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Şirket Profili
Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. (e-Logo) 2008 yılında Logo 
Grup şirketlerinin müşterilerine katma değerli hizmetler ve çözümler 
üretme amacıyla kurulmuş olup, Şubat 2014 itibarıyla Logo Yazılım 
iştiraki olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurumumuzun internet üzerinden sunduğu bilgi hizmeti alanlarına 
konu başlıkları altında bakılacak olursa;

Özel Entegratörlük: Logo Elektronik’in bu çekirdek faaliyetleri,
zaman içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 
Özel Entegratörlük hizmetleri ile de bulut bilişim anlamında derinlik 
kazanmıştır. e-Logo, Türkiye’nin e-Fatura ve e-Arşiv başta olmak üzere 
tüm e-Dönüşüm süreçlerinde hem Logo müşterilerinin, hem de diğer 
ERP uygulamaları da dahil olmak üzere e-Dönüşüm süreçlerine bilgi 
kaynağı olan çeşitli bilgi sistemlerini kullanan firmaların arzu ettiği 
yöntem ile e-Dönüşüme adapte olmalarını sağlayan uygulamaları ve 
hizmetleri üretmektedir. e-Logo’nun geliştirdiği adaptörler, sadece 
özel entegrasyon kapsamında e-Logo’nun çözümü ile değil, anlaşmalı 
diğer özel entegrasyon hizmet sağlayıcılarının da kurumlara hizmet 
verebileceği esneklikte geliştirmiş olup, son kullanıcılara hizmet 
sağlayıcısı seçim olanağı sağlamaktadır. 



e-Iş/e-Ticaret: Kurumların yeni müşteri, tedarikçi, iş ortağı bulması 
ve yeni iş olanakları yaratması amacıyla bilgi teknolojileri ve internetin 
etkin kullanımına yönelik hizmetler ve çözümler sağlanmaktadır. Bu 
kapsamda, ticarete yönelik sosyal medya platformu ve işten işe (B2B) 
pazar alanı olan Diyalogo.com portalı ile Türk firmalarına çözüm
sunmaktadır. 
Bu amaçla kurulan www.diyalogo.com, özellikle Türk KOBİ’leri için 
bir sosyal paylaşım ve e-İş platformu olarak Türkiye’nin ilk B2B pazar 
yerlerindendir. Diyalogo.com üzerinde halihazırda, 100 bin kişi ve 80 
bin firma yer almaktadır.

Kurumlar arası birlikte çalışırlık (interoperability): 
Firmaların kurumsal kaynak planlama uygulamaları (ERP) ile bankalar, 
resmi kurumlar, lojistik firmaları, tedarik zinciri ekosistemi ve diğer 
ticari firmalar arasında güvenli bilgi ve belge akışına yönelik çözüm ve 
veri iletim hizmetleri sunulmaktadır. Interoperability bölümü Finansal 
Kurumlar ve işletmeler arasında bilgi belge akışını sağlamaktadır. 
Interoperability standartlarının oluşmasına yönelik uluslararası 
Ar-Ge projelerine imza atılmış ve Avrupa Birliği kapsamında e-Belge 
dönüşümüne önderlik edilmiştir. 
e-Logo; Logo müşterileri ve finansal kurumlar arasında güvenli e-İş 
Köprüsü hizmeti vermekte olup, bu dönem içerisinde yüksek servis 
kalitesi ve sıfır fraud ile çalışmıştır. 3. Partiler ile iletişim için semantik 
arayüzler geliştirmiş, uçtan uca çözümler ve adaptörler üretmiştir. 
Benzer şekilde, Aralık 2015 itibarıyla, e-Mutabakat sistemleri de 
yine bulut bilişim esaslarıyla devreye alınmış olup geliştirilmeye ve 
yaygınlaştırılmaya devam edilmektedir.
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e-Devlet Çözümleri



e-Fatura Nedir?
Standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş, kağıt fatura ile aynı hukuki 
niteliklere sahip yeni ve elektronik bir belge türüdür. Kanunen, yıllık cirosu belirlenen 
rakamın üzerinde olan mükelleflerin bir sonraki mali yıl kullanım zorunluluğu olmakla 
beraber istenirse gönüllü olarak da kullanılabilmektedir.

e-Fatura uygulamasına geçmek için çevreye katkısından, sağladığı maliyet avantajlarına kadar 
pek çok nedeniniz var. Eğer kurumunuz e-Fatura kullanması zorunlu mükellefler listesinde yer 
alıyor ise ya da kağıt fatura kullanımının sebep olduğu operasyonel maliyetlerinizi azaltmak 
istiyorsanız sizler de e-Fatura uygulamasına geçiş yapabilirsiniz. Mevcut yazılımınız ne olursa 
olsun, işletme yapınıza en uygun ve güvenilir çözümler Logo’da.
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e-Fatura Özel Entegratörü Logo ile
Güvenli, Hızlı ve Tasarruflu Veri İletişimi

Doğru İhtiyaç Analizi, İşletme Yapısına
En Uygun e-Fatura Çözümleri
• Baskı, postalama ve arşivleme 
giderlerine son verilir.
• Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı 
veri iletişimi sağlanır.
• İç denetim ve yönetim kalitesi artar.
• Mali mühür ile veri bütünlüğü ve inkar 
edilemezlik sağlanır.
• Kağıt tasarrufu sağlayarak çevreyi korur.
• Gecikmelere, anlaşmazlıklara ve 
kullanıcı hatalarına son verilir.
• e-Fatura sürecinde sunulan tam 
entegrasyon ile firmaların hızlı ve  güvenli 
bir şekilde e-Devlet uygulamalarına geçişi 
sağlanır.
• Gelen e-Faturalar, sisteme manuel 
girilmiş irsaliyeler ile otomatik olarak 
eşlenerek mükerrer kayıt oluşması 
engellenir.
• Hizmet faturaları, ihraç kayıtlı faturalar 
gibi özel faturalar da e-Fatura olarak 
gönderilebilir.
• Firmaların e-Fatura mükellefi olup 
olmadığı tek tuş ile sorgulanarak cari 
hesaplar ile ilişkilendirilebilir.

• e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti alan 
firmalar e-Faturalarının onay sürecini web 
üzerinden yönetebilirler.
• e-Logo Entegratörlük Hizmeti; Türk 
Telekom gibi güçlü bir veri merkezi 
içerisinde işletilmekte olup, gerek aynı 
yerde kısa mesafede gerekse uzak 
mesafede bir başka veri merkezinde 
doğal afet ve benzeri felaketlere karşı 
yedeklenmiş bir altyapıya sahiptir.
Üzerinde işletimi gerçekleştirilen 
e-Dönüşüm altyapısı, ölçeklenebilir 
teknolojiler sayesinde bugün milyonlarca 
faturayı barındırmakta ve aynı ayna 
onbinlerce müşteriye performanslı bir 
şekilde hizmet verebilmektedir
• e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti 
sayesinde güvenlik, bakım, güncelleme 
gibi işlerle siz uğraşmak zorunda 
kalmazsınız. Bu işler bizim tarafımızdan 
sorunsuz olarak gerçekleştirilir.
• e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti 
aldığınızda faturalarınız dijital ortamda 
arşivlenir ve felaket senaryolarına uygun 
olarak birden fazla ortamda yedeklenir.

Neden Logo e-Fatura   
  Çözümü?
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• e-Fatura düzenleyebilmek, gönderebilmek 
ve alabilmek için öncelikle uygulama 
üzerinde bir Kullanıcı Hesabı 
oluşturulması gerekmektedir.
• e-Fatura düzenlemek veya fatura almak 
isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak 
GİB'de tanımlı olmaları gerekmektedir.

• Hem faturayı düzenleyen hem de mal 
ya da hizmetin faturalandığı mükellef 
e-Fatura kapsamında ise, e-Fatura haricinde 
kağıt fatura oluşturulması mevzuat 
açısından geçerli değildir.

e-Fatura 
  Uygulama Detayları

Gönderici Birim,
• e-Faturayı oluşturur, imzalar 
veya mali mühür ile onaylar, 
saklar, merkeze iletir.
• Merkez’den gelen uygulama ve 
sistem yanıtını alır, işler, imza 
veya mali mühür doğrulaması 
yapar, saklar.

Posta Kutusu Birimi,
• Merkez üzerinden gelen elektronik faturayı ve sistem yanıtını alır, imza veya mali mühür 
doğrulaması yapar, fatura ve sistem yanıtını işler ve saklar.
• Uygulama ve sistem yanıtını oluşturmaya imkân verir, imzalar veya mali mühür ile onaylar, 
saklar, merkeze iletir.

MÜKELLEF MÜKELLEF

GÖNDERİCİ
BİRİM

SATICI ALICI

GELİR İDARESİ
BAŞKANLIĞI

MERKEZ

e-Fatura sisteminde, sadece GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından belirlenmiş mükelleflere 
e-Fatura gönderilebilir ve bu kullanıcılardan e-Fatura alınabilir. Gönderilen e-Faturalar Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nın bilgi sistemleri üzerinden alıcıya iletilmektedir.

e-Fatura Uygulaması
  Nasıl Çalışır?
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• Anonim Şirket, Limited Şirket ve 
Gerçek/Şahıs Şirketi statüsünde 
bulunan mükellefler elektronik fatura 
uygulamasından yararlanabilir. Ayrıca 
cirosu elektronik faturaya geçiş limitinin 
altında kalan firmalar da isteğe bağlı olarak 
e-Fatura sistemine dahil olabilirler.
• Mali mühürün doğruluk ve geçerlilik 
kontrolünün ancak elektronik ortamda 
yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kağıda  
basılarak saklanmasına gerek yoktur.

• Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları 
e-Faturaları, üzerindeki mali mühürü de 
içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde 
muhafaza etmek ve gerektiğinde ibraz 
etmek zorundadırlar.
• Mükelleflere ait elektronik faturaların 
yine mükelleflere ait bilgi işlem 
sistemlerinde saklanması esas olup, 
GİB'den Elektronik Fatura Saklama 
Hizmeti verme izni alan kurumlardan 
saklama hizmeti alınmasına izin 
verilmiştir.

e-Fatura 
  Kullanım Yöntemleri

Faturaların elektronik belge olarak 
düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi 
ve yine elektronik olarak muhafaza ve 
ibraz edilmesi hususunda getirilen yasal 
çerçeve doğrultusunda ve Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun 
olarak geliştirilen Logo e-Fatura çözümleri 
ile faturanın taraflar arasında güvenli ve 
hızlı dolaşımı sağlanmış olur ve 3 farklı 
yöntem üzerinden kullanıcılara sunulur:

• GİB Portal Yöntemi
• Yerel Entegrasyon Sunucusu Yöntemi
• Özel Entegratörlük Yöntemi

Gelir İdaresi Başkanlığı; elektronik 
fatura gönderme ve alma işlemlerinin, 
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan 
özel entegratörlük iznini almış 
hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla da 
yapılabilmesini olanaklı kılmıştır. 
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel 
entegratörlük iznini alan e-Logo, 7/24 
aktif çalışan hızlı ve güvenli bir sistemin 
yatırımını kullanıcı firma adına üstlenir. 
Böylelikle, elektronik faturaların alınıp 
gönderilmesi e-Logo’nun bilgi işlem 
sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Özel Entegratörlük 
  Yöntemi

e-Fatura Özel Entegratörü Logo ile
Güvenli, Hızlı ve Tasarruflu Veri İletişimi
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e-Fatura Mobile 
  Avantajları

Gerek Android gerekse iOS cihazlarda çalışabilen 2 ayrı uygulama ile e-Logo, e-Fatura ve 
e-Arşiv platformunda sağladığı hizmetlerin bir kısmını mobil platformlarda da sunuyor. Logo 
Özel Entegratörlüğü seçen kullanıcılar, e-Dönüşüm’ün doğal bir parçası olarak, e-Fatura 
bilgilerine mobil ortamdan da ulaşabiliyor.

Akıllı telefonların kullanım oranı arttıkça yeni nesil kullanıcılar için mobil teknolojiler 
daha değerli hale geliyor. Kusursuz bir uygulama deneyimi sunma hedefiyle geliştirilen 
Logo e-Fatura Mobile, basit ve sade tasarımı, kullanışlı uygulama menüsü ile etkin zaman 
yönetimi ve yüksek verim sağlıyor.

• Gelen e-Faturalarınızı listeleyebilir, 
görüntüleyebilir, kabul ve ret işlemlerini 
yapabilirsiniz.
• Giden e-Faturalarınızı listeleyebilir, 
statülerini takip edebilirsiniz.

• e-Arşiv raporlarınızı dönem ve durum 
bazında listeleyebilir, görüntüleyebilir, ya 
da e-Arşiv raporu oluşturup gönderim 
yapılabilirsiniz.
• Kalan kontör miktarınızı ve hizmet 
bazında kontör kullanım detayınızı 
izleyebilirsiniz.

e-Fatura Mobile Nedir?

Pratik

Basit, sade ve 
kullanışlı 

uygulama menüsü 
ile kullanım pratikliği

Hızlı

Tek bir tuşla gelen 
faturayı kabul edilebilir
ya da reddetme imkanı

Akıllı

e-Fatura bilgilerinizi 
detaylı sorgulayabilme, 

listeyebilme ve 
görüntüleyebilme 

imkanı

1
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e-Fatura Mobile 
  Kullanım Yöntemleri

e-Logo Özel Entegratörlük 
kullanıcısıysanız Google Play veya 
App Store’dan “Logo e-Fatura” 
uygulamasını indirerek hemen 
kullanmaya başlayabilirsiniz.

GELEN/GİDEN FATURALARI PDF 
OLARAK GÖRÜNTÜLEYEBİLİYOR.

E-ARŞİVE RAPORLARINIZI DÖNEM VE 
DURUM BAZINDA LİSTELEYEBİLİR, 

GÖRÜNTÜLEYEBİLİR, YA DA E-ARŞİV RAPORU 
OLUŞTURUP GÖNDERİM YAPILABİLİRSİNİZ.

GELEN FATURALAR İÇİN ONAY/RED 
İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR.

CARİ HESAP, TARİH, 
TUTAR, FATURA DURUMU, 

FATURA NUMARASI 
ALANLARI İLE GELEN 

YA DA GİDEN ESKİ YENİ 
E-FATURALARI DETAYLI 

SORGULATABİLİYOR.

AKTİF GELEN VE GİDEN 
E-FATURALARI ARAMA/
LİSTELEME İMKANINA 

SAHİP OLUYOR.

Kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri 
doğrultusunda sürekli yenilenip gelişerek, 
fonksiyon listesi daha da artacak olan 
Logo e-Fatura Mobile’ın; Android ve iOS 
sürümleri Google Play ve App Store’lardan 
ücretsiz olarak indirilebiliyor. iPhone, iPad 
ve iPod Touch ile uyumlu olan uygulamanın 
kullanılabilmesi için iOS 7.0 veya üst 
sürümüne; Android sürümlerde ise 2.3.3 ve 
üzeri sürüme sahip olunması gerekiyor.

e-Fatura Mobile 
  İşletim Sistemleri

e-Fatura Mobile Nedir?
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e-Arşiv; kağıt faturalardan tamamen kurtulmanın yolunu açan ve e-Fatura mükellefi 
olmayan ister ticari kurum isterse birey olan herkese elektronik fatura düzenlenmesini 
sağlayan sistemdir. Bu sistemde hazırlanan e-Arşiv faturaları, e-Fatura sisteminden farklı 
olarak GİB üzerinden değil doğrudan alıcısına elektronik ortamda (e-Mail, SMS vb.) iletilir ve 
en geç takip eden ayın 15'ine kadar toplu olarak GİB'e ayrıca raporlanır.

e-Arşiv Nedir?

10



Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 
397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına 
kayıtlı olmaları gerekmektedir. Mükellefler 
e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem 
sistemi veya Başkanlık’tan izin almış özel 
entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden 
olmak üzere iki yöntemle kullanabilecek 
olmakla beraber, e-Arşiv mükelleflerinin 
neredeyse tamamı Özel Entegratörlük 
hizmetini seçmiş bulunmaktadır.

e-Arşiv Uygulamasını Başkanlık’tan e-Arşiv 
izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem 
sistemi üzerinde kullanmak isteyen 
mükellefler, doğrudan özel entegratöre 
başvuruda bulunması yeterlidir.

e-Arşiv fatura hizmetini özel entegratör 
vasıtasıyla alan mükellefler, fatura 
ve elektronik arşiv raporlarında özel 
entegratörün mali mühürünün ve zaman 
damgasının kullanılmasını talep edebilirler.

e-Arşiv 
  Kullanım Yöntemleri

e-Arşiv uygulamasına geçen firmalar, 
tüm faturalarını elektronik ortamda 
oluşturup kanuni süresi boyunca yine 
elektronik ortamda saklayabilirler. Özel 
olarak kağıt olması talep edilmediği 
sürece tüm faturalarını elektronik 
ortamda gönderebilirler. Çok sayıda fatura 
gönderen firmalar için zaman, iş gücü, 
dağıtım ve arşivlemede büyük tasarruf 
sağlanırken fatura gönderim maliyeti 
ortadan kaldırılabilir.

• Posta/kargo maliyetlerinin ortadan 
kaldırılması
• Kolay ve hızlı entegrasyon
• Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme
• Kağıt tasarrufu, doğaya dost uygulama
• Fiziksel arşivleme maliyetlerinin ortadan 
kaldırılması
• Geriye dönük fatura sorgulama 
süreçlerinin kolaylaşması
• Gelen/Giden fatura kaybının önlenmesi

e-Arşiv 
  Avantajları

e-Arşiv Özel Entegratörü Logo ile 
Verimli ve Pratik Fatura Süreçleri
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e-Arşiv Hizmeti’nin yanında e-Arşiv 
e-Mail ve e-Arşiv SMS Hizmetlerinden de 
yararlanmak isteyen kullanıcıların sistemde 
oluşturduğu  faturalar, otomatik olarak 
e-Mail ve SMS yoluyla da iletilebiliyor.
e-Arşiv e-Mail Hizmeti ile;

• e-Mail’in gönderildiği adresin 
tanımlanabilmesi,
• HTML örneklerinin Logo’ya iletilmesi 
ile mail formatının kullanıcı talebi 
doğrultusunda hazırlanabilmesi 
sağlanabiliyor.

e-Arşiv 
  e-Mail ve SMS Hizmeti
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e-Arşiv e-Fatura

B2B, B2C

Fatura hem elektronik hem de kağıt 
çıktı aIınarak alıcısına iletilebilir.

GİB'e bir sonraki ayın 15'ine kadar 
hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir.

Belgeler mali mühür ve zaman damgası 
kullanılarak onaylanır ve saklanır.

Özel entegratör ya da kendi bilgi işlem 
sistemlerine onay alarak kullanılır. 

İnternet üzerinden satış yapan 
ciro hacmi yüksek mükellefler için 
zorunludur.

B2B

Fatura, GİB bilgi sistemleri üzerinden 
alıcısına iletilir, ayrıca bir gönderime 
ihtiyaç yoktur.

Alıcısına gönderilen her fatura önce GİB’e 
iletilir.

Belgeler mali mühürle imzalanır, 
zaman damgası kullanımı yoktur.

GİB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör 
yöntemlerinden biri kullanılır.

Kanunen belirlenmiş tutarın üzerinde 
brüt satış hasılatı olan firmalar, sisteme 
zorunlu olarak girmektedirler.

e-Arşiv ve 
  e-Fatura’nın Farkları

e-Arşiv Özel Entegratörü Logo ile 
Verimli ve Pratik Fatura Süreçleri
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Logo e-Defter; “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 
belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanmasını ve elektronik olarak GİB'e kolayca 
gönderilmesini sağlar. Logo e-Defter Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin kağıt 
ortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetleri işlemleri elektronik ortamda 
kolayca ve maliyetsiz olarak yapma imkanını sunar.

e-Defter Nedir?

• Başlangıç aşamasında, sadece “Yevmiye 
Defteri” ve “Defter-i Kebir”in e-Defter 
olarak tutulabilmesine izin verilmiştir. 
• Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek 
ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından 
yararlanabileceklerdir. 
• e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, 
GİB’in belirlediği format ve standartlara 
(XBRL GL) uygun olmalıdır. 

