




MİSYONUMUZ
   Müşterilerine en iyi hizmeti ve desteği sunmak adına, ülkemiz-
de 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 Müdürlüğü’nü 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 
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.

2015 Vizyonu;
• İnsan hayatını kolaylaştırmak için yapay zeka yazılımları ile tasar-
lanmış 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 ulaştıra-
cağımızın habercisidir.                                                                                                                                  

     Biz hayal kurmayız, plan yaparız...

Biz AKINSOFT’uz



WOLVOX ERP Stok yönetim modülü ile stok, hizmet, depo, lokasyon, marka, model, renk beden, fiyat ve paket tanımlarını 
oluşturabilir ve tüm stok yönetim işlemleri kolayca yürütülebilir. Ayrıca raporlamalardan faydalanarak tüm stok envanter, 
depo envanter, kar/zarar, stok bloke – termin vb. raporlar alınabilir.

STOK YÖNETİMİ

•	 Stok fiyatlarını kontrol altında tutmaya yardımcı listeler, 
kontroller ve özel fiyat tanımları.

•	 Depo bazında stok risk limitleri oluşturma ve birim bazın-
da envanter alabilme.

•	 Müşteriye veya stoğa özel iskonto tanımları.
•	 Stoklara resim veya dosya ekleyebilme.
•	 Ürün bazında pazarlamacı prim oran girişleri.

•	 Seri/No ve son kullanma tarihi takibi.
•	 Hizmet, paket, etiket ve asorti işlemleri.
•	 Depo ve lokasyon yönetimi.
•	 Stok tedarikçi ve kalite kontrol yönetimi.
•	 Detaylı raporlarla ileriye dönük planlamalar.
•	 Stok sayım ve düzenleme.
•	 Stok bloke ve termin işlemleri.



İşletmenin temelini oluşturan alınan teklif, verilen sipariş, alış irsaliyesi, alış faturası ve masraf faturası düzenleme iş-
lemlerini satın alma yönetiminden faydalanarak kolayca gerçekleştirebilir ve ihtiyaç duyduğunuz her an detaylı raporlara 
erişebilirsiniz. Satın alma gibi kapsamlı bir süreç yönetimi WOLVOX ERP ile emin ellerde.

•	 Tam bir satın alma yönetimi için; teklif, sipariş, irsaliye ve 
faturalandırma süreçleri.

•	 Teklif değerlendirme işlemleri.
•	 Tükenen veya risk limiti altına düşen ürünler için otomatik 

satın alma fişi.
•	 Teklif ve sipariş aşama tanımları ve yetkilendirme.
•	 Masraf faturası girişleri.
•	 Stokların son alış fiyatını otomatik güncelleme.
•	 Termindeki ürünlere ait raporlar.
•	 Excelden veya Karekoddan sipariş, irsaliye ve fatura hare-

ketlerini aktarabilme.

•	 Alış faturasından stokların tedarikçilerini otomatik oluştu-
rabilme.

•	 Formlar üzerinde ürünlere ait istatistik verileri.
•	 Formlar üzerine dosya ekleyebilme.
•	 Müstahsil işlemleri.
•	 Özel alanlar oluşturarak işletmeye özel alanlar ekleme.
•	 Mal kabul sistemi ile sipariş, irsaliye veya faturadaki ürün-

leri sayarak sisteme dahil edebilme ve mal kabule ait irsa-
liye oluşturabilme.

•	 BA formları oluşturarak alıcılara online mutabakat mektu-
bu iletebilme.

SATIN ALMA YÖNETİMİ



Satış süreci yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştır. Tüm verilen teklifler, alınan siparişler, satış irsaliyeleri ve satış fatura-
larını kolayca oluşturabilmenizi sağlayan kolay kullanımı ile WOLVOX ERP gereken satış raporlarına erişmeye imkan sunuyor.

•	 Tam bir satış yönetimi için; teklif, sipariş, irsaliye ve fatura-
landırma süreçleri.

•	 Şube veya depolar arası transfer irsaliyeleri ile ürün sevki.
•	 Toplu satış irsaliyesi.
•	 Sevkiyat planlama ile tüm yükleme – teslim sürecini yü-

rütebilme.
•	 Teklif ve sipariş aşama tanımları ve yetkilendirme.
•	 Formlar üzerinde ürünlere ait istatistik verileri.
•	 Formlar üzerine dosya ekleyebilme.
•	 Stok bloke işlemleri ve raporları.
•	 Yasal sürede faturalanmayan irsaliyeler için uyarılar.
•	 Çeki listesi alabilme.
•	 Promosyon tanımları oluşturarak pek çok farklı varyasyon-

da promosyon uygulayabilme.
•	 Personel veya cari bazlı iskonto kısıtlamaları.

