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 RPOS Logo Kobi ve kurumsal ürünler ile tam entegre çalışan perakende çözümdür. Veri 
referansları Logo dan alınır ve Logo veri tabanına aktarılır. 
 
 RPOS Perakende Programı, POS (Klasik Ekran – Hızlı Satış Konsolu) ve Yönetim 
programlarında oluşur.   
 
 

MAĞAZA YÖNETİMİ 

           Program standartlarının belirlendiği, posların çalışma prensiplerinin belirlendiği yetki 
tanımlarının toplu olarak yapıldığı, kasalara bilgi gönderimlerinin yapılabildiği, detaylı raporların 
çekilebildiği gelişmiş yönetim firma ve işyeri, pos yönetim panelidir. 
 

 Tanımlama 

             Birden fazla pos tanımının bulunduğu işyerlerinde posların çalışma prensipleri, pos 
yönetiminden ayrı olarak veya toplu olarak gönderimi yapılır.  
  

 Yetkilendirme 

Kullanıcıların tanımlanması yetkilendirilmesi, poslara göre görevlendirilmesi, posların kasa 

tanımlarının, kredi kartı pos  tanımlarının, terazilere veri gönderim yetkisi gibi işletmenin tüm 

faktörleri mağaza yönetiminden yapılır pos terminallere gönderilir. 

 

 Veri Gönderme ve Veri Çekme 

             Poslar ile birebir haberleşme servisler üzerinden yapılır. Anlık kasa durum bilgileri 

alınabilir, fiyat değişiklikleri gönderilebilir. Günlük kasaların hesaplarının kapatılması, hatalı, şüpheli 

ve yanlışlık yapılan işlemler mağaza yönetiminden sorgulanabilir. 
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 Raporlama 
Gün sonu /Anlık Pos Satış Raporu 
Gün sonu / Anlık Kasa/Pos Raporu 
Gün sonu /Anlık Kasa Performans 
Raporu Fiş ve Satır iptal raporları 
İndirimli Satış Raporu 
 

 
 

 

 Barkodlama ve Barkod  Havuzu 
 

            Barkodu olan ve olmayan ürünler filtreler ile barkod havuzuna alınabilir. Barkod 

ataması yapılabilir. Toplu ve  tekli barkod yazdırması yapılabilir. Farklı barkod yazıcılar 

türlerine göre dizaynlara atanabilir. 

            Ayrıca satın alma – satış irsaliyelerinden, alınan- verilen siparişlerden filtreleme ile toplu 

barkod basımı mümkündür. 

 

 Fiyat Yönetimi 
 

Mağaza içerisinde Poslarda ve Logo konsollarında kullanılacak fiyat tanımları Mağaza 
Yönetiminden yapılıp poslara gönderilebilir. Fiyat kartları ile çalışmayan işletmelerde malzeme grup 
koduna ya da malzeme genel grubuna verilecek kar oran bilgisi tanımlanabilir. Bu durumda RPOS 
konsollar online çalışma prensibinde son satın alma maliyeti üzerinden belirtilen oran üzerinden 
yuvarlayarak birim bulur. Ayrıca döviz fiyatları Logo kurları üzerinden çevrim yaparak Türk Lirası 
fiyatlandırması yapar. 
 

            

 

 

 

 

 Kampanya 
  Stok Fiyat İndirimi 
  Satış Fiyat İndirimi 
  Kdv İndirimi  
  Malzeme Promosyonu  
  Tutar Promosyonu 
  Puan Kampanyası 



RPOS Perakende (LOGO) V2.20.44 

 

 

 RPOS SATIŞ KONSOLU 

Hızlı satış konsolu ve klasik satış ve pos yönetim ekranlarından oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 Lokal Veri Tabanı 
 
Program Logo entegrasyonlu çalışmakla birlikte RPOS tüm kayıtlarını önce kendi veri tabanına 

kayıt altına alır. MSSQL veri tabanı kullanan RPOS her pos için ayrı olarak tanımlanabileceği ortak veri 

tabanında da tanımlanabilir. 
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 Online Çalışma 

 
Verilerin Logo veri tabanı ile anlık veri iletişimine açık olduğu durumlarda malzeme, cari, fiyat 

gibi tüm tanımlar anlık olarak Logo veri tabanından alınır ve aynı şekilde Logo veri tabanına aktarılır. 

