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Asyasoft, otel yönetim sistemleri uygulamalarını gerçekleştirmek, geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak amacıyla projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi kendi bünyesinde 
gerçekleştirilerek 1995 yılında kurulmuştur. Text tabanlı Otelcilik Otomasyon yazılımı 
olan ASYASOFT, gerek merkezinin bu sektörün ülkemizdeki kalbi olan Antalya olması 
gerekse sunduğu kaliteli ve alternatif çözümleri ile kısa zamanda sektöründe önemli 
bir yere kavuşmuştur. 
 
Firmamızın piyasadaki mevcut sürümü AsyaSoft Winner; altyapısı, içeriği, kullanım 
kolaylığı, güvenilir DATA yapısı ile en büyük yardımcınız olacaktır. Ayrıca gelişmiş 
raporlama filtreleri ve uyumlu olduğu platformlar ile kullanıcılarına yeni ve sınırsız bir 
deneyim sunmaktadır. 
 
Asyasoft, konaklama sektörünün farklı özelliklerdeki işletmelerinin kendine özgü 
çalışma sistemlerinin belli bir algoritma içerisinde gerçekleşmesini ve kontrolünü 
sağlamaktadır. Bu sayede müşteri memnuniyetini arttırmak kolaylaşmaktadır. 
 
AsyaSoft Otel otomasyon sistemlerinin temel amacı bu algoritmanın işleyişini en 
doğru, hızlı güvenli ve hatasız şekilde çalışmasını sağlamaktır. 

 
 
Vizyonumuz 
 
Asyasoft olarak vizyonumuz kullanıcılarımızın değişen sektörel yapısına uygun 
çözümleri; hızlı teknolojik olarak yapılandırılmış ve uygun maliyetlerle üretmektir. 
 
Misyonumuz 
 
Asyasoft misyonu, işletmelerin çağdaş yönetim ilkelerine uygun biçimde 
yapılanmasını, verimlilik ve karlılığını arttırmasını sağlayan çözümleri bilişim 
teknolojilerini kullanarak üretmektir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
İçindekiler 

Firmamız 
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 Sınırsız sayıda kullanıcı açma ve yetkilendirme özelliği, 

 
 Gelişmiş raporlama özellikleri ile istediğiniz veriye ulaşma imkânı, 

 
 Farklı lokasyonlarda bulunan birimler hatta oteller arasında bağlaşık sistem, 

 
 Bütün birimler arası tam 

entegrasyon, 
 

 TL ve Dövizli çalışabilme 
fonksiyonu, 

 
 Farklı dil seçenekleri, 

 
 Hızlı ve pratik işlem 

gerçekleştirebilme imkânı, 
 
 Kolay kurulum ve gelişmiş parametrik yapı, 

 
 Ayrıntılı LOG sistemi. 

 
             

               
 

Asyasoft’un sizlere sunduğu hizmetler; sistemin tesisinize kurulumu için gerekli fizibilite 
çalışmaları, ihtiyaç duyulan ürünlerin seçimi ve planlanması, temel ve detay yazılım 
hizmetleri, ekipman ve malzeme temini, komple kurulum işlemleri, sistemin devreye 
alınması, teslimi ve eğitimi adımlarından oluşmaktadır. 
 
Firmamız bünyesinde altyapıları ve mesleki yaratıcılıklarını akılcı çözümlere 
dönüştüren teknik ekibi barındırmaktadır. Bu ekip işe eksiksiz bir ön araştırma ile 
başlar. Yapılan değerlendirmeler sonucu gereksinimler ve zaman planlaması 
saptanır. Tüm bu çalışmalar sırasında temel hedef, ihtiyaçlara uygun sistem olmakla 
birlikte temel prensibimiz hiçbir mazeretin başarının yerinin tutmayacağıdır. 

