
 

MIFARE ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ 

Mifare kart temassız veri alış verişi yapan RF sitemi ile çalışır. 13,56 Mhz 1K kapasiteli 

kartlara yazılan kredi tutarı jeton kanalı yerine takılan terminaller ile kartta bulunan kredi 

miktarı düşülür. Sistem OFF LINE olarak çalışır, aboneler arasında bağlantıya gerek yoktur. 

Her terminal bağımsız olarak çalışır. Müşteri anında kartını okutur, herhangi bir gecikme söz 

konusu değildir. Online bilgi transferi istenirse eklenecek wifi modül ile anlık makine takibi 

yapılabilir. 

 

Kredi yazıcı USB üzerinden bağlanarak dokunmatik tablet ya da bilgisayar üzerinden 

kumanda edilebilmekte ve otomatik e-mail atabilmektedir. Ayrıca günlük kasa işlemler veri 

tabanına kopyalanarak arşivlenmekte ve internet üzerinden anlık takip edilebilmektedir. 

 

Boş kartları kendiniz şifreleye bilir ve şifrenizi kendiniz belirliye bilirsiniz. Kart temini 

için herhangi bir yere bağımlı değilsiniz. 

 

Top havuzu ve çarpışan araba uygulamalarımız ile uyumludur. Çarpışan arabalar için 

farklı bir yazılım yüklenerek her arabaya 1 adet SE-505 ünitesi bağlanır. Zaman ölçümlü 
ücretlendirme için USB üzerinden bilgisayara bağlanan SP-505 ünitesi kullanılır. 

 

 

 

 Jeton kanalının kullanıldığı her yerde kullanıla bilir. IP65 su sızdırmazlık özelliği 
vardır.

Kutu 4,5 mm kalınlığında şeffaf kasa darbelere 

karşı dayanıklı ve IP-65 sızdırmazlık sağlamaktadır. 

Kutu montaj delikleri sökülen jeton kanalının yerine 

bire bir uymaktadır. Kutu içerisinde flaş yapan led 

lambalar bulunmaktadır. Bu efekt sayesinde müşterinin 

devreyi fark etmesi sağlanmıştır. 

1.5 cm genişliğindeki ekran karakterleri çok 

uzak mesafeden dahi rahatlıkla okuna bilmektedir. 

Kablo renk kodları jeton kanalı ile aynı olup 

birebir bağlanmaktadır. Tek yapmanız gereken jeton 

kanalını söküp aynı renkteki kabloları bağlamaktır. 

Ön yüz tasarımı logo ve yazılar isteğe göre 

dizayn edilir. 

Elektriksel bağlantı için kablo renk kodları 

jeton kanalındaki ile aynıdır. 



SE505 OKUYUCU ÖZELLİKLERİ 

KART RAPORLARI: Müşterinin oynadığı makinelerin adı ve işlem zamanları müşteri karının üzerine kayıt 
edilir. İtiraz durumunda kasada bulunan bilgisayar ile müşteri kartı okutularak oynadığı oyunlar rapor 
halinde görüntülenir. 

 
 MAKİNE RAPORLARI: Hafıza kartı ile tüm makine raporları toplanır ve yazıcı terminal üzerinden 
bilgisayar yazılımında raporlanır ve mail olarak gönderilir. 

 

 FREE KART: Belirlenen zaman aralığında sınırlı ya da sınırsız kredi kullanımını sağlar. Bu zaman 
geçtiğinde kart geçersiz olur. Kart oluşturulurken ücretsiz hak verilecek gün ve saat bilgileri bilgisayar 
üzerinden girilir. Free kart ile verilen kredi toplam sayaca eklenmez, ayrıca Free Kart sayacında saklanır. 

 
 TEKNİK KART: Makine test edilmek maksadı ile kullanılan teknik kart kullanımları ayrı bir sayaçta 
saklanır. 

 

 İŞLEM KAYITLARI: Raporlama ya da itiraz durumlarında kullanılmak üzere; son okunan 1000 adet işlem 
kart seri numaraları, zamanı ve yazılan kredi miktarı hafızada tutulur. Müşterinin şikâyeti üzerine kartın 
o günkü kayıtları saat ve kredi olarak makine üzerinde gösterilir. 

 
 HAFTA SONU FİYATLANDIRMASI: Hafta sonu artırılmak istenen tutar ayarlanarak cumartesi ve Pazar 
günleri otomatik olarak farklı ücret tahsilatı yapıla bilir. 

