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Logo Tiger Wings Enterprise hakkında 
Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri 
yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını web tabanlı olarak karşılamak üzere tasarlanan Logo Tiger 
Wings Enterprise, zengin iş fonksiyonları ve geliştirilebilir yapısıyla tam kapsamlı bir çözüm sunuyor.  

Logo Tiger Wings Enterprise tüm operasyonların pratik bir şekilde ve uygun maliyetlerle yönetilmesini 
sağlıyor. Birimler arası bilgi akışı doğru ve güncel verilerle sağlanırken, karmaşık iş süreçleri de 
sadeleştirilip düzenleniyor.  

Logo Tiger Wings Enterprise ile tedarik süreçlerinden müşteri ilişkileri yönetimine kadar tüm 
faaliyetler tek noktadan ve tutarlı şekilde yürütülebiliyor. Böylece işletmenin sürdürülebilir 
performansında gelişme kaydediliyor. Yine tek noktadan erişim sayesinde kullanıcılar arasında eş 
zamanlı iletişim sağlanabildiği için zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden de tasarruf ediliyor.  

Logo Tiger Wings Enterprise, birçok ihtiyaca yanıt sunan standart modüllerinin yanı sıra, farklı 
sektörlerdeki işletmelere özel çözümlerin bulunabileceği opsiyonel modüller de sunuyor. Bu sayede, 
orta ve büyük ölçekli tüm işletmeler kendileri için en uygun ERP paketini oluşturabiliyor.           

Ürün ile birlikte ana pakete dahil lisanslar 

 Logo Tiger Wings Enterprise (1 
kullanıcılı/kullanıcı) 

 Yabancı Dil Paketi* 
 Finans Yönetimi 
 Duran Varlık Yönetimi 
 Bakım yönetimi 

 Teklif Yönetimi 
 Tedarik Zinciri 

Yönetimi 
 Malzeme 

Yönetimi 
 Satış Yönetimi 

 Üretim 
Yönetimi 

 Üretim 
Planlama 

 Maliyet 
Muhasebesi 

 Muhasebe 
Yönetimi 

Ürüne ek olarak alınabilecek lisanslar 

 Kullanıcı artırımı/ek kullanıcı 
 Dış Ticaret Yönetimi 
 Mali Konsolidasyon 

 Exceltrans 
 Perakende 

 Barkod ve Etiket 
Tasarımı 

 Yabancı Dil Paketi** 

*Türkçe ve İngilizce dilleri desteklenmektedir. 

**Arapça, Farsça, Rusça ve Azerice dilleri desteklenmektedir. 

Logo Tiger Wings Enterprise ile entegre çözümler 
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Logo Tiger 3 Enterprise hakkında 
Kapsamlı üretim faaliyetleri olan orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik Logo Tiger 3 Enterprise, 
süreçleri kolaylaştırıp geniş fonksiyon yelpazesiyle üretim süreçlerindeki ihtiyaçları etkili şekilde 
karşılayarak üretimde sürdürülebilir verimlilik sağlıyor. Logo Tiger 3 Enterprise, ölçeklendirilebilir yapısı 
sayesinde zaman içinde değişen gereksinimlere kolayca uyarlanabiliyor. 

Logo Tiger 3 Enterprise tüm operasyonların pratik bir şekilde ve uygun maliyetlerle yönetilmesini 
sağlıyor. Birimler arası bilgi akışı doğru ve güncel verilerle sağlanırken, karmaşık iş süreçleri de 
sadeleştirilip düzenleniyor.  

Logo Tiger 3 Enterprise ile tedarik süreçlerinden müşteri ilişkileri yönetimine kadar tüm faaliyetler tek 
noktadan ve tutarlı şekilde yürütülebiliyor. Böylece işletmenin sürdürülebilir performansında gelişme 
kaydediliyor. Yine tek noktadan erişim sayesinde kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlanabildiği 
için zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden de tasarruf ediliyor.  

Logo Tiger 3 Enterprise, birçok ihtiyaca yanıt sunan standart modüllerinin yanı sıra, farklı sektörlerdeki 
işletmelere özel çözümlerin bulunabileceği opsiyonel modüller de sunuyor. Bu sayede, orta ve büyük 
ölçekli tüm işletmeler kendileri için en uygun ERP paketini oluşturabiliyor.           

Ürün ile birlikte ana pakete dahil lisanslar 

 Logo Tiger 3 Enterprise (1 
Kullanıcılı) 

 Yabancı Dil Paketi* 
 Finans Yönetimi 
 Duran Varlık Yönetimi 
 Bakım Yönetimi 

 Teklif Yönetimi 
 Tedarik Zinciri 

Yönetimi 
 Malzeme Yönetimi 
 Satış Yönetimi 

 Üretim Yönetimi 
 Üretim Planlama 
 Maliyet Muhasebesi 
 Muhasebe Yönetimi 

 

Ürüne ek olarak alınabilecek lisanslar 

 Kullanıcı Artırımı  
 Dış Ticaret Yönetimi 
 Mali Konsolidasyon 

 Exceltrans 
 Perakende 

 Barkod ve Etiket Tasarımı 
 Yabancı Dil Paketi** 

*Türkçe ve İngilizce dilleri desteklenmektedir. 

