
GELECEĞIN GOLF 
TEKNOLOJISI

NEXXCHANGE & xTradeSoft

IÇERIK SORUMLUSU: 

Ayrıntılı bilgi için, size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Nexxchange AG 

Landstraßer Hauptstraße 1 Top 12 

1030 Viyana, Avusturya

Tel.: +43 1 606 20 70 10 

Faks: +43 1 606 20 70 72

E-Posta: offi  ce@nexxchange.com
www.nexxchange.com



TEK ÇATI ALTINDA İKİ GÜÇLÜ ORTAKLAR

BORSA YAZILIMI İLE UZUN 
YILLAR DENEYİMİ

BIZ GELECEĞIN ÜZERINDE ÇALIŞIYORUZ – 
NEXXCHANGE GOLFSUITE

WEB TABANLI VE TÜM ENTEGRE

TAM GÜVENLIK, TAM SERVIS
Ulusal istatistikler gösterdiği gibi, SaaS (Software as a Ser-
vice) neredeyse hatasız kullanılabildiğini kanıtlıyor. Ne kadar 
güvenilir olduğu kanıtlanmış olsada, her türlü olasığa karşı 
güvenlik konseptimiz ile hazırlıklıyız. Sunduğumuz GolfSuite 
arka planda bir 99,5% varolma yüzdesini iki ayrı yönetilen 
veritabanı ve yine iki ayrı veri merkezi ile sağlamaktadır. Bu 
önlemlere ilaveten müşterilerin tüm verileri her gün özel bir 
harddisk‘e kayıt edilmektedir. Nexxchange uygun fi yata bir 

çok hizmetler sunmaktadır: Müşteri yönetimi (Customer Re-
lationship Management), birden çok Kulübün idaresi, Teeon-
line-Rezervasyon sistemi, Turnuva, POS Kasa sistemi, dinamik 
üyeliği ve yönetimi, Acenta modülü (Bölgesel yönetimi), v.b. 

Nexxchange ağırlıklarını Golf oyununu optimize edebilmek 
için, ticari işlemlerine odaklanmış bir teknoloji şirketidir. Bun-
lara müşteri üyelik yönetimi, turnuvalar, Pos - Kasa sistemi, 
Teeonline-Rezervasyon ve çok daha fazla alan kapsamakt-
adır.  Yazılım-Çözünümüz Hak rezervasyon platformları alanın-
da, ÖGV ve FIG tarafından sertifi kalanmış ve düşük maliyet 
karşılığında yüksek Performans sonuçları elde etmektedir. 
Nexxchange B2B Cözümü “Software as a Service” konseptimiz 
ile kendini tanımlamaktadır.

xTradeSoft GmbH, Viyana oturumlu, Nexxchange‘e bağlı 
avusturyalı bir kuruluşudur. Bir dış kaynaklı yazılım geliştirme 
şirketi olarak, görevi belirli çözüm yazılımı üreterek ve bunları 
gerçekleştirmesi ile sorumludur. 1994‘den itibaren xTradeSoft 
ulusal platformunda yazılım ve geliştirme sektöründe başarılı 
faaliyet göstermektedir. Referans müşterilerimiz olarak Kuveyt 
ile Lima borsası, ve orta asyada hisse komisyoncu-fi rmaları 
sayılmaktadır. Yasalar gereği iki kuruluş Nexxchange çatı altın-
da bağlantılıdır.

xTradeSoft, Kuveyt Automated Retrieval System (KARS) gelişti-
ren kuruluştur, piyasa bilgilerini müşterilerine ulaştıran ve bu 
yöntemi ile yatırımcılarına canlı olarak piyasaya bağlanmalarını 
sağlar. Müşteri talebi üzerine yazılımı Linux, MS-SQL, Java ve 
Microsoft Windows‘un grafi ksel kullanılabilir yüzeyi ile progra-
ma özel Library inşa edilmiştir.  

Kuwait Middle East Financial Investment Company (KMEFIC) 
için xTradeSoft tarafından ilk E-Trading-Sayfasi “Alawsat.com” 
2000-2001‘de geliştirilmiş ve uygulanmıştır. National Ivest-
ments Company (NIC) ise tüm özelliklere sahip olan bir E-Tra-
ding çözümü olarak xTradeSoft tarafından 2008‘de geliştirilmiş 
ve yine uygulanmıştır.

Ismimizin anlamı – Nexxchange, Next Exchange‘den oluş-
maktadır – Müşteri Ağ‘sı oluşturmakta ve buna göre tam bir 
IT Çözümleri üretmekte hep ilk sirada bulunmaktayız.  En 
yeni teknoloji ile çalışarak hedefl erimiz, “Hospitality 4.0” Golf 
sahasına kurmak ve Operatörün tüm iş süreçlerini kapsayan 
bir Çözüm oluşturmaktır. Müşterilerin ve Kulüp yöneticilerin 
işlemlerini otomatikleştirerek kullanımını, uyumlu bir Webdi-
zayn ile kolaylaştırmaktayız.  Hızla büyüyen dijitalleşim Dinlen-
me ve Turizm sektörünede meydan okumaktadır. Uyumlu bir 

bölgesel yönetmeliği için, birleştirilmiş Tee Time teklifl erden 
olusan bir Ağ ve Otel işletmecileri ile işbirliği yapılmasının son 
derece büyük ve parlak bir geleceği olmaktadır.  Tüm bu gere-
ken standartları oluşturmak için bizim IT Çözümümüz örneğin, 
modern bir Bölgesel Rezervasyon Portal sunmaktadır. Firma-
lara sadece dinamik üyeliklerinin yönetimine ilaveten, otel ve 
seyahat acentalarını bu platform üzerinden birleştirebilirsiniz.

xTradesoft oluşturuyor – 20 senelik Borsa ve çevresindeki 
edindiği tecrübeye dayanarak – 2012 sonu itibaren, web ta-
banlı ve tüm entegre edilmiş  Golf Kulübü Yönetme yazılımı 
“GolfSuite” olarak kullanımdadır. Nexxchange bu yazılımı tüm 
işlem taleplerini bir çözümde karşılayabilmek için  komple-ser-
vis olarak sunmaktadır. Nexxchange müşteri yönetimi için ge-
rekli tüm yazılımlarınızı gereksiz kılmaktadır. Lisans sorunları, 

ekstra mevkinize giderek servis veya uygulama yüklemeleri, 
Kulübünüzde extra veri tabanları, güncellemeler, hızlı işlemler 
için extra Server , artık geçmişte kaldı. Internet girişiniz ile – 
ister Masaüstü bilgisayarı, Tablet veya taşınabilir bir bilgisayar, 
kullanım için tek ön şartlarımızdır. Nexxchange GolfSuite, Yeni 
kullanım - fi yat bazı modülü, yaygın olan başka Server-Kulla-
nici-Sunucularin‘dan çok daha fazla altındadır. 
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