
WOLVOX 
HIZLI SATIȘ

Yüksek kalite,
kusursuz hizmet...

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



En pratik en verimli çalışma arkadaşınız...

AKINSOFT’un market, bakkal, benzin 
istasyonu, kantinler vb. için geliștirdiği 
Satıș/Market Yönetimidir. WOLVOX Ön 
Muhasebe programı ile tam 
entegrasyonlu kullanıma imkan tanıyan 
WOLVOX Hızlı Satıș ile satıșlarınız hız ve 
esneklik kazanacak.

WOLVOX Hızlı Satıș

 kusursuz takip edebileceksiniz

Net
Hızlı & Pratik

Tüm satıș ișlemlerinizi;

bir șekilde olușturup,
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hızlı hizmet...



“Programı perakende sektörüne yönelik aldık. Ön muhasebe ve 
hızlı satıș kullanıyoruz. En çok yıl sonu sayımlarında 4-5 gün 
gecemizi gündüzümüze katarak sayım yapıyorduk. WOLVOX 
sayesinde 3 saat normal bir grafik sayımla ișlemimizi tamam-
lıyoruz. Sistemi olmayan arkadașlara AKINSOFT alın diyorum. 
İnanın șirketinizin reklamı olsun diye söylemiyorum alacaksanız 
AKINSOFT alın, hem basit hem kolay hem yerli bir yazılım.”

Enes Saat & Optik - KONYA

En pratik en verimli çalışma arkadaşınız...

Barkod okuyucu kullanımı ile hızlı bir șekilde satıș yapabilir, 
Terazi barkodlarını okutup satıș ișlemlerini hızlandırabilir, 
Günsonu raporu ile etkin günlük kontrol sağlayabilir,
Gelișmiș satıș fiyatı ve iskonto sistemi ile belirli cari ve stok  
gruplarına özel fiyat ve iskonto tanımlaması yapabilir,
Stoklarınızı seri/lot numarası ile takip edebilir,
Stoklarınızı asorti sistemi ile destekleStoklarınızı asorti sistemi ile destekleyebilir,
Veresiye takip ișlemleri ile cari hesaplarınızı kayıt altında tutabilir, 
Hızlı borç ödeme ișlemi ile müșterilerin bakiyelerini tahsil edebilir, 
Tüm döviz cinsleri ile satıșlarınızı yapabilir, 

Neler Yapabileceksiniz?
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En pratik en verimli çalışma arkadaşınız...

Birden fazla șekilde ödeme (Nakit, Pos, Dekont) tanımı üzerinden tahsilat yapabilir, 
Termal yazıcılardan ya da ofis içi kullandığınız yazıcılardan bilgi fiși yazdırabilir, 
Satıș ișleminin tamamlanmasıyla birlikte yazarkasaya  fiș çıktısı gönderebilir, 
Ağ üzerinde birden fazla kasada kullanabilir, 
Ön muhasebe modülü ile tam entegrasyon sağlayabilir, 
Ürün tanımları olușturarak sık satıș yapılan ürün gruplarına daha kolay ulașabilirsiniz.

"WOLVOX Hızlı Satıș modülü; mağazalarda satıșın gerçekten 
hızlı, basit ve anlașılır olmasını sağlayarak mağaza kasa 
sorunlarını ortadan kaldırdı. Böylelikle mağaza sorumlu 
müdürlerimiz, daha çok satıșa odaklanma vakti kazanmıș 
oldu." 

Güvenler Telekomünikasyon İletișim A.Ș - İSTANBUL

Neler Yapabileceksiniz?
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Dokunmatik Ekran Yazarkasa

Dokunmatik kios terminal cihaz seçeneği ile 
pratik, esnek ve hızlı kullanım sağlayabilirsiniz...

Satıș ekranı üzerinden ișlemin tamamlanmasıyla 
birlikte yazarkasa fiș çıktısının alınmasını 
sağlayabilirsiniz.

Desteklenen yazarkasa modelleri : Hugin 425TX, 
Olivetti OL-7000, Olivetti OL-7000+, Facit 495TX

Elektronik Terazi

Fiyatı değișen ve tartılı ürün bilgilerinin elektronik 
terazilere gönderimini yaparak güncel etiket 
basımını sağlayabilirsiniz.

Desteklenen Terazi Modelleri : CAS CL-5000, CAS 
LP-1v16, CAS LP-1000N, Densi (ACOM - NDP - 
Nets), Baster (ELT-15 ve ELT-30), AClass LS2X 

En pratik en verimli çalışma arkadaşınız...
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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


