Bir adımız da GÜVEN...

2007 yılında kurulan ﬁrmamız konuk ağırlama sektöründe ilk günkü heyecanını ve hevesini kaybetmeden geliştirdiği sistemler
sayesinde birçok işletmenin tercih ettiği çözüm ortağı olmanın gururunu duymaktadır.Yiyecek ve içecek sektöründe yıllardır hizmet
vermekte olan MOD POS Otomasyon Çözümleri’nin işletmelere sunduğu hizmetlerin uzun vadeli, süreklilik gösteren ve dünya
standartlarında olmasını ön görmektedir. Yenilikçi ve Ticari ahlak felsefemizle sizlere 7/24 hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.
İşletmenizi yönetirken size, güvenebileceğiniz bir hizmeti garanti ediyoruz…
İnsan odaklı, insana değer veren yeni girişimci, yenilikçi ve güvenilir iş anlayışımızla uzun yıllar kullanılabilir, uluslararası standartlarda
yazılım ve otomasyon çözümleri üretmek ve sürdürülebilir servis hizmeti vermektir.
Geçmişimizden Örnek Aldığımız Hizmet verme anlayışımız ile, Güncel teknolojileri takip ederek Geleceğimize insanların hayatlarını
kolaylaştıracakları eserler bırakmak istiyoruz...
Bu misyonumuzu yerine getirmek için iş ahlakı, dürüstlük ve kaliteden ödün vermeden çalışıyoruz.

Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz
“Yiyecek ve içecek sektöründe yıllardır hizmet vermekte
olan MODPOS Otomasyon Çözümleri’nin işletmelere
sunduğu hizmetlerin en vadeli, süreklilik gösteren ve dünya
standartlarında olmasını ön görmektedir.”
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Alakart Servis
Self Servis
Paket Servisi
Yemek Sepeti
Kurye Takip Sistemi
Steakhouse Satış Sistemi
Terazi Entegre - Barkodlu Satış
Sadakat(Müşteri Takip) Yönetimi
Ön Yüklemeli Satış
Stok Maliyet - Üretim Yönetimi
Çağrı Merkezi Yönetimi

Raporlar
Merkezi Kontrol Sistemi
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Maliyet Yönetim Sistemi
Muhasebe
Zincir İşletme Yönetimi
Franchise Yönetimi
Sipariş Sistemi - Satın Alma Modülü

Kurumsal Çözüm Ortağınız

SATIŞ YÖNETİM SİSTEMİ
İşletmenize özel tüm satış
fonksiyonlarını yönetebileceğiniz
kusursuz bir restaurant
otomasyon sistemi
İşletmenizdeki çalışanların sabit ve mobil pos
terminalleri ile ekrandaki butonlara dokunarak
hiçbir aksamaya yer vermeden tüm satış
süreçlerinizi sistematik bir şekilde yönetmenizi
sağlayan gelişmiş bir restaurant otomasyon
programıdır.
Satış ve sipariş süreçlerini kontrol altında tutar,
servis kalitesini iyileştirir ve müşteri memnuniyetini arttırır. Az iş gücüyle kaliteli ve daha hızlı
iş akışı sağlar. Kişi odaklı hataları ortadan
kaldırır. Anlık raporlar sayesinde doğru ve hızlı
iş akışı sağlar.
İşletmenize özel tüm satış fonksiyonlarını
yönetebileceğiniz kusursuz bir restaurant
otomasyon sistemidir.

ALAKART SERVİS

SELF SERVİS

ModPos Alakart Servis sahip olduğu kullanışlı
fonksiyonları sayesinde servis kalitesini ve
müşteri memnuniyetini de arttırmanızı sağlar.

ModPos Self Servis modülü , işletmeler için
özel olarak geliştirilmiş olup , ana koşul
hızdır...

 Kullanımı son derece basit olup masa ve kişi
bazında satış yapılmaktadır.

 Ürün grupları , ürün ve ödeme tipi aynı
ekranda yer almaktadır.

 İşletmenizdeki bölümler ve masa dağılımları
gerçeğe uygun olacak sistem üzerinde tasarlanıp
isimlendirilir , masa planı olarak yerleştirilir.

 Tek ekrenda barkod okuma ve dokunmatik
ekran satış yapılmaktadır.

