
Bay-t Capital ile Rekabet Avantajı Yakalayın ! 

- Sektörünüze özel stoklar ile kullanımınıza hazır. 
 

- Dokunarak veya mouse ile çok kolay kullanabilirsiniz. 
 

- Menü, paket tanımlayarak satış yapabilirsiniz. 
 

- Satış sonunda fatura, yazar kasa fişi veya bilgi fişi yazdırabilirsiniz. 
 

- Barkodlu ve barkodsuz teraziler ile tam entegrasyon. 
 

- Raf etiketi yazdırmak çok kolay. 
 

- Parçalı (çoklu) hızlı tahsilat özelliği. 
 

- Müşteri bekletme tuşu ile sıradaki müşteriyi bekletmeme özelliği. 
 

- Sadakat kartı ile müşterinize özel kampanya fiyatları. 
 

- Müşterinize özel uyarı sistemi ile hatasız satışlar gerçekleştirirsiniz. 
 

- Veresiyelerinizi sınırlayabilir ve gününde tahsil edebilirsiniz. 
 

- İşyerinizi gönül rahatlığıyla yakınınıza emanet edebilecek siniz. 
 

- Programı kulllanan kişinin yaptığı tüm işlemleri tarih ve saati ile birlikte görebilirsiniz. 
 

- Başka kullanıcılara görünmesini istemediğiniz ekranları kapatabilirsiniz. 
 

- “O Ürün Bitti Gelecek, Bekliyoruz” demeyeceksiniz. 
 

- Miktara ve tutara göre çok satılan yada az satılan ürünleri görebilirsiniz. 
 

- Hangi ürünlerden daha fazla kazandığınızı görebilirsiniz. 
 

- El terminali ile hızlı ve hatasız giriş-çıkış yapabilirsiniz. 
 

- Gün Sonunda kasa durumunu ve ne kadar kar ettğinizi görebilirsiniz. 
 

- Müşterilerinize tebrik veya hatırlatma SMS leri gönderebilirsiniz. 
 

- Gelen telefondan müşterinizi tanıyabilirsiniz. 
 

- Şubelerinizin satış ve tahsilatlarını online olarak izleyebilirsiniz. 
 

- Masraflarınızı takip edebilirsiniz. 
 

- İşiniz hakkında merak ettiğiniz her şeyi izleyebilirsiniz. 



HIZLI SATIŞ BROŞÜR ÇALIŞMASI TASLAĞI 
 
Kullanılabilecek Sektörler: 
Bakkal, Tekel Bayi, Şarküteri, Kuruyemiş, Aktar, Manav, Kasap, Kırtasiye, Züccaciye, Tuhafiye, Fastfoot, 
pide&lahmacun, pastane… 

Barkodlu 17.000 stok kullanımınıza hazır: Programın içinde barkod tanımlaması yapılmış 17.000 adet ürün kaydı 
hazır bulunmaktadır. Bu kayıtlar istenildiği gibi düzenlenebilir, yeni kayıtlar eklenebilir veya silinebilir. 

 
Dokunmatik Hızlı Satış Özelliği: 
-Hızlı satış ekranı kullanılarak dokunmatik satış işlemi yapılabilmektedir. 
-Barkodsuz ürünlerin satışını barkodlü ürünler gibi hızlı ve kolay yapabilirsiniz. 

 
Barkodlu ve Barkodsuz Teraziler ile Tam Entegrasyon: 
-Terazi barkodu ile dokunmatik hızlı satıştan barkod okutularak satış yapılabilmektedir. 
-Hızlı satış ekranı teraziden miktar bilgisi alarak barkod çıkartmadan da satış yapılabilmektedir. 
-Program içerisinden barkodsuz ürünlerinize barkod yazdırabilir hatta, PLU barkodu (Terazi Barkodu) 
yazdırılabilirsiniz. 

 
Raf etiketi yazdırmak çok kolay: 
-Ürünlere toplu şekilde Barkod ve Raf Etiketi baskısı yapabilirsiniz. 

Programa entegre “Fiyat Gör” cihazı kullanabilirsiniz.  

Parçalı (Çoklu) Hızlı Tahsilat Özelliği: 
-Hızlı Satış yada Perakende Satış ekranı ile dokunmatik yada barkod okutularak yapılan satış esnasında tahsilat 
tipi olarak; Farklı döviz tipinde Nakit, Farklı bankalara ait pos cihazları ile kredi kartı, yada çoklu (Bir kısmını nakit 
bir kısmını kredi kartıyla yada çek senet) tahsilat yapabilirsiniz. 

