
Asyasoft Otel Yönetim Sistemi
▪ Ön büro Yönetimi

▪ Muhasebe Yönetimi

▪ Stok Yönetimi

▪ Cost Yönetimi

▪ Pos Yönetimi

▪ Satın alma ve Talep 
Yönetimi

▪ E-fatura E-arşiv E-defter 
Yönetimi

▪ Merkezi Yönetim Sistemi

▪ Personel PDKS

▪ Demirbaş Yönetimi

▪ Online Rezervasyon 

▪ Call Center

▪ Bütçe

▪ CRM

▪ Anket ve Alakart Yönetimi

▪ Mali & SMS Yönetimi

▪ Operasyon Takip

▪ Mobil Uygulama

▪ Misafir Aplikasyon

▪ Devre mülk ve Devre tatil

▪ Barkodlu El terminali ve 
Terazi Sistemi

▪ Profi Yönetim Sistemi

▪ Satış Görüşme ve Teklif 
Takip Sistemi

▪ Sağlık Kaydı ve 
Reklamasyon Takip 
Sistemi

▪ Kanal Yönetim 
Entegrasyonları

▪ Banka Talimat ve Ekstre 
Entegre Modülü

▪ Mdys Dokuman Yönetim 
Sis.

▪ BABS Mutabakat Email
Fax Gönderim Modülü

▪ Market Yönetim Sistemi

▪ Çamaşırhane Yönetimi,

▪ Enerji Tüketim Takip 
Yönetimi

▪ Hotel2Sejour 
Entegrasyonu

▪ Kartlı Kapı Entegrasyonu

▪ Santral Enterasyonu

▪ Ip Tv Entegrasyonu



▪ Antalya Merkez ofisi ve Akdeniz Üniversitesi 

Teknokent ’te bulunan Arge Ofisi ile Turizm

otelcilik alanında 1996 yılından beri hizmet 

vermektedir. 

▪ Yazılımlarımız 3.parti yazılımlara ihtiyaç 
duymadan tek noktadan çözüm üretir ve uzman 
kadrosuyla turizm sektörüne 7/24 hizmet 
vermektedir.

▪ Yaklaşık olarak 250 tesis ile çalışmaktayız.

▪ Değişen sektörel yapısına uygun çözümleri; hızlı  

teknolojik olarak yapılandırılmış ve uygun 

maliyetlerle üretmektir.

Asyasoft Otel Yönetim Sistemi
Antalya Merkez 

Ofisi

Teknokent Arge
Ofisi





Neden Asyasoft? 
✓ Hız Kazandırır! Gelirinizi Artırır!

✓ 23 yıllık Bilgi Birikimi ve Deneyim,

✓ Bütün Birimler Arası Tam Entegrasyon Sağlar 
böylece tekrarlanan veri girişleri ortadan kalkar 
zaman ve emekten tasarruf sağlanır,

✓ Destek sorunun kapsamına göre uzaktan erişimle, 
telefonla veya yerinde destek hizmeti sağlayarak 
en kısa zamanda çözüme ulaştırır

✓ Donanım maliyeti düşüktür!

✓ İstatistiki raporlar verir !

✓ Toplam satın alma maliyeti düşüktür.



Bilgi Güvenliği - LOG

✓ KVKK Uyumluluk
✓ Detaylı kullanıcı bazlı Log Kaydı
✓ Güvenilir veri tabanı 
✓ Düzenli Otomatik Yedekleme sistemi
✓ Linux Redhat
✓ Virüs Bulaşmaz!

