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AKINSOFT HAKKINDA
Türkiye’nin en büyük yerli yazılım markası AKINSOFT, bir özel sektör teşebbüsü olarak kendi öz sermayesi
ile kurulduğu günden bu yana profesyonel iş anlayışı, genç ve dinamik kadrosu, insanlığa verdiği değer,
hedef ve ilkelerinden asla taviz vermeyen yapısı ve dünya çapında yaptığı çalışmalarla birçok platformda
zirvede yer almayı başarmıştır.
AKINSOFT, 1995 yılında 15m’lik bir ofiste Dr. Özgür AKIN tarafından kurulan ve kurulduğu gün itibariyle
bugünün vizyonlarını belirleyip tek tek gerçekleştirerek Türkiye’nin ve dünyanın en büyük markaları
arasında yerini alan bir firmadır.
Türkiye’nin en geniş program arşivine sahip yazılım evi olan AKINSOFT, 120’yi aşkın yazılımın yer aldığı
program arşivi ile Türkiye’nin 81 ili ve dünyanın 36 ülkesinde 2000’e yakın çözüm ortağı ile yazılım kanadında
hizmet vermekte ve aynı zamanda yüksek teknoloji üretmektedir.
% 100 yerli bir yazılım firması olan AKINSOFT ;
• Geniş ürün yelpazesi,
• Yetkili satıcı ağı,
• Servis destek kanalları ile,
hemen hemen tüm sektörlere yönelik, modern ve akılcı çözümleri ile müşterilerine 27 yıldır hizmet
vermektedir.
Ticari programlar, ERP Çözümleri, Sektörel Programlar, Bulut Tabanlı Programlar, E-Ticaret Çözümleri ,
E-Çözümler, Mobil ve Web tabanlı program grupları altında toplanan ürünler ile yazılım sektöründe faaliyet
gösteren AKINSOFT, ürettiği markalar ile alanının öncü kuruluşu haline gelmiştir. Sürekli gelişen ve yerliyabancı birçok firmanın sıkı bir rekabet içinde olduğu yazılım sektöründe; ürün çeşitliliğini artıran, mevcut
ürün portföyünü geliştiren AKINSOFT, Türk ekonomisinin dinamiklerine uygun yüksek teknoloji gerektiren
tasarımlara yönelmiştir. Bu kapsamda; 2017 yılında AKINROBOTICS Dünyanın İlk İnsansı Robot Fabrikası
kurmuştur. 11.000 m2 açık alan ve 2750 m2 kapalı alana sahip AKINROBOTICS, robotik teknolojiler alanında
seri üretime geçilmesi adına AKINSOFT bünyesinde kurulan, yeni teknolojileri kullanabilen ve geliştirebilen
dünyanın ilk insansı robot fabrikasıdır.
Robotik, yapay zeka ve otomasyon alanlarında uzmanlaşan AKINROBOTICS, bugün insansı robotlar ile
Türkiye ve dünyada yerini almıştır.
AKINSOFT, pazarlama politikası ile bilişim firmalarına, iş birliği ve iş ortaklığı kapılarını açmıştır. Kurumumuz,
bugün Türkiye genelinde yaygın ve aktif satış kanalları, eğitim merkezleri, destek noktaları oluşturabilmiş
nadir şirketlerden biridir.
AKINSOFT Genel Merkez, İstanbul Bölge Müdürlüğü ve AKINROBOTICS 2000’i aşkın Çözüm Ortağı ile
müşterilerine hizmet götürmeye devam etmektedir.

Markalarımız
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Yerleşkelerimiz
AKINSOFT Genel Merkez
• İstanbul yolu üzerinde,
• Konya Selçuk Üniversitesi
Kampüsü’ne 4 km mesafede,
• Tramvay yolu üzerinde,
• Konya Atatürk Havaalanı’na
15 dk. mesafede,
• 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne
ortalama 15 dk mesafede,
• 5,5 kat,

• 1.800 m otopark, bahçe,
• 3.300 m kapalı alan,
• 2 asansör,
• Ortalama 66 araçlık otopark,
• 5 Koordinasyon,
• 14 Departman,
• 42 Servis,
• 300 personel kapasite,
• 100, 30 ve 10 kişilik seminer
salonları.

AKINSOFT İstanbul Bölge Müdürlüğü
• E5 karayolu cepheli,
• İstanbul Üniversitesi Avcılar
Kampüs’ü yanında,
• Avcılar Merkez ve Şükrübey
Metrobüs Durak’larına 100 m.
mesafede,
• İstanbul Havalimanı’na
ortalama 40 dk. mesafede,
• İkitelli Organize
San. Bölgesi’ne ortalama
20-25 dk. mesafede,
• 10 Kat

• 580 m2 otopark, bahçe,
• 1710 m2 kapalı alan,
• 1 asansör,
• Ortalama 8 araçlık otopark,
• 5 Koordinasyon,
• 24 Servis,
• 11 departman,
• 120 personel kapasite,
• 80 ve 20 kişilik seminer
salonları,
• 1024m2 alanda dünyanın ilk
robot müzesi ünvanınsa sahip
İstanbul Robot Müzesi.

AKINROBOTICS İnsansı Robot Fabrikası
• Konya Adana Çevre yolu 10. km
• 11.000 m2 açık alan
• 2750 m2 kapalı alan
• 4 Koordinasyon
• 12 Departman
• 34 Servis mevcut
• 150 personel kapasite
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Yerli Yazılım Markası

Vizyonumuz

Misyonumuz

Misyonumuz; Müşterilerine en iyi hizmeti ve desteği sunmak adına, ülkemizde ve tüm dünyada
AKINSOFT Çözüm Ortağı ağını kurmak ve tüm
sektörlere yazılım teknolojisini ulaştırmaktır.

Vizyonumuz; “İnsana ve İnsanlığa Değer Verilmeyen Köşe Kalmasın!” ilkesini prensip edinerek
ülkemizde yazılımın öncüsü olmak ve dünyaya,
AKINSOFT olarak ‘biz de varız’ demektir.

AKINSOFT olarak hedefimiz; küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere verim, sistem, kazanç ve zaman
tasarrufu getiren, toplam kalite yönetimine yönelik bir anlayış sağlayan, yönetim kararlarını yönlendirici
bilgiler üreten bir mantık çerçevesinde yazılımlar üretip dünyada yazılımın merkezini Konya olarak konumlandırmaktır. Ürün geliştirme, satış, pazarlama, satış sonrası eğitim ve destek hizmetlerini, planlı bir
yapı içinde sunarken toplam kalite yönetimi ve mutlak müşteri memnuniyeti felsefesi ile çalışmaktır.
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Biz AKINSOFT’uz

Hayal kurmayız, plan yaparız...
AKINSOFT;
• 15 m2’lik ofiste,
• Harddiski olmayan bilgisayarla,
• Hiç bir sermaye desteği almadan,
1995 Yılında Kuruldu.
1995 Yılında Belirlenen Vizyonlarımız
“Kurulduğumuz gün, dünyanın geleceğini şekillendirmek için planlarımızı yaptık.
Geçekleştirdiğimiz vizyonlarımız ile birlikte, 2023 Vizyonumuza da hazırız”