  
   

 
İçindekiler  

Kurumsal Taahhütlerimiz 

Hizmetlerimiz 
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Ön Büro Yönetimi 
 
Asyasoft Ön Büro modülünde konuklarınızın rezervasyon kayıtlarından başlayarak 
tesisinizden ayrılmasına kadar geçen süreç içerisindeki işlemlerini; konaklama 
ücretleri ve sürelerini, yapılan harcamalarını, acente işlemlerini, tesisinizin geçmiş ve 
gelecek dönemlere ait hareketlerini, sözleşmelerini, istatistikî raporlarını ve tüm 
günlük işlemleri otomatik olarak en süratli ve sıfır hata mantığıyla yapmanızı 
sağlamaktadır. 
 
    
 Sınırsız kullanıcı ve çok seçenekli yetkilendirme sistemiyle kolay kullanıcı 

yönetimi, 
 Hizmet sektörünün yakın takipçisi Asyasoft tüm tesislere adapte 

edilebilmektedir. 
 Anlaşılır ve pratik kullanıcı menüsü,  
 Kontrat girişlerinde çözüm odaklı  

paket tanımları, 
 Aksiyon ve erken rezervasyon  

indirimlerinin ayrıntılı olarak  
Tanımlanabilmesi, 

 Tüm misafirlerin tekrar konaklama  
kontrollerinin yapılabilmesi, 

 Döviz çeşitliliği, 
 C/in kurlarını internet üzerinden  

xml ve web tabanlı alabilme, 
 Misafiri beklemeye alabilme, 
 Döviz kurlarının internetten alınabilmesi, 
 Kişinin isteğine göre menü dizaynının yapılabilmesi, 
 Rezervasyon girişine profil kart oluşturma ve şirket/firma seçeneği, 
 Grup rezervasyona hızlı isim update bölümü 
 Acente kontrat fiyatları tanımlama bölümüne anlaşma fiyat kopyalama 

sekmesine yeni kontrat eklerken EB uygulaması ekleme ekranı, 
 
 
 

 
İçindekiler 

Ürünlerimiz 
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Özet forcast 

 
 Aksiyon ve Special Offer tanımlama bölümüne bitiş sınırı özelliği, 
 Silinen c/in’ler raporu, 
 Room Rack’e In House List, Gelmesi Beklenenler, Gitmesi Beklenenler ve 

Otomatik Blokaj Tanımlama kısa yolları, 
 Satış kontenjan aşımlarının tespit edilmesini sağlayan kontenjan kontrolü, 
 Garantili satışların takibi, 

 İçeriklerine göre ayrıntılı istatistik 
raporu alabilme, 

 Tüm kontrat girişlerinin tek bir ekran 
üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde 
yapılabilmesi, 

 Rezervasyon durumuna 
göre(indirim vs.) geçmiş ve 
gelecek dönemlerinin olası gelir 
raporlarının alınabilmesi, 

 Pratik ve hızlı misafir girişi, 
 

 Ayrıntılı misafir profil havuzu oluşturma, 
 Lost & Found modülü, 
 Gerekli mercilere kimlik bildirimlerin yapılması, 
 Oda birleştirmelerin kontrolünü sağlayan pratik ara yüz, 
 Aynı odada kalan misafirlerin hesaplarının ayrılabilmesi ve faturalandırılması, 
 Farklı odada konaklayan misafir hesaplarının birleştirilmesi ve faturalandırılması, 
 Hızlı ve pratik gün sonu alınabilmesi, 
 H/K kontrollerinin (çarşaf, mini bar vs.) yapılabilmesi, 
 Tüm raporların istenilen formatta görüntülenebilmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
İçindekiler 

Hotel statüs 
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Misafir İlişkileri Modülü: 
  

 Misafirlerin özel günlerinin (evlilik yıldönümü, doğum günü vs) raporlanabilmesi, 
 Özel günlerinde isme özel mail gönderebilme, 
 Anket değerlendirmelerinin yapılabilmesi, 
 Departman bazında memnuniyet analizlerin alınabilmesi, 
 Acentelere göre karşılaştırmalı anket değerlendirmeleri, 
 Geçmiş dönemlerin karşılaştırma anket değerlendirmeleri, 
 İstatistik verilerin istenilen formatta alınabilmesi, 
 Sınırsız anket girişi, 

 
Ziyaretçi Takip Sistemi Modülü: 

  

 Tesisinizin giriş/çıkışlarını kontrolü, 
 Tesisinize ait araçların takibi, 
 Çeşitli filtrelemeler ile ihtiyacınız olan bilgilerin raporlanması. 

