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“Vega Yazılım,1988

yılında kurulmuş ve 1994 

yılından itibaren ise bayi 
yapılanmasını 
gerçekleştirmiş bir 
yazılım evidir. ”



Yılında TEMSA Elektronik firmasının Sharp Yazar Kasalar grubunda İş Ortağı oldu ve 
Maliye Bakanlığı Yasal Onaylı Programı oldu.

Yılında TEMSA Otomotiv firmasının Oto Servisler grubunda İş Ortağı oldu.

Yılından itibaren IBM, NCR, Escort gibi markaların market program uygulamalarında 
iş ortağı oldu.

Yılında çıkardığı Vega Taksitli Satış Programı ile mağazacılık sektöründe en çok 
aranan, kullanımı kolay program olarak ünlendi. Başta Ankara olmak üzere 
ülkemizin tamamında binlerce firma Vega Yazılım Programlarını kullanmaktadır.

2001

1996

1995

1994

Her geçen sene sektöre kattığı yenilikler ile adından söz ettiren Vega Yazılım 1988 yılından günümüze hem 
fiziksel olarak hem de iş anlamında çok uzun yollar kat etti. Vega Yazılım tarihsel sürecinde;



Yılında T.C. Tarım Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün veri tabanı 
oluşturularak ülkemizdeki tüm tarımsal ilaç kod ve ürün bilgisinin toplanması, 
Bakanlık Bilgi İşleminde Database oluşturulması yetkisini aldı.

Yılında Denizbank işbirliği ile Kobi’ lere yönelik İşletme-On  projesi gerçekleştirildi.

Yılında Çevre Bakanlığı OTIM projesi gerçekleştirildi. Bu proje  Avrupa Birliği uyum 
yasaları kapsamında ülke genelindeki ozon tabakasını inceltici gazların izlenmesi 
şeklindedir.
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GİB onaylı özel entegratör olmuştur.2016



Vega Yazılım
e-Fatura Özel Entegratörü



VEGA 

E-DÖNÜŞÜM
UYGULAMALARI

VegaGrup Yazılım’ın e-Dönüşüm Kapsamında Sunduğu Hizmetler

Dijitalleşen dünyada, artık kamu kurumları da dijital 
uygulamalar üzerinden işlerini yürütmektedirler.
Bu dijital dönüşüme e-Dönüşüm adı veriliyor.
VegaGrup Yazılım 30 yılı aşkın tecrübesi, uzman kadrosu ile 
sektörün ihtiyacına yönelik yazılımların öncüsü olarak dijital 
dönüşüm süreçlerine rehberlik etmektedir. Gelir İdaresi 
Başkanlığından Özel Entegratörlük izni almış, Vega e-Fatura 

sistemi vasıtası ile elektronik belgelerinizi gönderme ve alma 
işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

e-Fatura e-İrsaliye e-Arşiv e-Defter e-Mutabakat



Ülkemize 
Katkılarımız



Vega Yazılım gerek KOBİ’ lere hitap eden ürünleri 
gerekse de 350’den  fazla KOBİ niteliğindeki 
bayileri aracılığı ile istihdama katkıda 
bulunmaktadır.

Eğitim kurumlarına (Meslek Lisesi, Halk Eğitim 
Merkezleri, Yüksek Okullar) ücretsiz olarak lisanslı 
eğitim paketi verilmektedir.



BAYİ YAPIMIZ



1994'den beri tüm Türkiye'ye ve komşu ülkelere hizmet veren bayi ağımız sektördeki 
en büyüklerden birisidir. Bugün 16 Bölge Ana Dağıtıcısı altında , 350’yi aşkın uzman 

dinamik kadrolu çözüm ortaklığı ile Türkiye’nin her noktasında ürünlerin satış ve 
pazarlamasının gerçekleştirilmesini sağlayan, paralel olarak da ürünlerin eğitim, destek 

ve danışmanlık hizmetleriyle VegaGrup Yazılım Türkiye’de sektörün lider markası ve 
ülkemizin yazılım alanında öncü firmalardan olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.