Gerçekleşti
2000 vizyonu;
• AKINSOFT İstanbul Bölge Müdürlüğü’nü kurmak,
• Bir otomobil almak,
• İlk Bayi Ağı ziyaretini gerçekleştirmek,
• Rotayı donanımdan çıkartıp tamamen yazılıma
yöneltmek.
Gerçekleşti
2005 vizyonu;
• İlimizde kategorisinde vergi rekortmeni olmak,
• 300 kişi istihdam edecek potansiyele ulaşmak,
• Dış ticaretin temellerini atmak,
• Türkiye‘de yazılımın öncüsü olmaktır.
Gerçekleşti
2010 vizyonu;
• Robotik Teknolojiler konusunda Ar-Ge çalışmalarını
başlatmak,
• AKINSOFT İstanbul Plaza’yı Açmak,
(2010 yılı vizyon içerisinde yer alan; Robotik Teknolojiler
konusunda Ar-Ge çalışmalarını başlatmak ve AKINSOFT
İstanbul Plaza’yı 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.
Gerçekleşti
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.);
.AKINSPACE Yüksek Teknoloji Enstitüsü açma.
Uzay Bilimleri, Yapay Zeka, Robotik
.AKINSOFT’u İstanbul Borsası’na açmak.
.AKINROBOTİCS’i Nasdaq Borsasına açmak.
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.
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AKINSOFT Farkı
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AKINSOFT Çözüm Ortağı Yapılanması
Aralık 2022 tarihi itibariyle AKINSOFT programlarının satışı ile yetkili;
Dünyada 36 ülkede; 2000’i aşkın Çözüm Ortağı bulunmaktadır. Her geçen gün artan Çözüm Ortağı sayısı
ile AKINSOFT, dünyada hızla yayılmaktadır. Türkiye’nin yanında yurt dışında da Türkiye
Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Avusturya, Azerbaycan, Hollanda, Kazakistan, Fransa,
İngiltere, Irak, Kosova, Kuveyt, Türkmenistan, İran, Nijerya, Norveç, Tanzanya, Yemen, Filistin, Gürcistan,
Amerika Birleşik Devletleri, Uganda, Özbekistan, Gana, Bosna Hersek, Fas, Güney Afrika, Kenya, Namibya,
Ukrayna, Sudan, Burkina Faso, Malezya, Katar, Moğolistan olmak üzere toplam 36 ülkede Çözüm Ortağı
yapılanması mevcuttur.
Şu anda birçok ülkede AKINSOFT programları kullanılmaktadır. Konu ile ilgili Dış Ticaret Departmanı yetkililerimiz çalışmalarını sürdürmektedir.
Aşağıdaki haritada Türkiye’deki Çözüm Ortağı yapılanmamız gösterilmiştir. Tüm Çözüm Ortakları’mızın iletişim bilgilerine www.akinsoft.com.tr web adresinden ulaşılabilirsiniz.

Türkiye Genelinde AKINSOFT’un Bulunduğu İl Oranı : %100

İstatistiksel Bilgilerle AKINSOFT Türkiye Çözüm Ortağı Kategori Oranları ( 23.12.2022)

Bayi Ağı

Bayilik Başvurusu
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ERP Çözümleri
ERP
Tüm sektörlerdeki binlerce işletmeye yönelik ürettiğimiz programımız, finansal sonuçlarınızı
planlamaya, bütçe ayırmaya, tahmin etmeye ve raporlamaya yardımcı olmaktadır.

•
•
•
•
•

Şubelerde online veya offline kullanım ile ürün
transferlerini kolayca yapabilme,
Pek çok formda durum değişikliği için otomatik
e-mail ve SMS gönderebilme,
Cari bazında indirim oranı veya fiyat tanımları
oluşturabilme,
Promosyon tanımları oluşturup dönemsel promosyon uygulayabilme,
Zorunlu alanlar belirleyerek veri girişleri esnasında hata payını en aza indirebilme,

•
•
•
•
•

Belge onay tanımları yaparak şirket hiyerarşisine uygun limit yetkileri belirleyebilme,
Uyarıcı ayarları ile işlerinizi asiste etme,
E-Teklif özelliği ile tedarikçilerden teklifleri kolayca alabilme,
Script kullanarak kullanım amacına uygun geliştirmeler yapabilme,
Sevk planlaması yaparak depodan çıkan ürünlerin eksiksiz bir şekilde araca yüklenmesine yardımcı olabilmektedir.

WOLVOX MRP II (Üretim Kaynak Planlaması)
“WOLVOX MRP II ile ihtiyaç ve üretim kaynaklı planlamalar, işletmeler için iş yükü olmaktan çıkacak.
Hangi ürünün, ne zaman, nasıl, kim tarafından, ne
miktarda, hangi sürede, hangi maliyetle üretileceği
ve tedarik edileceği şeklindeki üretimin temel soruları “WOLVOX MRP II” ile yanıt bulacak.”
Otomotiv sanayi, gıda, inşaat firmaları, telekomünikasyon, elektrik/elektronik, sağlık ve medikal, mobilya/ahşap, mağazacılık gibi birçok sektörde üretim
yapan ve üretimden satışa kadar bütün süreçleri en
verimli şekilde yönetmek isteyen orta ve büyük işletmelere uygun programımızdır.

10

www.akinsoft.com.tr

www.wolvox.com

CRM
Tek bir ekran üzerinden müşterilerinizin tüm işlemlerini kontrol altında tutabilir ve çeşitli raporlar /
analizler alabilirsiniz.
CRM; müşteri memnuniyeti, yeni müşteri araştırması, müşteri takibi ve yoğun talep gören ürünlerin üretimine ağırlık
vermeye imkan sağlamaktadır. CRM programımız ile işleriniz çok daha sistemli ilerlesin.
Bölgesel talebe göre dağıtım planlamasını gerçekleştirerek
satışı düşük ürün ve hizmetlere özel çalışma yapılmasına da imkan sağlar.
Saha satış operasyonlarını takip etmek, kampanyaları ve müşteri görüşmelerini planlayıp memnuniyet ölçümlerini yapmak, randevu, görüşme, teklif, satış ve buna bağlı satış sonrası diğer iş süreçlerini takip etmek
isteyen küçük ve büyük tüm işletmelerin kullanabileceği programımızdır.

•
•
•
•
•
•

Müşteri listesi oluşturarak liste bazında toplu işlem yapabilir,
Kampanya tanımları oluşturarak kampanya
planlamalarını ve sonuçlarını tutar bazında karşılaştırabilir,
Proje ve satış takip kayıtlarını oluşturarak kampanyalarla ilişkilendirebilir,
Caller ID desteği ile arayan müşterilerinize hızlı
bir şekilde aktivite kaydı açabilir,
Anket kayıtları oluşturabilir, anket girişleri yapabilir ve anket raporları alabilir,
Aktivite tipi, destek tipi, bildirim şekli, destek
durumu, destek önceliği ve sektör tanımları
oluşturabilir,

•
•
•
•

Organizer özelliği sayesinde tüm toplantı, randevu, yapılacak iş ve benzeri aktivitelerinizi kayıt edebilir,
Ajandanızı görüntüleyebilir ve hangi gün ve saatlerde dolu olduğunuzu tek ekran üzerinden
izleyebilir,
Uyarı sistemi sayesinde aktivitelerinizi belirttiğiniz saat öncesinde sesli ve görüntülü uyarı
vermesini sağlayabilir,
Müşterilerinize verdiğiniz teknik destekleri kayıt
altında tutabilirsiniz.

İnsan Kaynakları
Personel giriş-çıkışlarını kontrol altına almak, personel özlük bilgileri ile maaş takibinin yanı sıra bordro
ve puantaj işlemlerini takip etmek isteyen her ölçekten ve sektörden işletmeye uygun bir programdır.
Barkodlu proximity kartlar ve parmak izi okuyucu
sistemler ile personel giriş-çıkışlarını kontrol altına
almak isteyen işletmelere ve personel özlük bilgiler ile maaş takibinin yanı sıra bordro ve puantaj
işlemlerini takip etmek isteyen işletmelere hitap
etmektedir.
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İnsan Kaynakları süreçlerinizin verimliliğini arttırmanız için WOLVOX İnsan Kaynakları Yönetimi tam aradığınız çözüm !
İşletmenizin idari kısmında en zorlandığınız alan olan personel yönetimi, işe alım ve yerleştirme süreçleri,
personel maaş hesaplamaları, giriş/çıkış vb. takip gerektiren konuları tek çatı altında barındırmanızı sağlayan WOLVOX İnsan Kaynakları Programı şirket içi yönetiminizi en doğru ve en sağlıklı şekilde yürütmenizi
sağlıyor.
WOLVOX Kapı Ekranı ile personel giriş - çıkışlarını
kontrol altına alın.
WOLVOX Online Ik ile programınızı web tabanlı olarak
kullanabilirsiniz.
Firmaya gelen ziyaretçilerin takibini yapmak isteyen
bütün işletmelere hitap etmektedir.

•
•
•
•
•

Parmak izi, yüz tanıma, proximity ve barkodlu
kartlar ile personellerinizin giriş-çıkış takibini
yapabilirsiniz.
Personellerinizin geç kalma süresini tespit ederek dilerseniz maaşına yansıtabilirsiniz.
Personelinizin fazla çalışma süresini tespit ederek istediğiniz katsayıdan fazla mesai ücreti işlemesini sağlayabilirsiniz.
Personel kartlarına dosya ekleyebilirsiniz. (Eklediğiniz dosyalar bilgisayarınızdan silinse dahi
programda kayıtlı kalacaktır.)
Personellerinizin puantajlarını tek tek veya toplu olarak düzenleyebilirsiniz.