•	 Pazarlamacı takibi.
•	 Otomatik değişim tanımlarına göre tüp/su fişleri oluştu-

rarak depozitolu satışların takibini sağlayabilme ve toplu 
faturalandırabilme.

•	 Konsinye irsaliyeleri oluşturarak konsinyeli satışı gerçek-
leştirilen ürünlerin takibini sağlayabilme.

•	 Cari ve fatura bazında dönemsel yaşlandırma raporları ala-
bilme.

•	 Belirli bir tutar üzerinde olan satışlar için limitli tevkifat uy-
gulayabilme.

•	 BS formları oluşturarak satıcılara online mutabakat mek-
tubu iletebilme.

•	 Plasiyerlere / pazarlamacılara rota planlaması oluşturarak 
sahada offline satış gerçekleştirebilme.

SATIŞ YÖNETİMİ



Üterim sürecini yürütmek hammadde takibinden gerçek stok miktarına girişe kadar komplike bir sistemi kapsar. Basit 
Üretim; üretim reçetesi, üretim planlama, üretim parçalama ve birleştirme işlemlerini çok fazla detaya girmeden gerçekleş-
tirmeyi; MRP II ise tüm bu işlemleri ve çok daha fazlasını uygulamaya yardımcı olur.

BASİT DÜZEYDE ÜRETİM
•	 Üretim reçete girişleri.
•	 Birleştirme veya parçalama şeklinde üretim gerçekleştirme.
•	 Siparişten üretime aktarım.
•	 Üretim planlama ve hammadde tedarik listesi.
•	 Eksiye düşen stokları otomatik üretebilme.
•	 Seri/Lot üretimi.
•	 Üretime veya reçeteye özel dosya ekleme.
•	 Reçete kopyalama ile hızlıca reçete girişi.

MRP II
•	 Üretim süreci operasyonlarını adım adım tanımlama.
•	 Üretim esnasında karşılaşılan kayıp zamanların takibi.
•	 Hammadde girişlerini kontrol raporları ile sağlama.

•	 Fason parçalama ve fason birleştirme işlemleri.
•	 Üretim planlama ve üretim emri oluşturarak tüm üretim 

sürecinin takibi.
•	 Gantt şeması alarak üretim aşamaları şematik olarak takip 

edebilme.
•	 Kalite kontrol raporları sayesinde üretilen ürünün kalite 

takibi.
•	 Üretimde kullanılan ham maddelerin bloke miktarlarına 

etkisi.
•	 Personel karşılaştırma raporları sayesinde personel verim-

liliğini ölçme.
•	 Alınan siparişler üzerinden üretim süreci başlatılabilir.
•	 Makine duruş süreleri kaydedilerek üretim beklemeye alı-

nabilir. Teslim süreleri yeniden hesaplanabilir.

ÜRETİM YÖNETİMİ

•	 Üretim süreçleriyle ilgili raporlar ve 
analizler alınabilir.

•	 Üretimde kullanılan stok bazında ma-
liyet tipi belirleyebilme.

•	 Üretim sırasında reçete dışı fire mik-
tarı / oranı girebilme.

•	 Üretim ekranında üretilen 1 birim 
ürün için maliyet hesaplayabilme.

•	 Üretimden bağımsız sabit fire veya 
ürün miktarı ekleyebilme.



•	 Sadece takım olarak satılabilen yedek parçalar için paket 
oluşturabilme.

•	 Randevu kayıtları alabilme.
•	 İşlemlere özel personel atayabilme ve personel iş yükü 

ataması.
•	 Bakım anlaşmaları yaparak periyodik bakım cetvelini oluş-

turma.
•	 Dosya alanından sözleşme çıktılarını dosya olarak ekleye-

bilme.
•	 Ürün henüz satın alındığı anda cari kartına servis ürün bil-

gilerinin otomatik aktarılması.
•	 Servis fişini teklif, fatura veya irsaliye formlarına aktara-

bilme.

