
ÜRÜN KATALOĞU

• Vera Satış Uygulaması, bilgisayar ihtiyaci olmadan online ürün yükleme ve   
   satışını yapabilen ilk ve tek yeni nesil yazar kasa POS çözümüdür.
• Market, büfe, kuruyemişçi, manav, kasap, butik vb. küçük ve orta ölçekli 
   işletmelerde kullanılacağı gibi zincir mağazalarda da merkezi ERP   
   sistemleri ile entegre olarak çalışabilir.
• Bulut teknolojisi ile çalıştığı için ayrıca yedekleme gerektirmez, data  
   kaybetme riski yoktur.
• Fiş üzerine özel mesajlar ile kampanya QR Code/Barcode basılmasına imkan 

verir.
• Kullanıcıya özel parametrik bir sisteme sahiptir.
• Client üzerinden yapılan eklemeler, parametre yüklenerek anında yazar 

kasaya aktarılabilir.
• Herhangi bir merkezi sisteme bağlı olma zorunluluğu olmaksızın bir tablet 

veya akıllı telefon üzerinden dahi, kullanıcı bilgileri ile giriş yaparak ürün 
yüklemesi yapılabilir, satışlar anlık görülebilir.

• Yapılan satış anında stoktan düşer.
• Retiva kullanılarak, stok ve satış süreçlerinin tamamı, ekstra bir donanım 

kullanmadan, VERA Yazarkasa üzerinden yönetebilir.
• Satış elemanları ve plasiyerler tanımlanabilir, prim oranlarını belirterek 

yaptıkları satışlar üzerinden prim almaları sağlanabilir.
• Sisteme giriş-çıkış raporları ile personel takibi yapılabilir.

• Perakende ve mağazacılık sektöründe hizmet veren tüm küçük, orta ya da 
büyük ölçekli işletmeler (bakkal, manav, kasap, market, zincir market, 
şarküteri vb.) için hayata geçirilen, PC POS ile entegre yazılım çözümüdür.

• Yeni nesil bütünleşik sistem çözümü VERA PC POS ile tam uyumlu olarak 
çalışmaktadır. 

• İstenirse eski nesil yazarkasa donanımları kullanarak Yeni Nesil Yazarkasa PC 
POS sistemine entegrasyonu gerçekleştirilebilmektedir.

• Cari İşlemler, Kasa İşlemleri, Banka ve Kredi Kartı İşlemleri, Reçete, Sadakat 
Kart Uygulamaları, E Fatura, E Arşiv, Promosyon, Raporlama, Ödeme İşlemleri 
ve Stok Takibi gibi tüm iş akış aşamalarında uçtan uca çözümler sunar.

• Sistem Güvenli Servis Sağlayıcı (TSM) üzerinden Bulut Teknolojisi kullanarak 
çalışmaktadır. Tüm bilgiler bulut teknolojisinde yedeklenmektedir. Ayrıca 
yedekleme gerektirmez, data kaybetme riski yoktur ve kesintisiz hizmet 
garantisi verilmektedir.

• Kapıda online olarak satış ve tahsilat yapmaya olanak verir. Yapılan satış 
anında sisteme yansır, stoklardan düşer.  

• Retiva POS yazılımı üzerinden bağlılık programları, kampanyalar, 
raporlamalar, stratejik yönlendirmeler ve katma değer yaratan 
organizasyonlar düzenlenebilmektedir.

• Yazılımdan bağımsız güncelleme sayesinde bütün erp vb. ürün yönetim 
sistemleri, kampanya sistemleri veya akla gelen bütün sistemlere çok hızlı 
bir şekilde entegre edilebilmektedir.

• Yemek çeki uygulamaları ile tam uyumlu çalışır.

• Vera Delta çözüm ortaklığı ile geliştirilmiştir.
• Online ve o�ine kullanma imkanı sunar
• Mobil yapısı sayesinde yol kenarı park uygulamalarında kullanılabilir. 

