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1995 yılında Konya’da kurulan AKINSOFT, kurulușundan bu yana profesyonel iș anlayıșımız, genç 
ve dinamik kadromuz, insanlığa verdiğimiz değer, amaçlarımız ve inandığımız ilkeler ile 
hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam etmekteyiz...
Türkiye'nin en geniș program arșivine sahip olan firmamız, ticari ve sektörel programlarıyla 
birçok sektöre hitap ediyor. Geliștirdiğimiz yazılımları, Türkiye’de ve Dünya’da 2000'i așkın 
Çözüm Ortağımız ile insanlığın hizmetine kusursuzu hedefleyen hizmet anlayıșımızla beraber 
sunuyoruz. 

Müșterilerine en iyi hizmeti ve desteği 
sunmak adına, ülkemizde ve Dünya' da 
AKINSOFT Çözüm Ortağı Ağı’ nı kurmak ve 
tüm sektörlere yazılım teknolojisini 
ulaștırmaktır.

“İnsana ve insanlığa değer verilmeyen köșe 
kalmasın!” ilkesini prensip edinerek, 
ülkemizde yazılımın öncüsü olmak ve 
Dünya' ya, AKINSOFT olarak ‘Biz de varız’ 
demektir...

Türkiye’nin 

Vizyonu

Biz AKINSOFT’uz MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ



Şubeler kontrol altında... 

AKINSOFT’un franchise veren veya 
bağımsız birimlerinin satıș raporlarını 
merkezi olarak tutmak isteyen çok 
lokasyonlu firmalar için geliștirdiği 
Franchise Yönetim Sistemidir. İșletmeler 
için șubelerini kontrol altında tutup, 
istenilen raporların  hızlı  ve güvenilir 
olarak almanın en iyi yoluolarak almanın en iyi yolu.

AKINSOFT Franchise

Çok șubeli  ișletmelere, 

AKINSOFT Franchise 
sisteminde

akıllı çözümler 
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“Ayvalık Tost’un müșteri memnuniyetini benimseyerek 
büyüyüp kurumsallașması ve müșterilerimize daha 
verimli, daha hızlı ve daha kolay hizmeti nasıl verebiliriz 
düșüncesiyle, uzun süreli bir araștırma yapmaya 
bașladık. Araștırmalarımızın sonucunda güvenilir ve 
Türkiye’de sektörel yazılımların lider ismi olan AKINSOFT 
ile tanıștık.. AKINSOFT Franchise ile istediğimiz müșteri 
memnunimemnuniyeti ve kurumsal büyüme hedeflerimize daha 
kolay ulașabileceğiz.”

Ayvalık Tost - ANTALYA

“Ayvalık Tost’un müșteri memnuniyetini benimseyerek 
büyüyüp kurumsallașması ve müșterilerimize daha 
verimli, daha hızlı ve daha kolay hizmeti nasıl verebiliriz 
düșüncesiyle, uzun süreli bir araștırma yapmaya 
bașladık. Araștırmalarımızın sonucunda güvenilir ve 
Türkiye’de sektörel yazılımların lider ismi olan AKINSOFT 
ile tanıștık.. AKINSOFT Franchise ile istediğimiz müșteri 
memnuni

Şubeler kontrol altında... 

Franchise firmalarda kurulu WOLVOX Restaurant, WOLVOX Hızlı Satıș veya 
WOLVOX ERP kullanımı ile satıș bilgileri tek merkezde görülebilir, 
Bölge yönetimi ile franchise lokasyonları olușturabilir,
Ürün yönetimi ile stok bilgi düzenleme, fiyat güncelleme yapabilir,
Stok bakiye takibi yapılabilir,
Ürün, firma ve tarih bazında satıș raporu alınabilir,
VVeri alınma zamanlaması ile satıș raporların merkeze hangi aralıklar ile 
gönderileceği belirlenebilir,

Neler Yapabileceksiniz?
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Şubeler kontrol altında... 

Merkezde yetkili kișilerin franchise yönetim paneline giriși için kullanıcı adı 
ve șifresiyle birlikte yetki seviyeleri belirlenebilir,
Franchise firmaların verilerini gönderilebilmesi için yetkili bilgilerinin ve 
firma bilgilerinin kayıt ișlemlerini yapabilir,
Yapılan ișlemlerin log kayıtlarını tarih ve saat bazlı alabilir,
Tüm raporlara standart bir web gezgini ile dünyanın her yerinden ulașılabilir,
WindWindows Server ișletim sistemi üzerinde ASP.NET ve MySQL desteği olan 
herhangi bir sunucuda çalıșabilirsiniz.

Neler Yapabileceksiniz?
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AKINSOFTaydınlatır...
AKINSOFT - İstanbul Bölge Müdürlüğü AKINSOFT - Genel Merkez

Gümüșpala Mh. E-5 Yan Yol
Șair Nedim Sk. AKINSOFT Plaza No:2
Avcılar / İstanbul / TÜRKİYE 34320

Tel  : +90 (212) 694 45 65
Faks : + 90 (212) 676 67 73

www.akinsoft.com.tr
wwwww.wolvox.com

İstanbul Yolu, AKINSOFT Plaza No: 103
Selçuklu / Konya / TÜRKİYE 42070

Tel  : +90 (332) 261 18 00
Faks : + 90 (332) 261 17 77

facebook.com/akinsoft
twitter.com/akinsoftyazilim