**Arapça, Farsça, Rusça ve Azerice dilleri desteklenmektedir. 

Logo Tiger 3 Enterprise ile entegre çözümler 
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Logo Tiger Wings hakkında 
Orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan Logo Tiger Wings, web 
üzerinden kullanım sayesinde sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor. Veri 
yönetiminden satış operasyonlarına kadar tüm iş süreçlerini verimli ve etkin şekilde yöneterek zaman 
ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Böylece iş süreçlerinde verimlilik kazanan işletmeler, gereksiz iş 
yükünden kurtularak rekabet avantajına ve inovasyona kaynak ayırabiliyor.          

Logo Tiger Wings kalite ve verimlilik anlayışını, çalışan düzeyinden başlayarak tüm süreçlere 
yaygınlaştırıyor. Böylece birimler arası bilgi akışı doğru ve güncel verilerle sağlanıyor, karmaşık iş 
süreçleri sadeleştirilip düzenleniyor. Sisteme bilgi girişi olduğunda tüm bölümler yetkileri dahilinde 
doğrudan güncel bilgiye ulaşabiliyor. Kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlanıyor, böylece 
zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden tasarruf ediliyor.  

Logo Tiger Wings, farklı sektörlerdeki büyük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış 
standart modüllerin yanı sıra, özel çözümleri de opsiyonel olarak sunuyor. Bu sayede işletmeler, 
ihtiyaçlarına en uygun ERP paketini oluşturabiliyor. 

Ürün ile birlikte ana pakete dahil lisanslar 

 Logo Tiger Wings (1 
kullanıcılı/kullanıcı) 

 Yabancı Dil Paketi* 
 Finans Yönetimi 

 Muhasebe 
Yönetimi 

 Satış Yönetimi 
 Duran Varlık 

Yönetimi 

 Tedarik Zinciri 
Yönetimi 

 Malzeme Yönetimi 

Ürüne ek olarak alınabilecek lisanslar 

 Kullanıcı artırımı/ek kullanıcı 
 Dış Ticaret Yönetimi 
 Mali Konsolidasyon 
 Dağıtım Yönetimi 

 Teklif Yönetimi 
 Konfigürasyon 

Yönetimi 
 Exceltrans 

 

 Perakende 
 Barkod ve Etiket Tasarımı 
 Yabancı Dil Paketi** 

*Türkçe ve İngilizce dilleri desteklenmektedir. 

**Arapça, Farsça, Rusça ve Azerice dilleri desteklenmektedir. 
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Logo Tiger 3 hakkında 
Orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan Logo Tiger 3, veri yönetiminden 
satış operasyonlarına kadar tüm iş süreçlerini verimli ve etkin şekilde yöneterek zaman ve maliyet 
tasarrufu sağlıyor. Böylece iş süreçlerinde verimlilik kazanan işletmeler, gereksiz iş yükünden 
kurtularak rekabet avantajına ve inovasyona kaynak ayırabiliyor.                                 

Logo Tiger 3 kalite ve verimlilik anlayışını, çalışan düzeyinden başlayarak tüm süreçlere 
yaygınlaştırıyor. Böylece birimler arası bilgi akışı doğru ve güncel verilerle sağlanıyor, karmaşık iş 
süreçleri sadeleştirilip düzenleniyor. Sisteme bilgi girişi olduğunda tüm bölümler yetkileri dahilinde 
doğrudan güncel bilgiye ulaşabiliyor. Kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlanıyor, böylece 
zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden tasarruf ediliyor.  

Logo Tiger 3, farklı sektörlerdeki büyük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış 
standart modüllerin yanı sıra, özel çözümleri de opsiyonel olarak sunuyor. Bu sayede işletmeler, 
ihtiyaçlarına en uygun ERP paketini oluşturabiliyor. 

Ürün ile birlikte ana pakete dahil lisanslar 

 Logo Tiger 3 (1 Kullanıcılı) 
 Yabancı Dil Paketi* 
 Finans Yönetimi 

 Muhasebe 
Yönetimi 

 Satış Yönetimi 
 Duran Varlık 

Yönetimi 

 Tedarik Zinciri 
Yönetimi 

 Malzeme Yönetimi 

Ürüne ek olarak alınabilecek lisanslar 

 Kullanıcı Artırımı 
 Dış Ticaret Yönetimi 
 Mali Konsolidasyon 
 Dağıtım Yönetimi 

 Teklif Yönetimi 
 Konfigürasyon 

Yönetimi 
 Exceltrans 

 

 Perakende 
 Barkod ve Etiket Tasarımı 
 Yabancı Dil Paketi** 

*Türkçe ve İngilizce dilleri desteklenmektedir. 

**Arapça, Farsça, Rusça ve Azerice dilleri desteklenmektedir. 

 

Logo Tiger 3 ile entegre çözümler 
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Logo GO Wings hakkında 
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin süreçlerini etkili bir şekilde yönetebilmeleri ve rekabet avantajı 
sağlamaları için muhasebe çözümlerinden fazlası gerekiyor. Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile 
inovasyon yeteneğini bir araya getirerek KOBİ'lere özel olarak geliştirdiği web üzerinden kullanılan 
Logo GO Wings ile stoktan siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçleri tek 
noktadan etkin bir şekilde yönetiliyor. 

