Biz 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 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 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...

AKINSOFT
e-Çözümler
AKINSOFT E-Çözümler
Pek çok sektöre sunduğu çözümlerle her zaman müşterisinin yanında duran
AKINSOFT E-Çözümleri ile sektör yelpazesinin farklı bir rengini müşterileriyle
buluşturmanın keyfini yaşıyor. Masaüstü, mobil ve web ortamında
kullanabileceğiniz programlarla işletmenizin günümüz teknolojisine uygun
vizyonlar oluşturmasına imkan sağlamaktadır.

AKINSOFT e-Fatura,
e-Arşiv, e-İrsaliye ve
e-Müstahsil
Teknolojinin ilerlemesi ile pek çok alanda
şartların değişmesi, iş hayatımıza da
yansıdı. Ülkemizde zorunlu olan e-Fatura
uygulaması, ilerleyen adımlarda e-Arşiv
e-İrsaliye ve e-Müstahsilin de sisteme
eklenmesi ile teknoloji iş hayatında
daha geniş bir alanda kullanılmaya
başlandı. Karışık görünen bu sistemi
WOLVOX e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve
e-Müstahsil modülleri ile çok daha basit
ve pratik bir şekilde kullanabilirsiniz.

•
•
•
•
•
•
•
•

Temel ve ticari fatura / arşiv / irsaliye / müstahsil desteği,
e-Fatura / e-Arşiv / e-İrsaliye / e-Müstahsil gönderimi yapabilmek
için gerekli ön hazırlıkların tamamını yapabilme,
ÖTV vergi kodu belirtebilme,
Fatura / irsaliye not bilgisini e-Faturaya / e-İrsaliyeye not olarak
ekleyebilme,
Şahıs firmalarında adı / soyadı alanına ticari unvan aktarabilme,
Alıcı firma adresi alanına açık adres kullanabilme,
e-Fatura /e-Arşiv / e-İrsaliye / e-Müstahsil gönderiminden sonra
WOLVOX ERP programındaki fatura/arşiv/irsaliye/müstahsil
numarasını otomatik güncelleyebilme,
e-Fatura / e-Arşiv / e-İrsaliye / e-Müstahsil gönderiminden sonra
gönderilen e-Faturayı / e-Arşivi / e-İrsaliyeyi / e-Müstahsil, ERP
programınızdaki faturanın / irsaliyenin dosya bölümüne ekleyebilme,

•
•
•
•
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Fatura / irsaliye kaydedildiği anda
tercihe bağlı olarak otomatik e-Fatura
/ e-İrsaliye gönderilebilmesi.
Faturadaki / İrsaliyedeki dış modül
bağlantı bilgilerini (irsaliye, sipariş vb.)
otomatik gönderebilme,
Cari bakiyesini e-Fatura üzerinde
gösterebilme,
e-Fatura / e-İrsaliye durum sorgulama
yapabilme imkanı,
Program içerisinden e-Fatura
portalına otomatik bağlanabilme,
Programın açılışında otomatik
e-Fatura ve e-İrsaliye mükellef
kontrolü,
e-Fatura mükelleflerinin ticari
unvanını cari kartına otomatik
aktarma,
Gelen e-Faturaları ve e-İrsaliyeleri
WOLVOX ERP üzerinde
görüntüleyebilme,

AKINSOFT e-Defter
e-Defter; şekil hükümlerinden bağımsız olarak, Vergi
Usul Kanunu’na ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre
tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken
bilgileri kapsayan, elektronik kayıtlar bütünüdür.
e-Defter sistemi uyumlu yazılımlar listesine, AKINSOFT
e-Defter Modülü ile eklenmiştir.

•
•
•
•
•
•

Yevmiye ve Defter-i Kebir bilgilerini e-Defter
sistemine gönderim için gerekli dosyaları
oluşturabilme,
Dijital imza bilgilerinizi sisteme kaydederek,
dosyaların oluşmasında belirtilen formata göre
işlem yapabilme imkanı,
Dosyalara zaman damgası ekleyebilme,
Oluşan beratların imzalanarak paketlenebilmesi,
Tarih ve Yevmiye No üzerinden kontrol sağlanarak,
mükerrer dosya oluşumlarının önüne geçebilme,
GİB’den imzalı dosya kontrolü ile dosyaların
gönderiminde problem olup olmadığını tespit
edebilme.

AKINSOFT e-Mutabakat
AKINSOFT e-Mutabakat hizmeti
ile, şirketiniz ve müşterileriniz
arasında tanımlanmış alacak-borç
hesaplarının elektronik ortamda
kolay, hızlı, güvenli ve hatasız olarak
karşılaştırılmasını sağlayabilirsiniz.
BA-BS mutabakatları ve cari hesap
mutabakatlarınızı yapabileceğiniz bir
web uygulamasıdır.

