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Bayt EntegrePro da Terazili çalışma olarak 2 yöntem bulunmaktadır. 
1-Teraziden barkod çıkartılarak yapılan çalışma
2-Teraziden EntegrePro Hızlı Satış ekranına miktar bilgisi çekerek yapılan 
çalışma.
       
1-Teraziden barkod çıkartılarak yapılan çalışma;
       İş yerinde müşteri alışveriş yapıp ürün yada ürünleri sepete koyup kasaya
giderek satın almış olduğu ürünleri kasadan geçirerek yapılan çalışmalarda 
kullanılmaktadır. Bu yönteme uygun olan barkodlu teraziler ile EntegrePro daki 
stok kodu adı fiyat ve barkodu bilgisinin dışarıya export edilmesi ve terazi 
yazılımından bunun import edilerek taraziye alınması işlemidir. Bu işlem için 
terazi yazılımlarının uygun formatında bir dosya yapısı ile stok bilgilerinin 
export edilmesi gerekiyor. Bu noktada EntegrePro Cas LP II ve Dibal K255 
Terazilerine uygun formatta dosya üretmektedir. Fakat, bu işlem sadece 
EntegrePro daki stok bilgilerinin teraziye gönderimi ile alakalı bir durumdur. 
Farklı marka terazileri olan bir kullanıcı ise terazinin PLU formatını Bayt 
EntegrePro daki Parametreler Stok Parametreleri PLU Tanımları sayfasında aynı 
yapıda düzenlenmesi yeterli olacaktır. Teraziye stok bilgileri terazi yazılımı 
üzerinden manuel girilirse ki bunlar EntegrePro ile aynı olmak zorunda. (örnek 
olarak stok kodu barkodu fiyatı) farklı marka ve model terazilerin ürettiği 
barkodlarıda EntegrePro doğru okuyacaktır. Detay bir bilgi diğer farklı marka ve
model terazilerde bizim export ettiğimiz dosyaları okuyabilmektedir. Genelde 
benzer dosya yapılarına sahiptirler. Test etmek imkanı varsa denemekte fayda 
var. Örnek olarak Aclass  ls2  2615e terazi Dibal K255 ile aynı tipte dosya 
import ediyor. Fakat terazinin ayarlarına bakmak gerekiyor.

2-Teraziden EntegrePro Hızlı Satış ekranına miktar bilgisi çekerek yapılan 
çalışma.
       Bayt EntegrePro Hızlı Satış ekranına miktar bilgisi çekmek için; sürekli 
gönderim yapabilen, sürekli gönderim modunda olan ve comport üzerinden 
haberleşen tüm terazilerden Bayt EntegrePro Hızlı Satış ekranı miktar kolonuna 
miktar bilgisi alınmaktadır. Bu sistemin uygulanacağı işletmelerde müşteriye 
ürünü hazırlayan ve kasa işlemini yapan kişi aynı kullanıcı dır. Örnek verecek 
olursak; ürünü satıcı teraziye koyar ve yanında bulunan dokunmatik pc deki Bayt 
EntegrePro Hızlı Satış ekranında bulunan ürünün resmine tıklar ve terazideki 
miktar Bayt EntegrePro Hızlı Satış ekranı miktar alanına gelir. Sonra 2. ürünü 
koyar, aynı işlemi yapar ve satışı bitirir. Bu tipte çalışma yapısına sahip 
işyerleri için barkod üretmek ve ürünlere PLU barkodları yapıştırmak gerekmez. 
Direk satış ekranı üzerinde teraziden miktar bilgisi alınarak hızlıca satış 
yapılabilmektedir. Bu şekilde çalışma yapısına sahip işyerleri için uygulanacak 
bir yapıdır.
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