 
Kayıp Eşya Takip Modülü: 

  

 Müşterilerinizin otelinizde kaybettiği eşyaların takibini yapabileceğiniz alandır. 
Bu alana gelerek müşterinizin kaybettiğini söylediği eşya hakkında bilgileri 
girerek kaydetmeniz yeterlidir. 

 
Kiosk Modülü: 

  

 Misafirlerin dokunmatik ekran sayesinde otel ile ilgili ihtiyacı olan bilgilere 
ulaşması, 

 Misafirlerin A’la Carte restoranlarda istedikleri yere rezervasyon yapabilme 
imkânı, 

 Misafirlerin olumlu veya olumsuz yorumlarını kendilerinin girme imkânı, 
 Tüm bu verileri detaylarıyla raporlama imkânı, 

 
Asyasoft Mobile  

   Asyasoft mobile web sayesinde Asyasoft Front Office'den yapılan çoğu rutin 
işlerin takibi ve raporlamalarını internete erişim sağlayan mobile cihazlardan 
erişilebilir ve takibi yapılabilir. Bu uygulama içeriğinde yer alan menüler ise; 
 Rezervasyon Raporları  
 Otel Durum, Forecast ve Doluluk raporları 
 Departman ve Kasa Raporları 
 Anket Girişi 
 Housekeeping oda okeyleme 
 Teknik Arıza Bildirimi 
 Telefon Rehberi ve Günlük Kur Kayıtları 

İçindekiler 
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Fiş girişi 

 
 
 Muhasebe 
 
Muhasebe işlemleri biriminde tesisinizdeki her türlü parasal hareketi resmi muhasebe 
standardında kayıtlandırabilirsiniz. Konaklama giderleri, Alım-Satım kayıtlarının 
otomatik mahsuplaştırılması, fatura işlemlerinin otomasyonu ile tam kontrol 
sağlayabilirsiniz. Kayıtlarınızı yıllık şirketlere ayırabilir, demirbaş envanter kayıtlarını, 
çek-senet, alacak ve borçlarınızı organize edebilirsiniz. Parasal kayıtlarınızı her türlü 
dövizin dilediğiniz tarihteki kuruyla karşılaştırabilir ya da direk dövizli olarak 
çalışabilirsiniz. Bütün modüllerle entegre olarak tek adımda birimler arası kontrol 
sağlayabilirsiniz. 
 
 Hizmet sektörünün yakın takipçisi Asyasoft tüm tesislere adapte 

edilebilmektedir. 
 Çok şubeli işletmelerde tek merkezden yönetilebilen merkezi sistem, 
 Şubelere göre ayrı raporlama, 
 Ön ödemeli rezervasyonlar raporu, 
 Departman gelirleri detay analiz raporu, 
 Kredi çekleri işleme bölümüne otomatik döviz bozma seçeneği 
 Şube kullanıcılarının sadece kendi şubelerinden işlem yapabilmeleri ve yetki 

sınırlandırması. 
 Kurların otomatik alınabilmesi, 
 Sınırsız kullanıcı ve çok seçenekli yetkilendirme sistemiyle kolay kullanıcı 

yönetimi, 
 Karşılaştırmalı mizan alınabilmesi, 
 Hesap kodu değiştirme, firmalar  

arası fiş transferi, hesaplar arası  
fiş transferi, 

 Resmi defterler, 
 Seçilen hesaplara göre mizan  

alabilme, 
 Borçlu / Alacaklı tüm hesaplar  

için YTL ve dövizli yaşlandırma, 
 Muhasebe fiş girişine yetki  

derecesine bağlı olarak  
Fiş Kilitleme / Fiş Açma Yetki sınırlaması, 

 İrsaliyeyi faturaya çevirme özelliği, 
 Cari / Avans Mutabakat Fax/ Mail olarak gönderme özelliği, 
 Form BA / BS beyanname uygulaması özelliği, 
 Grup otellerde muhasebe fişlerinin uzaktaki bir sisteme transfer edilebilmesi için 

gerekli altyapı, 
İçindekiler 
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Hesap Planı Raporu 