•

•
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BA/BS, Cari Ekstre ve Bakiye
mutabakatlarını aynı anda ve
hızlıca yapabilme imkanı,
Telefon, posta, faks trafiği olmadan süreçlerin web üzerinden hızlandırabilmesi,
Tüm mutabakat raporlarına tek noktadan hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi,
İş gücünden, zamandan ve telefon, faks, kağıt gibi görünmeyen giderlerden tasarruf
sağlanabilmesi,
Cevap vermeyen firmalara sistemin otomatik olarak hatırlatma maili gönderme özelliği
ile, mutabakatlara geri dönüş oranını artırabilme imkanı,
Mutabık olmadığını belirten müşterilerinizden cari ekstrelerini elektronik ortamda hızlı
bir şekilde alabilme imkanı,
e-Mutabakat çözümü ile cari hesaplarının paylaşılabilmesi ve şirketler arası hesap
karşılaştırmasının hızlıca yapılabilmesi,
Tüm verilere çabuk ve hızlı bir şekilde erişim imkanı,
Mutabakat raporlarının izlenmesi,
Veri bütünlüğü, operasyon maliyetini düşürme, hızlı ve kolay kullanım özelliği,takip
edilebilir ve ölçeklenebilir altyapı gibi avantajlar sağlaması,
WOLVOX Programına tam entegrasyon sağlayabilmesi ve cari ekstresindeki farkları da
bularak taraflara raporlayabilme imkanı,
Tüm muhasebe programlarıyla tam entegre imkanı.

OctoCloud Bulut Muhasebe
Web üzerinden kurulum yapmadan, internet olan her yerden cari
hesaplarınızı, faturalarınızı, banka ve nakit hesaplarınızı takip edebilmeniz
için geliştirilen bulut tabanlı ön muhasebe programımız OctoCloud ile
muhasebe işlemlerinize ayırdığınız zamanı verimli kullanabilirsiniz. Üstelik
e-fatura ve e-arşiv faturalarınızı kolay ve uygun fiyatlar ile kesebilirsiniz.

•
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•
•
•
•
•
•

Tüm tedarikçi veya müşteri kayıtları için detaylı tanımlama sağlayabilme,
e-Dönüşüm süreçleri için firmalara e-fatura/e-arşiv gönderimi
sağlayabilme,
Kişi veya firma kayıtları için yetkili atayabilme,
Cari kayıtlarına özel not tanımlama ve ilgili notları listeleyebilme,
Detaylı bakiyeler listesi alabilme, bakiye raporlarından ilgili kayıtlara
toplu mail/sms gönderebilme,
Cariler için yapılacak tahsilat veya tediyeleri tek bir panel üzerinden
yönetebilme,
Gönderim zamanı planlayarak carilere planlanan zamanda mail veya sms
gönderimi sağlayabilme,
B2B Müşteri Bilgi Portalı ile çalıştığınız firmalara özel vereceğiniz link
üzerinden sisteme giriş yaparak online ödeme yapma, hesap extrelerini
görüntüleme, geçmişte düzenlenen fatura ve siparişe ait detayları
görüntüleme imkanı.

SiteCloud
Site, Apartman ve Bina Yöneticileri
olarak aidat, gider takibi ve
muhasebe işlemlerini takip
edebileceğiniz pratik ve kolay
çalışan bulut tabanlı site yönetimi
programımız SiteCloud ile genel
muhasebenizi, ziyaretçilerinizi,
sabit giderleri, gecikme zamlarını,
toplantı karar duyurularınızı
vakit harcamadan kolaylıkla
düzenleyebilirsiniz. Mobil uygulama
desteği ile işlemleri mobil cihazlar
üzerinden de dilediğiniz yerden
yönetebilirsiniz.

•
•
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Aidat grubuna göre borçlandırma yapabilme,
Bireysel ya da toplu tutar girerek borçlandırma
işlemi yapabilme,
• Metrekareye veya daire tipine göre ya da eşit
paylaşımlı borçlandırma işlemi,
• Sınırsız sayıda üye borçlandırma seçeneği
ekleyebilme,
Otomatik olarak aidat dağılımı yapabilme ve geciken aidatları otomatik olarak olarak
hesaplayabilme,
Aidatlar yaklaştığında, günü geldiğinde ve geciktiğinde, otomatik olarak sms veya mail
gönderebilme imkanı,
Üyenin, site yönetimine aidat ödemesi esnasında isteğe bağlı olarak cezayı kaldırabilme
imkanı,
Gerekli filtrelemeler aracılığı ile istediğiniz borçlandırma türüne göre blok bazında, üye
tipi, işlem tarihi ve üye kodları gibi seçeneklerle aradığınız bilgilere hızlı ulaşabilme
imkanı,
Borçlandırma türüne göre aidatları excele aktarım kolaylığı sağlaması,
Giriş-çıkış araç yönetim işlemlerini Bariyer-Plaka Tanıma Entegrasyonu ile sağlama,
Online Banka entegrasyonları ile gelen bazı banka işlemlerini Sitecloud program
içerisine otomatik aktarabilme,
Geciken aidatları icralandırabilme,
İcralandırılan borçlara, tek bir tuş ile ihtarname alabilme, icralandırılan borca avukat
atayabilme,
İcralandırılan üyenin; icra masraflarını kaydetme ve dosya belgelerinin görüntülerini
saklayabilme,
İcralandırılan borçların takibi için ilgili personel atayabilme imkanı.