• e-Defter'ler aylık dönemler şeklinde 
oluşturulmalı ve saklanmalıdır. 
• Defterlerini elektronik defter 
biçiminde tutmaya başlayanların, yine 
elektronik olarak devam etmeleri, kağıt 
kullanmamaları gerekmektedir. 
• Mükellefler uygulamadan 
yararlanabilmek için GİB tarafından onay 
almış bir yazılım kullanmalıdır. 

e-Defter 
  Uygulama Detayları
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Elektronik defter tutulması, onaylanması ve saklanmasında kullanılabilecek ilk onaylı 
yazılımlardan olan Logo e-Defter Çözümüyle, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik 
olarak tutulmasına izin verilen Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgeleri, yine Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın belirlediği standartlarda kolayca hazırlanabilir ve hazırlanan defterlerin ilgili 
berat dosyalarının elektronik olarak GİB’e gönderilmesi sağlanır. 

• Maximum 80 MB’lık birden fazla 
dosyanın aynı anda oluşması ve 
paketlenmesi 
• Hatalı veri oluşumunun şematron 
kontrolleri ile engellenmesi 
• Hızlı devreye alma süreci 
• Web servis aracılığı ile güncel 
olmayan uygulamaya giriş yapılmasının 
engellenmesi, böylelikle yanlış berat 
yüklenmesinin önüne geçilmesi 
• Standart raporlar 
• Baskı, kağıt ve kartuş tasarrufu 
• Arşivleme tasarrufu 
• İş gücü ve zaman tasarrufu 

• Defter onaylatma masraflarından  
tasarruf
• Onay maliyetlerinde azalma 
• Denetim ve yönetim faaliyetlerinde hız ve 
etkinlik 
• Uzaktan erişim/denetim kolaylığı 
• iç denetim ve hesap verebilirlik 
• e-Kayıtların orijinal biçimi ile geleceğe 
taşınması 
• Kayıt değiştirilemezliği ve güvenliği 
• Hızlı ve uzaktan erişim imkanı 
• e-Denetim için uygun altyapıyı 
oluşturmak 
• Uluslararası ve uzaktan denetimin 
kapısını aralamak

e-Defter 
  Avantajları

GİB tarafından onaylı Logo e-Defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgeleri, 
elektronik ortamda hazırlanarak ilgili berat dosyaları GİB’e iletiliyor. Aynı zamanda alınacak 
e-Defter Saklama Hizmeti ile üretilen e-Defter’lerin kanuni süre boyunca saklanması da 
e-Logo entegratörlük hizmetleri dahilinde olanaklı kılınıyor. 

e-Defter 
  Saklama Hizmeti

Logo e-Defter Maliyetlerinizi Azaltırken,
Size Hız ve Pratiklik Sağlıyor!

15



e-İrsaliye, veri format ve standardı GİB tarafından belirlenen, 213 Sayılı VUK gereği bir 
irsaliyede yer alması gereken bilgileri barındıran, satıcı ve alıcı arasında ki iletimin merkezi 
bir platform olarak e-Fatura'da olduğu gibi GİB üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir 
belgedir. e-İrsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip 
olacaktır.

Veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, 213 Sayılı VUK gereği 
bir irsaliyede yer alması gereken bilgileri barındıran, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin 
merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

e-İrsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-Irsaliye Nedir?

16



• e-İrsaliye, e-Fatura uygulamasında olduğu 
gibi kapalı devre bir sistemdir.
• Bu kapsamda yalnızca uygulamaya dahil 
olan kullanıcılar birbirlerine elektronik 
ortamda irsaliye düzenleyebilir.
• Uygulamanın; GİB tarafından, zorunluluk 
esası olmadan, isteğe bağlı olarak 
1 Temmuz 2017 tarihinde hayata geçmesi 
planlanmaktadır.

e-İrsaliye 
  Özellikleri

• e-İrsaliye, tıpkı e-Fatura gibi kapalı, 
güvenli bir ağ yapısı (GİB sistemi) içerisinde 
ve uygulamaya kayıtlı kullanıcılar arasında 
iletilmektedir.
• İrsaliye düzenleyenin kimliği ve irsaliyenin 
değişmezliği tüzel kişi mükelleflerde mali 
mühürle, gerçek kişi mükelleflerde mali 
mühür veya nitelikli elektronik sertifika ile 
sağlanmaktadır.

e-İrsaliye’nin 
  Güvenliği
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 • Receipt Advice belgesi ile alıcılar, malı teslim 
aldıklarında satıcıya GİB sistemi üzerinden 

dönüş yapabilir.
• Söz konusu belge ile, malın tamamı 

kabul edilebilir ya da reddedebilir.
• Uygulamada karşılaşılan kısmi kabul 
edilebilir ya da hatadan kaynaklanan 
teslimat işlemlerindeki aksaklıklar 
bu şekilde satıcıya iletilebilir.
•  e-İrsaliye kapsamında öncelikli 
hedef sevk irsaliyesi olmakla 
birlikte e-İrsaliye belgesinde ayrıca, 
malı taşıyan aracın plaka bilgisi 
ile şoförün TCKN bilgisi de yer 

almaktadır.
• Proje ile piyasada vergi mevzuatı 

gereği kullanılmakta olan sevk 
irsaliyesi, elektronik ortama taşınmakta 

olup, belge saklama ve belge basımı için 
yapılan harcamalardan büyük ölçüde tasarruf 

sağlanmaktadır.

Receipt  
  Advice

• e-İrsaliye UBL tabanlı bir uygulamadır. 
• UBL 2.1 standardında irsaliye için, gerekli 
olan Despatch Advice (malların sevk 
edilmesi sırasında kullanılan belgeler) 

ve Receipt Advice (sevk irsaliyesinin alıcı 
tarafından teslim alındığını gösteren 
belge) belgeleri kullanılmaktadır.

UBL 
  Standardı

Universal Business Language (Evrensel İş Dili)
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e-Dönüşümü 
Tamamlayıcı Hizmetler



e-Logo, Logo Connect ürün hattındaki Banka, B2B ve FDA çözümleri ile bankalarınız, 
tedarikçileriniz ve diğer firmalarınız arasındaki iletişim, mutabakat ve veri aktarım 
süreçlerini hızlandırıyor.

Logo Connect Banka ile banka işlemlerinizi güvenle, hızlıca, kolayca ve mükerrer giriş 
yapmadan gerçekleştirebilme ayrıcalığından yararlanabilirsiniz. Logo Connect Banka, Tiger 
Plus, Tiger 3, Tiger Enterprise ve Tiger 3 Enterprise kullanıcılarının sürüm farkı gözetmeden 
üye bankalarla bilgi transferi yapmalarını (Banka Fatura Ödeme ve Tahsilatları, Havale, 
EFT, Çek-Senet, Hesap Özeti ve Mutabakatı) sağlıyor. j-guar IK ve j-guar 3 HR İK çözümüne 
bağlanıp, maaş ödeme talimatlarını bankaya kolaylıkla gönderebilmenize olanak sunuyor.

Logo Connect B2B’yi kullanarak iş ortaklarınızla, tedarikçilerinizle aranızdaki ve kendi 
şirketleriniz arasındaki iş süreçlerinizde faks ve telefon trafiğinden önemli ölçüde kurtulabilir; 
aranızdaki bilgi transferini (Malzeme Kartı, Fatura, Sipariş, İrsaliye...) dijital ortama taşıyarak 
hızlandırabilirsiniz. Belge ve raporlarınıza kaynağından hatasız bir şekilde erişebilirsiniz.

Logo Connect Nedir?

22



Logo Connect 
Banka

Bankalarla ERP 
arasında hızlı bilgi 

transferi sağlar.

Logo Connect 
B2B

Bayiler, tedarikçiler 
ve diğer grup şirketleri 
ile bilgi entegrasyonu

 sağlar.

Logo Connect 
FDA

Logo Connect 
FDA firmalarınız arası 

hızlı veri aktarımı yaparak 
süreçlerinizi hızlandırır.

x

Logo Connect FDA sayesinde, aynı veritabanı içindeki farklı firmalara veri gönderimini, 
grup şirketleri arasında veri aktarımlarını, tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge 
gönderimlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu alışverişi FDA ile veri alışverişi tanımladığınız 
klasör üzerinden kolayca yapabilirsiniz.
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Artan Verim
Telefon, faks gibi operasyonel 
maliyetlerinizi azaltabilir, iletişim sürecini 
hızlandırabilirsiniz.

Veri Güvenliği
Firmanızın veri aktarımlarında dijitalleşen 
süreçlerle veri güvenliği elde edersiniz.

Hızlanan Süreçler
Bayi, tedarikçi, grup şirketleri ile iletişim 
süreçlerinizi dijital ortama taşıyarak 
hızlandırabilirsiniz.

Yaygın Destek Ağı
Logo’nun, alanında uzman ve tecrübeli iş 
ortağı ekosisteminden kesintisiz destek 
hizmeti alabilirsiniz.

Logo ERP ile Tam Entegrasyon
Logo Connect çözümlerini Logo ERP ile 
tam entegre olarak kullanabilirsiniz.

Işten Işe Entegrasyon
Tedarikçilerinizin süreçleri ve iş 
uygulamaları ile uyumlu bir şekilde veri 
akışı sağlayabilirsiniz.

Logo Connect 
  Çözümlerinin Avantajları
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Logo Connect çözümleri Logo ERP çözümleri ile uyumlu çalışır.
Logo Connect Banka, B2B ve FDA çözümleri Logo’nun GO Plus, GO 3, Tiger Plus, Tiger 3, 
Tiger Enterprise, Tiger 3 Enterprise ve j-guar, j-guar 3 ürünleri entegre olarak çalışabilir. 
Logo çözümlerinden dışarı ve çözümlerinin içerisine veri aktarımı gerçekleştirebilirsiniz. 
Ayrıca, diğer Logo çözümleri kullanıcıları ile sürüm farkı gözetmeksizin bilgi transferi 
sağlayabilirsiniz.

Logo Connect Banka’ya sahip olmak çok kolay.
Logo Connect Banka’nın çalışması için; Logo Connect Banka modülüne, Logo’dan temin 
edeceğiniz Banka Hizmet Sözleşmesi’ne ve çalışılacak banka ile yapılacak bankacılık işlemleri 
sözleşmesine ihtiyaç vardır. Kullanıcı sadece Logo Connect Banka modülü lisans ve eğitim 
ücreti öder. Müşteri ile banka arasındaki sözleşme ve ücretlendirme kapsamı Logo Connect 
Banka hizmetleri dışında olup, Logo’dan bağımsızdır.

