
 

Kum Sadakat Programı Kurulum ve Kullanım Dokümanı 
 

 
Kullanıma başlamadan önce aşağıdaki adımları izleyerek kurulum işlemini tamamlaya bilirsiniz. 

1. https://sadakat.kumkart.com/publish/publish.htm bu adrese Web Tarayıcınızdan erişim 

sağlıyorsunuz. 

2. Erişim sağladıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsün de işaretlenmiş olan Install düşmesine 

tıklıyoruz. 

3. İndirdiğiniz Setup.exe tıklayarak çalıştırıyoruz. 

4. Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkarsa Ek bilgiler diyoruz. 

 
 

5. Yükle seçeneğine tıklayarak devam ediyoruz. 
 

6. Kurulum işlemi başlamıştır. 
 

https://sadakat.kumkart.com/publish/publish.htm


7. Kurulum işlemi bittikten sonra karşımıza madde 4 teki gibi bir ekran gelirse o adımları 

izleyebilirsiziz. 

 

 
Program kullanıma hazır hale gelmiştir. Kum Teknoloji olarak Kum sadakat programından yapmış 

olduğumuz güncellemeleri programı her çalıştırdığınızda yeni sürümü otomatikman indirecek ve 

kullanmaya başlayabileceksiniz. 

 
Kum Sadakat Programı Lisanslama 

 
Uygulamayı ilk çalıştırdığınızda lisanslama işlemini yapmanız gerekmektedir. Bunu için internet bağlantınız 
olması gerekmektedir. Ödeme yapmadan demo lisansı ile 20 tane Firma veya 100 tane puanlama. Bu sayıyı 
doldurduğunuzda ödeme yapmadan programı kullanmaya devam edemezsiniz. 
https://www.kumkart.com/iletisim adresi üzerinde bizimle irtibata geçerek ödeme yapıp sınırsız kullanım 
sağlayabilirsiniz.  

 

Not: Lisans satın aldınız ve yeni bir bilgisayara geçiş yapağınız zaman https://www.kumkart.com/iletisim 
iletişime geçmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde Yeni bilgisayarınızda Kum Sadakat Programı çalışmayacaktır. 

 

Lisanslama işlemini aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz. 

 

1. Uygulamayı ile açtığınızda karşınıza aşağıdaki ekran çıkacak tamam diyoruz. 

 
2. Tamam dedikten sonra lisanslama ekranı gelecek sağ alttaki Satın Al düğmesine tıklıyoruz. 

 
 

 

 

https://www.kumkart.com/iletisim
https://www.kumkart.com/iletisim


 

 

 

 
Kum Sadakat Programı Kullanım Kılavuzu 

 

 
Kum sadakat programı müşterilerinizin puan takibini ve onlara özel indirimler verebileceğiniz bir 

yazılımdır. Bu programı kullanarak bunları çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. 

 

 
1. Müşteri İndirim Tanımlama: AYARLAR>Müşteri İndirim Tanımlama. Bu ekrandan Tür 

Adı, İndirim Yüzdesi girerek ekleyeceğiniz müşterilerinize otomatikman indirim 

uygular. 

 
 
 

 
 

 

2. Ürün Kategori Tanımlama: AYARLAR>Ürün Kategori Tanımalama. Ekranından tanımlama yaparak 
satışlarınızı yönetmenize yardımcı olacak. 

 

 



 
 
 

3. Müşteri Bilgileri Ekranı: Bu ekrandan müşteri tanımı yaparak diğer ekran olarak İndirim Girişi 

ve Satış Girişi yapabilir siniz. Müşteri Numarası yerine kişiye vermiş olduğunuz Sadakat 

Kartınızın bilgisini girerseniz müşteriyi bulmada size yardımcı olacaktır. 

 



4. Satış Girişi: Müşteri Numarası girerek yapılan satışı girebilirsiniz. 

 
5. İndirim Girişi: Müşteri Numarası girerek yapılan indirim girebilirsiniz. 

 
 

6. Rapor Ekranı: Bu ekran üzerinden Tarih aralığı, Müşteri Türü, Ürün Grubu, Müşteri No gibi alanlar ile 
istediğiniz gibi arama yarak çıkan sonucu excel aktarabilir siniz. 

 
7. Yöntem Ekranı: Bu ekranda Yedek Alıp eski Yedeğinizi Geri yükleyebilir siniz. Tüm verilerinizi Excel e 

aktarabilirsiniz. Lisans bittiğinde yada yeni bir bilgisayara geçtiğinizde lisansınızı yenilebilirsiniz. 