QR Menü
Temassız menü, misafirleriniz restoran veya cafenize geldiklerinde onlara
hijyenik hizmet sunabilmek adına, masaları üzerinde bulunan karekodu okutarak
kendi cihazlarından menünüze ulaşmasını sağlayan sistemdir.
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Karekod okuma özelliği olan tüm mobil cihazlardan menüye erişim
sağlayabilme,
Tek bir ekran üzerinden masaları, bekleyen ve işlem gören siparişleri takip
edebilme,
Tek tıklama ile masaya ait QR kodu üretebilme ve silebilme,
Siparişin onaylanması sonrası direkt adisyon çıktısı alabilme,
Sınırsız ürün kategorisi kaydedebilme,
xlsx veya ods uzantılı dosyalar ile ürünleri tek seferde içeri aktarabilme,
Çoklu şube özelliği ile şubelere sınırsız masa tanımlayarak, ürün fiyatlarını
şube bazında ayırabilme,
Belirli tarih veya saat aralıklarında ürünlere indirim tanımlayabilme,
Menüdeki ürünlere sınırsız ekstra seçenekler ekleyebilme,
Sınırsız kullanıcı tanımlayarak, şube bazında yetkilendirme sağlayarak
sistem üzerinde kullanılacak alanlara erişim yetkileri belirleyebilme,
WOLVOX Restoran Otomasyonu ile entegrasyonlu kullanabilme imkanı.

ProKuaför
Randevu ile müşteri kabul eden işletmelere özel geliştirdiğimiz ProKuaför
programımız ile randevularınızı kolayca takip edebilirsiniz.
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7/24 kesintisiz online randevu alabilme, tüm randevu kayıtlarınızı tek bir ekran
üzerinden takip etme imkanı,
Rezervasyon raporu üzerinden toplam rezerve, toplam ödenen tutarları anlık
raporlayabilme,
Randevu oluşturacak kullanıcıların herhangi bir mobil uygulamaya ihtiyaç
duymadan randevu alabilmeleri,
Randevu kayıt sırasında alınmak istenen hizmetlerin kullanıcı tarafından
belirlenebilmesi,
Sunulan hizmetin ücretini ve işlem süresini belirlyebilme,
Kullanıcıların oluşturduğu rezervasyon kayıtlarının panel üzerinden tekrar
düzenlenebilmesi, listelenebilmesi ve iptal edilebilmesi,
İşletmede hizmet verecek personelin kaydedilerek, vereceği hizmete göre
yetkinlik tanımlayabilme ve kullanıcının seçimine sunulma imkanı,
Çalışma günlerini gün ve saat olarak sisteme işleyerek, müşterilerin sadece ilgili
tarihlerde randevularının kabul edilebilmesini sağlayabilme,
Tüm dünya para birimleriyle çalışabilme,
İki müşteri rezervasyonları arası süreyi belirleyebilme,
Mevcut işletme domain adresiniz ile çalışabilme,
prokuafor.com, kuafordeyim.net, procoiffeur.com adresleri üzerinden subdomain
(hazır domain) adresi ile çalışabilme,
İngilizce dil desteği.

MyFranchise
Franchise ya da şube sistemi ile
yönettiğiniz işletmelerin lojistik,
performans, işleyiş ve genel yönetim
kontrollerini yapabilmenizi sağlayan
MyFranchise, kolay kullanımı ve mobil
desteği ile ihtiyacınız olan her yerde size
hizmet vermek için tasarlanmıştır.

•
•
•
•
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Franchise şubelerin yaptığı satışları
tek noktadan raporlayabilme,
Ürünlerin satış fiyatlarını şube bazlı
belirleyebilme,
Mobil uygulama ile mobil cihazlardan kolay erişim sağlayabilme,
Stok bakiyelerini şube bazlı görüntüleyebilme,
Şubelerin ürün taleplerini oluşturabilecekleri tedarikçi WOLVOX Restoran ile sipariş
ekranı,
Şablon şirket üzerinden stok aktarımı yapabilme,
Grafiksel raporlarla 30 günlük, 12 aylık, haftalık ve saatlik ciroyu görüntüleyebilme,
Bilgilerinin merkezi olarak toplanabilmesini sağlayabilme,
Şube bazlı açık masaları, kişi sayısını ve fiş sayısını anlık görüntüleyebilme,
Şube bazlı ödeme detaylarını görüntüleyebilme,
Kullanıcıların sistem üzerinde kullanabilecekleri alanların erişim yetkileri
sınırlandırabilme,
Akınsoft WOLVOX ERP ve WOLVOX Restoran Yönetimi ile entegrasyon sağlayabilme.