Logo Connect Banka Türkiye’nin önde gelen bankalarıyla çalışır.
Logo Connect, Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası ile çalışır.

Logo Connect B2B kullanım yöntemleri:
Logo Connect B2B’yi veri iletişim altyapısını kendi sunucunuzda kurarak ya da bu hizmeti 
Logo’dan alarak kullanabilirsiniz. Veri iletişiminin sorumluluğunu siz üstlenirseniz, Logo 
Connect B2B aktarım için XML dosyaları oluşturur ve bunları bir dizine ya da bir ftp adresine 
yazar. Oluşan dosyanın karşı tarafa aktarımı sizin sorumluluğunuzda olur. Logo Connect 
B2B’yi bu şekilde kullanırken, ürünü hem etkin yönetebilmeniz hem de kullanımına kesintisiz 
devam edebilmeniz için firmanızda 7x24 çalışan bir sunucunuzun olması ve bir bilgi işlem 
uzmanı çalıştırmanız gerekmektedir. Bu hizmeti Logo’dan alma yöntemini seçerseniz, siz 
sadece lisans ve eğitim ücreti ödersiniz, geri kalan tüm süreç Logo’nun uzman ekipleri 
tarafından yönetilir.

Neden
  Logo Connect?
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Mutabakat süreçlerinin rahatça yönetilmesi için geliştirilen Logo e-Mutabakat ile 
mutabakatlar artık daha zahmetsiz yapılıyor ve çok daha yüksek oranda cevap alınan 
mutabakatlar yine elektronik ortamda aynı anda raporlanıyor.

Logo e-Mutabakat 
Nedir?
Mutabakat Süreçlerinde elektronik 
dönem başlıyor!
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Artık siz de tedarikçi ya da müşterilerinizle 
mutabakatlarınızı el emeği posta, telefon 
ya da faks yöntemleri yerine doğrudan 
e-Mutabakat sistemi ile yapabilir, 
Mutabakat mektuplarınızın sistem 
üzerinden e-Mail, SMS yada faks olarak 
otomatik gönderilmesini sağlayabilirsiniz. 
Böylece cevapların önemli oranda 
elektronik olarak sizin adınıza 7x24 
çalışan sistem tarafından toplanmasının 
avantajlarından faydalanmış olursunuz.

Logo e-Mutabakat ile hız kazanan mutabakat 
süreçleriniz daha pratik, daha kolay ve daha hızlı!

Logo e-Mutabakat ile
  neler yapabilirsiniz?

• BA-BS, Cari Ekstre, Bakiye 
Mutabakatlarınızın tamamını bu sistem 
üzerinden yönetebilir ve hatta e-Mail, faks 
ya da SMS ile ulaşamayıp telefonla sonuç 
aldığınız mutabakatları da yine bu sistem 
üzerinden takip ederek tek bir yerden 
rapor alabilirsiniz.
• Halihazırda Logo ürün ailesi ile 
entegre olduğundan, kullandığınız 
mevcut programdan çıkmadan Logo 
e-Mutabakat’a doğrudan da erişip 
zahmetsizce mutabakat gönderebilirsiniz.

• Mutabakat verileri Logo harici bir yazılım 
ya da Excel dosyasında duruyor dahi olsa, 
verilerinizi sizin kullandığınız formatı 
anlayacak şekilde Logo e-Mutabakat 
sistemine yükleyerek tüm işlevleri aynı 
şekilde yine kullanabilirsiniz .
• Logo e-Mutabakat, karşı tarafın ve sizin 
yüzlerce satırlık ekstrelerinizi saniyeler 
içerisinde karşılaştırıp, aralarındaki 
farkların neler olduğunu tek tek işlem 
bazında raporlayabilmektedir.

27



• Mutabakat yapacağınız firmalara,
karşı taraf Logo e-Mutabakat kullanıcısı
olsun ya da olmasın, e-Postalarınızı
otomatik olarak yollayabilir ve hatta
sistemin kendisinin cevap vermeyen
kullanıcılara tekrar hatırlatma yapmasını
sağlayabilirsiniz.
• Karşı tarafın da Logo e-Mutabakat
kullanması ve BA-BS verilerini yüklemesi
durumunda karşılaştırma ve karşılıklı
sonuç bildirimi otomatik olarak Logo
e-Mutabakat tarafından yapılmaktadır.
• Karşı tarafın verdiği olumlu ya da
olumsuz cevapların ister tek tek isterseniz
özet olarak kendi e-Mail adresinize
gelmesini sağlayabilirsiniz.
• Karşı tarafın olumsuz yanıt vermesi
durumunda kendisindeki kayıtlarla ilgili
dosya göndermesini sağlayabilirsiniz.

• Karşı taraftan yanıtı verenin ismi
ve ünvanı, varsa e-Mail bilgilerindeki
değişiklik ile beraber, yanıtın olumsuz
olması durumunda, karşı taraftaki tutar
bilgisini almanız sağlanmaktadır.
• e-Mutabakat e-Postalarına, dilerseniz
detaylı ekstre ve karşı tarafın çıktı alıp
kaşe/imza ile postalayacağı mektup
dosyasını ekleyebilirsiniz.
• Mutabakat dönemini kapatarak cevap

almayı sonlandırabilir ve bu verileri
istediğiniz zaman raporlayabilirsiniz.
• Mutabakat ile ilgili uyuşmazlıklarınızı,
sistem üzerinden online olarak
haberleşerek çözüme ulaştırabilirsiniz.
• Göndermiş olduğunuz mutabakat
mektuplarına belli bir süre içerisinde
cevap alamadığınız durumlarda
mutabakat mektuplarını otomatik olarak
tekrar gönderebilirsiniz.
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• Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş 
yapabileceğiniz Logo e-Mutabakat Portalı 
üzerinden, mutabakat süreçlerinizi 
ve hangi aşamada olduklarını kontrol 
edebilirsiniz.
• Logo e-Mutabakat ile gönderdiğiniz 
mutabakat mektuplarının karşı firmanın 
mail adresine iletilip iletilmediğini, 
okunup okunmadığını kontrol edebilir 
böylece karşı tarafta güncelliğini 
yitirmiş e-Mail ve iletişim bilgilerini 
yenileyebilirsiniz.
• Logo e-Mutabakat ile gönderdiğiniz 
mutabakat mektubunun mail formatını 
kendiniz tasarlayıp farklı şablonlar 
oluşturabilirsiniz.
• Dövizli çalışan hesaplarla ilgili olarak 
doğrudan döviz tutarları üzerinden 
cari hesap ve hareket karşılaştırması 
yapabilirsiniz.
• Yurt dışındaki firmalara, dövizli cari
mutabakatını, karşı tarafın kullandığı 
lisanda yapabilir ve bu formatları da 
istediğiniz yabancı dil seçeneği ile 
çalıştırabilirsiniz.

• Kendi şirket içerisindeki kullanıcıların da 
benzer şekilde istenen lisanda çalışabilme 
seçeneği olduğu üzere, çok uluslu 
şirketlerin varsa yurtdışına raporlamaları 
da ilgili dilde doğrudan sistem üzerinden 
alınabilmektedir.
• Tek bir kullanıcı üzerinden varsa grup 
şirketlerinin hepsini yönetebilir, benzer 
şekilde şirket içerisinde farklı kullanıcılara 
yetki verebilirsiniz.
• En önemlisi; LogoPay kredi kartı 
tahsilat sistemini kurumunuzda devreye 
alarak, göndereceğiniz mutabakat 
bilgileri üzerinden karşı tarafın size 
ödeme yapmasını sağlayarak tahsilat 
rakamlarınızı artırabilirsiniz.

Logo e-Mutabakat 
  Avantajları

Logo e-Mutabakat ile hız kazanan mutabakat 
süreçleriniz daha pratik, daha kolay ve daha hızlı!
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LogoPay hizmetlerinden yararlanmaya başlayarak, gönderdiğiniz e-Fatura ve e-Arşiv 
faturaları üzerinden müşterilerinizin anında kredi kartı ile ödemelerini tamamlamalarını 
sağlayabilirsiniz.

LogoPay ile ayrıca, e-Mutabakat gönderdiğiniz müşterilerinizin, e-Mutabakat portalı 
üzerinden mutabık oldukları borçlarını anında kredi kartı ile ödemelerini de sağlayabilirsiniz. 
LogoPay ile müşterilerinizin ödemelerini taksitli şekilde de yapabilmelerini sağlayarak, 
tahsilat oranlarınızı arttırabilirsiniz.

 Logopay sistemi uluslararası güvenlik sertifikasına 
sahiptir. Sistem üzerinden firmanıza ödeme yapan 

müşterileriniz, kredi kartı bilgilerini sisteme 
güvenle kaydederek sonraki ödemelerini 

tek bir tıkla gerçekleştirebilirler. Bu 
sayede, firmanızın ödeme alma 
süreçlerini kolaylaştırarak tahsilat 
hızınızda artış sağlayabilirsiniz.

LogoPay ile yapacağınız tahsilatlarda 
çalıştığınız bankanızdan aldığınız 
kendinize ait Sanal POS’ları 
kullanabilir; şayet sanal POS’unuz 

yoksa veya daha avantajlı 
oranlardan yararlanmak isterseniz de 

LogoPay’in bir parçası olan Wirecard 
Sanal POS hizmetinden de saniyeler içinde 

yararlanmaya başlayabilirsiniz.

LogoPay Nedir?
Firmanıza ait alacakların ödemelerini kredi kartı 
ile tahsil etmeye başlayarak tahsilat sürelerinizi 
kısaltabilir, müşterilerinize kolaylık sağlayabilirsiniz.
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Kredi kartı ile anında ödeme alın, 
tahsilatlarınızı hızlandırın!

LogoPay ile tahsilat yapabilmek için
  Logo ERP çözümlerinden birine sahip olmak gerekir mi?

LogoPay ile ödeme almaya başlamak için Logo ERP çözümlerinden birine sahip olmak 
gerekmemektedir. e-Fatura/e-Arşiv hizmetlerimiz veya e-Mutabakat hizmetimizden 
yararlandığınız durumda LogoPay ile hemen tahsilata başlayabilirsiniz.
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LogoPay ile tahsilata
  başlamak için ne yapmalıyım?

