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1995 yılında Konya’da kurulan AKINSOFT, kurulușundan bu yana profesyonel iș anlayıșımız, genç 
ve dinamik kadromuz, insanlığa verdiğimiz değer, amaçlarımız ve inandığımız ilkeler ile 
hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam etmekteyiz...
Türkiye'nin en geniș program arșivine sahip olan firmamız, ticari ve sektörel programlarıyla 
birçok sektöre hitap ediyor. Geliștirdiğimiz yazılımları, Türkiye’de ve Dünya’da 2000'i așkın 
Çözüm Ortağımız ile insanlığın hizmetine kusursuzu hedefleyen hizmet anlayıșımızla beraber 
sunuyoruz. 

Müșterilerine en iyi hizmeti ve desteği 
sunmak adına, ülkemizde ve Dünya' da 
AKINSOFT Çözüm Ortağı Ağı’ nı kurmak ve 
tüm sektörlere yazılım teknolojisini 
ulaștırmaktır.

“İnsana ve insanlığa değer verilmeyen köșe 
kalmasın!” ilkesini prensip edinerek, 
ülkemizde yazılımın öncüsü olmak ve 
Dünya' ya, AKINSOFT olarak ‘Biz de varız’ 
demektir...

Türkiye’nin 

Vizyonu

Biz AKINSOFT’uz MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ



İstasyonunuzun kurumsal çözümü...

AKINSOFT WOLVOX Akaryakıt 
Otomasyonu yazılımı WOLVOX ERP 
programı ile entegrasyonlu çalıșan ve 
AKINSOFT’un akaryakıt istasyonları 
yönetimi için geliștirdiği bir veri aktarım 
yazılımıdır.

WOLVOX Akaryakıt Otomasyonu

 Akaryakıt İstasyonu Yönetimine 
imkan tanır

A’dan
 Z’ye

Zirveye uzanan çizgi



İstasyonunuzun kurumsal çözümü...

Akaryakıt istasyonlarında kullanılan TURPAK otomasyon sistemi ile entegre 
çalıșıp WOLVOX ERP programına veri entegrasyonu sağlayacak, 
Satıșı yapılan benzin, lpg, motorin vb. yakıtların WOLVOX ERP programına 
irsaliye olarak kaydını otomatik gerçekleștirecek, 
Tașıt tanıma sistemi ile yapılan ișlemleri WOLVOX ERP’ye aktaracak, 
WOWOLVOX ERP ile tam entegre çalıșması sayesinde, istasyonunuz için komple 
ERP çözümünü WOLVOX muhasebe, insan kaynakları, hızlı satıș vb. modülleri 
ile genișletebilecek ve istasyonunuzu eksiksiz ve kusursuz bir bütün olarak 
yöneteceksiniz. 

Neler Yapabileceksiniz?
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İstasyonunuzun kurumsal çözümü...

Personelinizin doğrudan müșteriye satıș 
yaparken, çeșitli ödeme opsiyonları 
kullanarak, çağdaș ve verimli çalıșmasını 
sağlamak amacı ile tasarlanmıș kolay 
kullanımlı, esnek arayüzlü bir market 
otomasyonudur...

WOLVOX Hızlı Satıș

AKINSOFT'un restoran, otel, cafe&bar ve pas-
taneler için geliștirdiği Restoran Yönetim 
sistemidir. Masa kayıtlarınızı görsel olarak 
dizayn edebilme, masa kayıtlarını ișletmenin 
özelliğine göre grupladırabilme, bir masaya 
birden fazla fiș açabilme, adisyon iptal ede-
bilme, ürünlere resim tanımlayabilme, PDA ci
hazları ile masalardan adisyon alabilme gibi 
önemli özelliklere sahiptir...

WOLVOX Restaurant

Detaylı hesap planı olușturabilme, aylık ve 
kesin mizanlarınızı ayrıntılı olarak alabilme, 
ayrıntılı gelir tablosu ve ayrıntılı bilanço 
dökümü alma, otomatik KDV aktarımı ile fatu-
ralarda KDV aktarımını kolaylıkla yapabilme 
vb. özellikleri ile Muhasebe&Finansa dair tüm 
sorunlar köklü çözüme kavușur...

WOLVOX Genel Muhasebe
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İstasyonunuzun kurumsal çözümü...

Personele ait kayıtların tutulması, bordro hes-
aplamaya ait parametrelerin tanımlanması ve 
personelin görev süresi içerisinde yapılan her 
türlü ișlemin izlenmesi için hazırlanmıștır. 
AKINSOFT İnsan Kaynakları Yönetimi ile per-
sonelinizi yakından tanımak sizin için zor ol-
mayacak..

WOLVOX İnsan Kaynakları

Her ölçekten ișletmeye uygun çözümü ve 
özgün özellikleriyle, kritik yönetim karar-
larınızı güvenilir veriler ile zamanında alarak, 
ekonomi politikalarınızı planlayabilirsiniz...

WOLVOX Ön Muhasebe
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AKINSOFTaydınlatır...
AKINSOFT - İstanbul Bölge Müdürlüğü AKINSOFT - Genel Merkez

Gümüșpala Mh. E-5 Yan Yol
Șair Nedim Sk. AKINSOFT Plaza No:2
Avcılar / İstanbul / TÜRKİYE 34320

Tel  : +90 (212) 694 45 65
Faks : + 90 (212) 676 67 73

www.akinsoft.com.tr
wwwww.wolvox.com

İstanbul Yolu, AKINSOFT Plaza No: 103
Selçuklu / Konya / TÜRKİYE 42070

Tel  : +90 (332) 261 18 00
Faks : + 90 (332) 261 17 77

facebook.com/akinsoft
twitter.com/akinsoftyazilim