 Masa yer değişikliği , masa içi adisyon ayırma ,
masa içi ödeme ayırma , masa birleştirme ,
masalar arası ürün transferi basit , hızlı ve sorunsuz olarak çözümlenir.
 Masa hesaplarını kim tarafından kaç defa
işlem yapıldığını takip eder.
 Tek ekranda ürün-mesaj ve ürün marş işlemi
yaparak kullanıcı için zaman ve kullanım kolaylığı
sağlamaktadır.
 Fix menü ve happy housr sistemi ile
işletme-müşteri arasındaki aksiyonu kolaylıkla
çözümlemektedir.

 Opsiyonel müşteri göstergesi ekranları
kullanılarak müşteri adisyon içeriği , adisyon
toplam , tahsil edilen tutar ve para üstü tutar
bilgisi gösterilir. Aynı zamanda müşteri
gösterge paneli aracılığıyla işletmelerin logosu
ve tanıtım videoları oynatılabilir.
 Tahsilatın yapılmasıyla birlikte para
çekmecesi otomatik olarak açılır ve para
tahsilatı gerçekleştirilir.
 Güvenlik parametreleri üst düzeyde tutulur,
satış tamamlamadan yapılan düzeltme
işlemlerinde yetki sorulması zorunlu kılınabilir.

PAKET SERVİS

YEMEKSEPETİ

Modpos Paket Servis modülü, müşterilerinize ait
adres, telefon, isim, e-posta, web hizmeti, özel
günler vb… müşteri bilgilerini sisteme işleyerek
müşteri memnuniyetinin arttırılması sağlanır.

Modpos paket servis modülü yemeksepeti
entegrasyonu ile gelen siparişleri otomatik olarak
sisteme aktararak iş yükünüzü haﬁﬂetmeye yönelik
yapılmış olup hatalı işlemleri en aza indirgemeyi
amaçlamışlardır.

 Caller ID desteği ile müşterilerinizin bilgileri
ekrana düşmesi sağlanır.

 Müşterilerin siteden verdiği siparişleri sistem
tarafında anında alınması amaçlanmıştır.

 Müşteri bilgi girişini bir kereye mahsus olarak
kayıt oluşturur. Kayıt oluşturulan müşterilerin
tekrarında bilgileri ile birlikte ekranınıza düşümü
sağlanır.

 Sesli ve görsel uyarı ile siparişin gecikmesi ortadan
kaldırılmıştır.

 Sistem üzerinde müşterilerin sipariş adetleri,
sipariş içerikleri, lokasyon bilgisi ve sipariş tarihleri
tek ekranda kontrolü sağlanır.
 Müşterilerinizin sipariş geçmişi görüleceği gibi
cari müşteri bilgileri de kolaylıkla takip edilir.
Paketçi takibi, teslim zamanı ve geliş-gidiş takibini de
kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

 Uyarı sayesinde siparişin süresinin hızlandırılması
hedeﬂenmiş olup müşteri memnuniyetinin de
arttırılması gerçekleştirilmiştir.
 Yemeksepeti entegrasyonu ile müşteri bilgileri
kayıt altına alınmaktadır.

KURYE TAKİP SİSTEMİ
Modpos Kurye Takip Sistemi, paket ve paketçinin
takibini tek bir ekranda kolaylıkla kontrol
etmenizi amaçlamış olup işletmenizin paket
takibini sorunsuz olarak gerçekleştirmenizi
sağlar.

 Paket-paketçi arasındaki işleyişin tek ekrandan
kontrolu sağlanır.
 Paketin teslimi hakkında paketçi baz alınarak bilgi
sahibi olunur.
 Paketin doğru yere doğru zamanda ulaşmasının
sağlanması hedeﬂenir.
 Hesapların ve paketçi üzerindeki tahsilatın
kolayca takibi yapılır.
 Paketlerin etkin bir şekilde yönetilmesiyle insan
kaynağının verimli kullanılması sağlanır.

