


Yazılım sektörünün ihtiyaçları konusunda 
uzmanlaşmış %80’i teknik 110 kişilik bir 
kadroya sahibiz



1995
Elektra’nın Windows 

ortamındaki ilk 
versiyonu 

(Türkiye’nin 
Windows Tabanlı İlk 

Otel Yönetim 
Sistemi)

2000 2005
Elektra SQL Farklı 

coğrafyalardan 
kullanılabilecek 

merkezi 
yönetim sistemi 

geliştirildi

2008
İlk Tubitak
Projemizi 
Başarıyla 

Tamamladık

2012
Dünyadaki ilk bulut 

tabanlı turizm 
yazılımını ürettik

2016
Acente Yönetim 
Yazılımımız, CIO REVIEW 
dergisi tarafından 
«Dünyanın gelecek 
vadeden  en iyi 20 
seyahat konaklama 
sisteminden biri» seçildi

2017

Elektra,  Türkiye’nin 
En İyi Otel Yazılımı 

Seçildi (QM Awards)

Elektra,  Insight Success
dergisi tarafından «Dünyanın 

en değerli 20 markasından 
biri» ve «Dünyanın en değerli 

10 Bulut seyahat çözümü 
sağlayıcısından biri» seçildi

2018
Online Biletleme 
Otomasyonumuz 

hayata geçti. 

2019
«Elektraweb» Turizm ve 

konaklama sektöründeki en 
kapsamlı web tabanlı otel 

yönetim yazılımı olarak 
hayata geçti

Önemli 
Kilometre Taşlarımız



ÜRÜNLERİMİZ

Elektra Otel Yönetim Sistemi (Masaüstü Versiyon)

Elektraweb Otel Yönetim Sistemi (Web tabanlı, Cloud Yapı)

Elektra Seyahat ve Biletleme Portalı Çözümleri

Medisoft Hastane Yönetim Sistemi



• Türkiye’de Pazar lideri

• Her yıl 9000 turizm personelinin yetişmesine katkı sunuyor

• %100 Türk mühendisler tarafından üretildi.

Türkiye’deki 15.000 Otelin 

5000+ Tanesi ELEKTRA ile Yönetiliyor



ELEKTRA,

Kamu Kurumlarının da 

İlk Tercihi…

• TCMB Sosyal Tesisleri

• TBMM

• Hakimevleri

• Vilayetevleri

• Öğretmenevleri

• Polisevleri

• Tüpraş

• TEDAŞ

• Vakıflar Bankası

• Ziraat Bankası

• Türk Telekom

• TMSF’ye Bağlı Oteller



ELEKTRAWEB, 2 yılda 1000+ Kullanıcıya Ulaştı

Granada Luxury
Hotel

872 Oda

Akrones Termal 
Hotel

317 Oda

Sandıklı Termal 
Hotel

345 Oda

Wome Deluxe 
Hotel

589 Oda

Miracle Asia
Hotel

219 Oda

Rubi Platinum 
Hotel

402 Oda





AMSTERDAM
Corendon City 

Hotel
680 Oda

KARAYİPLER
Mangrove

Resort Hotel
399 Oda

BAKU
Af Hotel
300 Oda

IBIZA
Marble Beach

Hotel
316 Oda

TEBRİZ
Laleh Park Hotel

220 Oda

KARAYİPLER
Livingstone

Resort Hotel
203 Oda

ELEKTRAWEB, 10 ÜLKEDE…



NEDEN BİZİ TERCİH ETTİLER ?



Her Zaman En Güncel Teknolojiyi 

Kullanıyoruz

Elektraweb, yapısı gereği tüm teknik güncellemeleri anında 

kullanıcılarına yansıtır. Böylece versiyon güncelleme işlemleri ortadan

kalkar ve kullanıcılar her zaman en güncel teknolojiyi kullanmış olur.



Elektraweb kullanmayan 250 odalı bir 

otelin “yıllık – ortalama” bilgi işlem 

gideri sizce ne kadardır?

