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En güvenilir ofis ortağınız
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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



Türkiye’nin en çok kullanılan muhasebe programı

AKINSOFT tarafından geliștirilen çok 
kullanıcılı Muhasebe Otomasyonudur. 
OctoPlus; Cari, Kasa, Stok, Fatura, 
Çek-Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariș, Döviz 
Takip, Depo, Banka, Kartoteks, 
Pazarlama, Üretim, Seri No-Garanti 
Takip, Taksit Takip, Servis, Nakliye 
modüllerinden olușmaktadımodüllerinden olușmaktadır.

AKINSOFT OctoPlus Etkin&
ve ekonomik
muhasebe otomasyonu

Kolaykullanımlı
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“AKINSOFT’un yerli, kendini ispatlamıș, genel olarak baktığımız-
da da kullanımı yaygın ve teknik desteği çok hızlı bir program 
olması bizi etkileyen faktörlerdi. Muhasebe olarak firmamızın 
her türlü ihtiyacını karșılayacak modüllere sahip olmasıyla; iș 
düzeni, evrak takibi ve pratikliğe kavușmamızı sağladı. Geriye 
dönük olarak; günlük, haftalık, aylık ve yıllık analizler yaparak 
ileriye dönük planlar olușturabiliyoruz.”

Power Elektronik & Otomasyon - Tekirdağ

Türkiye’nin en çok kullanılan muhasebe programı

Çoklu kullanıcı desteği ile birden fazla bilgisayarda aynı anda kullanabilir, 
Günlük online TCMB'den döviz kur takibi yapabilir, 
Excelden bilgi transfer edebilme ve Excele bilgi aktarımlarınızı gerçekleștirebilir, 
Cari virman, valör ve yașlandırma ișlemlerinizi takip ederek müșteri bakiyelerini takip 
edebilir, 
Çoklu kasa desteği ve kasalar arası transfer ișlemi ile nakit akıșını kontrol edebilir, 
TToplu stok giriș ve çıkıș ișlemlerinizi gerçekleștirebilir, 
Seri no ve garanti takibi yaparak ürün giriș-çıkıșlarını kontrol edebilir, 
Stok ve cari kayıtlarınızda seri etiket yazdırabilir, 
Stok fiyatlarınızı toplu bir șekilde yüzde ve tutar oranında güncelleyebilir, 

Neler Yapabileceksiniz?
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“AKINSOFT OctoPlus düzenli bir çalıșma sistemi kurmamda 
katkı sağladı. AKINSOFT OctoPlus’ı istediğim șekilde rapor 
alabilmemi sağlayan, kullanımı rahat ve kolay bir program 
olduğu için seçtim.”

Be-Ka Medikal – İstanbul

Türkiye’nin en çok kullanılan muhasebe programı

Fiyat değiștirme özelliği ile alıștan satıș fiyatı olușturabilme aynı anda döviz birimi olarak 
belirtilen fiyata çevirebilir, 
Envanter ve LİFO, FİFO sistemi ile stok envanterinizi hesaplatabilir, 
Üretim reçetesi olușturup, giriș-çıkıș yapan stoklarınızı ve üretim maliyetlerinizi tutabilir, 
Yurt içi ve yurt dıșı satıș, alıș ve iade faturası kesebilir ve dizayn edebilir, 
Çek senet ișlemleri ve teminat çek senet ișlemleri ile ayrıntılı valör hesaplı rapor takibini 
gerçekleștirebilir, 
Seri senet basımı ișlemlerinizi yapabiliSeri senet basımı ișlemlerinizi yapabilir,
Bankaya ait pos cihazı, kredi kartı ve çek tanımlayabilir, 
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“Bir arkadașımın tavsiyesi ile AKINSOFT Octoplus ile 
tanıștım. Daha önce kullandığım pek çok muhasebe 
programına nazaran çok kullanıșlı ve rahat olduğunu 
gördüm. Evraklarım, dosyalarım müșteri cari hesaplarım 
yani bir firmada olması gerek tüm ișlevsellikler düzene 
girdi. Aradığım bilgiyi ekrandan anında alıyorum, tüm 
müșterileri bir ekranda süzüp durumlarını analiz 
edebiliyorumedebiliyorum. OctoPlus ișyerimin vizyonuna ve benim görüș 
açıma çok değerli katkılar sağladı”.

Sinyal Elektrik - Konya

Türkiye’nin en çok kullanılan muhasebe programı

İrsaliyelerinizi toplu olarak faturalandırma yapabilir, 
Teklif ve sipariș ișlemlerinizde entegre olarak irsaliye ve faturalandırma ișlemlerini 
yapabilir, 
Kredi kartı ve senet ile taksit yapıp, taksit takip ișlemlerini gerçekleștirebilir, 
EAN-13 dahil her türlü barkodu basabilir, resim ve logo ekleyebilir, 
Argox, lazer ve inkjet barkod yazıcıları için etiket yazdırma yapabilir, 
IBM EntIBM Entry 01 yazarkasa ve Mpos 2001 pos için muhasebe entegrasyonunu yapabilirsiniz.
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Restaurantınızın tuzu biberi...
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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


