


“Türkiye’ninVizyonu”



BİZ AKINSOFT’uz

AKINSOFT;
• 15 m2’lik ofiste,
• Harddiski olmayan bilgisayarla,
• Hiç bir sermaye desteği almadan,
1995 Yılında Kuruldu.

1995 Yılında Belirlenen Vizyonlarımız

2000 vizyonu; 
• AKINSOFT İstanbul Bölge Müdürlüğünü kurmak,
• Bir otomobil almak,
• İlk Bayi ağı ziyaretini gerçekleştirmek,
• Rotayı donanımdan çıkartıp tamamen yazılıma yöneltmek.

2005 vizyonu; 
• İlimizde kategorisinde vergi rekortmeni olmak,
• 300 kişi istihdam edecek potansiyele ulaşmak,
• Dış ticaretin temellerini atmak,
• Türkiye‘de yazılımın öncüsü olmaktır. 

2010 vizyonu;
• Robotik Teknolojiler konusunda Ar-Ge çalışmalarını başlatmak,
• AKINSOFT İstanbul Plaza’yı Açmak,
(2010 yılı vizyon içerisinde yer alan; Robotik Teknolojiler konusunda Ar-

Ge çalışmalarını başlatmak ve AKINSOFT İstanbul Plazayı Açmak vizyonları-
mızı 1 yıl önce 2009 yılında gerçekleştirdik.); 
Bu vizyonlarımızı gerçekleştirerek UyduKent projesini başlatmayı düşünen 
şirketimiz, istihdam sayısını 30.000 kişiye ulaştırmayı ve dünyada yazılımın 
öncüsü olmayı hedeflemektedir.

2015 Vizyonu;
• İnsan hayatını kolaylaştırmak için yapay zeka yazılımları ile tasarlan-

mış robotik teknolojilerin seri üretimine başlamak. 

2023 Vizyonu 
(Bugüne kadar açıklarsak dengeler bozulur demiştik.
26 Aralık 2015’te açıkladık.);

• Uzay teknolojileri Ar-Ge Üssü,
• AKINSOFT Yüksek Teknoloji Üniversitesi kurmak. 

Sonuç olarak; 2000, 2005, 2010 ve 2015 vizyonlarımızı başarıyla gerçekleştirdik. Biz yapacağımızı söylediğimiz her şeyin arkasında duruyoruz. 
1995 yılından bugüne kadar yaptığımız çalışmalar, hayata geçirdiğimiz planlar, 2023 vizyonumuzu da başarıya ulaştıracağımızın habercisidir.
        Biz hayal kurmayız, plan yaparız...

MİSYONUMUZ
   Müşterilerine en iyi hizmeti ve desteği sunmak adına, ülkemizde ve 
tüm dünyada AKINSOFT Çözüm Ortağı Ağını kurmak ve tüm sektörlere 
yüksek teknoloji ulaştırmaktır.

VİZYONUMUZ
   “İnsana ve İnsanlığa Değer Verilmeyen Köşe Kalmasın!” ilkesini pren-
sip edinerek; ülkemizde yüksek teknolojinin öncüsü olmak ve dünyaya, 
AKINSOFT olarak ‘biz de varız’ demektir.



MOBİL ÇÖZÜMLERMOBİL ÇÖZÜMLER
Mobil Satış

Plasiyerlerinizin sıcak ve soğuk satışlarını yürütmelerine olanak tanıyan, 
yıllardır tercih edilen ve içeriği itibariyle memnuniyet sağlayan AKINSOFT 
yazılımlarından WOLVOX Mobil Satış sizin de vazgeçilmeziniz olacak. Windows CE 
işletim sistemine sahip el terminallerinde kullanabileceğiniz Mobil Satış Programı, 
sahada çalışan plasiyerlerinizin iş yükünü hafifletiyor.



Neler Yapabileceksiniz?
Cari İşlemleri

Sahada çalışan personelleriniz için yapılması gereken en önemli işlem doğru 
bir cari takiptir. Anlık olarak yapabildiğiniz işlem arttıkça müşterilerinizin 
memnuniyet oranı da o ölçüde artacaktır. WOLVOX Mobil Satış Programı 
plasiyerlerinize kolay kullanım avantajı sunarken müşteri memnuniyeti 
sağlamaktadır.