Asyasoft PMS Veri tabanı olarak Vision veri tabanı kullanıyoruz. Server işletim sistemi 
olarak red hat enterprise linux 7 kullanıyoruz. Alt yapımız sunucunuzu yormaz, otelinizin 
kapasitesine göre çok daha düşük server konfigürasyonları üzerinde çalışabilir, diskinizde 
az yer kaplar çok hızlı ve güvenli çalışır. Qnap nas üzerine geliştirdiğimiz yedekleme 
yazılımları ile Asyasoft PMS modüllerini sistem otomatik olarak belirlediğiniz zamanlarda 
yedekleme yapar, Asyasoft PMS yedekleme yapılmadığı anda sistemde tanımlı 
kullanıcılara (Sizlere ve Destek departmanımıza) otomatik bilgilendirme yapar. 
Kullandığımız alt yapı işletim sistemleri son zamanlarda yaygın CryptoLocker ve benzeri 
virüslere karşı diğer işletim sistemlerine kıyasla çok daha güvenlidir.



LOG – Hangi Kullanıcı? Ne zaman? Hangi 
Bilgisayardan?Ne Değişiklik Yapmış?



Kullanıcı Bazlı Yapılan İşlemler Raporu- Silinen Çekler -[ Silinen 
Doviz Cek, Raporu ] [ Correction Raporu ] [ C/out İptal Raporu ] 
[ Silinen C/In Ler Raporu ] [ Silinen Rez, Raporu ]



Konum Bazlı Upgrade Raporu 



Özlem Garden

Haydarpasha Palace

Villa Side Residence Villa Side Hotel

Asyasoft Merkezi 
Yönetim - Merkezi 

Profil 



Asyasoft Otel Yönetim Sistemleri FO



Raporlar Dinamiktir



Rezervasyon Fiyat Planlama Erişimi F5



Register Kart Üzerinden Tek Tuş ile 
Fiyat Değişikliği f6



Ada Soyada Göre- register Kart- Cin- mesaj 
atama – renk ata –odaya mesaj –rez.



Referans Bazlı Ön büro Rack
1-2-3-4-5 Otel



Yaş uyuşmazlık modülü

Pasaport taramadan sonra bu listede 
uyumsuz 2 rezervasyonda 620EUR 
eksik basılması engellenmiştir. Tüm 
bu işlemler bu ekran görüntüsü rapor 
başlatma tusu dahil 4 tuşla 
yapılmıştır.



Girişten Önce Acenteye Otomatik 
Mail Proforma



Yönetim Raporu



Grafik Forecast



Inhouse Fiyat Kontrol



Acenta; Toplu Aksiyon,EB,EB
Uzatma Giriş Ekranı



İşlenme Tarihine Göre Rezervasyon 
Raporu 



Karşılaştırmalı Satış Analiz 



Grup Oda Forecast – Grup Otel



Asyasoft
E-dönüşüm Ürünleri

✓ E-fatura Modülü
✓ E-Arşiv Modülü
✓ E-Defter Modülü

Bir çoğu zincir 130 üzerinde tesis 
AsyaSoft E-fatura + E-arşiv ve E-

defter çözümlerini kullanıyor.



Muhasebe E-Fatura Alma

Efatura, Earşiv, Edefter gönderme dışında 
Efatura alma servisimizde mevcuttur.



DYS –Doküman Yönetim Sistemi 

DYS Ekteki dosyaları eposta gönderme! 
Gelen ve giden faturaları otomatik ekleme



BABS Otomatik Mail ve Faks

BABS otomatik 

Mail ve Faks 

göndermektedir.



Muhasebe Banka Ekstresi Modülü

Bankalardan Hesap Hareketleri aktarım yaparak 

otomatik MAHSUP muhasebeleştirme 

yapmaktadır. 



Banka Talimat Modülü

Bankaya, maaş ödemesi, tedarikçi ödemeleri 
vb. gibi gönderilen ödeme 
emirlerinin(talimatlarının) otomatik 
muhasebeleştirilmesini sağlar



Banka Talimat Modülü 

Talimat çıktıları kaşe ve imzalı olarak 
alınabilir



Ödeme Planı Talimat Oluşturma



Cari Avans Mutabakat Sistemi

Cari Avans Mutabakat Sistemi üzerinden 
tarih bazlı ekstre alma ve avans üzerinden 
mutabakat formu alınabilir



Kur Değerleme Sistemi

Hareket gören işlemler seçili ekranda kur 
değerlemeyi otomatik yapar, e fatura 
hazırlar, Kırmızı - eksi kambiyo 
zararları(656)                                       
yeşil + artı kambiyo kârları (646)



Çek Senet Giriş Modülü 



Konsolidasyon İşlemleri 

Birden fazla şirket verisini tek çatı altında 
birleştirme yapar!