 

 TİP DEĞİŞTİRME: Ekranda gösterilen tahsilat türü “EURO”, “LIRA”,”USD” ya da “CREDI” olarak 
değiştirilir. 

 
BEKLEME ZAMANI: Kredi düşüldükten sonra ikinci işlem için bekleme zamanı değiştirilebilir. 

 

NO – NC TETİK AYARI: Tetik çıkışı “NPN - NO” ya da “ NPN – NC “ olarak değiştirile bilir. 
 

 COUNTER SAYAÇ: Tahsil edilen tutar okuna bilir ve sıfırlana bilir. 
 

RAPOR VERME: Rapor toplama kartı ile alınan para, teknik kart kullanımı ve free kart kullanımı 
değerleri bilgisayara transfer edile bilir. 

 

 TİMER SAYAÇ: Ayarlanan süre kadar röle çıkışı aktif kalır. Ekranda kalan zaman geriye doğru sayarak 
gösterilir. Enerji kesildiğinde hafızada tutulur ve tekrar kaldığı yerden devam eder. 



ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ YAZILIMI 

 

 

 Satış programının ana sayfası dokunmatik ekrana göre tasalanmıştır.

 
 

OKU: “OKU” butonuna basıldığında kartın içinde bulunan kredi miktarı ekranda gösterilir. 

YAZ: Kart yazıcı üniteye yerleştirildikten sonra, yazılmak istenen miktar girilerek “YAZ” butonuna 

basılarak yükleme işlemi yapılır. 

SİL: Kart üzerinde bulunan kredi miktarı silinir. Bu işlem günlük hasılat miktarından düşmez. 

Yanlışlıkla yapılan satış geri silinse bile toplam kasadan düşülmez. 

TELAFİ: Makine arızasından ya da başka bir sebepten dolayı müşteri mağdur olursa telafi satışa 

basılarak kredi yazılır. Bu kredi yapılan satışlara eklenmez fakat makinelerde normal kredi olarak 

değerlendirilerek kredi verilir. 

EKRAN: Oturum açan kasiyerin yetkisi varsa yapılan satış miktarını gösterir. 

KLAVYE: Dokunmatik ekranlarda ihtiyaç halinde sanal klavyenin kolayca çağrılmasını sağlar. 

KAYIT: Program üzerinde yapılan değişikliklerin kayıt edilmesini sağlar. 

MENU: Yan sayfanın tekrar ana menüye dönmesini sağlar. 

ESC: İşlem ve girilen değerleri iptal etmek için kullanılır. 



ENTER: Yazıcı ünitenin bilgisayara bağlı olması halinde bu buton üzerinde “ENTER” yazısı görünür. 

“Cihaz bağlı değil” ya da üzerinde hiçbir ifade yok ise yazıcı ünite ile bilgisayar arasında bağlantı 

kurulamamıştır. Bu durumda USB bağlantı kablosu veya besleme adaptörü kontrol edilmelidir. 

Programın ilk çalıştığında tanıtıcı kartı yazıcı üniteye yerleştirerek “ENTER” tuşuna basmalısınız kart 

daha önceden kasiyer olarak tanımlandı ise kayıtlı kişinin adına oturum açılacaktır. 

EXIT: Programı kapatır. 

Hızlı satış butonları: Tuş takımının üzerinde bulunan 5 buton, Prm2 sayfasında değiştirile bilen 

değerleri tek butonla yükleme yapmayı sağlar. Onaylamak iççin “ENTER” tuşuna basmalısınız. 

Kart Oluştur: Okuyucu ünitenin tüm ayarları için gerekli ayar kartları oluşturulur. Yazıcıya  yerleştirilen 

kart oluşturulmak istenen ayar kartı adı ilgili kutudan seçildikten sonra oluştur butonuna basılır. 

 Kredi + 0,5 50 kuruşluk artırım yapar 

 Kredi – 0,5 50 kuruşluk eksiltme yapar 

 Kredi + 0,1 10 kuruşluk artırım yapar 

 Kredi - 0,1 10 kuruşluk eksiltme yapar 

 MS AYAR Tetik sinyalinin genişlik zamanını ayarlar. Standart 100 milisaniye 

 BEKLEME Karttan kredi düşüldükten sonra tekrar kredi düşmeye geçmeden 

beklenecek olan zamanı belirler. Bu zaman 0 saniyeden den 30 saniyeye kadar çıkartıla bilir. 