Özellikle belediyeler tarafında tercih nedenidir.
• Açık ve Kapalı otoparklarda geçiş kontrol sistemi ile birlikte çalışır.
• Kayıt dışı geliri engellediği gibi online raporlama olanağı sağlar.
• Bariyer, yazarkasa, dokunmatik ekran gibi donanımlarla birlikte anahtar 

teslim projeler sunar.
• Kampanya modülü mevcuttur.
• Araç plaka bilgisi ve giriş saatini gösteren bilgi f işi basar.
• Nakit, kredi kartı ve parçalı ödeme seçenekleri vardır.
• Şifreli tarife giriş ve güncellemesi yapar.
• Tarife bilgisinden otomatik f iyat hesaplaması yapar böylece kullanıcı 

kaynaklı yanlış hesaplamaların önüne geçer.
• Girişi yapılmış fakat çıkışı (tahsilat) yapılmamış işlem sayılarının Z raporu 

üzerinden takibine olanak verir.
• Bölge ve lokasyona göre farklı tanımlamalar yapar ve tarifelendirir. Araç 

çıkışında, belirlenen tarifeler doğrultusunda, parklanma sürelerine göre, 
otomatik olarak f iyatlandırır. Güncellenebilen tarife sistemine sahiptir.

• Abone tanımı / Normal / Özürlü araç tarife tanımı yapar.
• Peronların doluluk oranlarını online olarak gösterir.
• Park halindeki araçları online olarak sayı / plaka no /ciro bazlı takip eder.
• Merkez of isten tüm parkomat görevlilerindeki kasa durumunun online 

izlenebilmesine olanak verir.
• Araç tiplerine göre ücret tarifesi tanımlar.
• Kaçak araçları tarih, bölge, saat olarak geçmişe dönük detaylı raporlar.
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Broşürde yer alan görseller fikir edinme amaçlıdır, üreticiden kaynaklı küçük farklılıklar gösterebilir.

• Restoran, kantin, pastane, cafe, büfe vb. da malzeme tedariğinden, müşteri 
memnuniyetine kadar tüm süreçleri planlar. 

• Masada online olarak satış ve tahsilat yapmaya olanak verir. Yapılan satış 
anında sisteme yansır, stoklardan düşer.

• Gıda sektörünün profesyonelleri tarafından tasarlanan, işletmenizin tüm 
ihtiyaçlarına karşılık verecek bir sistemdir.

• Üretim, maliyetlendirme, ürün ve grup bazlı reçetelendirme
• Anlık FIFO maliyetlendirme ve envanter
• Bağımsız platform, internet, el terminali, POS, yazar kasa üzerinden salon ve 

paket siparişi, adisyon, faturalama ve raporlama
• Kasa, banka, kredi kartı, çek/senet ve cari hesap takibi
• Çoklu depo, şube ve merkez yönetimi
• Sadakat programı ve müşteri ilişkileri yönetim süreçleri
• Personel insan kaynakları süreçleri ve personel devam takibi
• Dijital imza ile elektronik menü entegrasyonu
• Kendi süreçlerinizi tasarlayabilme ve çalıştırma
• VERA Yeni nesil yazarkasa ile tam uyumlu restoran çözümleri 
• Mevcutta kullanılan crm uygulamalarına entegre olabildiği gibi işletme 

taleplerine göre sadakat kart ve kampanya modüllerine sahiptir.
• Kapıda online olarak satış ve tahsilat yapmaya olanak verir. Yapılan satış 

anında sisteme yansır, stoklardan düşer.
• Yemek çeki uygulamaları ile tam uyumlu çalışır.

Kültür & Sanat / Eğlence / Seyahat

• Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Senfoni Orkestraları ile 
birlikte sinema salonları, tiyatrolar, sahne sanatları, eğlence ve daha 
yüzlerce etkinliğin online bilet satışlarının gerçekleştiği platformdur.

• Bilet Rezervasyon ve satış yazılımı ile; kamu ve özel sektöre ait sinema 
işletmeleri ve sahne sanatları ile birlikte, seyahat, eğlence merkezleri, tema 
parklar, kayak merkezleri başta olmak üzere biletlemeye konu olan tüm 
sektörlere çözüm üretmektedir.

