
AKOFFICE - PRATİK BİLGİLER

Bu sunum; siz değerli müşterilerimizin web sitemizi kolay kullanmanız için pratik 

bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.



www.akoffice.com.tr

Siteye üye girişi yapmak için ana sayfada, sağ üstte bulunan ‘Üye girişi’ yazısını 

tıklayabilirsiniz.

Siteye Giriş

Karşınıza gelen ekranda, kullanıcı adınız ve parolanız istenir. Şifrenizi 

unuttuysanız ‘Şifremi Unuttum’ linkine tıklayarak email adresinize şifre sıfırlama 

talebi isteyebilirsiniz. 
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Giriş yaptığınızda ana sayfada firma logonuz görünür. Buraya tıklayarak 

anlaşmalı olan ve sipariş verebileceğiniz ürünlerin listesini görebilirsiniz.

Anlaşmalı Ürünlere Çabucak Ulaşmak

İpucu: Gelen sayfada daha çok ürün görmek için; ürünlerin hemen üstündeki 

kavuniçi alandaki ‘Listele’ yi ‘Tümü’ olarak değiştirebilirsiniz.
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Hızlı Bir Şekilde Ürün Bulmak

1- Klasik Arama: Ürün listesi sayfasında klavyenizdeki CRTL + F tuşlarına 

bastığınızda arama kutusu çıkar. Buraya aramak istediğiniz ürünü yazarken 

sayfada o kelimelerle uyuşan stoklar görünür. Bu yöntemle tüm ürünleri kolayca 

bulabilirsiniz.

İpucu: Daha çok ürün görmek 

için; ürünlerin hemen üstündeki 

kavuniçi alandaki ‘Listele’ yi 

‘Tümü’ olarak değiştirebilirsiniz.

Internet Explorer

Google Chrome
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Hızlı Bir Şekilde Ürün Bulmak

2- Sayfadaki Aramayı Kullanma: Ürün listesi sayfasında üst kısımdaki kavuniçi 

alanda listenizde kaç ürün olduğunu görebilirsiniz. Ortada olan arama 

kutucuğuna, aramak istediğiniz kelimeyi girerek ‘Listede Ara’ butonuna basınız

İpucu: Ürünü bulduktan sonra 

almak istediğiniz adedi yandaki 

kutucuğa yazarak sepete 

ekleyebilirsiniz.

Aradığınız kelimeyi yazın

Enter ‘a basın veya 

burayı tıklayın
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Sepette Alışveriş Listesi Oluşturmak

İpucu: Her ay benzer ürünleri sipariş veriyorsanız bunları bir listeye kaydedip 

daha sonra kolayca ulaşabilir ve tek tıkla sipariş verebilirsiniz.

2- Gelen pencerede listeye isim vererek Ekle 

butonuna basınız Örnek: ‘Gıda Ürünleri’

1- Sepetteyken ‘Liste Oluştur’ butonuna 

tıklayınız. 

3- Aşağıda açılır kutu ve Listeye ekle 

butonlarının geldiğini göreceksiniz. Buradan az 

önce açtığınız Gıda ürünlerini seçerek listeye 

ekle butonuna basınız.
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Profilinize gittiğinizde aşağıdaki menüleri görürsünüz(1). Buradan ‘Alışveriş 

Listem’e tıklayarak kaydettiğiniz listeleri görebilirsiniz(2). Detaya tıkladığınızda 

ürünleri görebilirsiniz (3) Bu ürünlerden istediğinizi seçerek sepete 

ekleyebilirsiniz. 

Alışveriş Listeniz

1 2 3

İpucu: Alışveriş listeleri ürünleri kategorilere ayırmanız için ideal listelerdir.
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Soru: Siteye giriş yapamıyorum! 

Cevap: Kullanıcı adınız doğruysa şifrenizi 123456 olarak deneyiniz. Hala giriş yapamıyorsanız hata 

mesajını gösterir ekran görüntüsünü alarak müşteri temsilcinize email atınız.

Soru: Bir ürünü bulamıyorum! 

Cevap: Kuvvetle muhtemel bu ürünün anlaşma tarihi bitmiştir. Öncelikle müşteri temsilcinize 

sorabilirsiniz. Daha sonra firma yetkilinizle bu bilgiyi paylaşabilirsiniz. Kendisi anlaşma tarihini uzatarak 

ürünü görmenizi sağlayabilir.

Soru: Siparişimin durumunu görmek istiyorum! 

Cevap: Profilinize gidiniz. Soldaki menülerden ‘Tamamlanan Siparişler’ i tıklayınız. Sapda siparişlerinizi 

göreceksiniz. Bunlardan hangisinin durumunu görmek istiyorsanız o siparişin en sağındaki  ‘Siparişin 

Durumu’ nu tıklayarak bunu görebilirsiniz.

Soru: Limit Yetersiz gibi bir mesaj alıyorum! 

Cevap: Sitemiz üzerinden pekçok firmaya destek vermekteyiz. Her firmanın ayrı ayrı limit tanımlamaları 

olmaktadır. Limitlerle ilgili kısıtlama şekilleri şöyledir; 1- Alt limit 2- Üst limit 3-Adetsel Limit 4-Tarihler 

Arası Limit. Böyle bir durumla karşılaştığınızda aldığınız hata mesajının ekran görüntüsünü müşteri 

temsilcinize email atınız.

SORUAR ve CEVAPLAR
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TEŞEKKÜRLER!
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