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İÇİNDEKİLER



İndirdiğiniz ‘‘ Mosas_Motto_x86.exe ‘‘ uygulamasını açınız.

‘‘ Motto Standart Edition ‘‘ bölümünden ‘‘X32’’ yi indirin.
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KURULUM



Karsınıza çıkan ayıklama ekranından ‘‘ Gözat... ‘‘ butonuna basınız.

Açılan ‘‘ SmartScreen ’’ ekranından 
çalıştır  butonuna basınız.

Eğer ‘‘ Çalıştır ‘‘ yazısını göremiyorsa-
nız üst tarafta bulunan ‘‘ ek bilgi ‘‘ ya-
zısına bastıktan sonra karsınıza yan-
daki ekran çıkacaktır.
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KULLANMA KILAVUZUKURULUM



‘‘ Gözat... ’’ butonuna bastıktan sonra 
karşınıza çıkan ‘‘ Klasöre Gözat ‘‘ ekra-
nından Masaüstünü seçip ‘‘ Tamam ‘‘ a 
basın.

Masaüstüne yüklenmiş  x86 klasörü-
nü açınız.
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KURULUM



‘‘ Setup ‘‘ isimli yükleme uygulamasını açınız.
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KURULUM
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   Fotoğraflardaki kırmızı kutucukları işaretleyerek kurulumu tamamlayınız.
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KULLANMA KILAVUZUKURULUM



İlk açılışta gerekli aktivasyon kodunu 
almak için ‘‘ Ürün anahtarları talep edin” 
seçeneğini işaretleyin.

Seçim yapıldıktan sonra açılan ekrandaki 
‘‘ Fiziksel adres ’’kısmındaki kodu teknik ser-
simize ulaşarak edinmelisiniz.

Teknik servisten alınan ürün anahtarını 
mavi kutucuk ile belirtilmiş olan ‘‘ Ürün 
anahtarı ’’bölümüne girip ‘‘ etkinleştir ‘‘bu-
tonuna basın.

Teknik Servis ve Destek Hattımıza 
ulaşmak için

444 8 142 - 0555 053 53 17
teknikservis@mosas.com.tr

SAYFA   8

444 81 42
www.mosas.com.tr

ETKİNLEŞTİRME



İlk açılış için kırmızı kutucuk ile işaretlemiş 
E-Posta bölümüne ‘‘ m@mosas.com.tr ‘‘ yazın.
Mavi ile işaretlenmiş ‘‘ Şifre ‘‘ bölümüne ‘‘ 123 ‘‘ 
yazıp ‘‘ Giriş ‘‘ butonuna basın.

‘‘ Giriş ‘‘ butonuna bastıktan sonra karsınıza tartım ekranı gelecektir.
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Program açıldıktan sonra ilk ayarları yapmak için sol 
tarafta bulunan menüden sırasıyla ‘‘ Ayarlar  > Gösterge 
‘‘seçeneğini seçin. 

Ekranın sağ üst koşesinden ‘‘ Ekle ’’ butonuna basarak 
gösterge ekleme menüsünü açın.

‘‘ Adı ‘‘ Kısmına firmanızın ismini gi-
rin.

‘‘ Serial port ‘‘ Kısmında in-
dikatörünüzün bağlı olduğu portu 
seçin.

‘‘ Gösterge Türü ‘‘ Kantarınızın mar-
kasını girin

Gösterge ayarlarını yaptıktan sonra 
‘‘ Başla ‘‘ butonuna basın.

‘‘ Seri no ‘‘ Kısmına kantarınızın seri 
numarasını girin.
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 GÖSTERGE



Gösterge ayarlarını yaptıktan sonra , karsınıza gelen 
menüde ‘‘ Doğru Tartım Değeri ‘‘ şekilde gösterildiği gibi 
ise tartım sisteminiz doğru bi şekilde bağlanmıştır. 

Eğer gösterge ayarlarını yaptıktan sonra , karsınıza 
gelen menüde resimde gösterildiği gibi bi hata ile 
karsılasırsanız indikatörünüzün bağlantılarını tekrar 
kontrol ediniz. 
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KULLANMA KILAVUZU GÖSTERGE



‘‘ Ayarlar > Genel ayarlar ‘‘ kısmından 
şirketinizin ismini ve logosunu ek-
leyin‘‘ kaydet ‘‘ e basın.

Eğer aysoft’tan veya başka bi firmadan 
yedeklerinizi yüklemek istemiyosanız yada ilk 
defa kantar kullanıyorsanz aşşağıdaki adımları 
geçebilirsiniz.

