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Perakende sektöründeki verimlilik teknolojisi

AdamPos
Pazarda hizmet veren Türkiye’nin önde gelen çözüm sağlayıcı
bir firması olarak tüm perakende sektöründeki şirketlere
başarıya giden yolda yardımcı olmaktayız

Bizim çabamız,
“müşterilerimizin
aklında acaba
daha iyisi var mı?”
sorusunu sözlerle
değil gerçeklerle
gidermektir

Erhan Kılıç

AdamPos Genel Müdürü

P

Perakende sektörüne donanım ve yazılım anlamında 15 yıldır etkin çözümler sunan
Adam POS’un kuruluşundan bugüne geçirdiği evreleri anlatır mısınız?
AdamPos 1995 yılında Ankara da kuruldu. O
yıllarda IBM POS Yetkili Hizmet Merkezi olarak faaliyet gösteren firmamız, 1997’den sonra IBM Çözüm Ortağı olup IBM POS terminalleri satmaya
başladı.
2000’li yıllar ile organize perakendeciliğin gelişimine paralel olarak AdamPos hem müşteri sayısını hem de cirosunu yükseltmeye başladı. 2000’li
yılların ortalarında pazarda müşterilerin taleplerini karşılayabilmek için Myasoft adı altında “Zincir Mağaza İş Yönetim Yazılım”ını üretti. 2007 yı-

lından bu yana Myasoft 100’den fazla müşteride
1000’den fazla kullanıcıya ait “Mağazacılık Yönetim ERP”si haline geldi. 2009 yılında Myasoft ürün
ailesinden olan MyaRes yazılımımıza POS A.Ş. tarafından IBM SurePos 500 üzerinde mali onay alınarak pazarda farklı bir sinerji yaratıldı.
Bugün artık satış noktası terminalleri (POS)
pazarındaki deneyimimiz ile her sektördeki perakende firmalarına satış noktası ve arka ofis yönetiminde; maliyet düşüren, ciro ve verimlilik arttıran
çözümler sunuyoruz.
Pazarda hizmet veren Türkiye’nin önde gelen
çözüm sağlayıcı bir firması olarak tüm perakende
sektöründeki şirketlere başarıya giden yolda yardımcı olmaktayız.

nü, kasa önünde 4,25 TL’ye çıktığını fark edemeyip ödemeyi yapar. Evine döndüğünde fişi şöyle
bir incelerken kandırıldığını zanneder ki perakendeci aslında bunu kandırma amacı ile yapmaz. İşletmecinin teknolojinin gerisinde kalarak iş süreçlerini ve insan hatalarını önleyemediği için böyle küçük rakamlarda ortaya çıkan karışıklar sonucunda marka dünya devi olsa da tüketicinin o markaya güveni biter.
Son dönemde medyaya yansıyan “Elektronik Raf Etiketi” projesinin yerel perakende
zincirlerinden Çelikkayalar’da uygulamaya
konduğunu biliyoruz. Bu sistemi kullanan perakendeci ne gibi avantajların sahibi oluyor?
Elektronik Raf Etiketi hiçbir perakendecinin
göz ardı edemeyeceği ve gelecekte herkesin kullanacağı bir teknolojidir. İnsiyatifin insan elinden
alınarak oluşabilecek hataları yok eden bir yatırım
olan uygulamanın kazancı hemen fiilen işletmede
fark edilir. Örneğin tüketici bu sistemin uygulanmadığı bir markette 3,90 TL raf fiyatı olan bir ürü-
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IBM Pos Sistemleri
DIGI Barkodlu Teraziler
IT gereksinimler, (Veri Tabanı,
Ser-ver, Altyapı, PC)
Myasoft Perakende İş Yönetim
Yazılımı,
Myasoft CRM Yazılımı
Kiosklar Self Servis Ürünler
Elektronik Raf Etiketi
Mobil Ürünler

Bunun dışında Elabel® Elektronik Raf Etiketi sistemi tüm mağazalarınızda, aynı anda fiyatları değiştirip yönetebileceğiniz gelişmiş satış destek sistemidir. Günümüzde ürün çeşitliğine önem
veren firmaların ciro ve müşteri sayılarını arttırdığı
araştırmalar ile doğrulanmıştır. Bu ürün çeşitliliğini
sağlarken rafları yönetmek daha da karmaşık hale
gelir. İşte tam bu noktada teknolojiden yararlanıp,
tüm sisteminizin fiyat operasyonunu bir merkezden yönetebilirsiniz.
Elabel® Elektronik Raf Etiketi sisteminin hatasız ve etkin kullanılırlığı sayesinde, ciro ve karlılıkta,
işletmelere önemli faydalar oluşturduğu konusunda artık son derece eminiz. Yönetim tercihine bağlı olarak gerek lokasyonlardan gerekse tek bir merkezden yönetilebilen Elabel® Elektronik Raf Etiketi Sistemi sayesinde “karar verme – uygulamaya
geçme” sürecindeki hataların ve aksamaların, işletme sahipleri ve yöneticileri için kâbus olmasını
tamamen engelledik.
İlk önce, klasik etiketlemede kullanılan ve genel giderlere direk etkisi olan sarf malzemelerinin
tüketimi ve yazıcı giderleri tüketiminden kurtulmayı
ele alalım. Ardından, personelin harcadığı zamanı
verimli alanlara kaydırmak gibi hesaplanabilir maliyetlerin yanında zamanlama hataları, fiyat tutarsızlıkları, prestij kayıpları gibi hesaplanamayan mali®
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Danışmanlık Hizmetleri
Call Center Destek hizmetleri
Gümrük Kapıları Geçiş Sistemi,
Emanet Para Otomasyonu (Ceza
ve İnfaz Kurumlarına)
Dinlenme Tesisleri Otomasyonu

yetleri de bir araya getirdiğimizde Elabel® Elektronik Raf Etiketi Sistemi fiyat yönetimi uygulamalarında her işletmenin yardımcısı olacak.
YZB organizasyonunda katılımcı firma
olarak yer aldınız. Organizasyon hakkındaki
değerlenilmenizi dinleyebilir miyiz?
YZB organizasyonu şeklinde birçok perakende sektörü organizasyonlarına daha önce de katıldık. Bu seferki geniş katılımı ve organize perakendecinin Türkiye’deki konumu itibari ile en etkileyici
olanıydı diyebilirim.
Sahip olduğunuz kalite belge, sertifika ve
unvanlar nelerdi?
Biz mükemmele ulaşmak için zor testlerden
geçmek gerektiğine inanırız. ADAMPOS, daha iyi
hizmet sunabilmek adına, ödün vermeden çalışmaktadır. Kendini en iyilerle ve en zor alanlarda
test etmiştir.
Bu sayede; TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi,
ISO9001 Yönetim Belgesi, Ready for IBM, IBM
Busıness Partner, National weights and Measures Laboratory Stanton Avenue Teddington Middlesex TW11 0JZ sertifika ve unvanlarının sahibiyiz.
Kısa ve uzun vadeli planlarınızı bizlerle
paylaşır mısınız?
AdamPos’un kalite standardı, global düşünmek ve bu düşünceyi somut gerçeklere dönüştürmektir. Bizim çabamız, “müşterilerimizin aklında acaba daha iyisi var mı?” sorusunu sözlerle değil gerçeklerle gidermektir.
Kalitesini dünya pazarlarının tescil ettiği ürün
ve çözüm projeleriyle AdamPos, perakende sektöründe markalara artı değer katmaya devam edecektir.
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