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Uzmanların seçimi

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



 Farklı olmak, fark yaratmak istiyorsanız... 

Sanal pos, online ödeme, cari ekstre 
modülü, cari hareket fatura dökümü 
ve sipariș modülleri ile ișlemlerinizin 
takibini etkin șekilde yapıp; sistemin 
kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda 
optimize edilmesini sağlayan konfig-
urasyon sayfası ile web üzerinden 
tanıtımtanıtım ve satıșlarınız için maksimum 
verim sağlayacaksınız. 

WOLVOX E-Ticaret Hedef tüketicilere doğrudan ulașıp, 

ürün ve hizmetlerinizi 

dünya çapında

biçimde  tanıtıp,
 en ekonomik 

 anında satıș imkanına sahip olacaksınız...
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“Kendimizi bir pazarlama firması olarak tanımlarsak, 
WOLVOX bize internet üzerinden B2B sistemiyle, 
müșterilerimizin fiyat ve ürün bilgisine ulașmasını ve 
sipariș vermesini sağlamaktadır. Ayrıca E-ticaret 
modülüyle müșterilerimiz cari bakiyelerine ve onaylanan 
siparișlerine ulașabilmektedirler.”

Evcil Park - GAZİANTEP

 Farklı olmak, fark yaratmak istiyorsanız... 

Üyelik/bayilik sistemi ile belirli cari kartlara web giriși izni olușturabilir,
Yönetim paneli ile site trafik istatistiğini görebilir ve sınırsız içerik sayfası olușturulabilir,
Mail ile yeni üye onay sistemi ve șifre hatırlatma yapabilir,
Alıșveriș sepeti sistemi ile ürün ekleyebilir veya silebilir,
Online ödeme veya havale ile ödeme alınabilir (EST altyapısı kullanan bankalar 
desteklenmektedir),
ÜrünleÜrünlere yorum ekleme sistemi ile verimli kullanım sağlayabilir,
İndirimdeki Ürünler, Fırsat ürünleri ve Yeni Eklenen Ürünler için link olușturabilir,
Ürün kartında hangi bankanın ne kadar vade farkı ile kaç taksit yaptığını gösterebilir,

Neler Yapabileceksiniz?
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“Firmamız 2000 yılından sonra hızlı bir yükseliș gösterdi. 
Geldiğimiz bu nokta daha sistemli ve kurumsal çalıșmamız 
gerektiği sonucunu ortaya çıkardı. Sistemimizi kontrol 
altına alan AKINSOFT WOLVOX E-Ticaret programını aktif 
olarak kullanmakla ișe bașladık. Program sayesinde hem 
müșterilerimizin taleplerini daha hızlı bir șekilde aldık hem 
de stoklarımızın takibini yapabileceğimizi öğrendik.”

Santel Elektronik - TRABZON

 Farklı olmak, fark yaratmak istiyorsanız... 

Sanal Pos sistemi ile ödeme ișlemlerini yapabilir,
Seçilen vade süresine göre vade farkı uygulayabilir, 
Ürün adı, grubu veya alt grubuna göre listeleme/arama  yapılabilir,
İndirimdeki ürünler, fırsat ürünleri ve yeni eklenen ürünler için linkler olușturulabilir, 
Gelișmiș satıș fiyatı ve iskonto sistemi ile belirli cari ve stok  gruplarına özel fiyat ve 
iskonto tanımlaması yapabilir,
Cari bazında fiyat ve isCari bazında fiyat ve iskonto uygulayabilir, 
Cari hareket fatura raporu gösterimi yapabilir, 
Asorti sistemi ile ürünlerinizin renk ve beden seçimini yaptırabilirsiniz.

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