•	 Seri numarasından garanti süresi kontrolü.
•	 Servis fişlerine işlemler esnasında kullanılan yedek parça-

ları ekleyebilme.
•	 Dış servis işlemleri için dış servis işlemleri
•	 Fiş durum değişikliklerinde müşterilere otomatik e-posta 

veya SMS gönderilebilmesi.
•	 WMobil programı aracılığı ile servis durumlarının AKINSOFT 

e-ticaret ve kendi web sitenizde sorgulanabilmesi.
•	 İşlemlere özel araç atayabilme ve ilgili araçların iş yükünü 

raporlayabilme.
•	 Servis personeline günlük azami iş yükü atayabilme.

SERVİS YÖNETİMİ
WOLVOX Servis Yönetim modülü, servis ve bakım hizmeti veren tüm işletmeler için geliştirilmiş seri no ve garanti takip 

süreçlerini de kapsayan bir hizmet yönetim sistemidir. Randevulu veya anlaşmalı çalışan işletmelere de hitap eden Servis 
Yönetimi ile personellerinizin performanslarını da ölçebileceksiniz.



•	 Cari kartlara özel dosya ekleyebilme.
•	 Carilere sınırsız adres girişi ve adres etiketi yazdırabilme.
•	 Cari risk limit kontrolleri.
•	 Tercih edilirse carilerin döviz hesapları ayrıca takip edilebilir.
•	 Valör hesaplı raporlar.
•	 Pazarlamacı raporları.
•	 Cariler için risk notu girişleri.
•	 Bonus kazanma ve harcama.
•	 Kullanıcı bazlı kasa tanımı ve yetkilendirme.
•	 Kasa transfer havuzu.
•	 Para sayma işlemleri.
•	 Toplu çek/senet işlemleri.
•	 Çek ve senetler için kısmi tahsilat.
•	 Bankalar için farklı taksit oranları ve taksit sayısına bağlı 

olarak kesintiler uygulayabilme.
•	 Kredi işlemleri.
•	 Bankalar ve kasalar arası transfer.
•	 Merkez bankasından günlük olarak otomatik kur download 

edebilme.
•	 Elden taksitlendirme işlemleri.
•	 Toplu cari tahsilat ve tediye işlemlerini gerçekleştirebilme.
•	 Üst pazarlamacı seviyelerini beliryerek zincir pazarlama 

sistemini kullanabilme.
•	 Yönetici ekranı özelliği ile ana ekranda detaylı grafiksel ra-

porlar alabilme.
•	 Şube izleme ekranı ile tek bir ekran üzerinden tüm şubele-

rin işlem hacimlerini takip edebilme.

FİNANS YÖNETİMİ
WOLVOX Finans Yönetim modülü, cari tanımlarından; kasa tanımlarına, banka tanımlarından; çek/senet tanımlarına 

uzanan işletmenin finans yönetim sürecini kapsamaktadır. Böylece ne zaman ne kadar nakdiniz olduğunu öğrenerek uzun 
süreli planlamaları çok daha kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz.



•	 Proje ve Satış kayıtları.
•	 Aktivite kaydı oluşturularak personeller için görev ataması.
•	 Müşterilere bayram, doğum günü gibi özel günlerinde toplu 

mail veya SMS gönderimi.
•	 Müşteri gruplarına özel kampanya veya satış fırsatları ta-

nımlama.
•	 Ajanda ile günlük, haftalık ve aylık planlar kayıt altına alma.

•	 Müşteri performans ve değerlendirme raporları.
•	 Stok ve cari bazlı raporlar sayesinde ileriye dönük planla-

malar sağlanabilir.
•	 Detaylı anket tanımlayabilme ve raporlayabilme.
•	 Tek bir pencere üzerinden, müşterilere ait tüm doküman-

ları raporlayabilme (fatura, irsaliye, teklif, sipariş,servis, 
kampanya, aktivite, teknik destek vs.)

CRM YÖNETİMİ
AKINSOFT’un ürün veya hizmet veren firmalar için geliştirdiği Müşteri İlişkileri Yönetimidir. WOLVOX CRM ile müşteri veya 

potansiyel müşterilerinizle ilgili bilgilere tek ekran üzerinden hızla ulaşılabilir. Müşteri ihtiyaç ve taleplerine uygun kararlar ile 
işletme karlılığını arttırabileceğiniz en akıllı yardımcınız WOLVOX CRM olacak.



İthalat yapan firmaların takip etmeleri gereken konular diğer firmalara nazaran çok daha fazladır. Malın teklifinden güm-
rüğe girişine kadar uzanan süreç işletmeye teslim olması ile son buldu gibi görünür ancak henüz maliyet hesaplamaları 
vardır. Bu yüzden işi en az sizin kadar iyi bilen bir yazılımla çalışmanız, süreçlerinizi kontrol altına almanız açısından en 
önemli avantajdır. WOLVOX ERP gerçek bir ithalat süreci yönetici yardımcısıdır.