• Vera Delta ile yeni nesil yazar kasa entegrasyonunu biletleme sektöründe 
hayata geçiren ilk markadır.

• Bilet rezervasyon ve satış yazılımı ile birlikte biletleme sektöründe kullanılan 
ya da kullanılabilecek; sadakat kart uygulamaları, CRM, dijital imza, 
muhasebe entegrasyonları, native uygulamalar dahil olmak üzere kurum ve 
kuruluşların tüm yazılımsal ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.

• Kolay kullanım özellikler, geniş ve parametrik raporlama olanakları ve 
özellikle zincir işletmelere uygun merkezi yapısı ve uzak uç bağlantıları ile 
modüler yapıda çözümler sunmaktadır.

• Sektörde uzman ve alanında deneyimli teknik ekibi ile özel projeler de 
üretilmektedir.

www.biletiva.com

www.divasoft.com



YENİ NESİL YAZAR KASA

VERA Delta Plus
Yeni Nesil Yazar Kasa POS

Çevre Birimleri

VERA POS Sistem

DONANIM ÜRÜNLERİ DONANIM ÜRÜNLERİ

• 1D, 2D, Postal ve Stacked kodları 
okuyabilme

• Wide VGA (752 x 480 Piksel) tarama
• 1D Barkodlarda 0,1 mm (4 mil) 
çözünürlük

• 86000 Lux ışık ortamında dahi sorunsuz 
okuyabilme

• Barkod okumayı doğrulamak için Green 
Spot ışığı

• IP42 Standartlarında
• 1,5 metreden düşmeye dayanıklı

• POS, Yazarkasa ve PC sistemler İçin   
  mükemmel dizayn 
• Düşme / darbeye dayanıklılık
• Su / sıvı geçirmezlik
• Çok hızlı okuma
• Vibrasyonsuz çalışma
• Mükemmel okuma açısı ve hızı. 

VERA ÇOK YÖNLÜ MASA TİPİ
LAZER 1D Barkod Okuyucu 

• 1D Tek Çizgili Lazer barkod okuyucu
• Saniyede 100 Tarama
• 20 ~ 450 mm okuma mesafesi
• Tetikli / Tetiksiz okuma
• IP54 koruma standartı
• USB bağlantı

VERA DELTA BARKOD OKUYUCU
1D Barkod Okuyucu

VERA DELTA BARKOD OKUYUCU
2D Barkod Okuyucu

Barkod Okuyucular

Aksesuarlar

DELTA MASAÜSTÜ STAND
VERA Delta Ayaklı Stand

• EFT POS Özellikli Yeni Nesil 
Yazarkasa  Vera Delta ile 
uyumludur.

• 360 derece dönebilen ergonomik 
tasarım

• Montaj aparatı sayesinde hızlı ve 
kolay montaj işlemi

• Ayarlanabilir modüler yapı
• Dayanıklı ham madde
• Uygun Maliyet

VERA DELTA PLUS KILIF
Yazar Kasa POS Cihazı Kılıfı

• EFT POS Özellikli Yeni Nesil 
Yazarkasa Vera Delta Plus için 
özel üretilmiştir

• Boyun askısı

VERA DELTA KILIF
Yazar Kasa POS Cihazı Kılıfı

• EFT POS Özellikli Yeni Nesil 
Yazarkasa Vera Delta  için özel 
üretilmiştir.

• Boyun askısı

MİNİ USB KABLO
Ethernet Uzatma Kablosu (L Model)

• 1.Kalite
• L Tip

DELTA PLUS MASAÜSTÜ STAND
VERA Delta Plus Ayaklı Stand

• EFT POS Özellikli Yeni Nesil 
Yazarkasa Vera Delta Plus için 
özel olarak üretilmiştir.

• 360 derece dönebilen 
ergonomik tasarım

• Montaj aparatı sayesinde hızlı 
ve kolay montaj işlemi

• Ayarlanabilir modüler yapı
• Dayanıklı ham madde
• Uygun Maliyet

Restoran, paket servis, otopark gibi mobil ödemenin olduğu tüm 
sektörlerde en uygun cihaz VERA Delta Plus, düşmelere, sıcağa ve soğuğa 
karşı ekstra dayanıklı

5 MP otomatik odaklı LED �aşlı kamera ile fotoğraf ve video çekme, barkod, 
karekod ve plaka tanıma fonksiyonlarını destekler.

