
 
 

 

İlk versiyonu 2011 yılında çıkmıştır. Adisyon Takibi, Paket 
Servis, Self Servis Satış, Personel, Stok/Üretim/Reçete, 
Kasa, Fatura, Cari Hesap ve Raporlama gibi işletmenizdeki 
tüm iş süreçlerini yönetmenizi sağlayacak özellikleri 
içermektedir.  

 



 

 
 
 

Müşterilerden telefonla sipariş alarak paket servis 
hizmeti veren restoranlar için gerekli bir sistemdir.  
 
Caller-ID Cihazı, Sipariş Fiş Yazıcı ve 
bilgisayarınıza kurulacak bir yazılımdan ibarettir. 
Kurulumu ve kullanımı kolaydır. 
 

Uygulamamız Windows İşletim Sistemine sahip her 
bilgisayarda çalışır. Dolayısıyla mevcut herhangi bir 
laptop veya masaüstü bilgisayarınızı da 
kullanabilirsiniz. İnternetiniz varsa kurulumu uzaktan da 
kolayca yapabiliyoruz. 
 
 



Arayanı numarasından tanır… 

Caller ID sayesinde müşterileriniz sipariş vermek için 
aradıklarında Paket Servis Programı ekranında telefon 
numarası görünür. Arayanın adını adresini bir defa kayıt 
ederseniz, sipariş vermek için sonraki aramalarında 
müşteriye ait tüm bilgiler ekrana otomatikman gelir.  

Her bir müşteri için 3 farklı telefon ve adres kayıt 
edebilirsiniz. (Cep, Ev, İş) Kayıt sınırı yoktur. Müşteri 
adresini ekrana haritadan konum olarak da getirebilir. 

 
 

 
En kullanışlı yazılım… 

Restoran menünüzü yani satışını yaptığınız tüm ürünleri 
fiyatlarıyla birlikte önceden yazılıma giriyorsunuz. 
Siparişini aldığınız müşterinin istediği ürünleri ekrandan 
seçerek kayıt yapabilirsiniz. Müşterinizin varsa 
siparişiyle ilgili özel notunu ve ödeme şeklini de 
girebilirsiniz. Önceki siparişleri de görebilir, hesabı 
olanların borç bakiyelerini takip edebilirsiniz. 



 
Kolay Sipariş takibi… 

Paket Servis Progamı her sipariş için 1 den başlayarak 
otomatikman bir sipariş numarası (Order Id) atar. Tüm 
gönderim aşamasında, kuryede veya teslim edilmiş 
siparişleri detaylarıyla görebilirsiniz.  

Siparişin alındığı andan itibaren hazırlanıp paketçiye 
verildiği ve teslimata kadar tüm akışı takip edebilirsiniz. 
Her siparişe kurye atayabilir, gün içinde veya sonunda 
hesap alabilirsiniz.  

Kuryeye vereceğiniz fişte müşteri sipariş ve adres 
bilgileri de yazılı olacağından teslimat hatasız yapılır.  
Siparişleri sınırsız tahsilat tipleriyle kapatabilirsiniz. 

80mm Termal Yazıcı Avantajı 

Siparişleri yazdırmak için Yemeksepeti ile de uyumlu 
olan 80mm eninde kağıt kullanan termal yazıcı almanızı 
tavsiye ediyoruz. Piyasada çok uygun fiyatlara satılan 
58mm termal yazıcıların çıktıları dar olduğundan 
kullanışsızdır.  

Programda her ürün gurubu için bir yazıcı 
tanımlayabilirsiniz. Ayrıca mutfak, fırın gibi ürün 
hazırlık noktaları için de kullanabilirsiniz. 

Tek Tıkla Satış Raporu Alın! 

Geniş raporlama seçenekleri sayesinde gün sonunda 
hangi ürünlerden ne kadar satış yapıldığını, ödemesi 
alınan veya veresiye müşteri siparişlerini, nakit-kredi-
yemek fişi şeklinde ayrıntılı ciro raporunuzu, kurye 
hesaplarını ve nakit kasa akışınızı detaylarıyla 
görebilirsiniz. 