•

•
•

•

Online işlem merkezi özelliği sayesinde e-bildirge, SGK işe giriş, ayrılış ve çalışmadığına dair bildirimleri göndermek için sistemin ilgili sayfalara
otomatik giriş yapmasını sağlayabilirsiniz.
Web siteniz üzerinden iş başvurusu alarak iş
başvurularının İnsan Kaynakları programına
otomatik kaydolmasını sağlayabilirsiniz.
Personellerinizin web siteniz üzerinden kendi
kullanıcı adı ve parolaları ile giriş yaparak aylık
çalışma saatlerinin ve maaş durumlarının görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
Düzenlenen eğitim ve etkinliklere katılımla ilgili
raporlamalar alabilirsiniz.

Ön Muhasebe
Ön muhasebe çözümlerimiz ile tüm finansal işlemlerinizin takibini ve raporlamasını, kolay ve hızlı bir
şekilde yapabilirsiniz.
Ön muhasebe çözümlerimiz ile tüm finansal işlemlerinizin takibini ve raporlamasını, kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
İşletmeler için nakit akışı takip etmek, gelir gider yönetimi ve karlılık raporlarının takibi çok önemlidir. WOLVOX ERP ile süreçleri kolay ve pratik bir
şekilde yönetebilir ,istediğiniz raporlara anında ulaşabilirsiniz.
Geniş ve Kullanıcı tanımlı kendine özgü raporlama sistemi ile istenilen raporları kolayca tasarlayın. Octoplus ile tüm muhasebe süreçlerinizi yönetin.
Bulut tabanlı muhasebe programımız OctoCloud ile tüm muhasebe süreçlerinizi online olarak kontrol edin.
WOLVOX WebConnect ile hızlı ve pratik bir şekilde web ve mobil üzerinden, birçok rapora ulaşabilir, iş süreçlerini kolaylıkla takip edebilirsiniz.
Ürünlerin fiyatlarını Fiyatmatik ile kolayca görüntüleyin.
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Genel Muhasebe
Genel muhasebe programı işletmenizin kurumsal gereksinimlerine profesyonel çözümler sunmak üzere
geliştirilmiştir.
Hesap işleyişlerini, tek düzen hesap planını, yevmiye defteri,
büyük defteri, mizanı, envanter işlemlerini takip etmek isteyen
tüm işletmelere genel muhasebe programımız ile çözümler
sunuyoruz.
Erp programından yapılan işlemleri toplu olarak, genel muhasebe programına anlık aktarabilirsiniz.
İnsan Kaynakları genel muhasebe entegrasyonu sayesinde
bordro ve maaşları raporlayın.
Muhasebe hareketlerinizi raporlayarak beyannamenizi oluşturun.
Demirbaşları kayıt altına alıp amortismanını programa aktarın.
Genel muhasebenize entegre ederek e-defter bildirimlerinizi
tek tuşla yapın.
Çok kullanıcılı İşletme Defteri otomasyonu, muhasebeciler,
mali müşavirleri için geliştirdiğimiz defter beyanı modülümüz
ile beyannamelerinizi kolayca düzenleyin.

Bilanço esasına göre defter tutması zorunlu olan işletmeler için uygun olan programımız hesap planı, fiş işlemleri, tanımlamalar, dönem sonu işlemleri, defterler, mizan/raporlar, mali tablolar ve bütçe modüllerinden oluşmaktadır.
WOLVOX ERP ve WOLVOX İnsan Kaynakları ile entegreli çalışabilmektedir.
WOLVOX Beyanname, WOLVOX Demirbaş ve WOLVOX e-Defter
modülleri ile destekleyerek tam bir muhasebe takibi sağlayabileceksiniz.

•
•
•
•
•

Açılış, tahsil, tediye, mahsup ve kapanış fişlerinizi oluşturabilir, açılış ve kapanış fişlerinizi geçmiş
ve gelecek yıllardan otomatik aktarabilir,
Gelir ve gider bütçesi planlayabilir,
Serbest meslek makbuzu düzenleyebilir, makbuz düzenlemek için gerekli olan sabit kesintileri tanımlayabilir,
Kira ödemelerinizi tanımlayarak ödemeleri takip edebilir, muhtasar beyanname entegrasyonunu sağlayabilir,
Dövizli muhasebe özelliğinden faydalanarak
dövizle yaptığınız hareketleri raporlayabilir,

akinsoft

•

•
•
•
•
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Ön muhasebe, demirbaş ve insan kaynakları
programlarından genel muhasebeye otomatik
fiş oluşturabilir, beyanname programında ise
oluşturduğunuz fişlerden ilgili beyannamelerin
hesaplanmasını sağlayabilirsiniz,
Mali tablolar ile analizler yapabilir,
Oluşturduğunuz alt hesaplara ait BA/BS tanımlamalarını seri bir şekilde kaydedebilirsiniz,
Yevmiye defteri, Defteri-i Kebir ve Yardımcı
defter işlemlerinizi yapabilir,
BA/BS formunda kullanmak için firma tanımlamaları oluşturabilir veya MS Excel veritabanından transfer edebilirsiniz.

akinsoft
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Sektörel Çözümler
Farklı Sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte. İşletmenize hız ve düzen katacak programlarımız ile tanışın

Hızlı Satış
Marketler, bakkallar, mağaza ve satış noktalarında, ön muhasebe ile tam entegrasyonlu çalışan işletmenizin en verimli, en çalışkan üyesi...
• Marketlerde barkod ile hızlı bir şekilde
satış yapabilir,
• Teraziden alınan barkodları okutarak
satış işlemlerini hızlandırabilir,
• Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz
Entegrasyonu ile satışlarınızı YNÖKC
gönderebilir,
• Satış işleminin tamamlanmasıyla birlikte yazarkasaya fiş çıktısı gönderebilir,
• Hızlı borç ödeme işlemi ile müşterilerin bakiyelerini tahsil edebilir,
• Tüm döviz cinsleri ile satışlarınızı yapabilir,
• Birden fazla şekilde ödeme (Nakit,
Pos, Dekont) tanımı üzerinden tahsilat yapabilir,
• Termal yazıcılardan ya da ofis içi kullandığınız yazıcılardan bilgi fişi yazdırabilirsiniz.

Otel Yönetimi
Otelinizin tüm departman işleyişlerini
kontrol altında tutmanıza olanak
sağlar. Bünyesindeki WOLVOX ERP
entegrasyonları ile tüm hareketlerinizi,
tek tuşla WOLVOX ERP’ye aktararak
finansal işleyişinizi kolaylaştırır.

14
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•
•
•
•
•
•
•

Hızlı ve kolay rezervasyon, check-In işlemi ve •
grup girişlerinizi tek tuş ile yapabilir,
AKBS ve Jandarma Bilgi Yönetim sistemine otel- •
de konaklayan bilgilerini otomatik gönderebilir,
Tüm müşterilere toplu e-mail veya sms gönderebilir,
Acente, grup ya da şirketlere özel kontrat girişleri yapabilir,
Acenta rezervasyonlarını raporlayabilir,
House keeping (Kat Hizmetleri H/KPG) raporları alınabilir,
•
Otelde wireless kullanan tüm misafirlerin internet kullanım ücretlerini foliolarına yansıtabilir,

Kayıtlı tüm rezervasyonlar için detaylı raporlar
alabilir,
Giriş ve geceleme, XML ve BTM, otel durum
raporları, günübirlik konaklama ve locater raporları, tarih ve tarife bazında raporlar, gelir
departman ve genel durum raporları, otel Forecast raporları, pazar bazlı forecast raporları,
satış forecast raporları, ülke bazlı forecast raporları, oda tipi forecast raporları, city Ledger
raporları, günsonu raporları alınabilir,
Otelinizde düzenlenecek tüm organizasyonları
liste veya çizelge üzerinden takip edebilirsiniz.