LogoPay ile tahsilata başlamak için Logo e-Business portalı üzerinden bu hizmeti 
satın alabilirsiniz. Kendi Sanal POS’unuz var ise, kendi sanal POS’unuzu tahsilatlar için 
kullanacağınızı belirtmelisiniz. Sanal POS’unuz yok ise, tahsilatlar için Sanal POS hizmetini 
Wirecard’dan alacağınızı işaretlemelisiniz. Destek personelimiz sizinle temasa geçerek 
sürecin devamı ile ilgili olarak sizi yönlendirecektir.
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Kredi kartı ile anında ödeme alın, 
tahsilatlarınızı hızlandırın!

Sanal POS’um yoksa
  ne yapmalıyım?

Sanal POS’unuz yoksa, LogoPay hizmetini satın alırken, "Kendime ait Sanal POS’um yok" 
seçeneğini seçmelisiniz. Ardından Wirecard tarafından sistemde tarafınıza bir Sanal POS 
açılarak, bilgileri e-Mail aracılığıyla tarafınıza iletilecektir. Bu bilgilerle LogoPay üzerinden 
tahsilata anında başlayabilirsiniz.
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Bir FTP adresinden ya da belirlenen bir klasörden 
tek bir Gönder/Al tuşu ile kolaylıkla ERP sistemine 
alabileceğiniz MT940 formatındaki hesap ekstreleri 
Banka İşlem Fişi veya Havale/EFT fişi olarak ERP 
sistemine kaydedilebiliyor. Böylelikle, halihazırda Logo 
Connect Banka ile entegrasyonu sağlanmış olan Akbank, 
Garanti, Vakıfbank ve YKB haricindeki bankalardan 
gelen MT940 formatındaki datalar da sisteminize 
alınabilir hale geliyor.

Logo MT940 Banka 
Bağlantısı Nedir?
Yapılan son geliştirmeler ile birlikte artık bankaların ortak 
formatı olan MT940 dosyaları, kullanılan Logo ERP çözümüne 
alınabiliyor.
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Logo MT940 Banka Bağlantısı ile Artık 
MT940 Dosyaları Alınabiliyor!

Logo MT940 Banka Bağlantısı   
  Uygulamasından Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Uygulamadan yararlanmaya başlamak için, 
Logo MT940 Banka Bağlantısı ürününü 
2.35 ve üzeri sürümlerde kullanmanız ve 
herhangi bir aktivasyon bedeli ödemeden 
kontör paketi satın almanız yeterli oluyor. 
Kullanıma başladıktan sonra kontör 
bazında ücretlendirilme yapılmaktadır.

Her bir MT940 
dosyası için 
1 kontör 
düşülecek şekilde 
ücretlendiriliyor.

Örneğin; 1 gün içerisinde 3 adet MT940 dosyası alıyorsanız, 3 kontör olarak 
ücretlendiriliyorsunuz. Aldığınız MT940 dosyasında herhangi bir hareket bulunmadığı 
durumlarda ise, o dosya için kontör düşülmüyor.

Aldığınız MT940 dosyasındaki hareketlerde 1’den fazla güne ait işlem olması durumunda gün 
bazında ekstra 1’er kontör ücretlendiriliyorsunuz.

Örneğin; aldığınız 1 adet MT940 dosyasında 4 güne ait hareket bulunuyor ise 4 kontör olarak 
ücretlendiriliyorsunuz.

Logo MT940 Banka Bağlantısı    
  Ücretlendirme
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Entegre

Logo Banka Bağlantısı 
Tiger ve GO ürünleriyle 

entegre çalışır.

İşlem Kolaylığı

Tüm MT940 dosyalarının 
alınabilmesine olanak 

sağlar.

Hızlı

Tek bir tuşla hesap 
ekstrelerinizi 

ERP sisteminize 
kaydedebilirsiniz.
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Uluslararası elektronik banka hesap 
ekstresi formatındaki (MT940) bütün 
hesap hareketlerinizi Logo ERP sisteminize 
istediğiniz fiş türünde tek tık ile 
aktarabilirsiniz.

Üstelik bunun için bir banka kısıtı yok. 
Hangi işlemi hangi fiş türünde kaydetmek 
istediğinizi belirleyebilir, her işlem türü 
için ayrı muhasebe kodu belirleyebilirsiniz.

Hesap hareketerini tek ekranda 
inceleyebilir, kaydetmek istediklerinizi 
seçip kaydetme sırasında ERP 
programınızdaki fiş ekleme ekranı 
formunda girip isterseniz üzerinde 
değişiklik yapıp öyle kaydedebilirsiniz.

Talebiniz doğrultusunda işlemlerinizi toplu 
olarak seçip tek seferde ERP sisteminize de 
aktarabilirsiniz.

Logo MT940 Banka Bağlantısı    
  Avantajları

Artık bütün bankaların hesap hareketleri bir tık ile ERP 
sisteminize tam entegre! 

Logo MT940 Banka Bağlantısı ile Artık 
MT940 Dosyaları Alınabiliyor!
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“Portal” kelimesi, “büyük kapı” anlamına gelmektedir. CRIF Portal ile siz de Ticari 
Bilgi’nin kapılarını aralayın!

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de online ticari portalların kullanımı hızla artıyor. Şirketler, 
risk ve portföy yönetimi amaçlı ticari bilgilere ve çözümlere hızlı ve güvenli bir şekilde 
ulaşmak için bu portalları kullanıyorlar. CRIF Portal, size özel bir kullanıcı adı ve şifresi ile
giriş yaparak, işbirliği yaptığınız veya yapmayı düşündüğünüz firmaların kapsamlı raporlarına 
ve resmi sicil değişikliklerine dilediğiniz an, kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir bilgi platformudur. 

CRIF Portal Nedir?

• İş yapmayı düşündüğüm firma ne durumda?
• Mali yapısı uygun mu?
• Kredi notu kaç?

• Hakkında dava var mı?
• Geçmişteki ve mevcut ticari ilişkileri nasıl?
• Riskleri var mı?

CRIF Portal’a hemen üye olun, cevapsız sorularınız kalmasın.

Rekabette elinizi güçlendirin.
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Ticarette bilen kazanır!
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Hızlı

Kredi kararlarınızı 
daha çabuk ve 

güvenilir olarak 
verebilme imkanı

Verimli

Müşteri adaylarınızdan 
hangilerinin daha az risk 

ile daha çok kâr 
getireceğini öngörerek 

doğru müşterilere 
odaklanabilme kolaylığı

Azalan Risk

Farklı risk alanlarını 
doğru ölçümlemeler ile 

analiz eden raporlarımız 
sayesinde müşterinizin 
iflas olasılığını önceden 

görerek, tahsilat 
risklerinde rahat yönetim

CRIF Portal’a hemen üye olun, rekabette bir adım öne geçin!



Siz de ticari risklerinizi değerlendirmek ve yeni fırsatlar 
yakalamak için CRIF Portal’ı kullanın.
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Ticarette bilen kazanır!
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Logo CRIF Portal 
  ile Yapabilecekleriniz

• Mevcut veya potansiyel müşterilerinizin,
bayilerinizin, tedarikçilerinizin ticari ve
finansal risklerini ve kredi değerliliğini
öğrenip, onlarla hangi koşularda, hangi
limitlerle çalışmanız gerektiğine daha
doğru ve hızlı karar verebilirsiniz.
• Firmaların anlık ticari ve sicil bilgilerini
izleyebileceğiniz izleme Servisi’ne bir
tık ile erişebilir, izleme Servisi bilgilerini
e-Posta ile alabilirsiniz.

• Ticari risklerinizi etkin biçimde
değerlendirip, yeni iş fırsatlarına
dönüştürebilirsiniz.
• Alacak risklerinizi çok daha etkin ve
objektif bir biçimde izleyerek yönetebilir,
erken harekete geçerek olası kaybınızı
önleyebilirsiniz.
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• Kullanım kolaylığı 
• İnternet erişiminizin olduğu her an 
ulaşım olanağı 
• Türkçe ve İngilizce dil seçeneği 
• Kolay arama seçenekleri 
• Raporu satın alınmak istenen firma ile 
ilgili güncel durum bilgileri 
• Satın alınmış raporları etiketleme ve 
filtreleme olanağı 

• Satın alınmış raporların veritabanında en 
son güncellenme durumlarının izlenmesi 
• Tekrar satın alma olanağı 
• Görüntülenmiş raporu PDF olarak 
kaydetme özelliği 
• CRIF Portal ve T-APPY online 
uygulamalarını birlikte kullanma olanağı 
• Tekdüzen Hesap Planı’na uygun finansal 
tablolar

Logo CRIF Portal
  Avantajları

Ticarette bilen kazanır!
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Aklınızdaki soruların cevabı CRIF Kapsamlı Rapor Hizmeti’nde müşteri risklerimi nasıl 
değerlendirebilirim? Müşterilerimin kredi limitlerini nasıl belirleyebilirim? Müşterim ile 
ilgili kredi tavsiyelerine nasıl ulaşabilirim? Mevcut veya potansiyel müşterilerimin kredi 
notlarını nasıl öğrenebilirim? 

Kapsamlı Rapor, bir firmanın faaliyetini, devamlılığını ve kredi değerliliğini ölçmenizi sağlar. 
Bu raporlar, 25 yıllık CRIF deneyimi ile ve Türkiye’ye özgü koşullar dikkate alınarak geliştirilen 
derecelendirme modelleri kullanılarak oluşturulur. Bir firmanın riskini, karlılığını, finansal 
durumunu ve ödeme performansını değerlendiren Kapsamlı Raporlar’da bulunan ve mevcut veya 
aday müşterilerinizi ayrıntılı olarak değerlendirmenizi sağlayan bilgilerden başlıcaları şunlardır:

Kapsamlı Rapor

• Finar Rating; Analitik ekiplerimiz 
tarafından dönemler itibariyle izlenen 
kredi notları ve ratingler, güncel yerel 
ekonomik gelişmeleri ve koşulları da 
içermektedir. 
• Risk göstergeleri 

• Yönetici bilgileri 
• Geçmişteki ve günümüzdeki ticari ilişkileri 
• Maruz kalınan veya açılan davalara ait 
bilgiler 
• İştirakleri 
• Faaliyet bilgileri



Smart Rapor, 
müterileriniz 
ve potansiyel iş 
ortaklarınız için 
hızlı karar vermeniz 
gereken durumlarda, 
ilgili firmanın 
faaliyetlerini, sermaye 
ve ortaklık yapısını 
görmenizi ve risk 
durumunu ölçmenizi 
sağlayan bilgi 
kaynalıdır.
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Smart Rapor



• Yeni müşteri kabul süreçleriniz hızlanır: 
Kredi kararlarınızı daha çabuk ve güvenilir 
olarak verebilirsiniz. 
• Doğru kredi limitleri belirlenir: 
Yeni müşteriniz hakkında güncel kredi 
değerliliği bilgisine sahip olarak, kredi 
limitlerini ve koşullarını daha doğru 
belirleyebilirsiniz. 