Sektör-bağımsız yapısıyla; dağıtımdan inşaat, eğitimden tekstile, medyadan sağlığa kadar pek çok farklı 
sektörden işletmenin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor. Yasal mevzuata tam uyumlu olan Logo Wings’in 
güncel yapısı sayesinde tüm kayıtlar güvenle yönetilebiliyor. Sezgisel ve kolay kullanım baz alınarak 
yeni nesil teknolojilerle geliştirilen Logo GO Wings’in göz yormayan, estetik masaüstü tasarımı, 
kişiselleştirilebilme özelliği ile istediğiniz tüm bilgilere kolay ve hızlı bir şekilde erişmenizi sağlıyor. Logo 
GO Wings'in kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolay ve hızlı veri girişi yapılabiliyor, rapor ve 
uygulamalara kolayca erişilebiliyor. 

İş süreçlerinde daha etkili kontrol ve daha üstün verimlilik sunan Logo GO Wings, ayrıca işletmelere 
özel gereksinimler için de ek özelliklerle zenginleştirilebiliyor. Böylece tüm KOBİ’ler, kendileri için en 
uygun Logo GO Wings paketini oluşturabiliyor.   

Ürün ile birlikte ana pakete dahil lisanslar 

 Logo GO Wings (1 
kullanıcılı/kullanıcı) 

 Stok Yönetimi 
 Cari Hesap 
 Kasa 

 

 Sabit Kıymet 
Yönetimi 

 Muhasebe 
 İş Akış Yönetimi 

 Dökümler 
 Tanımlar 
 Banka 

 

Ürüne ek olarak alınabilecek lisanslar 

 Barkod ve Etiket Tasarımı 
 Perakende 
 Analitik Bütçe 

 Exceltrans 
 e-İhracat İşlemleri 

 

 Yabancı Dil Paketi* 
 Kullanıcı artırımı/ek 

kullanıcı 

*İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça ve Azerice dilleri desteklenmektedir. 

Logo GO Wings ile entegre çözümler 
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Logo GO 3 hakkında 
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin süreçlerini etkili bir şekilde yönetebilmeleri ve rekabet avantajı 
sağlamaları için muhasebe çözümlerinden fazlası gerekiyor. Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile 
inovasyon yeteneğini bir araya getirerek KOBİ'lere özel olarak geliştirilen Logo GO 3 ile stoktan 
siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçleri tek noktadan etkin bir şekilde 
yönetiliyor. 

Sektör-bağımsız yapısıyla; dağıtımdan inşaat, eğitimden tekstile, medyadan sağlığa kadar pek çok farklı 
sektörden işletmenin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor. Yasal mevzuata tam uyumlu olan Logo GO 3’ün 
güncel yapısı sayesinde tüm kayıtlar güvenle yönetilebiliyor. Sezgisel ve kolay kullanım baz alınarak 
yeni nesil teknolojilerle geliştirilen Logo GO 3’ün göz yormayan, estetik masaüstü tasarımı, 
kişiselleştirilebilme özelliği ile istediğiniz tüm bilgilere kolay ve hızlı bir şekilde erişmenizi sağlıyor. Logo 
GO 3'ün kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolay ve hızlı veri girişi yapılabiliyor, rapor ve uygulamalara 
kolayca erişilebiliyor. 

İş süreçlerinizde daha etkili kontrol ve daha üstün verimlilik sunan Logo GO 3, ayrıca işletmelere özel 
gereksinimler için de ek özelliklerle zenginleştirilebiliyor. Böylece tüm KOBİ’ler, kendileri için en uygun 
Logo GO 3 paketini oluşturabiliyor.   

Ürün ile birlikte ana pakete dahil lisanslar 

 GO 3 Ana Paket (1 
Kullanıcılı) 

 Stok Yönetimi 
 Cari Hesap 
 Kasa 

 

 Sabit Kıymet 
Yönetimi 

 Muhasebe 
 İş Akış Yönetimi 

 Dökümler 
 Tanımlar 
 Banka 

 

Ürüne ek olarak alınabilecek lisanslar 

 Barkod ve Etiket 
Tasarımı 

 Perakende 
 Analitik Bütçe 

 Exceltrans 
 e-İhracat İşlemleri 

 

 Yabancı Dil Paketi* 
 Kullanıcı Artırımı 

*İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça ve Azerice dilleri desteklenmektedir. 

Logo GO 3 ile entegre çözümler 
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Logo Start 3 hakkında 
Mikro işletmelerin ihtiyaçları ve beklentilerine göre özel olarak geliştirilen Logo Start 3 stok, maliyet, 
kasa, fatura, sipariş, banka ve müşteri bilgilerinin tek noktadan yönetimini sağlayarak iş yükünü 
hafifletiyor ve kârlılığı artırıyor. 

Kolayca ve kısa sürede devreye alınan Logo Start 3, hedeflere ulaşmak için gerekli teknolojik altyapıyı 
sağlamanın yanı sıra günlük işlemlere yönelik tüm ihtiyaçları da karşılıyor. Emlakçı, sigortacı, poliklinik, 
kırtasiye, çiçekçi, pastane, parfümeri, dershane ve galeri gibi muhasebesini dışarıdan takip eden, tek 
kullanıcılı, küçük ölçekli işletmeler Logo Start 3 ile işlemlerini yapabiliyor. Böylece banka hesaplarından 
aylık ödemelere, stok bilgilerinden e-Fatura kesimine kadar her noktada işletmeler kontrol altında 
tutulabiliyor. 