Bi önceki (aysoft) yazılımdan verilerin-
izialmak için kırmızı kutucuk ile işaretli 
olan simgeye tıklayın.

Daha önceki kantar yazılımından almış 
oldugumuz yedek dosyasını bulunduğu 
dizinden seçin.

Başka bir firmanın yazılımından 
geçiş yapılmışsa , o yazılımda-
ki yedeklerinizi bu yazılıma ak-
tarabilmeniz için gereken excel 
şablonunu indirir.

Dosyayı seçtikten sonra ‘‘ Aktar ‘‘ butonu-
na basınız.

‘‘ Aktar ‘‘ butonuna bastıktan sonra tüm 
yedekler sırası ile yazılıma yüklenecek. 
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 GENEL AYARLAR



‘‘ Tanımlar > Müşteri’’ ekranında müşteri kayıt ederken olması istenilen ve istenmey-
en bilgilerin ayarlanabildiği sekmedir.Müşteri kayıt ederken olması istenilen her bilgi 
için‘‘ Görünür ’’  kutucuğu işaretlenmelidir.’’ Görünür ‘‘ olarak işaretlenen bilgilerin kayıt 
esnasında zorunlu olarak doldurulması isteniliyor ise ‘‘ Boş bırakılabilir ‘‘seçeneğindeki 
işaret kaldırılmalıdır.İsteğe bağlı olarak doldurulması isteniyor ise ‘‘ Boş bırakılabilir ‘‘ 
seçeneği aktif hale getirilmelidir.

  ‘‘ Tanımlar > Araç ’’ ekranında araç kayıt ederken olması istenen ve istenmeyen bilgilerin 
ayarlanabildiği sekmedir.Araç kaydederken olması istenilen her bilgi için  ‘‘ Görünür ’’  ku-
tucuğu işaretlenmelidir.’’ Görünür ‘‘ olarak işaretlenen bilgilerinkayıt esnasında zorunlu olar-
ak doldurulması isteniliyor ise ‘‘ Boş bırakılabilir ‘‘seçeneğindeki işaret kaldırılmalıdır.İsteğe 

bağlı olarak doldurulması isteniyor ise‘‘ Boş bırakılabilir ‘‘ seçeneği aktif hale getirilmelidir.
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KULLANMA KILAVUZUMÜŞTERİ VE ARAÇ AYARLARI



  ‘‘ Tanımlar > Sürücü ’’ ekranında sürücü kayıt ederken olması istenen ve istenmeyen bilgil-
erin ayarlanabildiği sekmedir.Sürücü kaydederken olması istenilen her bilgi için  ‘‘ Görünür 
’’  kutucuğu işaretlenmelidir.’’ Görünür ‘‘ olarak işaretlenen bilgilerinkayıt esnasında zorun-
lu olarak doldurulması isteniliyor ise ‘‘ Boş bırakılabilir ‘‘seçeneğindeki işaret kaldırılmalıdır.
İsteğe bağlı olarak doldurulması isteniyor ise‘‘ Boş bırakılabilir ‘‘ seçeneği aktif hale getiril-
melidir.

  ‘‘ Tanımlar > Ürün ’’ ekranında ürün kayıt ederken olması istenen ve istenmeyen bilgilerin 
ayarlanabildiği sekmedir.Ürün kaydederken olması istenilen her bilgi için  ‘‘ Görünür ’’  ku-
tucuğu işaretlenmelidir.’’ Görünür ‘‘ olarak işaretlenen bilgilerinkayıt esnasında zorunlu olar-
ak doldurulması isteniliyor ise ‘‘ Boş bırakılabilir ‘‘seçeneğindeki işaret kaldırılmalıdır.İsteğe-
bağlı olarak doldurulması isteniyor ise‘‘ Boş bırakılabilir ‘‘ seçeneği aktif hale getirilmelidir.
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SÜRÜCÜ VE ÜRÜN AYARLARI



Tartımdan sonra fiş ve rapor hazırlarken belgede kullanılacak verilerin ayarlandığı 
ekrandır.Belgede olması istenilen özellikler için ‘‘ Görünür ‘‘ kutucuğu işaretlenmelidir.
İsteğe bağlı olarak doldurulması istenen bilgi/özellikler için ‘‘ Boş bırakılabilir ‘‘ işaretle-
nmelidir.Aksi durumlarda işaretlenmemelidir.Verilerin fişte yazdırılması istenmesi duru-
munda ‘‘ Fişte görünür ‘‘ işaretlenmelidir.Raporlarda görünmesi isteniliyor ise ‘‘ Raporda 
Görünür ‘‘ işaretlenmelidir.Not kısmı işaretlenip doldurulur ise müşterinin istediği ürünler 

ayrı olarakfiş/raporlarda gösterilebilmektedir.