HotelSmart
Otel, öğretmenevi, polisevi gibi kurumunuza ait web
siteniz üzerinden online rezervasyon, ödeme almanıza
yardımcı olan uygulamamız, AKINSOFT Otel program
entegrasyonları ile odaları rezerve etmenizi sağlar.
Odaların uygunluk durumunu, tarih ve oda bazlı farklı
fiyatlandırma işlemlerini yönetmenize yardımcı olur.
HotelSmart’ı AKINSOFT otel çözümleri ile entegre
ederek tüm süreçleri programınız üzerinden sorunsuz
yönetebilirsiniz.

•

•
•
•
•
•
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•
•
•
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Rezervasyon ile konaklama kabul eden tüm
işletmelere uygun kullanım sağlayabilme,
• Gelişmiş filtreleme seçenekleriyle rezervasyonları
raporlama ve yazdırma,
Rezervasyon listesinden anlık erişim ile hızlı rezervasyon kaydı düzenleme,
Online ödeme ile rezervasyon alabilme,
Ön rezervasyon seçeneği ile ödeme almadan rezervasyon kabul etme,
Rezervasyonları durumlarına göre (onaylandı, beklemede,iptal vs.) kaydetme ve
raporlayabilme,
Odalara dönem veya oda bazında fiyat tanımlayabilme,
Müsaitlik takvimi ile oda müsaitliklerini kolaylıkla düzenleme,
Maksimum konaklama kapasitesi belirleterek oda tiplerini oluşturabilme,
Oda tiplerine sınırsız özellik tanımlayabilme,
Belirli tarih aralıklarına göre fiyat grupları oluşturabilme,
Rezervasyonlar için iptal süresi tanımlayabilme,
Üyeleri farklı kategoriler ile kaydedebilme.

Rezzta
Rezzta, online yemek siparişi vermenin en kolay
yolu. İnternet üzerinde sipariş almak
isteyen ve franchise çalışan tüm restoranlara hitap
eden Rezzta, restoranınızdaki lezzetleri daha fazla
müşteriye daha kolay ulaştırma avantajı sunuyor.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bilgisayar ve mobil cihazlarda kolaylıkla
kullanılabilme ve kullanıcı arayüzü ile hızlıca
online sipariş alabilme,
Operatörlerinizin yönetim panelinden, arayan müşteri için sipariş girebilme,
durumunu görüntüleme ve siparişi istediğiniz şubeye aktarma imkanı,
Firma merkezi ve şubeleri arasında bağlantı sağlayarak internet üzerinden şube
bazlı kazanç analizi yapabilme,
Mobil uygulama ile müşteri siparişlerini uygulama üzerinden alabilme,
Excel ile ürünlerinizi içeri aktarabilme,
Ürünlere ekstra seçenekler ekleyebilme,
Onay bekleyen ve hazırlanan siparişleri toplu olarak görüntüleyebilme ve durum
değişikliği yapabilme,
WOLVOX Restoran Yönetimi ile entegrasyon sağlayabilme.

AKINSOFT WebEmlak
Tüm emlakçılar ve gayrimenkul takibi
yapanlar için hazırlanmış AKINSOFT
WebEmlak Programı ev, iş yeri, büro,
kooperatif, arsa ve arazi kayıt bölümleri,
iletişim modülü, harita entegrasyonu,
kategori bazında veri yönetimi içeriği ile
emlak büronuzu müşterilerinizin parmakları
ucuna taşıyor.

• Ev, büro, işyeri, kooperatif hissesi, arsa

•
•
•
•
•

ve arazi kayıt bölümünden satılık veya
kiralık gayrimenkuller tanımlanabilir,
• Ana sayfada harita üzerinde tanımlı
emlaklar gösterilebilir,
• Kayıtlar iş yerinden, evden veya
yoldayken akıllı cihazlardan yönetilebilir,
Veri girmek istenmeyen alanlar gizlenebilir, sadece gerekli kısımların görünmesi
sağlanabilir,
Listede, arz kaydında ve aramalarda kullanılacak veriler ayrı ayrı belirtilebilir,
Talep alma modülü ile potansiyel müşterilere ulaşılabilir,
Milliyet Emlak ile entegrasyon sağlanabilir,
Firma profili sayfasından firmanın ayrıntılı tanıtımını yapılabilir.

Online İş Merkezi
MRP Programına ek olarak tedarik
edeceğiniz WOLVOX Online İş Merkezi
Modülü sayesinde cep telefonunuzdan
veya internet erişimi olan herhangi bir
yerden bağlantı kurarak, üretim aşamaları
konusunda bilgi sahibi olabilir, üretimi
başlatabilirsiniz.

•
•
•
•
•
•
•

Beklemede olan iş emrini tek tuşla
işleme başlatabilme imkanı,
Başlayan bir iş emrini durdurabilme
ve kısmi olarak sonlandırabilme,
Miktar girişi yaparak, üretim
miktarlarını değiştirebilme imkanı,
Eklenmiş olan teknik resimleri
görüntüleyebilme,

Üretim detaylarını inceleyebilme,
Hammadde alanından üretimde kullanılan hammaddeleri inceleyebilme,
Üretimde çalışması gereken personelleri atayabilme imkanı.

