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Birinci kural “Koşulsuz Müşteri memnuniyeti” 

En uygun fiyatlı, en geniş ürün yelpazesi, bekletmeden satış - 
tahsilat, sadakat uygulamaları ve kampanyalar !!!  

Bay-T Entegre Pro; kolay kullanımı, üstün yetenekleri, sınırsız 
raporlama özellikleri, kullanıcıların ve müşterilerin yüzünü 
güldürüyor.  

SMS göndererek müşterilerinizi bilgilendirirken (kampanya-bayram-hatırlatma vb.), 
müşterinizden gelen telefonları Caller ID özelliği ile tanıyarak sipariş kaydı yapabilirsiniz. 

İşletmeniz durmaksızın-düzenli-saat gibi çalışacak !!!  

El terminalleri ile hızlı, hatasız ambar giriş-çıkışı yapılırken, anında barkod 
ve raf etiketi basılabilmektedir.  

Satışlarınızı barkodlu/barkodsuz her türlü terazi ile, yeni nesil ÖKC ler 
kullanarak, isterseniz dokunmatik satış ekranı ile çok kolay ve hızlı 
gerçekleştirebilirsiniz. 

Tek ekranda nakit-kredi kartı-açık hesap, TL veya dövizli tahsilat işlemleri yapabilirsiniz. 

 E-Arşiv ve E-Fatura kullanıcılarını satış anında otomatik tespit ederek E-Fatura 
kesebileceksiniz. 

Seri numaralı mal takibi(cep telefonu vb), Gruplu mal (ramazan paketi, paket menü vb.) 
satışları yapılırken stok ikazları ve anlık miktarları izlenebilmektedir.  

Ayakkabı - Konfeksiyon vb. sektörlerde Renk-Beden ve seri (asorti) 
tanımlamaları ile alış-satış yapılabilirsiniz. 

Rulo vb. malzemeye sarılı ürünlerin kesilerek barkodlu-barkodsuz satışı ve 



takibi yapılabilmektedir. 

İşletmenizde program ile entegre “Fiyat gör” cihazları kullanabilirsiniz. 

Şubeli işletmelerde off-line ve on-line çalışabilme özelliği sayesinde, merkezle 
bağlantı kesilse dahi satış durmaz. Bağlantı kurulunca otomatik veriler merkeze 
aktarılır.  

Biten ürünler diğer şubelerden sorgulanarak tedarik edilir,  

carinin anlık bakiyesi sorgulanarak şubelerden tahsilat yapılabilir veya risk limitleri dahilinde 
açık hesap satış yapılabilir. 

Alırken Kazanacaksınız !!! 

Mal kabuller, “Satın alma sözleşmesine” bağlı olarak yapılır. Hatalı fiyat ile gelen mal alımları 
engellenir. 

Bay-T Entegre Pro; geçmiş tarihlerde yaptığınız satışları dikkate alarak, satabileceğiniz 
miktarda mal almanızı sağlar. İsterseniz sizin belirttiğiniz Minimum, maksimum  seviyeleri 
göre alım siparişlerinizi oluşturur 

Siparişlerinizi en uygun koşullarda hangi tedarikçi sağlar izleyebilirsiniz. 

Alım iadeleri, alım şartlarına uygun ve kontrollü olarak yapılır. 

Stoklarınıza minimum limit belirterek, satış sırasında minimumun altına düştüğünde ikaz 
vermesi sağlanır. Bu özellik, minimum sermaye ile maksimum çeşit bulundurmanızı, 
stoklarınız tükenmeden sipariş vermenizi, miadlı ürünlerde taze ürün bulundurmanızı sağlar. 

İşletmenizi “karlılığa ve başarıya” taşıyan özellikler!!! 

Kullanıcılar kendilerine verilen yetkiler dahilinde işlem yapabilirler ve yaptıkları tüm işlemler 
(yeni kayıt-silme-değiştirme) izlenebilmektedir. 

Gün sonu kasa durumu, satış karlılığınız, miktar ve tutara göre “En Çok” ve “En Az” satılan 
ürünler, hangi üründen daha fazla kazandığınız vb. raporlar işletmenizi aydınlatacaktır. 

“Yönetici pusulasından” firmanızın ileriye dönük olarak 
yapacağı ödeme ve tahsilat toplamlarını-detaylarını görebilir, 
nakit akışınızı grafik olarak izleyebilirsiniz. 

Bay-t Entegre Pro içindeki yüzlerce rapor, işletmenize özel 
kolayca değiştirilebilir, yeni raporlar tasarlayarak programa 
ekleyebilirsiniz. 

Rapor çıktılarınızı e-mail olarak gönderebilir, HTML, PDF dökümanı, Microsoft Excel çalışma 
belgesi, metin belgesi, zengin metin belgesi olarak alabilirsiniz. 



Çok kullandığınız rapor filtrelerini saklayabilir, görünmesini istemediğiniz filtreleri 
gizleyebilirsiniz. 

Bay-t Entegre Pro; Inter Pos, Es Pos, Hugin Pos, IBM Pos (Genius 700) eski nesil cihazlarla da 
entegre çalışmaktadır. 

 El terminalleri ile (Mobil çözümler) off line veya on line olarak sahada sıcak ve 
soğuk satışlar, sipariş, tahsilat, sayım işlemleri yapılabilmektedir. Detaylar için 
tıklayın. 

Android işletim sistemli cep telefonlarından kullanıcı yetkileri dahilinde stok ve 
cari bakiyeleri sorgulanabilmekte, yönetici raporları alınabilmektedir. Detaylar 

için tıklayın. 

Verilerinizin güvenliği için otomatik yedekleme özelliği geliştirdik.  

Kolay kullanım, konforlu özellikler, kısaca farklılıklarımız!!! 

Seçim pencerelerinde grafik kullanarak önemli bilgilerin kolayca görünmesi sağlanmıştır. 

Kendi anlayacağınız kelimeler ile kısa yollar tanımlayarak, programın her yerine tek tuş ile 
ulaşabilirsiniz. Sadece klavye kullanarak işlemlerinizi hızlı yapabilirsiniz. 

Tüm kartlara (Stok, Cari vs) ve hareket fişlerine (fatura, kasa, banka 
vs)işletmenizin çalışma şekli ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni alanlar 
ekleyebilir, bu alanları seçim pencerelerinde görebilir, raporlarda filtre 
olarak kullanabilirsiniz. 

Tüm kart ve fişleri kendi isteğinize uygun, veri giriş alanlarının yerlerini 
değiştirebilir kullanmadığınız alanlar gizlenebilir, yazı karakterleri ve 
büyüklükleri değiştirilebilir veri giriş vb. alanların renkleri değiştirilebilmektedir. 

Kart ve fiş seçim pencerelerinde iken kart veya fiş detay bilgileri anında görülmesi sağlanarak 
aranılan veriye hızlı ulaşım sağlanmıştır. 

İnternetten versiyon güncelleme imkanı 

Bayilerimiz Bilgisayar arızası donanım değişikliği gibi durumlarda çalışma saatleri dışında 
internetten parametre alabilmektedir. 

Bayilerimiz Soru veya sorunlarınıza program içindeki yardım bölümünden tıklayarak 
internetten uzak erişim desteği alabilmektedir. 