Her yıl tekrarlanan, on binlerce Euro’luk

«Gizli Maliyetleriniz»den Elektraweb

ile kurtulabilirsiniz

Elektraweb, Otelinizdeki 

«GİZLİ» Bilgi İşlem Maliyetlerini 

Ortadan Kaldırır



Elektraweb size daha güvenli ve rahat bir 

çalışma düzeni sunmasının yanı sıra olası 

tüm risklere ve ağır yasal düzenlemeler 

karşısında doğrudan sorumluluğunuzu 

minimize eder. Ayrıca, farklı sistemleri 

entegre ve tam verimle çalıştırabilmenin 

kolaylığını sağlar

Elektraweb ile

SIFIR MALİYET – SIFIR RİSK



Online Rezervasyon, Kanal Yönetimi ve Rate Manager ile 

Otellerin Gelirlerini Artırıyoruz



Elektraweb- Google Hotel 

Booking

Entegrasyonu sayesinde 

oteller, Google aramalarında 

en üste çıkıyor,

fiyat-müsaitlik yayınlıyor ve 

komisyon ödemeden direkt 

online rezervasyon 

alabiliyorlar.

Elektraweb ile GOOGLE’da YERİNİZİ ALIN



Web Tabanlı POS ile 

Hem Otel Hem de Restoranlara Esneklik ve Maliyet Avantajı

Sağlıyoruz.



Elektraweb POS Tüm Satış Noktalarında

Elektraweb POS, restoran, cafe, güzellik merkezi, SPA, butik gibi otel 

içerisinde yer alan satış noktalarında kullanılabildiği gibi, otel dışında, 

online ticarete geçerek paket siparişi hedefleyen küçük işyerlerinde 

de rahatlıkla kullanılabilir.



3. Parti Yazılımlar ile 

Kolayca Entegre Oluyoruz

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 Entegrasyonunu Ücretsiz Sunuyoruz

Ücretsiz sanal POS entegrasyonu ile otellerin web sitelerinden kredi kartıyla ödeme almasını 

veya daha sonra ödeme yapılması için misafire güvenli ödeme linki gönderilmesini sağlıyoruz.

Türkiye'deki Tüm Bankalar + Uluslarası Ödeme Sistemleri

• HepsiBuradaPayment
• TwistPay
• Sofort
• Compuop, 
• Stripe, 
• Paypal, 
• SslCommerz
• Ingenico

• AKBANK
• Vakıfbank
• Garanti
• Halkbank
• İş Bankası
• Denizbank
• Finansbank
• HSBC
• YapiKredi
• Ziraat Bankası
• Türkiye Ekonomi Bankası



Misafirlerin de Kullandığı Program

Masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonlarından 

tüm program kullanılabilir. Misafir uygulaması ile misafirin tesis 

içindeki rezervasyonları, siparişleri, ödemeleri hatta arıza - şikayet 

bildirimlerini kendi kendine yapabilmesini ve konu ile ilgili süreci 

uygulama üzerinden takip edebilmesini sağlıyoruz.



E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter 

Entegrasyonları Hazır

Elektraweb’in sektörde yaygın olarak kullanılan eFinans, İzibiz, 

Foriba, ING gibi özel entegratörlerle entegrasyonları hazırdır



Otellerin, en az 15 farklı firma ile sonuçlandırabileceği iş süreçlerini, 

Elektraweb ile tek yazılımda Çözümlüyoruz

MUHASEBE

KANAL
YÖNETİMİ

E-FATURA

ONLINE
REZERVASYON

RESTORAN
YÖNETİMİ

HOTSPOT

CRM

SPA

KİMLİK 
OKUMA

İK

CALL CENTER

MİSAFİR 
UYGULAMALARI

STOK

SATIŞ - BANKET

OTEL
YÖNETİMİ





• Rezervasyon, 
• Bilet satış, 
• Ödeme alma, 
• Otomatik giriş, 
• Üyelik yönetimi
• Restoran Yönetimi

ELEKTRA Seyahat Portalı ve Bilet Otomasyonu Uygulamaları

• Rezervasyon, 
• Bilet satış, 
• Ödeme alma, 
• Otomatik giriş, 
• Üyelik yönetimi



ELEKTRA Seyahat Portalı ve Bilet Otomasyonu Uygulamaları

• SAP entegrasyonu, 
• Otellerin entegrasyonu, 
• Tatil Sepeti entegrasyonu, 
• Amadeus entegrasyonu

• Tüm Alt Yapı Çalışması



• 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