STEAKHOUSE SATIŞ YÖNETİMİ
Steakhouse satış modülümüz, kilo ile et, steakhouse, kasap vb… terazi ile entegreli ürün satışı yapan işletmelerin
kullandıkları satış sistemidir.
 Temassız kart okuyucu desteği ile müşterinin birden fazla
satış noktası üzerinden alış-veriş yapması ve kendisine
verilen kartlar ile ödeme yapması sağlanır.
 Tartımlı ürün satışı yapan işletmeler için özel olarak
geliştirilmiş olup ürün ve gramajlı tek ekranda
gösterilmektedir.
 Terazi entegrasyonu ile ürünün kilo ﬁyatından baz alınıp
satılan gramaja göre otomatik hesaplama yapılır.

İşletmenize Özel Satış Operasyon Çözümleri

 Personelinizin terazi üzerindeki ürün kodlarını ezberleme
derdinden kurtarır.
 Ürün ara özelliği ile ürün sayısı ne kadar çok olursa olsun
hızlıca satmak istedikleri ürüne ulaşabilirler.
 Terazi entegrasyonu ile etkin stok takibi sağlanmaktadır.

ÖN YÜKLEMELİ
SATIŞ

TERAZİ ENTEGRE
BARKODLU SATIŞ

Önyüklemeli satış modülü ağırlıklı olarak ;
Üniversiteler, Sosyal Tesisler, Hastaneler, Plajlar vb… birçok
işletmelerde güvenilir bir şekilde kullanılır.

Restaurant, şarküteri, pastane, kasap, steakhouse vb…
işletmelerde kullanılmak üzere geliştirilmek üzere özel
yazılımdır.

 Yükleme noktalarında kart yüklemesi yapılır ve periyodik
veya anlık olarak ekstreleri açılır.

 Barkodlu paket ürünlerinin terazi sistemiyle entegrasyon
uygulaması ile tüm yükünüzü sizden alır.

 Kullanıcı kartları önyüklemeli yada borçlandırma(cari)
şeklinde ayarlanabilir.

 Tezgah personelinizin dokunmatikler yardımı ile yazıcılardan
yada terazilerden alınan barkodların ödeme noktalarında
güvenli ve hızlı bir şekilde hesap işlemlerinin kapatılmasını
sağlamaktadır.

SADAKAT (MÜŞTERİ TAKİP) YÖNETİMİ
Artan rekabet koşullarında işletmenizin müşteri devamlılığını, marka
bilinirliğini ön plana çıkaran ve bu doğrultuda tüketicinin sürekli ilgisini
çeken çözümler sunarak müşterilerinizin markanız ile duygusal bağ
kurmanızı sağlar.
 İşletmenize özel puan ve kupon uygulaması oluşturulur.
 Müşterilerinizin biriken puanlarını isteğe bağlı bonusa (nakit’e) dönüştürür.
 Anlık kampanya imkanı sunar.
 Müşterilerinize dijital kaşe sistemi ile bedava ürün uygulaması sağlar. Müşterilerinizin biriken puanlarını şubeler arası kullanma
imkanı sunar.
 E-posta,sms mobil uygulama bildirimleri ile müşterilerinize promosyon tekliﬂeri gönderebilirsiniz.
 Şubeli işetmelerinizde bir ve birden fazla yada tüm şubeler için müşteri kampanyaları oluşturulabilir ve uygulayabilirsiniz

İşletmenize Özel Satış Operasyon Çözümleri

ÇAĞRI MERKEZİ
YÖNETİMİ

YENİ NESİL YAZAR KASA
ENTEGRASYONU

Modpos Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi ile müşteri portföyünü
hızlı bir şekilde analiz edebilip sipariş detaylarını net bir şekilde
gözlemleyebilirsiniz.

Yasal mevzuatlara uygun olarak pos cihazlarına
entegrasyon sağlanmaktadır.

 Yapılan görüşmelerin veri tabanına kaydedilmesi
 Sipariş takibinin daha kolay yapılabilmesi
 Hizmet kalitesinin ön planda tutulması
 Müşterilerin geriye dönük sipariş geçmiş kaydı oluşturulması.
 Gerçek zamanlı izleme ve anlık müdaleler ile sürecin saglıklı ve
güvenilir işlemesi saglanmaktadır.
 Aktif olmayan müşteriler için bildirimler gönderilerek müşteri
portföyü artırılır.

STOK MALİYET - ÜRETİM YÖNETİMİ
Modpos stok maliyet yönetim sistemi ile işletmenizin üretimden satışa kadar ki süreçte tüm iç akışınızı yönetmekle beraber
öngörülen stok durumuyla kıyaslamanızı ve stok durumuna göre size bilgi aktarımını sağlamaktadır.

