




Winsell Kimdir?Winsell Kimdir?

2000 yılından itibaren faaliyet gösteren firmamız 

restoran, pastane, cafe&bar ve fast-food sektörleri 

başta olmak üzere konuk ağırlama alanında

faaliyet gösteren işletmeler için otomasyon çözümleri 

sunmaktadır.

Kullanıcıların  tüm ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan 

yazılımlara ve donanımlara sahiptir.

Müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına 

alanında uzman ekibimizle 7/24 teknik destek ile 

sürdürülebilir çözümler sunmaktadır. 

16 yılı aşkın tecrübe ve bilgi birikimimizle

işletmenize değer katıyor olmamız en yüksek 

motivasyon kaynağımızdır. 

Müşteri memnuniyeti ilkelerimizin olmazsa olmazıdır, 

iş ortaklarımızın optimal maliyetlerle maksimum

verim alabilmesi için uzman ekibimiz sürekli yeni 

Ar-Ge çalışmalarını sürdürmektedir.
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İşletmenizi ne kadar kontrol 
edebiliyor sunuz?
İşletmenizi ne kadar kontrol 
edebiliyor sunuz?

Android ve Apple IOS uyumlu tüm mobil cihazlarda 

çalışabilen Winsell ile internet erişiminin olduğu her yerden 

işletmeniz tamamen sizin kontrolünüzdedir. Kısaca siz 

nerede olursanız olun işletmeniz bir tık uzağınızda.

İşletmenizi daha iyi yönetmenizi sağlayacak tüm 

uygulamalarla entegre çalışan Winsell ile ileriye dönük 

yatırımlarınız ve işletmenizden gelecekle ilgili beklentileriniz 

bir tuşla elinizin altında. Mobil telefon ve tabletler üzerinden 

restoranınızdaki tüm hareketleri (İptal, İkram, İskonto)

kontrol edebilirsiniz. 
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Doğru çözümler, Mutlu işletmeler.Doğru çözümler, Mutlu işletmeler.

Neden winsell?Neden winsell?

Çözümlerimizi iki ana sektör altında topladık. 

Birincisi KONUK AĞIRLAMA sektörü, diğeri ise 

PERAKENDE ve TOPTAN sektörüdür.

Her iki sektör için geliştirmiş olduğumuz yazılımlar 

ticari muhasebe paketimiz ile entegre çalışmaktadır. 

Veri tabanı olarak MS SqL 2008-2012-2014 server 

veri tabanı kullanmaktadır. Yazılımlar Windows 7, 

Windows 10, Windows Server 2008-2012–2014  

işletim sistemi üzerinde sorunsuz olarak hizmet 

vermektedir. Bizimle yapacağınız işbirliği şimdiye 

kadar yapmış  olduğunuz en verimli yatırım 

olacaktır. 

Winsell konusunda uzmanlaşmış kadrosu ile

Türkiye genelinde yaygın servis ağı ile hizmet 

vermektedir. 

Winsell yazılımları en son teknolojik alt yapıya sahip 

akıllı menüler sayesinde fazla eğitim gerektirmeyen 

kullanıcı dostu arayüze sahiptir. 

Tüm yazılımlarımız 1 yıllık sınırsız eğitim destek 

paketi içermektedir.
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• Franchise Yönetim sistemi

• Mali onay (Yeni nesil yazar kasa entegrasyonu)

• Online mobil raporlama (APPLE IOS ve ANDROID uyumlu)

• Gün sonu veya istenilen saatlerde otomatik mail ile
     raporlama

• Personel Takip Sistemi

• Stok, Reçete, Üretim ve Sayım Yönetim Sistemi

• Muhasebe ve Cari Hesap Yönetimi

• Sadakat Kart, Puan ve Kampanya Yönetim Sistemi

• Ön Yüklemeli Kartlı Satış Yöntemi

• Satış Yönetim Sistemi

    1) Alakart Satış, Paket Satış, Self Servis,
         Karta Ön Yüklemeli Satış

    2) Barkodlu Satış Yönetimi

• Otomatik yedekleme özelliği

Winsell AyrıcalıklarıWinsell Ayrıcalıkları

Winsell restoran yönetiminde kullandığınız tüm 

uygulamalarla entegre çalışabilir. Arayüzü pratiktir, 

kullanıcı kısa sürede adapte olur. Sonuç olarak iş gücü 

kaybı ilk günden engellenmiş olur. Personel takip 

sistemi ile restoranınızda iş gücü maliyet analizi yapmanıza olanak sağlar. Winsell 

işletmenizin büyüme potansiyeli ile doğru orantıda güncellenebilir. Zincir şubeler, 

çoklu depo, farklı şirketler, güncellenebilen açık kaynak kodlu veri tabanı ile sizinle 

birlikte uygulamalarınıza doğru ve hızlı çözümler sunar. Yeni nesil yazar kasalarla tam 

entegre çalışan Winsell yasal zorunlulukları yerine getirilebilmekte ve işletmenizin 

zarar görmesini önlemektedir. Gün sonu mail raporlama sistemi ile Winsell rakiplerine 

oranla bir adım öndedir. Winsell üretimden satışa kadar ürünün takibini ve stok 

miktarını size online bildirir, ayrıca anlık satın alma ve maliyet yönetimi analizlerini 

yapmanızı sağlar. Sizin belirlediğiniz saatlerde otomatik olarak limit aşan iptal ve iade 

işlemlerini size raporlar halinde mail olarak iletir.