•	 WOLVOX ERP Programı’ndaki carilerinizden faydalanabilme ve yeni 
müşterileriniz için cari tanım oluşturabilme,

•	 Kayıtlı olan carilerinizin iletişim, hesap bakiyeleri gibi bir takım özel bilgilerine 
erişebilme,

•	 Carilerinize stok tanımlarında belirttiğiniz fiyatların üzerinden satış yapabilme,
•	 Kredi limiti belirterek kaydedilen limit üstüne açık hesap satışı engelleme,
•	 Farklı döviz birimine göre cari takibi yapabilme,
•	 Cariye özel iskonto oranı ve vade belirleyebilme,
•	 Cari tanımın üzerinden seri bir şekilde bakiye görüntüleme, hareket girişi, satış 

faturası, iade faturası, sipariş, giden ve gelen irsaliye düzenleyebilme,
•	 Müşteri listesi alarak seri bir şekilde cari tanıma ulaşabilme,
•	 Cari hareket girişi yapıp tahsilat ve ödemeleri kaydederek tahsilat makbuzu 

yazdırabilme,
•	 Cari hareket raporu alarak müşteri hareketleriyle ilgili bilgi sahibi olabilme,
•	 Tahsilat raporu alarak cari bakiyelerini kolay bir şekilde kapatabilme,
•	 Cari tanımlara özel plasiyer tanımlaması yaparak plasiyerlerinizin yalnızca 

kendi carilerine işlem yapabilme imkanı.



Stok ve Depo İşlemleri

Ya satmak istediğiniz stok deponuzda yoksa! 

WOLVOX Mobil Satış Programı ile stoğunuzda olmayan ürünü satma sorununuz 
ortadan kalkıyor. Aracınıza gitmeden aracınızdaki ürün miktarlarını kontrol edebilir, 
ürünlerin fiyatları konusunda bilgi verebilirsiniz.
•	 WOLVOX ERP Programı’nda kayıtlı olan stoklarınızı aktararak satış yapabilme, 

sipariş alabilme veya irsaliye düzenleyebilme,
•	 Kayıtlı olmayan stoklarınızı el terminali üzerinden kaydedebilme,
•	 Stok fiyat kontrolü yaparak, müşterilerinizi bilgilendirebilme,
•	 Ürünün cariye en son satılan fiyatını kontrol ederek aynı fiyatın aktarılmasını 

sağlayabilme,
•	 Depo durum raporları sayesinde aracınızda bulunan toplam ürün miktarlarını 

kontrol edebilme,
•	 Depo transfer işlemleri sayesinde iki farklı araç arası veya araca ilk ürün yükler-

ken gerçek depodan araç depoya ürün transferi işlemlerini gerçekleştirebilme,
•	 Plasiyerlere depo yetkisi vererek sadece kendi depolarındaki stokları görüntüle-

melerini sağlayabilme,
•	 Varsayılan depo seçerek yapılan işlemlerin, depo seçmediğiniz sürece aynı de-

podan yürümesini sağlayabilme,
•	 Stok tanımına tanımladığınız ilk 4 fiyatın mobil cihazınıza aktarılarak diğer fiyat 

seçeneklerinden de faydalanılmasını sağlayabilme,
•	 Stok sayım ekranı sayesinde deponuzdaki stok sayımını gerçekleştirebilme, 

WOLVOX ERP Programı’na aktarımını yaparak gerçek stok miktarları ile prog-
ramdaki miktarları eşitleyebilme,

•	 Asortili stoklarınızın asorti detaylarını kullanarak işlem yapılabilme imkanı.



Plasiyer ve Rota İşlemleri

Hangi plasiyeriniz hangi müşterinizi ziyaret etmeli? 
Neresi nereye daha yakındır? 
En doğru güzergah nasıl olmalı? 
Tüm bu sorularınızın yanıtını WOLVOX ERP Programı’ndan oluşturacağınız rota grupları 
ile kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Plasiyerlerinize belli rotalar vererek planlamanızın 
sağlıklı yürümesini sağlayabilirsiniz.

