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RPOS ONLINE ÇALIŞMA SİSTEMİ 

 

RPOS Online çalışma modu: Aynı lokasyon içinde bulunan veya bağlantı kopma olasılığı olmayan farklı 

lokasyonlarda kullanımı amaçlanmış olup; satış işlemleri, satınalma işlemleri, tahsilat veya ödeme işlemlerini anlık 

olarak Logo veri tabanına işleyerek farklı bir arayüze gerek kalmadan Logo programı  veya Rpos yönetim programı 

üzerinden anlık olarak kontrol edebileceğiniz bir çalışma modudur. 

Bu mod ile; cari kartlar, cari bakiyesi, stok kartları ve stok miktarlarını herhangi bir aktarım işlemine gerek 

kalmadan doğrudan Logo veritabanı üzerinden verileri okuyarak kasaların en güncel şekilde işlem yapabilmesine 

olanak sağlamaktadır.  

Kısaca Logo’da yaptığınız bir işlemi Rpos üzerinde, Rpos’ta yaptığınız işlemi de Logo üzerinden anlık görüntüleme 

imkanı verebilmektedir. 

Bu mod ile Offline Moddan farklı olarak; Sayım, Stok fiyat/kar oranları, Kullanıcı hesabı oluşturma, Pos kasa 

tanımları ve Parametre seçeneklerini de kullanabilirsiniz. 

 

 

 

 



RPOS Perakende (LOGO) V01.18.28 

 

rst yazılım  
 

 

 

RPOS OFFLINE ÇALIŞMA SİSTEMİ 

 

RPOS Offline çalışma modu: Aynı veya farklı lokasyonlar içinde; anlık takip ihtiyacı olmayan yerler veya Network 

altyapısının yetersiz olduğu yerlerde (bağlantı kopmalarının olduğu, internet bağlantısının yavaş veya öyle bir 

durumun yaşanma ihtimalinin olduğu bölgeler) kullanılabilecek çalışma modudur. 

Bu mod ile; satış, satınalma, ödeme, tahsilat,.. vb. işlemler öncelikle kendi lokal veritabanına yazılır. Daha sonra 

isteğe göre Fişleri Gönder Butonuna basarak veya Otomatik gönderme zamanlayıcısını ayarlayarak belli aralıklar la 

verilerin Merkezde bulunan Rpos ve Logo veritabanına  gönderilmesi sağlanır. 

Merkez bölgede Logo veya Rpos yönetim programı üzerinde gerçekleştirilmiş işlemler Offline Modda bulunan 

diğer Rpos kasalarına, Rpos Yönetim ekranında bulunan “Pos Kasaları Güncelle” seçeneği ile malzeme kartları, cari 

kartlar, fiyat kartları (tümü), fiyatı değişenler, son satınalma/satış fiyatları, kampanya ve diğer tüm işlemler gibi 

seçenekler seçilerek yada tümünü güncelleme seçeneğinden en güncel veri ve ayarların gönderilmesi sağlanır. Eğer 

Offline modda bulunan kasalar en güncel verileri kendileri almak isterlerse; “Menü==> Güncelleme Yap” seçeneği 

ile istedikleri zaman en güncel verileri çekebilmektedirler. 
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RPOS SATIŞ EKRANI 

 

RPOS Hızlı satış konsolu 1280x768 ve üzerindeki tüm ekran çözünürlüklerinde çalışabilen, hem dokunmatik 

ekranlarda hem de normal ekranlarda kullanılabilecek şekilde tasarlanan kullanımı kolay bir arayüze sahiptir. 

Yapılan işlemlerdeki kullanıcı yönlendirmesi sayesinde hata oranı en aza indirgenmesi amaçlanmıştır. 

 

 

Her kullanıcı tanımlanmış ve yetkilendirilmiş olan kendi kullanıcısını seçip, şifresini girerek satış konsoluna giriş 

yapabilmektedir. Eğer kullanıcı kendi yetkisi olmayan bir kasaya giriş yapmaya çalıştığında “Kullanıcının Bu Kasaya 

Girme Yetkisi Yoktur.” şeklinde bir uyarı alıp giriş yapmasına izin verilmeyecektir.  

Aynı özellik Yetkisi olmayan bir özelliği kullanmaya çalıştığında da kullanıcının karşısına çıkacaktır. Ve burada ayrı 

olarak yetkili şifresi isteyecektir. Yetkili şifresi girilmemiş bir özelliği kullanamayacaktır. 
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Rpos satış konsolu ilk açıldığında ön değer olarak Perakende satış ekranı karşımıza çıkmaktadır. 

