de EnPOS olmuştur.

Yeni Nesil ÖKC süreci, 3100 sayılı katma değer vergisi 
mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazları kullanmaları mecburiyeti 
hakkındaki kanuna bağlı olarak 69 seri no'lu genel tebliği ile 2012 
yılında başlamıştır. Bu sürecin başından bu yana EnPOS yeni bir Ar-
Ge sürecine girerek, yapılan başarılı çalışmalar sonucunda, 
Temmuz 2015’de, ilk mali onay belgesini almıştır.
Böylece Bilgisayar Bağlantılı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz 
onayı alan ilk firma olmuştur.



Neden N-pos ?
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N-POS bütünleşik tek kasadır. Yazıcı, bilgisayar ünitesi ve mali onaylı parçalar tek bir gövdenin üzerindedir. Bu 
nedenle
kasiyer alanında kablo kalabalığı ve karışıklığı azdır,
hızlı ve dayanıklıdır.

N-POS’un dayanıklılığının en önemli diğer sebebi güvenilir ve kaliteli komponentler ile üretilmiş olmasıdır. Ekran, 
klavye, çekmece ve bilhassa da yazıcı ağır işçilerdir. Yıllarca sorunsuz kullanılırlar.

N-POS kasanın dayanıklı olmasının müşteriye bir diğer önemli faydası ise düşük ve ön görülebilen operasyon 
maliyetidir. Size sürpriz parça ve kablo parası çıkarmaz.

N-POS kasa eski nesil kasalar gibi 2 adet Ethernet bağlantısı ile çalışır. Bu bütünleşik olmasının getirdiği bir 
avantajdır. Yeni nesile geçerken mağazanızda alt yapı harcaması yapmak zorunda kalmazsınız.

N-POS'un bütünleşik yapısından kaynaklanan diğer bir avantajı ise, sadeleştirilmiş kablolaması sayesinde bir 
kablo yumağı görüntüsü oluşturmamasıdır. Bu özelliği ile kuruluşu ve kullanımı kolaydır ve görünümü estetiktir.

N-POS kasalara Türkiye’nin her yerinde, 78 ilde yerel kaynaklarla, destek sağlanmaktadır.

N-POS kasalar “Promopos Puan ve Promosyon Yönetim Yazılımı” ile desteklenmektedirler. 20 yıla yakın 
perakende pazarı tecrubesi olan Türkiye’li uzmanlarca üretilen bu yazılım 2011 yılından beri kullanılmakta ve 
üzerinde sürekli güncelleme ve geliştirmeler yapılmaktadır. Bu yazılım sizlere pazar lideri firmalarla başabaş
rekabet etme olanağı sağlar.



N-pos Kasa için geliştirilen
PROMOPOS Desteği vermekteyiz
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PromoPOS Arka Ofis Uygulaması

PromoPos , Ar-Ge ekiplerince kurumsal pazarlama , raporlama , CRM v.b.
gibi saha ihtiyaçlarının hem analiz edilmesi hem de gelecek 
planlamalarında kullanılması için tasarlanmış bir “çok kanallı” 
puan/promosyon yönetimi uygulamasıdır.

Kullanıcılar seçilmiş gruplara özel kişiselleştirilmiş pazarlama uygulamalarını 
esnek ve kapsamlı biçimde yönetebilirler. Bunun için yetki seviyelerine göre 
işlemler gerçekleştirerek kampanyalarını birden fazla kullanıcı kanalını aynı 
anda ve dilerlerse çapraz kurallar kullanarak oluşturabilirler.
İçerisinde müşteri profili, tercihler, ilgi alanları, müşteri sadakati, müşteri 
ilişkileri gibi veri tabanları oluşturabileceğiniz PromoPos programını bir 
operasyonel CRM sistemi olarak da kullanabilirsiniz. Müşteri eğilimleri ile ilgili 
hazır sorgular ve kurallar sihirbazını kullanarak hedef müşteri segmentlerini
kolayca oluşturulabilir, eğilimleri belirleyebilir, gelecekteki kampanyalar için 
otomatik kriterler oluşturabilirsiniz. Böylece PromoPos programı bir karar 

destek sistemi olarak da kullanılabilir.
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Öne Çıkan Özellikler

Kullanıcı ekranlarının değişebilmesi,
Kullanıcı dostu ara yüzü ve işlevsel fonksiyonları ile kolay kullanım, hızlı işlem yapma 
avantajı,
Kasaların anlık olarak takip edilebilmesi,
Veri aktarımında farklı alt yapıları kullanan kasaların tek noktadan aynı komutlarla 
yönetilebilmesi ( DOS tabanlı kasalar, Windows tabanlı kasalar, yeni nesil kasalar)
Kasaların işlevlerinin tamamının desteklenmesi, arka ofisten kasaya kasanın desteklediği 
tüm komutların ilgili veriler hazırlanarak gönderilebilmesi,
Dönem oluşturma, veri yedekleme işlevleri,
Merkezi yönetim ve merkez,mağaza yapısının desteklenmesi. Şube kullanıcısı tanımı ile 
kullanıcının sadece kendi şubesi ile ilgili fiyat listeleme ve veri gönderimi yapabilmesinin 
sağlanması,
Kasa, kasiyer, uygulama kullanıcılarına ve mağazadaki client PromoPos programına 
farklı yetki kısıtlamaları uygulanabilmesi ve işlem raporlamaları ile işlem takibi 
yapılabilmesi,
Gün sonunda satışların Z raporlarıyla kontrol edilerek veri kontrolü yapılabilmesi,
Menü bazlı kullanıcı yetkilendirmesi,
Etiket tasarımı yapılabilmesi ve etiket yazdırılması,
Fiyatı değişen ürünlerin takibinin yapılması,
Hızlı raf etiketi yazdırılacak ürünlerin listesinin oluşturulması,
Terazi dosyası oluşturulması,
Ürünlere istenilen sayıda barkod ve birim tanımlayabilme, ürün bazında satış sırasında 
"seri numarası" girişi, "imei" girişi, "müşteri seçimi" zorunluluğu, "fatura ile satılabilir" 
zorunluluğu, kasiyerin "tutar girişi ile satış" yapabilmesi, "satış elamanı seçimi" zorunluluğu, 
"kasadan iade almama", "kasiyerin uygulayabileceği maksimum indirim oranı" gibi 
seçimlerin yapılabilmesi,
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Market
Ekipmanları



Vegapos Ürünleri Dağıtıcılığı

Ürün Çeşitliği ile fark yaratan firma
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Sektörel ürünlerimiz



www.agtteknik.net

Referanslarımızdan
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İletişim Bilgilerimiz

@agtteknikgrup

@agtteknikgrup

@agtteknikgrup

info@agtteknik.com
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www.agtteknik.com

www.istanbulvega.com

www.vegasefim.net

Akşemsettin Mah. Cömert Sokak no:23/A
Alibeyköy / Eyüp Sultan / İstanbul

0212 427 0 201


