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GİRİŞ EKRANI  

POSDAS açılımda karşımıza gelen ilk ekrandan “Giriş Yap” Butonu ile uygulamaya giriş yapıyoruz  

          SATIŞ EKRANI 
Eğer kayıt ettiğiniz ürünü satış  ekranında gösterirseniz aşağıdaki görsel gibi gözükecektir ekranda bulunan ürünlere 

tıklayarak satış yapmaya başlayabilirsiniz miktar kısmına çift tıklayarak da miktarını değiştirebilirsiniz. 

    

Kırmızı ile daire içine alınmış butona tıklayarak alış seçeneğini aktif edersiniz tekrar tıklarsanız satışa geri dönecektir. 

Lacivert renk ile daire içine alınmış buton   mevcut Alış/Satışı  iptal edip yeni satışa geçmek için kullanılır. 

Sarı çerçeveli kısım tahsilat tipini belirler ödeme hangisi ile yapıldıysa onunla Alış/Satış tamamlanır beklet işlemi ise 

müşteri bir şey unuttu onu alırken sizde beklemeye alarak diğer müşterinize Alış/Satış yapabilirsiniz. İşlem tarihi 

geriye dönük Alış/Satış yapmanızı sağlar  

Turuncu renk ile daire içine alınmış buton yapılan son Alış/Satış fişini yazar 

Yeşil renk ile çerçeve içine alınan kısım tutara göre indirim  uygulamak için kullanılır 
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Satış ekranında bulunan menüden Alış/Satış Listesine tıklayarak günlük aylık yıllık ne kadar  Alış/Satış 

yaptığınızı görebilirsiniz  

 Programa ürün eklemek satış ekranından Menü>Ürün Kartlarını açıyoruz ve ürünleri eklemeye 

başlıyoruz 

 Satış ekranında bulunan menüden Gün Sonu seçeneği ile Gün Sonu ekranına gidebilirsiniz               

 
Araçlar program içerisinde genel özellikleri içeren küçük menüdür  

Yedekleme İşlemleri Veritabanı işlemleri için kullanılır 

Uzak Yardım oluşan problemleri uzaktan çözebilmek için kullanılır. 

Lisans ekranı lisans bilgilerinin bulunduğu ekrandır.  

Veritabanı yedeklemesi için kullanılır.  

Yedeklenmiş Veritabanı geri yüklemek için kullanılır. 

Uzak yardım oluşan problemleri uzaktan çözebilmek için kullanılır. Sizin 

yapmanız gereken herhangi bir sorun esnasında yetkiliyi arayıp sizden 

istediği programı buradan  açarak bağlantı imkanı sağlamak 

 

MENÜ 
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                            ÜRÜN KARTLARI  

 

Buradan ürün adını, birimini, grubunu, barkodunu, fiyatını girerek kayıt yapabilirsiniz isterseniz resim ekleyip satış 

ekranında göster seçeneğini işaretleyerek satış ekranında gözükmesini de sağlayabilirsiniz.  

    

Mavi renk ile çerçevelenmiş buton toplu bilgi güncellemek için yukarıda gösterilen Bilgileri Güncelle seçeneği ile 

bilgilerinizi toplu şekilde güncelleyebilirsiniz  

Turuncu Renk ile çerçevelenmiş buton terazi kullanıyorsanız ve ürünlerinizi aktarmak istiyorsanız Terazi Aktarım 

seçeneği ile teraziye aktarabilirsiniz.             

Yeşil renk ile çerçevelenmiş buton ürün listenizi Excel dosyası haline getirmek istiyorsanız Listeyi Excel’e Çıkart 

Seçeneği ile Excel dosyası haline getirebilirsiniz  
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ALIŞ/SATIŞ LİSTESİ  
Satış ekranında bulunan menüden Alış/Satış Listesine tıklayarak günlük aylık yıllık ne kadar alış /satış yaptığınızı 

görüp yazdırabilirsiniz. Aşağıda görülen Alış/Satış Listesi karşınıza gelecektir  

 

        

 

 

  

 

 

 
Solda yapılan Alış/Satış sağda ise Alış/Satış detayı bulunmaktadır.  

Detayı açabilir, silebilir, fiş olarak yazdırabilir ve  liste olarak çıktı alabilirsiniz  
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GÜN SONU  
Gün sonu ekranında tarihe göre günlük, aylık, haftalık ve yıllık ürünlerinizden toplam kaç tane ve kaç liralık satış 

yaptığınızı görebilirsiniz  

Raporunuzu mail olarak atabilir isterseniz yazdırabilirsiniz    
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                  POSDAS BİRDEN FAZLA KULLANICI  

 
POSDAS Dosya Konumundan Sets Klasörünü ve Ayarlar dosyasını açarak içerisine aşağıda kırmızı çerçeveli alanı 

ekleyiniz   

KullaniciAdi=( SQL server Kullanıcı Adı Varsayılan “sa” olur  ) 

KullaniciSifre= ( SQL Server Şifreniz  ) 

 

 