 

 

Eğer başka bir özellik kullanacak isek “Fiş Türü” butonundan “Perakende Satış İade”, “Toptan Satış”, “Toptan Satış 

İade” veya “Satınalma” seçeneklerinden birini seçerek istemiş olduğumuz ekrana geçiş sağlarız. Hangi ekranda 

olduğumuzu en üstte solda bulunan yazıdan takip edebiliriz. İstediğimiz ekrana geçtikten sonra ekranda boş bir 

yere tıklayıp işlemlerimize devam edebiliriz. 
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Perakende satış işlemi dışında herhangi bir ekranda iken işlemimizi tamamladığımızda “Fiş Türü” seçim ekranı 

gelecektir. Burada hangi işlemden devam etmemiz gerektiğini sormaktadır.  Bu kontrol mekanizması sayesinde 

satış ekranına geçmeyi unutarak başka bir ekranda satış işlemi gerçekleştirmemizin önüne geçmekteyiz. 

Ayrıca Satınalma, Tahsilat veya Ödeme ekranı gibi Perakende carisi dışında bir cari hesap seçilmesi gereken 

yerlerde Perakende carisi olarak ayarlanmış cari hesaba işlem yaptırmayacaktır. 

 

Perakende satış ekranında imleç direkt olarak barkod okuma alanına odaklanmış şekilde gelmektedir. Örneğin bir 

üründen 5 adet alındığında ürünün barkodunu okutmadan klavyeden “çarpı işaretine” basarak ürün miktarını girip 

yine klavyeden “enter” tuşuna basarak ürünün barkodunu okuttuğumuzda işlem tamamlanmış olacaktır. 

Parametreye bağlı olarak satış yapıldıktan sonrada miktar değişimi yapılabilmektedir. Başka bir işlemden sonra 

imlecin hemen barkod okuma alanına gelmesini istersek klavyeden “Esc” tuşu veya ekrandaki “Barkod Oku” 

butonuna basmamız yeterli olacaktır. 
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Barkodu olmayan ürünleri Ekran üzerinden “Stok Kartları” butonu veya klavye üzerinden “F6” tuşuna basarak 

Malzeme listesine erişebiliriz. 

Malzeme kartları içerisinde ürünlerin Birimini, Stok Miktarlarını ve Satış fiyatlarını direkt olarak farklı bir ekrana 

geçiş yapmadan görebiliriz. 

İstediğimiz ürünü bulabilmek için “CTRL+F” tuşları ile veya ekranda bulunan Arama butonu ile arama yapabiliriz. 

Eğer aradığımız ürünü sık kullanıyorsak ürüne mouse sağ tuş ile tıklayıp kısa yola ekle diyerek sağ tarafta bulunan 

kısayol butonlarına o ürünü atayabiliriz. 

Ayrıca bu ekrandan; 

• Sağdaki kısayol ekranında bulunan ürünü kısayoldan sil deyip kaldırabilirsiniz. 
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• Bilgisayarınıza bağlı veya ağınızda bulunan Terazinize stoklarınızı gönderebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

• Yeni birim seti tanımlayabilirsiniz. 
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• Yeni Malzeme Kartı açabilirsiniz. Satınalma Fiyatı, Perakende Satış Fiyatı, Toptan Satış Fiyatı, Üye Müşteri 

Satış Fiyatı, Birim Seti, Seri Nosu, Barkodu vb. bilgileri girerek hem Logo programınızda hem de Rpos ta 

kullanabileceğiniz bir malzeme kartı oluşturmuş olursunuz. 
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• Seçmiş olduğunuz malzemenin birim fiyatlarını güncelleyebilirsiniz. 
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“Ambar Toplamları” seçilen ürünün hangi ambarda stokta ne kadar bulunduğunu göstermektedir. Bu işlem siparişi 

geçilecek ihtiyaç ürünler için önemli bir detaydır. 

 

 

• Son fiyatlar seçeneği ile seçmiş olduğunuz ürünün son satınalma fiyatını ve satış fiyatını görebildiğimiz gibi 

satış ekranındaki “Son Fiyatlar” butonu ve klavyeden “CTRL+L” ile de ulaşabiliriz. 
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• Seçmiş olduğunuz ürünün barkod etiketini istediğiniz formatı seçerek istediğiniz adette, ekranda 

görüntüleyebilir veya yazıcıya yazdırabilirsiniz. 
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• Seri Numara takibi yapılan ürünlerinizin etiket veya barkodlarını istediğiniz formatta yazdırabilirsiniz. 