 Anında veri akışı özelliği ile gerçek zamanlı stok takibi
 Doğru reçete tanımı ile maliyet hesaplaması yapılabilir
 Otomatik stok düşümü özelliği ile olağan stok durumunuzu takip edebilirsiniz
 Fiyat, satıcı ﬁrma, ürün verimliliklerini anında ölçebilir, satın alma süreçlerinizi denetim altında tutabilirsiniz.
 Modpos Stok yönetim ile artan maliet ve kazanç kayıtlarına son
 Stoğunuzda bulunan ürünlerin gerçek zamanlı düşümünü online takip edebilir, geçmişe dönük tüm stok verilerinizi kontrol
altında tutabilirsiniz.

İşletmenize Özel Satış Operasyon Çözümleri

MALİYET YÖNETİM SİSTEMİ


Merkezden Fiyat Değişimi



Merkezden Ürün Tanımı



Merkezden Tek Seferde Grup, Personel, Kategori v.b. Tanımlama



Merkezden Stok-Cost Takibi



Merkezden Veri TransferiMerkezden Ciro Takibi



Satın alma,üretim ve ﬁnansman bölümleri arasında yakın bir işbirliği sağlanması



Doğru ürün yönetimi ile işletme içindeki alım miktarlarının istenilen seviyeye getirilmesi.



Doğru raporlama doğrultusunda işletmenizdeki kayıp ve maliyet miktarlarının minimuma indirgenmesi sağlanmaktadır.



Geçmişe dönük envarter ve sayım miktarlarını kontrol edebilme özelliği

Merkezi Kontrol Sistemi

“

Modpos ile artan
servis kalitesi ve
müşteri memnuniyeti...

WEB & MOBİL RAPORLAR
Modpos raporlama sistemi işletmelere
özel raporlama şablonu ile; yönlendirici,
ﬁkir üreten, ileriye dönük, karar ve
motivasyon sağlayan günlük,aylık ve yıllık
satışlarınızı veritabanında tutarak
operasyonlarınızın denetimini
sağlamaktadır.
Raporlarınızı online olarak ios ve android
cihazlarınızdan takip edebilirsiniz.
Raporlarınız gün sonunda otomatik olarak
e-mailinize gelir ve akıllı
telefonlarınızdan da takibini kolaylıkla
yapabilirsiniz.

RAPORLAR
 İşletmenizdeki geçmişe dönük
performansları anlık görüntüleyebilirsiniz.
 Belirlediğiniz iki tarih aralığındaki
satış performansını takip edebilirsiniz.
 Garson perfomansı, iptaller, ürün raporu, ciro
raporu, günlük ve saatlik
olarak ayrı raporlayabilirsiniz.Ayrıca
raporlarınızı excel,word,pdf vb. formatında da
belgeleyebilirsiniz.
 Kullanıcıların yetki bazlı rapor oluşturma
özelliği bulunmaktadır.
 Tek noktadan bir ve birden fazla
şubelerinizi takip edebilirsiniz.
 Satış ve stok takibini akıllı
cihazlar aracılığıyla rahat ve güvenilir
bir şekilde kontrol ve analiz edebilirsiniz.
 Gelir ve giderlerinizi kolay ve hızlı
bir şekilde görebilir, işletmeniz için
gerekli performans değerlendirmesini
yapabilirsiniz.

MERKEZİ KONTROL SİSTEMİ
Modpos Merkezi Kontrol Sistemi , birden fazla işletmenin tek noktadan doğru bir şekilde kontrolünü sağlayıp fonksiyonları
merkezleştirerek güvenli bir sistem oluşturur. Farklı noktalardaki birçok şubelerin verilerini birleştirerek doğru rapor ve analiz
sağlar.
 Gelen veri gerçek zamanlı olup , verilerin oluşması için gün sonu yapılması , kasa kapatılması veya kullanıcı müdahalesi
gerekli değildir.
 Tüm şubelerinizdeki satış, stok, ﬁnans verilerini merkezde birleştirir.
 Veri güvenliği en üst düzeydedir.
 Şubelerin tek noktadan ﬁyat değişikliği, yetki belirleme ve reçete kitlemesi yapılır.

