
Bölüm Ayarları
Ayarlar bölümünden, Bölüm Ayarlarına girilir;

Fiş Ayarları – 1

İskonto kullanılacak  : Plasiyerin gelen iskontoyu satırda görmesini ve yetki verilirse girişine izin 
verilmesini sağlar
Döviz kullanılacak  : Satırda döviz alanı aktif olacak ve istenirse farklı döviz tipleri seçilebilecek.
Ödeme planı kullanılacak: Satırda alan aktif olacak ve istenirse farklı tipler seçilebilecek.
Sevk Tar. Ve Özel Alanı Sakla: Fatura tarihinden farklı sevk tarihi kullanılmak istendiği aktif hale 
getirilebilecek
Ödeme Planı seçimi zorunlu: Ödeme planı kullanımını zorunla hale gelecektir.
KDV değiştirilmesin: Satırda stokla birlikte gelen KDV değişimini engelleyecektir.
Türkçe Klavyeyi etkinleştir: Program içerisinde Türkçe klavye kullanmanızı sağlayacaktır.
Satırda Özel Alan Kullan
     Özel alana değer yazılabilecek alan
Fiyatta Ondalık Hane       : 2
Miktarda Ondalık Hane    : 3

İsteğe göre bu alanlar işaretlenir.



Fiş Ayarları – 2 

Kayıttan Sonra Yazdır         : Fiş kaydından sonra hemen yazdırabilmek amacıyla işaretlenir.
Kayıttan Sonra Tahsilat Aç : Fiş kaydından sonra tahsilat fişi ekrana açılmak amacıyla işaretlenir.
Aynı stok satırlarını birleştir 
Aynı stok seçildiğinde uyar
Paket sayısını göster           : Örneğin tavuk; ürün araca kg olarak yüklenir, fakat her çıkış 
yapılacak ürün farklı kg olarak paketlidir, paket say işaretlenirse faturanın alt tarafında ürünler 
okutuldukça paket sayısı ortaya çıkacaktır. Fakat bu sayı geri alınamayacağından işlem bir kerede 
doğru okutularak çıkışı yapılmalıdır.
Türkçe klavye etkinleştir
Stok seçim miktara göre sırala
Sevkiyatta miktarı sınırla : Sevkiyatta sadece yüklenen sipariş miktarına çıkışına izin verilecektir.
Sevkiyatta yeni ürün engelle : Sevkiyatta sadece yüklenen sipariş ürünlerinden başka, stok çıkışı 

engellenecektir.
Tahsilatı kayıttan sonra kapat: Tahsilat fişi kayıttan sonra, bölüm hemen kapanacaktır.



Fiş Ayarları – 3

Kayıttan Sonra Entegrasyon  :
Bu bölüm işaretlendiğinde, her kayıt edilen işlem anında merkeze güncellenecektir.
Entegre Edilecek Bölümler: başlığı altındaki bölümlerin seçenekleri işaretlemelerine göre çalışma 
sürdürülecektir.
Fiş Değiştirme Gün Sayısı: Şuan kullanılmıyor.

GPS Ayarları
Girişte Otomatik Çalıştır !

GPS Verisi Topla !   Konum Değiştikçe!
                                 Zamana Bağlı!
Plasiyer anlık takip edilmeyecekse, merkezi güncelleme sırasında GPS bilgileri Bay-t Entegre 
programına gönderilecektir.

GPS Verisini Gönder!  Veri Topladıkça!
                                     Zamana Bağlı!

Eğer şuan plasiyer nerede, hangi güzergahta bilgisi alınmak isteniyorsa, bu bölümde gerekli 
işaretlemeler yapılıp saklanmalıdır. Yani veriler toplandıkça merkezi güncellemeye gerek kalmadan 
anlık bilgiler merkez tarafından görülebilecektir.



Yetkiler
Bu alanlar işaretli gelir, istenir ise işaretleri kaldırılır. Satış elemanının(plasiyerin) hangi alana 
müdahale etmesi isteniyorsa ona göre seçim yapılabilir.

Miktar Değiştirebilsin!
Fiyat Değiştirebilsin!



İskonto 1 değiştirebilsin!
İskonto 2 değiştirebilsin!
İskonto 3 değiştirebilsin!
İskonto 4 değiştirebilsin!
İskonto 5 değiştirebilsin!
Genel İskonto Değiştirilebilsin!
Merkezi güncellemede mevcut faturalar değiştirilebilsin! Bytemobile içerisinde, kullanıcının 
kayıt etmiş olduğu faturaları, yeniden güncellenebilmesini sağlar. Örneğin, mağazada katlar 
arasında farklı el terminalleri ile satış yapan kullanıcılar var. Müşteri 1.katta alışverişini bitirdikten 
sonra 2. Katta alışverişe devam edebilir, 1.kattaki satış elamanı faturayı kayıttan sonra anında 
merkezi günceller ve 2.kattaki satış elemanı da aynı faturayı çağırarak aynı satış faturasından 
işleme devam eder. (Faturanın fiş numarası alanına gelip merkeze güncellenen fatura numarası 
yazılır, üç noktalı butona tıklanır çıkan uyarıya evet denir ve fiş tekrar işleme devam edilecek 
şekilde el terminaline gelmiş olur)

Bu alanlar işaretli gelir, istenir ise işaretleri kaldırılır. Satış elemanının-plasiyerin hangi alana 
müdahale etmesi isteniyorsa ona göre seçim yapılabilir.
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