
Dinlenme Tesisleri

Tüm satış noktalarının küçük fakat hızlı birer örneğidir, yol boyu 

dinlenme tesisleri.  24 saat hizmetin yolcu ile yarıştığı, bazen hasretin 
başlangıcı, bazen kavuşmaların arasındaki mola noktalarıdır.
İş süreçleri ve mesaileri ağırdır. Kısa bir zaman dilimin de çok fazla 
konuk ağırlayabilmek gereklidir.  
Konuklarını ağırlarken  kaliteli hizmet sunmayı amaç edinmiş tesislerin,  
otomasyon ihtiyaçları kayıpları azaltıp, kısa sürede iyi hizmet verebilme 
ile doğru orantılıdır. 
Bütün tesis operasyonunda konukların memnuniyeti birinci öncelik 
olmalıdır. 
Myasoft Business Solutions yol boyu dinlenme tesislerine özel 
çözümlerini aynı yapıda buluşturup, bu segment‘e tam ve eksiksiz bir 
çözüm sunmuştur.
Fast Food , Kafeterya, Alakart Restoran, Market, Büfe,  Tekstil Shop, 
Tezgah Satış Takip, Terazili Satış Takip, Otopark, WC-Lavabo gibi satış 
noktalarını aynı yapı içinde yönetin.
Satınalma yönetimi, depo ve üretim kaynak planlaması yaparken,  
Mağaza yönetimi, Restoran Yönetimi, Finans Yönetimi, Demirbaş 
yönetimi, Personel yönetimi, Genel Muhasebe uygulamalarını da tek 
çatı altında takip edip, Mutlak kontrol ve denetim sağlarsınız. 
Uygulama içerisinde CRM müşteri ilişkileri yönetimi de opsiyonel
olarak mevcuttur.
WC –Lavabo çözümünde isterseniz, konuklar WC den çıkarken 
otomatik yazar kasa fişi keser, aynı zaman da kaç kişinin girip çıktığı 
nıda sayan ve raporlayan bir sistemdir.
Vardiya değişimlerinde Kasa Kasiyer icmalleri ile,  hesapların netliği ve 
güvenilirliği sağlanır.
Myasoft Business Solutions 15 yıllık perakende satış noktaları 
deneyimini ve mükemmel hizmet anlayışını sizin başarınız için 
kullanmaktadır. 

Daha fazla 
bilgi için?

www.adampos.com/segmentler
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Market - Büfe - Şarküteri
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Restoran – Fast Food - Kafeterya
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Giyim - Tekstil – Outlet
Giyim – Tekstil – Outlet,  mağazalarınızın sektörel özelliklerini 
barındıran , sezonluk, değişiklikleri planlayabileceğiniz. Renk , 
beden takip yapabileceğiniz, tadilat , değişim kartları 
oluşturabilen, aynı sistem içindeki tüm vardiya ve personel 
operasyonunun aynı kurallara tabiliği ile tam denetim sağlayan 
bir yapıdır. Banka kartlarına olan taksitli satışları kasiyer 
yetkisine bırakmadan, arka ofisteki tanımlanan ihtimallerle Kredi 
Kartı satışını takip edip Banka mutabakatlarında hatasız sonuç 
üretin.

Tesis içinde bulunan market, büfe ve gıda satış reyonlarında 
barkod ile satış gerçekleştirilirken,  Sistem Ana Merkeziniz ile 
Online çalışır. Tüm kasa ve kasiyer hareketleri merkez de 
bulunan veri tabanına işler. Operasyonda vardiya değişimi, 
teraziden tartılarak satılacak ürünler gibi bir marketin ihtiyaç 
duyabileceği bütün satış ve iş yapış yöntemlerini kapsar. 
Market raflarında isterseniz Elektronik Raf Etiketi kullanarak 
fiyatları da Merkezden online değiştirebilirsiniz. 

Yiyecek içecek sektörünün ihtiyaçları göz önünde tutularak 
hazırlanan çözümde Masa Satışı, fast food, kafaterya, mutfak 
siparişleri, garson pos lar veya el terminalleri ile sipariş toplama, 
mutfak ekranları gibi, ihtiyacınız olan tüm ayrıntıların yanında, 
üretim kanyak planlamadan , kiralık reyon yönetimine kadar var 
olan işlerinizin aynı çözüm içinde online takibi ile hem servis 
kalitenizi yükseltir hem de kaçaklarınızı önleyebilirsiniz. 

Tüm Satış İstasyonlarınız da 
en hızlı sürede en çok satış.. 
Her segment için özel tasarlanmış ve alan tecrübesi ile 
geliştirilmiş Myasoft Business Solutions ürünleri, size 
tüm satış noktalarınız da hızlı ve verimli çalışma imkanı 
sunarak, maliyetlerinizi düşürüp daha çok kazanmanızı 
sağlar.
Yemek Çekleri, Banka Kredi Kartlı gibi satışları Ön ofis 
den, arka ofis deki mutabakatları ile mutlak çözüm 
sunar ve zaman kayıplarını önler.    