Servis Yönetimi
Servise gelen ürünlerin bakım anlaşmalarını
ve garanti sürelerinin takibini yaparak kayıt
altına alın.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Servis hizmeti verdiğiniz işlem ve hizmetleri tanımlayarak sabit işlem ücreti belirtebilir,
Servis hizmeti verdiğiniz markaları ve ürünleri tanımlayıp carilerinize ekleyerek hangi ürünlerden
servis hizmeti alabileceğiniz belirtebilir,
Servis fiş durumlarını tanımlayabilir, durum değişikliklerinde carilere otomatik e-mail / SMS gönderilmesini sağlayabilir,
Servis paketleri tanımlayabilir, tanımlı paketler kullanıldığında yapılacak işlemleri ve kullanılması gereken yedek parçaları belirtebilir,
Servis araç tanımlarını yapabilir ve araç sorumlularını belirleyebilir,
Servis fişlerinde araç seçerek araçla ilgilenen personellerin iş yüklerini raporlayabilir, iş planını personel
ve araç iş yüküne göre gerçekleştirebilir,
Servis grupları oluşturarak servis fişlerinde grup seçimi yapabilir, raporlamalarda bu gruplardan faydalanabilir,
Dış servis işlemlerini belirtebilir, (servis hizmeti işletmeniz dışında bir işletmede veriliyorsa)
Giriş ve teslim tutanağı yazdırabilir,
Servis bakım sözleşmesi düzenleyerek bakım tarihi
uyarılarından faydalanabilirsiniz.
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Restoran Yönetimi

Restoran masa ve müşteri takibi yapmanıza olanak sağlayan tüm işletmeler için tasarlanmış
WOLVOX Restoran Yönetimi ile tüm süreçleri takip edin.

•
•
•
•
•

WOLVOX ERP (Ön Muhasebe), Genel Muhasebe
ve Otel programları ile entegrasyonlu kullanabilir,
Kullanım alanı sadece restoran ile sınırlı değildir.
Mağazalarda, marketlerde, kuruyemiş sektöründe satış terminali olarak kullanılabilir.
Dokunmatik monitör desteği sayesinde siparişleri ve hesap kapatma işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilir,
İhtiyacınız olmayan menüleri sadeleştirerek
daha pratik bir kullanım sağlayabilir,
Ürün bazında veya departman bazında yazdırma sisteminden faydalanarak siparişlerin mutfak yazıcılarından çıktı olarak alınmasını sağlayabilir,

•

•
•

•
•

Caller ID (Arayan numarayı gösterme) özelliği
sayesinde telefonu kayıtlı olan müşterilerinizin
telefonla verdikleri siparişleri kolaylıkla takip
edebilir,
Wolvox E-Ticaret programı ile birlikte internet
üzerinden online sipariş alabilir,
Görevli personelin kasa sayımını günsonundan
bağımsız yaparak yetkili kişinin günsonu yaparken sayım tutarlarını kontrol etmesini sağlayabilir,
Bağımsız bölüm tanımları oluşturarak farklı birimlere bakan personellerinizin sadece kendi
birimlerine müdahale etmelerini sağlayabilir,
Kredili fiş veya bilet oluşturarak tek kullanımlık
ya da günlük kredili kartlar oluşturabilir, barkod
sistemi ile kolayca harcama yaptırabilirsiniz.

CafePlus
İnternet Cafelere, laboratuvarlara, internet web filtreleme yapan işletmelere/kullanıcılara, restoranlara,
bilardo salonlarına ve playstation salonlarına hitap eden takip işlemlerinizi kolaylaştıran farklı ücretlendirmeler yapabileceğiniz hızlı, kullanışlı, pratik yönetim programımızdır.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bilgisayar, oyun konsolu ve masa takibini yapabilir,
Server ve clientler arası dosya gönderme ve alma sistemini kullanabilir,
Yasak site kontrolü (URL ve kelime bazında)
Üye, cari, stok ve muhasebe takip işlemlerini yapabilir,
Bonus sistemi ve bilet basımını yapabilir,
Elektrik kesintisini ekleyebilir,
Personel kaydı ve yetkilendirme sistemi ile veri güvenliğinizi garantileyebilir,
Dizin koruma ve .exe çalıştırma sınırlandırma işlemlerini yapabilir,
Yazıcı çıktıları için otomatik ücretlendirme sistemini
kullanabilir,
Server ve clientlerden SMS gönderme sistemini kullanabilir.

Saha Satış
Saha Satışlarınızın tüm aşamalarını kontrol
altına alabilmeniz için geliştirdiğimiz programımızdır. Alınan tahsilatlar üzerinden pazarlamacı hak edişlerini görün. Primlerini hesaplayın.
Saha satışı için nakit akışı takip etmek,gelir
gider yönetimi ve karlılık raporlarının takibi
çok önemlidir. WOLVOX ERP ile süreçleri kolay ve pratik bir şekilde yönetebilir ,istediğiniz raporlara anında ulaşabilirsiniz.
AKINSOFT Mobil Satış (Android) programımız ile sipariş süreçlerinizi pratik bir şekilde
kayıt edin.
Mobil Satış (Windows mobile) programımız ile sipariş süreçlerinizi pratik bir şekilde kayıt edin.
Sipariş ve tahsilatlarınızı mobil satış server programımız ile kolayca yönetin.
Android pda üzerinden belgelerinizi AKINSOFT mobil printer ile hızlıca yazdırın.

NetSürücü Plus
Kurs tipinize göre oluşturulmuş kursiyer kayıt, cari, muhasebe, sınav işlemleri, taksit işlemleri, banka,
pos ile ödeme, MEBBİS otomatik işleme modüllerinden oluşmaktadır.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MTSK, Operatörlük ve SRC kurs takibi
yapılabilir,
Çok kullanıcı desteği sayesinde birden
fazla bilgisayarda aynı anda programı
kullanabilir,
Geliştirilmiş Ders Programları Atama
İşlemleri ve Uyarı Sistemi ile takip kolaylığı,
Mebbis kontrolleri ile ders sınırlamalarının sistem tarafından otomatik kontrol
edilmesinin sağlanması,
Gelişmiş raporlama sistemi sayesinde
istatistik bilgi ve rapor alabilir,
Kursiyer taksit bilgileri ve raporlamalarını yapabilir,
Kursiyerlerin eksik evraklarını takip
edebilir,
MEBBİS ile tam uyumlu,
Araç ve imtihan güzergah kayıtlarını girebilir,
Kursiyerlere toplu SMS gönderebilirsiniz.

akinsoft
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Akaryakıt Otomasyonu
AKINSOFT WOLVOX Akaryakıt Otomasyonu Programı
benzin istasyonlarındaki otomasyon sistemlerine
entegre çalışır ve veri entegrasyonu sağlar. Yapılan
satışlar Wolvox ERP ye aktarılır.

•
•
•
•

Benzin istasyonlarındaki otomasyon sistemlerine entegre
çalışır ve Wolvox ERP ile veri entegrasyonu sağlar.
Yapılan tüm benzin satışlarını Wolvox ERP ye irsaliye olarak kaydını gerçekleştirir.
Taşıt tanıma sistemi ile yapılan işlemleri ERP ye aktarabilir.
Akaryakıt istasyonlarında yer alan, TURPAK otomasyon
sisteminde oluşan verilerin Wolvox ERP ye entegrasyonunu sağlar.

Otopark Yönetimi
Giriş-Çıkış işlemleri, plaka tanıma sistemi, abone kayıt, otomatik fiş yazdırma, personel kontrol, hasılat
raporları, saat aralıklarına göre ücretlendirme tayin edebilme,bariyer sistemleri modüllerini içermektedir.

•
•
•
•
•
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Plaka Tanıma Sistemi entegrasyonu ile hızlı araç
giriş çıkışı,
Kademeli tarife olanağı sağlar.
Yediemin takibini yapabilir ve raporlayabilir,
Plakaya göre araç giriş ve çıkış takibi yapabilir,
Birden fazla tarife kaydı oluşturabilir,
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•
•
•
•
•

Otopark abonelik sistemi.
Abonelin sistemi ile abone olan kişilere farklı tarife kullanabilir,
Araç girişinde veya çıkışında fiş yazdırabilir,
Park ücretine iç ve dış temizlik ücreti ekleyebilir,
Araç girişinde ve çıkışında bariyer sistemini kullanabilirsiniz.

NetEmlak
AKINSOFT Emlak Programı, Emlakçılar, Gayrimenkul
Şirketleri , arsa, ev, işyeri alım satımı yapan firmalara
hitap etmektedir.

•
•
•
•
•
•
•

Konut, iş yeri, büro, arazi , kooperatif ve arsa kayıtlarını yapabilir,
Arz ve talep işlemlerinin kontrolünü sağlayabilir,
Web modülü ile veri tabanından web sitesine bilgi ve resim aktarımı gerçekleştirebilir,
Kendi özel belgelerinizi tasarlayabileceğiniz rapor dizayn modülü sayesinde yazıcıdan çıktıları•
nızı alabilir,
Kira komisyon işlemleri ve kira komisyon akdi
sözleşmelerini alabilir,
•
Satış komisyon akdi ve satış yetkisi işlemleri hakkında raporlarınızı alabilir,
•
Kat karşılığı arsa anlaşması konusunda raporlarınızı alabilir,

Emlakçılar / Gayrimenkul danışmanları arası yapılan sözleşme takibini yapabilir,
Tahliye taahhütnamesi ve kira kontratı çıktılarınızı alabilir,
SMS sistemi ile arz veya talepte bulunan kişilere
kısa mesaj gönderebilirsiniz.