Geçmiş Borç Yaşlandırma –Periyot Gün Bazlı

Toplam borç, toplam alacak, vadesi gelen, 
vadesi geçen ve vadesi geçen borcun hangi 
vadede ödenmesi gerektiğini belirtir!



Muhasebe Mizan Raporları



Muhasebe Yardımcı Hesap Raporları 



Yansıtma İşlemleri 

Dönemsel ve yıl sonu yansıtma işlemleri 
otomatik olarak yapılabilir!



İrsaliyeyi faturaya çevirme 

 irsaliyelerin  fatura tipine otomatik ve toplu bir 
şekilde dönüştürüldüğü kısımdır.

İrsaliyeleriniz faturaya otomatik ve toplu bir şekilde dönüştürülür. 



Detaylı Stok Hareket Raporu 

İcmal, detay ,fiş  toplamları ve envanter 



Satın alma – Stok Fiyat kontrol raporu 

Satın alma alımlarının stok tarafında 
kontrolü tüm teklifleri ve alım miktarlarını 
teklifler içerisinde en ucuz teklifleri cari cari 
kıyaslayabileceğimiz rapordur.



Genel Envanter Raporu

Bu raporda giren, çıkan ve 
kalan hareketleri  ister stok 
kartı detay bazlı isterseniz 
envanter veya grup bazlı 
veya alt grup bazlı 
alabilirsiniz.



Stok Yönetimi Önemli Bazı Rapor Başlıkları 

 Stok minimum maksimum kontrol raporu(stokların 
elimizde ki son durumuna göre minimum veya 
maksimum miktarını raporlar.)

 Fiyat değişim kontrol raporu(Belirteceğiniz yüzdesel 
oran dahilinde ki hareketlerin fiyat farklarını raporlar. 
Ek olarak bu oranı genel parametrede sabitleyip fiş 
girişinde uyarı alabilirsiniz.)

 Satıcı hareket raporları.

 Devredilen stok bakiye raporu.

 Muhasebe – Stok kontrol raporu.(Stoktan girilmiş ve 
mahsuplaşmış  kayıtların farkını raporlar.) 



Hal uyumsuzluk Sistemi 

Alış faturaları ile hal fiyatlarını 
karşılaştırarak uyumsuzlukları raporlar.. 



Barkodlu El Terminali Stok Yönetimi

Tüm çalışanları stok saymak için işten 
alıkoymak tarih olacaktır.

Barkodlu Terazi Sistemi



Cost Sayım Girişi 



Cost Tüketim Raporu 

Departmanların 
sayımlarından kalan farkların 
otomatik tüketime atıldığı ve 
departmanlarda ki tüm 
hareketlerin birden farklı 
ayrıntıya göre raporlandığı  
program ve rapordur. 
Tüketim oluşturulduktan 
sonra özel yazılım 
sekmesinin altında, Gramaj 
analiz raporu, Yıllık 
karşılaştırılmalı tüketim 
tablosu, İşletme  tüketim 
tablosu.. gibi derinlemesine 
tüketim analiz raporlarımız 
mevcuttur.



Reçete Sistemi

Reçete içinde reçete girilebilir



Gram Analiz Raporu 



Gram Analiz Raporu

Gerçekleşen konaklama üzerinden kişi başı 
gramaj maliyetini sistemde belirtilen cost
ölçüsüne bölerek dönemsel kıyaslama 
yapmaktadır. Geçen yıl –Geçen ay –Geçen 
yıl bu ay



Menü Planlama 

Düğün, Organizasyon, Banket ya da 
sunumlarınızın maliyetlerini 
planlayabilirsiniz!



