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Yüksek kalite,
hızlı hizmet...
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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



En pratik en verimli çalışma arkadaşınız...
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“Bizim öncelikli ihtiyacımız tüm bölgelerimizde etkin bir 
envanter yönetimi ve mobil satıș uygulamasaydı. Ön 
muhasebe ve mobil satıș uygulamalarını tüm bölgelerde 
devreye alarak envanter yönetimimizi ve mobil 
uygulamalar ile satıș operasyonlarımızı çok daha verimli 
ve online kontrol imkanına eriștik. Matbu formlarını elle 
doldurmak yerine mobil yazıcılarımızın çıktılarını 
kullanmayakullanmaya bașladık. Telefon ile ürün sormak yerine 
ekranlardan tüm Türkiye’yi değerlendirir hale geldik.”

Beril Eșarpları Tekstil Sanayi A.Ș .- İSTANBUL

En pratik en verimli çalışma arkadaşınız...

PDA üzerinden yeni cari - stok kaydı olușturabilir veya programda kayıtlı cari – stok 
kayıtlarına ulașabilir, 
Müșteriden sipariș alabilir,
Carilerden tahsil edilen tutarların hareketlerine ve borç/alacak bakiyelerine ulașabilir,
Kredi limitini așan cariler için uyarı sistemi ve istenirse ișlemi engelleyebilir,
Gelișmiș fiyat verme ve iskonto sistemi ile esnek çalıșabilir,
Alıș – Satıș - İade faturaları kayıt edebilir veya raporlayabilir, 
Gelen - Giden irsaliGelen - Giden irsaliyeleri kayıt edebilir veya raporlayabilir,

Neler Yapabileceksiniz?
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“AKINSOFT’u tercih etmemizin en büyük nedenlerinde biri 
servis ve teknik destek noktasındaki bașarısıdır. Özellikle 
Mobil Satıș, PDA, WOLVOX konusundaki taleplerimiz 
doğrultusunda yazılım üretiyor olmaları ve destek olmaları 
doğru bir karar verdiğimize bizi tamamen inandırmıștır.”

Adem Kardeșler Hidrolik - KONYA

En pratik en verimli çalışma arkadaşınız...

Tahsilat ve Çek-Senet ișlemlerini yapabilir, 
Araç deposu stok durum kontrolünü sağlayabilir, 
Depolar arası transfer ișlemi yapabilir, 
Rota takibi yapılabilir, 
Tüm belgelerin bluetooth yazıcılar ile basımı yapılabilir, 
Belgelerin kolay tasarımı için WOLVOX dizayn sisteminden faydalanabilir,
PlasiPlasiyerleriniz haftalık veya günlük rut takibini belirlenen sıra çerçevesinde pda 
cihazı üzerinden görebilir,
İșlem yapılan müșteriler kartına yapılan ziyaretlerle ilgili kısa notlar düșülebilir,
Online olarak merkez veritabanı ile veri alıșveriși sağlayabilirsiniz.

Neler Yapabileceksiniz?
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PDA Cihazı Yazıcılar

PDA cihazı kullanımı ile saha satıș elemanları 
muhasebe ve depo departmanlarına ek yük 
olușturmadan çalıșacak; barkod okuyuculu el 
terminali kullanılması sayesinde ise ürün satıș 
ișlemleri, sipariș ișlemleri ve depo sayım 
ișlemlerinde mevcut ürünlerinizin barkodunu 
okutarak hızlı bir șekilde ișlem 
yapabileceksiniz...yapabileceksiniz...

Bluetooth araç yazıcıları ile entegrasyonu 
sayesinde vakit kaybetmeden belge basımı yapıp, 
müșteriye yerinde evrak teslimi
yapabileceksiniz...

Stok SayımStok Sayım

Plasiyerleriniz araçta bulunan ürünlerin sayımını 
veya depoda yer alan ürünlerin sayımını PDA 
cihazının barkod okuma özelliği sayesinde 
kolayca yapılabilecek...
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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