Kurs Otomasyonu
Çok kullanıcılı açıköğretim kurs otomasyonu programı, açıköğretim ve bilgisayar kurslarına hitap etmektedir.

•
•
•
•
•
•

Öğrenci ve öğretmen işlemlerini yapabilir,
Öğrenci taksit ve ödeme takibini yapabilir,
Sınıf, bölüm ve ders kayıtlarını yapabilir,
Çoklu kullanıcı desteği ile birden fazla bilgisayarda aynı anda kullanabilir,
Öğretmen, öğrenci, öğretmen - ders, sınıf - öğrenci ve ders - öğrenci istatistiklerini alabilir,
Detaylı raporlama sistemi ile anlık olarak istenilen raporların kolayca çıktısını alabilir,

akinsoft

•
•
•
•
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Kursu tamamlayan öğrencilerin başarı durumlarını raporlayabilir, başarılı öğrencilere sertifika
basabilir,
Toplu olarak fatura kaydedebilir, senet bastırabilir,
Öğrencilere ödeme planı oluşturabilir, taksit
ödemelerini kaydedebilir,
Öğrencilerin devamsızlıklarını takip edebilirsiniz.
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Sempozyum Yönetim Programı
Ticari ve akademik sempozyumların, seminerlerin ve eğitimlerin katılımcı takibini yapmak isteyen tüm organizasyon firmaları ve akademik
kurumlara hitap etmektedir.

•
•
•
•
•
•
•

Dilediğiniz kadar sempozyum ve etkinlik kaydı
oluşturabilir,
Katılımcıların salona girişlerinin takibi için giriş
konsolu ekranı. (Barkod veya manyetik kart ile
giriş)
Etkinliklerde sunulacak konuları ve sunumu yapacak yetkilileri kaydedebilir,
Katılımcıları programa kaydederek katılımcılara birden fazla sempozyum giriş yetkisi vere•
bilir,
Etkinliklerde sunulacak konular ve sunumu ya- •
pacak yetkilileri kayıt edebilir,
Giriş konsolu ekranından katılımcıların salona •
girişlerini takip edebilir,
Giriş konsolu ile sempozyuma veya etkinliğe
giriş yetkisi olmayan kişilerin girişlerini engelleyebilir,

Etkinlik ve katılımcıya göre detaylı rapor alabilir,
M.S. Excel’de kayıtlı olan katılımcılarınızın listesini
programa transfer edebilir,
Birden fazla kullanıcı desteği ile her girişe ayrı
program kurabilirsiniz.

Hipokrat
•
•
•
•
Tüm doktorlar için hasta takip programıdır.

•
•
•

Hasta kayıtlarını oluşturarak muayene takibini •
gerçekleştirebilir,
Muayene olan hastalara reçete düzenleyebilir,
Hastaların röntgen, laboratuvar, seans ve •
ameliyatlarını takibiniz altında tutabilir,

•
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Tüm randevularınızı kayıt ederek zamanından
önce uyarı özelliği sayesinde iş akışınızı planlayabilir,
Tüm hasta ve carilerinizin hesap hareketlerini
kaydederek ihtiyaç duyduğunuzda raporlayabilir,
Hasta veya carilerinize fatura düzenleyebilir, yazdırabilir,
Muayenehanenizde çalışan doktorları kaydederek randevuları, hesap hareketleri gibi bilgilerini
takip edebilir,
Programı göz muayenehanesi veya diş muayenehanesi olarak çalıştırarak tüm göz ve diş işlemleri hakkında detaylı kayıtlar oluşturabilir,
Firebird ve MS-SQL server veritabanlarından istediğinizi kullanabilirsiniz.
İngilizce dil desteği içerir.

RentAgent
Araç kiralama sektöründeki bütün firmalara hitap etmektedir.

•
•
•

•
•
•

Detaylı araç kiralama ve rezervasyon kaydı yapabilir,
İşyerini arayan yada ziyarete gelen kişilerin kayıtlarını tutabilir,
Araç muayene, sigorta ve kasko tarih kontrol,
araç bakım günü, kiralamadan geciken araçların kontrollerini programın otomatik yapmasını sağlayabilir,
Kiralamadan makbuz, fatura ve kiralama sözleşmesi yazdırabilir,
Döviz takibi yapabilir,
Araç bakımı gibi durumlarda aracın hangi işlemi gördüğünü kaydedebilir,

•
•
•
•

Geniş ve ayrıntılı raporlar alabilir,
Günlük ve genel kasa hasılat raporu alabilir,
Kiralama kayıtlarında kayıtlı kişiye göre kapora,
peşinat veya gecikme ücreti kontrolü yapabilir,
MSSQL (Optimizasyon MSSQL Server 2008 sürümü ve üzeri versiyonlarda kullanılabilir) ve Firebird veritabanı desteğinden faydalanabilirsiniz.

NetGaleri
Oto Galeriler ve oto alım - satım işlemi yapan
firmalara hitap etmektedir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Araç alış,satış ve komisyon takip işlemlerini
yapabilir,
Araç kayıtlarına resim ve video ekleyebilir,
Çoklu kullanıcı desteği ile birden fazla bilgisayarda aynı anda programı kullanabilir,
Kasa hareketlerinizi takip edebilir,
Günlük ve genel kasa raporunu alabilir,
Online araç bilgi sorgulama işlemlerini yapabilir,
Araç istatistik bilgilerini (Araçların türü,
markası, modeli vs.) raporlayabilir(Sadece
Pro lisans modülünde bulunmaktadır),
Maliye kontrollü günsonu raporunu oluşturabilir (Sadece Pro lisans modülünde bulunmaktadır),
Kendi yazıcı çıktınızı tasarlayabileceğiniz
rapor dizayn özelliği ile formlarınızı programdan tasarlayabilir,
Masaüstüne hatırlatma notu ekleyerek hatırlatma sistemini kullanabilirsiniz.
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Bulut Çözümler
AKINSOFT Bulut Tabanlı programları ile işinizin tüm süreçlerini, zaman, mekan ve cihaza bağımlı kalmadan online olarak yönetebilirsiniz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz bulut tabanlı yazılımlarımızı çeşitli platformlarda son kullanıcılarımıza sunuyoruz.

e-Ticaret
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varyantlı ürün oluşturarak kullanıcın arayüzünde
renk/beden seçimi yapılmasını sağlayabilir,
Ürünlere özel özellik girişi yaparak özelliğe bağlı sipariş oluşturulmasını sağlayabilir,
Ürünleri farklı sanal mağazalarda farklı fiyatlardan satışa sunabilir,
Kampanya/promosyon tanımları oluşturabilir, indirim
kuponu girişi yapabilir,
Üyelere özel fiyat veya indirim belirleyebilir,
Ürünleri XML olarak dışarı çıkartabilir veya XML’den
ürün aktarımı sağlayabilir,
Siparişleri toplu bir şekilde kargolandı durumuna alarak kargo numarası atayabilir,
Kargo firmaları ile entegrasyon sağlayabilir,
Sitenin bayi girişi ile açılmasını sağlayabilir,
E-Ticaret programındaki siparişleri ERP programına
direkt fatura olarak kayıt edebilirsiniz.

İnternet üzerinden ürün ve hizmetlerinin
reklam, satış, dağıtımını yapmak isteyen kişi
ve firmalara özel ürettiğimiz pratik kullanımlı
programımızdır.

OctoCloud
Bulut tabanlı ön muhasebe programımız OctoCloud ile internet
erişimi olan her yerden programınıza kolayca ulaşın.
KOBİ firmaları için aranılan bir sistem olan OctoCloud ile kullanıcı
sınırı olmadan muhasebenizi mobil, akıllı telefon ve tabletlerden
de kolayca yönetebilirsiniz.