 Logo Start 3 ile çalışmaya kısa sürede başlar, 
 İşlerinizde zamandan tasarruf eder, 
 Maliyetlerinizi azaltır, kazancınıza kazanç katar, 
 İşletmenizin anlık durumunu kontrol eder, 
 Hizmet kalitenizi yükseltir, 
 Müşteri memnuniyetinizi artırırsınız. 

 

Ürün ile birlikte ana pakete dahil lisanslar 

 Logo Start 3 Ana Paket (Tek Kullanıcılı) veya Logo Start 3 (e-Devlet İçerikli) 
Ana Paket (Tek Kullanıcılı) 

 Cari 
 Çek/Senet Takibi 
 Banka 
 Kasa  
 Ödeme İşlemleri 
 Fatura/İrsaliye 
 Sipariş Yönetimi 
 Müstahsil Makbuzu 
 e-Fatura* 
 e-Arşiv Fatura* 
 e-İrsaliye* 

 
*Logo Start 3 (e-Devlet İçerikli) paketinin içerisinden standart olarak bulunmaktadır. 

Logo Start 3 ile entegre çözümler 
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Logo Tiger HR hakkında 
İnsan ve organizasyonel dönüşümün işletmelerin ihtiyaçlarına göre dizayn edilerek yönetilmesi şirket 
içi tüm süreçleri doğrudan etkileyerek, işletmelerin varlığını da şekillendiriyor. Logo Tiger HR, 
işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek, mevcut yapının ve 
dönüşümün İK profesyonelleri tarafından en verimli şekilde uyarlanmasına olanak sağlıyor.  

İhtiyaca göre zenginleştirilebilen modüler yapısıyla Logo Tiger HR esnek, modern ve web tabanlı yapısı 
sayesinde operasyonların hızlı ve etkin şekilde yönetilmesini sağlarken, sahip olduğu portaller 
aracılığıyla şirket içi iletişimi ve iş verimliliğini artırıyor. 

Her ölçekteki firmanın ve sektörün insan kaynakları ihtiyaçlarına yanıt veren Logo Tiger HR, İK 
trendlerine göre değişen gereksinimlere göre sürekli geliştirilerek çevik organizasyonlar yönetmenize 
destek oluyor. 

Ürün ile birlikte ana pakete dahil lisanslar 

 Özlük Yönetimi 
 Yabancı Dil 

Paketi* 
 

 10 Kullanıcı  100 Çalışan   

Ürüne ek olarak alınabilecek lisanslar 

 Organizasyon 
Yönetimi 

 Eğitim Yönetimi 
 İzin Yönetimi 

 Anket Yönetimi 
 Performans 

Yönetimi 
 İşe Alım Yönetimi 

 Çalışan Portalı & Mobil 
Uygulama 

 İşe Alım Portalı 
 Kullanıcı Artırımı 
 Çalışan Artırımı 

 

*Türkçe ve İngilizce dilleri desteklenmektedir. 

Logo Tiger HR ile entegre çözümler 
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Logo Bordro Plus hakkında 
Günümüzde tüm iş insanları için zamanın doğru yönetilmesi konusunda artan hassasiyet, süreçleri 
verimli ve doğru bir şekilde yönetebilmek üzere geliştirilen otomasyon bazlı teknoloji çözümlerinin 
kullanımını da zorunlu kılıyor. 

İnovatif çözümleriyle insan kaynakları ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılamaya odaklanan Logo, bu 
kapsamda geliştirdiği Logo Bordro Plus ile İK profesyonellerini bordrolama iş yükünden kurtarıyor.  

Bordro süreçlerinin eksiksiz bir şekilde yönetilmesini sağlayan Logo Bordro Plus kolay kullanım, esnek 
yapı, zaman ve maliyet tasarrufu ile kullanıcılarına yüksek verimlilik sunuyor. İşletmelerdeki insan 
kaynakları profesyonellerine gerek yasal gerekse operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda fayda sağlayan 
Logo Bordro Plus, her ölçekteki firmanın ve sektörün ihtiyaçlarına yanıt veriyor.  

Logo Bordro Plus; sicil, bordro, izin ve borç avans yönetimi özellikleri ile tüm bordro süreçlerinin uçtan 
uca kesintisiz bir şekilde yönetilmesine olanak sağlıyor. 

Ürün ile birlikte ana pakete dahil lisanslar 

 10 Kullanıcı & 100 Çalışan 
 Sicil Yönetimi 

 

 Bordro Yönetimi 
 İzin Yönetimi 

 

 Borç Avans Yönetimi 
 Yabancı Dil Paketi* 

 

Ürüne ek olarak alınabilecek lisanslar 

 Ücret Simülasyonu  Çalışan Artırımı  
 Otomatik Katılım 

Entegrasyon Modülü 
 Yabancı Dil Paketi** 

 Kullanıcı Artırımı  
 

 

 

*Türkçe ve İngilizce dilleri desteklenmektedir. 

**Arapça, Farsça, Rusça ve Azerice dilleri desteklenmektedir. 

 

Logo Bordro Plus ile entegre çözümler 

 



ARTI ÇÖZÜM YAZILIM&Pazarlama Dökümanı 
9/29/2022 Sayfa 11 
 

Logo e-Fatura hakkında 
Logo e-Fatura çözümü, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak UBL-TR 
standardında ve elektronik belge olarak düzenlenen faturaların, belirlenen veri aktarım protokolü 
aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlıyor. Faturaların elektronik belge olarak 
düzenlenmesi, iletilmesi ve muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yasal çerçeve doğrultusunda 
düzenlenen faturalar, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip oluyor. Anonim, Limited, Gerçek ve 
Şahıs şirketi statüsünde bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasından yararlanabiliyor.  