HİZMETLERİMİZ VE ÜRÜNLERİMİZ



VEGA

E-FATURA

Dijitalleşen dünyada işletmenizi bir adım öne taşımak
için artık bir zorunluluk olmaya başlayan e-Dönüşüm
Uygulamalarının en önemli parçası olan e-Fatura’yı
VegaGrup farklıyla kullanarak, gelen ve giden
faturalarınızı tek uygulama üzerinden kontrol ederek
yanıtlayabilir ve entegre yapısı ile kolaylıkla
programınıza aktarabilirsiniz.



VEGA

E-ARŞİV
E-İRSALİYE

E-Fatura mükellefi olmayan firmalara kesilen faturaların 
elektronik ortamda oluşturulması ve muhafaza edilmesi 
e-Arşiv fatura demektir. E-Arşiv’e geçerecek
maliyetlerinizi düşürüp, işlem hızınızı arttırır aynı zaman 
iş hacminizi genişletebilirsiniz.

E-irsaliye ile irsaliyelerinizi elektronik ortamda iletebilir ve 
saklayabilirsiniz. Böylece kağıt saklama zorunluluğunuz 
ortadan kalkar ve Vega portalından hızlıca dilediğiniz 
belgeye tek bir tuş ile ulaşabilirsiniz.



VEGA

E-DEFTER

e-Defter; Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret
Kanunu gereğince tutulması zorunlu olan
defterlerinizi elektronik ortamda oluşturup,
muhafaza edilmesidir. Kağıt defterlerin yıpranma,
zarar görme gibi risklerinden kaçınabilir, yıllardır
yaptığınız noter masraflarından kurtulabilirsiniz.
VegaGrup Defter platform bağımsız yapısı ile
kullanımı kolay bir yapıya sahiptir. Günlerinizi
harcadığınız defter yazdırma işlerine VegaGrup
Defter ile son verebilirsiniz.



VEGA

ARCTOS

Arctos, tüm iş süreçlerini verimli 
ve etkin şekilde yöneten, 

sonucunda size doğru 
raporlamayı uygun 

platformlardan sunan, zaman ve 
maliyet tasarrufu sağlayan en 

yetenekli iş ortağınızdır.



VEGA

WİN A5

Tüm iş süreçlerini verimli ve etkin 
şekilde yöneten, sonucunda size 
doğru raporlamayı uygun 
platformlardan sunan, zaman ve 
maliyet tasarrufu sağlayan en 
yetenekli iş ortağınızdır.



VEGA

SMART

Muhasebe işlemleriniz de en büyük 
yardımcınızdır ve diğer ERP 

programlarımızla entegre 
çalışabilir.



VEGA

B2B

Şirketler arası pazarlama ve satış uygulamasıdır. Bir 
firmanın kendi bünyesinde veya farklı firmaların birbiri 
arasında yaptığı, kanal yönetimi ve franchise tarzında 
çalışan firmaların E-ticaretini yönetir. Vega B2B bir Web  
uygulamasıdır.



VEGA

FASTERPOS

Piyasadaki tüm ÖKC’ler ile entegre olarak
çalışabilen, dokunmatik poslar için tasarlanmış,
online / offline çalışma yapısına uygun Mali
Onaylı Hızlı Satış Programıdır.



VEGA

SHOPSTAR

Perakende sektöründe taksitli ve peşin satış
yapan mağazalarda kullanılan yeni nesil
ÖKC’ler ile uyumlu satış programıdır.



VEGA

FASTERLA

FasterLa hızlı satış
yapan perakende işletmelerde
(Market, Kuruyemiş, Manav,
Kırtasiye, Züccaciye vb.)
kullanılmak üzere tasarlanmış
bir mobil sipariş uygulamadır.



VEGA

ŞEFİM

Türkiyenin en çok tercih edilen ve bir numaralı
programı olan Şefim; Restoran, Cafe, Bar, vb.
işletmelerin kullanımı için özel olarak dizayn edilmiş
bir programdır. Genel özellikleri itibariyle,
Dokunmatik PC ve tabletlerde hızlı, kesintisiz
çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bilgisayar bağlantılı
Ödeme Kaydedici Cihazlar ile entegre çalışabilir.



