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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



 Uzmanların seçimi...

AKINSOFT tarafından her ölçekten 
ișletmeye uygun geliștirilen WOLVOX 
Ön Muhasebe çözümü ile günün ihti-
yaçlarına uygun, insan odaklı, kolay 
anlașılır çalıșma sisteminizi 
olușturabilir; kritik yönetim karar-
larınızı güvenilir veriler ile zamanında 
alarak, ekonomi politikalarınızı plan-
layabilirsiniz..

WOLVOX Ön Muhasebe
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Verimliliğinizi en üst düzeye tașıyabilir,

ișleyen bir yapıya kavușturabilirsiniz.

ișletmenizi
Mükemmel

Kusursuz
&



“Program seçmek gerçekten zor bir iș. Bu konuda benim 
görüșüm; en fazla dikkat edilmesi gereken husus programı 
üreten firmadır. Eğer firma yeterli kaliteyi yakalayamamıșsa 
ve yenilikçi değil ise program günün koșullarında ișinizi 
görüyor olsa dahi ileride kesinlikle yetersiz kalacaktır. 
AKINSOFT’un Konya’daki genel merkezini de ziyaret etme 
imkanı bulmuștuk. Gerçekten müșterinin cebini düșünen ve 
müșterinin ihtiyaçlarını gidemüșterinin ihtiyaçlarını giderebilmek için çalıșan bir firma.”

Birikim Pilleri – İSTANBUL

 Uzmanların seçimi...

En Güvenilir
ofis ortağınız

MSSQL (MSSQL Server 2008 ve üzeri versiyonlarda kullanılabilir) veya Firebird veritabanı 
desteğinden faydalanabilir, 
Belirli modüllerde Offline modunda çalıșabilme özelliğinden faydalanabilir,
Unicode dil desteği sayesinde tüm dünya dillerine uyumluluk özelliğinden faydalanabilir, 
Birden fazla șirket ve șirketlere bağlı șube yapısını olușturabilir,
MDI Teknolojisi ile aynı anda birden fazla pencere açma ve istenilen pencerede ișlem 
yapabilir, 
Her kullanıcının sadece Her kullanıcının sadece yetkisi dahilindeki menülere erișmesini sağlayarak veri 
güvenliğini üst seviyeye tașıyabilir,
Ön Muhasebe'den Genel Muhasebe'ye anlık veya toplu entegrasyon sağlayabilir,

Neler Yapabileceksiniz?



“WOLVOX’un deneme kurulumlarının yapılmasıyla birlikte, 
kullanımdaki rahatlık ve veri giriș kolaylığı gibi birçok șey 
beni cezbetmiști. Verilerimizin nizami girișlerinin 
yapılmasıyla birlikte, stok kontrollerinden cari hesap 
kontrollerine, banka bakiyelerinden, depo sistemlerine 
kadar birçok noktada çok iyi sonuçlar aldık. 1+2 kullanıcı 
ile bașlayan WOLVOX serüvenimiz, bugün 1+12 kullanıcıyla 
veve birçok entegre modülleriyle kapsamlı bir biçimde 
devam etmektedir.”

Evcil Park - GAZİANTEP

 Uzmanların seçimi...

Kasalarınıza kullanıcı bazlı yetkilendirme yapabilir, 
Cari kartlarınıza özel kredi limiti belirleyerek belirtilen limitin așılması durumunda satıș 
yapılmasını engelleyebilir, 
Pazarlamacı prim raporları sayesinde pazarlamacınızın toplamda ne kadarlık prim 
kazandığını görüntüleyebilir, 
Stok emniStok emniyet limitleri belirterek belirtilen limitin altına düșmesini veya üstüne çıkmasını 
engelleyebilir, 
Gelișmiș iskonto özelliği sayesinde müșterilerinize özel stok veya stok grup bazlı iskonto 
giriși yapabilir, 
Stoklarınız için marka, model, renk ve beden tanımlaması yapabilir, 
Ana stok, alt stok tanımlamaları yapabilir, asorti sistemi özelliğinden faydalanabilir, 
Blokede ve terminde olan stoklarınızı raporlayabilir, 

Neler Yapabileceksiniz?
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“AKINSOFT programlarını tercih etmemizin bașlıca nedeni; 
AKINSOFT’un geniș bayi ağına sahip olması sebebiyle, 
servis eğitim ve destek anlamında kolay ulașılabilirliğidir. 
Ayrıca ișletmelerin AKINSOFT’u tercih etmelerinin bir diğer 
önemli sebebi ise; AKINSOFT’un programlarını sürekli 
güncelliyor ve müșterinin istekleri doğrultusunda 
programlarını sürekli geliștiriyor olmasıdır.  İște bu yüzden 
AKINSOFTAKINSOFT sadece bir yazılım firması değil, geniș müșteri 
potansiyeli ve  uluslararası bayi ağı ile  büyük bir 
markadır.”

Hekimevi - KONYA

 Uzmanların seçimi...