WOLVOX Online İnsan
Kaynakları
AKINSOFT WOLVOX Online
İnsan Kaynakları Programı
ile personelinizle bir
adım daha yakınlaşarak,
teknolojinin sınırsız
imkanları ile tanışın.
WOLVOX Online İnsan
Kaynakları sistemlerinde
mevcut bulunan AKINSOFT
WOLVOX İnsan Kaynakları
Programını web tabanlı
olarak kullanmak isteyen
bütün iş yerlerine hitap
etmektedir.

•
•
•
•
•
•

Personeller kendine ait web kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yaparak, giriş ve
çıkış kayıtlarını görebilir,
Personeller giriş çıkış raporunda seçtikleri aya ait maaş ve kesinti dökümlerini
inceleyebilir,
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 entegrasyonludur.

AKINSOFT CMS İçerik Yönetim Sistemi
(Content Management System)
Kullanımı kolay, hızlı ve dinamik web sitesi talep
eden tüm işletmeler için geliştirilmiştir. Web sitesi
admin paneli üzerinden kolayca düzenlenebilir.
Bu sayede kendi web sitenizi istediğiniz şekilde
oluşturmanız sağlanır.

•

•
•
•
•
•
•

Tamamen dinamik web sitesi oluşturabilme
ve yönetebilme,
• Web sitesi içeriğini admin panelinden kolayca
düzenleyip geliştirilebilme imkanı,
• İçerik düzenleyen kişilerin web kodlama
hakkında bilgi sahibi olması gerekmeden
işlem yapabilmesi,
• Resim galerileri oluşturup, yayınlayabilme,
Önemli resimleri slider halinde ana sayfada gösterebilme,
Anketler düzenleyip, sonuçlarını takip edebilme,
Tema seçeneklerinden faydalanarak, dilediğiniz temayı kullanabilme imkanı.
Plug-in (eklenti) altyapısı ile özel çözümler sunabilme,
Özel formlar oluşturarak, ihtiyacınız doğrultusunda programı yapılandırma,
Dinamik yapısı ile her türlü bilgi yayınlanabildiği için yeni TTK’nın (Türk Ticaret
Kanunu) gerektirdiği tüm bilgiler yayınlayabilirsiniz.

AKINSOFT Canlı Destek
Kurumsal yapınıza destek vererek, Call Center ekibinizin iş
yükünü hafifletmek AKINSOFT Canlı Destek ile çok daha kolay.
Siteleri üzerinden canlı destek hizmeti vermek isteyen tüm
işletmeler için geliştirilen AKINSOFT Canlı Destek Programı,
yönetici paneli ile işletme yöneticilerinin müşteri soru ve
şikayet takibini kolaylaştırırken, müşteri giriş paneli ile
müşterilerinizin tek tıkla destek almalarını sağlıyor.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AKINSOFT E-Ticaret ile direkt entegrasyonu sayesinde
müşterilerinizin ürünü satın almadan önce sorular
sorarak, ürün hakkında bilgi sahibi olmalarını
sağlayabilme,
Canlı destek sisteminizin açık olup olmadığını müşteriniz
anında görebilir,
Canlı destek çevrimdışı ise müşterileriniz size mesaj
bırakabilir,
Personel ve departman tanımı yapıp, yetkilendirme
yapabilirsiniz,
İstenen departmanları direkt destek vermekten hariç
tutup, sadece yönlendirilen müşterilerin cevaplamasını
sağlayabilirsiniz,
Kullanımı kolay firma paneli üzerinden hızlı bir şekilde
işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz,
Personeller birbirlerine müşteri yönlendirmesi yapabilirler,
Müşteriler ilk giriş yaptıklarında sıraya eklenir. Bu esnada müşteriye kaçıncı sırada
olduğu gösterilir,
Müsait duruma geçen personel beklemedeki müşteriyi seçerek, görüşmeyi
başlatabilir,
Bir personel birden fazla müşteri ile eş zamanlı olarak görüşme yapabilir,
Yapılan görüşmeleri puan sistemi ile puanlandırabilir,
Sunucunuza hiç bir ekstra kurulum yapmaya gerek yoktur. Tamamen AKINSOFT’un
altyapısını kullanırsınız.

Yeni Nesil E-Ticaret
İşinizi şansa bırakmayın. Yeni Nesil
E-Ticaret sisteminizi AKINSOFT
güvencesiyle riske atmadan kullanın.
AKINSOFT E-Ticaret Programıyla
günlük bilgisayar kullanıcılarına
göre tasarlanmış estetik ve kullanışlı
arayüzden faydalanırken, SEO
Optimizasyonu sayesinde rakiplerinizden
bir adım önde olacaksınız.
Günümüz teknolojisinde mağazacılık
devri yavaş yavaş hükmünü yitirirken,
işletmeler e-mağaza uygulamaları
sayesinde müşterilerine evlerinden
alışveriş yapabilme imkanı tanıyor.
Bu aşamada kullandığınız Yeni Nesil
E-Ticaret sisteminiz ne kadar basit
ve müşteri ihtiyaçlarına yanıt verecek
düzeyde olursa, rakiplerinizle mücadele
etmeniz de o kadar kolaylaşıyor.

