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1. AtlasPOS Sistemi Nedir?
AtlasPOS, restaurant, cafe ve bar gibi yiyecek-içecek satışı yapan işletmelerin
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir Elektronik Satış Noktası Yazılımıdır. Sistem,
genel hatlarıyla şu fonksiyonları gerçekleştirmektedir;
• Sipariş ve adisyon takibi
• Detaylı stok ve reçete takibi
• Stok reçetelendirme
• Cari hesap takibi
• Paket satış
• Hızlı satış (Self-servis)
• Mobil sipariş
• Satış, stok, hesap ve kullanıcı raporları
• Đstatistikler
• CallerID desteği ve pakette otomatik müşteri tanıma

Bana Ne Kazandırır?
•

Kaçaklarınızı Önler
Satıştaki hesap hatalarından tutun, stoktaki firelere kadar restaurantlarda
işletmecinin en büyük sorunlarından biri kaçaklardır. AtlasPOS bütün
satışlarınızı ve stoktaki alımlarınızı-tüketimlerinizi reçeteleriyle
hesaplayarak bütün hareketleri detaylı takip etmenizi sağlar. Bu şekilde
tüm kaçakları tespit edebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.

•

Satışlarınızı Hızlandırır
AtlasPOS, siparişlerinizi tamamen elektronik ortamda yöneterek hızınızı
arttırır. Garson siparişi alır almaz satılan ürünle ilgili bilgiler hesaba işlenir
ve aynı anda mutfak veya bardaki yazıcılara gönderilir. Bu özellik garsonun
mutfağa gitmesi ihtiyacını ortadan kaldırarak büyük zaman kazancı sağlar.
Aynı şekilde müşteri hesap istediği anda döküm fişi hesap printerından
yazdırılır. Bu sayede müşterinin bekleme süresi en aza inmektedir
dolayısıyla hizmet kalitesi artmaktadır.

•

Hesabınızı Bilirsiniz
Hangi ürünler daha çok satılıyor? Müşterilerim ortalama ne kadar hesap
ödüyor? En çok paket siparişi veren müşteriler kimler? Hangi kullanıcım
daha çok satış yapıyor? Geçen ay ne kadar malzeme tüketildi?
Bu tür sorular daima yöneticilerin aklını meşgul etmektedir. AtlasPOS,
sunduğu detaylı raporlar ve istatistikler sayesinde tüm bu sorularınızı
saniyeler içinde cevaplayabilir.

•

Đşletmenizin Başında Olmadığınız Zaman WPInfo Hizmetinizde!
Şüphesiz ki bir yöneticinin sürekli restaurantının başında olması işletme
açısından önemli bir artıdır. Fakat dışarıda da olsanız WPInfo(1) modülü
sayesinde Internet üzerinden işletmenizin anlık doluluk ve hesap durumunu
görebilirsiniz. Hem de sadece bir cep bilgisayarı ve internet bağlantısı
kullanarak.
(1)

WPInfo opsiyonel bir modüldür, detaylı bilgi için satıcınızla görüşebilirsiniz.

© 2006 Wakiza Yazılım Teknolojileri

1

Neden AtlasPOS’u Tercih Etmeliyim?
• Kullanım Kolaylığı, “Bunu öğrenmek gerçekten çok kolay!”
“Elemanlarım sisteme ne kadar sürede alışır?”, “Bu sistemi kullanabilecek
birilerini nasıl bulurum?” sorularını bir kenara bırakın.
AtlasPOS, herkesin hızlıca kavrayıp öğrenebileceği şekilde tasarlanmıştır.
Bu sayede işletmeniz, neredeyse hiç zaman ve işgücü kaybetmeden kısa
sürede sisteme adapte olabilir.
•

Sıfır Hata, “Adisyonlarınız kaybolmaz, hesaplarınız sapıtmaz”
Eğer müşterilerimize sorarsanız “sıfır hata” yı abartmadığımızı anlarsınız.
Güçlü yazılım mimarisiy ve veritabanı altyapısıyla AtlasPOS, size
hesaplarınızında maksimum veri bütünlüğü sağlar.

•

Son Teknoloji, Maksimum Hız
Zamanınız değerlidir, sürekli işleyen satış sistemlerinde satış hızı ve
servisin sürekliliği en önemli etmenlerden ikisidir. Varolan son yazılım
teknolojileri Microsoft .NET Framework, SQL Server ve Web Services
kullanılarak geliştirilen AtlasPOS, bu teknolojiler sayesinde maksimum hızı
sağlayarak işlerinizin sorunsuz devamlılığını garantiler.

•

Uzman Hizmet Kadrosu, Hızlı Çözüm
Başınıza gelebilecek her türlü problemde hepsi alanında eğitim almış ve
sektörde uzmanlaşmış kadrosuyla Wakiza, size en etkili ve hızlı destek
çözümlerini sunmaktadır.
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2. Sistem Nasıl Çalışır?
AtlasPOS’ta her sipariş, satış, hesap ve üretim safhalarının tümüyle ele alınmaktadır.
Garson siparişi alır, onaylar onaylamaz kayda işlenir ve sipariş mutfak, bar vb.
birimde konumlanan yazıcılardan çıkar ve burada servise hazırlanır. Hesap kapatma
ve tahsilat işlemi kasiyer tarafından yapılır. Hesap istenir istenmez hesap fişi
kasadaki yazıcıdan çıkartılır. Sistemin genel işleyişi aşağıdaki gibidir.
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3. Sistem Altyapısı Nasıldır?
AtlasPOS, Microsoft Windows işletim sistemleri üzerinde çalışmakta ve database
server olarak Microsoft SQL Server’ı kullanmaktadır. Bileşenlerin genel özellikleri
aşağıda verilmiştir.

© 2006 Wakiza Yazılım Teknolojileri

4