 
 

 Muhasebe fişi düzeltme özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde daha önce 
işlenmiş olan fişlerin tarih, cari, fiş tip vb. özelliklerinin güncelleştirilmesi, 

 Muhasebe fişi birleştirme özelliği, 
 Hesap planının Excel ortamından AsyaSoft muhasebe sistemine entegre 

edilebilmesi için gerekli altyapı ve kullanıcıların Excel’den kendi hesap 
planlarını AsyaSoft’a aktarmaları 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mutabakat Faks Gönderim Modülü: 
 
 Tek tuşla seçili firmanın seçili dönemine ait BaBs formu gönderimi, 
 Cari bakiye listesindeki tüm firmalara tek tuşla mutabakat formlarının 

gönderimi. 
 Muhasebe sisteminizden Excel’e göndermiş olduğunuz listelerin tek tuş ile 

programa transferi, 
 Kullanıcı bazında faks havuzu tanımlama, 
 Gönderilemeyen mutabakatları sıraya koyarak otomatik olarak tekrar 

gönderme, 
 
 

İçindekiler 
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Malzeme Hareket Raporu 

 
 

Stok & Cost 
 
Stok; mal ve hizmet alımı ile iştigal eden ticarethanelerin ticari ve mali işlerini 
(stoklarını, cari hesaplarını vb.) takip etmelerini sağlamak amacıyla yazılmış bir 
programdır. Stok kayıt biriminde bütün satın alımlarınızı, departman mevcutlarınızı, 
demirbaş durumlarınızı, dönemsel sayımların girişlerini ve raporlandırılması işlemlerini 
gerçekleştirebilir, muhasebeyle tam entegre bir kontrol sağlayabilirsiniz. Program tek 
başına kullanılabileceği gibi Ticari Entegre içinde Genel Muhasebe ile bağlaşık 
olarak da çalıştırılabilir. 
 
Cost: Cost programının kullanılarak üretim yapılmasında temel prensip; bir üretimde 
kullanılan malzemelerin ve üretilen mamul/yarı mamullerin bir reçete şeklinde 
birbiriyle bağlantılı olarak tanımlanması ve üretimin gerçekleştirilerek stoklara 
otomatik işlenmesidir.  
 
 Sınırsız kullanıcı ve çok seçenekli yetkilendirme sistemiyle kolay kullanıcı 

yönetimi, 
 Hizmet sektörünün yakın takipçisi Asyasoft tüm tesislere adapte 

edilebilmektedir. 
 Stok hareketlerinin muhasebeleştirilmesi,  
 Cost maliyet yönetim sistemi, 
 Koltukaltı tüketim maliyet  

analizlerinin alınabilmesi, 
 Stok yönetimi, 
 Stok yönetim raporlarının  

alınabilmesi, 
 Pos entegrasyonu, 
 Detaylı tüketim raporlarının  

alınabilmesi, 
 Satınalma yönetimi, 
 Talep yönetim sistemi, 
 Ayrıntılı log raporlarının  

alınabilmesi, 
 Cost-stok mutabakat raporlarının alınabilmesi, 
 Gelişmiş parametrik yapısı sayesinde esnek kullanıma sahip olması, 
 Muhasebe ve cost modülleri ile %100 entegrasyon, 
 Stok muhasebe mutabakatının yapılabilmesi, 
 Stok hareket fiş girişine ürünün son alış fiyatı, satıcı bilgileri ve fatura numarası 

alanları, 
 

İçindekiler 
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Stok Hareket Fiş Girişi 

 
 

 Stok hareket fiş girişinde ürün girişi yapılırken aynı zamanda ürünü çıkış 
yapmanıza olanak sağlayan çıkış departmanı hanesi, 

