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AKINSOFT MyFranchise
Franchise Zincirinin Yönetimini MyFranchise’a bırakın. İșinizi büyütmek için zamanınız size kalsın.

t Franchise șubelerin yaptığı satıșları tek noktadan raporlat
t
t
t

yabilme
Ürünlerin satıș fiyatlarını șube bazlı belirleyebilme
Mobil uygulama ile mobil cihazlardan kolay erișim
Stok bakiyelerini șube bazlı görüntüleyebilme
Șubelerin ürün taleplerini olușturabilecekleri tedarikçi
WOLVOX Restoran ile sipariș ekranı

t Șablon șirket üzerinden stok aktarımı yapabilme
t Grafiksel raporlarla 30 günlük, 12 aylık, haftalık ve saatlik
ciroyu görüntüleyebilme
t Bilgilerinin merkezi olarak toplanabilmesini sağlayabilme
t Șube bazlı açık masaları, kiși sayısını ve fiș sayısını anlık
görüntüleyebilme
t Șube bazlı ödeme detaylarını görüntüleyebilme

UYUMLU CİHAZ VE PLATFORMLAR
t Android uygulama ve IOS Uygulaması

t Tüm Mobil Cihazlar üzerinden kullanılabilmektedir.

Neden MyFranchise Kullanmalısınız?
t Stok değișimi ve satıș ișlemlerinin merkez tarafından iz- t Farklı șubelerde yapılan satıșlar MyFranchise üzerinden
lenmesi ve raporların takip edilmesi sağlanır.
t Șubelerin yeni eklenen ürünler veya fiyat değișikliklerini
kolayca sistemlerine aktarabilmeleri sağlanır. Böylece tüm
șubelerde bilgiler standart bir yapıya kavușur.

liste ve grafik halinde raporlanır. Șube performans ölçümü
bu raporlar üzerinden sağlanarak șube verimliliği ölçülebilir.
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Güncel Mali Durum Raporlarına Hızlı Erișim
t Tek ekranda tüm franchise șubelerinizin anlık durumlarını t Görmek istediğiniz tarihler arasında satılan ürünleri, kasa
takip edebilir, gelișmiș raporlama seçeneği ile anlık veya
geçmișe yönelik verilerinize anında erișebilirsiniz.

ve cari ișlemlere ait detayları raporlayabilirsiniz.

Kolay Kullanım
t Kolay, anlașılır ve pratik arayüzü sayesinde kullanıcılara
hızlı bir șekilde sisteme adapte olma imkanı sağlayın.

Franchise Zincirinizi Eksiksiz Yönetin
t Franchise markasının sahibi ana șirketin, sözleșmeyle

bağlı șubelerini denetlemek ve tüm ihtiyaçlarını karșılamak üzerine geliștirilen My Franchise Yönetim Sistemi ile
șubelerin bir kısım ihtiyaçları, günlük operasyonları içeri-

sinde ihtiyaç duydukları malzemeleri, ürün yönetimini tüm
așamaları takip ederek yönetebilirsiniz. My Franchise Yönetim Sistemi entegre yapısı ile tüm süreçleri kusursuz bir
șekilde takip eder.
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WOLVOX Restoran Yönetimi
t Restoran, cafe, bar, kahve dükkanları ve pastanelerdeki

tüm süreçler için geliștirdiğimiz WOLVOX Restoran Yönetimi programımız ile tüm muhasebe sipariș ve üretim süreçlerinizi profesyonelce yönetmenin keyfini çıkartın.
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QR Karekod Menü
t Elden ele gezen yıpranmıș menülere son vererek, müșteri

memnuniyetinizi ve kurumsallığınızı arttırın. Üstelik yaptığınız güncellemeler baskı maliyeti olmadan, anında müșterilerinizin cihazında gösterilsin. (WOLVOX Restoran Yönetimi programı ile entegre çalıșmaktadır.)

MMyfranchise
yfranchise

Restoran PDA - Tablet Menü
t Müșterilerinizden siparișleri alarak, üretim birimlerine
iletmek ve siparișin hazırlanma sürecini garsonun takip
edebilmesi için “Restoran Pda” ve menülerinizin görsel
sunumunu zenginleștirmek için “Dijital tablet menü” kullanabilirsiniz.

Online Yemek Sipariș Sistemleri ile Entegrasyon
t Kendi Sisteminizi online yemek sipariș sistemi hesapla-

rınız ile entegre ederek hızlı ve sorunsuz entegrasyonun
keyfini çıkartın. Entegrasyon ekranında online siparișle-

rinizi yöneterek kazancınızı arttırabilirsiniz. Gün sonunda
tüm ișlemlerinizi raporlayabilirsiniz.

Garson Çağrı Sistemi
t Müșterileriniz ișletmenizde keyifli vakit geçirirken sürekli

garson takibi yapmadan ihtiyaç halinde masalarında bulunan butona tıklayarak garsonu çağırma, hesap ödeme vb.
ișlemlerini kolayca halletsinler. Garson Çağrı Sistemlerimiz

müșteri memnuniyetinize sağladığı yüksek katkı ile sizin
ve müșterilerinizin vazgeçilmezi olacak. (WOLVOX Restoran Yönetimi programı ile entegre çalıșmaktadır.)
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MyFranchise’ın İșletmenize Sağlayacağı Avantajlar

Operasyon Maliyetinizi Azaltın İȘLETMENİZİ GELİȘTİRİN
t Satın alma, mal kabul ve satıș ișlemlerinin her așama-

sında, franchise kanallar tarafında yapılan tüm ișlemlerin
merkezi ve șube bazlı tüm yönetim ișlemlerini MyFranchise Yönetim Sistemleri ile kontrol altına alarak karlılığınıza
odaklanmanın rahatlığını yașayın
t Merkezi stok kontrolü, șubelerden ürün sevkiyat talebi,
farklı șubelere özel fiyatlandırma, satıș raporları ve grafiksel raporlarla tüm șubelerinizde standartı kolayca koruyun

Her Zaman Güncel Yapı

t Sürekli güncellenen alt yapısı sayesinde tüm yenilikleri
programınızda kolayca kullanmaya bașlayın.

Satıșları ARTIRIN

t Müșterilerinizin talep ettiği ürünlerin sürekli takibini yaparak onların taleplerine cevap verin. Müșterilerinizin memnuniyetini artırın

t MyFranchise ile franchise zincirlerin ihtiyaç duyduğu mer-

kezi stok kontrolü, șubelerden ürün sevkiyat talebi, farklı
șubelere özel fiyatlandırma, satıș raporları ve grafiksel raporlarla geliștirmeniz gereken noktaları kolayca görüntüleyin.

DETAYLI RAPOR ANALİZİ

t Menüde en çok incelenen ürünler veya en çok ziyaret edi-

len kategoriler hangileri, müșterilerin yaș grupları vb analiz
verilerini edinin.

REKABET AVANTAJI SAĞLAYIN

t MyFranchise ile marka değerinizi artırın ve rekabet avantajı sağlayın

KURUMSAL TEKNİK DESTEK

t Teknik destek ekibimiz ișinizi geliștirmek ve size yardımcı
olmak için her zaman hazır.
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