•	 Programı kullanacak tüm plasiyerlerinize yetki kısıtlaması yaparak sadece 
belirttiğiniz işlemleri yapmalarını sağlayabilme,

•	 Plasiyerlerin kayıtları görme ve düzenleme yetkilerini ayrı ayrı belirleyebilme,
•	 Plasiyerlerin göreceği cari ve depoları belirleyerek sadece kendi carilerine işlem 

yapmalarını sağlayabilme,
•	 Plasiyerlerinize prim oranı belirleyerek yaptıkları satış veya tahsilatlardan prim 

almalarını sağlayabilme,
•	 Cari tanımlarınıza rota grubu girerek plasiyerlerinizi bu rota grubuna göre hareket 

ettirebilme,
•	 Barkod sistemi kullanarak, işlem yapılacak müşteriyi otomatik olarak seçebilme 

ve yanlış müşteriye işlem yapma ihtimalini ortadan kaldırabilme imkanı.



Çek/Senet İşlemleri

•	 Müşterilerinizden aldığınız çek/senetlerin girişini yaparak bakiyelerine işlenmesini sağla-
yabilme,

•	 Çek/senetle ilgili vade, evrak no, asıl borçlu, banka gibi detayları kaydederek çıktısını ala-
bilme,

•	 Dövizli çek girişi yapabilme,
•	 Çek/senet listesinden faydalanarak kaydettiğiniz çek/senetler hakkında dökümler alabilme 

imkanı.



Fatura İşlemleri

Sıcak satışlarınız için fatura düzenleyerek müşteri işlemlerini anında 
tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda tahsilat işlemlerini de gerçekleştirerek 
müşterinize ikinci kez gitmenize gerek kalmadan işlem yapmanın avantajını 
yaşarsınız.

•	  Alış, satış ve iade faturalarınızı düzenleyebilirsiniz.
•	 Fatura üzerinde cari ile ilgili detaylara erişip üzerinde düzenlemeler 

yapabilirsiniz.
•	 İşlemlerin hangi depolara yansıyacağını belirleyebilir, depo değişikliği 

yapabilirsiniz.
•	 Dövizli fatura oluşturabilirsiniz.
•	 Fatura üzerinde iskonto uygulayabilir, cariye özel fiyat seçebilirsiniz.
•	 Kapalı fatura düzenleyerek satışı gerçekleştirdiğiniz anda tahsilatı da 

yapabilirsiniz.
•	 Bluetooth üzerinden bağlantı kuracağınız araç yazıcıları sayesinde fatura 

ve tahsilat makbuzu çıktısı alabilirsiniz.
•	 Fatura listesi alarak düzenlediğiniz faturaların detayları hakkında bilgi 

sahibi olabilirsiniz.



Sipariş/İrsaliye İşlemleri

Deponuzda olmayan ürünler için sipariş alabilir, anlık olarak sipariş bilgilerini merkeze gönderip 
siz daha işyerinize dönmeden ürünlerin hazır olmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda anlık 
olarak düzenlemeniz gereken irsaliyeleri de oluşturup çıktılarını alarak karşılaşacağınız risklere 
karşı önleminizi alabilirsiniz.

•	 Müşterilerinizden aldığınız siparişleri, giden ve gelen irsaliyeleri kaydedebilirsiniz.
•	 Bluetooth üzerinden bağlantı kuracağınız araç yazıcıları sayesinde sipariş ve irsaliye çıktısı 

alabilirsiniz.
•	 Sipariş ve irsaliye üzerinde cari ile ilgili detaylara erişip düzenlemeler yapabilirsiniz.
•	 İşlemlerin hangi depolara yansıyacağını belirleyerek depo değişikliği yapabilirsiniz.
•	 Dövizli sipariş ve irsaliye oluşturabilirsiniz.
•	 Sipariş ve irsaliye listesi alarak düzenlediğiniz evraklarla ilgili bilgileri kontrol edebilir, 

kayıtları tekrar açarak üzerlerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.



