BİLENLERİN TERCİHİ

28 yılı aşan bilgi birikimi

TIGER
ENTERPRISE

Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions’dan liderlere özel!

Dünyanın 41’den fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye’de 170 bin firmada 1 milyon 300
binin üzerinde kullanıcı ile ‘Türkiye Uygulama Yazılımları Pazarı Lideri’ LOGO Business Solutions’dan büyük
işletmelerin sürdürülebilir verimliliğini destekleyen, uluslararası standartlara ve Türkiye koşullarına en uygun
ERP Yazılımı: TIGER ENTERPRISE.

DAHA FAZLA VERİM İÇİN
TIGER ENTERPRISE İLE
GÜÇ BİRLİĞİ!
Günümüzde hızla zorlaşan rekabet koşulları; hızlı
teslim süreleri, müşteri odaklı yaklaşımlar, daha düşük
maliyetler ve daha yüksek kalite ihtiyacı yepyeni bir
yapılanmayı zorunlu hale getiriyor. Bu yapıya ayak
uydurabilmek için işletmelerin ihtiyaç duyacakları
en önemli değer olan “bilgiye hızlı ulaşım”, tedarik
zincirindeki tüm işletmelerin senkronize çalışacağı
bir kültürü gerektiriyor. Rekabetin temel gerekliliği
olan yüksek kalite ve yüksek performans hedeflerine
ulaşmada, bilgi teknolojilerinin sunduğu çağdaş
çözümler işletmelere önemli avantajlar sağlıyor,
çeviklik kazandırıyor.

LOGO’nun bu kapsamda geliştirdiği
ERP yazılımı TIGER ENTERPRISE, rekabetçi
işletmelerin hedeflerine ulaşmasına
yardımcı bir iş yönetim sistemidir.
TIGER ENTERPRISE; satın alma, üretim ve satış lojistiği özellikleri ve bu temel
faaliyetleri destekleyen planlama, finans ve insan kaynakları yönetimiyle
şirket içi süreçleri optimize ederken, bir yandan da tedarikçi ve müşterilerle
ilişkilerde etkinliğinizi artırıyor.
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BİLENLERİN TERCİHİ
Daha verimli olmak için
her zaman en iyi olanla güç birliği.
TIGER ENTERPRISE ile Yarışa Bir Adım Önde Başlayın!
TIGER ENTERPRISE ile, küreselleşen ekonomi
doğrultusunda dışa açılan ve uluslararası operasyonlar
yürüten firmalar çok dilli, çok dövizli, esnek raporlama
yapısına sahip ve uluslararası muhasebe standartlarını
destekleyen geniş vizyonlu bir ERP sistemine sahip
olmaktadırlar.
Bu global desteğin yanı sıra, LOGO’nun 28 yılı aşkın
tecrübesini yansıtan yerel özellikler sayesinde faaliyet
gösterilen ana pazarın gerekliliklerine tümüyle yanıt
verebilen komple bir çözüm avantajı sunulmaktadır.
TIGER ENTERPRISE, pazarda talep yaratmaktan
satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçlerde
maksimum faydayı sağlayacak çözümler sunmaktadır.
Yüzlerce işletmede uygulanmış olan
TIGER ENTERPRISE, uyarlanabilme özelliği ile,
kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak isteyen
firmaların her türlü ihtiyacına cevap verebilecek
esnekliğe sahiptir. Konusunda uzman proje ekipleriyle
şirketlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilen “anahtar
teslim projeler” ve 100’ün üzerinde çözüm ortağının
oluşturduğu tamamlayıcı çözümleriyle tümüyle
entegre ve eksiksiz bir ürün olarak sunulmaktadır.
TIGER ENTERPRISE, işletmelerde tedarikçilerden son
kullanıcılara uzanan değer zincirinin her katmanına
cevap vermektedir. TIGER ENTERPRISE uygulamasının
tüm modülleriyle firmanızın bütün süreçlerini entegre
edebilir, komple bir ERP çözümüne sahip olabilirsiniz.
Uygulamaya firmanız büyüdükçe ve yeni fırsatlar çıktıkça
ihtiyaç duyacağınız işlevleri ekleyerek çözümünüzün
kapsamını genişletebilirsiniz.

