
 

Đnovasyon Nedir ? 

AKINSOFT WOLVOX Erp E-Business Đnovasyon Süreci 

 ‘ Đnovasyon’ anlam olarak, fikirleri geliştirerek, ürün veya hizmette değişikliklerin 

sağlanarak, ticari faydaya dönüştürülmesi olarak ifade edilir. ‘ Đnovasyon’ günümüzün en 

önemli başlıklarından biri haline gelmiştir. Đşletmeler, hatta devletler devamlılıklarını ve 

güçlerini artırabilmek için devamlı olarak ‘ Đnovasyon’ sürecini kullanmak zorundadırlar. Hiç 

durmadan gelişen teknoloji çalışmalarının yapılması ve yeni değerlerin üretilebilmesi için 

şirketler, devletler çok yüksek miktarlarda yatırım yapmaktadırlar. 

 Bugün gelişmiş olarak ifade ettiğimiz devletler, GSMH’ larının %2–3 oranında 

‘ Đnovasyon’ süreci için yatırım yapmaktadırlar. Ülkemizde ise bu oran %1’e yakın 

seviyelerdedir.  

 Peki, şirketleri ve devletleri ‘ Đnovasyon’ sürecine zorlayan durumlar nelerdir? Diye bir 

soru aklımıza gelecek olursa, bunun cevabı gayet açıktır. Günümüzde, mesafe tanımı ortadan 

kalkmıştır. Artık dünya, herkese ve her topluma açık bir hale gelmiştir. Bu da çok uzaklardaki 

bir firmanın başka pazarlara, kendi rekabet avantajlarıyla girerek, ülkedeki rakiplerini pazar 

paylarından saf dışı etme problemiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu problemle karşı karşıya 

kalanlar, dezavantajlarını ortadan kaldırabilmek amacıyla, yeni ürünler bulmak, maliyeti 

yüksek ürünleri ucuza mal etmek için çeşitli ‘ Đnovasyon’ süreçlerini kullanmak zorunda 

kalmışlardır. Bunun için de çok büyük oranlarda yatırım ve çalışmalar yapmaktadırlar. 

 Çin örneğinde olduğu gibi, düşük maliyetlerinden dolayı girmiş oldukları piyasada 

önemli oranda paylarını almış bulunmaktadırlar. Bunlara önlem olarak firmalar, ‘ Đnovasyon’ 

faaliyetlerini artırdılar. Artık sadece bir grup görevli olarak değil, bütün çalışanlar olarak 

‘ Đnovasyon’ faaliyetlerine katılmak zorunda kaldılar.  

 Hizmet sektöründe ‘ Đnovasyon’ faaliyetleri biraz daha zor ve karmaşıktır. Durmadan 

değişen insan isteklerine anında cevap vermek zorundadır. AKINSOFT  olarak yapılan bütün 

hizmetlerimiz, tamamıyla esnek yapıya sahip programlardır. Kullanılacağı ortama göre 

kolayca adaptasyonu sağlanabilmektedir. Bunun sağlanması kolay bir durum değildir. 

Devamlı olarak araştırma ve geliştirmeler sayesinde bu esnekliğe sahip olmuştur. Şuan da 

bütün kullanıcılarımız programların kalitesini ve kullanım kolaylılığından dolayı, 



teşekkürlerini devamlı olarak göndermektedirler. Bu bizim heyecanla ve zevkle işlerimize 

sarılmamıza sebep olmaktadır. Herhangi bir konuda, bu son nokta bundan ileri olmaz tarzında 

bir anlayışımız olmamıştır. Bu şekil anlayışımızla, bilişim ergonomisini devamlı geliştiren 

firma olarak ön plana çıkmaktayız. 

 Her modülümüzde mutlaka araştırmalar ve geliştirmeler yapılmaktadır. Enine boyuna 

tartışmalar yapılır, kararlar alınır ve anında hayata geçirilir. Biz AKINSOFT  olarak her 

zaman en kalitelisini en kısa zamanda geliştiriyoruz.  

 AKINSOFT WOLVOX Erp E-Business  sürecinde ‘ Đnovasyon’dan, diğer 

programlarda da olduğu gibi en üst düzeyde faydalanılmıştır. Geçmiş tecrübeler, yapılan 

anketler ve firma ziyaretleriyle bu süreçte tüm veriler toplanmış ve hemen hemen tamamı 

kullanılmıştır. Hala ‘ Đnovasyon’ süreci devam etmektedir. Gelen bütün istek ve öneriler 

uzman kadrolarımız tarafından incelenmekte ve size çok kısa bir süre sonucunda uygulaması 

yapılmaktadır. Her kısmında devamlı geliştirmeler yapılarak AKINSOFT WOLVOX Erp E-

Business ortaya çıkmıştır. 

Đnovasyon sürecimizin en önemli ve en kullanışlı olduğunu düşündüğümüz çalışma, 

GANTT Şemasıdır. Gantt Şeması ile firmalara, hangi tezgahlarının ne zaman çalışmaya 

başlayacak ne zaman tamamlayacak ve ne kadar dolu olacak sorularına en güzel cevabı 

verecektir. Her planlama ekibinin, işyeri sahiplerinin görmek isteyeceği bir pozisyondur. Her 

yerde olduğu gibi ilk adımı atmak önemlidir. Biz adımlarımızı çok sık atıyoruz. Kurmuş 

olduğumuz fikirler, uzman ekiplerimizle beyin fırtınası gerçekleştirilerek hemen uygulamaya 

geçiyoruz.   

 AKINSOFT  şu anda en büyük ‘ Đnovasyon’ yatırımını gerçekleştirmek için planlarını 

ve projelerini hazırlamaktadır. Plan ve projeler ROBOTĐK  çalışmaları üzerinedir. Her alanda 

kullanımı gittikçe artan robot teknolojisinde, bizimde olmamız gerektiğini, bu sektöre bizim 

hız vermemiz gerektiğini düşünerek ‘ Đnovasyon’ faaliyetlerine başlamış bulunmaktayız.  

 Sanayi için en büyük avantajının AKINSOFT WOLVOX Erp E-Business  ile Robot 

Teknolojisinin birleştirilerek, firma veriminin artırılması çalışmalarında aktif rol 

oynayacaktır. Đnsan için tehlikeli alanlarda kullanılacak robotlar üreterek ve programlarımızla 

entegre ederek, oluşan firelerinin sıfıra yaklaşmasını sağlayacağız. 

 AKINSOFT  ekibine güveniyor. Hedeflemiş olduğu bütün vizyonlarını 

gerçekleştirecek güçte ve kapasitededir. Gücümüzü geçmişteki başarılarımızdan almaktayız 

ve geleceğimizi rahatlıkla ve güvenle planlamaktayız. 



 AKINSOFT WOLVOX Erp E-Business  sizin için en güzel ve en ucuz ‘ Đnovasyon’ 

yatırımıdır.   

“Teknoloji AKIN ”ı AKINSOFT WOLVOX Erp E-Business ile devam ediyor… 

       AKINSOFT Erp Departmani  

www.wolvox.com 

www.akinsoft.com.tr 

 

 


