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Yazılım Çözümleri
01. Akınsoft Wolvox Genel Muhasebe
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 Entegreli çalışma.
Beyanname, Demirbaş ve e-Defter modülleri.*
Ayrıntılı ve özet raporlar ile gelişmiş raporlama.
Kolay yönetim ile Mali tablolar ile analizler yapabilirsiniz.

02. Akınsoft Wolvox Restaurant
Restoran, masa ve müşteri takibi yapmanıza olanak sağlayan, tüm işletmeler
için tasarlanmış WOLVOX Restoran Yönetimi ile tüm süreçleri takip edin.

Kolayca QR Kod ile Dijital menü oluşturabilirsiniz.
PDA Sistemimiz ile kolayca sipariş alabilirsiniz.
Yazar kasa entegrasyonu
Yemeksepeti entegrasyonu.

03. Akınsoft Wolvox Hızlı Satış
Hızlı satış yapan tüm ﬁrmaların kullanımına uygun şekilde üretilen, perakende
Market ve süpermarketler, tekstil ve mağazalar için geliştirilen yazılımımız ile
satış işlemlerinizi ve muhasebe süreçlerinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Barkod ile hızlı bir şekilde satış yapabilir.
Stok yönetimi.
Yazarkasa Entegrasyonu.
ve bunun gibi bir çok özelliği ile satışınızı yönetin.
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Yazılım Çözümleri
04. Akınsoft Wolvox Otel
Tüm Oteller için geliştirilen. WOLVOX Otel Yönetimi yazılımımız, ERP altyapısı
ile tüm işleyişlerinizi takip eder, rapor ve analizler tutar. AKINSOFT Otel 5
ile butik otel, pansiyon, motel vb. hizmet veren işletmeler için hazırlanmıştır.
Kimlik Bildirim Sistemi
Booking.com,Hotels.com ve HotelRunner entegrasyonu
Rezervasyon takip sistemi
Gibi tüm çözümler ile hizmet vermekteyiz.

05. E-Ticaret Çözümleri
Müşteri odaklı kolay kullanıma sahip panel, son tüketici odaklı basit ve özelleştirile
bilir şablon, muhasebe programı entegrasyonu ve onlarca öne çıkan özellik ile
e-ticarette yerinizi alın.

Sanal pazar entegrasyonları
Tedarikçi XML Entegrasyonu
Ticari Program (Wolvox)

06. Mavi Bulut Ön Muhasebe
CRM çözümleri ile müşteri ilişkileri deneyimlerinizi kişiselleştirerek potansiyel
ve mevcut müşterilere temas eden her alanda güçlü bir yönetim ağıyla pazar
dinamiklerini fırsata çevireceksiniz.
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Satış Yönetimi

Rapor Yönetimi

Gelir-Gider Kontrolü

Mobil Yönetim

İş Akışı Yönetimi

Yapılacak İş Takibi

Teklif ve Satış

Görev ve Hatırlatıcılar
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Kablosuz Ağ & İnternet Çözümleri
07. Kablosuz Ağ ve İnternet Sistemleri
Network çözümlerimizle etkileşimli sistemler entegre edilmektedir.
LAN (local area network) ve WAN (wide area network) kurulumları yaparak
şirketinizin bilgi işlem sistemlerini tek bir noktadan yönetmelerini sağlanırken,
tek bir noktadan sağlanan merkezi sistemler ile şirketinizin maliyetlerini
düşürmektedir ve kolay yönetim imkanı sunmaktadır.
Ağ Alt yapısının planlması
Kablolu ve Kablosuz çözümler
Dış mekan Acceess Point çözümleri

08. Firewall ve Hotspot Sistemleri
Siber Tehditlere Karşı Etkin Koruma

Otel, kafe, restoran, spor salonu, AVM gibi işletmelerin müşterileri, işletmenin
internet bağlantısınıkullanmayı talep edebilirler. İşletmenin bu talebi güvenli
ve yasal bir şekilde karşılayabilmesi için internet erişimini kontrollü bir şekilde
sağlaması ve bağlantı kayıtlarını yasalara uygun şekilde saklaması gerekiyor.
Otel & Apart

