
AKEAD® POS (Point of Sale); Tüm perakende işletmeleri için ÖKC (Ödeme kaydedici cihaz Pidion MT360E)bağlantısı, 
Terazi bağlantısı, satış, pazarlama, üretim, muhasebe, depo, sevkiyat gibi işlevsel ihtiyaçlarını karşılar. 
Siz satışlarınızı arttırmayı düşünün biz ihtiyaçlarınızı planlarız. 
Bizim için işletmelerin büyüklüğü veya küçüklüğünden ziyade ihtiyaçları ön plandadır. Gereksiz yatırımlara girmeden 
perakende işletmelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaları üzerine geliştirilmiştir. Paketler arası geçiş mümkündür. 
İşletmelerinizin ihtiyaçları arttıkça zengin içerikler ile ihtiyaçlarınıza çözümler sunarız. 
Paket seçimlerinde işletmenizin ihtiyaçlarına göre içerik seçenekleri arasından tercih yapabilirsiniz. Seçtiğiniz paket 
işletme ihtiyaçlarını karşılamadığı zaman bir üst pakete fiyat farkı ile geçebilirsiniz. 

Light Classic Business Business+ 

Veritabanı sayısı 1 3 5 10 

Ek bilgisayar 0 – x 0 – X 2 – X 2 – X 

Veritabanı sayısı; Firmanın kullanabileceği veri tabanı sayılarını gösterir. Bu aynı 
zamanda açılabilecek firma sayılarını da göstermektedir. 
Ek bilgisayar; AKEAD lisanslaması donanım başına olmaktadır. Modül bağımsız 
olduğu için lisans artırımı kolaylıkla yapılabilmektedir. 

Genel Light Classic Business Business+ 

Veri aktar 
    

Otomatik yedekle 
    

Kullanıcı ve yetkilendirme 
    

MySQL veri tabanı 
kullanma seçeneği     

Çok vergili sistem 
    

Çok dövizli sistem 
    

Veri aktar; AKEAD içeriye veri alabilmekte ve dışarı veri verebilmektedir. Stok, 
Cari, Hesap planı 
Otomatik Yedekle; FTP, harici cihaz veya bilgisayara yedekleme 
yapılabilmektedir. Oluşturacağınız zamanlama bilgisi ile verilerinizi yedekleye 
bilirsiniz. FTP yedekleme müşterinin destek paketi süresince verilen bir hizmettir. 
Kullanıcı ve yetkilendirme; Kullanıcı tanımlaması ile detaylı yetkilendirmeler 
yapılabilmektedir. İşlem yapıldıkça history tutulmaktadır. 
MySQL veritabanı kullanma seçeneği; Lisanslama maliyeti oluşturmadan 
kullanılabilmektedir. Firma isteğine bağlı ek bir maliyet karşılığında MySQL, 
PosgreSQL, MsSQL, Oracle da kullanıla bilmektedir. 
Çok vergili sistem; Avrupa Birliğine üye ülkelerde Avrupa vergi sistemine 
uygunluk sunulmaktadır. Ayrıca ÖTV, KDV gibi vergi sistemleri kullanımı ile 
Tevkifatlı fatura düzenlenebilmektedir. 
Çok dövizli sistem; Türk lirası dışında istenilen döviz cinsinde işlem 
yapılabilmektedir. 

Satış Light Classic Business Business+ 

Teklif – Sipariş – İrsaliye – 
Fatura – İade faturası 

BI BI BI BI 

Ödenmemiş satış faturaları BI BI BI BI 

Dokunmatik ekran arayüzü 
(tablet) 