Teknolojik yeniliklere açık, esnek, hızlı, kolay çözümler ve tam denetim için Winsell 

ayrıcalıkları her zaman yanınızda.
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• Masa ve (caller-ID) paket servis sistemi

• Self servis ve hızlı satış

• Yeni nesil yazar kasa entegrasyonu 

• Barkodlu terazi entegrasyonu 

• Cari hesap (veresiye) takibi

• İkram, indirim, zayi ve iptallerin raporlaması

• Kişi sayısına göre otomatik kuver hesaplaması

• Resmi adisyon ve fatura basımı

• Masa taşıma, masa birleştirme, masa bölme

• Siparişlerin servis sırası (Mutfağa marş gönderme)
    özelliği

• Ana menü ve sınırsız menü tanımlama

• Kasa takibi

• Otomatik garsoniyeyi hesaba yansıtma

• Cari / Stok / Muhasebe entegrasyonu

• İsme adisyon açabilme özelliği

• Sandalye numarasına göre sipariş adisyon (hesap)
    dökümü

• Parçalı tahsilat

• Oturma sürelerine göre masa rengini otomatik
    değiştirme özelliği

• Siparişleri varsa ilaveleri ve açıklamaları ile birlikte
     (az pişmiş / çok pişmiş) mutfağa gönderme

• Çoklu dil desteği 

Winsell SATIŞ ModülüWinsell SATIŞ Modülü
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• Merkeze data gönderimi (replication) 

• Kullanıcı bazında yetki tanımlaması 

• CALL Center Merkezi paket sipariş yönetimi

• Reçete, üretim maliyeti ve stok yönetimi

• MRP Malzeme ihtiyaç tespiti ve planlaması

• Esnek ve gelişmiş grafik tabanlı raporlama

• Tanımlı mail adreslerine istenilen saatte
    ciroyu otomatik gönderme

• Otomatik yedekleme özelliği

• Zincir restaurant yönetimi ve franchise yönetimi

• Happy Hour özelliği
    (Belli saatlerde farklı fiyatlandırma) 

• Departman bazında farklı fiyat uygulama özelliği

• Sadakat Kart uygulaması

• Kar-Zarar analizi

• Mobil raporlar

• Web sipariş

Winsell YÖNETİM BölümüWinsell YÖNETİM Bölümü
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Satış Noktası Yönetim SistemleriSatış Noktası Yönetim Sistemleri

Winsell Satış Yönetim Sistemi, işletmelerin satış ve

satış sonrası süreçlerini daha etkin yönetmelerini sağlar. 

Restoran, pastane, cafe-bar, fast-food ve beach club 

gibi işletmelerde, Winsell satış noktası yönetim 

sistemini kullanılabilirsiniz. 

Sipariş Kontrolü

Siparişlerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde alınmasını 

sağlayarak ileride oluşabilecek aksaklıkların önüne 

geçmenizi sağlar.

Maliyet Kontrolü

Cost kontrol sistemi ile merkezi maliyet kontrolü 

sağlayabilir, tüm gelir ve giderleri tek bir ekrandan 

kontrol etmenizi sağlar.

Fatura Takip

Fatura, irsaliye ve cari takip entegrasyonu ile ön 

muhasebenizi yapmanızı sağlar.

Mobil Erişim

Mobil raporlama ile işletmenizdeki satışlarınızı anlık 

olarak takip edebilirsiniz.

Entegrasyon

Winsell yeni nesil yazar kasalarda entegre 

çalışmaktadır. Şubelerden gelen satışlar önce Winsell 

merkez modülüne otomatik olarak düşer, kontrolleri 

yapıldıktan sonra SAP, NETSİS, LOGO GO ya da MİKRO 

yazılıma aktarma yapar.
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Franchise YönetimiFranchise Yönetimi

Franchise sahibi işletmeler bağlı bulunan şubelerini denetlemek, taleplerini 

karşılamak ve onlarla doğru bilgi alışverişini sağlamak isterler.

Winsell Franchising Yönetim Sistemi; işletmelerin bu beklentilerini en iyi ve

en akılcı şekilde karşılar. Sistem kullanıcılarına bir çok avantajlar sunar.

Hızlı Çözüm

Winsell ile tüm şubelerinize anında erişebilir, oluşabilecek problemleri etkin ve 

hızlı bir şekilde çözebilirsiniz.

Standardizasyon

Tüm şubelerinizde tek fiyat, standart menü uygulamanızı sağlar.

Happy Hour

Happy Hour anlık indirim ve kampanyaların belirlenen tarih ve saatlerde

eş zamanlı olarak tüm şubelerde gerçekleşmesini sağlar.

Merkezi Kontrol

Merkezi cost kontrol sistemi ile merkezi maliyet kontrolü sağlar.

Online Sipariş

Winsell web sipariş sistemi ile tüm şubelerinizin malzeme ihtiyaçlarını, sistem 

üzerinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

Winsell çağrı merkezi modülü, çağrı merkezi üzerinden gelen siparişlerin satış 

noktalarında online olarak görünmesini sağlar.
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1000’i aşkın referanslarımızdan bazıları1000’i aşkın referanslarımızdan bazıları
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Acıbadem Mah. Onur Sk. No:4/2
34718 Acıbadem Kadıköy İstanbul
T: 0 (216) 325 75 17 pbx
F: 0 (216) 340 79 97
@: muhittin.sahbaz@ winsell.com.trw
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