Ürün Yönetimi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kategori / alt kategori kıvrımını sınırsız olasılık ile oluşturarak
geniş bir kategori ağacı oluşturulabilir,
Kategorilere SEO link, meta title, meta keys, meta description ve H
tagları girişi,
Kategorilere ve ürünlere özel taksit sınırlamaları getirilebilir,
Ürünler birden fazla kategoriye atanabilir,
Ürünlere dört farklı fiyat belirtilebilir,
Döviz sistemi aktif edilerek ürünlere dövizli fiyat girişi sağlanabilir,
Ürün detayına html formatında açıklama bilgisi girilerek şık bir
açıklama girişi sağlanmış olur,
Ürün detayına açıklamalara image, bağlantı, link, youtube video
linki veya iframe eklenebilir,
Ürünlere resim eklemenin bir sınırı yoktur. Ayrıca 360 derece ürün
görüntüleme sistemini de desteklemektedir,
Ürün karşılaştırma sistemi,
Excel’den ürün aktarımı yaparak topluca ürün eklenebilir,
Ürün resimleri dosya şeklinde sisteme hızlıca aktarılabilir,
Ürünlere ait bazı bilgileri hızlı ürün düzenleme alanından faydalanarak hızlıca
düzenlenebilir,
Ürünlere toplu olarak sanal pazar yeri bilgilerini, fiyatlarını veya SEO linklerini
güncellenebilme imkanı,
Ürünlere varyant tanımlama ve renk/beden eşleştirmesine bağlı olarak otomatik varyant
stokları oluşturabilme imkanı,
Ürün özellik girişleri yaparak ürün listeleme formlarında ziyaretçilerin bu özelliklerden
seçim yapıp ürün sorgulayabilmesi,
Ürünlere yorum eklenerek ziyaretçilerden ürünler hakkında geri bildirimler alabilme
imkanı,
Yeni ürünler listelenebilir,
Site içi aramayı kolaylaştıran ek bilgi girişleri,
Ürün bazında indirim oranı girişleri ve yine ürün bazında hızlı kargo, ücretsiz kargo, iade
edebilme gibi özellikleri aktif edebilme imkanı,
Fiyatı düşmesi beklenen ve stoğa girmesi beklenen ürünlerin listesini alarak talep
gören ürünlerle ilgili bilgi sahibi olunması sağlanabilir.

Esnek Tema Tasarımı
Bir e-ticaret sistemini cazip kılan en
önemli özelliklerden birisi de sitenin
görsel açıdan güven vermesidir.
Kullanımı karışık, basit ve zor görünen
sitelerde ziyaretçiler çok uzun süre
kalmayabilirler. Ancak bazı durumlarda
da ürüne ait tüm teknik detayların
görünmesi gerekmektedir. Tercihinize
bağlı olarak yapabileceğiniz bu
ayarlamaları AKINSOFT E-Ticaret sistemi
ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ürün
detayına açıklamalara image, bağlantı,
link, youtube video linki veya iframe
eklenebilir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varsayılan olarak yüklü gelen tema seçimlerinden faydalanabilme,
Renk, görünüm ve font değişiklikleri ve CSS kodu kullanarak kişisel özelleştirmeler,
Serbest alan yönetimi ile ana sayfa, sağ ve sol bloklar istenilen şekillerde
tasarlanabilmesi,
Mega menü kullanımı ile üstte çıkan kategorilerinizin daha şık, estetik ve kullanışlı bir
şekle bürünebilmesi,
Özel tema tercihlerinde, istenilen temalar uyarlanabilir (opsiyonel),
Vitrin yönetimi ile istenilen sliderler sisteme yüklenerek etkili bir giriş sayfası
tasarlanabilir,
Ana sayfada çok satanlar, indirimdekiler, günün ürünleri, yeni eklenenler, fırsat ürünleri
gösterebilme,
Dinamik sayfalar oluşturulabilir, kullanım amacınıza bağlı olarak tasarlayıp link, bağlantı
vs. verilebilir,
Stokta bulunmayan ürünlerin görünmesi engellenebilir veya kaç adet kaldığı
belirtilebilir,
Hakkımızda, gizlilik bildirimi, üyelik sözleşmesi, satış sözleşmesi, garanti şartları,
teslimat şartları ve irtibat linkleri tercihe bağlı olarak aktif edilir ve içerikleri istenilen
şekilde düzenlenebilir. İrtibat linkine haritadaki konumunuz eklenebilir.

Müşteri Uygulamaları /
Mobil Uyumluluk
Günümüzde teknoloji alanındaki her
konu artık mobil uyumlu hale getirildi.
AKINSOFT E-Ticaret programı da
opsiyonel olarak sunulan Mobil Uygulama
(Android - IOS) modülü satın alınması ile
uygulama kurulumlarını sağlamaktadır.

