




Antalya, Ankara ve 

İstanbul’da 

Bulunan Ofislerimiz ve 

Türkiye Çapındaki 

38 Bayimizle

En Yaygın Servis Ağını Sunan

Otel Yazılımıyız  



Türkiye’de 3500+ Kullanıcısıyla

En Yaygın Kullanılan

Otel Yazılımı Olan Elektra,

Artık Bir Dünya Markası…



%80’i Teknik, 96 Personel ile

Turizm Sektörünün  İhtiyaçları Konusunda  Uzmanlaşmış Bir Kadroya Sahiptir 



Antalya Teknokent’teki
Ar-Ge merkezimiz

Ar-Ge Merkezimiz



Yazılım Ekibimiz

Her Biri Konusunda Uzman Yazılımcılarımız ile

En İyi Çözümleri, En Güncel Teknoloji İle Uyguluyoruz



Eğitim ve Destek Ekibimiz

50+ Destek Ekibimiz İle 7/24 Destek Hizmeti Sağlıyoruz





İlk Yatırım Maliyeti Yoktur

Elektraweb, sunucuya ihtiyaç duymadığından oteli bir kaç yılda bir 

yenilenmesi gereken sunucu, işletim sistemi lisansı, virüs 

programları, yedekleme, bakım gibi maliyetlerden kurtarır.



Network ve Sistem Arızaları ile

Uğraşmazsınız

Elektraweb, internet üzerinden kullanıldığından otelinizdeki bilgisayarların 

herhangi bir networke bağlı olmasına gerek olmaz. Bilgisayarınızda program 

da yüklü olmayacağı için donanım arızalarıyla karşılaşma ihtimaliniz de çok 

azalır.



Online Rezervasyon ve Kanal Yönetimi

ÜCRETSİZDİR

Booking, Expedia, Hotels.com vb bilinen tüm kanallarla bağlantısı hazırdır. Ayrıca, kendi web 

sayfanızdan rezervasyon almanızı sağlayacak ve farklı ödeme yöntemleri ile tahsilat yapabileceğiniz 

çok fonksiyonel bir rezervasyon motoruna sahiptir. Elektraweb, Yerinde ödeme + Yerinde Depozit+ 

Kredi Kartı + Taksit + Puan kullanımı gibi farklı ödeme şekillerini desteklemektedir.



Çoklu Dil ve Para Birimi ile 

Kullanabilirsiniz

ElektraWeb, pek çok farklı dil ve para biriminde işlem yapabilme 

seçeneği sunar



Kullanımı Çok Kolaydır

ElektraWeb, görsel olduğu kadar kullanımı da kolay olan ara yüzü 

sayesinde keyifli bir kullanıcı deneyimi sunar.



Acente Kontrat Fiyatlarını 

Online Satışta da Kullanır

Tüm satış kanallarında günlük fiyatın yanı sıra detaylı kontrat 

fiyatlarınızla da satış yapma olanağınız olur



POS Programı da İçinde

Adisyon takibi yapabilir ve misafirlerinizin restoranınızdaki 

harcamalarını oda hesabına otomatik aktarabilirsiniz



3. Parti Yazılımlar ile 

Kolayca Entegre Olur

Elektraweb, kapı kilit, telefon santrali, bina ısıtma ve soğutma 

sistemleri, IP TV, Pay TV, İnternet loglama sistemleri, kimlik okuma 

çözümleri ve kapı geçiş sistemleri ile web servisler üzerinden kolayca 

entegre olabilmektedir.



Sanal POS Entegrasyonu Ücretsizdir

Ücretsiz sanal POS entegrasyonu ile web sitenizden kredi kartıyla 

ödeme alabilir veya daha sonra ödeme yapılması için misafire

güvenli ödeme linki de gönderebilirsiniz.



Otomatik Anlık Kimlik Bildirimi 

Yapabilirsiniz

Günlük giriş, çıkış ve oda değişimi yapan misafirlerinizi KBS’ye

otomatik gönderebilirsiniz



Tüm Mobil Cihazlarla Kullanılabilir

Masaüstü veya dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz ve cep 

telefonunuzdan tüm programı kullanabilirsiniz. İsterseniz 

misafirleriniz için ayrıca uygulama da yaptırabilirsiniz.