 Market satış bölümü /Ncr yazarkasa entegrasyonu, 
 Tesisinizde açılan yeni stok kartlarının uzaktaki bir AsyaSoft stok sistemine 

otomatik olarak kayıtları gönderme özelliği. Merkezi bilgi eşitleme sistemi, 
 Muhasebe cost tüketim mahsubu, 
 Otel gramaj analiz raporu, 
 Dönemsel karşılaştırmalı tüketim analiz raporu, 
 İşletme tüketim raporu, 
 Ncr yazarkasa entegrasyonu, 
 El terminali sayım girişi entegrasyonu, 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tüketim Takip Sistemi Modülü: 
  

 Tesisinizin LPG, LNG, su ve elektrik gibi giderlerinin takibi, 
 İki tarih arasında tüketim karşılaştırmaları, 
 Basit ve anlaşılır yapı ile pratik kullanım. 

 
 
 
İçindekiler 
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Ambar Talep Fiş Girişi 

 
 
Satınalma 
 

Sürekli artan rekabet ve maliyet baskıları karşısında, sistemimiz tarafından sunulan 
kapsamlı satınalma uygulamaları, karlılığın arttırılması ve iş süreçlerinin hızlandırılması 
için olağanüstü olanaklar sunmaktadır. Tamamen bütünleşik bir mimariye sahip olan 
Asyasoft Satınalma Modülü etkin tedarik işlemleri için kritik önemde özellikler sunar ve 
maliyetlerde tasarruf sağlanmasına destek olur.  

 

 Hizmet sektörünün yakın takipçisi Asyasoft tüm tesislere adapte edilebilmektedir. 
 Ambar talep formlarının 

işlenmesi, 
 Departman talep formlarının 

girilebilmesi, 
 Otomatik tesellüm formunun 

hazırlanması, 
 Yetkilendirme seviyeleri ile 

güvenilir ve akıcı veri işleyişi, 
 Stok ile entegre çalışması 

sayesinde anlık stok kontrolü 
kolaylığı, 

 Fiyat karşılaştırma ve son alıcı 
bilgilerine kolayca 
ulaşılabilmesi, 

 
 Otomatik çıkış fişi, 
 Teklif kıyaslama raporu, 
 Departman bazında alım raporu, 
 Sipariş iptalleri ve kapanan dosyaların takip edilebilmesi, 
 Onaylanan satın alma siparişlerinizin otomatik olarak e-mail aracılığı ile tedarikçilere 

gönderilebilmesi, 
 Satın alma siparişlerinin otomatik olarak tesellüme çevrilmesi, 
 Kişinin pozisyonuna göre sipariş onaylama yetki ekranı, 

 

Merkezi Müşteri Yönetim Modülü 
 

 Tüm grup müşterilerinin bilgilerinin ortak bir havuzda toplanması,  
 Online olarak tüm tesislerden görülebilmesi,  
 Raporlanabilmesi,  
 Müşterilere geliş sayılarına yaptıkları harcamalara göre puanlar verilmesi,  
 Her müşteriye geliş sayısına göre kart verilmesi,  
 Müşterilerin biriken puanlarının görülebilmesi,  
 Bu puanlarını harcayabilecekleri sistem uygulaması,  
 Müşterilerin özel günlerinin bilinip buna göre mailing sisteminin kurulması,  
 Müşterilerin özelliklerinin istatistikî olarak çıkarılabilmesi, 
 Bütün bunlarla bağlantılı olarak programın diğer modülleriyle entegre uygulamaların 

kullanılabilmesi. 
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Stok Kartı Tanımlama 

İçindekiler 
 
Demirbaş 
 
Kurumlar için önem arz eden bir konu olan demirbaşların takibi gerek zaman 
yönetimi gerekse insan kaynağı gerekliliği açısından oldukça zorlu bir süreçtir. 
Kurumların sermayelerinin önemli bir kısmını oluşturan demirbaşların takibi, şirket 
varlıklarının doğru şekilde izlenebilmesi için son derece gereklidir. Kurumların dağınık 
yapılarında ve farklı lokasyonlarda dağılmış organizasyonlarda her türlü demirbaşın 
takibi, kayıt altına alınması, gerektiğinde tüm demirbaşların sayılabilmesi ve bu 
bilgilerin raporlanabilmesi gerekmektedir. Asyasoft tam da bu noktada yardımınıza 
koşuyor ve tüm bu imkânları kullanımınıza sunuyor.  