• “Kısayola Eklenen Ürünleri Göster” seçeneği ile sağ tarafta bulunan kısayola eklenmiş malzeme 

kartlarınızı görebilirsiniz. 

 

Satış ekranına eklediğimiz ürünlerden öncelik fark etmeksizin seçili olanı “Ürün İptal” butonu veya iki kez “Delete” 

tuşuna basarak silebiliriz veya “Miktar” Butonu veya “F3” tuşu ile miktar girişi yapabiliriz. 
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“İndirim Butonu” ile seçili her ürüne 5 adete kadar tutarsal veya oransal olarak satır indirimi uygulayabiliriz. Veya 

5 adet genel indirim yada Yuvarlama indirimi tanımlayabiliriz. Eğer Cari karta tanımlı bir indirim mevcut ise cari 

indirimi kısmına otomatik olarak gelecektir ve bu ekran açılmamış olsa bile toplam tutarı etkileyecektir. 

Satış ekranı satırına ürün eklemeden ürün fiyatına bakmak için “Fiyat Gör” Butonu veya “F11” tuşu ile hem stok 

miktarı hem de satış fiyatı görülebilmektedir. 

Tüm satırı silebilmek için ise “Fiş İptal” butonundan veya “CTRL+Delete” tuşlarından yararlanabiliriz. 

Farklı bir cari karta işlem yapabilmek için “Cari Kartları” Butonundan veya “F4” tuşundan faydalanabiliriz. 

 

 

“Tahsilat Ödeme” Butonu ile Cari kartların bakiyelerini görüntüleyip Cari tahsilat veya Cariye ödeme işlemi 

gerçekleştirebilirsiniz ve Bu Tahsilat veya ödemeyi Nakit, Kredi Kartı veya Parçalı ödeme yöntemi ile 

gerçekleştirebilirsiniz. 
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Kolon özelleştirme ile gerekli veya gereksiz sütunları sürükle bırak yöntemi ile ekleyip çıkartabiliriz.  

 

 

Üye Müşteri Butonu ile Yeni üye müşterileri tanımlayıp özel indirim tanımlaması yapılabilir. Üye Müşteri 

kodu karta basılıp indirim kartı sistemi uygulanabilir. Üye Müşteriye fatura kesilebilir. Logo ile bir bağlantısı 

olmadığı için Market müşterileri Logo da gereksiz kalabalık oluşturmaz. Logoda perakende müşterisi olarak 

gözükür.  
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Satış ekranına girdiğimiz satış işlemini; Nakit, Kredi Kartı veya Veresiye işlemlerinden birini seçerek işlemi 

tamamlayabiliriz. İhtiyaca göre bir işlemden diğer işleme ödeme tutarını girerek geçiş yapabiliriz.  

➢ Nakit tahsilat seçeneğini seçerek ödemeyi tamamlamak istediğimizde;  

 

• Direkt Tamam butonuna basarak işlemi nakit olarak tamamlayabiliriz. 

 

 

 

Alınan para miktarını girip para üstü hesaplama işlemini yaptırabiliriz. 
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• Çıkan fiş üzerinde nakit ne kadar alındığı ve para üstü ne kadar verildiğini yazdırabiliriz. Ayrıca bunlarla 

ilgili raporlar alabiliriz. 

 

 

• Nakit işlem tutarı Toplam tutardan daha az girildiğinde sistem otomatik parçalı ödeme sistemine geçerek 

kalan tutar için hangi işlemin yapılacağını sormaktadır. Burada kalan tutarı Kredi kartı işlemini seçerek 
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kapatabiliriz ya da tanımlanan indirim oranı veya tutarından çok olmamak kaydı ile kalan tutarı indirim 

olarak tanımlayabiliriz. 

 

 

 

➢ Kredi kartı ile ödemeyi tamamlamak istediğimizde; 
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• İşlem tutarını değiştirmeden banka seçip, Tamam diyerek işlemi tamamlayabiliyoruz. 

 

 

 

• Kalan işlem tutarı girerek karttan çekilecek tutarı farklı bankalara (kartlara) bölebiliyoruz. Geriye kalan bir 

tutar var ise de onu da nakit olarak tahsil edebilmekteyiz. Fiş çıktısına ne kadar nakit ödeme, ne kadar 

kredi kartı ile ödeme ve ne kadarlık bir indirim yapıldığını da yazdırabilmekteyiz. 
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• Geriye yine bir tutar kalmış ise kalan tutarı verilen yetki sınırları içinde kalan tutarı indirim yap kutucuğunu 

işaretleyerek işlemi tamamlayabiliriz.  