Satın alma Modülü Ambar Talep Rack



Satın alma Rack

Tüm satınalma işlemleri tek ekrandan 
yönetilebilir



Satın alma Talep giriş 

Excel kopyala yapıştır ile satınalma talebi girilebilir!

Kişi başı ortalama maliyet TL ve döviz cinsinden görüntülenebilir!



Satın alma anlık durum tablosu

Satın alma  anlık durum 

raporu tüm satın alma  

işlemlerinin hangi aşamada 

olduğunu belirtir.



Satın alma Anlaşma Girişi 

Bu ekranda anlaşma fiyatları girilip anlaşma 
tarihlerinde fiyatlandırmalar otomatik 
anlaşma fiyatları üzerinden 
yapılabilmektedir. 

Excel kopyala yapıştır ile anlaşma girilebilir!



Satın alma raporları 



Demirbaş Yönetimi 

Demirbaş modülümüz üzerinden amortisman oranlarını 

hesaplayıp ilgili hesaplara otomatik mahsup yapabilirsiniz. Ek 

olarak hesaplama metotlarından “Kısıtlı amortisman artan veya 

normal yöntemle” hesaplama yaptırabilirsiniz aynı zamanda 

demirbaşın kullanılma tarihinde girilme zorunluluğu yoktur 

aktifleştirme tarihine göre amortisman oranını hesaplamaktadır.



Demirbaş Dönemsel Amortisman raporu 

Excel üzerinden demirbaş kartı ve stok 
kartı aktarımımız mevcuttur.



CRM Alakart Restoran 
Rezervasyonu

✓ Kiosk Anket – Alakart girişi ve Raporlama

✓ Restoranlara gelen tüm rezervasyonun takip edilmesi

✓ Kapasite ile doluluk oranını kontrol edebilme

✓ Misafirlerin dokunmatik 
ekran  ve farklı dil 

seçenekleriyle rezervasyon 
ve alakart yapabilmesi



CRM Anket

Kat ve bölüm bazlı, geçen dönemle 
karşılaştırma yapılabilir!



CRM Misafir Öneri -Şikayet -Beğeni – Aksiyonlar ve 
Geri Dönüş Takibi



Misafir İlişkileri Raporu - Karşılaştırmalı



• Misafirleriniz Güncel fotoğraf, Konum, Tesislerin 
Özellikleri, Alakart Saatleri, Snack Bar, Pool bar saatleri, 
Spa, Fitnesss ve otellerinizde konseptiniz ile alakalı 
sunduğunuz tüm hizmet ve içeriklere istediği an 
erişebilecek.

• Anket ve Alakart Rezervasyon Yapabilir,
• Otel Rezervasyonu yapabilir,
• İnternet hotspot entegrasyonu,
• Misafirler uygulama üzerinden diledikleri etkinlikleri üye 

olabilecek ve başlangıç saatlerinden önce bildirim 
alabilecekler,

• İstenilen misafir tiplerine göre uygulama içinden bildirim 
yapılabilecektir. 

• Misafirlerinize marketing yapma imkanı bularak 
satışlarınızın artmasına katkı sağlayabileceksiniz.

• Room Service Teknik servis Taleplerini yapabilecekler,
• Yetkili personel otel misafirleri ile mesajlaşabilme