• Riskiniz azalır: 
Farklı risk alanlarını doğru ölçümlemeler 
ile analiz eden raporlarımız sayesinde 
müşterinizin iflas olasılığını önceden 
görerek, tahsilat risklerinizden 
korunabilirsiniz. 
• Satış verimliliğiniz artar: 
Müşteri adaylarınızdan hangilerinin 
daha az risk ile daha çok kâr getireceğini 
öngörerek doğru müşterilere 
odaklanabilirsiniz.

Logo CRIF Portal
  Avantajları

Ticarette bilen kazanır!
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CRIF Portal’ın size sağladığı avantajlardan biri olan Firma izleme Servisi sayesinde, 
firmalardaki ticari değişiklikleri günlük olarak izleyebilirsiniz. 

• İzleme Servisi, müşteri veya tedarikçiniz ile ilgili işinizin geleceğini etkileyebilecek nitelikteki 
gelişmeleri 12 ay boyunca izlemeye alarak, önemli bilgilerin size online raporlama sistemiyle 
ulaşmasını sağlar. 
• Detaylı ve güncel bu bilgilere dilerseniz doğrudan e-Postanızdan da ulaşabilirsiniz. 
• Uyarı kademeleri üç ayrı renk kodu ile belirlenmiştir ve bu kodlara göre de filtreleme 
yapabilirsiniz.

KIRMIZI: Acil aksiyon alınmasını gerektiren değişiklik uyarısı 
SARI: İkinci derecede önemli gelişme ya da sadece bilgi amaçlı uyarı 
YEŞIL: Değişiklik gerçekleştiğine dair bilgilendirme amaçlı uyarı 

• İzlediğiniz firmaların raporlarını gereksinim duyduğunuzda tekrar alabilirsiniz.

Firma İzleme Servisi

Logo CRIF Portal
  Uygulama Detayları
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Önemli Gelişmeler: 
• İcra, iflas, konkordato, tasfiye, birleşme 
• Ortaklık yapısı değişikliği, hisse devri 
Hukuki ve Genel Bilgiler: 
• Şirket nev’i ya da ünvan değişikliği 
• Sermaye artırımı

• Adres değişikliği 
• Temsil ve ilzam, yönetici değişikliği ve 
genel kurul toplantı bilgileri 
Yeni Kuruluş: 
• Türkiye genelinde yeni kurulan 
firmaların bilgileri 

• Mevcut ve aday müşterilerinizde 
veya tedarikçilerinizde meydana gelen 
değişikliklerden anında haberdar olmanızı 
sağlar. Bu sayede olası ticari veya finansal 
risklerden korunmuş olursunuz. 
• İş takibi ve karar alma süreçlerinizde size 
tamamen farklı bir bakış açısı ve kolaylık 
sağlar. 

• Risk takibi ile doğrudan ilişkili verileri 
size ulaştırarak karar destek sistemlerinizi 
zenginleştirir. 
• Müşteri ve tedarikçi portföyünüz için 
yeni fırsatlar yaratmanızı sağlar.

2016 yılı verileri ile aylık ortalama;
• 10,825 firma yeni kuruluş olarak sicile 
kaydını yaptırdı, 
• 757 firma tasfiyeye girdi, 
• 615 firma kapandı, 
• 11,508 firmanın ortaklık yapısı değişti, 

• 6,261 firma hisse devri yaptı, 
• 1,760 firma sermaye artırımı yaptı, 
• 1,543 firma unvanını, 
• 7,338 firma adresini değiştirdi,  
• 806 firma birleşmesi yapıldı, 
• 3,092 firmanın sicil kaydı silindi.

Logo CRIF Portal içerisinde yer alan Firma izleme Servisi ile 
mercek altına alınacak bilgiler şunlardır: 

“Ben etrafımda neler oluyor bilirim, benim ilişkide olduğum 
firmalar sağlam” demeyin. 

Sizin müşterileriniz veya tedarikçileriniz bunlar arasında mıydı?

Logo CRIF Portal
  Firma İzleme Servisi Neden Gerekli?

Ticarette bilen kazanır!
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Faktoring klasik tanımıyla; faturalı satış yapan firmaların, mal ve hizmet satışından doğacak
vadeli alacaklarının “faktor” adı verilen finansal kuruluşlara devredilerek, karşılığında faktor 
tarafından finansman garanti ve tahsilat hizmetlerinin sunulduğu bir finansman yöntemidir.

Kıymetli evraklardan biri olarak çek; bir bankaya hitaben yazılmış ve Türk Ticaret Kanunu’nda 
belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş bir ödeme biçimdir.

Logo Faktoring 
Bilgi Köprüsü Nedir?

Logo’da kayıtlı faturalı alacakları için faktoring hizmeti almak isteyen tüm Logo kullanıcıları, 
çek ekranından tek butonla kolayca ve hızla başvurularını yaparak ön onay alabilecek. Üstelik 
sistem kontrolleri ile operasyonel risklerini azaltarak güvenle işlem yapabiliyor.

Logo müşterisi çek alırken çekinmiyor, tek tıkla sorguluyor!
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Tam Faktoring yenilikçi yaklaşımları ile sektöre yeni bir soluk 
getirerek öncülük etmeyi hedefliyor.

• Tam Faktoring, işletme sermayesine ihtiyaç duyan esnaf ve KOBİ’lere finansman desteği
sağlamak amacıyla BODK’dan aldığı izin ile Haziran 2012’de kurulmuştur.
• Kurulduğu günden bugüne yaklaşık 60 bin KOBi’ye çözüm sunan Tam Faktoring, aktif
müşteri sayısında sektörde ilk üçte yer almaktadır.
• 300’ü aşan çalışanı, 13 ilde iş hayatının yoğun olduğu bölgelerde kurulmuş 22 şubesi ve
Çağrı Merkezi ile şeffaf, modern, güvenilir ve yakın faktoring hizmetini yüksek işlem hızı ve
kalitesi ile sağlamaktadır.
• Tam Faktoring, nakit dönüşünde hızı amaçlayan müşterilerine; güvenli, uzman ve modern
hizmet sunarak KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırmakta ve finansal ihtiyaçlarını karşılayarak
ticarette bir adım öne geçmesine sağlamayı amaçlamaktadır.

Logo Faktoring Bilgi Köprüsü 
  Nedir?

Türkiye’de bir ilk olan tamaSOR uygulaması sayesinde, Logo kullanıcıları faturalı çeklerinin 
risk durumunu Logo ürünleri üzerinden sorgulayarak finansmana uygunluğunu anında 
kontrol edebiliyor.

Müşteriniz çeklerin güvenilirliğini Logo ile sorguluyor!
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• Tam Faktoring - Logo ve TEB Faktoring - Logo iş birlikleri kapsamında faktoring
değerlendirme hizmeti ile saniyeler içerisinde Logo’da kayıtlı olan çeklerin faktoringe uygun
olup olmadığını ve çeklerinizin güvenilirliğini test edebilirsiniz. Bu sayede kaynaklarınızı
daha iyi değerlendirme ve planlama şansı elde edebilirsiniz.

• Faktoring değerlendirme, bir ön değerlendirme hizmetidir. Çekiniz hakkında daha fazla bilgi 
sahibi olmanızı sağlar. Değerlendirme sonucu (olumlu/olumsuz) kesin bir sonuç vermemekle
birlikte KKB’den alınan çek risk raporu, memzuç ve diğer finansal veriler kullanılarak çok
detaylı bir değerledirme yapıldığı için doğruluk payı yüksek sonuçlar vermektedir. Kesin
sonuç için tüm evraklarınız ve tüm bilgileriniz ile bir değerlendirme yapılmalıdır.

Not: Kanuni kısıtlamalar sebebiyle 3. şahısların daha önceden yazılmış çekleri olup olmadığı, bankanın 
kredili müşterilerinden olup olmadığı yada bankalarla çalışma süreleri gibi istihbarat bilgileri 
kullanıcılarla paylaşılamamaktadır. Çeklerin güvenilirliği sistemsel olarak birçok parametrenin 
değerlerlendirilmesi doğrultusunda yüksek oranda doğru sonuçlar vermektedir.

Logo ürünü içerisinde çek ve senetlerinizin yer aldığı menüye tıklayın.
Sorgulamak istediğiniz çek üzerinde sağ tıklayarak Faktoring Değerlendirme’yi seçin.

Faktoring Değerlendirme Hizmeti ile Neler Yapabilirsiniz?

Faktoring Değerlendirme Hizmetine Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Logo Faktoring Bilgi Köprüsü 
  Uygulama Detayları

50



Açılan bölümde * ile işaretlenmiş 
kısımlar doldurulması zorunlu 
alanlardır.

Ekrandaki bazı bilgiler dolu gelecektir, 
boş olan alanları çekteki bilgilerden 
yararlanarak doldurunuz. 

En alt kısımdaki işaretlenmiş alanları 
seçip Sorgula butonuna bastığınızda 
işleminiz tamamlanacaktır.