•
•
•
•
•
•
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Mobil uygulamalara özel vitrin
tasarımı,
Satış odaklı kullanım kolaylığı,
En çok satanlar, günün ürünler vb.
mobil uygulamalarda gösterebilme,
Siteyle senkronize çalışan üye girişi ve
yeni üyelik işlemleri,
Sanal poslardan ödeme alabilme,
Müşterilerinizin işlem detaylarını mobil uygulamalardan görebilmeleri,
Panel filtreleme işlemleri.

Yönetici Uygulamaları
Sistem yöneticileri için geliştirilen AKINSOFT E-Ticaret Yönetici
(Android) uygulaması ile sipariş, üye, istek öneri takibi çok daha hızlı ve
kolay.

•
•
•
•
•

Satış istatistiklerini görüntüleyebilme,
Sipariş listelerine erişebilme,
Yeni siparişleri takip ederek durum
değişiklikleri yapabilme,
İstek öneri takibi,
Üye listesi takibi,

B2B ve B2C Yönetimi
Günümüzde B2B sistemleri ve B2C
sistemleri oldukça önemli bir noktada.
Gelişen teknoloji ile bayilik sistemleri de
e-platformlara taşınmış ve işletmeler bayi
yönetimlerini E-Ticaret sistemlerinden
gerçekleştirmektedirler. Günümüz
teknolojisinde önemli olan bir diğer konu
da e-ticaret sistemleri ile sosyal medya
bağlantıları. İnsanlar üye olmak yerine
Facebook’la login olmayı tercih ederek
daha hızlı bir şekilde işlem yapmayı tercih
etmekte. Bayi ve müşteri yönetimini etkin
bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayan
AKINSOFT E-Ticaret, bu konuda pek çok
farklı avantajı da yanında sunmaktadır.

•
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B2B sistemi ile çalışan işletmelere özel üyelik altyapısından faydalanabilme,
Sitenin direkt olarak üye girişi ile açılabilmesi,
Ürünlerin fiyat gösterimlerini üyelik tipine göre belirleyebilme (B2B / B2C),
Üyelerin bakiyelerini görerek sanal poslar üzerinden ödeme yapabilmeleri,
Üyelik aktivasyonlarını direkt, manuel, e-posta ve SMS ile yapabilme,
Üyelik formlarında temel bilgilerin alınmasını zorunlu tutabilme,
Sözleşmeyi okudum onayı almadan üyelik işlemlerini tamamlamayı engelleme,
Ürünleri üyelik tipine göre gösterebilme,
İstek / öneri yönetimi,
Şifre hatırlatma sistemi ile unutulan şifrelerde mail ile aktivasyon yapabilme,
Tüm üye tipleri için varsayılan kargo firması seçimi,
Üyeleri pasife alabilme,
Üyelik esnasında captcha doğrulamasını aktif edebilme.

Sipariş & Kargo Yönetimi
Ziyaretçilerinizin verdikleri siparişlerin
doğru yönetilmesi en önemli konulardandır.
Zamanında işlem görmeyen bir
sipariş, zamanında teslim edilmez ve
müşterileriniz mağduriyet yaşayabilir.
Yaşanılan mağduriyet ise işletmenize
olumsuz referans ve müşteri kaybı olarak
dönecektir. Müşterilerinizin oluşturduğu
siparişleri kolaylıkla ve detaylı bir şekilde
takip etmenize olanak tanıyan sipariş
yönetim sistemi, sipariş teslim edilene
kadarki tüm süreçlerinizi kontrol altında
tutmayı sağlar.

•
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Yeni siparişler, onaylanan siparişler,
kargolanan siparişler vb. detaylı
sipariş takibi,
Ödeme alarak siparişin tamamlanması,
Kredi kartı – havale – kapıda ödeme seçenekleri,
Alışveriş alt limitleri belirtebilme,
Üye ve bayiler için belli tutar üstü ücretsiz kargo,
Telefonla gelen sipariş listesi,
Sipariş oluşturduktan sonra hem müşteri hem ilgili kullanıcıya otomatik bilgilendirme maili,
Sipariş dışı yapılan ödemelerin listesini alabilme,
Bölgelere göre desi bazında farklı kargo tutarı belirtebilme,
B2B ve B2C ücretsiz kargo alışveriş limiti belirleyebilme,
Kargo etiketi yazdırabilme,
Sipariş detayında kargo durum sorgulama işlemlerinin yapılabilmesi,
Beklemedeki siparişi iptal edebilme ve iade ürün yönetim sistemi.

Promosyon Yönetimi
Rekabetin yaygın olduğu bir dönemde e-ticaret işi yapmak
gerçekten zor ve süreç isteyen bir konu. Ancak yapacağınız
promosyon yönetim sistemleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekebilir,
sizi tercih etmeleri için cezbedici tekliflerde bulunabilirsiniz.