•	 Dağıtım anahtarları oluşturabilme. 
•	 İthalat dosyası oluşturabilme.
•	 Stok millileştirme işlemleri ile gümrükte bekleyen ürünle-

rin depoya girişi.

•	 Kısmı stok millileştirme.
•	 Kısmi millileştirme işlemleri için sistem kısmı maliyet he-

saplamaları.

İTHALAT YÖNETİMİ



•	 Kayıtlı masalar, restoran’ın masa düzenine uygun olarak 
şekillenebilir.

•	 Menü şeklinde satış.
•	 Farklı birimlere göre satış.
•	 Bir masaya ait birden fazla hesap açılabilir veya ortak açı-

lan bir hesap ayrı ayrı ödenebilir.
•	 Fatura ve resmi adisyon yazdırma işlemleri.
•	 Dokunmatik monitör desteği.
•	 Ürün bazında veya departman bazında yazdırma sistemi. 
•	 Mutfak ekranı sayesinde siparişler mutfak ekranı üzerin-

den takip edilebilir.
•	 İkram ürün ve ikram raporları.
•	 Arayan numarayı gösterme özelliği(Caller ID) desteği.
•	 Rezervasyon kaydı alabilme.
•	 Paket satış sistemi ve self servis işlemleri.
•	 Bağımsız bölüm tanımları oluşturabilme. 
•	 Süreli masa takibi. 
•	 Kurye takip sistemi.
•	 Franchise kullanım desteği.
•	 Garsonlar için sınırlandırılmış garson ekranı (KİOSK) siste-

mini kullanarak garsonların kasadan bağımsız işlem yapa-
bilmesi.

•	 Paket satış 2 modülü ile farklı konsepte sahip paket satış-
ları (araç satışı vb.) takip edilebilir.

•	 Kredili kart veya bilet işlemleri.
•	 Mini depo sayımı.

•	 Günsonunda toplanan tipleri personel hesaplarına işleye-
bilme.

•	 Müşteri ekranı kullanımı.
•	 Garson satış panosu ile satış grafiği görüntülenebilir.
•	 Online terazi desteği.
•	 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Entegrasyonu.
•	 Ön ödeme modülü ve üyelik takibi.
•	 Restoran PDA modülü sayesinde PDA cihazından, Android 

ve IOS tablet veya telefondan masa açılabilir, sipariş ve-
rilebilir, ürün miktarları değiştirebilir, açıklama eklenebilir.

•	 PDA veya Android veya IOS işletim sistemli cihazlarla on-
line kullanım.

•	 Tablet menü özelliği.
•	 Garson çağrı sistemi entegrasyonu.
•	 Yapılacak özel ayarlamalar ile program sosyal tesislerde 

kullanılabilir.
•	 Restoran üzerinden adisyon veya kişi bazında otomatik 

stok üretimi sağlayabilme.
•	 Caller ID desteği ile gelen numaraya direkt adisyon aça-

bilme.
•	 Akınsoft QRMenü üzerinden gelen siparişlerin otomatik 

içeri aktarabilme.
•	 Rezzta üzerinden gelen siparişleri otomatik içeri aktarabil-

me.
•	 Wolvox Otel programı ile entegrasyon.

İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ

AKINSOFT’un  restoran, otel, cafe, bar ve pastaneler için geliştirdiği adisyon yönetim sistemidir. WOLVOX Ön Muhasebe, 
Genel Muhasebe, E-Ticaret ve Otel programları ile entegrasyonlu kullanıma imkan tanıyan WOLVOX Restoran ile iş yükünüz 
hafifleyecek, işletmeniz kurumsallık kazanacak.

RESTORAN YÖNETİMİ



En büyük yatırımınız insana yaptığınız yatırımdır. Personele ait kayıtların tutulması, bordro hesaplamaya ait parametrelerin 
tanımlanması ve personelin görev süresi içerisinde yapılan her türlü işlemin izlenmesi için hazırlanmıştır. AKINSOFT İnsan 
Kaynakları Yönetimi ile personelinizi yakından tanımak sizin için zor olmayacak.