Bu şekilde sistem sizi yönlendirip hata düzeyi minimum olacak şekilde işlemi tamamlamanızı 

sağlayabilmektedir. 

 

 

 

 

 

➢ Veresiye seçeneği ile işlemi tamamlamak istediğimizde; 

Perakende carisi olarak tanımladığımız cari dışında bir cari kart seçilmezse “Perakende Carisine veresiye verilmez” 

şeklinde uyarı verip kaza ile perakende carisine veresiye işlemi yapmanızı engelleyecektir. Daha sonra bir cari seçip 

veresiye olarak işlemi tamamlamamıza olanak sağlayacaktır. 
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Geçmişe dönük fiş veya herhangi bir fatura çıktısını görüntülemek veya tekrardan yazdırmak istersek Satış 

ekranında bulunan “Yazdır” butonuna veya klavyeden F12 tuşuna basarak çıkan yazdırma ekranından istediğimiz 

fatura veya fişi görüntüleyebilir veya yazdırma işlemini yapabilirsiniz. 

 

Kasa Öncesi Departman İşlemi 

 

 

“Fiş Beklet” işlemi iki parametre şeklinde incelenebilir. Parametrelerden biri işlemin bu bilgisayarda yapılması yani 

birden fazla şubesi olan bir işletme için merkez bir bilgisayar seçiminde fişlerin hepsinin orada tutulması olayıdır. 

Diğer bir işlem ise her şubede görünme fişlerin görüntülenmesi olayı da genele yapılması işlemidir. 

 



RPOS Perakende (LOGO) V01.18.28 

 

rst yazılım  
 

 

 

“Bekleyen fişler ekranı” 
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Örneğin birkaç katlı çalışma iş yerimiz bulunmakta bunun için en üst katta birkaç ürün alıp diğer katlardan da ürün 

alındığında her defasında ayrı ayrı satış işlemi uygulanmaktansa tek bir işlemle  müşteriye ve çalışanlara kolay bir 

yöntem olan fiş bekletme işlemi yapılır ve müşteriye bilgi fişi verilmesi sayesinde her katta bu bilgi fişi ile satış 

ekranına her alınan ürün aktarılmış olur, alışveriş tamamlandığında ise ödemeyi yapar işlem tamamlanmış olur.  

 

 

 

 

Satış bilgi fişinin ilk önce ekrana düşmesini de isteyebilir ve yapılan işlemin direk yazdıra da biliriz. Program 

ayarlarından isteğe göre ayarlayabiliriz. 
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“Pos / Kasa Toplamları” butonu ile Kasada bulunan kişi kendisinden önceki satış elemanı ne kadarlık işlem yapmış 

ve kendisi ne kadarlık işlem yapmış tek ekranda görebilmektedir ve yetki dahilinde Kasa nakit açılış tutarı 

girebilmektedir.   

Bu bölümdeki bilgiler yetersiz kalır ise; satış ekranında bulunan sol alt taraftaki menü butonundan raporlar 

seçeneği seçilerek istenilen raporlara ulaşabiliriz. 

 

  
 

Kasa Kapat Butonu ile kullanıcı çıkışı yapılabilir ve istenildiği vakit Gün  sonu işlemi yapılıp gün sonu raporu 

alınabilmektedir. 
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Gün sonu işleminde pos cihazından rapor alınarak rapordaki banka toplamı girilir ve kasa sayım işlemi yapılarak 

kasada olan nakit tutar girilir. Eğer kasada belli bir miktar nakit bırakılacaksa nakit açılış tutarı bölümüne giriş 

yapılarak sistem gün sonu işlemini yapılmaya hazır hale gelir.  

 

Kasa sıfırlansın mı seçeneği ile her gün sonu işleminde kasa rakamlarını sıfırlayıp sıfırdan başlamak isterseniz 

kullanabilirsiniz.  

Bu işlem sadece bilgi ve kolay kullanım amaçlıdır. Sistemde herhangi bir işlemin silinmesini sağlamaz. 

 

Bu seçenek ile gün sonu raporu çıktısı almak isteyip istemediğinizi sormaktadır. Bu işlemi hayır seçseniz bile 

Raporlar seçeneğinden tekrardan görüntüleyebilir veya çıktısını alabilirsiniz. 