Müşterinin aynı oyun için birden fazla kredi çekmesini engeller. 

 
 NO-NC Okuyucu kartın çıkış sinyalini normalde açık ya da normalde kapalı 

olarak ayarlar. Kart yaklaştırıldığında değiştirilen konum ekranda yazar. 

 
 FREE ON-OFF Okuyucunun FREE kartla çalışıp çalışmayacağını belirle. 

 TICKET ON Ticket sistemini açıp kapatmak için kullanılır. 

 COUNTER GÖSTER Makinenin toplam hasılatını sayacını gösterir. 

 COUNTER RESET Makinenin toplam hasılat sayacını sıfırlar. 

 FREE COUNTER GST. Makinenin FREE kart kullanım sayacını gösterir. 

 FREE COUNTER RST. Makinenin FREE kart kullanım sayacını sıfırlar. 

 TEKNİK COUNT. GST. Makinenin Teknik kart kullanım sayacını gösterir. 

 ZAMANI GÖSTER Okuyucunun zaman bilgisini gösterir. 

 TİP AYARLAMA Okuyucu Üzerindeki tahsilat türünü değiştirir “TL”,”USD”,”EURO” 

 İNDİRİM KARTI Hafta sonu fiyatından ne kadar indirim yapılacağını ayarlar. 

 RAPOR RESET Makine raporu verdikten sonra Counter değerini sıfırlar. 

 

 
FREE KART OLUŞTURMA; Başlangıç tarihi seçildikten sonra oluştur butonuna basılarak kart 

oluşturulur. Girilen günün son saatine kadar bu kart FREE kart olarak çalışır. FREE kart ile çalışmasını 

istemediğiniz makinenin okuyucusunun FREE özelliğini “OFF” yaparak bedavaya çalışmasını 

engelleye bilirsiniz. 



ŞİFRE: Kasa toplamlarını gönderecek olan e-mail adresi gmail olmalıdır. Mail atılacak adreslerin gmail 

hesabı olması zorunlu değildir. Burada kullanılan hesap başka bir yerde oturum açılması durumunda 

bloke ola biliyor. Mümkünse başka bir yerde kullanılmayan bir hesap olmalı. Programın mail ata bilmesi 

için az güvenli oturuma izin verilmesi gerekiyor. Bu işlemi yapa bilmek için ilgili mail hesabı açık iken “ 

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps “ adresine giderek “Daha az güvenli 

uygulamalara izin ver: AÇIK” olarak değiştirilmelidir. Alıcıların yazıldığı hizada bulunan kutucuklar 

işaretlenmelidir. Hatalı yazılan adresler yada boş bırakılıp seçilen kutucuklar mail gönderme işleminin 

başarısız olmasına sebep olur. 

AUTH şifreleri sistem şifreleridir. Gizlilik içerdiği için detayları yüz yüze verilmektedir.Manuel 

kullanım şifreleri; yazıcı cihazların manuel kullanım durumunda açıla bilmesi için gereklidir. Kasiyer 

şifresi “1234” olarak belirlenmiştir. Kasiyer şifresi ile açılış yapıldığında satış yapıla bilir fakat sayaç 

sıfırlamak için “1453” ile “Master” olarak oturum açılması gerekmektedir. Sayaç sıfırlama şekli yüz yüze 

anlatılmaktadır. Bu şifreleri değiştirmek için ilgili kutuya değiştirmek istediğiniz şifreyi girerek yanındaki 

“GÖNDER” butonuna basınız. Yazıcı ekranında şifrenin değiştirildiği yazılacaktır. 

E-M AIL: Şifre bölümünde girilen gmail hesabı üzerinden alıcılara günlük hasılat bilgisini mail olarak 

gönderilmesini sağlar. Ayarlar bölümünde “Rapordan sonra counter değerini sıfırla” seçeneği işaretli 

ise mailden sonra yazıcı ünitenin counter sayacı otomatik olarak sıfırlanır. 

YETKİ: 6 adet kasiyerin isim ve kart numaraları ile beraber yetki alanları burada belirlenir. Kasiyer kartı 

oluşturmak için; boş bir kart yazıcı üniteye yerleştirildikten sonra “AÇILIŞ KİMLİK KARTI TANIMLA” 

butonuna basılarak kartın seri numarası alınır. 