BI BI BI BI 

Satıcıların yönetimi 
 

BI BI BI 

Turne yönetimi 
  

BI BI 

Nakilyatların listesini yazdır 
  

BI BI 

Hazırlama listesi 
  

BI BI 

Satış ile Teklif – Sipariş – İrsaliye – Fatura – İade Faturası süreçlerini gerçekleştire 
bilirsiniz. Firmalar için tekliflerin takibi çok önemlidir. Geriye dönük istatistikler ile 
geleceğinizi kontrol altına almanız mümkündür. Tüm belgeler birbirlerine 
dönüştürüle bilir. Hızlı ve pratik işlem bizim temel özelliklerimizdendir. Müşteri veya 
ürün gruplarınıza göre tanımlayacağınız farklı teklif formatları ile işinizi 
zenginleştire bilirsiniz. 
Teklif – Sipariş – İrsaliye – Fatura – İade faturası; Firma satış belgeleri teklif 
den faturaya kadar tüm süreçleri kapsamaktadır. Belgeler arası geçiş mümkündür. 
Ödenmemiş satış faturaları; Ödenmemiş satış faturalarını listelemek için 
tasarlanmıştır. Toplam tutar gösterge panelinde görülmekle birlikte detaylara da 
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ulaşılmaktadır. 
Dokunmatik ekran arayüzü (tablet); AKEAD BS yazılımının satış ekranları 
dokunmatik ekranlardada çalışabilmektedir. Özellikle saha satışlarında 
kullanılmaktadır. 
Satıcıların yönetimi; Satıcılar tanımlandıktan sonra müşteri atamaları yapılır. 
İstatistik, raporlama ve komisyon hesaplamalarında kullanılmaktadır. 
Turne yönetimi; Müşteriler sevkiyat planlaması için bölgelere ayrılabilir. Gelen 
siparişler ile oluşan sevkiyatlar turnelere göre listelenebilir. İstatistik menüsünden 
istenen raporlar üretile bilir. 
Nakliyatların listesini yazdır; Turnelere göre oluşan firma bazında ki teslimat 
listeleri oluşturulur. Planlanan listeler arası kaydırmalar yapmak mümkündür. 
Hazırlama Listesi; Turnelere göre siparişler ürün grupları ve depo yerleşim 
planına göre hazırlama listeleri oluşturulur. Palet listelerinden önce depo ürün 
hazırlaması işini kolaylaştırılır. 
İster satış ister satınalma olsun bu faaliyetler aynı süreklerden geçmektedir. Teklif 
vermek ve almak bir firmanın karlılığı açısından çok önemlidir. Hatayı ortadan 
kaldırır, maliyetleri minimize eder, firmalara duyulan güveni arttırır. Bir ürün tedariki 
için farklı firmalardan teklif isteye bilir ve hızlı görüntü ile analiz edebilirsiniz. Farklı 
formatlarda gelen belgeleri ürün veya firma belgelerinde tutabilirsiniz. Tekliften 
Siparişe ve Faturaya dönüştüre bilirsiniz. 
Bu aşamalarda onay imkanı ile kontrol da sağlanmış olmaktadır. İstatistik 
ekranında raporlamalarda alınan ve verilen teklifler raporlanmakta ve firmanın ve 
ürünün geçmişi oluşmaktadır. Satıcı ve satınalmacı olarak performans 
değerlemeleri yapılabilmektedir. Firmaların kurumsal hafızaları geri dönülmez 
dosyalardan istatistiklere dönüşmektedir. 
Teklif aşamasından başlayan süreçte ürün bilgisinin yanına teslim, sevkiyat, döviz 
ve notlar ile içerik katılmıştır. Hata yapma oranı minimize edilmiştir. Alıştan satış, 
Satıştan alış belgesi oluşturula bilmektedir. Böylece tekrarlanan işlemlerin önüne 
geçilmiştir. Firmalar satışlarını arttırmak için promosyon ve kampanyalar 
düzenlerler. Stokta farklı ürünleri bir araya getirerek oluşturulan setler satış arttırıcı 
promosyon olarak kullanılırken muhasebe yazılımları bu problemin altını 
doldurmakta zorlanır. AKEAD için bu ihtiyaç yalnızca bir stok tanımlamasıdır. 
Tekliften faturaya kadar tüm süreçlerde ürün birleştirmeleri yapılmış kampanya 
düzenlenmiş set seçilebilmektedir. İşlem satışa dönüştüğünde set içerisine tanımlı 
ürünler, stoktan ayrı ayrı düşmektedir. 
Bir bakışta; Alışlar / Satışlar 

