“Türkiye’ninVizyonu”

BİZ AKINSOFT’uz
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 prensip edinerek; ülkemizde yüksek teknolojinin öncüsü olmak ve dünyaya,
AKINSOFT olarak ‘biz de varız’ demektir.

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 ArGe çalışmalarını başlatmak ve AKINSOFT İstanbul Plazayı Açmak vizyonlarımızı 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 tasarlanmış 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...

Yeni Nesil E-Ticaret
Pek çok sektöre sunduğu çözümlerle her zaman müşterisinin yanında olan
AKINSOFT, geniş ürün yelpazesini ve E-Ticaret sistemi’ni siz değerli müşterileriyle
buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.
E-Ticaret sistemi, web ve mobil ortamlarda kullanabileceğiniz panel ve sitelerle
işletmenizin günümüz teknolojisine uygun vizyonlar oluşturmasına imkan
sağlamaktadır.

Yeni Nesil E-Ticaret
AKINSOFT Yeni Nesil E-Ticaret sistemiyle işinizi şansa bırakmayın. AKINSOFT E-Ticaret Programı’yla
günlük bilgisayar kullanıcılarına göre tasarlanmış estetik, kullanışlı ve profesyonel arayüzden
faydalanırken, SEO Optimizasyonu sayesinde rakiplerinizden bir adım önde olacaksınız. Günümüz
teknolojisinde mağazacılık dönemi hükmünü yitirirken işletmeler e-mağaza uygulamaları
sayesinde müşterilerine, evlerinden alışveriş yapabilme imkanı tanıyor. Bu aşamada kullandığınız
E-Ticaret sisteminiz ne kadar basit ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olursa rakiplerinizi
geride bırakırken pazardaki payınızı da bir o kadar arttırmış olursunuz.

Ürün Yönetimi
Ürün satışlarınız hiç bu kadar kolay ve
zevkli olmamıştı. Müşterilerinizin, alacakları ürünler hakkında bilgi sahibi olmaları ve
ürün detaylarını inceleyebilmeleri sayesinde müşteri memnuniyetini sağlamış olacaksınız.

•

•
•
•
•

İnternet sitenizde satışını yapacağınız
ürünler için kategori ve alt kategori belirleyebilme,
• Ürünlerinize taksit sınırlamaları getirebilme,
• Stoklarınız için 4 farklı fiyat belirleyerek, tercih edilen fiyattan satış yapabilme,
• Ürün detaylarını html formatında serbest olarak tanımlayarak, ürün hakkında
geniş bilgilendirme yapabilme,
Ürünlerinize dilediğiniz sayıda resim ekleyerek, ürün detay
ekranında tüm resimleri görüntüleyebilme,
Ürün karşılaştırma sistemi ile müşterinin kararsız kaldığı
ürünler arasında seçim yapmasına yardımcı olabilme,
Excel ile ürün aktarabilme,
Üyelerin yorum eklemesine olanak sağlayarak geribildirim
alabilme,

•
•
•
•
•
•

•

Stokta olmayan ürünlere alternatif
ürün sunabilme,
Varyant yönetimi sayesinde ürününüze bağlı renk ve beden tanımları yapabilme,
Ürün bazında indirim oranı tanımlayabilme,
Ek alan tanımlamasından faydalanarak ihtiyaç duyduğunuz alanları ekleyebilme,
Farklı para birimlerinden faydalanabilme,
Ürünlerinizdeki seri/lot bilgilerini aktarıp liste olarak seri numaraların
gösterimini ve seçimlerini sağlayabilme,
WOLVOX ERP’den aktardığınız ürünlerin bulunduğu depoları mağaza olarak
kaydedebilme imkanlarına sahip olabilirsiniz.

Görünüm Yönetimi
Bir işletmenin en önemli bölümü nasıl vitrini ise alışveriş sitenizin de en önemli alanı
görselidir. Hesaplı ve kaliteli ürünler satmanın yanında, ergonomik, basit, temiz ve
kullanışlı bir siteye sahip değilseniz pazar
payınızı arttıramazsınız.
AKINSOFT E-Ticaret sistemi görsel açıdan
göz doldururken, kolay kullanımıyla sipariş
süreçlerinizi hızlandıracak.

• Görsel zenginliği ve kolay kullanımı ile
ana ekran vitrini.