Logo e-Fatura çözümü ile faturalarını dijital ortama taşıyan işletmeler ödeme ve tahsilat süreçlerinde 
hız ve verimlilik artışı elde ediyor. Ayrıca kağıt faturaların basımı, gönderimi ve saklanması gibi 
işlemlerden kaynaklanan maliyetler de ortadan kalkıyor. Böylelikle işletmelerin sürdürülebilir bir 
performans elde etmeleri sağlanıyor. Ayrıca kağıt kullanımının sona ermesiyle sağlanan maliyet 
avantajına ek olarak çevre dostu bir uygulama da sunuyor.  

Logo e-Fatura çözümü, fatura ve muhasebe süreçlerine önemli ölçüde hız kazandırmanın yanı sıra, 
elektronik ortamda kesilmiş ve arşivlenmiş faturalara da kolayca ulaşma imkanı veriyor.  Logo e-Fatura 
uygulaması, standartlara uygun entegrasyon sayesinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemine entegre 
oluyor ve böylece e-faturaların alım ve iletim işlemleri otomatize ediliyor. Logo e-Fatura çözümü aynı 
zamanda kullanılmakta olan ERP çözümüne ve işletmenin genel iş süreçlerine kolayca entegre 
edilebiliyor.   

e-Fatura ile entegre çözümler 
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Logo e-Defter hakkında 
Logo e-Defter çözümü, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen standartlara uygun 
şekilde dijital ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini 
sağlıyor. Değişen mevzuata göre güncellenen ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın standartlarına uyumlu 
şekilde geliştirilen yapısıyla işlemlerin yasalarla uyumlu ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. 

Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir'in Logo e-Defter ile hazırlanması sayesinde bu belgelerin basımı, 
noter onayı, kâğıt, kartuş gibi operasyonel maliyetlerden ve hazırlık ya da arşivleme gibi zahmetli 
işlemlerden kaynaklı iş yükünden tasarruf edilebiliyor.  Üstelik işletim denetim süreçlerini 
kolaylaştırırken, hızlı ve kolay erişim özelliği ile işlemlerin yer ve zamandan bağımsız 
gerçekleştirilebilmesini mümkün kılıyor. Logo e-Defter çözümü aynı zamanda kullanılmakta olan ERP 
çözümüne ve işletmenin genel iş süreçlerine kolayca entegre edilebiliyor.   

e-Defter ile entegre çözümler 
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Logo e-Arşiv Fatura hakkında 
Logo e-Arşiv Fatura çözümü, e-Fatura kapsamında dışındaki işletmelere ve nihai tüketicilere de 
elektronik fatura düzenlenmesini, faturanın ikinci nüshasının yine elektronik olarak korunmasını ve 
ibraz edilmesini sağlıyor. 

Logo e-Arşiv Fatura çözümü ile işletmeler iş süreçlerinde hız ve verimlilik artışı elde ediyor. Ayrıca kağıt 
faturaların basımı, hazırlanması, dağıtımı ve arşivlenmesi gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetler de 
ortadan kalkıyor. Böylelikle işletmelerin sürdürülebilir bir performans elde etmeleri sağlanıyor. Ayrıca 
kağıt kullanımının sona ermesiyle sağlanan maliyet avantajına ek olarak çevre dostu bir uygulama da 
sunuyor. 

e-Arşiv Fatura uygulamasına geçen firmalar, tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturup kanuni 
süresi boyunca yine elektronik ortamda saklayabiliyor. Özel olarak kağıt olması talep edilmediği sürece 
tüm faturalar elektronik ortamda gönderilebiliyor. Çok sayıda fatura gönderen firmalar için zaman, iş 
gücü, dağıtım ve arşivlemede büyük tasarruf sağlanırken fatura gönderim maliyetleri de ortadan 
kaldırılabiliyor. 

Logo e-Arşiv Fatura çözümü, fatura süreçlerine hız kazandırmanın yanı sıra, elektronik ortamda 
kesilmiş ve arşivlenmiş faturalara da kolayca ulaşma imkanı veriyor.  Aynı zamanda kullanılmakta olan 
ERP çözümüne ve işletmenin genel iş süreçlerine kolayca entegre edilebiliyor.   

e-Arşiv Fatura ile entegre çözümler 
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Logo e-İrsaliye hakkında 
Logo e-İrsaliye çözümü, sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturarak iş süreçlerini hızlandırmayı 
sağlarken, işletmelerin verimliliğini arttırıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilen 
e-İrsaliye, kağıt ortamdaki sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip bulunuyor. Logo e-İrsaliye ile 
sevk irsaliyeleri mevzuata uyumlu şekilde elektronik sertifika ile imzalanarak elektronik ortamda 
iletiliyor, muhafaza ve ibraz ediliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın standartlarına uyumlu şekilde 
geliştirilen e-İrsaliye, değişen mevzuata göre düzenli olarak güncellenerek sürekli uyumluluk sağlıyor. 