•

•
•
•

Promosyon/kampanya tanımları oluşturarak pek çok farklı
şekilde promosyon uygulanabilmesi.
-Toplam tutar veya stok bazında promosyon,
-Marka, model ve kategori bazında tutar ve miktar
bazında promosyon,
-Ürün tutarı veya miktarı bazında promosyon,
-Belli üye veya bayilere promosyon yapabilme imkanı,
-Belli üye ve bayi grubuna promosyon yapabilme 		
imkanı,
-Promosyon uygulanacak ürünlerin, kategorilerin veya
markaların belirlenebilmesi.
Promosyon kodu tanımlayarak sepette kodu kullanabilme,
Sepet toplamından puan toplayarak puanları daha sonraki
alışverişlerde kullanabilme,
Yeni üyelikten, ilk alışverişten ve yorumlardan puan
toplayabilme.

Sanal Pazar Entegrasyonları
Günümüzde işletmeler satışlarının ciddi bir aşamasını sanal pazar yerleri
üzerinden sağlıyor. İhtiyaç duyabileceğiniz tüm sanal pazar yerleri ile
entegrasyon ise AKINSOFT Yeni Nesil E-Ticaret ile sandığınızdan daha kolay.

SEO Optimizasyonu
Günümüzde e-ticaret sitelerini rakiplerden
öne çıkaran en önemli faktörlerin
gözle görülmeyen gizli kahramanı SEO
optimizasyonudur. Arama motorlarında ilk
sıralarda çıkmak ancak SEO optimizasyonu
ile mümkün olabilir. Bunun için gerekli
altyapıyı ise AKINSOFT E-Ticaret sizlere
sunmaktadır.

•
•
•
•

Kategorilere SEO link, meta title, meta keys, meta description ve H tagları girişi.
Ürünlerin SEO bilgilerini toplu olarak güncelleyebilme imkanı.
SEO linklerine stok kodu eklenebilmesi.
SEO optimizasyonuyla alakalı gerekli ayarlamaların ve bilgi girişlerinin sağlanabilmesi.
-Meta Keywords
-Meta Description
-Meta Revisit-after
-Head Scriptleri

Google Analystic – Yandex Metrica
Sitenizin ziyaretçilerle ilgili analizleriniz Google Analytic ve Yandex Metrica üzerinden takip
ederek sitenizle ilgili bir takım raporlar alabilir ve planlamalarınızı site ziyaret sıklığına göre
sağlayabilirsiniz.

Ödeme Sistemleri
İşletme açısından tahsilat her şey demektir.
İyi bir e-ticaret sistemi, siparişin hemen
sonrasında sanal poslarınız üzerinden
ödeme alarak siparişin hayata geçmesini
sağlayandır. İhtiyaç duyabileceğiniz ödeme
seçenekleri ve sanal poslarla entegrasyon
için Akınsoft Yeni Nesil E-ticaret
işletmenizin her şeyi olmaya aday.

XML Entegrasyonları
Tedarikçilerinin verdikleri XML dosyaları ile
sisteminize hızlı bir şekilde ürün ekleme
avantajından faydalanmak istemez misiniz?
Üstelik ihtiyaç duyduğunuz XML dosyası
listede yer almıyorsa manuel olarak
ekleyebilirsiniz.

Fiyat Karşılaştırma Siteleri
İnsanların bilinçlenmesiyle rekabet piyasası da farklı bir boyuta ulaştı. Öyle ki bir ürün
almadan önce tüm özelliklerini inceler, fiyatlarını diğer sitelerle kıyaslar ve bütçemize
uygun olanı tespit eder olduk. Akınsoft Yeni Nesil E-ticaret ile ürünleriniz fiyat karşılaştırma
sitelerinde yerini alsın.

Ticari Program Entegrasyonları
E-Ticaret sistemini tek başına
kullanmak büyük işletmeler için yeterli
gelmeyebilir. Bu tür durumlarda muhasebe
programlarıyla entegrasyon sağlayarak
ilerlemenin önemi başlar. AKINSOFT
E-Ticaret sisteminizi WOLVOX ERP
programı ile entegrasyonlu kullanarak bu
eksikliğinizi giderebilirsiniz.

•

•
•
•
•
•
•

WOLVOX ERP programında tanımlı
ürünlerinizin ve ürün resimlerinin
AKINSOFT E-Ticaret sisteminde
görünmesi sağlanabilir.
E-Ticaret sisteminden yapılan
satışların WOLVOX programına sipariş
olarak yansıması sağlanabilir.
Satışların WOLVOX ERP’ye, stokların AKINSOFT E-Ticaret sistemine otomatik olarak
gönderilmesi sağlanabilir.
WOLVOX ERP programında kayıtlı cariler AKINSOFT E-Ticaret sistemine üye veya bayi
olarak gönderilebilir.
AKINSOFT E-Ticaret sistemindeki yeni üyelikler WOLVOX ERP programına gönderilebilir.
Site içerisinde ürün arama kelimeleri WOLVOX’tan aktarılabilir.
Stok gönderimi ve sipariş işlemleri için özel ayarlar yapılabilir.
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