• Vitrin, ana sayfa, indirimdekiler, çok satan

ürünler ve günün ürünlerini belirleyerek ilgilibölümlerde gösterebilme imkanı,
• Dinamik sayfalar belirleyerek sayfa içe-

•
•
•
•
•
•
•

riklerini oluşturabilme,
Liste ve ürün sayfasında fiyatları tercihinize bağlı olarak düzenleyebilme,
Stokta bulunmayan ürünlerin görünmesini engelleyebilme,
İçerik yönetim bölümünden Hakkımızda, Gizlilik Bildirimi, Üyelik Sözleşmesi, Satış Sözleşmesi, Garanti Şartları, Teslimat Şartları ve İrtibat linklerinin içeriklerini düzenleyebilme,,
Yeni eklenen, indirime giren ve fırsatlı ürünleri ana vitrinde gösterebilme,
Müşteri ve bayilerinize özel fiyat gösterebilme,
Kendinize özel “Ürün Resmi Hazırlanıyor” resmi tanımlayabilme,
Ürünler için üyeler tarafında yapılan yorumları liste halinde görebilir, dilerseniz görünmesini istemediklerinizi “Pasif” edebilirsiniz.

Üye Yönetimi / Bayilik Sistemi
İnternet sitenizden alışveriş yapmak isteyen müşterilerinizin sisteminize kolaylıkla
üye olarak alışveriş yapmalarını sağlayabilirsiniz.
Aynı zamanda müşterilerinizin sanal poslar üzerinden ödeme yapmalarını da sağlayabilirsiniz.
• B2B olarak çalışan firmalara özel
üyelik sistemi yapısından faydalanabilme,
• Üyeler için teslimat adresi ve çoklu
adres tanımı yapabilme,
• Bireysel ve kurumsal üyelik alabilme,
• E-posta ile üyelik aktivasyonu yapabilme,
• Üyeye özel fiyat atayabilme,
• Üyeye özel indirim oranı belirleyebilme,
• Ürün stoklarının tercihli olarak görüntülenebilmesi,
• Ürünlerde puanlama sistemini aktif ederek kullanıcıların sipariş ettikleri ürüne puan verebilme,
• İstek ve öneri yönetimi sayesinde müşterilerin görüşlerini
alabilme,
• Alışveriş sitenizin üye girişi ile açılmasını sağlayarak giriş
yapılmadan işlem yapmayı engelleyebilme,
• Güncel kullanıcılarınız için şifre hatırlatma sistemini aktif
edebilme,
• Üyeye özel varsayılan kargo firması seçebilme,
• Müşterilerinizin üyelik durumlarını aktif/pasif olarak değiştirebilme,
• Üyelere bakiyelerini göstererek sanal poslar üzerinden tahsilat yapabilme,

Sipariş Yönetimi
Zamanında sipariş yönetimi işletmenin kurumsal yapısı ve
müşteri devamlılığı için en önemli unsurdur. Geç yapılan
teslimatlar müşterilerinizin sonraki alışverişlerde sizi tercih
etmemesine neden olacaktır. WOLVOX ERP entegrasyonuyla
Yeni Nesil E-Ticaret sisteminizden verilen siparişlerin yetkili
personellere uyarı şeklinde bildirilmesini sağlayabilir, takibini
kolaylaştırabilirsiniz.

•
•
•
•

•
•

Müşterilerin sipariş ettikleri ürünlerin listesini alabilme,
Sadece sipariş olarak gönderim veya sipariş sonrası
ödeme ekranının açılarak tahsilat da yapabilme,
Kredi kartı, kapıda ödeme veya havale ile ödeme yapabilme,
Alışverişlerde alt limit belirtebilme,
• Siparişlerde hediye paketi notu ve
sipariş açıklaması belirtebilme,
• Belli bir tutar üzeri siparişlerde
kargoyu bedava olarak belirleyebilme,
• Sipariş listesi üzerinden sipariş
detaylarını görüntüleyebilme,
• Sipariş sorgulama panelinden
sipariş numarası, tarih aralığı, ödeme
durumu ve şekli, kargo bilgilerini
sorgulayabilme,
• Telefonla gelen siparişleri ayrıca
listeleyerek
detayları
kontrol
edebilme,
• Alınan siparişlere durum atamaları
yaparak durum değişikliklerini kontrol
edebilme,
• Siparişlerin durum değişikliklerinde
müşterilere otomatik bilgilendirmeler
yapabilme,
• Uygun olan kayıtların muhasebe
programına aktarılabilmesi,
• Üyelerin gönderdiği siparişler
panelde kontrol edilip gerekli
düzenlemeler yapılarak muhasebe
programına aktarılabilir.
Sipariş oluşturmak için yanlışlıkla sepete aktarılan
ürünlerden istediğinizi silebilir veya miktar değişikliği
yapabilirsiniz.
Çoklu alımlarda fiyat teklifi oluşturabilme,

Entegrasyon
Bireysel bir web sitesi tek başına çalıştığında istediğiniz verimi almanıza yardımcı olmaz. AKINSOFT E-Ticaret sistemi WOLVOX ERP
Programıyla entegrasyonlu çalışmasının yanı sıra pek çok sanal
pos ve web siteleriyle de uyumlu çalışarak işlemlerinizi hızlandırıyor.