iOS Android Uygulama



Asya Mobile Yönetim

ASYASOFT Mobile

Her Zaman Yanınızda

• Arıza ve Housekeeping Durum Bildirimi

• Satınalma Onayları

• Anket ve A’la Carte Girişi

• Anlık Rezervasyon  Raporları

• Acenta ve Detay Forecast Raporları

• Grup Otelleri Tek Menüden Takip Edebilme

• Karşılaştırmalı Grup Forecast

• Kasa Raporu ve Departman Gelirleri Raporu

• Günlük Kur Bildirimleri…



Operasyon Takip Yönetimi

Operasyon Takip Bilgi Ekranı ile gün içerisinde tesisinizde yapılan 
veya yapılması planlanan tüm işleri görebilirsiniz. Bu işlerin renk 
ayrımlarına göre (tamamlanmış, gecikmiş, işlemde) ayrımlarını 
yapabilir aynı zamanda tesis mi yoksa müşteri ile ilgili bir bildirim mi 
olduğu ayrımını görebilir ve eğer oluşan durum satın alma 
gerektiriyorsa bunu aynı ekrandan görerek sorunun en hızlı şekilde 
çözümüne ulaşabilirsiniz.



Oda dağılım Analiz Raporu ve Geçmiş Durum



Misafir E-Mail & SMS Yönetimi

✓Check in check out otomatik e-mail ve 
SMS
✓Check out dan sonra Anket linki e- mail,
✓Konukların özel günlerini kutlama,
✓Uyruğa göre otomatik dil seçebilme…
✓Doğru mesajları doğru hedeflere 
ulaştırma…



Asyasoft Call Center Online 
Rezervasyon

• Rezervasyon girişi manuel tekrardan girilmez, rezervasyonlar manuel takibe gerek 
kalmaz,

• Asyasoft Ön büro modülüne  Profil - Fiyat otomatik gelir,
• Asyasoft ‘tan satışa kapattığınız anda web sitenizde otomatik satışa kapanır,
• Konfirmasyon otomatik gider.
• Tahsilat otomatik yapabilir (Şu anda Yapı Kredi, İş bankası, Card Finans, Akbank Axess

ve Garanti Bankası ile sanal Pos entegrasyonu Mevcut)
• Ödeme Yapıldığı anda misafir folyosuna bu ödemenin takibi için hesabı otomatik açar

Tripadvisor PARTNER 



• Otomatik muhasebeleştirme yapar,
• Aksiyonlarınız ve fiyat değişikliği anında ziyaretçilerinize ulaşır, böylece 

Otelinizin tercih edilirliğini arttırır…
• Özel fiyat kodlarıyla repeat guest ‘lerinize farklı fiyatlar sunabilirsiniz
• Gelişmiş Call Center Agent Ara yüzü
• Ülke ip ye göre reklam pop up
• Google izleme kodlarına ekleyerek Google ‘dan tıklama istatistik 

raporlar alınabiliyor. Google ürettiği istatistik kodları sisteme ekleme 
yapabilirsiniz.

• Call Center için sınırlı Voucher kod üretme,
• Ülkeye göre ip ayrımı
• Belirlenen tarihlerde özel gala satışı yapabilir, galalarınız için fiyatlamayı 

otomatik yapabilirsiniz.

Asyasoft Call Center Online 
Rezervasyon



Asyasoft Call Center Online 
Rezervasyon Avantajları

Erken tahsilat ile birlikte Finansal Gelir sağlar

2. yıl reklam maliyetleri ve kurulum 
maliyetleri azalır!

Marka bilinirliği artacak 



Asyasoft Call Center Online 
Rezervasyon Avantajları

Telefon numarası otele ait olacak 
CRM Data oluşur! 

Otel Reklam yatırımını Kendisi için yapacak

Doğru hedef kitleye pazarlama yapılacak 



AsyaSoft Güven Telekom Entegrasyonu

Call center ofisinizden gelen rezervasyonlar doğrudan Asyasoft Ön büro modülüne aktarılır.  
Bu entegrasyon aracılığı ile robot sistemine yönlendirilen rezervasyon bilgileri sanal pos 
ödeme sisteminize güvenli ve şifrelenmiş bir şekilde aktarılarak, gerekli alt yapının 
sağlanması ve baştan uca bir çağrı merkezinde olması gereken ip santral sistemi, misafire 
anlık doğru fiyat sunabilme, opsiyonel ödeme sistemi ve çağrı merkezi yazılımı konusunda 
anahtar teslim çağrı merkezi çözümleri sunuyoruz.



