
AKINSOFT
Hal Otomasyonu

Ürünüdür.Bir



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



Halden anlayan program

Çok kullanıcılı Müstahsil otomasyonu, 
sebze hali, meyve hali ve kap giriș - çıkıșı 
yapan ișletmelere hitap etmektedir. Cari 
kayıt, müstahsil kayıt, müșteri ve müstah-
sil faturası, kasa, marka bazında stok ana-
lizi, günlük fiyat listesi, mal giriși, kap 
tanımları modüllerinden olușmaktadır
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  tüm modüller tek programda

kolay kullanımlı arayüzü
ile esnek ve ișinize yarayacak

Titizlikle hazırlanmıș
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yeni hal yasasına göre üretici bilgilerini kayıt altında 
tutulabilir, 
Sebze ve meyve ticareti hal kayıt sistemi tebliğine istinaden düzenlenen Hal Kayıt 
Sistemi Bildirim Formu’nu çıktı alabilir, 
Rusum paylașımlarını raporlayabilir, 
Üretilen ürünler için künye numarası kayıt edilebilir, 
Sınırsız sayıda müstahsil, müșteri, stok ve rehin/kap tanımı yapabilir, 
Bu tanımlamalar üzerinden sınırsız sayıda kap veya kilo bazında markalı stok girișiBu tanımlamalar üzerinden sınırsız sayıda kap veya kilo bazında markalı stok giriși, 
müșteri ve müstahsil faturası kesebilir, 
Stok giriș ve müșteri faturalarına göre otomatik rehin takibi yapabilir, 
Tüm kayıtları kullanıcıya göre düzenleyebilir ve raporlayabilir, 

Neler Yapabileceksiniz?
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Müșteri faturalarında stokların müstahsile göre takibatını yapabilir, 
Marka bazında stok ve müstahsil raporu alabilir, 
Faturası kesilmeyen stok girișlerinin listesini alabilir, 
Belirlenen kriterlere göre kasa raporu alabilir, 
Müstahsil, müșteri veya cari borç alacak takibini yapabilir, 
Stok alıș satıș hareketlerini inceleyebilir ve raporlayabilir, 
TTanımlı stoklara liste halinde günlük fiyat uygulayabilir, 
Stok girișlerinden ve çıkıșlarından doğan rehinlerin hareket girișlerini, borç alacak 
durumlarını müstahsil veya müșteriye göre düzenleyebilir, 
Kayıtlı müstahsil veya müșterilere toplu olarak SMS veya mail gönderimi yapabilir, 
İșyerini arayan ya da ziyarete gelen kișilerin kayıtlarını ajanda takibi sayesinde 
tutabilirsiniz.

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


