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BARKODSİS PROGRAMI 

Barkod Sistemi sektöründe 12 yıldır kullanılmakta olan BarkodSis programı, işletmeniz için ideal bir 

yazılımdır. Sitemizden deneme sürümünü indirip ücretsiz ondört gün süreyle test edebilirsiniz. 
www.barkodsis.com 

Yazılım için bir kez ücret ödersiniz. Aylık veya yıllık bir ücreti yoktur. 

SATIŞ EKRANI 

Satış ekranından barkod okuyucu ile hızlıca işlemler gerçekleştirebilirsiniz. 

Tanımlamış olduğunuz stok kartlarından istediklerinizin hızlı satış ekranında barkod tuşu olarak 
gözükmesini sağlar, bu barkod tuşlarına tıklayarak veya dokunarak işlem yapabilirsiniz. Özellikle 
barkod bulunmayan ve barkod yapıştırılamayacak olan ürünler için kullanılan bir özelliktir. Tuşlar 
üzerinde isterseniz ürün adları ya da resimlerini gösterebilirsiniz. 

Açık Hesap, Nakit Ödeme ve Kredi Kartı ödeme yöntemleri dışında istediğiniz kadar farklı ödeme 
düğmesi eklenebilir. Özellikle kapıda ödeme ile satış yapan işletmelerde bu özellik sayesinde kargo 
firmalarında biriken bakiyelerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz. 

Tutar bölme özelliği, yapılan her alışverişin örneğin bir kısmını nakit bir kısmını kredi kartı ile tahsil 
etmenizi sağlar. 

Yabancı turistlere hizmet veren işletmeler için işlem tutarının dolar, euro ve sterlin karşılıkları günlük 
kur üzerinden gösterilmektedir. 

PAKET SERVİS – Telefon ile Sipariş Takip (Pro) 

Seri satış yapan, telefon ile sipariş alan işletmeler için çok kullanışlıdır. Barkod kullanmadan, Ana 
Yemekler, Aperatifler, Burger, Deniz ürünleri gibi bir çok farklı kategoriler oluşturarak bu kategoriler 
içine ürünlerini ekleyebilirsiniz. Hızlı satış tuşlarını kullanarak seri satışlar yapabilir, her satış sonunda 
teslimat fişi ve yazarkasa fişlerinin çıkmasını sağlayabilirsiniz. 

Caller ID modülünün kullanılması durumunda, telefon eden müşteri program tarafından tespit edilerek 
müşterinin adı soyadı bilgisi satış ekranına otomatik aktarılır. Müşteri siparişi saklanarak kuryenin 
teslimat yapması ödemeyi alarak geri dönmesi ile bekleyen sipariş nakit veya kredi kartı ödemesi 
olarak fatura kolayca döndürülür. Birden fazla telefon hattının olması durumunda her hattın farklı bir 
bilgisayara aktarılarak birden fazla noktadan sipariş alınabilmektedir. 

2, ve 4 hatlı CallerID cihazları ayrıca temin edilmelidir. 



YAZARKASA VE POS ENTEGRASYONU (Opsiyonel) 

Yapılan her satış sonunuda mali değeri olan yazarkasa fişinin yazdırılmasını sağlar. 

Beko, Hugin yeni nesil Yazarkasa ve yazarkasa/pos cihazları ile entegre çalışmaktadır. 

Tam otomasyon olarak çalıştırılmak istenen sistemler için idealdir. Kullanıcılara yazarkasa cihazlarının 
öğretilmesi gerekmek, tüm işlemler barkod sis kobi programı hızlı satış ekranları üzerinden 
gerçekleştirilir. 

       

  

ÜRÜN TANIMA ÖZELLİĞİ 

Barkodlu satış sistemini bir adım daha kolaylaştıracak olan bu özellik 
sayesinde Barkodid.com sitemizdeki veri tabanımızda kayıtlı ikiyüzbinin üzerindeki ürün bilgisini 
müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. 
 
Stok kartı açarken ürün barkodunu okuttuğunuzda sistemimizde kayıtlı ise ürün tanımı ve kdv bilgisi 
otomatik olarak gelmektedir. Bu sayede stok kartlarını kolayca sisteme tanıtabilirsiniz. 

ÜRÜN BİRLEŞTİRME - KARMA KOLİ 

BarkodSis programında tanımlı stoklarınızı karma koli veya menü şekline getirerek satış yapmanızı 
sağlar. Karma koliler stok kalemlerinizden oluşan yeni bir sanal stok olarak tanımlanır. 

Karma koli içinde olacak stokların adet ve satış fıyatlarını belirleyebilirsiniz. Bu sayede birkaç kalemden 
oluşan menülerinizi veya yılbaşı sepetleri gibi ürünleri tek barkod ile satabilirsiniz. 

MOBİL UYGULAMA (OPSIYONEL) 

BarkodSis Mobil uygulama ile stok kartları, cari kartları ve ciro raporunu sadece bir web tarayıcı ile 
platform bağımsız olarak ister cep telefonundan, ister tabletinizden, ister bilgisayarınızdan ya da smart 
tv ekranınızdan görüntüleyebilirsiniz. 