10 güne kadar standby süresi ile uzun ömürlü üstün pil performansı

Nakit, manyetik, akıllı kart ve temassız ödeme türlerinin tamamını 
destekleyen ödeme seçeneği kolaylığı

Ele oturan ve haf if dizaynı ile seyyar kullanımda hareket özgürlüğü 
sağlayan ergonomik tasarım

Çift SIM desteği ile operatörden kaynaklı iletişim kesinti problemlerini 2. hat 
ile çözebilme özelliği

GPRS bağlantısına ek olarak ethernet girişi ile hem masaüstü hem de mobil 
kullanıma uygun donanım

3G bağlantı ve GPS opsiyonu ile uygulama ve raporlama çeşitliliği sağlar.

3,5” 320X240 renkli, arka aydınlatmalı dokunmatik özellikli kullanıcı ekranı

5MP otomatik odaklı LED �ashlı kamera ile 
fotoğraf ve video çekme, 1D ve 2D barkod, 

karekod ve plaka tanıma fonksiyonları

Akıllı, manyetik ve temassız ödeme 
özelliği ile yeni nesil ödeme 
sistemlerine tam uyumluluk

PCI 3.x onaylı güvenlik mimarisi
EMV L1 - EMV L2 onaylı EFT-POS özelliği

32-bit güvenlik işlemcisi
32-bit yüksek hızlı ana işlemciKullanıcı dostu hata ve uyarı mesajları

10 Yıl mali hafıza kapasitesi

• İntel Celeron J1900 DUAL
• 4 GB Ram DDR3
• 60 GB MSSD HDD
• 15” LED Panel 1024x768
• Dahili İntel HD Graf ik Ekran Kartı
• 4 adet USB Çıkışı
  (2 USB 2.0 & 2 USB 3.0)
• 2 adet COM Çıkışı 
• 1 adet VGA Çıkışı
• 1 adet LPT Çıkışı
• Dokunmatik Panel
• 1 adet 10/100 Ethernet Kartı Çıkışı
• 1 adet Ps2 Çıkışı
• 8 Karekter Dahili LED Gösterge
• Ergonomik Şık Tasarım
• Harici 12” Lcd Display
• Mat / Leke Tutmaz
• Dahili Ses Kartı
• Windows Lisans
• Vera VPC 4141 Para Çekmecesi
• Vera POS Klavye
• Vera VPA 1704 POS Stand
• Retiva Pos / Restiva Yazılımı

VERA VR 1501
Dokunmatik Ekran POS System

• İntel Celeron J1900 DUAL 
• 4 GB Ram DDR3 
• 60 GB SSD HDD
• 15” LED Panel 1024x768 
• Dahili İntel HD Graf ik Ekran Kartı 
• 6 adet USB Çıkışı
  (4 adet USB 2.0 & 2 adet USB 3.0)
• 2 COM Çıkışı
  (1 adet Harici, 1 adet Dahili)
• 1 VGA Çıkışı
• Dokunmatik Panel 
• 1 adet 10/100 Ethernet Kartı Çıkışı
• 1 adet Ps2 Çıkışı 
• 8 Karekter Dahili LED Gösterge 
• Ergonomik Şık Tasarım 
• Mat / Leke Tutmaz
• Dahili Ses Kartı
• Windows Lisans
• Vera VPC 4141 Para Çekmecesi
• Vera POS Klavye
• Retiva Pos / Restiva Yazılımı