Satış sonunda Fatura, yazar kasa fişi veya bilgi fişi yazdırabilirsiniz. 

Müşteri Bekletme tuşu ile sıradaki müşteriyi bekletmeme özelliği: 
-Ürünleri okutulan müşteri başka bir ürün için kasadan ayrılabilir, sıradaki müşterinin işlemi yeni bir fişte yapılarak 
müşteri bekletmeden satış işlemi yapılabilir. Diğer müşteri geri geldiğinde okutulan ürünlere ilaveler yapılarak kaldığı 
yerden satış ilemine devam edilebilir. 

 
Sadakat kartı ile müşterinize özel kampanya fiyatları: 
-Müşterileri özel bir kart ile takibi yapılarak, müşterilere özel fiyatlar ve kampanyalar yapılabilir. 

 
Veresiyelerinizi sınırlayabilir ve gününde tahsil edebilirsiniz: 
-Her müşteriye farklı açık hesap (veresiye) limiti tanımlayabilir, limit aşımında uyarı verilmesi yada uyarı verilerek 
satışın durdurulması sağlanabilir. 
-Veresiyelerin ve cari hesapların takibi rahatlıkla yapılabilir. 

 
Müşterinize özel Uyarı sistemi ile hatasız satışlar gerçekleştirirsiniz: 
-Satış anında müşterilerinize özel istihbarat bilgisi ekranda görülür. 

 
“xxx bitti gelecek, bekliyoruz” demeyin: 
Stoklarınıza minimum limit tanımlanarak, Satış sırasında minimumun altına düştüğünde ikaz vererek, 
stoklarınız tükenmeden sipariş vermenizi sağlar. 
-Stok seviye kontrolleri ile (Maksimum, minimum seviye kontrolleri) sistemin otomatik sizi uyarması sağlabilir. 
Bu şekilde gereksiz fazla stok bulundurmadan müşterilere sürekli taze ürün satışı imkanı sunmaktadır. 



Oturduğunuz yerden işiniz hakkında merak ettiğiniz her şeyi izleyebilirsiniz: 
-Stok raporları ile hangi üründen ne kadar satıldığı, stoktaki miktarın ne kadar olduğu anlık 
izlenebilmektedir. 
-Muadil ürün takibi yapabilirsiniz. 

 
 Miktara ve tutara göre çok satılan yada az satılan ürünleri görebilirsiniz. 

 
 Hangi ürünlerden daha fazla kazandığınızı görebilirsiniz: 
 -Hızlı Satış ekranında Yönetici Pusulasında bulunan Çok Satılan Ürünler raporuna bakılarak Çok Satılanlar Ürün     
Grubu güncellenebilir. Bu şekilde çok satılan ürünler aynı grupta olduğundan daha hızlı işlem yapılabilir. 

 
El terminali ile hızlı ve hatasız giriş-çıkış yapabilirsiniz: 
-Yoğun işletmelerde sipariş girişlerinin doğruluk kontrol u, sayım işlemi, diğer şubelere yapılan sevkiyatlar el 
terminalleriyle kolay ve hızlı bir şekilde yapılır. 
-Mal aldığınız yerlere verdiğiniz siparişlerinizi takip edebilirsiniz. 

 
İşyerinizi Gönül Rahatlığıyla Yakınınıza Emanet Edebileceksiniz: 
-Tüm stoklar ve fiyatlar sistemde tanımlı ve hazır olduğundan firma yetkilisi dış işlemleri için bir yakınına rahatlıkla iş 
yerini bırakabilecektir. 

 
 Gün Sonunda kasa durumunu ve ne kadar kar ettğinizi görebilirsiniz. 

 Müşterilerinize tebrik veya hatırlatma SMS leri gönderebilirsiniz.  

 Gelen Telefondan Müşterinizi Tanıyabilirsiniz: 
-Gelen telefon aramasına göre programınıza bir işlem yaptırabilirsiniz. 
-SMS ve Arayan Numara Takibi Modülleri ücretsiz dir. 

 
 Şubelerinizin satış ve tahsilatlarını online olarak izleyebilirsiniz. 

 
 Masraflarınızı takip edebilirsiniz. 

 
 Programı kulllanan kişinin yaptığı tüm işlemleri tarih ve saati ile birlikte görebilirsiniz. 
 
 Başka Kullanıcılara Görünmesini istemediğiniz ekranları kapatabilirsiniz. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


