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7/24 Destek

Opsiyonel Stok, Muhasebe, Satın Alma, Personel Modülleri

Zincir İşletmeler İçin Merkezi Yönetim

Yeni Nesil Yazarkasa Entegrasyonlu

Online Satış Kanallarına Entegre

Puan ve CRM Uygulamaları

RESTORANINIZDA
HIZ VAR, 
HATA YOK
Oteller, Restoranlar, Pastaneler, Fast Food Zincirleri, 

Barlar, Cafeler Konuk Ağırlama 

Sektöründeki Tüm İşletmeler İçin 

En Uygun Çözüm



Elektra 
Pos
Dokunmatik bilgisayar, mobil terminal, tablet, cep telefonu, turnike gibi her türlü donanımla tam uyumludur. Farklı 

bir sistemden Elektra’ya geçiş yapsanız bile donanımlarınızı değiştirmek zorunda kalmazsınız.

Paket Serviste
Sizden Hızlısı Yok!
Caller ID yardımıyla müşterinizi otomatik tanır, telefon ve 

adreslerini kolayca kaydeder ve sonraki aramalarında tekrar isim 

ve adres sormak zorunda kalmazsınız.

Online Sipariş
Almaya Hazırsınız

Yemek Sepeti gibi online sipariş sitelerine 

entegrasyonunuz hazır. Gelen siparişler ve

müşteri bilgileri otomatik olarak pos programına 

aktarılır ve tüm siparişler tek

Hesabı
Hızlı ve Hatasız Kapatın

Elektra POS ile 

masa hesabı kişilere bölünebilir.

Aynı anda birden fazla ödeme alınabilir 

( Nakit, Kredi Kartı ve Yemek Çeki )

Ödemesi yapılamayan veya eksik yapılan adisyonların 

cari hesapta takibi yapılabilir.

Değişik para birimleri ile hesap alınıp, 

detaylı kasa takibi yapılabilir.

Ödemenin kazanılmış puanlarla 

yapılması sağlanabilir.

Yazarkasa 
Sektörde yaygın olarak kullanılan 

markalarla entegrasyon 

Donanım Seçmez
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Online Sipariş
Almaya Hazırsınız

Yemek Sepeti gibi online sipariş sitelerine 

entegrasyonunuz hazır. Gelen siparişler ve

müşteri bilgileri otomatik olarak pos programına 

aktarılır ve tüm siparişler tek
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Hesabı
Hızlı ve Hatasız Kapatın
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masa hesabı kişilere bölünebilir.

Aynı anda birden fazla ödeme alınabilir 
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Yeni Nesil
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Sektörde yaygın olarak kullanılan 

markalarla entegrasyon 

sağlanmıştır.
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Tüm IOS ve android cihazlarla çalışır.

Offline çalışabilir. Böylece bağlantılarda oluşabilecek problemlerden etkilenmez.

Mutfakta hazır olan siparişlerin bildirimini anında alınır.

Microsoft Azure Bulut altyapısını kullanır.

Kullanıcı Dostu

Ana Menü

Üst Düzey

Güvenlik

Hızlıdır. Sade tasarımı

ile kullanımı kolay ve

kullanıcı dostu bir

uygulamadır.

Elektra POS kullanıcı rol bazlı çalışır. 

Personelinizin yetkilerini saniyeler 

içinde belirleyebilir veya 

değiştirebilirsiniz.

Her kullanıcının tüm hareketleri 

kayıt altına alınır.
Hızlı arama seçeneği ile 

istenen ürünler anında 

bulunabilir.

Servis 

Elemanlarınızın

En İyi Dostu

Siparişlerinizi

Yönetin

Ürünlerin detaylarına 

kolayca ulaşılabilir 

(İç malzeme, görseller, 

hazırlanma süresi..vb)

Malzemelerdeki değişiklik

ya da pişirme talepleri 

gibi ek istekler mutfağa 

iletilebilir.

Seçilen ürün adisyon 

yazdırılmadan istenildiği kadar 

arttırılıp azaltılabilir. Ayrıca ek bir 

ürün istenirse, o adisyona eklenip

gönderilir. Hazır olan siparişler ilgili 

garsona anında iletilir.

Sipariş Almak 

Hiç Bu Kadar Hızlı Olmamıştı

Elektra
Mobil POS

Tüm IOS ve android cihazlarla çalışır.

Offline çalışabilir. Böylece bağlantılarda oluşabilecek problemlerden etkilenmez.

Mutfakta hazır olan siparişlerin bildirimini anında alınır.

Microsoft Azure Bulut altyapısını kullanır.

Kullanıcı Dostu

Ana Menü

Üst Düzey

Güvenlik

Menü, ürün fotoğrafı, fiyat ve açıklamaları anında güncelleyebi

Hızlıdır. Sade tasarımı

ile kullanımı kolay ve

kullanıcı dostu bir

uygulamadır.

Elektra POS kullanıcı rol bazlı çalışır. 

Personelinizin yetkilerini saniyeler 

içinde belirleyebilir veya 

değiştirebilirsiniz.

Her kullanıcının tüm hareketleri 

kayıt altına alınır.
Hızlı arama seçeneği ile 

istenen ürünler anında 

bulunabilir.

Elektra 

Mobil Pos ile

Hızlı, Esnek, Hatasız ve 

Entegre Çözümlere 

Kavuşun

Özel günler için özel menüleri rahatlıkla ekleyebilirsiniz.

Misafirleriniz siparişlerini doğrudan mutfağa gönderebilir.

 Yabancı dilde menü seçenekleri sunabilirsiniz.

 Sürekli baskı maliyetinde kurtulursunuz.