Avukatlık Büroları

KOBİ’ler

Cafe & Restoranlar

Fabrikalar

Yurtlar

09. Kurumsal IT Destek & Danışmanlık
Kurumsal destek hizmetlerimiz, bilgisayarınızda oluşan donanımsal
(Anakart, ekran kartı, monitör, harddiskin bozulması vb) yada yazılımsal
(işletim sisteminin çökmesi-bozulması, virüs bulaşması, sisteminizin kararsız
çalışması vb) gibi sorunların ekibimiz tarafından yerinizde çözüm sağlanmasıdır.
Hizmetik talebinize göre Periyotik olarak planlanmaktadır.
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Bakım & Onarım

Avukatlık Büroları

Alt Yapı Yönetimi

Cafe & Restoranlar

Sistem Yönetimi

Yurtlar
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Güvenlik ve Alarm Sistemleri
10. Güvenlik Kamerası
Şirketinizi güvenceye almak için ilk adım şüphesiz güvenlik kamera sistemleridir.
Salonlara ve girişlere yerleştirilen kapsamlı bir CCTV kamera sistemi, hırsızlık ve
vandalizme karşı koruma sağlayacaktır. Planlı bir şekilde yerleştirilen bir güvenlik
sistemi, hem şirketinizin mülkünün hem de çalışan ve konukların güvenliğini
sağlamak için ve çalışanın hırsızlığına karşı da korunmaya yardımcı olabilir.

Kapı Geçiş Sistemleri ile girişlerin kontrol altna alınması
Personel takibi ile çalışmasını takip edilmesi
E-Posta veya SMS yoluyla bilgilendirme seçenekleri
7/24 Uzaktan izleme sistemi

11. Akıllı Bina Sistemleri
Gelişmiş özellikleri sayesinde yaşam konforunuzun üst seviyelere çıkmasına
yardımcı olan Akıllı Bina sistemleri aydınlatma, perde-panjur kontrolü ve
oda sıcaklığını kontrol etme gibi bir çok özellikleri bulunur. Kullanışlı ara yüzü
sayesinde her yaşa hitap eden kullanıcı dostu kullanım sağlıyor.
Aydınlatma Sistemleri
Uzaktan Erişim Sistemleri
İklimlendirme Sistemleri
Motorlu Perde/Panjur Sistemleri

12. Alarm ve Kapı Kontrol Sistemleri
Korunacak olan alana tesis edilecek alarm sistemi ile birçok risk asgariye
düzeye çekilir. Alarm sisteminin caydırıcı, savuşturucu ve erken müdahale
olanağı sağlayan özellikleri ile şirketinizde kontrollü ve güvenli hale gelmektedir.
Yangın
Hırsızlık
Gaz Kaçağı
Gibi tüm çözümler ile hizmet vermekteyiz.
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Dosyalama ve Yedekleme
Küçük ve Büyük işletmelerde en önemli konu olan yedeklemedir.

13. Synology NAS Server
Fiziksel ve Cloud yedekleme sistemi

Kullanımı kolay ve herkes için yapılmış. Bugün millyonlarca Synology sunucusu
çalışmaya devam ederek çeşitli sektörlere piyasa zorluklarıyla başa çıkmada
yardımcı oluyor. DiskStation Manager (DSM), evinizdeki ve oﬁsinizdeki dijital
varlıklarınızı yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Dijital varlık koruması
Hyper Backup
Photo Station: Fotoğraf Albümü
Storage Manager: Depolama Yöneticisi

14. NextCloud

Bulut Yedekleme Sistemi
Nextcloud kendi sunucularınızda veya host edilebilen kurumsal dosya erişim,
sync ve paylaşım sistemidir. Mevcut dosya deponuzu Nextcloud’a geçirerek
mobil veya web üzerinden ulaşılabilir ve paylaşılabilir hale getirebilirsiniz.
Temel Kulanım için uygun pakettir.
Kendi alt yapınız üzerinde %100 cloud
Web, mobil ve tablet üzerinden anlık erişim
Genel, özel ve geçici dosya paylaşımları
Özelleştirilebilir dil, logo ve domain.