Restoran PDA (Windows, Android, IOS)

WOLVOX Restoran Programı’na ilave olarak alacağınız Restoran PDA Modülü sayesinde PDA 
cihazından, Android, IOS tablet veya telefondan masa açabilir, sipariş verebilir, ürün miktarlarını 
değiştirebilir, açıklama ekleyebilirsiniz.

•	 Garson girişlerinin şifre ile korunmasını sağlayabilme,
•	 PDA veya Android işletim sistemli cihazlarınızdan yaptığınız işlemlerin anlık olarak 

masaüstü programınızda görünmesini sağlayabilme,(Online kullanım)
•	 Garsonlarınız için ürün iptal yetkisini kaldırabilme,
•	 Alınan siparişleri mutfak yazıcısına ya da mutfak ekranına gönderebilme imkanı.
•	 Yetki verdiğiniz garsonlarınızın hesap kapatmalarını sağlayabilme,
•	 Tablet menü özelliği sayesinde restoranınıza gelen müşterilerinizin seçimlerini Android 

veya IOS işletim sistemli cihazlardan yapmalarını sağlayabilme,
•	 Sipariş teslimine çıkan kuryeleriniz android veya IOS cihazlarından hangi adrese 

gideceklerini takip edebilme, teslim edilen siparişler için teslim edildi butonuna basabilme, 
bu sayede siparişin teslim edilme süresini takip edebilme,

•	 Kamera üzerinden barkod okuma özelliği ile Android veya IOS cihazınızdan adisyon 
barkodlarını okutabilme ve hesap kapayabilme imkanı.



WOLVOX WMobil

Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek ihtiyaçlarınız 
doğrultusunda teknoloji üreten AKINSOFT; 
yazılımlarınızın güvenli olması kadar hızlı işlem gücüne 
de önem vermektedir. Web arayüzü masaüstü ve mobil 
tarayıcılarla uyumlu olan WOLVOX WMobil yazılımı 
akıllı telefonlarda rahatlıkla kullanılarak cep 
telefonunuzdan pek çok işlemi kolaylıkla yapmanıza 
imkan tanımaktadır.

•	 Wolvox ERP Programı’nın içerdiği Cari, Kasa, 
Stok, Fatura, Sipariş, Servis, İrsaliye, Günsonu ve 
Restoran raporları bölümlerinin Web tabanlı olarak 
kullanılabilmesini sağlar.
•	 Mevcut modüller ERP Programı’ndaki 

özelliklerin büyük çoğunluğunu destekler.
•	 Kurulumu çok basittir. Kurulum dosyasını çalıştırıp gerekli ayarları yaptıktan sonra sadece 

modeminizden port açmanız yeterlidir.
•	 Wolvox ERP Programı’ndaki rapor tasarımlarınızı aynen kullanmaya devam edebilirsiniz. 
•	 Raporlarınız PDF formatında size sunulur.
•	 Web tabanlı olduğu için uzak bağlantılarda hız açısından avantaj sağlar.
•	 Lisans sistemi anlık kullanıcı sayısı ile belirlenir. Dolayısıyla istediğiniz cihazdan ve 

bilgisayardan kullanıcı limiti dahilinde uygulamayı kullanabilirsiniz.



E-Teklif Modülü

•	 Bu modül yardımı ile tedarikçilerinizden hızlı bir şekilde teklif toplayabilirsiniz.
•	 Hazırladığınız teklifi link olarak tedarikçilerinizle mail yolu ile paylaşabilirsiniz.
•	 Tedarikçileriniz linke tıklayıp teklifi doldurarak kaydederler. Böylece gelen teklifleri ayrıca 

programa kaydetmenize gerek kalmaz. Hızlı bir şekilde rapor alabilirsiniz.

AKINSOFT İmsakiye (Android - IOS)

•	 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sunduğu verilere göre hazırlanan 
Ramazan Ayı İmsakiyesi’dir.

•	 Ana ekran üzerinde o güne ait vakit bilgileri gösterilir.
•	 İstenirse tüm imsakiyeye göz atılabilir.

AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı (Android)

•	 Wolvox İnsan Kaynakları bünyesinde bulunan personel takip sistemi 
ile entegre çalışmaktadır.

