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Modüller 

AKINSOFT WOLVOX Restaurant Programı , WOLVOX Erp ve WOLVOX Otel programı ile tam 

entegrasyonludur. (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Banka ve Adisyon modülleri ile direk 

entegrasyonludur.) 

Kullanim Alanlari 

AKINSOFT 

WOLVOX 

Restaurant 

Programı, 

Restaurant, 

kafe, bar, otel, 

spa ve bilardo 

salonlarında 

adisyonları takip 

etmek için 

kullanabilirsiniz. 

 

 

 

Genel Özellikler 

İşletmenizin en verimli, en çalışkan üyesi...  

WOLVOX Restaurant, Türkiye’nin ticari, sektörel ve ERP yazılımlarının lider kuruluşu AKINSOFT'un 

restoran, otel, cafe, bar ve pastaneler için geliştirdiği yönetim sistemidir.  

 

* WOLVOX ön muhasebe programı ile tam entegre kullanabilir,  

* Masa ve adisyon butonlarının yerleşimi isteğe göre düzenleyebilir,  

* Fix menü ve bir kaç üründen oluşan siparişler tek tuşla işleme koyabilir,  

* Stok kartlarına eklenen resimler adisyon ekleme butonu olarak gösterilebilir,  

* Sistemin kullanımı ile kayıp ve kaçakları minimuma indirebilir,  

* Adisyon birden fazla ödeme seçeneği (nakit,pos, yemek çeki vb.) ile kapatabilir,  

* Arayan numarayı gösterme özelliği (CallerID) ile paket sipariş işlemlerinizi hızlandırabilir,  

* Adisyon fişlerinizi fatura olarak yazdırabilir,  
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* Dokunmatik ekran ve PDA cihazı desteği ile hızlı sipariş alabilir,  

* Android tablet veya telefonlardan kullanılabilir.  

* Rezervasyon kayıtları yapabilir, ileriye dönük rezervasyon planlamalarını gerçekleştirebilir,  

* Masaları süreli olarak tanımlayabilir (Bilardo masası vb.),  

* Süreli olarak tanımlanmayan masaları sonradan süreli hesap ekleyebilir, (Tavla, okey vb.)  

* Bir masaya sınırsız sayıda süreli hesap açabilir,  

* Ön ödemeli üyelik sistemi kullanarak kontör benzeri bir çalışma şekli oluşturabilirsiniz.  

 

* (Programın PC de düzgün çalışabilmesi için min. 1024 X 768 ekran çözünürlüğü gereklidir).  

* (Programın PDA larda düzgün çalışabilmesi için min. 240 X 320 ekran çözünürlüğü gereklidir).  

* Wolvox Restaurant programı Wolvox E-Ticaret programı ile beraber Online Sipariş sistemi olarak 

kullanılabilmektedir.  

* Online Restaurant demosu için tıklayınız  
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Raporlar;  

İçerisinde birçok hazır rapor ve form bulunan WOLVOX'un rapor uyarlama aracı sayesinde mevcut ve 

yeni tasarlanacak raporlara yeni filtreler eklenebilir,çeşitli yazı biçimleri,fontlar ve renk kullanılabilir.  

 

Veri Aktarımı;  

WOLVOX veri aktarım özelliği transfer modülü sayesinde tüm sistem genelinde yer alır ve farklı 

kaynaklardan ulaşan verilerin konsolidasyonu sağlar.Terminal-Server alt yapısı ile online çalışma 

şekilleri desteklenir.  

 

Windows Uyumluluğu;  

WOLVOX ile gelen tam Windows uyumunun sağladığı avantajlar,AKINSOFT'un titizlikle hazırladığı 

kolay kullanımlı arayüzü ile birleşerek kullanıcıya çabuk öğrenme ve kullanım kolaylığı avantajı sağlar.  
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İlişkisel Veritabanı;  

WOLVOX SQL mimari veritabanı ile Microsoft Office programları ile doğrudan ilişki kurabilmektedir.  
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Kullanıcı Yetkilendirme;  

WOLVOX kullanıcılara tanınan çok seviyeli erişim hakları ile bilgi güvenliğini garantiler.Sistem 

yöneticisi (Yetkili Oturum),her kullanıcıya,şirket bazında modül ve menü seçeneklerine erişim 

haklarını tanımlayabilir.Kayıtların kimin tarafından değiştirildiği sistemden öğrenilebilir.Ayrıca silinen 

kayıtları yetkili oturumu ile geri alma imkanı sağlar.  

 

WOLVOX ile daha verimli çalışmak , karlılığı ve hizmet kalitesini artırmak artık çok kolay. 

www.akinsoftmarmara.com   /  destek@akinsoftmarmara.com