• Hatalı kimlik numarası (keşideci/satıcı/ortaklar/ciranta) girildiğinde aşağıdaki uyarı ile 
karşılaşılır. (TCKN’yi 11 hane yerine daha farklı girerseniz ya da VKN’yi 10 hane yerine daha 
farklı girerseniz)
‘Hata: Keşideci vkn hatalı’
‘Hata: Satıcı vkn hatalı’
‘Hata: Ortaklar vkn hatalı’
‘Hata: Ciranta vkn hatalı’

• Çek vade bilgisi formatı yanlış girildiğinde aşağıdaki uyarı ile karşılaşılır. 
‘Hata: Çek vadesi dd/mm/yyyy şeklinde olmalı’: (Gün/Ay/Yıl)

• Çek vadesi sorgulanan gün ya da daha öncesine ait ise aşağıdaki uyarı ile karşılaşılır. 
‘Hata: Çek vadesi bugünden büyük olmalı’

Sistemde Karşılaşabileceğiniz Hata Mesajları Nelerdir?
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Çekinizin yapılan ön değerlendirme sonucunda olumlu olarak değelendirildiği ve ayrıca 
faktoring işlemi için uygun olduğunu anlamına gelmektedir. Çeklerinizi kısa sürede nakde 
çevirmek için en yakın şubemiz ile iletişime geçebilir ve müşteri temsilcilerimizden destek 
alabilirsiniz ya da sizi aramamızı isterseniz sonuç ekranındaki linke tıklayarak iletişim 
bilgilerinizi bize iletebilirsiniz.

Çekinizin yapılan ön değerlendirme sonucunda olumsuz olarak değelendirildiği anlamına 
gelmektedir. Daha detaylı inceleme ve değerlendirme talebiniz olması durumunda 
evraklarınızla birlikte şubelerimizden tekrar başvuru yapabilirsiniz.

Sonuç 1: Ön Onay Verilmiştir

Sonuç 2: Ön Onay Verilmemiştir

Faktoring Değerlendirme  
  Sonuç Mesajları
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Girdiğiniz bilgiler sırasında bir hata yapmış olabilirsiniz. Bilgilerinizi tekrar gözden geçirerek 
tekrar giriş yapabilir yine sonuç alamıyorsanız size en yakın şubeyi arayarak destek 
alabilirsiniz.

Sonuç 3: İşlem Yapılamıyor
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Logo uygulamaları içerisinden e-Posta yoluyla e-Arşiv, e-Fatura, e-Mutabakat ve benzeri 
bilgilerin gönderilmesi hizmetidir. ERP içerisinden tanımlanan e-Posta adresine/adreslerine 
ilgili hizmetin seçimine göre gönderim sağlanmaktadır. Gönderim durumu, ilgili hizmetin 
portalı üzerinden ayrıca takip edilebilmektedir.

Logo uygulamaları içerisinden SMS yoluyla e-Arşiv, e-Fatura ve e-Mutabakat ve benzeri 
bilgilerin gönderilmesi hizmetidir. Gönderi esnasında kullanılacak olan SMS paketi, farklı 
adetlerde kontör harcayacak şekilde firmanın kendisine ya da e-Logo’ya ait olabilir. 

Gönderim Hizmetleri 
e-Posta Gönderim 
  Hizmeti 

SMS Gönderim 
  Hizmeti  
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Başta e-Arşiv faturalarının eş zamanlı olarak nihai tüketicilerin cep telefonlarına gönderilmesi 
olmak üzere, e-Mutabakat ve e-Fatura hizmetlerinde de bu dokümanların müşterilere 
iletilmesi sağlanmakta olup ERP uygulamaları içerisinden toplu SMS gönderimi hizmeti de 
mevcuttur.

e-Mutabakat verilerine ait mektupların e-mail ya da SMS dışında faks ile gönderimi de 
sağlanabilmektedir. Ayrıca bir telefon hattı ücretlendirilmesine gerek kalmaksızın bulut 
sistemler (internet) üzerinden karşı tarafın faks cihazına belirlediğiniz formatta mektup 
çıktısının gönderilmesi sağlanmaktadır.

Faks Gönderim 
  Hizmeti 
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Başarı Hikayeleri



Doğa Okulları 
Logo e-Arşiv Projesi

Eğitim alanında Türkiye’nin lider kurumlarından olan Doğa Okulları, eğitimin yanı sıra 
kitap ve kıyafet satışı gibi uygulamalar nedeniyle mağazacılık işlemlerini de bünyesinde 
barındırıyor. Ayda 70 binden fazla fatura kesen Doğa Okulları, e-Fatura ve e-Defter’den 
sonra e-Arşiv çözümünü de Logo’nun e-Devlet çözümleriyle hayata geçirdi.

Doğa Okulları, Logo e-Arşiv ile ayda 70 binden fazla fatura 
kesiyor.

Cahit Güvensoy, Genel Müdür, e-Logo, Ömer Ömeroğlu, CIO, Doğa Okulları, Yusuf Güleç, İş Geliştirme Direktörü, Infodrom Yazılım
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Doğa Okulları, Logo’nun e-Arşiv çözümü ile, fatura gönderme 
ve saklama süreçlerinde verimlilik ve tasarruf artışı elde etti.
2002 yılında bir kampüs ve 100 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan Doğa Okulları, aradan 
geçen 14 yıl sonunda, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 70 bin öğrenciye hizmet 
veriyor. Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise en büyük beş eğitim kurumundan biri olarak 
tanımlanan Doğa Okulları, sürdürülebilir büyümesini teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına 
yaptığı yatırım sayesinde elde ediyor. “Doğa = Teknoloji” sloganını benimseyen kurum, 
teknoloji yatırımlarıyla Uluslararası BETT Fuarı’nda “En İnovatif Okul” ve İngiliz Promethean 
kuruluşu tarafından da “Teknolojiyi En İyi Kullanan Okul” seçildi. Dünyanın ve Türkiye’nin 
önde gelen markalarıyla çeşitli bilim ve teknoloji projelerinde iş birliği yapan Doğa Okulları, 
farklı konseptlerdeki kampüsleriyle eğitimde fark yaratıyor.

Teknolojiyi yakından takip eden Doğa Okulları, e-Fatura ve e-Defter gibi e-Devlet 
uygulamalarının ardından, e-Arşiv çözümünü de hayata geçirmeye karar verdi. Eğitim 
hizmetlerinin yanı sıra kıyafet ve kitap satışının yapıldığı mağazacılık hizmetleri de sunan 
ve 49 mağazasında yılda 750 bin parça kıyafet ve 10 milyonun üzerinde kitap satışı yapan 
kurum, her ay 70 binin üzerinde fatura kesiyor. Ayrıca servis, yemek, güvenlik, temizlik 
gibi hizmetler de kurum tarafından veriliyor. Bütün bu hizmetlere ilişkin faturaların 
hazırlanmasından gönderimine kadar her aşamada ortaya çıkan iş yükünü hafifletmek üzere, 
kurum kapsamında e-Arşiv sistemine geçilmesi planlandı.

Beklenti ve
  Hedefler
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Bütün bilgi teknolojileri altyapısını Logo ürün ve çözümleri üzerinde kurgulayan ve 8 yıldır
Logo Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümleri kullanıcısı olan Doğa Okulları, e-Arşiv 
uygulaması için de e-Logo’dan hizmet almayı tercih etti. Logo ile yakalanan iş birliği ve 
güven ilişkisini e-Logo ile sürdürmeye karar veren kurum, bu seçimi doğrultusunda çalışmaları 
başlattı.

 Entegrasyon çözümü olarak Logo Connect kullanıldı.
 e-Arşiv uygulaması için Logo bünyesindeki e-Logo’nun e-Arşiv çözümü kullanıma alındı.

Seçim
  Aşaması

Kullanılan
  Çözümler

Ömer Ömeroğlu, CIO, Doğa Okulları

"e-Dönüşüm süreci bize, özellikle 
kurumsallaşmak adına kendimizi 
geliştirme imkanı sağladı. 
Kazandırdığı iş gücü ve verimlilik ise 
bu sürecin en somut faydalarından 
biri oldu. Tüm bunların yanında, 
temel önceliklerimizden olan veli 
memnuniyetine katkısı da 
bu projenin en büyük kazanımları 
arasında gösterilebilir."
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e-Arşiv çözümü hayata geçirilmeden önce, Doğa Okulları Mali İşler Departmanı analiz ve 
fatura raporlarını oluşturuyor, ilgili uzmanlar bu faturaları yazdırıyor ve Türkiye çapında 60 
farklı ildeki 106 kampüse dağıtımını sağlıyordu. Faturalar daha sonra kampüslerde öğrenciler 
eliyle velilere ulaştırılıyordu. Her ay yaklaşık 70 bin faturanın bu şekilde hazırlanıp dağıtılması 
hem uzun zaman alıyor hem de hata veya evrak kaybı riskini de beraberinde getiriyordu. 

e-Logo’dan e-Arşiv hizmeti alınmasına karar verildikten sonra, uygulayıcı çözüm ortağı 
olarak da Doğa Okulları’na uzun süredir BT danışmanlık hizmeti veren Infodrom Yazılım 
tercih edildi. Doğa Okulları BT ve Mali İşler Departmanlarının yetkilileri, e-Logo uzmanları 
ve Infodrom Yazılım ekibinin ortak toplantıları sonucunda yol haritası çıkarıldı. Bu yol 
haritasında ana hedef, Logo Connect üzerinde çalışan e-Arşiv çözümünün hızlı ve kusursuz 
şekilde devreye alınmasıydı. Bu çerçevede proje ekipleri oluşturuldu ve çalışmalar başladı. 
e-Arşiv uygulamasının 2015-2016 eğitim-öğretim yılında aktif olarak kullanılması amaçlandı 
ve proje 1 ay gibi kısa bir sürede hayata geçmek üzere planlandı.

Doğa Okulları’ndaki e-Arşiv çözümü e-Logo’nun uzmanlığı, Infodrom Yazılım’ın deneyimi 
ve Doğa Okulları BT ve Mali İşler ekiplerinin yönlendirme ve katkılarıyla zamanında hayata 
geçirildi ve yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirildi. e-Arşiv çözümü ile birlikte analiz ve 
faturalama raporları hızla oluşturulup faturalar elektronik olarak düzenlenmeye başladı.