TIGER ENTERPRISE, kolay kullanılabilen, birbirini
tamamlayan ve açık platform yapısına sahip bir
çözümdür. İşletmeye göre hızlı ve kolay bir şekilde
özelleştirilerek standart bir uygulamadan size veya
sektörünüze özel bir çözüm haline gelebilir.
TIGER ENTERPRISE ölçeklenebilir bir ağ mimarisi sunan
istemci-sunucu mimari yapısını desteklemektedir.
Saklı yordam (stored procedure) ve tetikleyiciler
(trigger) geliştirilerek kurulan dağıtık mimari sayesinde,
sunucu sistemin sadece veri depolama özelliklerinden
değil, işlemci potansiyelinden de en üst düzeyde
yararlanılır. Platform bazında geliştirilen saklı yordam
ve tetikleyiciler, veri işleme operasyonlarının optimize
edilmesini sağlar.
Web uyumlu yapısıyla TIGER ENTERPRISE, internet
üzerinde de kullanılabilir, mobil teknolojileri destekler.
Böylelikle firmanızdan uzakta olsanız dahi web
üzerinden uygulamanın çeşitli servislerine ulaşabilirsiniz.
TIGER ENTERPRISE’ın ürün geliştirme süreç
yönetiminde ISO 9000:2000 kalite standartları
doğrultusunda, ürün altyapısında kullanılan yazılım ve
yöntemler sürekli olarak gözden geçirilmekte, gerekli
iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu değerlendirmelerin
tekrarlanabilir, kendi içerisinde tutarlı ve yeterli
olduğu ISO kalite standartları tarafından garanti altına
alınmaktadır.

Yüksek performans

Mevzuata ve iş kurallarına hakim.

ISO 9000:2000 KALİTE STANDARTLARI
Siz Neredeyseniz Ofisiniz Orada...
Günümüzde firmaların faaliyetlerinin sadece kendi
ofis sınırları içinde kalması mümkün olmayıp, günlük
operasyonlar, bankalar, iş ortakları ve başka pek çok
kurumla işbirliğini gerektirmektedir.
TIGER ENTERPRISE bu ihtiyaçlara yönelik olarak
TIGER ENTERPRISE Web; LOGOConnect gibi hızlı ve
uygun maliyetli çözümler sunmaktadır.
TIGER ENTERPRISE Web; TIGER ENTERPRISE’ın birçok
özelliğini web üzerine taşımaktadır. Farklı lokasyonlarda
faaliyet gösteren dağıtık yapıdaki firmalarda veya uzak
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erişime ihtiyaç duyulan durumlarda; bilgiye güvenli
ve hızlı bir şekilde ulaşmayı ve etkin veri alışverişini
sağlayan bir geliştirme platformudur.
LOGOConnect; iş ortaklarınızla, tedarikçilerinizle,
bankalarla ve kendi şirketleriniz arasındaki iş süreçlerinizi
kolaylıkla yönetmenizi sağlar.
LOGOConnect ile sipariş, irsaliye, fatura ve fiyat listesi
gibi bilgileri transfer edebilirsiniz. LOGOConnect sizi faks
ve telefon trafiğinden kurtararak, belge ve raporlarınıza
kaynağından ve hatasız ulaşmanızı sağlar.

TIGER ENTERPRISE size;
• Firmanızda hızla kullanıma alınabilen,
• Birden fazla lokasyonda iş yapan şirketler için çok
yönlü planlama ve kontrolü destekleyen,
• Dış sistemlerle kolaylıkla veri alışverişi yapabilen,
• Yeni geliştirmelere açık, kullanıcıların ihtiyaçları
doğrultusunda kolayca ve kısa sürede uyarlanabilen,
• Artan işlem ve veri yükünde performansı yüksek,
• Yerel ve yaygın iş ortaklığı yapısı sayesinde, ortaya
çıkabilecek her türlü ihtiyaca kısa sürede cevap
verebilen,
• Şirketlerin kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları
yazılım ürünleri ile entegre edilebilen,
• Bir defada uygulanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak
ve ihtiyaçlar doğrultusunda modüler yapıyı da
destekleyebilen,
• Esnek raporlama özellikleri ile, kullanıcıların ihtiyaç
duyacağı farklı raporların kolaylıkla tasarlandığı,
• Uluslararası firmalar veya ithalat/ihracat yapan
firmalar için raporlama ve yabancı dil desteği sağlayan,
• Arayüz standardı ile kullanım kolaylığı sağlayan,
• Tüm hareketlerin ve işlemlerin tarihçesinin
tutulabildiği,
• İnternet üzerinde de kullanılabilen; mobil
teknolojileri destekleyen,
• Mevzuata ve iş kurallarına hakim.

Etkin bir ERP çözümü sunar.