 Offline Çalışma 

 

Online veri tabanında olduğu gibi veriler lokal veri tabanına kayıt yapılmakla birlikte veriler 

toplu olarak çekilir ve toplu olarak Logo kayıtlarına işlenir. Offline çalışma prensibinin kullanılması 

internet kullanımının yetersiz olduğu durumlarda ya da sunucu bakımlarında sistemin çalışmayı 

sürdürmesine izin verir. Ancak Logo veri tabanının yoğun kullanıldığı durumlarda verilerin güncel 

kullanılmasını güncelleme sıklığı belirleyecektir. 

 E-Fatura / E-Arşiv 
 

 E-fatura mükellefi cariler Logo veri tabanından kontrol edilerek, e-fatura olarak tanzim 
edilmesi sağlanır ve gönderime hazır hale getirilirken, matbu fatura kesilmesi engellenir. Yeni nesil 
ödeme kaydedici cihazlar ile protokol üzerinden veri gönderimi yapılarak, mali fişlerin yazdırılması 
mümkündür. 

 
 Dövizli Hesaplama 

 
       Rpos dövizli maliyet hesaplarını destekler. Logo kur tablosuna göre fiyat çevrimlerini yapar, 

RPOS Hızlı Satış Konsolunda Türk Lirası çevrimini yaparken, Klasik ekranda döviz bakiyelerine 

yansıtabilir. 

 Fiyat Yönetimi 

 

         Tüm fiyatlandırma kaynakları Logo dan alınır veya Logo ya işlenir.  Logo fiyat 
kartlarından öncelik ve sıralama numaraları verilen değerlere göre perakende, 

toptan, üye müşteri fiyatlandırmaları çekebilir. Bu tanımlar hem Online hem de offline yönteminde 

kullanılabilir. Hesaplamalı yöntemler olarak adlandırılan fiyat tanımları sadece Online kullanımda 

mümkündür. Parametrik olarak son satın alma fiyatlarından belirlenen, malzeme grubunun kar 

marjına ya da genel malzeme kar marjını gözeterek fiyatlandırmalar otomatik olarak alınabilir. 

Fiyatlandırmalar Logo üzerinde yapılabileceği gibi yetkiye bağlı olarak Rpos satış konsolundan, 

mağaza yönetim panelinden tanımlanabilir değiştirilebilir. 

 

 Seri No Barkod ve Lot ile çalışma 
 

          Malzeme izleme yöntemi ürün bazlı olarak seri numarası veya lot olarak tanımlanabilir. Barkod 

ile arama ekranlarında barkodla birlikte Lot ve seri numarası üzerinden arama yapabilir. 

 Barkod Tasarlama ve Yazdırma 
 

          Fiyat değişimi olduğunda kullanıcı ekranına fiyat değişikliği olduğu uyarısı gelebilir, fiyat 

değişikliği olan ürünler listelenip yazdırılabilmektedir. 

          Yetkiye bağlı olarak barkodsuz ürünler listelenip, barkod atanabilir, barkod havuzu ile toplu 

ve tekil barkodlar yazdırılabilir, farklı yazıcılardan etiketler yazdırılabilir. 

Satın alma irsaliyelerinden, satış irsaliyelerinden ve alınan ve verilen siparişlerden toplu barkodlama 

ve yazdırma yapılabilir. 
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 Fatura ve Hareket Türleri 
             Rpos ile Toptan ve Perakende Satış Faturalarını, Toptan ve Perakende Satış iadelerini, satın 

alma irsaliye ve faturları düzenlenebilir, faturaları basılabilir, gider pusulası düzenlenebilir ve 

basılabilir. 

 Terazi ile Çalışma 
Cas, Digi, Densi, Aclass gibi yaygın barkodlu terazi markalarının yapılarına göre veri 

hazırlayabilir, terazi yazılımları aracılığı ile gönderimini yapabilir. 

 Satış Kapatma, Ödeme, Tahsilat, Parçalı Tahsilat 

Rpos satış konsolundan yapılan tüm satışların sonlanabilmesi için tahsilat ekranına 
yönlendirilir. Tanımlı tahsilat türlerinden nakit, kredi kartı, veresiye işlemleri ile veya parçalı ödeme 

olarak ödeme yöntemlerinden birkaçı ile sonlandırılması gerekir. Perakende cari hesabına veresiye 

satış yapılmasına izin verilmez. Ayrıca satış dışı işlemler yetkiye bağlı olarak tahsilat yapılabilir. 