Merkezi Kontrol Sistemi

SİPARİŞ- SATIN ALMA SİSTEMİ

MUHASEBE

Modpos satın alma ve sipariş sistemi ile
tedarikçilerinizden teklif alıp işletmenize en uygun ﬁyatı
belirleyip diğer tekliﬂerle karşılaştırıp sipariş etmenize
yardımcı olur.

Kasa işlemlerinden banka hesaplarına gelir gider
hesaplarından cari tahsilatlarına kadar olan tüm süreci
güvenilir bir şekilde kayıt altına alınır.

 İşletmenizdeki stoğunuza göre tedarikçilerinize sipariş verme

 Cari hesaplarınızı bakiye ve ödemelerinizi işletme
stokları haricindeki giderlerinizide kayıt altında tutmanızı
ve hatasız net sonuçlar almanızı saglar.v

 Tedarikçiler arasında ﬁyat karşılaştırma ve analiz edebilme özelliği
 Franchıse ve zincir işletmelerde tek şubeden merkeze sipariş
 Siparişlerinize göre yapılan üretim raporlarının oluşturulması ve
sevkiyat lokasyonlarının yönetilmesi
 Şube bazlı indirim oranları ve satış ﬁyatlarının belirlenmesi
 Zincir ve franchıse işletmelerde şube siparişlerinin karşılaştırılıp
raporlanabilmesi
 İşletmenizin tüm satın alma ve sipariş sistemini kayıt altına almakla
beraber işletme maliyetlerinizi minimize etmektedir.

ZİNCİR İŞLETME YÖNETİMİ

Modpos zincir işletme yönetimi merkezden tüm lokasyon ve faaliyetlerini tek noktada birletirip kontrol ve analiz edebilmenizi
sağlamaktadır. Ham madde satıcılarından ,perakendecilere tüm üretim ve satış süreci boyunca bilgi akışının yönetimine yardımcı
olarak zincir işletmelerinizin verimliliklerine önemli katkı sağlar.
 Tüm şubeler yada tek bir şube için bir defa da ürün,grup,ﬁyat ve promosyonlar tanımlanabilir.
 İşletmenin üretim,satış ve ﬁnans bölümlerinin tek bir veri tabanında toplanması
 Şubelerininzde bulunan stokları gerçek zamanlı görebilir,geçmişe dönük stok verilerini hesaplayabilirsiniz.
 İşletmeler arası entegrasyonu esneklik ilkesine uygun olarak gerçekleştiren bir sistemdir.
 İşletmenin coğraﬁ olarak farklı bölgelerde bulunan şubelere özel promosyon ve kampanyalar yapmanızı, buna bağlı çeşitli raporlar
almanızı sağlamaktadır.
 İşletmenin farklı lokasyonlardaki birimlerin eş zamanlı veri akışını ve bilgi transferi yapılmasını sağlamaktadır.

Merkezi Kontrol Sistemi

FRANCHISE YÖNETİMİ

Marka sahibinin şubeleri denetlemek ve kontrolünü sağlaması üzerine kurulu bir uygulamadır. Modpos web servis sipariş sistemi
üzerinden tüm şubelerin günlük talepleri alınır. Alınan talepler doğrultusunda merkezde hazırlanan ürünler franchise şubelere
 Franchise marka sahibi şube kontrolünü web üzerinden girme imkanı.
 Tüm şubeleri tek noktadan kontrol ve karşılaştırma uygulaması.
 Günlük, haftalık, aylık, yıllık tüm şubeleri raporlama özelliği.
 Şubelerin kar-zarar uygulaması
 Marka bilinirliği ve marka kalitesini artışında önemli rol üstlenir
 İşletmenizin tüm fonksiyonlarına ilişkin bilgiye erişiminizi kolaylaştırarak yönetsel etkinliği sağlanmaktadır
 Franchıse işletmenin yurt içinde ya da yurt dışında bulunan şubelerini ve bunların tedarikçi ﬁrmalarıyla dağıtım merkezlerinin
kaynaklarıyla eş güdümlü olarak planlamasını sağlamaktadır
 Modpos franchıse modülü şube satış,sevkiyat verilerini hem de iş süreçlerine ait verilerini kayıt altına alarak bütünsel bir veri tabanı
oluşturmaktadır.

ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunuyoruz...

