MokaPOS’a Ürün Ekleme, Güncelleme ve Silme Nasıl Yapılır?
Bu belgede sizlere MokaPos sistemine nasıl ürün ekleyip, düzenleyebileceğinizi ve silebileceğinizi
anlatacağız.
MokaPOS’ta ödeme alırken yaptığınız satış için ürün ya da ürünler seçmek gerekmektedir. Bunu
yapabilmek için de sisteme ürün tanımlanmalıdır. MokaPOS’ta nasıl satış yapılacağı “MokaPOS’ta Yeni
Ödeme Nasıl Alınır?” konulu rehberimizde detaylı olarak anlatılmıştır.
Ürün özelliğimizin detayları için MokaPOS yönetim paneline giriş yapalım. (https://pos.moka.com)
Bayi ID, e-posta ve şifre bilgilerimizi doldurup “GİRİŞ YAP” butonuna tıklıyoruz.

Eğer gün içinde sisteme ilk kez giriş yapıyorsak MokaPOS’ta tanımlı cep telefonumuza gelen tek
seferlik doğrulama kodunu girip sisteme ulaşabiliyoruz. Gün içinde daha önce giriş yaptıysak kullanıcı
bilgilerimizi girdikten sonra doğrudan MokaPOS yönetim paneline erişebiliriz.

MokaPOS yönetim panelinde sol tarafta bulunan menüden “Bayi Ürün Listesi”
seçeneğini tıkladığımızda karşımıza gelen ekranda eğer daha önceden eklemişsek
sistemde tanımlı ürünlerimiz gelecektir.
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Örnek görselde daha önceden temsili eklenmiş ürünler listelenmiştir.
Ürünle ilgili başlıkları görebiliriz.
“Ürün adı” bölümünde ödeme yaparken seçeceğimiz ve ödeme belgesinde görünecek ürün adını
görebiliriz. Harf ve rakam girişi yapabiliriz.
“Ürün kodu” ürünü ya da hizmetinizi tanımlamak için kullanabileceğimiz bir alandır. Ürün ya da
hizmeti sistem dahilinde tanımlamak için istediğimiz değeri girebiliriz. Bu alana da harf ve rakam girişi
yapabiliriz.
“Ürün birim fiyatı” alanı tanımlanan ürün veye hizmetin birim fiyatını görebileceğimiz alandır.
Listenin en sağ sütununda ürünle ilgili düzenleme yapmanızı ya da silmenizi sağlayan butonlar
bulunacaktır.
MokaPOS sistemine ürün ya da hizmet eklemek için “Yeni Bayi Ürünü” butonuna basıyoruz.
Gelen sayfada Ürün Kodu, Ürün Adı ve Ürün Birim Fiyatı alanlarını doldurup “EKLE” butonuna
basmamız yeterli olacaktır.
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“EKLE” butonuna bastıktan sonra ekranın üst tarafında işlemi başarıyla gerçekleştirdiğimizi belirten
bir yazı göreceğiz.
Bu ekranda eklediğimiz kayıtla ilgili detayları görebilir, değişiklik yapmak için “Düzenle” butonuna
tıklayabilir ya da “Bayi Ürün Listesi” butonuyla tüm ürünlerin listelendiği ekrana dönüş yapabiliriz.
Eklediğimiz ürün bilgilerinde nasıl değişiklik yapacağımıza göz atalım.
Bilgilerinde değişiklik yapmak istediğimiz ürün satırında bulunan “Düzenle” butonuna basıyoruz.

Değiştirmek istediğim bilgilere yeni değerler girip “Güncelle” butonuna basmamız yeterli.
Gelen ekranda üst bölümde işlemi başarıyla gerçekleştirdiğimizi belirten mesajı gelecektir.
Ekli olan bir ürünü nasıl sileceğimizi inceleyelim.
Silmek istediğimiz ürünle ilgili satırda bulunan “Sil” butonuna basıp gelen uyarıda “Tamam” butonuna
tıklayarak ürünü silebiliriz. Bir ürünü sildiğimizde geçmişte bu ürünle ilgili yapılan tüm satış
işlemlerinin detaylarında görünmeye devam edecektir. Ancak yeni bir satış için artık bu ürün
kullanılamayacaktır.

MokaPOS yönetim paneline ürün ekleme, düzenleme ve silme işlemlerinin nasıl yapıldığını inceledik.
MokaPOS’ta ürün yönetimi ile ilgili sorularınızı operasyon@moka.com adresi aracılığı ile bize
iletebilirsiniz.

Moka Ürün Yönetim Ekibi
growth@moka.com
0850 333 9899

3