•	 Personel özlük bilgileri takibi.
•	 Parmak izi, yüz tanıma, proximity ve barkodlu kartlar ile 

personellerin giriş – çıkşları takip edilebilir.
•	 Kapı ekranı modülü ile anlık giriş – çıkış takibi.
•	 Personellerin geç kalma ve fazla mesailerini maaşına yan-

sıtma. 
•	 Aylık ve günlük bazda personel giriş-çıkış raporları.
•	 Personellerin yemekhane giriş-çıkışları takibi.
•	 Personellerin yıllık izin takibi.
•	 Personellerle ilgili çeşitli istatistikler.
•	 AGİ, puantaj ve bordro hesaplamaları.

•	 Web sitesi üzerinden iş başvurusu alabilme.
•	 Online İnsan Kaynakları modülü. (Personel duyuru, giriş/

çıkış, kesinti vb. bilgileri görebilmesi.)
•	 Personellere uygulanacak sınav ve anketler, duyurular, bel-

geler kaydedilebilir.
•	 Personeller istek ve önerilerini web sitesinden kaydede-

bilirler.
•	 Personellere düzenlenen eğitim ve etkinlikler kaydedilebilir.
•	 WOLVOX Genel Muhasebe, Beyanname ve ERP programları 

entegrasyonu.

İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ

•	 Ziyaretçi takip modülü ile işletmeye gelen ziya-
retçiler takip edilebilir.

•	 Görev takip sistemi ile personellere belirli tarihler 
arasında çeşitli görevlendirmeler sağlayarak ta-
kibini sağlayabilme.

•	 İcra takip sistemi ile icrada olan personellerin 
maaşından otomatik kesinti yapabilme.

•	 Online işlem merkezi özelliği ile e-bildirge, e-bil-
dirge v2 gibi kısımlardan belirtilen adreslere oto-
matik veri girişi sağlayabilme.

•	 Personel doğum günü, yıl dönümü, miadı dolan 
evrak gibi bir çok alanda otomatik uyarı ve hatır-
latma bildirimleri alabilme.



AKINSOFT’un muhasebeciler ve mali müşavirler için geliştirdiği Muhasebe&Finans Yönetimidir. Çok kullanıcılı, esnek 
ve kolay kullanımlı, eksiksiz geliştirilmiş mali müşavir otomasyonudur. Genel Muhasebe, Bütçe, Demirbaş ve Beyanname 
modüllerinden oluşmaktadır.

•	 Dövizli muhasebe tutabilir.
•	 Fiş girişinde otomatik KDV ayırma.
•	 Fiş girişlerinde satır kopyalama.
•	 Fiş parçalama ve birleştirme işlemleri.
•	 Excel’den hesap planı aktarımı.
•	 Hızlı fiş tanımlamaları.
•	 Yevmiye defteri ve boş defter yazdırma işlemleri.
•	 Defter-i kebir ve yardımcı defter yazdırma işlemleri.
•	 Aylık ve kesin mizan – indirilecek KDV listesi yazdırma.
•	 Gelir ve gider bütçesi planlama.
•	 Bütçe analizi alabilir, grafiksel olarak karşılaştırmalar ya-

pılabilir.
•	 Serbest meslek makbuzu düzenleme.
•	 Kira ödemeleri takibi.
•	 GİB Defter beyan sistemi ile tam enteg-

rasyon sağlayabilme.
•	 Defter Beyan sisteminde gelir gider gi-

rişleri sağlayabilme. 

•	 Defter Beyan sisteminde gelir gider girişleri için  otomatik 
kdv hesaplaması sağlayabilme.

•	 Demirbaş modülü sayesinde işletmeye ait demirbaşlar ka-
yıt edilir ve amortisman takibi sağlanır.

•	 WOLVOX Genel Muhasebe - Demirbaş entegrasyonu. 
•	 Beyanname modülü ile ihtiyaç duyulan beyannameler he-

saplanabilir.
•	 Hazırlanan beyannameleri Gelir Dairesi Başkanlığının 

e-beyanname sistemine sorunsuz olarak aktarılabilir.
•	 Resmi muhasebe üzerinden stok takibi yapabilme.

MALİ MÜŞAVİRLER



•	 TC. Maliye Bakanlığı Elektronik Defter tebliğine istinaden 
e-defter kayıtları.

•	 WOLVOX Genel Muhasebe Programı ile e-defter programı 
entegrasyonu.