15. MailStore

Mail Yedekleme Sistemi
Mailstore Server, tüm şirket e-postalarınızı uzun yıllar güvenle yedek alabileceğiniz
bir mail arşivleme programıdır. Kullanıcılar arşivlenen e-postalara outlook,
mobil, web arayüzü veya Mailstore client ile kolayca erişebilirler.

Outlook performansını arttırma
Exchange posta yükünü azaltma
Mail kayıplarının önüne geçme
Tüm personel maillerini anlık görebilme
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Sunucu Hizmetleri
16. Sunucu Kurulumu ve Yönetimi
Müşteri gereksinimleri doğrultusunda sunucu çözümlerine yönelik danışmanlık,
kurulum ve destek hizmetleri sağlanmaktadır. Güncel teknolojiler doğrultusunda
lider üreticiler ile iş birliği içerisinde müşterilerimize çözümler oluşturulmaktadır.

Kullanıcı Yönetimi
Yetki Tanımlama
SQL Server Kurulumu ve Yönetimi
Ağ Alt yapısı erişim yetkilendirme

17. Kurumsal E-Posta Hizmeti
Kişisel ve kurumsal projeleriniz için özel olarak optimize edilmiş, Sunucu ve
E-Posta Hizmetlerimiz ile şirketinizin veya Projelerinizin barındırma ve e-posta
çözümleri ile hizmet vermekteyiz.
Sunucularımız Türkiye ve Almanya Lokasyonunda hizmet vermektedir.
Google Business Alt yapısı.
Microsoft Exchange alt yapısı.
Yandex Mail Alt Yapısı.

18. Kurumsal Antivirüs Çözümleri
Kurumların ihtiyaçlarına yönelik teknik analizler yaparak, doğru hizmet ve ürün
gruplarını içeren kurumsal anti virüs hizmeti geliştiriyoruz. Klasik kurumsal
anti virüs hizmetlerine; sunucu ve istemci tabanlı atak engelleme sistemleri,
masaüstü güvenlik duvarları ve NAC çözümleri entegre ediyoruz.
Sisteminizin Performanslı çalışması
Bilgi Güvenliği
Veri kayıplarının engellenmesi
Dış saldırılardan ve kullanıcı hatalarının engellenmesi
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POS Sistemleri
19. Restoran POS Sistemleri
POS sistemini farklı boyut ve özelliklerdeki birçok Android tabletlerden ve
endüstriyel POS terminali cihazlarında kullanabilirsiniz. İşletmenize özel cihaz
konﬁgürasyonunu birlikte belirleyelim, size en uygun profesyönel sistemi
çözümünü sunmaktayız.
Dijital Menü
Garson El Terminali (Mobil)
Gelişmiş raporlar ve analizler
Bulut Platform ile Mobil Yönetim

20. Reklam Çözümleri
Dijital Reklam Çözümleri

Arama Ağı Reklamları

Görüntülü Reklam

Google Aramalarında, Haber Sitelerinde, Sosyal Medyada, YouTube’da.
Ekonomik seçeneklerle şirketinizin ve ﬁrmanızın ön planda olması için
sizlere yüksek geri dönüş sağlıyoruz!

Alışveriş Reklamları

Youtube Reklamları

21. MaviCRM
CRM çözümleri ile müşteri ilişkileri deneyimlerinizi kişiselleştirerek potansiyel
ve mevcut müşterilere temas eden her alanda güçlü bir yönetim ağıyla pazar
dinamiklerini fırsata çevireceksiniz.
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Satış Yönetimi

Rapor Yönetimi

Gelir-Gider Kontrolü

Mobil Yönetim

İş Akışı Yönetimi
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