04

BİLENLERİN TERCİHİ
Daha verimli olmak için
her zaman en iyi olanla güç birliği.

Bütünün parçaları
birbirleri ile uyum içinde.
TIGER ENTERPRISE, en kapsamlı
ihtiyaçlara göre planlanmış, tam entegre
olan birçok modülden oluşmaktadır.
Bu entegrasyon sayesinde sisteme bilgi
bir kere girilir ve tüm kullanıcılar yetkileri
dahilinde güncel bilgiye doğrudan ulaşırlar.
Sisteme girilen bilgilerin kontrolleri ve limitlere
uygunluğu kontrol edilerek güncellemeler
otomatik yapılır. Böylelikle bölümler ve süreçler
arasında ortak bir dil oluşur, süreçler sadeleşir
ve önemli maliyet avantajları sağlanır.
Müşteri Memnuniyeti için
Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi!
Tedarik zinciri, ürün ve hizmetlerin
müşterilerinize ulaşmasındaki tüm faaliyetler
ağını kapsamaktadır. Bu kilit yapısı nedeniyle
işletmeler için rekabet avantajının anahtarı
durumundadır. Hammadde temininden ürünlerin
son kullanıcılara ulaştırılmasına kadar olan
tüm lojistik süreçlerin sistematik olarak takip
edilebilmesi, verimlilik ve kazanç artışını
beraberinde getirmektedir. Günümüzde bilgi
toplumunun dinamiklerinden dolayı tedarik
zincirindeki ağlar gitgide karmaşıklaşmakta,
dolayısıyla zincirin üyeleri arasında koordinasyonun
ve etkin bilgi akışının sağlanmasında teknolojinin
önemi artmaktadır. Bilgi paylaşımı, tedarik zinciri
yönetiminde temel unsur haline geldiği için, tedarik
zincirinin üyelerinin ihtiyaç duydukları bilgilere zamanında
ulaşabilmeleri kritik önem taşımaktadır.
TIGER ENTERPRISE, satınalma, malzeme yönetimi
ve satış-dağıtım süreçlerini tam olarak desteklemektedir.
Müşteri taleplerinin ve maliyetler üzerindeki baskının arttığı
günümüzde, TIGER ENTERPRISE sunduğu tedarik zinciri yönetimi
ile pazar payınızı korumanıza ve artırmanıza yardımcı olur.
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TIGER ENTERPRISE Malzeme Yönetimi;
satın alma-üretim-satış ekseninde ortak bilgi
gereksinimini karşılar; işletmenizin alıp sattığı veya
ürettiği farklı türdeki malzemelerin etkin yönetimini
sağlar. Firmaların malzeme stok seviyelerini ve
değerlerini izleme ve yönetme imkanı verir.
Maliyetlendirme ve dönem işlemlerini kolaylıkla
gerçekleştirir. Maliyetlerinizi kontrol altına alarak,
verimliliğe ulaşmanızı sağlar.
• Farklı firma, işyeri, fabrika ve ambarlar arasındaki
malzeme hareketlerini takip eder,
• Güncel stok bilgilerini anında görüntüler, stokların
tedarikçi bazında fiyat ve temin sürelerine kolaylıkla
ulaşmanızı sağlar,
• Dinamik stok yeri yönetimiyle, malzemeleri farklı
lokasyonlara yerleştirir, ambardan malzeme çekişini
lokasyon bazında yönetir,
• Teklifleriniz öncesinde reçete üzerinden tahmini maliyet
hesaplar,
• Hiyerarşik malzeme yapısı ile malzemeleri sınıflar
altında, çok seviyeli bir hiyerarşide takip eder,
matris arabirimi sayesinde aynı türdeki malzemeleri
birbirinden ayıran farklılıklarına göre sınıflandırır,
• Seri ve lot numaraları ile malzemelerin girişten çıkışa
ya da ambarlar arası tüm hareketlerini izleyerek, maliyet
takibi yapar,
• Dinamik birim ve boyut tanımlamaları ile malzemeleri
sınırsız sayıda birimle izler,
• Farklı maliyetlendirme yöntem seçenekleri arasından
sizin belirleyeceğiniz yöntem ile stok değerini ve
miktarını belirler,
• Konsinye giriş, çıkış ve giriş iade işlemlerini
gerçekleştirir; maliyetlendirme ve stoktan malzeme
karşılama sırasında konsinye kullanım miktarlarını ayrıca
raporlar.