•	 E-Defter kayıtlarını mali dönemlere göre oluşturma.
•	 Defter oluşturulup Elektronik İmza ya da Mali mühür ile 

onaylanması.
•	 Zaman damgası ile defterin ne zaman oluşturulduğunun 

görüntülenmesi.
•	 Oluşturulan defterlerin, GİB’e iletilen ya da GİB’den alınan 

beratların durumları takibi.

•	 Berat dosyalarının yıl, ay ve şirket dizinleri içerisinde kayıt 
edilmesi.

•	 E-Defter saklama hizmeti programı aracılığı ile beratların 
yedeklenmesi.

•	 WOLVOX ERP kullanıcıları için E-Fatura,E-Arşiv,E-İrsaliye, 
e-Müstahsil entegrasyonu.

•	 Wolvox ERP ile e-Mutabakat sistemini kullanabilme.
•	 e-Mutabakat sistemi ile BA / BS formu veya cari hareketle-

rini mutabakat formuna dönüştürerek e-posta aracılığı ile 
carilere ulaştırabilme ve verdikleri cevapları görüntüleye-
bilme.

E-ÇÖZÜMLER
Günümüz teknolojisinde artık hayatın her aşaması dijital olmaya başladı. Biz de AKINSOFT olarak yazılımlarımızı dijital 

ortamlara taşıyarak e-hallerini müşterilerimizle buluşturuyoruz. E-Defter, e-fatura, e-arşiv ve e-mutabakat WOLVOX ERP 
yazılımımızla entegre sunduğumuz e-çözümlerimiz.

e-defter
e-fatura

e-arşiv
e-mutabakat



AKINSOFT’un tüm otel, motel, butik otel ve apart otellere yönelik geliştirdiği Otel Yönetim Sistemidir. WOLVOX Ön Muha-
sebe, Genel Muhasebe, ve Restoran programları ile entegrasyonlu kullanıma imkan tanıyan WOLVOX Otel ile işletmenizi ve 
personelinizi daha verimli hale getirebilirsiniz.

•	 Ön büro penceresinden rezervasyonlara ait tüm işlemleri 
hızlıca gerçekleştirebilme.

•	 Acenta ve sözleşme kayıtları.
•	 Detaylı folio kartı ve odadaki kişilere ayrı ayrı işlem yapma.
•	 Aksiyon tanımları oluşturma.
•	 Organizasyon Planlamaları.
•	 Etkinlik Yönetimi (Event Management).
•	 Otel envanter takibi.
•	 Hotel CRM modülü ile anket takibi.
•	 İnternet kullanım ücretlerini desteklenen ara uygulamalar 

ile foliolara aktarabilme.
•	 Grup rezervasyonu.
•	 Kapı sistemleri entegrasyonu.
•	 Departmanlar arası haberleşme.
•	 Odaya verilen servislerin takibi.
•	 Kayıp eşya ve şikayet/arıza kayıtları.
•	 IOS ve Android cihazlardan Housekeeping takibi.
•	 IOS ve Android cihazlardan minibar ürün giriş ve çıkışı.
•	 Uyandırma servisi.
•	 Kimlik ve pasaport tarama cihazları ile hızlı 

müşteri kaydı.
•	 Vizyon ekranından oda durumu takibi.
•	 XML, BTM ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ra-

porları.
•	 WOLVOX Restoran ve ERP programı ile en-

tegrasyon.
•	 Forecast raporları.
•	 Dövizli işlemler.

•	 Santral entegrasyonu.
•	 HotelRunner entegrasyonu.
•	 Akınsoft HotelSmart entegrasyonu ile online rezervasyon 

alabilme.
•	 City Ledger raporu alabilme.
•	 Günsonu işlemlerini sağlayabilme.
•	 Oda entegrasyonu olmadan direkt günübirlik girişlerin ta-

kibini sağlayabilme. Excel ile toplu müşteri kaydı yapabil-
me imkanı.

•	 E.G.M. ve Jandarma için anlık kimlik bildirimi sağlayabil-
me.

•	 Caller ID entegrasyonu ile gelen numarayı tanıyabilme ve 
direkt rezervasyon kaydı alabilme.

•	 Rezervasyon durum değişikliklerinde müşterilere otomatik 
sms bildirimi gönderebilme.

•	 Aynı odaya sınırsız rezervasyon kaydı oluşturabilme.
•	 Sanal santral entegrasyonu sağlayabilme.

OTEL YÖNETİMİ SÜPERMARKET
YÖNETİMİ



Marketler, süper marketler, bakkallar, benzin istasyonları, okul kantinleri, manavlar veya satışını kolay bir şekilde yü-
rütmek isteyen tüm işletmeler için hazırlanan WOLVOX Hızlı Satış programı sayesinde işlemleriniz karmaşadan arınarak, 
zamandan tasarruf edilmesi sağlanmaktadır.