 
 
 Demirbaş kaydı, demirbaş alış fiş kaydı, demirbaş enflasyon düzenlemesinin 

yapılabilmesi, 
 Demirbaş raporunun yazdırılabilmesi, 
 Zamanı gelmiş olan amortisman kontrolü ve muhasebeleştirilebilmesi, 
 Yeniden değerleme yapılabilmesi, 
 Muhasebe entegrasyonu, 
 Otomatik giriş-çıkış mahsubu.  

 
 

İçindekiler 
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POS Sistemi 
 
Tesis içinde konuklarınızın yapmış oldukları  
harcamaları kart, manyetik kart ya da  
boncuk sistemiyle kontrol edebilir,  
konuklarınıza vereceğiniz limitleri tanımlayabilirsiniz. 
Konuklarınızın harcamalarını anında bilgisayar  
ortamına aktarabilir, işletme içinde nakit taşıma  
gerekliliği olmadan güvenli ve tam entegre bir  
çözüme ulaşabilirsiniz. 
 

 
 Hizmet sektörünün yakın takipçisi Asyasoft tüm tesislere adapte 

edilebilmektedir. 
 Sınırsız kullanıcı ve çok seçenekli yetkilendirme sistemiyle kolay kullanıcı 

yönetimi, 
 Sınırsız ürün, paket ve menü tanımlaması, 
 Ürün paketi oluşturulabilmesi, 
 Sizin belirleyeceğiniz gün ve saatte uygulanacak olan özel indirimlerin 

tanımlanabilmesi, 
 Tüm işlemlerin dokunmatik ekranda yapılabilmesi, 
 Satışların tüm para birimleriyle yapılabilmesi ve ayrı ayrı takip edilebilmesi, 
 Masaların doluluk durumlarının takip edilebilmesi, 
 Siparişlerin yazıcıya gönderilmesi, 
 Açık çek üzerinde istenilen indirim oranlarının işlenebilmesi, 
 Çek ve masa transferlerinin yapılabilmesi, 
 Ürünlerin barkotlanarak barkot ile işlem yapılabilmesi, 
 Siparişe ayrıntı (çok pişmiş vs.)girilebilmesi, 
 Masa Rack satış sistemi, 
 Postan masa sipariş fişi oluşturma, sipariş ekleme, adisyon ve fatura kesme 

ekranı, 
 Departman / Kasiyer raporu 

 
A'la Carte Rezervasyon Sistemi Modülü: 

  

 Otelinizdeki tüm restoranları tanımlayabilir ve bütün restoranlara gelen 
rezervasyonları takip edilebilmesi, 

 Kapasite kontrolü sayesinde doluluk kontrolü, 
 Restoran rezervasyon fişi yazdırılabilmesi, 
 Raporlamalarda tüm bu bilgilere ulaşılabilmesi, 

 
İçindekiler 
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Ücret Bordrosu 

Puantaj girişi 

 
Personel Bordro | PDKS 
 
Personel Bordro Sistemi’nde tesisinizin çalışanlarının maddi kayıtlarını kontrol 
edebileceğiniz ve resmi raporlarınızı oluşturabilirsiniz. Programda, sigorta 
kayıtlarından, vizite belgesinden, resmi giriş/çıkış işlemlerine kadar, maaş zarf 
hesaplarından kesinti, ikramiye ve avans işlemlerine kadar tüm işlemlerinizin takibini 
yapabilirsiniz. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Sınırsız kullanıcı ve çok seçenekli yetkilendirme sistemiyle kolay kullanıcı 
yönetimine sahip, 

 Hizmet sektörünün yakın takipçisi Asyasoft tüm tesislere adapte 
edilebilmektedir. 