VERA VR 1502
Dokunmatik Ekran POS System

• İntel Celeron J1900 DUAL
• 4 GB Ram DDR3 
• 60 GB SSD HDD
• 17” LED Panel 1024x768 
• Dahili İntel HD Graf ik Ekran Kartı 
• 6 adet USB Çıkışı
  (4 adet USB 2.0 & 2 adet USB 3,0) 
• 2 adet COM Çıkışı 
• 1 adet VGA Çıkışı 
• 1 adet LPT Çıkışı 
• Dokunmatik Panel 
• 1 adet 10/100 Ethernet Kartı Çıkışı
• Ps2 Çıkışı
• 8 Karekter Dahili LED Gösterge
• Ergonomik Şık Tasarım 
• Mat / Leke Tutmaz 
• Dahili Ses Kartı
• Windows Lisans
• Vera VPC 4141 Para Çekmecesi
• Vera VM 40 ayaklı Müşteri Ekranı
• Retiva Pos / Restiva Yazılımı

VERA VR 1701
Dokunmatik Ekran POS System

VERA VR 1509
Dokunmatik Ekran POS System

• İntel Celeron J1900 DUAL 
• 4 GB Ram DDR3 
• 60 GB SSD HDD
• 15.6” LED Panel 1024x768 
• Dahili İntel HD Graf ik Ekran Kartı
• 3 adet USB Çıkışı
  (1 adet USB 3.0 & 2 adet USB 2.0)
• 1 adet VGA Çıkışı
• 1 adet Para Çekmecesi Çıkışı
• 1 adet COM Çıkışı 
• 1 adet HDIM Çıkışı
• Multi Dokunmatik Panel 
• 2 adet 10 / 100 Ethernet Kartı Çıkışı
• 1 adet Ps2 Çıkışı 
• Ergonomik Şık Tasarım 
• Parlak / Leke Tutmaz 
• Dahili Ses Kartı 
• 9” Dahili LED Panel 
• 80 mm 250 Msn Auto Cutter Yazıcı 
• 1.3 Piksel Kamera 
• Dahili Wirelles
• Windows Lisans
• Vera VPC 4141 Para Çekmecesi
• Retiva Pos / Restiva Yazılımı

• PCI 4.x sertif ikalı
• Harici Pinpad ile yazar kasanızı yerinden 
  oynatmadan güvenli şifre giriş kolaylığı
• Kolay kullanım için büyük tuşlar
• Seri ve USB bağlantı seçeneği 

VERA DP-100 PINPAD
Şifre Cihazı

• 66 tuşlu programlanabilir mekanik bir 
klavye

• Toza ve zor koşullara dayanıklı tasarım
• Entegre manyetik kart okuyucu 
(yetkilendirme kartı, kredi kartı veya 
banka hesap cüzdanı vb okuma) 

• Tek bir tuş ile karmaşık ve tekrarlanan 
klavye görevleri için görev atama

• Programlanabilir sık kullanılan özel 
karakterler veya anahtar dizileri 

• Mekanik anahtar 
• Klavye durumunu gösteren LED 
göstergeleri 

VERA 66KB MSR’LI KLAVYE
Pos Klavye

• Metal döküm para çekmecesi
• Otomatik ve anahtarla açabilme
• Yazıcı İle birlikte otomatik olarak 
açılma

VERA PC 4141
Para Çekmecesi

• Vakum �orosan ekran, (VFD) 20 kolon
  2 satır
• Geniş aralık güç girişi 3.3V~12V
• Çoklu lisan desteği
• 32-bit işlemci
• Çift arabirim opsiyonu (RS-232 ve USB)
• OPOS sürücü desteği

VERA VM 40
Ayaklı Müşteri Ekranı

• Farklı kağıt genişlikleriyle uyumlu
• Maksimum 83mm çapına kadar rulo 
destekler

• 58mm - 80mm arasındaki farklı kağıt 
genişlikleri ile çalışabilme

• Otomatik kağıt kesme
• Düşük gürültü
• 300mm/saniyeye varan yüksek 
yazdırma hızı,

• Farklı renkte ışıklarla; kağıt bitti, kağıt 
bitmek üzere, kağıt sıkışma ve kapak 
açık uyarıları

• İade, puan vb. işlemleri için barkod 
veya QR kodlu f iş basabilme

• 150 km kafa ömrü ile düşük kafa 
maliyeti

VERA VEP 300
Termal Masaüstü Fiş Yazıcısı

DahiliYazıcı