Ön muhasebe işlemlerinizi sadeleştirin,
kolaylaştırın ve hızlandırın
Web üzerinden kurulum yapmadan, internet olan her
yerden cari hesaplarınızı, faturalarınızı, banka ve nakit
hesaplarınızı takip edebilmeniz için geliştirdiğimiz bulut tabanlı ön muhasebe programımız OctoCloud ile
muhasebe işlemlerinize ayırdığınız zamanı verimli kullanın. Üstelik e-fatura ve e-arşiv faturalarınızı kolay ve
uygun fiyatlar ile kesebiliyorsunuz.
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SiteCloud
Apartmanlar/Siteler/Toplu Konutlar/
Rezidanslardaki tüm süreçlerin takibi SiteCloud
ile düşündüğünüzden daha kolay olacak
SiteCloud ile toplu borçlandırma, icra ve tahsilat
takibi, üyeler için online ödeme, tesis yönetimi,
kargo takip, ziyaretçi takip, yönetim toplantı evraklarını sistem üzerinde takip edilebilme ve daha
bir çok işlemi bilgisayar, cep telefonu ve tabletlerden kolaylıkla yönetebilirsiniz.

REZZTA Online Yemek Sipariş Platformu
Online yemek siparişi uygulamamız ile siparişleri kolaylıkla takip edin hazırlayın, gönderin. Memnun
müşteri yorumları ile müşteri sadakati ve karlılığınızı artırın.
Firmalar yapılan anlaşmalar ile sistemde yer alarak menülerini daha fazla kullanıcı ile buluşturabiliyorlar. Kendi siteleri üzerinden sipariş almak isteyen restoranlar platformdan bağımsız isteğe göre subdomain ya da firma domaini
üzerinden hizmet verebilmektedirler.
Şu an için Rezzta Konya, Antalya, Denizli, Gaziantep, Mardin, Kırklareli, Tekirdağ illerinde faaliyet göstermektedir.
Diğer iller için çalışmalar devam etmektedir.
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MyFranchise
Sözleşmeyle bağlı şubeleri denetlemek ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak üzerine geliştirilen My Franchise
Yönetim Sistemi ile şubelerin bir kısım ihtiyaçları, günlük operasyonları içerisinde ihtiyaç duydukları
malzemeleri, ürün yönetimini tüm aşamaları takip ederek yönetebilirsiniz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varyantlı ürün oluşturarak kullanıcın arayüzünde
renk/beden seçimi yapılmasını sağlayabilir,
Ürünlere özel özellik girişi yaparak özelliğe bağlı sipariş oluşturulmasını sağlayabilir,
Ürünleri farklı sanal mağazalarda farklı fiyatlardan satışa sunabilir,
Kampanya/promosyon tanımları oluşturabilir, indirim
kuponu girişi yapabilir,
Üyelere özel fiyat veya indirim belirleyebilir,
Ürünleri XML olarak dışarı çıkartabilir veya XML’den
ürün aktarımı sağlayabilir,
Siparişleri toplu bir şekilde kargolandı durumuna alarak kargo numarası atayabilir,
Kargo firmaları ile entegrasyon sağlayabilir,
Sitenin bayi girişi ile açılmasını sağlayabilir,
E-Ticaret programındaki siparişleri ERP programına
direkt fatura olarak kayıt edebilirsiniz.

QRMenu
İnternet bağlantısı olan her yerden dilediğiniz an kendi
kullanıcı adı ve parolanız ile yönetim paneline giriş yapmanıza olanak sağlayan kullanıcı dostu pratik QR Menü
paneli üzerinden ürün kategorilerinizi oluşturarak ürünlerinizi tanımlayabilir ve QR kodunuzu oluşturup masalarınıza yerleştirerek yeni nesil karekod menünüzü anında
kullanıma açabilirsiniz. Menülerinizi excel ile QR Menüye
toplu aktarabilirsiniz. AKINSOFT Wolvox Restoran ile
entegre çalışabilmektedir.

ProKuaför
Randevu almak istediğiniz merkezlerden kolaylıkla online
olarak randevu almanıza yardımcı olmak için geliştirdiğimiz ProKuaför programı üzerinden 7/24 kesintisiz randevu
alabilirsiniz. Randevu işlemleri için yoğun telefon trafiğiyle
uğraşmak zorunda kalmadan uygun bulduğunuz saat ve
hizmetleri kolayca filtreleyerek randevunuzu alabilirsiniz
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HotelSmart
Web sitenize entegre rezervasyon modülüyle
misafirlerinizin istediği tarih aralığında online
rezervasyon yapmasını sağlayarak ; tesis
girişinde veya kredi kartı ile ödeme almaya
başlayın

MyRezzta
MyRezzta ile kendi alan adınızı oluşturarak internet üzerinden kolayca online sipariş almaya başlayabilirsiniz. Üstelik ilave komisyon bedeli ödemek
zorunda kalmadan.
Birden fazla şube ile hizmet veren restoranların da online siparişlerini
takip edebileceği gelişmiş yapısı, Android & Ios mobil uygulama desteği
ile MyRezzta’yı çok seveceksiniz.
Sadece saniyeler içinde ürün girişi yapabilir, cep telefonunuzdan
çektiğiniz bir fotoğrafı ürün görseli olarak kullanabilir, ürün seçenekleri
ekleyebilirsiniz. Ayrıca tek tek uğraşmadan toplu halde fiyat, stok ve
isim güncellemesi yapabilirsiniz. AKINSOFT Wolvox Restoran ile entegre
çalışabilmektedir.

LimonDesk
LimonDesk, web sitesi üzerinden kullanıcılarının
sorularına anında cevap vererek hizmet kalitesini
artırmak isteyen firmalar için geliştirilmiş bulut tabanlı
çözümümüzdür.
LimonDesk’i bir kaç kolay adımda web sitenize kurabilir,
Ticket ( Destek ) Kayıtları, SSS ve Blog modülleri,
Tetikleyici Proaktif Mesajlar ile müşterilerinize kusursuz
bir deneyim yaşatabilirsiniz.
LimonDesk ile müsait olmasanız bile müşterilerinizin canlı destek üzerinden bıraktığı mesajlara
tarayıcınız üzerinden dilediğiniz an ulaşabilir, onları bilgilendirebilirsiniz. Böylece size iletilen tüm soruları
yanıtlayarak satışlarınızı ve memnuniyeti artırabilirsiniz.

TaskPano
TaskPano ile ekibinizin iş ve görevlerini kolay yönetmesini
sağlayabilirsiniz.
TaskPano üzerinden anlık olarak belge ve dosyaları
paylaşabilir, iş teslim zamanını takip edebilir, ekibinizle anlık
yazışarak süreç yönetimi yapabilirsiniz.
TaskPano ile tüm proje ve görev takip aşamaları için hızlıca
kontrol edilebilir adımlar oluşturarak süreçleri tek ekranda
takip edebilirsiniz.
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WebEmlak
Tüm emlakçılar ve gayrimenkul takibi yapan firmalar için
uygundur.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ev, büro, işyeri, kooperatif hissesi, arsa ve arazi kayıt
bölümünden sınırsız gayrimenkul girişi yapabilirsiniz.
Ana sayfada harita üzerinde emlaklarınızı gösterebilirsiniz.
Kayıtlarınızı işyerinizden, evinizden veya yoldayken
akıllı cihazlarınız ile yönetebilirsiniz.
Veri girmek istemediğiniz alanları gizleyebilir sadece
size lazım olan alanların kullanılmasını sağlayabilirsiniz.
Listede, arz kaydında ve aramalarda kullanılacak verileri ayrı ayrı belirtebilirsiniz seçebilirsiniz.
Tüm modüller için haritada gösterimi yapabilirsiniz.
Talep alma modülü ile potansiyel müşterilerinize ulaşabilirsiniz.
Milliyet Emlak ile entegrasyon (Pro Paket)
Firma profili sayfasında firmanızın ayrıntılı tanıtımını
yapabilirsiniz.
Merkezi yapı sayesinde yazılımda yapılan her türlü
güncellemeyi anında kullanmaya başlayabilirsiniz.

Online İnsan Kaynakları
Sistemlerinde mevcut bulunan AKINSOFT Wolvox İnsan
Kaynakları programını web tabanlı olarak kullanmak
isteyen bütün işyerlerine hitap etmektedir.

•
•
•
•
•
•
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Personelleriniz kendine ait web kullanıcı adı ve şifresi
ile giriş yapabilir ve giriş çıkış kayıtlarını görebilirler.
Giriş çıkış raporunda seçtikleri aya ait maaş ve kesinti
dökümlerini inceleyebilirler.
Personeller firma içi düzenlenen anket ve sınavlara
katılabilirler.
Sistem yöneticilerine istek ve öneride bulunup cevaplarını takip edebilirler.
Sistemde duyurular ve belgeler yayınlanabilir.
AKINSOFT Wolvox İnsan Kaynakları programı ile tam
entegrasyon.