Kasiyer yetki alanları: 

 RAPOR GÖNDERME Kasiyerin rapor gönderme yetkisi 

 KREDI SİLME Kasiyerin müşteri kartındaki krediyi silme yetkisi 

 PROMOSYON DÜZENLE Satış promosyon ayarlarını değiştirme 

 ŞİFRELER BÖLÜMÜ Şifreleri görme ve değiştirme yetkisi 

 KART OLUŞTUR Ayar kartı oluşturma yetkisi 

 GENEL AYARLAR Genel ayarlar bölümüne girmesi 

 İSİMLER MENUSU Makine isimlerini değiştirmesi 

 KART RAPORU ALMA Kart raporunu görüntüleye bilmesi 

 MAKİNE RAPORU ALMA Makine raporlarını görüntüleye bilmesi 

 KART ŞİFRELEME Yeni kartları şifreleme yetkisi 

 TELAFİ KREDİ YAZMA Telafi kredi yazma yetkisi 

 HIZLI SATIŞ Hızlı satış butonlarını kullanma yetkisi 

 TICKET SATIŞI Ticket satış yetkisi 

 KASA GÖSTER Kasa toplamını görmesi 

 SATIŞ DETAYINI GST. Satış detayını görmesi 

PRM: Bu sayfada promosyon değerleri ayarlanmaktadır. Satılan krediye ek olarak promosyon vermek 

istiyorsanız kredi kolonuna vermek istediğiniz ek promosyon değerini girmelisiniz. 10 TL kutusunun 

yanına bulunan kredi kutucuğuna yazacağınız miktar kasiyerin girdiği miktara eklenir. Örneğin 10 TL 

yüklemeye 1 TL vermek istiyorsanız; 10 TL kutusunun yanına 1 yazmalısınız. Kasaya eklenen miktar 10 

TL olurken müşteriye yüklenen kredi 11 TL olacaktır. 

Burada yapılan ayarların aktif hale gele bilmesi için yapılan değişiklikler kayıt edildikten sonra “AKTAR” 

butonuna basılarak bu tablonun yazıcı üniteye gönderilmesini sağlamalısınız. 

PRM2 sayfasında teknik karta yüklenecek kredi miktarı ve para birimi sembol girişi ile beraber 5 adet 

hızlı satış butonunun satış değer girişi de bulunmaktadır. 

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps


SQL: Servis sayfası SQL butonu ile ulaşılan bölümde bulunan IP adres ve tablo bilgileri girilerek, kasa 

hareketleri uzak makinede bulunan veri tabanına kayıt yapar. Yapılandırılmış aktif bir bağlantı 

bulunmaması durumunda satış sonrası “SQL DATABASE HATASI” ifadesi görülür ve yaklaşık 10 saniyelik 

bir donma meydana gelir. 

SERİ YAZ: Hiçbir işlem yapılmadan en son yüklenen miktar karta yazılır. Kart yuvasına yerleştirildiğinde 

yükleme yapılır. 

SERİ SİL: Hiçbir işlem yapılmadan kartı siler. Kartları sıra ile yuvasına takmanız yeterlidir. 

MAKİNE RAPOR: Makinelerin sayaçlarını toplamak ve bilgisayara aktarmak için 4k kapasiteli rapor 

kartları kullanılmaktadır. Bu kartlar sistemde kullanılan 1k kapasiteli kartlardan farklıdır. Bu kart 

okuyuculara tutulduğunda “ID” numarasından sonra “LOAD” ifadesini gösterir. Böylece Makine 

üzerinde bulunan sayaçlar okuyucu “ID” adresine göre rapor kartına yazılır. Burada dikkat edilmesi 

gereken husus her bir okuyucunun “ID” numarası farklı olmalıdır. Bu numaralara denk gelen makine 

isimleri “C:\EMU\MAK_ISIM.acdb” dosyasına kayıt edilmelidir. Bu dosya sadece Microsoft office 2010 

ve üzeri ACCESS programı ile yapıla bilir. Bu veri dosyasının açılış şifresi “8888” . 

1- Toplam kredi sayısı 

2- Free kart kullanımı sayısı 

3-    Teknik kart kullanım sayısı 

Bu sayaç değerleri 4K rapor toplama kartı üzerinden bilgisayara aktarılarak saklanır ve günlük 

raporla beraber mail atılır. 