LİMOS

Müşterilerinizin garsona ihtiyaç duymadan 
sipariş verebileceği, menüleri ve kampanyadaki 

ürünleri görebileceği, tek tuşla işletmenizde 
görevli vale yada garsonu çağırabileceği bir 

mobil uygulamadır. Limos anlaşmalı işletmeler 
müşterilerine puan kazandırabilir, kazı kazan 

ile hediyeler dağıtabilir, anlık duyurular ve 
bildirimler gönderebilir.



VEGA

DIGITAL MENU

Restoran müşterilerine 
görsel olarak ürünlerinizi en 
iyi şekilde tanıtabilme ve 
seçme imkanı verir. 



VEGA

İNSAN KAYNAKLARI

VegaİK'nın amacı tüm insan kaynakları 
süreçlerinin anlaşılır ve kolay bir 
şekilde yönetilmesini sağlamak,

İK süreçleri ile ilgilenen çalışanların iş
yükünü en aza indirmektir.



VEGA

CLOUD9

İşletmelerin dijital ortamdaki 
önemli bilgilerin bulut ortamında 
güvenle saklanabilmesi için 
geliştirilmiş programdır.



VEGA

CALLER

FasterPOS Paket Sipariş ve 
Şefim Paket Sipariş ile 
entegre olarak çalışabilen, 
kurulumu kolay,  CallerID
cihazı ihtiyacınızı ortadan 
kaldıran ve android tabanlı 
mobil cihazlarda çalışan bir 
uygulamadır.



VEGA

ONLINE BANKA

Tek ekrandan tüm banka hesaplarınızı mobil ve web
ortamında görebildiğiniz ve yönetebildiğiniz bir
programdır. Banka hesaplarınızı vadeli / vadesiz,
TRY ya da Döviz farketmeden tanımlayabilir, anlık
olarak takip edebilir ve işlemlerinizi VegaWinA5
veya Arctos programınıza entegre edebilirsiniz.



VEGA

KORVET

Mobil ekranlara göre tasarlanmış, 
Stok işlemleri, Fatura işlemleri, 

Depo işlemleri ve sayım gibi 
işlemler yapabileceğiniz bir 

terminal uygulamasıdır.



VEGA

ARMADA

Sıcak satış ve soğuk satış 
uygulamaları için kullanılan plasiyer 

işlemleri ve araç depo kontrolünü 
sağlayan saha satış otomasyon 

uygulamasıdır. Windows Mobile ve 
Android tabletlerde kullanılabilir.



VEGA

ÜRETİM
VARYANT

LOTİZ

İşletmenizdeki tüm üretim süreçlerini
izleyebileceğiniz ve yönetebileceğiniz bir
programdır. Lot/Parti numaralı ürün veya
Renk/Beden kombini gibi varyasyonlu üretimler
gerçekleştirebilirsiniz.



VEGA

ONE 2

Vega One 2 programı perakende satış yapan
firmaların talepleri doğrultusunda
hazırlanmış bir perakende satış programıdır.
Hızlı satış yapan küçük ve orta ölçekli
işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek
özelliklerle donatılmıştır.



VEGA

OTO SERVİS
OTO SATIŞ

OTO YEDEK PARÇA

Otomobil satışından, servis 
hizmetlerinin tamamını 

yönetebileceğiniz bir 
programdır.



VEGA

POS ARABİRİM

Tüm Yazarkasa POS’lar ile tam entegre olarak
çalışabilen, anlık olarak kasa, ciro ve fiş raporları
alabileceğiniz, puan & promosyon tanımı ve
takibi yapabileceğiniz ve aynı zamanda terazi
ürün gönderim işlemleri gerçekleştirebileceğiniz
bir arabirim programıdır.



Teşekkür ederiz
Yeni Nesil Ticarette Yanınızdayız.

info@vegayazilim.com.tr 
+90 850 346 94 94

www.vegayazilim.com.tr