•	 Basit ve özelleştirilen satış ekranı.
•	 Programın genel kullanımı için dokunmatik monitör desteği.
•	 Dövizli işlem yapabilme.
•	 Asortili (varyantlı) ve paketli ve ağırlıklı ürün satışı.
•	 Alış fiyatı altında satılan ürünler için uyarı özelliği.
•	 Şubelerin kendi depolarından satış gerçekleştirebilmeleri.
•	 Satış yapmaksızın ürün fiyatlarını kontrol edebilme.
•	 Ürün listesi oluşturarak hızlı bir şekilde ürün ekleyebilme.
•	 Satışları beklemeye alarak ihtiyaç duyulduğunda bekleme 

listesinden çağırabilme.
•	 Geçmiş satışlar üzerinden iade işlemi gerçekleştirebilme.
•	 Gelişmiş gün sonu sistemi ile kasa personeli bazında var-

diyalı mesai sistemi kullanabilme.

•	 Fiyat gör ekranı ile ürünlerin fiyatlarını kontrol edebilme.
•	 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Entegrasyonu ile satışlar 

YNÖKC gönderilebilir.
•	 Satış, iade ve değişim ekranları.
•	 Akınsoft HotelSmart entegrasyonu ile online rezervasyon 

alabilme.
•	 Web tabanlı müşteri ekranı kullanabilme.
•	 Değişim kartı yazdırabilme.
•	 Satış ekranında kaydı olmayan tanımsız stok satışı sağla-

yabilme.
•	 Online barkodsuz veya barkodlu tartı cihazları ile enteg-

rasyon.
•	 Caller ID entegrasyonu ile gelen numarayı tanıyabilme.

SÜPERMARKET
YÖNETİMİ



WebConnect, AKINSOFT Wolvox un içerdiği Cari, Kasa, Stok, Fatura, Sipariş, Servis, İrsaliye, Döviz, Gün sonu ve Restoran 
raporlarının web ve mobil üzerinden kullanılabilmesini sağlar. Basit bir şekilde kurulum yapılır ve browser üzerinden işlem 
gerçekleştirilebilir.

MOBİL SATIŞ YÖNETİMİ

WEBCONNECT – E-TEKLİF

AKINSOFT Wolvox Mobil Satış Android, her an her yerden satış elemanlarının şirket içi bilgilere ulaşmasını sağlar ve 
anlık gelişmeleri satış temsilcilerine online aktarır. AKINSOFT Wolvox Mobil Satış Android sayesinde sahada bulanan satış 
ekibi, anlık stok miktarlarını, malzeme fiyatlarını, cari hesap, borç ve bakiye ilişkilerini görerek müşterilerinden sipariş ala-
bilir, fatura kesebilir, isterse tahsilat yapabilir. AKINSOFT Wolvox Mobil Satış Ekibinin kullanıcıları, Mobil Satış ile muhasebe 
departmanına ve depo personeline ek yük getirmeden operasyonlarını yürütebilirler.

•	 Android cihaz desteği.
•	 Cari, stok, Alış, Satış faturaları, sipariş, irsaliye, tahsilat ve 

çek/senet kayıtları.
•	 Carilerin bakiye kontrolü sağlanabilir.
•	 Depo (Araç) stok durum kontrolünü sağlanabilir.
•	 Depolar arası transfer işlemi sağlanabilir.
•	 Online olarak merkez veritabanı ile veri alışverişi sağlanır.
•	 Rota takibi yapılabilir.

•	 Depo sayım modülü ile hızlı ve hatasız bir şekilde sayım 
yapılabilir.

•	 Tüm belgelerin bluetooth yazıcılar ile basımı.
•	 Şube depoları arasında transfer irsaliyesi kaydedebilme.
•	 QRCode veya barkod okuyucu desteği.
•	 Tanımlı pazarlamacıları detaylı yetkilendirebilme.
•	 Sahada satılan ürünlerin en son satış fiyatlarını görebilme.
•	 Offline sistemde eski cari, fatura, sipariş ve irsaliye kayıt-

larına erişebilme.

•	 Wolvox ERP programının içerdiği Cari, Kasa, Stok, Fatura, 
Sipariş, Servis, İrsaliye, Günsonu ve Restoran raporları bö-
lümlerinin Web tabanlı olarak kullanılabilmesini sağlar.