TIGER ENTERPRISE Satın Alma Yönetimi;
Malzeme Yönetimi, Kalite Kontrol, Üretim Yönetimi,
Finans ve Genel Muhasebe ile tümüyle entegredir.
Satış siparişine bağlı olarak üretim emri veya satınalma
siparişi otomatik oluşturulabilir. İrsaliye, fatura ve tahsilat
işlemlerinin entegre olması sayesinde, her aşamada
onay prosedürleri konulabilir ve önceki aşamaların
sonuçları kontrol edilebilir. Bu süreç odaklı özellikler,
her aşamadan sorumlu kişilerin kendilerinden önceki
ve sonraki süreçlerin etkilerini anında gözleyerek doğru
karar vermelerini sağlar. İç süreçlerin otomasyonu
sayesinde verimsizlikler azalır, satın alma maliyetleri
düşer. Böylelikle doğru ürünü, doğru zamanda, doğru
fiyata ve doğru yerden temin edebilirsiniz.

• İhtiyaç duyulan malzeme veya ürünlerin ihtiyaç
miktarını, zamanını ve karşılanma şeklini ilgili birimlere
kolayca iletir,
• Farklı merkezlerden gelen talepleri tek merkezde
derleyerek, malzemelerin farklı depolar arasındaki
hareketini takip eder,
• Tedarikçileri fiyat temin süresi ve kalite bazında
değerlendirerek en uygun satınalma koşullarını elde
eder; stratejik tedarikçileri belirler,
• Satın Alma Teklif Yönetimi ile talep, teklif ve satın alma
yönetim süreçlerini eksiksiz ve tam entegre
olarak yönetir. Onay mekanizmaları ve evrak akışının
elektronik ortama taşınması sayesinde zaman ve maliyet
tasarrufu sağlar,
• Talep Yönetimi ile iç ve dış müşterilerden gelen
taleplerin planlamaya girdi oluşturmasını sağlar.
Tedarik ve üretim süreçlerinin planlamasını başarıyla
gerçekleştirir.

Teklifleriniz öncesinde reçete üzerinden tahmini maliyet hesaplar.

Satın Alma Yönetimi

Güncel stok bilgilerini anında günceller.
Esnek raporlama özellikleri

ETKİN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
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BİLENLERİN TERCİHİ
Daha verimli olmak için
her zaman en iyi olanla güç birliği.

Stok, sipariş, irsaliye ve borç bilgilerini güncel olarak takip

Eksiksiz ve kısa sürede sipariş girişi

Tam uyumluluk

SATICI TAKİP SİSTEMİ
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TIGER ENTERPRISE Satış ve Dağıtım Yönetimi;
işletmelerde teklif aşamasından teslimata uzanan
sürecin yönetim ve kontrolünü sağlar. Satış ve dağıtım
aşamalarında gerekli evrakların oluşturulmasından,
zamanında teslimat yapılmasına, esnek fiyat ve
promosyon tanımlarından satıcı takibi ve dağıtım araçları
rota planlamasına kadar tüm işlemleri kolaylaştırır.
Şirketinizin sunduğu ürün ve hizmet seçenekleri arttıkça,
satış faaliyetlerinizin etkin bir şekilde yürütülebilmesi
için tedarikçi, dağıtıcı ve müşterilerinizle olan ilişkilerin
yönetilmesi önem kazanmaktadır. TIGER ENTERPRISE,
sunduğu güçlü bilgi altyapısı ile müşterilerinize ihtiyaç
duydukları ürün ya da hizmetin hızlı ve hatasız bir şekilde
ulaştırılmasını sağlar.
• Operasyonları siparişten sevkiyata izler,
• Müşteri portföyleri ile her türlü müşteri bilgi ve iş ilişkilerini tarihçeli olarak takip eder,
• Satış Teklif Yönetimi, satış sürecinin bir bütün olarak
planlanıp izlenmesini sağlar. Hem planlanan satışlar, hem
de muhtemel satış fırsatları ile ilgili tüm faaliyetleri takip
eder. Teklif aşamasına gelen bir satış fırsatı ile ilgili teklif
ve alternatifleri oluşturur, daha sonra onaylanan tekliften
otomatik olarak sözleşme üretilebilir,
• Müşteri, geçerlilik tarihi ve ödeme planına göre sınırsız
sayıda yerel ve dövizli para birimi üzerinden fiyat listeleri
oluşturur,
• Etkin “satıcı takip sistemi” ile satış ekiplerinin verimliliğini artırır,
• Her bir ürün için ayrı teslimat tarihi, teslimat ve ödeme
şekli oluşturabilir,
• Sevkiyatı yapacak olan dağıtım araçlarının kapasite ve
rotalarını takip eder,
• Satış verimliliğini artıracak esnek kampanyalar tanımlar
(sipariş, irsaliye, fatura geneli ya da ürün bazında ayrı ayrı
kampanyalar),
• Stok, sipariş, irsaliye ve borç bilgilerini güncel olarak
takip eder,
• Müşteriye sevkedilecek malzemelerin; sipariş içeriğine
ve müşteri taleplerine uygun yöntemle paketlenmesini
sağlar.