E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter 

Entegrasyonları Hazırdır

Elektraweb’in sektörde yaygın olarak kullanılan eFinans, İzibiz, 

Foriba, ING gibi özel entegratörlerle entegrasyonları hazırdır



Her Zaman En Güncel Teknolojiyi 

Kullanırsınız

Elektraweb, yapısı gereği tüm teknik güncellemeleri anında 

kullanıcılarına yansıtır. Böylece versiyon güncelleme işlemleri ortadan

kalkar ve her zaman en güncel teknolojiyi kullanmış olursunuz



Rate Manager ile 

Karlılığınızı Arttırırsınız

ElektraWeb Rate Manager ile, rakiplerinizin tüm satış 

kanallarındaki fiyatlarını analiz edip, karlılığınızı ve doluluğunuzu 

maksimize edecek en doğru fiyatı oluşturursunuz.



Datalarınız

Microsoft Güvencesinde

Elektraweb, dünyanın en güvenli sunucularında barındırıldığından, 

yüksek hız ve güvenlik sağlar. Yedeklemeler otomatik yapılır. Virüs ve 

enerji kesintisi kaynaklı veri kayıpları ortadan kalkar. Kötü niyetli 

kullanıcılara karşı etkili bir loglama çözümü barındırır.



Elektraweb’in verileri Microsoft’un dünya üzerinde 20 farklı bölgede bulunan bulut sunucularının hepsinde eş zamanlı 

yedeklenmektedir. Sunuculardan biri devre dışı kaldığında verilerinize diğer sunuculardan ulaşabilirsiniz. Üstelik aynı hızda ve

aynı güvenlik protokolleri ile…

MICROSOFT’UN BÖLGESEL BULUT SUNUCULARI



• Rezervasyon

• Kanal Yönetimi ve Online Rezervasyon

• Resepsiyon

• Ön Kasa

• Kat Hizmetleri

• Teknik Servis

• CRM

• Gün Sonu 

• Kontrat Yönetimi

• Satış Pazarlama

• POS

• Raporlar



REZERVASYON



• Sekmeler sayesinde istenilen listelere tek tuşla ulaşılır.

• Renklendirmeler sayesinde dikkat edilmesi gereken bilgiler kolayca 

görülür.

• Tek tuşla tüm işlemlere ulaşılır ; tek ve/veya toplu olarak işlem 

yapılır.

• Tüm ekranlar farklı formatlarda excele veya yazıcıya aktarılır. 

• Listelerde çoklu sıralama, filtreleme, arama, gruplama standarttır.

• Dijital arşivleme yeteneği sayesinde tüm belgeler ilgili kaydın 

içerisine saklanır.

• Kullanıcılar yetkilerine göre menüde, formlarda sadece izin verilen 

bilgileri görebilir ve işlem yapabilir.

REZERVASYON



• Rezervasyonla ilgili tüm detaylar bir arada

• No more duplicates ! Misafir kontrol ile eski verilere ulaşım 
otomatik ve sınırsız profil açma - eşleme

• Tek tuşla oda tipi müsaitliğine ulaşım.

• Tek tuşla oda blokajı yapabilme.

• Fiyatlandırma sekmesine ulaşım için yetki kontrolü; 
fiyatlandırma ile ilgili tüm veriler bir arada.

REZERVASYON



• Ödeme, posting ve faturalama  işlemleri aynı ekrandan tek tuşla yapılır; zaman kazandırır.

• Aynı anda değişik para birimleri ile işlem girilebilir otomatik çevirim sağlar.

FOLYO



• Oda hesabı sınırsız farklı 

pencerelerde 

görüntülenerek ödeme 

alınır, hesap girilir, fatura 

kesilir.

FOLYO



FOLYO

• Detaylı ve farklı formattaki 

tasarımlarla istenilen 

formatta folyo çıktısı verir.



CRM



İş Akış Şeması

CRM



CRM

• Misafir ile ilgili olan işlemler rezervasyon kartı 

içerisinden de takip edilir hatta istenirse checkin, 

checkout, folyo veya faturalama esnasında 

otomatik hatırlatma yapar.

• VIP setup veya ön ödeme kontrol gibi işlemler 

böylece hem hatırlatma hem de ilgili bölüme bir 

görev olarak tanımlanmış olur.



Anlık durum tabloları ve grafikleri tek tuşla alabilir 

otelinizin doluluk, gelir, forecast hatta call center

notlarına ulaşabilirsiniz. Anlık durum ekranı aynı 

zamanda interaktif kullanım olanağı da sunar.

GÜNLÜK DURUM (Dashboard)



KANAL YÖNETİMİ VE ONLİNE REZERVASYON MOTORU



KANAL YÖNETİMİ VE ONLİNE REZERVASYON MOTORU

Kanal yönetimi ve online rezervasyon motoru, 

Elektraweb otel yazılımında hazır gelir. Booking, 

Expedia, Hotels.com vb bilinen tüm kanallarla 

bağlantısı hazırdır. Ayrıca, kendi web sayfanızdan 

rezervasyon almanızı sağlayacak çok fonksiyonel bir 

rezervasyon motoruna ve acentelerinizin de online 

rezervasyon gönderebileceği acente extranet’ine de 

sahiptir.