 Tekliften faturalandırmaya kadar tüm satış sürecini takip etme 
 Bir belgeden kolaylıkla yeni belge oluşturabilme 
 Ödenmemiş faturaları ve vadeleri takip etme. Otomatik hatırlatma mektupları 

oluşturma. 
 Pazarlama ve satış destek araçları ile satışları artırma 
 Satıcı komisyon hesaplama 
 Çoklu vergi sistemi (KDV, ÖTV…) 

Alış Light Classic Business Business+ 

Fatura – İade faturası 
    

Teklif – Sipariş – İrsaliye PU PU 
  

Ödenmemiş satış faturaları PU PU 
  

Komisyonlu alış takibi 
   

LT 

Fatura – İade faturası; Alış Faturaları ile Alış iade faturaları için tasarlanmıştır. 
Belge bazlı aktarımlar oluşturularak kolaylıkla faturaya dönüştürülebilir. 
Teklif – Sipariş – İrsaliye; Firma alış belgeleri teklif den faturaya kadar tüm 
süreçleri kapsamaktadır. Belgeler arası geçiş mümkündür. 
Ödenmemiş alış faturaları; Ödenmemiş alış faturalarını listelemek için 
tasarlanmıştır. Toplam tutar gösterge panelinde görülmekle birlikte detaylara da 
ulaşılmaktadır. 
Komisyonlu alış takibi; Bazı firmalar ürün zenginliklerini satışlar üzerinden 
komisyonlu takip etmektedirler. Bu firmaların alış komisyonlarının takibi 
mümkündür. Böylece alış fiyatı satış üzerinden komisyon oranına göre belirlenir. 

Ürün Light Classic Business Business+ 

Hızlı ürün ekle 
    

Fiyatlandırma yönetimi 
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Promosyon yönetimi 
    

Ürün etiketi yazdır 
    

Seri numaralı ürün etiketi 
yazdır   

LT LT/SE 

Raf etiketi yazdır 
    

Renk / Beden 
 

CS CS CS 

Satış sonrası hizmet 
   

SE 

İster orta ölçekli isterse küçük bir işletme olsun ürün parçalama veya ürün 
birleştirme her zaman karşılaştığımız bir olgudur. Üretimi oluşturan girdilerin 
kolaylıkla reçeteye dönüştürülebilmesi sağlanmıştır. Stoklarınızın dengesini bozar. 
BS yazılımında ürün reçetesi oluşturmak, hammadde ve hizmet birleşimlerini 
yarımamül veya ürün haline getirmek mümkündür. Üretim modülünü stoklarınızın 
bozulmalarını önlemek, maliyetlerinizi hesaplaya bilmek içinde kullana bilirsiniz. 
Üretim modülünden faydalanabileceğiniz bir çok içerik vardır. 
Bir bakışta; Üretim 

 Özelleştirilebilir üretim arayüzleri 
 Stok parçalama veya birleştirme 
 Maliyet hesaplamaları 
 Barkodlu ürün etiketleri 
 Seri / Parti takibi 

Hızlı ürün ekle; Filtrelenmiş ekrandan istenen kolonlar ayarlanarak hızlı ürün girişi 
veya kontrolü sağlanabilir. Düzeltmeler ve düzenlemeler kolaylıkla yapılır. 
Fiyatlandırma yönetimi; Çoklu fiyatlama yapmak mümkündür. Kişiye özel, 
İnternet, tarih aralığı, birim, kategori bazlı gibi fiyatlamalar yapmak mümkündür. 
Promosyon yönetimi; Fiyatları belirli bir döneme sınırlandırabilir ve bitişinde 
otomatik olarak önceki fiyata dönmesi sağlanabilir. Promosyon yönetiminde ise 
topluca bu fiyatları yönetebilirsiniz. Ürün etiketi yazdır; Ürün etiketlerini üretilen 
veya etiketi olmayan ürünlere barkodlu etiket yazdırmayı sağlar. 
Seri numaralı ürün etiketi yazdır; seri veya parti numaralı ürünler için etiket 
yazdırmayı sağlar. Ürün izlenebilirliği, satış sonrası ürün hizmetlerini takip 
edebilmek, garanti süreçlerini yönetebilmek için kullanılabilir. 
Renk / Beden; Özellikle tekstil, ayakkabı gibi sektörler için geliştirilmiştir. Tek bir 
ürün kartından renk beden varyasyonlarını oluşturmak (örneğin M, S,X XL ve 40, 
41, 42, 43) barkodlarını üretmek için kullanılır. 
Satış sonrası hizmet; Seri bazlı takiplerde satış sonrası verilen hizmetlerin takibi, 
raporlaması ve istatistiklerinin üretilmesi için önemli bir içeriktir. 