 Rpos Satış Elemanı Konsolu 

Rpos Satış konsolundan faklı olarak, satış hareketleri sonlandırılmamış satış hareketi olarak 

tüm posların ortak veri tabanına gönderilebilir. Her tanımlı Rpos Hızlı Satış ve Satış Elemanı Posu bu 

satış hareketlerini satış ekranına alabilir, yetkiye  bağlı olarak ilave  çıkartma düzeltme yapabilir. 

İşlemler en son RPOS Hızlı Satış ekranda tahsilat veya cari hesaba gönderme ile son bulur. 
Tahsilat hareketlerinde olduğu gibi yetkiye bağlı olarak geri ödeme veya cariye kasadan ödeme 

yapılabilir. 

 Pos / Yazarkasa Entegrasyonu 
Mali belleğe sahip ödeme kaydedici cihazlar, pos ve yazarkasalar ile haberleşerek mali bellek 

kayıtlı satış yapabilir. Offline POS kasalardaki verileri alabilir. Pos yazarkasa entegrasyonu için ilave 

lisanslar gerektirir. 

 Bilgi Fişi ve Fatura Kullanımı 
Rpos üzerinden irsaliye, fatura, elektronik fatura, gider pusulası, otomatik bilgi fişi tanımı 

yapılabilir, kurumsal dizaynlar  yapılabilir. 
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 Pos Kasa Raporlama 
Poslar üzerinden satış ve kasa raporları alınabilir. Her pos kendi üzerindeki raporu yetkiye 

bağlı olarak düzenleyebilir iken, mağaza yönetimi üzerinden posların toplu raporları alınabilir. 

 Üye Müşteri / Kartlı Müşteri 
Üye müşterilere ait tanımlar Logo üzerinde tanımlanamadığı için ortak veri tabanında tutulur. 

Kartlı müşterilere ait satış hareketleri takip edilebilir, bu müşterilere özel indirimler düzenlenebilir. 

 Kısayol Tuşları / Hızlı kullanım / Browser Özelleştirme 

RPOS ekranları perakende kullanımında yoğun çalışma koşullarında pratik kullanım için 
özel tasarlanmıştır. Hem kısayol ikonları hem de kısayol tuşları ile birçok işleme tek ekrandan 
ulaşılabilir. Ayrıca browserların özelleştirilebilir yapısı ile görüntülenmesi istenmeyen alanlar, 
gizlenerek sadeleştirilebilir. 

 

 Kullanıcı Denetimleri 

Fiş satırı silme veya fişi tamamen çıkarma yetkiye bağlıdır. Yetki verilmeyen kullanıcı fiş veya 
satır çıkarma istediğinde program yetkili kullanıcı girişi ister. Yetkili kullanıcı şifre girişi ile çıkarma 
yapılabilir. Ancak satır bazlı çıkarma ve fiş iptal işlemleri raporlanabilir. 

Programda işlem var iken program kapatılamaz. Exe kırılarak, elektrik kapatılarak bile 
kapatılmaya çalışıldığında program açıldığında kaldığı yerden devam eder. Yetkili bulunmadığı 

durumlarda kullanıcı işlemi ancak beklemeye alabilir. 

 İndirim Tanımları 
RPOS satış işlemlerinde 5 adet satır indirimi, 5 adet genel indirimi ve yuvarlama indirimi kolay 

bir şekilde uygulanabilir. İndirim uygulama yetkiye bağlıdır. İndirim yapılan faturalara ve fatura 

satırlarına ait raporlama alınabilir. 

 Fiyat Gör 

Satış öncesi fiyat öğrenme ekranlarıdır. Satış işlemlerinde fiyat görüntülenir ancak 

satır çıkarma ya da fiş iptali kontrol raporlarına yansıyacağı için, fiyat kontrol işlemleri 

fiyat gör ekranından yapılmalıdır. 
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 Malzeme, Birim, Barkod, Cari Kart, Fiyat Tanımlama 

RPOS ekranlarından yeni malzeme, cari kartı ve müşteri kartı tanımlanabilir, 
mevcutlar üzerinde değişiklik yapılabilir. Birim atanabilir, fiyat tanımlamaları tekil veya toplu 
olarak yapılabilir. 

 

 Barkod ve Seri No ile Çalışma 
Online çalışma prensibinde barkod arama ekranları aynı zamanda seri numara ve lot ile 

çalışma imkanı sunar. Arama ile hem  ürün gelmiş  hem  de seri/lot lu ürün işaretlenmiş olur. 

 

 Tema Kullanımı 
 

      

 

 

Rpos  ,      20  den  fazla  hazır  tema  desteği  ile  farklı 

renk ve  tonlarda  kullanım  imkanı sunar. 

 

 