Proje
  Süreci
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 Fatura süreçlerinin hızlanması ve kolaylaşması sayesinde operasyonel verimlilik arttı.
 70 binden fazla faturanın elektronik işlem görmesi sayesinde, bu işle görevli iki kişi 
farklı görevlere atandı ve böylece iş gücü anlamında fayda sağlandı.
 Faturaların elektronik gönderimi sonucunda kargo ve dağıtım maliyetlerinden tasarruf 
edildi.
 Yasal uyumluluk açısından önemli bir adım atılmış oldu.
 Muhasebe Departmanı’nın bilgiye erişim ve kontrol süreci kolaylaştı.
 Faturalar internet üzerinden erişilebilir hale geldiği için veliler faturaları istedikleri anda 
görmeye başladılar ve veli memnuniyeti arttı.
 Velilerin fatura iptal süreçlerinde anlık çözümler geliştirildi.
 Satın Alma Departmanı’nın fatura kontrol süresi kısaldı.
 Firmalarla daha hızlı mutabakat yapılabilir hale geldi.
 Kağıt fatura basılmaması sebebiyle basım, saklama ve arşivleme masrafları ortadan 
kaldırıldı.

Doğa Okulları, e-Dönüşüm kapsamındaki tüm çalışmaların içinde yer almak ve bu sürece 
öncülük etmek vizyonuyla, gerekli tüm dönüşümleri gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Elde Edilen
  Faydalar

Gelecek
  Planları
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 Eğitim ve mağazacılık hizmetlerinin faturalandırma sürecini kolaylaştırmak
 Fatura gönderiminde zaman ve maliyet tasarrufu elde etmek
 Mali İşler, Finans, Muhasebe gibi departmanların iş yükünü azaltarak verimliliğini 
yükseltmek
 Veli memnuniyetini artırmak

 Logo e-Arşiv çözümü

 Fatura süreçlerinde daha yüksek düzeyde operasyonel verimlilik
 İnsan kaynağının daha verimli şekilde kullanılması
 Kağıt ve kargo-dağıtım maliyetlerinden tasarruf
 Muhasebe, Finans ve Satın Alma Departmanları açısından bilgiye daha kolay erişim ve 
daha kısa kontrol süreleri
 Veli memnuniyetinde artış ve fatura iptal süreçlerinde kolaylık
 Firmalarla daha hızlı mutabakat
 Fatura basma, saklama ve arşivleme masraflarının tamamen ortadan kalkması

Bir Bakışta Doğa Okulları  
  e-Arşiv Projesi

Dünün İhtiyacı

Bugünün ve Yarının Çözümleri

Fayda
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sahibinden.com 
Logo e-Arşiv Projesi

5 milyona varan güncel ilanın yer aldığı sahibinden.com, Türkiye’nin e-Ticaretteki öncü 
markalarından biri olmanın yanı sıra yoğun iş hacmiyle de dikkat çekiyor. e-Dönüşüm 
sürecinde e-Arşiv uygulaması için e-Logo çözümünü tercih eden sahibinden.com, bu sayede 
faturalama ve arşivleme süreçlerinde verimlilik, tasarruf elde ederken çevre koruma 
açısından da önemli bir adım attı.

Güncel ilan sayısı 5 milyona varan sahibinden.com Logo’nun 
e-Arşiv çözümüyle fatura gönderim süreçlerini elektronik 
ortama taşıdı.

Bora Biçer, İş, Servis ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, sahibinden.com, Cahit Güvensoy, Genel Müdür, e-Logo, Erkan Çelik, 
Ürün Destek Uzmanı, Logonet, sahibinden.com Proje Ekibi
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sahibinden.com, sayısı 40 milyonu aşan ziyaretçileri için fatura
süreçlerini Logo’nun e-Arşiv çözümüyle mükemmelleştirdi.
İnternetin Türkiye’de yeni gelişmeye başladığı 2000 yılında kurulan sahibinden.com, bugüne
dek yeni ilanların SMS ile haber verilmesi, canlı destek hattı, 3D Secure uygulaması gibi pek
çok “ilk”e imza attı. Halen Emlak, Vasıta, Alışveriş, İş Makineleri ve Sanayi, Yedek Parça - 
Aksesuar - Donanım ve Tuning, Hizmetler, İş İlanları, Hayvanlar Âlemi, Özel Ders Verenler ve 
Yardımcı Arayanlar olmak üzere toplam 10 kategoride hizmet veren sahibinden.com, Google 
Analytics 2016 Ekim ayı verilerine göre 40,7 milyon tekil ziyaretçiye ve 5 milyona varan 
güncel ilana sahip. Mobil uygulamalardaki aylık aktif kullanıcı sayısı ise Ekim 2016 itibarıyla 
toplamda 6,5 milyonu aşıyor. Stevie International Business Awards tarafından 2 altın ve
7 bronz olmak üzere toplam 9 ödüle layık görülen sahibinden.com, teknoloji odaklı bir şirket 
olarak en iyi kullanıcı deneyimini yaşatmak ve sürekli gelişmek için çalışmaya devam ediyor.

sahibinden.com’un müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı, e-Dönüşüm süreçlerinde de 
temel hedef oldu. Şirket daha önce gerçekleştirdiği e-Fatura uygulamasında; faturaların 
basılması, ulaştırılması, iade faturaların yönetimi gibi birçok süreçte olumlu aşamalar 
kaydetti. Faturalandırma süreçlerini daha da mükemmelleştirmek isteyen sahibinden.com, 
aynı zamanda maliyetlerini de azaltma hedefiyle e-Arşiv sistemine geçmeyi gündemine aldı. 
Ayrıca, Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin (WWF-Türkiye) “Green Office Programı”na dâhil 
olmasıyla birlikte, doğa ve çevreye katkı sağlamak için kağıt israfını azaltmayı da hedefledi.

Beklenti ve
  Hedefler
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e-Arşiv uygulamasına geçme kararının verilmesinin ardından, çözüm tedarikçisinin
seçimi süreci başladı. Kurulduğu günden bu yana Logo Yazılım ile çalışan sahibinden.com,
muhasebe tarafında tüm yazılım ihtiyaçlarını karşılayan Logo çözümlerinden son derece
memnundu. 2014 yılında e-Fatura’ya, 2015 yılında da e-Defter’e başarılı bir şekilde geçiş
yapılması sırasında Logo tüm ihtiyaçları karşılamıştı. Gerek yılların getirdiği güven gerekse
e-Dönüşüm sürecindeki uzmanlık sonucunda sahibinden.com e-Arşiv uygulamasında da
e-Logo’nun çözümünü tercih etti.

 Entegrasyon çözümü olarak Logo Connect kullanıldı.
 e-Arşiv uygulaması için Logo e-Arşiv çözümü kullanıma alındı.

Seçim
  Aşaması

Kullanılan
  Çözümler

Bora Biçer İş, Servis ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, sahibinden.com

“Logo Yazılım ile uzun yıllardır süren iş 
ortaklığımıza, Logo’nun elektronik dönüşüm 
firması e-Logo da katılmış bulunuyor. 
Karşılıklı güven içerisinde yürüttüğümüz 
çalışmalarımızda bize verilen özel destek, 
ihtiyacımız olan her durumda sergilenen 
çözüm odaklı yaklaşım, bu işbirliğini daha 
da güçlendiriyor. e-Logo’nun yazılım
veya süreç destekleriyle, projede karşılaşılan 
tüm sorunların üstesinden gelmeyi başardık. 
Danışman firma Logonet Bilişim’in de 
katkılarıyla başarılı bir proje süreci geçirdik.”
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Logo’nun e-Arşiv çözümünün seçilmesinin ardından sahibinden.com, PwC, Logonet ve Logo 
Yazılım çalışanlarından oluşan 10 kişilik bir ekip ile projeye başlandı. İlk aşamada proje planı 
oluşturuldu ve planda belirlenen her adım için zaman planı yapıldı. 3 aylık proje süresince iki 
haftada bir toplantılar düzenlenerek aşamaların yönetim ve kontrolü sağlandı.

sahibinden.com’da kesilen fatura adedi çok yüksek olduğu için e-Arşiv sistemine sorunsuz 
geçiş büyük önem taşıyordu. Süreçlerin, şirkette kullanılan ERP programıyla entegre olması, 
sürecin daha da kolaylaşmasını sağladı. Projenin tamamlanmasının ardından 3 ay süreyle 
de test ve kontroller yapıldı. Bu sürecin sonunda, e-Arşiv uygulaması canlı kullanıma alındı 
ve sahibinden.com müşterilerine yapılan bilgilendirmeyle kısa zamanda yaygın bir şekilde 
benimsendi.

Proje
  Süreci
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 Kullanıcıların diledikleri zaman faturalarını takip etmesi, müşteri memnuniyetini önemli 
oranda artırdı.
 Faturaların müşterilere çok daha hızlı ulaşması sağlandı.
 Müşterilerin fatura kaynaklı sorunlar nedeniyle sahibinden.com Müşteri Hizmetlerine 
yaptıkları başvurularda azalma elde edildi.
 Faturaları kesmek için 1 hafta/kişi süre harcanırken, artık 1 günde faturaların 
müşterilere ulaştırılması sayesinde operasyonel verimlilik elde edildi.
 Kağıt/zarf gibi kırtasiye giderlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlandı.
 Çevreye dost bir uygulama hayata geçirilmiş oldu ve doğal kaynakların korunmasına 
katkıda bulunuldu.

e-Dönüşüm kapsamında e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv’e geçişini tamamlayan sahibinden.com, 
gerek yasal mevzuatı gerekse teknolojik gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. 
e-Dönüşümde zorunlu uygulamaların yanı sıra henüz yasal zorunluluk çerçevesinde
olmayan çözümleri de bugünden benimseyen şirket, ilerideki dönemlerde ortaya çıkacak
ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli yatırımları yapma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Elde Edilen
  Faydalar

Gelecek
  Planları
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 e-Dönüşüm uygulamalarıyla müşteri memnuniyetini artırmak
 Faturalandırma süreçlerini daha da mükemmelleştirmek
 Maliyetleri azaltmak
 Doğaya ve çevreye katkı sağlamak

 Logo Connect
 Logo e-Arşiv

 Faturaların müşterilere çok daha hızlı ulaşması
 Kullanıcıların diledikleri zaman faturalarını takip edebilmeleri
 Müşteri memnuniyetinin artması
 Operasyonel verimlilik sağlanması
 Kağıt/zarf gibi kırtasiye giderlerinden tasarruf
 Çevreye dost bir uygulamanın hayata geçirilmesi

Bir Bakışta sahibinden.com  
e-Arşiv Projesi

Dünün İhtiyacı

Bugünün ve Yarının Çözümleri

Fayda
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