KART ŞİFRELEME: Mifare 1k kartlarınız imalatçıdan şifresiz olarak size ulaştırılır. Kartların bilgi güvenliği 

için şifre bölümünde bulunan “YENİ ŞİFRE” kısmına şifrenizi girerek butona basınız. Yazıcı üzerinde 

“YENİ AUT” ifadesini gördüğünüzde artık yazıcınız bu şifre ile okuma yazma yapacaktır. Kartları 

şifrelemek için ana menüde bulunan “KART ŞİFRELE” butonuna bastıktan sonra kartları tek tek yazıcıya 

yerleştiriniz. Bu noktada önemli olan hata mesajı almadan işlemin bitmesi gerekmektedir. Bir hata 

mesajı alırsanız kartı hazneden uzaklaştırarak tekrar deneyiniz. 2-3 deneme sonunda hata vermeye 

devam ediyorsa bu kartı kullanmayınız. 

DİL DESTEGİ: Ayarlar bölümünde buluna “DİL” seçeneğinden İngilizce seçeneği  işaretlenerek program 

İngilizceye çevrile bilir. 

Yazıcı ünite üzerinde bulunan tuş takımları ile bilgisayarsız satış yapıla bilir. Bu özellik bilgisayarlı 

satışlarda kullanılmaz iken olası bir bilgisayar arızası esnasında satışın devamını sağlamaktadır. Yazıcı 

elle kullanıldığında “MASTER” ve “KASİYER” olmak üzere 2 adet şifre ile açılır. Toplam satış değeri 

görüntülenebilir veya sıfırlana bilir. Kart şifreleme, okuma ve silme işlemlerini “A- B-C-D” butonları 

kullanılarak uygulanır. Satış yapılmak istenen miktar tuş takımından girildikten sonra “#” butonuna 

basarak karta yükleme yapılır. 



 
 
 
 

TİCKED : Toplanan ticked, hediye puanları müşteri kartına eklenir ya da eksiltilebilir. Ticked kesici 
makinesinde alınan sinyal ile ticked sayısı anında ekrana aktarılır. Ticket sayısı yazılım üzerinden de 
eklene bilir. Hediye isim, stok, bedel bilgileri database üzerinden alınır. Seçilen ürün bedeli müşterinin 
ticked sayısında anında düşülerek ekranda kalan bakiyesi gösterilir. Satış yapıldığında kalan miktar 
tekrar karta yazıla bilir. 

 
 
 

TICKET DEGERİ: Eater bağlantısı var ise sayılan 
miktar burada görünür. ”TUŞ GİRİŞİ” butonuna 
basıldığında ekran üzerinden Ticket sayısı girile 
bilir. Sil butonu ile burada bulunan ticked silinir. 
EKLE BUTONU: Sayılan ya da ekrandan girilen 
ticked değerini müşteri kartına ekler. 
ÇIKART BUTONU: Müşteri kartında bulunan 
Ticket değerini ekrana taşır. 
ÜRÜN SEÇ – KREDİ DÜŞ: Butonlar üzerinde 
belirtilen hediye isimlerinin Ticket değerleri 
altlarında gösterilmektedir. Seçilen hediye 
toplamları yan ekranda kalan ticked puan  miktarı 
hesaplanarak gösterilir. 
Aynı buton üzerine tıklandığında kredi düşme 
fonksiyonu devreye girer. Tuş takımı üzerinden 
girilen değer Ticket miktarından düşülür. 
SATIŞ :Seçilen ürün toplamı yada girilen değer 
Ticket toplamından düşülerek satış işlemi 
gerçekleşmiş olur. 
MIFARE KART :Müşteri kartının içinde bulunan 
ticked puan değerini gösterir. 
KART OKU : Kartta bulunan puanları okur. 
KART SİL : Kartta bulunan puanları siler . 



 

SATIŞ BİLGİLERİ VE RAPORLAMA: Yapılan işlemler uzak veri tabanı ve bilgisayar üzerinde bulunan 

local veri tabanı kayıt edilir. Aşağıda raporlama yapan program gösterilmektedir. 
 

 

Filtreleme yapılmak istenen alana ait butonuna basılarak aktif edildikten sonra aranan 

kriterler ilgili kutuya girilerek “FİLTRE” butonuna basılır. Ekranda gösterilen sonuçların 

toplamlarını görmek için “HESAPLA” butonu kullanılır. 
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