Müşterilerinize her siparişlerinde sürekli adres, isim 

sormaktan bıkmadınız mı? 

 



 

MeliPOS Paket Servis Programının en önemli 
özelliklerinden birisi de alınan siparişin önceden 
tanımlanan kuryelere yani paketçiler üzerine atanıp hem 
sipariş hem de gün sonunda hesap takibinin 
yapılabilmesidir. Sadece tek tıklamayla kuryenin cep 
telefonunda bulunan Whatsapp numarasına sipariş 
bilgileri mesaj olarak gönderilebilmektedir. 

Gönderilen mesajda müşteriye ait iletişim bilgileri 
sipariş içeriği yanında müşteri adresi ve konum bilgisi 
de gönderilmektedir. Böylece teslimatın çok daha hızlı 
ve doğru biçimde yapılması sağlanmaktadır. Sipariş 
direkt olarak kuryenin telefonuna gönderildiğinden 
ayrıca fiş yazıcı kullanma zorunluluğu da ortadan 
kalkmakta, kağıt israfı ve maliyetinin de önüne 
geçilmektedir. 



 

Android telefonlar için geliştirdiğimiz uygulama 
sayesinde sipariş almak için kullandığınız mobil 
yani cep telefonu hattınızdan arayan 
müşterilerinizin de numaralarını programınızda 
görerek bilgilerini kolayca kayıt edebilirsiniz.  

Cep telefonunuzu arayan numara eş zamanlı olarak 
MeliPOS Restoran Sipariş Uygulaması ekranında 
anında görünmektedir. 

Android Caller Id Uygulaması sadece MeliPOS 
Restoran Yazılımıyla entegre olarak çalışır. Ayrıca 
kullandığınız Android telefonunuzun Mobil Ağ ya da 
Wi-Fi üzerinden internet bağlantısı olması 
gerekmektedir. 

 



 

 
 

Toplu SMS Özelliği 

Toplu SMS firmalarıyla yaptığımız entegrasyon 
sayesinde sipariş yazılımında kayıtlı olan 
müşterilerinize kısa mesaj gönderebilirsiniz.  

Kayıtlı müşteri sayınıza göre ortalama 1.000 – 
11.000 arası uygun fiyatlı sms paketlerinden alarak 
kampanyalarınız veya özel günlerinizde 
müşterilerinize etkili tanıtımlar yapabilirsiniz. 

SMS paketleriyle ilgili detaylı bilgi almak için 
aşağıdaki linkteki sayfayı ziyeret edebilirsiniz. 

 

https://www.toplusms.com.tr/paketler.php 



 
 

MeliPOS Restoran Yazılımı kullanan ve aynı 
zamanda Yemeksepeti.com üyeliği olan iş yerleri 
için geliştirdiğimiz sipariş entegrasyonudur. 

Uygulama sayesinde Yemeksepeti web arayüzünde 
yapmış olduğunuz tüm işlemleri program üzerinde 
gerçekleştirebiliyorsunuz.  

Yemeksepetinden alacağınız Entegrasyon kullanıcı 
bilgilerinizi girdikten sonra mevcut programınızdaki 
restoran menü ile Yemeksepeti’ndeki menünüzün 
eşleştirilmesi ve gerekli ayarları yapılır.  

Yazılımlarımızdaki tüm entegrasyonlar lisans fiyatı 

haricinde ayrıca ücrete tabidir. 

 



Site üzerinden sipariş geldiğinde gelen sipariş anında 
programa aktarılır ve varsa önceden tanımlanan sipariş 
yazıcılarına otomatikman gönderilir.  

Sipariş hazırlandıktan sonra yine paketçi ekranından 
kurye seçimi yapabilir, ödeme tipine göre siparişi 
kapatabilir veya kurye hesabına atabilirsiniz. Paket 
servis raporunda hem telefonla alınan siparişleri hem de 
Yemeksepetinden gelen siparişleri ayrı ayrı 
raporlayabilirsiniz. 