Böylece kanal yönetimi ve web sayfanızdan 

rezervasyon almak için başka bir firma ya da 

programa ihtiyaç duymazsınız. Sadece bir 

noktadan girdiğiniz fiyat ve doluluk bilgilerini tüm 

satış kanallarına eş zamanlı yollarsınız. 



• İstenilen iki tarih arasındaki 

doluluk hareketlilik ve gelirleri 

grafik ve detaylı analizlerle 

gösterir.

• Kullanımı çok kolaydır. grafikte 

bir günün üzerine tıklandığında 

o güne ait değişik listeleri 

otomatik hazırlar.

FORECAST VE ANALİZLER



FORECAST VE ANALİZLER

• Rezervasyon kartına 

yazdığınız her detaya göre 

forecast alabilmenizi sağlar.



• Acente gelir ve 

konaklamalarına 

ilişkin tüm 

istatistiki 

bilgilere 

ulaşabildiğimiz 

Forecast

ekranında tek bir 

tuş ile geçmiş ve 

gelecek doluluk 

bilgilerini tek 

ekranda 

görebilirsiniz

FORECAST VE ANALİZLER



ROOMRACK

Interaktif ve fonksiyoneldir. Anlık oda durumlarını tek ekranda görüntüleyebilir, bu ekrandan 

çıkmadan seçtiğiniz oda üzerinde tahsilat, folyo ve checkout işlemlerini yapabilirsiniz. Ayrıca VIP, geç 

çıkış, check-in için kuyruktaki odaları görsel simgeler ile işaretleyebilirsiniz.



BLOKAJ



• Önbürodaki operasyonun tamamını (Rezervasyon, Checkin-Checkout, 

Folyo, Blokaj, Tahsilat) yapabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır.

• ElektraWeb Blokaj ekranından misafirin rezervasyon kartına ulaşabilir, 

sürükle bırak ile oda – tarih değiştirilebilir, tahsilat, chin/chout işlem 

girişi yapabilir, folyosuna gidebilirsiniz. 

• Online kanallardan gelen ve daha oda ataması yapılmamış 

rezervasyonlarınızı da blokajda en üstte görebilir, sürükle bırak ile oda 

verebilirsiniz. 

• Yine bu ekranda kanal yönetimi işlemleri yapılabilir ve POS bilgileri 

girilebilir.

BLOKAJ



ELEKTRA POS

• Hem mobilde hem de masaüstünde kullanılabilen dokunmatik pos sistemi 

• Garson, kasiyer ve mutfak takip ekranları

• Misafirler için dijital menü ve online sipariş



Elektraweb, 

• cari hesap, 

• borç – alacak takibi,

• kasa takibi, 

• personel hesap takibi, 

• fatura ve irsaliye düzenleme, 

• çek ve senetlerin vade takibi 

gibi ön muhasebe işlemlerini kolaylıkla

gerçekleştirmenizi sağlar. 

E-Fatura ve E-Arşiv sistemleriyle 

uyumludur.

ÖN MUHASEBE



ElektraWeb Satış 

Projeleri modülü ile, tüm 

satış projelerinizi tek 

ekrandan izleyebilir, 

kurum / firma 

görüşmelerini, teklif ve 

sözleşmeleri,

toplu rezervasyon ve 

banket satışlarını takip 

edebilir, gelir analizleri

yapabilirsiniz

SATIŞ PROJELERİ



• Kat görevlileri tablet 

üzerinden oda durumlarını 

takip edebilir, anlık 

değişiklik yapabilirler.

KAT HİZMETLERİ



KAT HİZMETLERİ

• Odalarınızın kirli – temiz ile minibar durumlarını anlık güncelleyebilir, kat 

hizmetlilerinize etkin bir iş dağılımı yapabilir ve performans değerlendirmelerini 

kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz



• Kullanıcılara roller 

tanımlayarak tüm 

ekranlarda 

görünürlüklerini ve 

işlem yetkilerini 

kolayca 

sınırlayabildiğiniz gibi, 

loglama özelliği ile 

yapılan tüm 

değişiklikleri IP ve 

kullanıcı bazında 

detaylı olarak takip 

edebilirsiniz.

DETAYLI YETKİLENDİRME VE LOGLAMA