Sahada tahsilat için dolaşan personeliniz, ziyaret ettiği müşterilerin bakiyelerini anında görebilir ve 
yaptığı tahsilatı tek dokunuşla sisteme işleyebilir. 

Ürün tedarik etmek için gittiğiniz firmalarda kendi stok miktarlarınızı anında görebilirsiniz. 

İstediğiniz an tüm şubelerinizin nakit ve kredi kartı cirolarına ulaşabilirsiniz. 



Mobil uygulamada kullanıcı yetkilerini kısıtlayarak istediğiniz kullanıcıların sadece stok kartını veya cari 
kartlarını ya da ciro raporlarına erişimini sağlayabilirsiniz. 

Tüm verileriniz işletmenizin bilgisayarında tutulmaktadır, internet ortamında, harici web sitelerinde cari 
kartlarınız ve ciro bilgileriniz yer almaz. 

TEKLİF MODÜLÜ 

BarkodSis programında müşterilerinize teklifler oluşturabilir, bu teklifleri geriye dönük olarak takip 
edebilirsiniz. Satışa dönüşen tekliflerinizi tek tıkla faturaya çevirebilirsiniz. 

PLASİYER TAKİBİ 

Firma içinde veya firma dışında satış yapan personelin yaptığı satışları takip edebilir, aylık ya da 
belirleyeceğiniz tarih aralıklarında hangi plasiyerin ne kadarlık satış yaptığını kolayca görebilirsiniz. 
Tüm satış işlemleri için, işlem bazında satış elemanı belirtilmesi ile, satış elemanlarınızın performansını 
ve primlerini gözlemleyebilirsiniz. 

MÜŞTERİ SADAKATİ, PARA PUAN (Pro) 

İşletmelerin vazgeçilmez satış/pazarlama enstrümanlarından biriside günümüzde Para Puan 
uygulamalarıdır. Müşteri sadakati ve rekabet unsurlarından dolayı işletmeler bu enstrümanı sıkça 
kullanmaktadırlar. 

Barkod Sis Kobi programı, müşterilerinizin temassız veya barkodlu müşteri kartlarıyla yapacakları 
alışverişler karşılığında para puan kazanmalarını ve söz konusu para puanları, ücretsiz mal ya da 
alışveriş tutarından tenzil ederek kullanabilecekleri bir sistem sunmaktadır. 

Her müşteri için farklı para puan oranı belirlenebileceği gibi tüm müşteriler veya müşteri grupları için 
farklı oranların belirlenmesi mümkündür. 

ENVANTER VE FATURA YÖNETİMİ 

İster manuel ister el terminali ile belirleyecek olduğunuz zamanlarda stok sayım işlemlerinizi 
gerçekleştirebilirsiniz. Sayım sonuçlarını barkod sistemine aktararak güncel stok miktarlarınızın 
otomatik olarak güncellenmesini sağlayabilirsiniz. El terminalini envanter dışında ürün fiyatlarını 
görmek ve mal alımlarınızda alım faturalarını elle girmek yerine el terminali üzerinden 
gerçekleştirebilirsiniz. 

VARYANT RENK ve BEDEN TAKİBİ (Standart ve Pro sürümleri) 

Ürünlerinizin kolayca varyantlar oluşturarak renk ve beden takibi yapabilirsiniz. 



PLANI KAMPANYALAR 

Belirleyecek olduğunuz tarih aralığında istediğiniz ürünleri indirime sokabilirsiniz. İndirim başlama ve 
bitiş tarihlerini belirlemeniz indirimin otomatik olarak başlamasını ve bitmesini sağlayacaktır. İndirime 
giren her ürün için indirim oranı ve iki al bir öde gibi uygulamalar yapabilirsiniz. 

GRAMAJLI TERAZİ ÜRÜNLERİ 

Teraziler tarafından basılan barkodları tanır. Terazinin barkod baskı özelliği olmasa bile kilogramlı 
ürünlerin satışını yapmanıza imkan tanır. Tüm barkodlu terazilerle entegre çalışır. 

BIZERBA TERAZİLER İLE ONLINE ENTEGRASYON (Opsiyonel) 

İşletmede kullanılan bir veya daha fazla terazi ile online haberleşebilmektedir. Özellikle tartılı ürünler 
ile çalışan (Aktarlar, Pastaneler, Kuruyemişçiler gibi) işletmelerde müşterinin almış olduğu ürünler 
kasiyerin ekranına anında düşer, kasiyer tek dokunuş ile satışı gerçekleştirir. Bu sayede müşterinin 
aldığı ürünlere barkod etiket basılmadan kasiyer hızlıca işlemi gerçekleştirebilir. 

BIZERBA QR-KOD ENTEGRASYON (Opsiyonel) 
Bizerba terazilerden çıkan fişlerde ki QR kodları okuyabilir, bu sayede fiş içindeki tüm ürünler 
satış ekranına tek seferde aktarılır. Alış veriş yapan bir müşteriye, aldığı tüm ürünleri içeren bir fiş 
çıktısı verilir. Müşteri bu fişi kasaya getirdiğinde kasiyerin fiş üzerindeki QR kod'u okutması 
yeterlidir. Ekranda müşterinin aldığı tüm ürünler otomatik oluşur, kasiyer müşterinin almak 
istediği kasa arkasında satılan adetli ürünleride okutabilir ve sonrasında tahsilatı yapar ve satışı 
sonlandırır. 
 