Logo e-İrsaliye uygulamasından yararlanan işletmeler iş süreçlerinde hız ve verimlilik artışı elde 
ederken, kağıt sevk irsaliyelerinin basımı ve hazırlanması gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetlerden 
de tasarruf sağlıyor. Sevk irsaliyelerinin dijital ortama taşınması ile hem bu kayıtların veri güvenliği 
sağlanıyor hem de dijital ortamda oluşturulan belgelere sistem üzerinden tek tıkla ulaşmak, 
işletmelerin operasyonel verimliliğini artırıyor. Logo e-İrsaliye, kağıt kullanımının sona ermesiyle 
sağlanan maliyet avantajına ek olarak çevre dostu bir uygulama da sunuyor. Logo e-İrsaliye çözümü 
aynı zamanda kullanılmakta olan ERP çözümüne ve işletmenin genel iş süreçlerine kolayca entegre 
edilebiliyor.   

e-İrsaliye ile entegre çözümler 
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Logo e-Ekstre hakkında 
Logo e-Ekstre çözümü, Uluslararası MT940 formatındaki tüm banka hesap hareketlerini ERP sistemine 
aktarmayı sağlayarak, hesap hareketlerini tek tuşla muhasebeleştirilebiliyor. 

MT940 uluslararası elektronik hesap ekstre formatında oluşturulan hesap hareketi dökümlerinin Logo 
e-Ekstre ile doğrudan ERP'ye aktarılması sayesinde ciddi ölçüde zaman ve iş gücü tasarrufu elde 
ediliyor.  Herhangi bir kısıtlama olmadan, tüm bankalardaki hesap hareketlerinin ERP sistemine 
kolayca ve hatasız şekilde aktarılması sayesinde, operasyonel süreçler daha etkin yönetilebiliyor. 

Kolay kullanımı sayesinde Logo e-Ekstre ile banka işlemleri tek tek ya da toplu olarak seçilebiliyor, 
hesap hareketleri tek ekranda incelenebiliyor ve bilgiler kolaylıkla güncellenebiliyor. Esnek çalışma 
yapısı ile her işlem farklı bir fiş türünde kaydedilebiliyor. Böylece her işlem türü için ayrı muhasebe 
kodu belirlenerek iş süreçlerinde esneklik ve kolaylık sağlanıyor. Logo e-Ekstre çözümü aynı zamanda 
kullanılmakta olan ERP çözümüne ve işletmenin genel iş süreçlerine kolayca entegre edilebiliyor.  

e-Ekstre ile entegre çözümler 
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Logo CRM hakkında 
İşletmelerin satış ve pazarlama hedefleri doğrultusunda müşterileriyle en etkili şekilde iletişim 
kurmasına odaklanan Logo CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümü; saha operasyonlarını, pazarlama 
faaliyetlerini ve tüm satış süreçlerini hızlı bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyeti sağlıyor. 

Hangi ölçekten olursa olsun, tüm şirketler mevcut müşterilerinin sadakatini artırmayı, potansiyel 
müşterilerine erişebilmeyi ve müşterilerle doğru iletişimi kurmayı hedefliyor. Bu süreci otomatize 
ederek kolaylaştıran Logo CRM sayesinde doğru müşteri ile doğru zamanda, doğru iletişimi kurmak 
mümkün oluyor.                                                                                                     

Müşteri ile tüm temas noktalarında hızlı ve etkin yönetim sağlayan Logo CRM, aynı zamanda Logo ERP 
çözümleriyle de entegre çalışıyor. Böylece işletmedeki tüm veriler birbirini besleyip destekliyor ve satış 
ve pazarlama süreçleri kontrol altına alınarak güçlü ve güvenilir bir kurumsal hafıza oluşturuluyor. 

Ürün ile birlikte ana pakete dahil lisanslar 

Logo CRM Basic (1 Kullanıcılı) 

 Aktivite Yönetimi 
 Teklif Yönetimi 
 Mobil/outlook paketi 

 

 Takvimler/haritalar 
 Raporlama 
 Yabancı Dil Paketi* 

Logo CRM Standard (1 Kullanıcılı) 

 Basic paketteki 
tüm özellikler 

 Görev yönetimi 
 Model editör 
 IP santral 
 Satış sonrası 

destek yönetimi 
 

 Doküman yönetimi 
 Sözleşme yönetimi 
 Rapor/Dashboard/Analiz 

modülü 
 KPI 

 

 

  

Logo CRM Enterprise (1 Kullanıcılı) 

 Standard paketteki tüm 
özellikler 

 Rest servis 
 Ek yazılım 
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Ürüne ek olarak alınabilecek lisanslar: 

 Logo CRM Basic kullanıcı artırımı, Logo CRM Standard kullanıcı artırımı veya Logo CRM 
Enterprise Kullanıcı Artırımı 

Logo CRM Basic, maksimum 6 kullanıcıya kadar satın alınabilir. 

Logo CRM Standard, maksimum 16 Kullanıcıya kadar satın alınabilir. 

Logo CRM Enterprise’da kullanıcı sınırı bulunmamaktadır. 

*Türkçe ve İngilizce dilleri desteklenmektedir. 

 

 

Logo CRM ile entegre çözümler 
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Logo Mind Insight hakkında 
Logo’nun inovatif teknolojileri ile Qlik altyapısını bir araya getiren Logo Mind Insight İş Analitiği 
çözümü, veri analizi ve görselleştirme uygulamalarına yeni bir boyut kazandırıyor. Self-servis veri keşfi 
ve analizi süreçlerini kolaylaştırarak herkesin kullanımına açan Logo Mind Insight, benzersiz 
görselleştirme özellikleriyle de verilerin işletmelere değer katan, anlamlı, aksiyon odaklı bilgilere 
dönüştürülmesini sağlıyor. İşletmeniz, Logo Mind Insight ile bugünü daha net analiz ederek geleceğe 
daha güvenle bakıyor. 