Stok Light Classic Business Business+ 

Stok durumu ST ST 
  

Sayım ST ST 
  

Gelecek Stok 
 

ST 
  

Depozitoları takip et 
 

ST 
  

Son kullanma tarihi 
  

LT LT 

Ürün izlenebirliği 
  

LT LT 

Parti yönetimi 
  

LT LT 

Seri yönetimi 
   

SE 

Ürün dönüşümleri 
   

PO 

Sefer Planlama 
   

BI 

Al ve dağıt 
   

CN 

Stok durumu; Ürün, depolar ve şubeler olarak stok durumları görüntülene bilir. 
Minimum seviyenin altına düşenler, sipariştekiler gibi etkileşim sağlana bilir. 
Sayım; Ürünlerin depo/depoların sayımları ister ekranda ister pratik olarak AKEAD 
Terminal ile yapıla bilmektedir. Kısmı stok sayımı da yapılabilir. 
Gelecek Stok; Stoklar minimum seviye kontrolü yapılarak, siparişler dikkate alınıp, 
alış siparişleri ile toplanıp tedarikçi bazlı alış siparişleri üretile bilmektedir. Yani 
tedarikçi yönetimi yapılabilmektedir. 
Depozitoları takip et; Bazı ürünler depozitolu alınmakta veya depozitolu satıla 
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bilmektedir. Bu ürünlerin depozito takipleri yapılmaktadır. 
Son Kullanma Tarihi; Özellikle gıda sektöründe parti bazlı son kullanma takibi 
yapılabilmektedir. 
Ürün izlenebilirliği; Parti takibinin olduğu üretim bazlı gıda sektöründe ürünlerin 
geriye toplanma listeleri oluşturulabilmektedir. Parti Yönetimi; Ürünlerin parti 
yönetimleri ile ürün izlenilirliği sağlanmış olur. Partiler arası ürün ve maliyet 
farklılıkları takip edilebilir. 
Seri yönetimi; Elektronik sektörü için birebir ürün takibi garanti açısından 
önemlidir. Satış sonrası ürün izlenebilirliği, garanti ve hizmetlerin üretilmesi için 
oluşturulmuştur. 
Ürün Dönüşümleri; Stok kartına getirilen set kavramı ile üretime girmeden set 
oluşturula bilmekte veya tersine işlem yapılabilmektedir. 
Sefer Planlama; turne kodlarına göre seferler planlana bilir. Araçların istihap 
hadlerine göre yükleme listeleri ve zorunlu değişikler yapmak mümkündür. 
Bir bakışta; Stoklar / Depolar 

 Anında stoklardaki durumu görebilme 
 Manuel stok hareketleri ekleyebilme ve listeleyebilme 
 Stok durumuna göre sevk planlama 
 Kısmi veya genel sayım 
 Teslim alınan ürünlerin kontrolü 
 Parti ve Seri yönetimi (Ürün izlenebilirliği) 
 Son kullanım tarihi takibi (SKT) 

Kasa Light Classic Business Business+ 

Kasiyer kontrolü 
    

Kasa Satis Detaylari 
    

Saticilarin yönetimi 
    

Veresiye satis 
    

Anketler takibi 
    

Kasada musteri yönetimi 
 

MK MK MK 

Ön muhasebe Light Classic Business Business+ 

Kasaların takibi 
    

Ödemelerin durum takibi 
 

BI BI BI 

Hatırlatma mektupları 
 

BI BI BI 

Satış komisyonu 
hesaplama     

Cek / Senet 
 

BI/PU BI/PU BI/PU 

Ödeme belgesi yazdır 
(Senet)  