 Sınırsız personel tanımı yapılarak işletmenizin bordro ve resmi işlerinin takip 
edilebilmesi, 

 PDKS ile entegre çalışma kolaylığı, 
 Kıdem ve ihbar raporlarının hazırlanabilmesi, 
 Personel zimmet takibinin yapılabilmesi, 
 Gelişmiş raporlama seçenekleri, 
 Excel formatında E-Bildirge, 
 İnternet ortamında işe giriş bildirgesi,  

işten çıkış bildirgesi, işe giriş ve çıkış 
görüntüleme, 

 İşgücü detay çizelgesi ve işgücü çizelgesi , 
 Online E bildirge gönderimi, 
 Loglama. 

 
PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) 
 Kartlı sistem ile giriş çıkış saatlerinin kontrol kolaylığı, 
 Devamsızlık, geç kalma, erken çıkma gibi alışkanlıkları bulunan personelin 

tespiti, 
 İhtiyaç duyulan tüm verileri raporlama ve filtreleme seçenekleri 

İçindekiler 
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Bilgi Ekranı 

 
Operasyon Takip 
 
 Sınırsız kullanıcı ve çok seçenekli yetkilendirme sistemiyle kolay kullanıcı 

yönetimine sahip, 
 Misafir veya çalışanların önerilerinin girilebilmesi, 
 Toplantı gündemi oluşturulabilmesi, 
 Önerilen veya bitirilen işler doğrultusunda personel analiz raporlamasının 

alınabilmesi, 
 Otel planlamasına alınan işlerin detaylı (tarih, sorumlu departman vs.) olarak 

girilebilmesi, 
 Uzun vadeli yatırımların planlanabilmesi, 
 Ayrıntılı arıza takibinin yapılabilmesi, 
 Yetkilendirme seviyeleriyle tüm işlerin kontrolünün yapılabilmesi, 
 Gelişmiş raporlama seçenekleri, 
 Tüm Asyasoft modülleri ile tam entegrasyon içinde çalışması, 
 Hızlı, pratik ve güvenilir data yapısına sahip olması. 

 

 
 
 

İçindekiler 
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Entegrasyonlar 
 

Lapis SPA Entegrasyonu: 
 

 Lapis Spa entegrasyonu ile konaklayan misafirlerin kişi bilgilerine Lapis 
üzerinden ulaşabilme, 

 Spa gelirlerinin misafirin folyosuna otomatik olarak işlenebilmesi 
 

 ITV (İnteraktif TV) Entegrasyonu (MAGINET) 
 

 Misafir odasına girdiğinde ekranda “Hoş geldiniz” mesajıyla karşılama, 
 Misafir oda hesabını TV ekranından kontrol edebilir, harcamalarını ekranda 

ayrıntılı olarak görebilir, 
 Alarm programlayabilir. 

 

Santral Entegrasyonu: 
  

 Tüm santrallerle entegredir. 
 House Keeping entegrasyonu ile oda durumlarını sisteme girebilir. 
 Odadan arıza kaydı gönderebilir, 
 Mini bar satışlarınızı telefondan direk misafir folyosuna işleyebilirsiniz.  

 

Muhasebe Sistemleri Entegrasyonu (NETSIS - LOGO - MIKRO) 
 

 Tercihen işletmenin back office kısmında Logo, Mikro veya Netsis kullanmak 
isteyen kullanıcılar için sağladığımız %100 entegre sistemdir. 

 Gerekli kodlamaları yaparak tek tuşla ön büro gelirlerinizin 
muhasebeleştirilmesi işlemlerinizi yapabilirsiniz.  
 

Market Yazarkasa (NCR) 
 

 Stok programı ile tam entegre çalışan yazarkasa programı ile satışları anında 
stoktan düşebilme olanağı 

 Mal giriş/çıkışı ve ay sonu sayımlarında el terminali ile hızlı veri transferi, 
 

Internet Loglama (NETSAFE - ART-IN SYSTEM) 
 

 Yasal prosedür gereği zorunlu kılınan loglama sisteminin kullanımı içindir. 
 Misafirin Pasaport ve TC numarasını kullanarak internete giriş yapabilmesini 

sağlar. 
 
 
 
 

İçindekiler 

 