 

 

Gün sonu raporu ile diğer gün sonundan şuan ki gün sonu işlemine kadar olan kasa işlemleri görüntülenmektedir. 
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Gün sonu raporu; hangi kasadan işlem yapılmış, hangi bankadan ne kadarlık işlem yapılmış, kasada ne kadar para 

bırakılmış, kasada ne kadar açık çıkmış ve elde bulunan nakit tutarı, vb. değerleri anlaşılır bir şekilde 

raporlayabilmektedir. 

Satış ekranındaki sol altta bulunan menü den eğer satış konsolu offline modda çalışıyor ise merkezden güncel 

verileri manuel olarak “Güncelleme yap” seçeneği ile çekebilmekteyiz.  

Satış ekranındaki “Fişleri Gönder” butonu ile de offline modda verileri merkeze gönderebilmekteyiz.  

 

Menü deki “Stok Barkod” seçeneği ekranı 2 kısımdan oluşmaktadır.  

İlk kısımda; Barkodu olmayan ürünleriniz varsa listeleyip onlara otomatik barkod tanımlayabiliriz.  

Grup koduna veya özel kodlara göre ürünleri listeleyip toplu olarak ikinci kısımda yer alan barkod yazdırma 

ekranına aktarmaktadır. 

Fiyatı değişen ürünler varsa bunları listeleyebiliriz ve güncel fiyatlara sahip barkodları ikinci kısımdan yazdırabiliriz. 

Fiyatı değişenleri de silmemiz mümkündür. 

Kampanyalı ürünleri listeleyip barkod yazdırma kısmına aktarabiliriz. 

Yerli üretim ve menşei uygulamasını da malzemelerin listeleyip tek tek ayırabiliriz. Tümüne uygulayıp iptal 

edebiliriz. 
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İkinci kısımda da yazdırma işlemleri ve ön izleme yapılmaktadır. 

 

  

 

“Log kayıtları” Rpos da yapılan tüm işlemlerin tutulduğu ve kayıt altına alındığı kısımdır. Yapılan işlemlerin işlem 

türüne tarihine kullanıcıya hangi pos kasadan yaptığına tutarına malzeme kodu ve açıklamasına kadar karşımıza 

listelemektedir. 
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“Kampanya” uygulamak istediğimizde ekle diyerek istenilen kampanyalar eklenir ve kampanya ekranında 

listelenebilir, eklenen kampanya üzerinde değişiklik yapılmak istendiğinde  üzerinde Mouse yardımı ile çift 

tıklatılarak veya “değiştir” butonu yardımı ile değişiklikler yapılabilir.  

 

 

 

 

“Stok fiyat indirimi” kampanyalı ürünler için belirlenen satış fiyatı veya indirim oranı girişi yapılarak uygulanabilir. 

İndirim yapılacak müşteriler seçilerek, başlama ve bitiş zamanı ya da kampanyalı günler belirlenmelidir. Grup 
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koduna göre ürünler kampanya işlemi yapılacak vakit listelenen tüm ürünlere “toplu indirim oranı tüm kampanyalı 

ürünlere uygula” seçeneği ile tüm kampanyalı ürünlere belirlenen indirim oranı uygulanacaktır.  

 

 

 

 

“Satış Fiyat İndirimi” örneğin cari müşterilere, 24.09.2018 tarihinde başlayıp haftanın yedi günü süren ve 

30.09.2018’ e kadar sürecek olan 100,00TL ve üzeri alışverişe 5,00TL indirim uygulamak için kullanılan kampanya 

seçeneğidir. 
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“Kdv İndirimi” örneğin 24.09.2018 tarihinden 04.11.2018 tarihine kadar geçen zaman diliminde hafta sonları 

uygulanacak ve seçilen ürünlerin kdv siz tutarı tüm müşteriler için geçerli olacaktır. 

 

 

“Malzeme Promosyonu” bir ürün yanında diğer bir ürün için uygulanan indirim olayıdır. Örneğin 24.09.2018 

tarihinde başlayan 30.09.2018 tarihinde son bulacak kampanya hafta içi her gün boş şişe den getirene 1 adet köy 

ayranı ücretsiz olarak verilecek dendiğinde yapılması gereken kampanya seçeneğidir. 
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“Tutar Promosyonu” belli bir ücrette alışveriş yapıldığında promosyonlu ürün seçilip kampanya oranı girilebilir. 

Örneğin; 24.09.2018 tarihinde başlayıp 17.10.2018 tarihine kadar süren haftanın her günü ve 200,00 TL üzerinde 

alışveriş yapıldığında seçilen ürünlerin kampanya oranı ya da tutarı girilerek tutar promosyonu tamamlanmış 

olacaktır. 

 