•	 Uygulama Wolvox Kapı Ekranı’na bağlanarak online olarak çalışır.
•	 Windows üzerinde çalışan Wolvox Kapı Ekranı programının 

gerektirdiği PC ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.
•	 USB üzerinden klavye girişi verebilen cihazlar ile kullanılmaktadır. 

(Barkod okuyucu, manyetik kart okuyucu)
•	 Parmak izi cihazı ile server üzerinden haberleşebilme,  parmak izi 

okutulduğunda dönüş bilgilerini ekranında gösterebilmektedir.



WOLVOX Reporter (Android, IOS)

Mobil olarak WOLVOX ERP çözümüne bağlanıp finansal durumunu anlık olarak 
görmek isteyen firma yetkilileri için, şirket dışında cep telefonu veya 
tabletlerinden kontrol imkanı sağlamaktadır.

•	 WOLVOX ERP Programı’nda kayıtlı olan şirketlerinizden ve çalışma yıllarından 
dilediğinize bağlanabilme,

•	 Vadesi gelmiş çek ve senetlerinizi görüntüleyerek analiz alabilme,
•	 Fatura dökümleri alarak gün içerisinde yapılan satışlar ve alışlar konusunda bilgi 

sahibi olabilme ve analizini anında görebilme,
•	 Kasanıza giren ve kasanızdan çıkan nakdi görüntüleyerek anında analiz alabilme,
•	 Carilerinizden yaptığınız tahsilatlar ve ödemeleri görüntüleyerek analiz alabilme,
•	 Günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık veya belirlediğiniz tarih aralığında 

analiz alabilme,
•	 Gün sonu raporu sayesinde gün içerisinde yapılan tüm işlemlerin özetine 

erişebilme imkanı sağlamaktadır.



AKINSOFT Cari Takip (Android)

Cari kayıt, cari hareket, bakiyeler listesi ve hareket raporları almanızı sağlayan AKINSOFT Cari 
Takip Modülü, android işletim sistemli tablet veya cep telefonunuzdan müşteri ziyaretleriniz 
sırasında anlık olarak işlem yapabilme kolaylığını sunuyor.

•	 Cari (kişi) kayıt
•	 Kişi listesi
•	 Cari hareket girişi

•	 Cari hareket raporu
•	 Bakiyeler listesi
•	 Kişi grup tanımları



AKINSOFT SosyalNet

Kendine ait sosyal platform uygulaması isteyen tüm işletmelerin yararlanabi-
leceği SosyalNet Programı, Facebook ile entegreli çalışması özelliği sayesinde 
tüm paylaşımlarınızı uygulama üzerinden görüntüleyebilmenizi sağlıyor.

•	 AKINSOFT SosyalNet size özel bir sosyal uygulamadır, sizin adınızla yayın-
lanır.

•	 Uygulamayı şirket, kurum, kuruluş, gruplar, üniversiteler ve şahıslar kulla-
nabilir.

•	 Uygulama resmi Facebook sayfanıza entegre olarak çalışır. Yeni bir duyuru 
veya etkinlik yayınlamak için sadece Facebook üzerinden paylaşım yapmanız 
yeterlidir.

•	 Facebook üzerinden yaptığınız paylaşımlar uygulama içerisinde gösterilir. 
Böylece duyuru, paylaşım ve etkinlikleriniz diğer paylaşımlar arasında kay-
bolmaz.

•	 Uygulamanızı indiren kişilere anlık mesaj (push notification) gönderebilir-
siniz.

•	 Facebook sayfanızdaki albüm ve videolar uygulama içerisinde görüntülenir.
•	 Uygulama ile kullanıcılarınız harita üzerinden sizi kolayca bulabilir, sizi ara-

yabilir veya size mail gönderebilir.
•	 Uygulama üzerinde bulunmasını istediğiniz ek linkler uygulamaya eklene-

bilir (Örnek: Rezervasyon sayfanızın linki)
•	 Hem Android hem de IOS yazılımlarını destekler.
•	 Adınıza özel yayınlanan uygulama size prestij kazandırır.