Ürün ile birlikte ana pakete dahil lisanslar 

 Logo Mind Insight (1 
Kullanıcılı) 

 Yabancı Dil Paketi* 
 

  

 
Ürüne ek olarak alınabilecek lisanslar 

 

*Türkçe ve İngilizce dilleri desteklenmektedir. 

 

Logo Mind Insight ile entegre çözümler 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Logo Mind Insight Kullanıcı Artırımı 
 Logo Mind Insight Mail Gönderim 
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Logo Mind Budget hakkında 
Logo’nun güçlü ve inovatif teknolojileriyle geliştirilen Logo Mind Budget, işletmelerin bütçe yönetimi 
süreçlerini kolaylaştırıp hızlandırmanın yanı sıra, oluşturulan bütçelerin güvenilirliğini de artırıyor. 
Tutarlı öngörüler ve isabetli kararlar için ilk adım olan Logo Mind Budget ile bütçe hazırlama süresi 
önemli ölçüde kısalırken, bütçe revizyonu da kolaylaşıyor. Logo Mind Budget’ın kazandırdığı daha 
sağlıklı tahmin ve daha doğru bütçe planlama yetenekleri, finansal başarıyı da artırıyor. 

Ürün ile Birlikte ana pakete dahil lisanslar 

 Logo Mind Budget (1 
Kullanıcılı) 

 Logo Mind Insight (1 
Kullanıcılı) 

 Yabancı Dil Paketi* 

  

 

Ürüne ek olarak alınabilecek lisanslar 

 

*Türkçe ve İngilizce dilleri desteklenmektedir. 

 

Logo Mind Budget ile entegre çözümler 

 

 

 
 
 
 
 

 Logo Mind Budget Kullanıcı Artırımı 
 Logo Mind Insight Kullanıcı Artırımı 
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Logo Mind Navigator hakkında 
Logo’nun güçlü ve inovatif teknolojileriyle geliştirilen Logo Mind Navigator, işletmenizin ürettiği tüm 
verileri süzüp çok-boyutlu analizlerle değerli bilgilere dönüştürüyor. Sunduğu hazır modeller ve farklı 
veri kaynaklarıyla bağlantı kurma özellikleriyle Logo Mind Navigator, işletmenize yol gösteren bir 
rehber oluyor. 

Ürün ile birlikte ana pakete dahil lisanslar 

 Logo Mind Navigator (1 
Kullanıcılı) 

 Yabancı Dil Paketi* 

  

 

Ürüne ek olarak alınabilecek lisanslar 

 

 

*Türkçe ve İngilizce dilleri desteklenmektedir. 

 

Logo Mind Navigator ile entegre çözümler 

 

 

 
 
  

 Logo Mind Navigator Kullanıcı Artırımı 
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Logo Mobile Sales hakkında 
Satış ekiplerinin sıcak ve soğuk satış süreçlerini telefon, tablet, mobil el terminali gibi mobil cihazlar 
üzerinden yönetmesini sağlayan Logo Mobile Sales saha satış yönetimi çözümü, satış verimliliğini 
artırırken müşteri taleplerinin de en iyi şekilde karşılanmasını mümkün kılıyor.  

Saha satış yönetimi çözümü Logo Mobile Sales, satış fiyatlandırmaları, kampanyalar ve rotalar gibi tüm 
süreçlerin yürütülmesini sağlıyor. Logo Mobile Sales, saha ekiplerinizi verimli bir şekilde yönetmenize, 
sahada yapılan işlemleri Logo ERP çözümlerinden takip ederek siparişlerinizi müşterilere daha hızlı bir 
şekilde göndermenize imkan sağlıyor.  

Logo Mobile Sales’in sunduğu gerçek zamanlı operasyon ve süreç yönetimi ile hem işletmenizin 
satışlarını artırır hem de satış ekibinize hız ve verimlilik kazandırırsınız. 

Ürün ile birlikte ana pakete dahil lisanslar 

 Logo Mobile Sales Basic (1 Kullanıcılı) veya Logo Mobile Sales Pro 
(1 Kullanıcılı) 

 Yabancı Dil Paketi* 

 

Ürüne ek olarak alınabilecek lisanslar 

 Logo Mobile Sales Basic Kullanıcı Artırımı veya Logo Mobile Sales 

Pro Kullanıcı Artırımı  

*Türkçe ve İngilizce dilleri desteklenmektedir 

 

Logo Mobile Sales ile entegre çözümler 
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Logo Flow hakkında 
İş akış yönetimi çözümü Logo Flow, işletmelerin kağıt üzerinde yürüttükleri iş akış uygulamalarını 
elektronik ortama taşıyarak süreçlerin sorunsuz işlemesini, zaman ve iş gücü tasarrufu elde edilmesini 
sağlıyor. 