SAYFA   15

KULLANMA KILAVUZUTARTIM AYARLARI



Tartım esnasında gereken bilgilerin kayıt edildiği 
bölümdür.Müşteri,araç , sürücü ve ürün bilgileri bu 
bölümde kayıt altına alınıp kontrol edilebilmektedir.

Müşteri bilgilerinin kayıt/kontrol altında tu-
tulduğu  ölümdür.Sağ üst tarafta ‘‘ Ekle ‘‘ butonuna 
basılarak müşterinin ilk kaydı yapılmaktadır.

Kayıtlı müşterilerin bilgileri güncellenmek iste-
nilirse listede müşterilerin sağ tarafında bulunan 
düzenle butonu ile bu işlem gerçekleştirilir.

Listedeki bi müşteri silinmek istenirse sağ tarafta-
ki silme komutu ile gerçekleştirilir.
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MÜŞTERİ



‘‘ Ekle ‘‘ butonuna basılınca çıkan menüdür.Üst kısımda bulu-
nan kısımda müşterinin hangi tip olduğu belirlenir.Bu menüde 
olması istenilen/istenilmeyen bilgiler ‘‘ Ayarlar > Müşteri ayar-
ları ‘‘ bölümünden düzenlenebilir.

Müşteri bilgileri girildikten sonra ‘‘ Kaydet ‘‘ butonuna basınız.
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KULLANMA KILAVUZUMÜŞTERİ



Firma veya şahıslara ait araçların kayıt ve kontrol edildiği kısımdır.

Şahıs/Firma araçlarının kayıt edildiği ekrandır.Üst kısımda aracın hangi 
tip olduğu (Sabit daralı/Darasız) seçilmelidir.Bilgiler doldurulduktan sonra ‘‘ 
Kaydet ‘‘ butonuna basılmalıdır.

Bu menüde olması istenilen/istenilmeyen ürünler ‘‘ Ayarlar > Araç ayarları 
‘‘ kısmından düzenleyebilirler.
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ARAÇ



Tartılan ürünlerin kayıt edilip düzenlenebildiği menüdür.’’ Ekle ‘‘ butonuna basılarak ürün 
tanımlaması yapılmaktadır.

Ürün bilgilerinin girildiği menüdür.Ürün adını ve açıklamasını girerek ‘‘ Kaydet ‘‘ butonuna 
basınız.
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KULLANMA KILAVUZUÜRÜN



Admin paneli kullanıcıların ‘‘ Kullanıcı adı/Şifre ‘‘ 
yetkilendirme ve yedekleme işleminin yapabildiği 
kısımdır.

Yönetici tarafından eklenen/belirlenen operatörlerin yetkileri bu menüde düzenlenir.
Bu menüden yeni rol eklenilip çıkartılabilir.

Kullanıcı adınının , dilinin düzenlendiği bölümdür.

Rollerin yetkilendirmesi yapılmaktadır.

İstenmeyen roller silinir.
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ROL



‘‘ Ekle ’’  Butonuna basılarak yeni kullanıcı eklenir.
Eklenilen yeni kullanıcının yazılıma girerken kul-
lanacağı id/pw bu bölümden belirlenir.Ayrıyeten 
kullanıcının rolü bu menüden atanır.

Bu menü üzerinden kullanıcı eklenip çıkartılartılabilir.Eklenilen kullanıcıların programa gir-
erken kullanacağı kullanıcı adı/şifreyi buradan belirleyebilirsiniz.Eklenilen kullanıcının yetkisi 
ve rolü bu menü üzerinden belirlenir.
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Bu kısımda verilerin yedeklendiği ve yedeklerin tekrar yüklendiği bölümdür.

‘‘ Veritabanını yedekle ‘‘ butonuna basıldığında veriler yedeklenir.

‘‘ Veritabanını yedekten yükle ‘‘ butonuna basıldığında daha önceden yedeği alınmış veriler 
tekrardan yüklenir
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YEDEK



Son 50 işlem kaydının tutulduğu bölümdür.Bu bölümde işlem geçmişini görebilmekle birlikte 
rapor/fiş çıktısınıda alabilirsiniz.

‘‘ Çıkış yapmayan ‘‘ butonuna bastığınızda henüz 2. tartımını yapmayan araçları görebilirsiniz.

Anlık tartım ekranıSabit daralı araçlar
listelenir.