Asyasoft Pos Satış Noktaları Yönetimi

 Restoran Yönetim Sistemi

 Sipariş Yönetim Sistemi 

 TL ve Dövizli Çalışabilme

 Kasiyer Analiz ve Garson Analiz Raporları

 Cost, Stok, Front Office Entegrasyonu

 Otomatik Folyo İşleme

 Adisyon Takip Sistemi

 El Terminal Entegrasyonu

 Hızlı pos sistemi 

 POS yazıcı yönlendirme 



Pasaport ve Kimlik Tarama + Anket 
Tarama Entegrasyonları

Pasaport tarama sistemi 
entegrasyonu sayesinde 
anında ve eksiksiz aktarım

Anket tarama ve okuma 
Entegrasyonu 



 Portföy Yönetimi, Satış Rack, Teknik Rack ve 
Asyasoft Önbüro ile Entegre yapı (Otel &  
Oda Rack),

 Hisse Yönetimi ve Hisse Takibi,

 Devremülk Devre Tatil Yönetimi ve Otel 
Forecast (Hisselerin dönem dışı 
konaklamalarını ve otel satışlarını otomatik 
takibi)

 Prim Yönetimi,

 Demirbaş Takibi,

 Aidat Takibi, Portföy SMS Bilgilendirme 
Sistemi,

 Danışman Takibi,

 Mobil Uygulama, Tahsilât Takip Sistemi, Tapu 
Teslim Takibi,

 Araç Takip Yönetimi,

 Asyasoft Muhasebe Entegrasyonu ve 
Otomatik Muhasebeleştirme, (Muhasebe 
kasası ile ödemelerin balansları(Banka- çek-
Pos- Nakit)

Devremülk Devre Tatil Yönetimi



Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)
➢ Kartlı, Parmak izi, yüz tanıma cihazları ile 

entegre giriş çıkış saatlarinin kontrolü 

➢ Asyasoft Bordro Programı ile tam entegre 
yapı

➢ Yıllık izin kontrolü

➢ Fazla Mesai Takibi

➢ Antreli Çalışma Sistemi

➢ Geçici görev, Turnike Entegrasyon

➢ Oteller Arası personel Aktarımı

➢ İhtiyaç duyulan tüm verileri raporlama 
filtreleme seçenekleri (Geç gelen, erken 
çıkan, gelmeyen, raporlu çalışan raporu…)



AsyaSoft Acenta Entegrasyonu

✓ Asyasoft Acenta Entegrasyonu ile Rezervasyon ofisi iş yükünden kurtulur!
✓ Asyasoft Ön büro ile entegre yapı



AsyaSoft Acenta Entegrasyonu



AsyaSoft Bavel Entegrasyonu

✓ Asyasoft Bavel fatura 
entegrasyonu 
mevcuttur!



Asyasoft Pegas Entegrasyonu

✓ Entegrasyon aracılığı ile Fatura ödemelerinin 
zamanında ve otellerin güvenilir ve en uygun 
yöntemle yapılması için, fatura giriş ve kontrol 
süreçlerimizin hızlandırılması ve otomatize 
edilmesi sağlar.



Rezervasyon

Önbüro
Entegrasyonu

Kanal Yönetimi 
Entegrasyonu

Entegrasyon sayesinde Hotelrunner kanal 
yönetiminden otelinize gelen tüm rezervasyonlar 
sisteminize doğrudan kayıt edilir zaman ve emek 
tasarrufu sağlanır. 

HotelRunner Kanal Yönetim Entegrasyonu 



Booklogic Kanal Yönetim Entegrasyonu

Rezervasyon , değişiklik yada iptal olduğu zaman booklogic sistemine daha 
sonra Asyasoft Önbüro Modülüne otomatik düşmektedir. Booklogic kanal 
yönetiminden otelinize gelen tüm rezervasyonlar sisteminize doğrudan kayıt 
edilir. 