BI/PU BI/PU BI/PU 

Muhasebe Light Classic Business Business+ 

Hızlı işlem 
 

AC AC AC 

Banka ekstreleri 
 

AC AC AC 

Muhasebe belgelerini 
yazdırma  

AC AC AC 

Muhasebe işlemlerini dışa 
aktar  

AC AC AC 

Döviz Alış / Satış 
  

AC AC 

Dövizli hesap değerleme 
  

AC AC 

Muhasebe AKEAD muhasebe yapısı; ön muhasebe dediğimiz operasyon 
sırasında oluşmaktadır. Muhasebe işlemleri operasyondan gelen verilerin 
entegrasyonu ile otomatik oluşmaktadır. Kasalar, çek – senet, banka işlemleri ürün 
ve müşteri kartından işlene bileceği gibi muhasebe bölümünden de 
işlenebilmektedir. Tahsil-tediye fişi ile muhasebe işlemleri yapılabilir. Kasa, banka 
ve çek-senet işlemleri muhasebeden de yapılabilmektedir. AKEAD yazılımı ile 
Banka işlemleri karmaşık yapılardan kurtarılmış işlem süresi hızlandırılmış kontrol 
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mekanizmaları kurulmuştur. 
Mizan ve muavin defter basımları kolaylaştırılmıştır. Otomatik değerleme fişi 
sayesinde kur hesaplamaları kolaylaştırılmıştır. Dövizli muhasebe sayesinde reel 
değerlere göre güncel kalma sağlanmıştır. 

İstatistikler Light Classic Business Business+ 

Ayrıntılı satış istatistikleri 
    

Ayrıntılı alım istatistikleri PU PU 
  

Ürün Basına Satış ve Stok 
    

İstatistikler Ticari yazılımları muhasebe yazılımlarından ayıran en önemli 
özelliklerden biride istatistik ve raporlamadır. AKEAD size tarih, satıcı, ürün, 
müşteri, tedarikçi, belge cinsi referans alınarak aylık, haftalık, günlük istatistikleri 
brüt ve net satışları tl veya adet olarak verir. Elde ettiğiniz veriler yalnızca bir 
raporlama değil aynı zamanda istatistik verisidir. Elde ettiğiniz verileri listeleye bilir, 
yazdırabilir veya dışarıya aktara bilirsiniz. Çok detaylı hazırlanmış ekranlar size 
kombinasyonlar aracılığı ile istediğiniz verilere ulaşma imkanı sağlar. 
Bir bakışta; İstatistikler / Raporlar 

 Grafik ve görsel istatistik ve raporlar 
 Geniş istatistik imkanları sayesinde istenilen verilere rahatlıkla ulaşabilme 
 Detaylı raporlar sayesinde kontrol ve takip 
 Ekranlara entegre istatistik ve renkli uyarılar 
 Bütün tablo ve raporları, Exel veya PDF olarak aktarabilme 

Araçlar Light Classic Business Business+ 

Ayarlanabilir alan 
    

Postalar 
 

MA MA 
 

Terazi bağlantısı SC SC SC SC 

Uluslararası mal değişim 
beyannamesi  

IS IS IS 

Terminal bağlantısı 
(AKEAD-TER)  

TE TE TE 

WebShop bağlantısı 
 

WB WB WB 

PDA bağlantısı 
  

PA PA 

Taşınabilir bağlantısı 
(tablet)   

TB TB 

Merkez mağaza (şube 
senkronizasyon sistemi)    

CN 

 TEAKEAD-TER 
 WBE Ticaret bağlantisi 
 ACMuhasebe 
 PAPazarlama / Müşteri kartı 
 CSRenk / Beden 
 PUSatın alma 
 TBSeyyar sistem (Tablet) 
 CNŞube senkronizasyon 
 POÜretim 
 ISAvrupa istatistik sistemi 
 BIFatura 
 LTParti 
 MAPosta / Mailing 
 PASaha Satış Sistemi (PDA) 
 SESeri 
 STStok 
 SCTerazi bağlantısı 

 


