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Vega Yazılım’ın 
perakende ve 
hızlı satış yapan 
işletmeler için 
geliştirdiği 
VEPOS 

sisteminin 
uygulama 
programı olan 
FasterPOS ile 
işletmenizin 
performansını 
en üst düzeye 
taşıyın.

MALİ ONAYLI

VEPOS

SİSTEMİ

HIZLI SATIS 
PROGRAMLARI 

ÖNCÜSÜ VEGA



• Kuruyemişçiler 
• Fırın ve Pastaneler
• Börekçi ve Tatlıcılar 
• Şarküteri ve Manavlar 
• Balıkçılar 
• Okul, Yurt Kantin ve         
 Yemekhaneleri 
• Bakkallar ve Büfeler 
• Mini Marketler 
• Hediyelik Eşya Mağazaları 
• Oyun Salonları 
• Kahvehane - Bilardo Salonları 
• Çay Bahçeleri 
• Self Servis Yemek Satış Noktaları  
• Yol Üstü Dinlenme Tesisleri
• Hırdavat ve Yapı Marketler

KİMLER
VEGA FASTER

KULLANABİLİR?



ŞIK VE KULLANIŞLI TASARIMA
SAHİP FASTERPOS 
Dokunmatik POS ekranlarda hızlı ve kolay 
kullanım özelliği ile işinizi kolaylaştırırsınız.
Ürün listesinde ürün birim bilgisi ve fiyat 
bilgisine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Liste Ekranı ile detaylı ve şık görünüm 
sağlayabilirsiniz. Gelişmiş arama ile firma ve 
cariyi aynı alandan arayabilirsiniz. Kasadan 
müşteri hesabı açabilir, açık hesap satış 
gerçekleştirebilirsiniz.

OKUL KART TAKİBİ
Kantinlerde öğrencilerin kartlarına bakiye 
yüklenebilir. Yüklenen kartın bakiyesi takip 
edilebilir. Öğrencinin hangi gün ne yediği 
takip edilebilir. Ayrıca öğrencinin belirlenmiş 
olan yiyecekleri yemesi program sayesinde 
sağlanabilir.

AKIL DEFTERİ CEP UYGULAMASI
Akıl Defteri ile İşletmenizde gerçekleşen 
bütün işlemleri anlık olarak cep 
telefonunuzda veya tablet bilgisayarınızda 
izlemeniz mümkün. Stok, Kasa Giriş-
Çıkış, Kesilen Faturalar, Cari Hareketler, 
Banka Hareketleri gibi bütün işlemleri 
izleyebilirsiniz. Anlık, saatlik veya günlük 
raporlar alabilirsiniz.İnternet bağlantısının 
olduğu her yerde çalışabilen Akıl Defteri 
ile firmanızın kontrolünü sağlamanızda en 
büyük yardımcınız olacak. 

FASTERPOS
KABİLİYETLERİ İLE...

GELİŞMİŞ KULLANICI
AYARLARI
Kullanıcı tanımları ile 
programı kullanan 
kasiyerlerin herbirine 
ayrı kullanıcı adı ve 
şifresi belirlenebilir. 
Kullanıcılara çalışma 
vardiyası belirleyerek 
kasa raporları kişi bazlı 
çıkarılabilmektedir.

Konuşan
Fiyat Gör



ÖZEL ENTEGRATÖR
E-FATURA ve E-ARŞİV ÖZELLİĞİ
Yeni müşteri tanımlamada Mükellef Sorgusu 
yapabilirsiniz. E-Fatura ve e-Arşiv fatura 
düzenleyebilirsiniz.

Vega Yazılım GİB entegratörlüğü sayesinde, 
farklı firma ve programlar aracı olmadan 
faturalarınızı portala yükleyebilirsiniz.

PUAN / KAMPANYA İŞLEMLERİ
Müşterilerinize puan kazandırıp bu puanları, 
satış anında kasada kullandırabilirsiniz
Grupladığınız ürünlere kampanya tanımları 
yaparak ürünlerinizin satışını artırabilirsiniz.

YEDEKLEME
Satış ekranındaki 
yedekleme butonu 
ile verilerinizi 
yedekleyebilirsiniz.
Ayrıca Vega 
yazılım ürünü 
olan Cloud9 

uygulaması 
ile verilerinizi 
bulutta güvenle 
koruyabilirsiniz. 



ONLİNE/OFFLİNE ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ
Market zincirlerinde, çok şubeli 
mağazalarda arada bağlantı olmasa da 
rahatlıkla kullanılabilecek bir yapıya sahip 
olan FasterPOS bu çözümleri ile sektörün 
liderleri tarafından tercih ediliyor. 

