
PUAN TAKİBİ (SADAKAT KARTI) 

      Firmaların müşterilerine, yaptıkları alışverişlerin karşılığında puan verilmesi ve bu puanları sonraki alışverişlerinde 
kullanılması sağlanır. Puan uygulamaları sadece Capital versiyonunda ve Non Stop Shop modülünde kullanılabilir. Puan 
uygulaması için mutlaka Non Stop Shop satış ekranında cari kullanılmalıdır.  

 Kazanılan puanların kullanılabilmesi için satışların merkeze gitmesi yada Non Stop Kasa Kartı Üzerindeki interaktif 
Modda çalışacak alanının işaretli olması ve bu bilgilerin Non Stop Shop kasalarına gönderilmiş olması gerekmektedir.  

 Kartlar, Kampanya-Promosyon Tanımları, Puan Uygulamaları menüsünden tanımlama yapılır. Üç tip puan 
uygulaması bulunmaktadır. Fiş Tutarına Puan Uygulaması, Ürüne Puan Uygulaması ve Fiş Tutarına Oranlı Puan 
Uygulaması  

Fiş Tutarına Puan Uygulaması: Fiş tutarı, baz tutar alanına eşit ya da büyük ise puan uygulaması dikkate alınarak 
kazanılan puan alanındaki değer kadar cariye puan eklenir. Baz tutar alanındaki değer aynı fişte olsa dahi kaç defa aşılırsa 
kazanılan puan alanı ile çarpılarak puan verilir. Örnek baz tutar 100TL kazanılan puan 5TL ve fiş tutarı 310TL ise; 15TL 
puan verilir.  

Ürüne Puan Uygulaması: Baz alınacak ürün ya da ürün gruplarına miktar ya da tutar olarak puan verilir. Baz alınacak 
ürün ya da ürün grupları alanına tıklandıktan sonra İnsert tuşuna basılarak satırlar açılır.  

 

Fiş Tutarına Oranlı Puan Uygulaması: Fiş tutarı, baz tutar alanına eşit ya da büyük ise puan uygulaması dikkate alınarak 
kazanılan puan oranı alanındaki oran kadar cariye puan eklenir. Baz tutar alanındaki değer aynı fişte olsa dahi kaç defa 
aşılırsa kazanılan puan alanı ile çarpılarak puan verilir. Örnek baz tutar 100TL kazanılan puan oranı %1 ve fiş tutarı 310TL 
ise; 3,10TL puan verilir.    

Ek Uygulama Koşulları: Uygulama zamanı alanı işaretlendiğinde, tarih aralığı, haftalık ya da aylık periyotlar ve saat aralığı 
belirlenerek ek uygulama koşulları belirlenebilir. 

Uygulama Ödeme Tipi: Bazı kredi kartları ya da tümü ve nakit ödeme tiplerine göre puan uygulanabilir. 

Uygulanacak Müşteriler: Belli cariler ya da cari gruplarına puan uygulanabilir. 

Şube Bazında Uygulama: Puanlamanın hangi şube ya da şubelerde uygulanacağı belirlendiği alandır. Bu uygulama Şube 
Modülü varsa kullanılabilir. 



Uygulama Dışı Alanlar: Uygulama dışı zamanı alanı işaretlendiğinde, tarih aralığı, haftalık ya da aylık periyotlar ve saat 
aralığı uygulama dışında bırakılır. 

Uygulama Dışı Ödeme Tipi: Bu alanda seçilen kredi kartları ya da nakit ödeme uygulama dışında bırakılır. 

Uygulama Dışı Müşteriler: Belli cariler ya da cari grupları uygulama dışında bırakılır. 

Uygulama Dışı Şubeler: Puanlamanın hangi şube ya da şubelerde uygulama dışında bırakılacağının belirlendiği alandır. 
Bu uygulama Şube Modülü varsa kullanılabilir. 

 Belirlenen puan uygulamalarının kasalarda kullanılması için; Hareketler, Non Stop Shop İşlemler, Güncelleme 
Paketi Oluşturma menüsünden kasalara paket gönderimi yapılmalıdır. 

 Satış ekranı üzerinde kullanımı: Cari ve ürünler seçildikten sonra uygulamaya dahil olan ödeme tipi butonuna 
basıldığında aşağıdaki ödeme ekranından ilgili puan seçimi yapılmalıdır. 

 

Uygula devam et butonuna basıldıktan sonra; 

 

 



Puan sorgula butonu basılarak puan sorgulaması yapılır ve otomatik olarak bu ekran aşağıdaki gibi olur. 

 

Kaydet butonuna basılır ve puan kullanılarak işlem gerçekleşir. 

 

Yapılan satışlardan oluşan puanlara manuel müdahale etmek için; Capital, Hareketler, Puan İşlemleri, Cari Puan 
Bakiyesi Güncelleme menüsü kullanılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