Uygulamada ayrıca Restoranı açma-kapatma, Menü 
kontrolü, Siparişi kabul veya red edebilme gibi 
fonksiyonları da kullanabilirsiniz. MeliPOS-
Yemeksepeti Entegrasyonu sayesinde tek uygulama 
üzerinden tüm paket siparişlerinizi kontrol edebilirsiniz. 

 

 
 



MeliPOS & RestaJet Entegrasyonu sayesinde 
web sitenizden veya mobil uygulamanızdan 
aldığınız online siparişler MeliPOS’a otomatik 
aktarılır. 

Restoranlara Özel Online Sipariş Sistemi. 

Restajet Online Sipariş Entegrasyonu ile Web Sitesi, 
iOS ve Android uygulamaları, müşterileriniz için en iyi 
kaliteyi sunar. Online sipariş, rezervasyon, geri bildirim 
ve navigasyon gibi ihtiyacınız olan tüm özellikleri 
içeren kullanımı kolay ve prestijli bir sistemdir.  

Web siteniz varsa sistem entegrasyonu kolayca 
yapılabilir. Web siteniz yoksa sizin için markanızı temsil 
eden ve her yerden sipariş alabilmenizi sağlayacak bir 
web sitesi hazırlanabilir. 

MeliPOS & Restajet Entegrasyonu sayesinde Web 
Sitenizden ve Mobil Uygulamalardan gelen siparişler 
anında programa aktarılır ve varsa kullanmakta 
olduğunuz yazıcılardan sipariş bilgi fişi çıkar… 

 
 

Instagram ve Youtube gibi sosyal medya platformlarındaki 
sayfalarımızı takip ederek dönemsel kampanyalarımızdan 
yararlanabilirsiniz. 



 

 
 
Android cihazlar için geliştirdiğimiz ve MeliPOS 
Ultimate Restoran Otomasyon yazılımıyla 
entegre çalışan Client uygulama sayesinde cep 
telefonu veya tablet kullanarak masa başında 
sipariş alabilirsiniz.  
 
Android cihazdan girilen siparişler anında kasadaki 
ana bilgisayara ve mutfak, fırın, bar gibi sipariş 
yazıcılarına gönderilir. Mutfakta yazıcı yerine 
Android telefon veya tablet bilgisayar da 
kullanabilirsiniz. (Mutfak Uygulaması gerekir) 
 
 



 

 
 

Self Servis Sistemi 
 
MeliPOS Restoran Yazılımı “Self Servis Modülü” 
sayesinde kolaylıkla hızlı satış yapabilirsiniz.  Sistem 
için mevcut bir bilgisayarınızı kullanabileceğiniz gibi 
ihtiyaca göre Dokunmatik POS Bilgisayar ve Sipariş 
Fiş Yazıcısı da alabilirsiniz. 

Dilerseniz mutfak için ayrı bir sipariş yazıcısı da 
eklenebilir. Dokunmatik bilgisayara opsiyonel olarak 
müşteri ekranı, nakit para çekmecesi ve barkod okuyucu 
gibi donanımlar ilave edilebilir. MeliPOS ile masa 
açmadan da sipariş girebilir, ödeme alabilir ve bunları 
ayrıca raporlayabilirsiniz. 

Yazılımda Gel Al (Take Away) Modülü de 
bulunmaktadır. Kolay kullanımlı tasarımı sayesinde 
müşterilerinizi sırada bekletmeden saniyeler içinde 
sipariş alabilirsiniz. Barkod okuyucu kullanarak 
barkodlu ürünlerinizi seri şekilde satabilirsiniz. 

Self Servis yani Hızlı Satış yazılımıyla birlikte Paket Servis ve Masa 

Adisyon modüllerini de alarak aynı ekranda kullanabilirsiniz. 

 



 

 
 
 

MeliPOS, masa adisyonlarından paket servise, hızlı 
satıştan mutfak sipariş takibine, ürün ve stokların 
kontrolünden ödemelere, işinizi kolaylaştıracak 
entegrasyonlardan detaylı raporlara kadar birçok 
özelliği ile en büyük yardımcınız olacaktır. 
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