SINIRSIZ FİŞ BEKLETME ÖZELLİĞİ
Sınırsız fiş bekletebilirsiniz.
Bekleyen fişi barkod ile çağırabilirsiniz.
Bekleyen fişlere masa numarası 
verebilirsiniz. Bekleyen fişin içeriğini 
görebilirsiniz.

GELİŞTİRİLMİŞ RAPORLAR
Anlaşılabilir ve hızlı raporlamalar ile 
hesabınızı tam olarak yapabilirsiniz.

YAZAR KASA POSLAR İLE
ENTEGRE ÇALIŞABİLME
FASTER POS Yeni nesil yazarkasalar ile
tam entegrasyon sağlar. Ürün isimleri ve 
barkodları ile birlikte Tysso dokunmatik 
cihaz üzerindeki yazıcıdan mali onaylı resmi 
fiş verilebilir.

ÜRÜN İADE İŞLEMİ
İade işleminde fiş üzerinden satış 
bulabilirsiniz. Ayrıca İade işlemini belirli bir 
ürün seçerek yapabilirsiniz.

ÜRÜN GRUPLANDIRMA,
ÜRÜN RESİMLERİNİ EKLEME
Ürünleri gruplandırarak onlara kolay erişim 
sağlayabilirsiniz.
Ayrıca ürün resimlerini ekleyebilirsiniz.
En çok sattığınız ürünlerin ne olduğunu 
düşünmenize gerek yok! Faster onları sizin 
için buluyor…

DİJİTAL MÜŞTERİ SATIŞ EKRANI
Satış anında müşteriyi bilgilendirebileceğiniz 
çift ekranlı pos sistemleri ile müşterilerinizin 
aldığı ürünleri ikinci ekranda göstererek 
satış bigilendirmesi yapabilirsiniz.
Boş anlarda reklam videosu oynatarak gelir 
sağlayabilirsiniz.

TERAZİ İLE ENTEGRELİ ÇALIŞMA
Tartılı ürün satışlarında bilgisayara terazi 
online bir şekilde bağlanır, ağırlık ve dara 
alma işlemleri rahatlıkla yapılır. Böylece hızlı 
ve kolay satış işlemi gerçekleştirilir.

TAHSİLAT İŞLEMLERİ
Nakit, kredi kartı ve yemek çeki olarak 
parçalı tahsilat alınabilir. Buda tahsilatın 
hızlı ve kolay olmasını sağlar.
Satış anında depo seçerek ürünün çıkacağı 
depo bilgisini verebilirsiniz.
Kasada müşteri fişi verebilirsiniz.

Ingenico

Beko

Vera

Verifone Olivetti



 
 

vega wın a5 & ARCTOS
entegrasyonu

web report

armada  & KORVET 

E-DÖNŞÜM ENTEGRASYONU

PUAN / KAMPANYA

YAZARKASA 
ENTEGRASYONU

FA
ST

ER
 P

OS Vega Yazılım’ın ERP programı 
olan WINA5 ile FASTER POS satış 

uygulaması entegre bir şekile 
çalışabilir.

E-Fatura butonu sayesinde vergi 
mükelleflerine kasada, E-Fatura ve 

E-Arşiv gerçekleştirebilirsiniz.

Siz işletmenizde olmasanız dahi, 
internet olan heryerde kasa 

raporlarınıza anlık ulaşabilirsiniz.

Üç al iki öde, ikinci üründe %50 
indirim ve daha birçok puan ve 
promosyonlar oluşturabilirsiniz.

Tedarik zinciri uygulamaları olan
Armada ve Korvet ile deponuzun 

yönetimini yapabilir. Sahada
sıcak satış yönetimini 
gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni nesil ÖKC olan Ingenico, Vera, 
Beko, Olivetti Verifone yazar kasalar 

ile entegre çalışabilir.



HIZLI SATIS PROGRAMLARI ÖNCÜSÜ.

 VEGA

FASTER
POS

www.vegayazilim.com.tr

Yeni Nesil 
Yazarkasa

EnPOS

Barkod Yazıcı

Barkod Okuyucu

Termal Yazıcı

Endüstriyel Dokunmatik

Android El Terminali

Windows Mobile
El TerminaliTermal Yazıcı

Yeni Nesil Ödeme 
Noktası

SBARCO

SUPERLEAD

Tysso
Printer

TyssoPOS

Sun-Mi

SAM4S
SAM4S

WINTEC