 
SERİ veya USB BAĞLANTILI TERAZİLER (Opsiyonel) 

Bu teraziler bilgisayara seri veya usb kablosu ile bağlanırlar. Terazi üzerine bir ürün 
bırakıldığında gramaj bilgisi programın satış ekranında gözükecektir. Satış ekranında 
müşterinin aldığı ürün seçildiğinde terazideki gramaj bilgisi yazılımın miktar alanına 
otomatik aktarılır. Bu özellik bilgisayar ve terazinin yakın durduğu işletmeler için 
kullanışlıdır. 

  

LOGO XML ENTEGRASYONU (Pro Sürümü) 

Logo Go Plus , Logo Tiger, Logo Tiger Plus ve Logo Tiger Enterprise sürümleri ile Barkod Sis Kobi 
Perakende satış ekranı entegre çalışabilmektedir. 

Tek tıklama ile Logo programındaki stok kartlarınızı Barkod Sis Kobi programına taşıyabilir, Barkod Sis 
Kobi programının perakende satış ekranı ile hızlı ve kolay birşekilde satışlarınızı yapabilirsiniz. 

Gün sonunda yapılan satışlara ait faturaları yine tek tıkla Logo programına kolayca aktarabilirsiniz. 



VERİ YEDEKLEME 

BarkodSis programında verilerinizin güvenliği için farklı yedekleme 
seçenekleri sunulmuştur. Kullandığınız programdan günlük yedekleme 
saati belirleyerek günlük yedek aldırabilirsiniz.. 

İşletim sisteminizin görev zamanlayıcısını kullanarak istediğiniz aralıklarla 
yedekleme yaptırabilir ve alınan yedeklerin bir kopyasının 
(opsiyonel) Dropbox ya da Google Drive üzerinde saklanmasını 
sağlayabilirsiniz. 
Bunların dışında ayrıca istediğiniz an manuel yedekleme imkanıda 
sunmaktadır. 

 

BARKOD VE RAF ETİKET BASKI 

Barkod olmayan ürünleriniz için barkod oluşturabilir, farklı şablonlar kullanarak barkod etiket veya raf 
etiketlerini yazdırabilirsiniz. Önerdiğimiz barkod yazıcılar ile kolayca baskı alabilirsiniz. 
 

ETİCARET ENTEGRASYONU (OPSİYONEL) 

İşletmenizi internete taşımak e-ticaret sitesi açarak online satış yapmak isterseniz, barkodsis programı 

ile entegre çalışan e-ticaret sistemini satın alabilirsiniz. 

 

Bu sayede tüm Türkiye dilerseniz tüm dünyada ürünlerinizi pazarlama imkanına sahip olursunuz.  

E-Ticaret sistemlerinin en belirgin sorunu mevcut ürünlerinizi hem mağazanızda hemde internet 

üzerinden pazarlıyorsanız e-ticaret sisteminde mevcut stokların güncelliğini sağlamak e-ticaret 

sistemine gelen siparişlerin faturalandırması gibi teknik sorunlar ile karşılaşacaksınız demektir. 

 

BarkodSis e-ticaret entegrasyonu sayesinde stok mevcutlarınız otomatik olarak güncellenir, e-ticaret 

sitenize gelen siparişler barkodsis programının faturalar bölümüne otomatik aktarılır.  

 

Sattığınız ürünler görsellik bakımından birbirlerine yakın veya benzer ürünler ise kargolama öncesi el 

terminali uygulaması ile alınan sipariş içindeki ürünlerin kontrolü gönderim öncesinde kontrol altına 

alınır. E-Ticaret alt yapısını incelemek için ücretsiz demo talebinde bulunabilirsiniz. 



KURULUM ve EĞİTİM 

Yazılıma ait kurulum ve eğitim süreçleri internet üzerinden bilgisayarınıza bağlanılarak karşılıklı olarak 

online verilmektedir.  Bu sayede sizi bekletmeden uzman personelin detaylı olarak sizi 

bilgilendirmesini sağlıyoruz.  

 

Satın alınan program Kargo ile tarafınıza ulaştığında Teknik Destek Ekibimiz uzaktan bağlanarak 

aldığınız ürünün kurulum ve eğitimini sağlayarak sisteminizden ayrılacaktır. 

Adresinizde kurulum ve eğitim talep edilmesi durumunda ayrıca ücretlendirilmektedir. Lütfen fiyat 

isteyiniz. 

DESTEK HİZMETİ 

Satın alınan yazılım ile K.Ü.P. (Kurumsal Üyelik Paketi) kapsamında 6 ay süreyle ücretsiz uzak bağlantı 
ve telefon ile destek hizmeti verilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERANSLAR 

MakroCell ürünlerini kullanan 3.500 üzerindeki müşterimizden bu teklife sığdırabildiklerimiz.  

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   
 