•
•

•
•
•
•
•

•

Satışını yaptığınız ürünlerin fiyatlarını, akakce, cimri, bilio sitelerinde karşılaştırma, n11’e ürün gönderimi yapabilme,
Garanti, Garanti Pay, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası, Akbank,
Finansbank, Deniz Bank, Kuveyt Türk, TEB, Halkbank, Anadolubank, ING Bank, Citibank, Vakıfbank, Türkiye Finans ve Bank
Asya sanal poslarıyla entegrasyonlu çalışarak, site üzerinden
tahsilat yapabilme,
İyzico,Payu, Payu(Direkt), İPara, İPara(Direkt), PayPal sistemleriyle entegrasyon sağlayarak bu sitelerden yapılan tahsilatların sisteminize yansımasını sağlayabilme,
Ödeme tanımlarındaki sanal posunuza uygun banka kredi kartlarını
tanıyabilme,
Tedarikçi firmalar ile birden fazla
XML entegrasyonu yapabilme,
Siteden oluşturulan siparişleri
WOLVOX ERP program veritabanına
aktarabilme,
AKINSOFT Canlı Destek Programıyla entegrasyonlu çalışarak müşterilerinizin sipariş öncesi veya sonrası
sorularını yanıtlayabilme,
XML veri paylaşımı adresleri kullanarak içerik aktarımlarını sağlayabilme.

Panel Yönetimi ve
Kullanıcı Sistemi
•
•
•
•
•

Panel Yönetim ekranından birçok alanın
istatistiksel verilerini görebilme,
Ürün, Üye, Sipariş eklemelerinin yanı
sıra kayıtlarda gerekli düzenlemeleri
yapabilme,
Birden fazla kullanıcıya panel yönetimi
yetkisi atayabilme,
Ürün ve üyeler için birbirinden bağımsız
grup tanımlamaları yapabilme,
Panelde bulunan sipariş modülü ile
üyelerden gelen siparişleri kontrol
edebilme ya da üye (cari) ve ürün (stok)
seçimini yaparak siteye geçmeden
sipariş kaydı oluşturabilme gibi
işlemleri yapabilirsiniz.

Diğer Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•

Arama motorlarında sitenizin ilk sıralarda çıkması için gerekli optimizasyon
ayarlarını (SEO) yapabilme,
Dilediğiniz zaman siteyi bakıma alma uyarısının çıkmasını sağlama,
Mesafeli satış sözleşmesi özelliğinden faydalanarak üyelerin sipariş ettikleri
ürünler hakkında bilgilendirme yapılmasını sağlayabilme,
ASP.NET tabanlı.
MySQL veri tabanı desteği.
Metin başlıkları bölümünü kullanarak metin özelleştirmeleri yapabilme,
Panel yedeklemesi yapabilme,
Responsive yani duyarlı tasarımlar özelliği sayesinde, siteniz her ekran için
(tablet, mobil vs.) otomatik olarak genişler veya küçülür.

Mobil Uygulama Yönetimi
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet
kullanımında mobil uygulamaların payı her geçen
gün artıyor.
Kullanıcılarımızın bu artıştan faydalanabilmesi
için AKINSOFT E-Ticaret Pro Mobil paketi ile
mobil (Adroid, IOS) uygulama kurulumlarınız
tarafımızdan sağlanmaktadır.
Özellikleri
•
•
•
•
•
•

Sitenizde bulunan ürün ve kategorilerin eksiksiz
aktarılabilmesi,
Sitede oluşturulan vitrin imajlarının yüksek çözünürlükte
görüntülenebilmesi,
Site panelindeki fiyat gösterimi, KDV gösterimi, stok ve cari
iskontoların gösterimi ve kargo firma tanımlarını kontrol
edebilme,
En çok satanlar, günün ürünleri vb. alan ve tanımları
uygulamaya otomatik aktarabilme,
Siteniz ile senkronize çalışarak “Üye giriş” ve “Üye kayıt ol”
işlemlerini yapabilme,
Site panelinden oluşturulan sanal poslarınızla ödeme alabilme,

•
•
•
•
•
•

Müşteri ya da bayilerinizin Üye Bilgileri, Sipariş Bilgileri,
Havale Bildirimleri ve Alarm Listesi ekranlarını görebilmesi
ayrıca cari işlemlerden bayilerinizin ödeme yapabilmesi,
Sepete eklenen ürünlerde miktar değişikliği yapabilme ve
ürünleri kolaylıkla silebilme,
Ürün filtrelemeleri için panelden ürün özelliklerini
aktarabilme,
Panelden girilen IBAN bilgilerini kullanarak havale ile ödeme
yapılabilme,
Sepet işlemlerinin sonunda ürünleri sipariş olarak
gönderebilme,
Site panelinden otomatik gelen bilgi ve ayarlar ile mobil
dünyasında yeriniz hazır.
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