WebConnect
AKINSOFT Wolvox un içerdiği Cari, Kasa, Stok, Fatura, Sipariş, Servis, İrsaliye, Döviz, Günsonu ve Restoran
raporlarının web ve mobil üzerinden kullanılabilmesini
sağlar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wolvox ERP programının içerdiği Cari, Kasa, Stok, Fatura, Sipariş, Servis, İrsaliye, Günsonu ve Restoran raporları bölümlerinin Web tabanlı olarak kullanılabilmesini sağlar.
Mevcut modüller ERP programındaki modüllerdeki özelliklerin büyük çoğunluğunu destekler.
Web arayüzü masaüstü ve mobil tarayıcılar ile tam uyumludur. Akıllı telefon ve tabletten rahatlıkla
kullanılabilir.
Kurulumu çok basittir. Kurulum dosyasını çalıştırıp gerekli ayarları yaptıktan sonra sadece modeminizden port açmanız yeterlidir.
Lisans sistemi anlık kullanıcı sayısı ile belirlenir. Dolayısı ile istediğiniz cihazdan ve bilgisayardan kullanıcı limiti dahilinde uygulamayı kullanabilirsiniz.
Web tabanlı olduğu için uzak bağlantılarda hız açısından avantaj sağlar.
Wolvox ERP deki rapor tasarımlarınızı aynen kullanmaya devam edebilirsiniz. Raporlarınız PDF formatında size sunulur.
E-Teklif modülü yardımı ile tedarikçilerinizden hızlı bir şekilde teklif toplayabilirsiniz.
Hazırladığınız teklifi link olarak tedarikçilerinizle mail yolu ile paylaşırsınız.
Tedarikçileriniz linke tıklayıp teklifi doldurarak kaydederler. Böylece gelen teklifleri ayrıca programa
kaydetmenize gerek kalmaz. Hızlı bir şekilde rapor alabilirsiniz.

e-Mutabakat
Zaman kazanmanızı sağlayan hızlı ve güvenilir bir
yöntem olan e-Mutabakat, kağıt üzerinde hazırlanan
ve çıktısı alınarak posta veya faksla gönderilmeye
çalışılan mutabakat mektuplarının e-posta veya sms
ile müşterilere ulaştırıldığı güvenilir bir sistemdir.
Sistemin gönderi hızı ve güvenliği yanında gelen
cevap ve geri dönüşleri takip etme bakımından da
çok avantajlıdır.
Mutabakat formlarını toplu bir şekilde
müşterilerinize gönderebilir, mutabakat
mektuplarının ulaşma, okunma vb durumlarını da
takip edebilirsiniz. e-Mutabakat ile mutabakat
formlarının takibini kolaylaştırarak müşteri
ilişkilerinizi düzenli hale getirebilirsiniz.

•
•
•

BA-BS formları Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının önemli araçlarından biridir.
BA kısaltması (Bildirim Alacak); Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim için kullanılır.
BS kısaltması (Bildirim Satacak); Mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim için kullanılır.
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Bulut Yedekleme
Yedekleme programımız ile önemli dosyalarını tek tuş ile yedekleyebilir, ihtiyaç olması durumunda kolayca erişim sağlayarak tekrar yükleyebilirsiniz.

•
•
•
•
•
•

Klasör halinde dosya yedekleme,
Firebird veritabanı yedekleme,
MS-SQL veritabanı yedekleme,
MySql veritabanı yedekleme,
Dosya yedeklenirken dosya
uzantılarını seçebilme,
Detaylı yedekleme logu,

•
•
•
•

Yedeklenen dosyaları FTP sunucusuna gönderme
seçeneği,
Saatlik, günlük, haftalık ve aylık yedekleme periyotları
belirleyebilme,
Dizinleri zip olarak ve istenirse şifreli olarak
yedekleyebilme.
Google Drive, DropBox, Microsoft OneDrive ve Yandex
Disk ile yedekleme özelliği.

e-Dönüşüm Çözümleri
e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Defter Saklama ve
e-Müstahsil hizmetleri konusunda, 27 yıllık tecrübemiz ile
müşterilerimize özel danışmalık hizmeti vermekteyiz.
e-Dönüşüm süreci oldukça ciddi bir konudur, anında ulaşılabilir
ve yayın bir hizmet ağına sahip olmayı gerektirir. 81 ildeki çözüm
ortağımız ile e-Dönüşüm sürecinde firmaların yanındayız.
Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve
5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-Fatura,
veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin
merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.
Diğer bir tanımla elektronik faturalama olarak da ifade edebileceğimiz e-Fatura, tanımlanan standart kâğıt fatura ile
tamamen aynı hukuki niteliklere sahip olan, oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik
ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.
Bünyemizde sunduğumuz çözümler ile KOBİ’leri dijital dünyaya hazırlıyor ve bu süreçte Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) çözümlerimiz ile birlikte, e-dönüşüm süreçlerinde de yanlarında yer alarak maliyetlerinde azalma ve üretkenlik gibi çıktılar almalarını sağlıyoruz.

e-Fatura
Elektronik faturalama olarak da ifade edebileceğimiz e-Fatura, tanımlanan
standart kâğıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahip olan, oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.
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e-Arşiv
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az
iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen,
ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı kanunun muhafaza ve
ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir. 397
sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura
Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine 433 sıra numaralı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak
e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

e-İrsaliye
487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren
e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan
irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik
ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

e-Defter
Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/
veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

e-Müstahsil
e-Müstahsil Makbuzu, tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzu ile aynı hukuki değerlere sahip olan
elektronik belgedir.
Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, kağıt ve e-müstahsil
olarak muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığına raporlayabilmektedirler.
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AKINSOFT Performans Yönetim Sistemi
AKINSOFT Performans Yönetim Sistemi, her yıl 1 Ağustos itibari ile başlayıp 31 Temmuz’da son bulan; Bayi,
Ana Bayi ve Bölge Bayilerimizin faydalanabildiği AKINSOFT Bonus Sistemi’dir. Belirlenen kriterlere göre
Çözüm Ortakları’mız bonus kazanmaktadır.
Bu sistemde bonus kazanmak için sadece yapılan satışlar değil, AKINSOFT ile ilgili çalışmalar, kurumsallığa
verilen önem gibi birçok etken önem arz etmektedir.
AKINSOFT Performans Yönetim Sistemi (Bonus Sistemi) sayesinde hangi Çözüm Ortakları’mızın AKINSOFT’a
daha çok ağırlık verdiğini, çalışma yaptığını tespit etmekteyiz. Bunun sonucunda gerek Bonus Dönemi’nin
sonunda ödüllendirerek, gerekse de firmanın referansını yükselterek çalışmalarımızı sonuçlandırmaktayız. Ayrıca AKINSOFT Konya Plaza’yı arayan müşterilerimizin bayilerimize yönlendirilmesi ve bayilerimizin
sitemizde yer alan haritadaki sıralaması da bonus sistemindeki performansına göre belirlenmektedir. Bu
performans toplam bonusa ve ağırlıklı olarak Çözüm Ortakları’mızın ay içindeki bonus artışına bağlı olarak
değişmektedir.
Bu sistemde adil bir dağılım olması hedeflenerek her ilin rekabetçilik ve gelişmişlik endeksi baz alınarak
hesaplanmış ve firmaların kazandığı bonusun bu katsayılara göre realite kazanması sağlanmıştır. Sonuç
olarak; çalışan ve AKINSOFT’a yer verip takip eden Çözüm Ortakları’mızın kazanacağı bir yapı inşa edilmiş
ve bu yapıda olabildiğince eşitliğe önem verilmiştir.
Bonus sistemindeki esas hedeflerimizden biri de AKINSOFT Çözüm Ortakları arasındaki sinerjiyi sağlayabilmektir.