Servis 

Elemanlarınızın

En İyi Dostu

Siparişlerinizi

Yönetin

Ürünlerin detaylarına 

kolayca ulaşılabilir 

(İç malzeme, görseller, 

hazırlanma süresi..vb)

Malzemelerdeki değişiklik

ya da pişirme talepleri 

gibi ek istekler mutfağa 

iletilebilir.

Seçilen ürün adisyon 

yazdırılmadan istenildiği kadar 

arttırılıp azaltılabilir. Ayrıca ek bir 

ürün istenirse, o adisyona eklenip

gönderilir. Hazır olan siparişler ilgili 

garsona anında iletilir.

Hiç Bu Kadar Hızlı Olmamıştı

Elektra
Mobil POS

Dijital Tablet Menü

Misafirlerinizin karşısına renkli, dinamik ve her zaman güncel 

dijital menü ile çıkmanın zamanı geldi



Menü, ürün fotoğrafı, fiyat ve açıklamaları anında güncelleyebilirsiniz.

Elektra 

Mobil Pos ile

Hızlı, Esnek, Hatasız ve 

Entegre Çözümlere 

Kavuşun

Özel günler için özel menüleri rahatlıkla ekleyebilirsiniz.

Misafirleriniz siparişlerini doğrudan mutfağa gönderebilir.

 Yabancı dilde menü seçenekleri sunabilirsiniz.

 Sürekli baskı maliyetinde kurtulursunuz.

Tüm Masaların Güncel

Durumunu İzleyin

İstediğiniz Yöntemle

Hesabı Alabilirsiniz

Masaların müsaitlik ve

temizlik durumlarını

tek ekrandan izleyebileceğiniz 

gibi, her masanın güncel

adisyonlarını da rahatlıkla 

kontrol edebilirsiniz.

Nakit, kredi kartı, yemek

kartı, hesaptan ödeme gibi

pek çok yöntemle beraber,

misafirlerinizin «parçalı»

olarak bu yöntemlerle

ödeme yapabilmesine de

olanak sağlar.

Dijital Tablet Menü

Misafirlerinizin karşısına renkli, dinamik ve her zaman güncel bir 

dijital menü ile çıkmanın zamanı geldi



Otomatik maliyet ve kaçak analizi yapılır

Ödenmez, ikram, zayi işlemleri

kolayca takip edilir.

Çok ambarlı stok takibi yapılır.

Teklif, sipariş, satın alma ve

faturalandırma yapılır.

Reçetelendirme, üretim ve sayım

çok gelişmiştir.

Satıcı ve personel cari hesapları

takibi sağlanır

Restoranınızda
Kayıp Yok
Kazanç Var !

Muhasebe, Satın Alma,

Demirbaş ve Personel

Modüllerine Sahip

Sürekli müşteriler için isme özel kart tasarlanır.

Yapılan harcamaya göre indirim  ve/veya puan verilir.

Farklı koşullara göre farklı puan alternatifleri tanımlanabilir.

Kazanılan puanlar aynı işletmenin farklı şubelerinde kullanılabilir.

iPhone ve Android işletim sistemli telefonlardan restoran yöneticilerinin restoran 

dışındayken de işletmesi hakkında bilgi almasını, muhasebesel işlemleri yürütmesini 

sağlar.

Mobil Yönet ile telefon üzerinden muhasebe hesaplarını kontrol edip, gerektiğinde 

işlemleri onaylayabilir ya da durdurabilirsiniz.

Sadakat Yönetimi Ve 
CRM Uygulamaları

İşletmenizi 
Mobilden Yönetin

Otomatik maliyet ve kaçak analizi yapılır

Ödenmez, ikram, zayi işlemleri

kolayca takip edilir.

Çok ambarlı stok takibi yapılır.

Teklif, sipariş, satın alma ve

faturalandırma yapılır.

Reçetelendirme, üretim ve sayım

çok gelişmiştir.

Satıcı ve personel cari hesapları

takibi sağlanır

Restoranınızda
Kayıp Yok
Kazanç Var !

POS, Stok,

Muhasebe, Satın Alma,

Demirbaş ve Personel

Modüllerine Sahip

Tek Restoran

Yönetim Sistemi

Sürekli müşteriler için isme özel kart tasarlanır.

Yapılan harcamaya göre indirim  ve/veya puan verilir.

Farklı koşullara göre farklı puan alternatifleri tanımlanabilir.

Kazanılan puanlar aynı işletmenin farklı şubelerinde kullanılabilir.

iPhone ve Android işletim sistemli telefonlardan restoran yöneticilerinin restoran 

dışındayken de işletmesi hakkında bilgi almasını, muhasebesel işlemleri yürütmesini 

sağlar.

Mobil Yönet ile telefon üzerinden muhasebe hesaplarını kontrol edip, gerektiğinde 

işlemleri onaylayabilir ya da durdurabilirsiniz.

Sadakat Yönetimi Ve 
CRM Uygulamaları

İşletmenizi 
Mobilden Yönetin



Menünüzde 
İnternete 
Yer Açın

Oteller

Elektra Pos
Referanslarımızdan Bazıları

Kamu Sosyal Tesisler ve Dernekler

Zincir Restoranlar

iSafe,
 müşterilerine kablosuz internet

hizmeti sunan tüm işletmelere hotspot,

loglama ve güvenlik çözümleri sağlayan

yazılım + donanım bir üründür. 

5651 sayılı kanunun gerekliliklerini yerine 

getirir, isteyen müşterilerinize yüksek hızda

internet satabilir, müşterilerinize 

anket doldurtabilir veya 

mesaj göndermelerini

sağlayabilirsiniz.

iSafe 
İnternet Güvenlik ve 
Loglama Sistemi
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