1. tartımı yapılan ama
2.tartıma gelmeyen araçlar

listelenir.
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KULLANMA KILAVUZUTARTIM



Daralı kayıt işlemi için daha önceden kayıt edilen ‘‘Tanımlar > Araç’’ araçların tartımı yapılabi- 
lir. İstenildiği durumlarda tartım ekranından daha önceden kayıt edilmemiş araçlar da tanım-

lar menüsüne girmeden kayıt edilebilir.

İlk defa tartımı yapılacak araçların plakası girilip yukarıdaki resimde mavi kutucuk ile işaret-
lenen bölgeye tıklanırsa otomatik olarak araç ekleme ekranı açılacaktır.
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TARTIM - SABİT DARALI



Kayıt edilmiş arac için gereken bilgiler doldurulduktan sonra ‘‘ Kaydet ’’ butonuna basın.

‘‘ Kaydet ‘‘ butonuna bastıgınızda onay menüsü gelecektir.
buradan kaydedebilir , yazdırabilir ve iptal edebilirsiniz.

Darası alınan araç bundan sonra ilk tartıma ihtiyaç 
duymadan tartılabilecektir.

İşlem tamamlandığında ‘‘ Kaydet ‘‘ butonuna basılır.
Çıkan menüden ‘‘ Kaydet ve yazdır ‘‘ butona basıldıgın-
da işlem tamamlanacaktır.
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KULLANMA KILAVUZUTARTIM - SABİT DARALI



Darasız tartım yapılmak istenildiğinde 
aracın plakası girilir.Tartım bilgisi 
okunduktan sonra ‘‘ kaydet ‘‘ butonuna 
basılır.

2. tartım yapılırken plaka girildiğinde 
sistem önceki bilgileri otomatik olarak 
dolduracaktır.Tartım tamamlandığında 
‘‘ Kaydet ‘‘ butonuna basıldığında işlem 
tamamlanacaktır.

Eğer daha önceden araç sisteme kayıt 
edilmiş ise yazılım, otomatik olarak bil-
gi kutucuklarını dolduracaktır.

‘‘ Kaydet ‘‘ butonuna bastıktan son-
ra çıkan menüden istenilen işlem 
gerçekleştirilebilir.
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TARTIM - DARASIZ



Geçmişe yönelik tekrardan fiş yazdırıl-
mak isteniyor ise sol menüden ‘‘ Tekrar 
fiş yazdır ‘‘ paneli açılır.

Bu panelden ‘‘ Plaka no ‘‘ veya ‘‘ Fiş seri no ‘‘ girilerek tekrardan fiş yazdırılabilir.

İstenirse ‘‘ Plaka no ‘‘ ve ‘‘ Fiş seri no ‘‘ girilmeden belirlenen tarih ve saat aralıklarındaki tüm 
işlemlerin fiş sorgusu yapılabilir ve yazdırılabilir. 
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KULLANMA KILAVUZUTEKRAR FİŞ YAZDIR



‘‘ Raporlar > Tartım raporu ‘‘ menüsünden detaylı 
raporlandırma yapılabilir.

Gelişmiş filtreleme sistemi diğer parametrelerden bağımsız olarak raporlayabilir.

Örneğin Mersin şehrine giden araçları görebilmek için ‘‘ Gittiği adres ‘‘ kısmına MERSİN 
yazıp (F2) veya ‘‘ Raporda sorgula ‘‘ butonuna basılmalıdır.Bunlardan bağımsız olarak hangi 

tarihe kadar veya hangi tarihler arasında hangi ürünün ne kadar geldiğini bu menüden öğren-
ebiliriz.
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TARTIM RAPORU



‘‘ Gittiği adres ‘‘ kısmına MERSİN yazıp ‘‘ Raporda sorgula (F1) ‘‘ butonuna basıldığında işlem 
geçmişi detaylı olarak görüntülenebilir.

‘‘ Yazdır (F2) ‘‘ butonuna veya (F2) tuşuna basılırsa raporlar yazdırılabilir.

‘‘ Temizle (F3) ‘‘ butonuna veya (F3) tuşuna basıldığında listelenen işlemler ekrandan temizlenir.
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KULLANMA KILAVUZUTARTIM RAPORU



Adres
Büyükkayacık OSB. Mah. 422.sok No:13, 42160 Selçuklu/Konya/Türkiye

Telefon
+90 332 345 0600

444 8 142
Mail

mosas@mosas.com.tr
taralsa@taralsa.com.tr

Web
www.mosas.com.tr
www.taralsa.com.tr

/mosasgroup