36 ülkede 2000’i aşkın Çözüm Ortağı ile AKINSOFT, tam 18 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Bonus Dönemi Ödül Takdim ve Tatil Organizasyonları’nda şimdiye kadar;

•
•
•
•

4365 kişiye 5 yıldızlı otelde mükemmel bir
tatil,
31 adet son model otomobil,
8 adet motosiklet,
91 adet notebook,

•
•
•
•
•

59 adet televizyon,
67 adet cep telefonu,
80 adet tablet
20 adet ada robot kiralama ödülü
10 Adet kurumsal ofis mobilyası

ve daha birçok sürpriz hediyeyle Çözüm Ortakları’nın başarılarını taçlandırdı.
AKINSOFT, yazılım anlamında ülkemizde sadece Çözüm Ortakları’na değil eğitim ve sertifikasyon programlarıyla eğitime de destek oluyor. Birçok üniversite, lise ya da özel eğitim kurumlarına ve Çözüm Ortakları’na,
AKINSOFT programlarının birebir eğitimini vererek 9731 katılımcıyı Wolvox Eğitim Sertifikası’yla ödüllendirdi.
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Medya Sektöründe INOVAX
AKINSOFT’un Kurumsal İletişim Departmanı’nın yönetiminde çıkarılan ve Mayıs 2009’da yayınlanmaya başlayan Inovax isimli teknoloji, bilim ve ekonomi içerikli dergi, medya sektörüne de yeni bir soluk getirmiştir. 3
aylık periyotlar halinde yılda 4 kez yayımlanan dergide, AKINSOFT etkinliklerinin yanı sıra güncel teknolojik
gelişmelere ve bazı sektör haberlerine yer verilmektedir. Türkiye’nin 81 ilindeki AKINSOFT Çözüm Ortağı
ve müşterilerine ücretsiz olarak gönderilen INOVAX ayrıca Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un mobil
uygulamalarında yer almakta; şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek ve odalara kadar birçok alana da ulaştırılmaktadır.
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www.akinsoft.com
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www.erpzamani.com
www.inovax.net
www.akinsoftgames.com
www.akinsoftmedya.com
www.akinsoft.tv
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www.akinsoftstore.com
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www.akinsoftonline.com
www.e-mutabik.com
www.e-mutabik.net
www.ticaretalani.com
www.teknopano.com
www.mavigucuhissedin.com
www.cafeplus.com.tr
www.cafeplusfilter.com
www.cafeforumcafe.com
www.akinrobotics.com
www.akinrobotics.com.tr
www.roboliza.com
www.akinoid.com
www.ozgurakin.com.tr
www.ozgurakin.com
www.drozgurakin.com
www.rezzta.com
www.caddemeram.com
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www.cafeforumcafe.com
www.teknopano.com
www.mavigucuhissedin.com
www.cixbilet.com
www.sitecloud.akinsoft.com.tr
www.octocloud.akinsoft.com.tr
www.myfranchise.akinsoft.com.tr
www.hotelsmart.akinsoft.com.tr

www.akinspace.com
www.akinspace.net

www.dunyateknolojimerkezi.com
www.worldtechnologycenter.net
www.e-mutabik.com
www.limondesk.com
www.myrezzta.com
www.taskpano.com
www.istanbulrobotmuzesi.com
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AKINSOFT Kilometre Taşları
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AKINROBOTICS ROBOTİK TEKNOLOJİLER SERÜVENİ

Dünyanın ilk insansı robot fabrikası AKINROBOTICS, robotik teknolojiler alanında Türkiye’nin en büyük yerli
yazılım firması olan AKINSOFT ’un kendi öz sermayesi ile kurulmuş bir özel sektör teşebbüsüdür.
AKINROBOTICS çatısı altında üretilen robotlar; AKINROBOTICS ’in kendi öz sermayesiyle, bünyesinde barındırdığı mühendislerin Ar-Ge çalışmalarıyla tasarlanmış olup, %100 yerli üretim gayesiyle hazırlanır. Yüksek donanımlı kadrosu ile dışa bağımlı kalmadan geliştirdiği robotların tamamını kendi bünyesinde üretmektedir.
11.000 m2 robotik uygulama alanı ile 2700 m2 kapalı çalışma alanına sahip olan AKINROBOTICS, konusunda
uzman mühendis ve teknikerlerden oluşan bir ekip ile seri üretim yapan ilk İnsansı Robot Fabrikası’dır.
Türk insanının bilime, gelişen teknolojiye ve bilimsel düşünceye ilgisini arttırmak ve aynı zamanda robotik
teknolojiler alanında yapılan çalışmalarla ülkemizi ilk sıralara taşımak için, üstün hizmet kalite anlayışını benimseyerek çalışmalarına başlamıştır.
İnsanlığa ve bilime hizmet etmeyi amaçlayan AKINROBOTICS; insan ergonomisine aykırı, yaşamı tehlikeye
atan monoton işleri robotlara yükleyerek, insanların sosyal yaşam kalitesini yükseltmek ve daha nitelikli
işlerde çalışmalarına imkan tanımayı hedefler.
AKINROBOTICS, kendi özsermayesi ile kurulmuş bir özel sektör teşebbüsü olarak gerçekleştirdiği tüm bu
başarı hikayesinde yoluna hızla devam etmektedir.
Kurulduğu gün olan 12 Nisan 1995 yılında belirlediği vizyonlarını tek tek yerine getiren AKINSOFT, 2010 yılı
vizyonları içerisinde yer alan Robotik Teknolojiler konusunda Ar-Ge çalışmalarını başlatma hedefine bir yıl
önce başlayarak 2009 yılında Robotik Teknolojiler üzerindeki çalışmalara başladığını kamuoyuyla paylaştı.
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Dr. Özgür AKIN
AKINSOFT - AKINROBOTICS Yönetim Kurulu Başkanı
12 Nisan 1995 yılında AKINSOFT’u kurdu. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Lisans,
Endüstri Mühendisliğinde Yüksek Lisans, Fen Bilimleri Enstitüsü Robotik Teknolojisi alanında da doktora
eğitimini yaptı. Wolvox ERP E- Business Yazılımı başta olmak üzere, geliştirmiş olduğu ticari ve sektörel 120’yi
aşkın program ve sunduğu 7 farklı dil seçeneği ile 36 ülkeye yazılım ihraç ederek AKINSOFT’u Türkiye’nin en
büyük yazılım şirketlerinden biri haline getirdi.
2009 yılında AKINSOFT bünyesi altında kurduğu robotik departmanı ile insansı robotlar konusunda
Ar-Ge çalışmalarını başlattı. Türkiye’nin ilk insansı robot prototipi olan iki ayaklı AKINCI serisini, tarım
robotları PNCR serisini, servis robotları ADA serisini, hostes serisi Mini ADA’yı ve arazi robotu ARAT serisini
geliştirerek bir ilke imza attı. Ayrıca insansı robotların hizmet verdiği Türkiye’nin ilk ve tek robotik kafesi
olan Cadde Meram Kafe’yi kurdu. Geliştirmiş olduğu prototiplerin seri üretimi için 2015 yılında temellerini
attığı “Dünyanın İlk İnsansı Robot Fabrikası” olan AKINROBOTICS’in 2017 yılında açılışını gerçekleştirerek
uluslararası bir başarıya daha imza attı.
Aynı zamanda AKINROBOTICS’in 2009 yılından bu yana robotik teknolojiler alanında kendi bünyesinde
gerçekleştirdiği tüm çalışmaların sergileneceği “Dünya’nın İlk İnsansı Robot Müzesi”ni İstanbul’da hizmete
açtı.
Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşta “Ütopyana Dokun”
adı ile 100’ü aşkın seminer gerçekleştiren ve aynı zamanda “Ütopyana Dokun” kitabının yazarı olan Dr. Özgür
AKIN, 2014 – 2015 eğitim döneminde; Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak dersler verdi.
Kayak, yelkencilik, dalış, dağcılık gibi doğa sporları başta olmak üzere fotoğrafçılık, şiir yazmak, müzik
enstrümanları çalmak, at binme, motor sporları yapmak ve tenis oynamak gibi hobileri olan Dr. AKIN, ayrıca
hayvanseverlik yönüyle de tanınmaktadır. Bilim insanı kimliğinin yanında güçlü sosyal kişiliği ile de bilinen
Dr. Özgür AKIN, bilime ve insanlığa hizmet hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir.

drozgurakin
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İrtibat Bilgileri
AKINSOFT Genel Merkez
Yazır Mahallesi Ulusal Sokak AKINSOFT Plaza No: 103
Selçuklu / Konya / TÜRKİYE
+90 (332) 261 18 00 pbx
444 40 80
www.akinsoft.com.tr
Bize Ulaşın

AKINSOFT İstanbul Bölge Müdürlüğü
Gümüşpala Mahallesi E-5 Yanyol Caddesi AKINSOFT Plaza
No: 194 Avcılar / İstanbul / TÜRKİYE
+90 (212) 694 45 65 pbx
444 40 80
www.akinsoft.com
Bize Ulaşın

AKINROBOTICS İnsansı Robot Fabrikası
Başak Mahallesi Konya Ereğli Caddesi No: 116
Karatay / Konya / TÜRKİYE
+90 (332) 334 02 20 pbx
444 40 80
www.akinrobotics.com
Bize Ulaşın
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