Seri/Lot ile giriș ve çıkıșını yaptığınız stoklarınızı takip edebilir, 
Depo kullanıcı yetkilendirmesi ile yetkili kullanıcının giriș-çıkıș yapmasını sağlayabilir, 
Depo transfer raporları ve depo envanteri alabilir, 
Lokasyon tanımlayarak depo haritanızı ekleyebilir, 
Üretim reçetesi olușturabilir, fire ve diğer maliyetleri üretime yansıtabilir, 
Üretim birleștirme ve üretim parçalama ișlemlerinizi takip edebilir, 
EksiEksiye düșen ve reçetede tanımlı olan ana mamuller için otomatik üretim yaptırabilir, 
Servis verdiğiniz ürünler veya hizmetler için servis fiși olușturabilir, 
Servis fișlerinde teslim eden, teslim alan, teslim saati, ürün bilgileri, bildirilen arızalar ve 
yapılan ișlemleri kaydedebilir, 
Servis  personeli ve çıkan aracı belirleyerek personel iș yükü raporu alabilir, 
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“AKINSOFT, bütün sektörlerin ihtiyaçlarını düșünerek her 
sektörün yapısına uygun ve  ișlerinde kolaylık sağlayacak 
programlar üretiyor. AR-GE çalıșmaları sayesinde de 
müșterilerin talepleri doğrultusunda programlarını 
yeniliyor. Yazılım almak isteyen firmaların öncelikle 
AKINSOFT programlarını incelemesini tavsiye ediyorum. 
AKINSOFT yazılımlarını detaylı bir șekilde inceleyen 
fifirmaların bașka bir yazılım șirketi tercih etmeleri mümkün 
değil. Çünkü AKINSOFT gerek programsal anlamda 
gerekse destek konusunda kusursuz hizmet veriyor.”

Santel Elektronik - TRABZON

 Uzmanların seçimi...

Çek ve senetler için ödeme, tahsilat, cirolama, bankaya gönderme gibi ișlemlerin 
tamamını takip edebilir, 
Toplu olarak çek ve senet girișleri yapabilir, 
Çek / senet valör hesaplı rapor alabilir,
Alıș, satıș, iade ve masraf faturalarınızı kaydedebilir, 
Kapalı fatura tanımları yaparak faturayı birden fazla ödeme șekliyle kapatabilir, 
Fatura üzerinde ürünlerin fiyat istatistiğini alabilir, kar zarar hesaplaması yapabilir, 
FatuFatura üzerinden çeki listesi olușturabilir, 
Fatura carisine, fatura detayları bilgisini mail veya sms gönderebilir, 
Giden, gelen ve șubeleriniz arası ürün transferleri için irsaliye düzenleyebilir, 
7 Gün içinde faturalașmamıș irsaliyeleriniz için uyarı özelliğinden faydalanabilir, 
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“Bizim AKINSOFT’tan memnuniyetimizdeki en önemli 
etken satıș sonrası almıș olduğumuz teknik destek ve hızlı 
çözümler üreterek sorunlarımızı ivedilikle çözmesidir. Bu 
nedenle de bir yazılım ihtiyacı olan ișletmelere gönül 
rahatlığı ile AKINSOFT’u tavsiye edebiliyoruz. Önemli olan 
almıș olduğunuz programın fiyatı değil; programının ve 
hizmetinin arkasında dik bir șekilde duran, son 
kullanıcısını memnun eden bir fikullanıcısını memnun eden bir firmanın olmasıdır.”

İma Damlama Sulama Sistemleri - ANTALYA

 Uzmanların seçimi...

Teklife eklediğiniz ürünleri müșteriniz için bloke edebilir veya verdiğiniz teklifler için 
termin miktarlarını takip edebilir, 
Teklif süresi bitmiș tekliflerinizin bloke ve terminlerin düșmesini sağlayabilir, 
Tekliflerinizi tek tek yada toplu olarak fatura ve irsaliyeye aktarabilir,
Siparișleriniz için dilediğiniz sayıda sipariș durum tanımı olușturabilir, durum tanımları 
için uyarı sistemi atayabilir ve personel yetkilendirebilir, 
Alınan siparișe eklediğiniz stoklarınızı bloAlınan siparișe eklediğiniz stoklarınızı blokede, verilen siparișe eklediğiniz stoklarınızı 
terminde tutabilir, 
Siparișlerinizi tek tek veya toplu olarak irsaliye ve faturaya aktarabilir, 
Eksik teslimatları ve fazla teslimatları takip edebilir, 
Satın alma talep ekranı ile depoda azalan stoklarınızı kaydederek siparișe aktarabilir, 
Șubeleriniz arası ürün aktarımı için transfer talebinde bulunabilir, 
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“AKINSOFT programından önce kullandığımız yazılım bize 
çok fazla zaman kaybı yașatıyordu. AKINSOFT 
programlarının SQL tabanlı olması nedeniyle zaman 
kaybının önüne geçtik. Ayrıca veri girișlerimizde yenilikler 
yaparak daha kapsamlı bir çalıșma ile raporlama da 
kolaylık sağladık. Șirketimizin 4 ayrı yerde bulunan 
șubeleri arasında bağlantı kurarak verilerimizi tek bir 
seserver da topladık. AKINSOFT ile teknolojiyi yakaladığımıza 
inanıyorum.”

Amiroğlu Șirketler Grubu – DENİZLİ

 Uzmanların seçimi...

Kayıtlı müșterilerinize taksit planı olușturarak ödemelerini takip edebilir, 
Yapmıș olduğunuz taksitli alıșverișlerinizi takip edebilir, 
Çalıștığınız bankaları kaydedebilir; alt hesaplar, pos, kredi kartı ve çek/senet 
tanımlamalarınızı olușturabilir, 
Kredi kartı ekstrenizi takip edebilir, 
Pos ve provizyon raporları alabilir, 
KKredi hesaplaması yapabilir, kredi kullanımınızı program üzerinden takip edebilir, 
Merkez Bankasından otomatik olarak günlük döviz kur download edebilir, 
Çapraz kur uygulamasından faydalanarak elinizdeki farklı döviz birimlerinin karșılığını 
raporlayabilirsiniz.
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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