AKINSOFT KeyBox Password Manager (IOS)

Site üyelikleri, abonelikler ve banka bilgilerini tek şifre ile birleştirmek isteyen 
tüm kullanıcılar için idealdir.

•	 KeyBox tüm şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklar.
•	 Tüm şifrelerinize sadece bir ana şifre ile erişirsiniz.
•	 Programa klavye kullanarak sayı girerek veya desen çizerek giriş 

yapabilirsiniz.
•	 Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve kullanımı kolaydır.
•	 Ana ekrana sık kullandığınız şifrelerin kısayollarını ekleyebilirsiniz
•	 Gelişmiş bir şifreleme yöntemi olan AES şifreleme sistemini kullanır.
•	 Şifrelerinizi ve diğer bilgileri kopyalayıp istediğiniz uygulamaya yapıştıra-

bilirsiniz.
•	 Mail adresi vererek şifrelerinizin yedeklerini alabilirsiniz.
•	 Kapsamlı şifre üretici ile dilediğiniz şekilde ve uzunlukta rastgele şifreler 

üretebilirsiniz.
•	 Belli bir süre kullanılmadığında arka planda kendini otomatik olarak kilitler.

AKINSOFT KeyBox Password Manager (Android)

•	 KeyBox tüm şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklar.
•	 Tüm şifrelerinize sadece bir ana şifre ile erişirsiniz.
•	 Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve kullanımı kolaydır.
•	 Gelişmiş bir şifreleme yöntemi olan AES şifreleme sistemini kullanır.
•	  Şifrelerinizi ve diğer bilgileri kopyalayıp, istediğiniz uygulamaya yapıştırabilirsiniz.



AKINSOFT Toplu SMS Pro (IOS)

Toplu SMS gönderimi yapmak isteyen herkes için geliştirilmiş AKINSOFT Toplu SMS programı 
sayesinde, toplu sms grup kayıtları oluşturabilir, web sms modülü ve sim sms modülü 
özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

AKINSOFT Eofis Client (Android)

Eofis network admin modülüne mobil cihazlardan bağlanmak isteyenler için geliştirilen 
AKINSOFT Eofis Client Programı’ndan bağlı kullanıcılar listesi alabilir, toplu ekran izleyebilir, 
tek bir kişinin ekranını cep telefonunuz veya tabletinizden izleyebilirsiniz.

AKINSOFT Kim Ne Demiş (Android, IOS)
AKINSOFT Kim Ne Demiş uygulaması, felsefe, sanat, bilim, din, siyaset dünyasından ünlü 
kişilerin söyledikleri tarihe geçmiş sözler kütüphanesidir. Sözleri kategorilere göre listeleyebilir, 

rasgele tarayabilir, istediğiniz sözü anında Facebook veya Twitter’da yayınlayabilirsiniz.
•	 Yeni sözleri güncelleme özelliği ile sürekli güncel içeriklere erişebilirsiniz.
•	 Sözlere arka plan resmi ekleyerek Facebook’ta paylaşım yapabilirsiniz.



AKINSOFT Günlük Döviz Kurları (Android)

•	 Merkez Bankası’nın günlük açıkladığı döviz kurları artık cebinizde.
•	 Arşiv tarama özelliği ile geçmiş tarihlerin kurlarına göz atma imkanı sağlamaktadır.
•	 İstenilen dövizlerin efektif kurlarını da gösterebilmektedir.

AKINSOFT Hafıza Oyunu (Android)

•	 Mükemmel bir hafıza oyunu.
•	 Seviyenizi seçin ve oyuna başlayın.
•	 Kartları minimum sürede ve denemeyle eşleştirin.
•	 Oyun üç seviyeye ve dört kart tipine sahiptir.
•	 İçerdiği kartlar : Hayvanlar, Bayraklar, Trafik İşaretleri ve Karışık Resimler.

AKINSOFT QRCode Reader (Android)

AKINSOFT Kare Barkod Okuyucu internet sitelerindeki veya basılı materyallerdeki QR 
kodlarını tarayarak, kodlanmış internet sitelerine erişim sağlar.
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