•	 Web arayüzü masaüstü ve mobil tarayıcılar ile tam uyum-
ludur. Akıllı telefon ve tabletten rahatlıkla kullanılabilir.

•	 Web tabanlı olduğu için uzak bağlantılarda hız açısından 
avantaj sağlar.

•	 Wolvox ERP deki rapor tasarımlarınızı aynen kullanmaya 
devam edilebilir. Raporlarınız PDF formatında sunulur.

•	 Teklif almanın en kolay hali WOLVOX E-Teklif.
•	 E-Teklif modülü yardımı ile tedarikçilerden hızlı bir şekilde 

teklif toplanabilir.
•	 Hazırlanan teklif linkleri tedarikçilerle paylaşılabilir.
•	 Tedarikçi linke tıklayıp teklifi doldurarak kaydederler. Böy-

lece gelen tekliflerin ayrıca programa kaydedilmesine ge-
rek kalmaz.

•	 Kişisel menü oluşturabilme.
•	 Wolvox Restoran programındaki restoran doluluk oranını, 

kişi veya açık masa sayısını online takip edebilme.



 Şube sistemi modülü ile;
•	 İşletmeye ait diğer şubeler tanımlanarak personel atanabilir.
•	 Personeller sadece kendi yetkileri dahilinde işlem yapabi-

lirler ve diğer şubeleri göremezler.
•	 Stoklar tüm şubelerde ortaktır.
•	 Cari kartlar ve döviz hareketleri isteğe bağlı olarak ortak 

kullanılabilir.
•	 Farklı lokasyonlarda kullanım için gerekli altyapıya sahiptir.
 Offline sistem modülü ile;
•	 WOLVOX ERP programı temel modülleri kapsar. Modunda 

Desteklenen Modüller: Paket-3 Modülleri, Depo, Seri/Lot, 
Restoran, Hızlı Satış ve Analiz modülleri)

•	 Offline kullanıcı merkezden veri transferi yaparak gün so-
nunda kayıtlarının merkeze gönderimini gerçekleştirir.

•	 Şubeli çalışan işletmeler için hız ve performans açısından 
oldukça ciddi bir kullanım avantajı sunar.

•	 Transfer irsaliyesi ile şubeler arası transfer işlemleri sağ-
lanabilir.

•	 Satın alma talep ekranından faydalanan şubeler tükenen 
ürünleri merkezden talep edebilirler.

•	 MSSQL ve Firebird veritabanı desteği.
•	 Unicode (Evrensel Kodlama Tekniği) dil desteği sayesinde 

tüm dünya dillerine uyumluluk.
•	 MDI Teknolojisi ile aynı anda birden fazla pencere açma.
•	 Kullanıcıya özgü menü oluşturma.
•	 Özelleştirilebilir makro tanımları ve kullanıcı tanımlı kısa-

yollar.
•	 Otomatik mail-SMS gönderim özelliği sayesinde destekle-

nen modüllerde durumu değişen işlemler için programın 
otomatik e-mail – SMS göndermesi.

•	 Şirket bazlı metin özelleştirebilme. 
•	 Masa üstü menü özelliği ile gruplamalar yaparak en çok 

kullanılan alanlara hızlı erişim.
•	 Sanal Santral Entegrasyonu

•	 Belge onay sistemi ile tüm teklif veya siparişlerin belirli 
kullanıcı onaylarından geçerek onaylanmasını sağlayabil-
me.

•	 Aktif Form Script Tasarım özelliği ile kullanıcıya / kişiye 
özel geliştirmeler sağlayabilme.

•	 Aktif yıl, ay, gün veya belirli bir tarihten öncesine kadar 
sistem üzerinde değişiklik yapılmasını, kayıt girilmesini 
engelleyebilme.

•	 Excel ile cari, stok, marka/model, hizmet gibi verileri toplu 
içeri aktarabilme.

•	 Doküman Takip sistemi ile her türlü dokümanı kaydedebil-
me, uyarı sisteminden faydalanarak dokümanın geçerlilik 
tarihi öncesinde uyarı alabilme.

ŞUBE YÖNETİMİ

DİĞER ÖZELLİKLER

Şubeli işletmelerin stok yönetiminden cari takibine kadar pek çok işlemlerini kolayca sürdürebilmeleri için kullanabilecek-
leri Şube Sistemi ve Offline Sistem modüllerinden oluşmaktadır. 
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