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PERAKENDE HIZLI SATIŞ PROGRAMI 
 

Logo ürünleri (Go3, Tiger3, Tiger3Enterprise) ile entegre çalışan Perakende Hızlı Satış 

Programı özel olarak tasarlanan hızlı satış ekranıyla kullanıcıların işini en hızlı şekilde 

gerçekleştirmesini amaçlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programın Özellikleri: 

 Satış bekleme özelliği ile kasada müşteri bekletmeden, birden fazla satışını aynı anda 

gerçekleştirebilir. 

    Satış anında müşteri cari bakiyesini kontrol edebilir, vadesi gelen tutarları tahsil 

edebilir. 

 Barkodlu ya da barkodsuz satış yapabilir. 

 Dokunmatik ürün paneline eklenen ürünlerin satışını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. 

    Kısa yol tuşları ile istenilen alana hızlı geçiş sağlayabilir. 

    Kullanım ihtiyacına göre parametreler eklenebilir, ekran görseli tasarlanabilir. 

 Satış anında müşteri bakiyesini gösterir, satışın hangi kasiyer tarafından gerçekleştiği takip 

edilebilir. 

 Stok takibi yapıp, stokta olmayan ürünlerin satışını engelleyebilir. 

 Kullanıcıya göre tema ve görsel kullanımı özelleştirilebilir. 

 

Ana Sayfa Ekran Görüntüsü:  
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                BOSFOR BİLİŞİM 

 

Sektörde tecrübe ve birikimiyle 2007 yılında kurulan firmamız, Logo Yazılım 

Kurumsal İş Ortağı ve Logo Yazılım Çözüm Ortağı olarak hizmet vermektedir. Logo 

ürünleri satışı, kurulumu ve desteğinin yanısıra Logo’ya bağlı veya tamamen 

bağımsız size özel sektörel bazlı ürünler geliştirmekte ve çözümler üretmekteyiz. 

İşletmelerin beklentilerini bilen ve bu beklentilere en uygun çözümlerle cevap 

veren Bosfor Bilişim, bölgesindeki başarılarına her yıl yenilerini eklemektedir. Son 

3 yıldır Logo tarafından Akdeniz Bölge 1.si olarak ödüllendirilmekteyiz. 

Her biri alanında uzman ekimizle, ihtiyacınız olan çözümler sunuyoruz. Masaüstü, 

Web, Mobil uygulamalar geliştiriyoruz. Logo ile çalışan veya tamamen size özel 

yazılımlar hazırlıyoruz. 

Logo çözüm ortağı olan firmamız, Logo platformu üzerinde geliştirilen ve Logo ERP 

ürünleriyle uyumlu çalışan sektörel çözümler sunmaktadır. 

                 Bu yazılım çözümlerimizden bazıları: 

 Bosfor Borç Takip Programı 

 Nakit Akış Programı 

 Perakende Hızlı Satış Programı 

 Fide Takip Programı (FİTAP) 

 Kantar Otomasyonu 

 Mobil Saha Otomasyonu 

 Yazarkasa Aktarım Programı 
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