Logo Flow, her sektörden ve her ölçekten işletmenin iş akış süreçlerini elektronik ortama taşıyarak 
standartlaştırıyor. Esnek yapısı sayesinde, sektörün ve işletmenin ihtiyaçlarına göre uyarlanabiliyor. Bir 
işletmenin tüm iş süreçlerini takip eden Logo Flow, sistemin zamanında, planlandığı şekilde ve 
belirlenen kriterlerde işleyip işlemediğini kontrol ediyor. Böylece süreçler her zaman aynı kalitede 
yürütülüyor. Kağıt evraklarla ya da mail ortamında gerçekleştirilen onay süreçleri, Logo Flow ile dijital 
ortama taşınıyor. Böylece onay talebi, takibi ve yönetimi kolaylaşıyor; zaman aşımı sorunu engellenmiş 
oluyor; kağıt maliyetlerinden ve zamandan tasarruf ediliyor. 

Ürün ile birlikte ana pakete dahil lisanslar 

 Logo Flow Ana Paket (200 
Kullanıcılı) 

 Yabancı Dil Paketi* 

 

 

Ürüne ek olarak alınabilecek lisanslar 

 Kullanıcı Artırımı  
 

 

* Türkçe ve İngilizce dilleri desteklenmektedir. 

 

Logo Flow ile entegre çözümler 
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Logo WMS Platform hakkında 
Logo WMS Platform, depo yönetimi işlemlerini tek bir noktadan yöneterek kanallar arasında güçlü bir 
müşteri deneyimi sağlıyor. Mal kabulü, depo içerisindeki yerleştirme, sevkiyat için mal toplama, 
sevkiyat için en uygun aracın belirlenmesi, sevkiyat ve malın müşteriye teslimatı gibi tüm depolama 
aşamalarında Logo WMS Platform akıllı yönlendirmelerle süreci yönetiyor. 

El terminallerinin sisteme entegrasyonu, en son teknolojili barkod sistemleri, farklı modüllerin 
kullanılabilmesi, ihtiyaca göre uyarlamalar yapılabilmesi gibi özellikler sunan Logo WMS Platform Depo 
Yönetim Sistemi sayesinde orta ve büyük ölçekli işletmeler maliyetlerini düşürürken verimliliklerini 
artırabiliyor. 

Logo WMS Platform otomatik tanıma metodlarından barkod, RFID ve karekod teknolojileri ile 
etiketleme ve etiket okuma ihtiyacınızı karşılıyor. Depo içinde üç boyutlu gezebilir, depo kontrolü ile 
daha iyi yerleşim düzeni elde edersiniz. Paletli depolar için tasarlanan ASRS uyarlama geliştirmesi ile 
web servisler kullanılarak otomatik depolarınızı başarıyla yönetmenize yardımcı oluyor. 

Türkiye’de RAD (Rapid Application Development) aracına sahip tek Depo Yönetim Sistemi olan Logo 
WMS Platform ile depolardaki hassas süreçleri uyarlayarak, iyileştirmeleri kısa sürede ve az maliyetle 
gerçekleştirirsiniz. Kendi içinde barındırdığı raporlama ve uyarlama araçları ile her sektöre uygun 
birebir çözümler üreterek rekabet avantajı sağlamanıza ve süreçlerin geliştirilmesine yardımcı oluyor.
  

Ürün ile birlikte ana pakete dahil lisanslar 

 Logo WMS Platform (1 Kullanıcılı)  

 Yabancı dil paketi* 

 

Ürüne ek olarak alınabilecek lisanslar 

 Logo WMS Platform üretim modülü 

 Logo WMS Platform kullanıcı artırımı 

*Türkçe ve İngilizce dilleri desteklenmektedir. 

Logo WMS Platform ile entegre çözümler 
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Logo Neon hakkında 
Logo Neon, baştan sona tüm depo hareketlerinizi sizin için barkodlu el terminalleri üzerinden yapıyor 
ve geliştirilmiş birçok fonksiyonu ile süreçlerinizi hızlandırarak karlılığınızı artırıyor. İnsan gücü ile 
gerçekleşen tüm işlemlerde iyileştirilmesi öngörülen veya gözden kaçabilecek tüm noktaları kontrol 
edebilmesi sayesinde sadece bir yazılım olmaktan çıkıp, depo yönetiminizi kuvvetlendiren en önemli 
etken haline geliyor. 

Barkodlu el terminali sayesinde insan gücü ile yürütülen tüm süreçlerde iyileştirme sağladığı gibi depo 
personeli değişim maliyetlerini düşürmenizi sağlıyor. Logo Neon, mal yerleştirme, mal sevkiyatı gibi 
fiziki operasyonlarınızı hızlandırarak zaman ve işçilik tasarrufu sağlıyor. Logo Neon bir çok sektörde 
kritik olan Seri / Lot no, son kullanma tarihi, parti gibi bilgileri kayıt altına alarak kolaylıkla 
izlenebilirliklerini sağlıyor. Üretim aşamalarınız ve üretiminiz sonunda mamül üretiminlerinizi el 
terminalleriyle kayıt altına almanızı imkan sunan Logo Neon, ara stokları ve anlık üretim emrinize 
karşılık üretim miktarlarını izlemenize olanak veriyor. 

Ürün ile birlikte ana pakete dahil lisanslar 

 Logo Neon Basic (1 Kullanıcılı) veya Logo Neon Pro (1 
Kullanıcılı) 

 Yabancı Dil Paketi* 

 

Ürüne ek olarak alınabilecek lisanslar 

 Logo Neon Basic Kullanıcı Artırımı veya Logo Neon Pro Kullanırı 

Artırımı 

*Türkçe ve İngilizce dilleri desteklenmektedir. 

Logo Neon ile entegre çözümler 

 