Üretimde TIGER ENTERPRISE Farkı
ile Çıtayı Yükseltin!
Üretim sürelerini kısaltmak, maliyetleri azaltmak,
kaliteyi yükseltmek, çok çeşitli müşteri taleplerine cevap
verebilecek esnekliği kazanmak… Şirketlerin varlıklarını
sürdürebilmek için yoğun çaba harcadıkları günümüz
ekonomisinde ayakta kalmak için tüm bu hedeflerin
aşılması gerekiyor.

TIGER ENTERPRISE Üretim
Yönetimi’nin planlama
ve lojistik fonksiyonları;
sipariş üzerine ve seri
üretim sistemlerinde, üretim
sisteminizden istenen etkinlik
ve verimliliği gerçekleştirmenizi
sağlar.
TIGER ENTERPRISE Planlama Yönetimi ile işletmenizin
tedarik güvenilirliğini artırarak, kaynak kullanım ve stok
tutma maliyetlerini düşürebilirsiniz. Olası problemleri
önceden analiz edebilir, önleyici ve düzeltici faaliyetleri
başlatabilirsiniz. Bu şekilde müşterilerinize söz verme ve
zamanında teslimat performansınızı da artırabilirsiniz.
Planlama modülü ile ana üreticiler ve yan sanayi karşılıklı
olarak üretim planlarını paylaşarak tedarik zinciri
üzerinde planlamanın optimize edilmesini sağlayabilirler.

TIGER ENTERPRISE Satış Konfigürasyon Yönetimi ise,
portföyünüzdeki pek çok ürün/hizmet alternatifi arasından
müşterinizin ihtiyacına en uygun çözümü bir defada oluşturarak sizi farklılaştırır. Ürünlerinizin farklı özelliklerinin farklı
değerler alarak oluşturduğu varyasyonları etkin bir şekilde
yönetir. Satış ekibiniz, uygulamanın sunduğu özel arayüz
sayesinde müşteri ihtiyaçlarına göre çeşitli soruları cevaplayarak, en doğru ürün konfigürasyonunu en kısa sürede, hatasız
olarak oluşturur. Tüm varyant veya boyutlara göre eksiksiz ve
kısa sürede sipariş girişi yapmanızı sağlar.
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BİLENLERİN TERCİHİ
Daha verimli olmak için
her zaman en iyi olanla güç birliği.
Ana Üretim Çizelgeleme
• Üst seviye planlama ihtiyaçlarını karşılayan esnek bir
araçtır,
• Sipariş üzerine üretim, seri üretim gibi çeşitli üretim
ortamlarına göre çözüm sunar,
• Tablolama arabirimine benzer görsel tasarımıyla
kullanımı kolay bir yönetim aracıdır.
Malzeme İhtiyaç Planlama
• Üretimleri zamanında tamamlamak için hangi
malzemeden, ne kadar ve ne zaman edinilmesi
gerektiğini belirleyerek malzeme bulunulurluğunu
garanti altına alır; malzeme eksikliği nedeniyle müşteri
siparişlerinin üretilememesi riskini azaltır,
• Sonlu kapasite kullanımı sağlayan bir araçtır,
• Net değişim fonksiyonu ile üretim planlarınızda
meydana gelen değişikliklere karşı malzeme ihtiyaç
planlarınızı sürekli güncel tutar,
• Satın alma ve üretimden sorumlu kişi ve yöneticilerin
işlerini planlamalarına yardımcı olur,
• Doğru ürünün üretilmesini sağlarken, gereksiz
yarı mamül üretimlerine veya gereksiz hammadde
siparişlerine engel olarak stok maliyetlerini düşürür,
• CTP (Teslim Tarihi Belirleme) ile alınan siparişlerin ne
zaman teslim edilebileceğini hesaplayarak, siparişe
teslim tarihi atar ve sonlu kapasite kullanımı sağlar,
• Sipariş üzerine üretimde siparişlerin durumu hakkında
güncel bilgileri paylaşmalarını sağlar,

En Az Maliyetle
En Fazla Ekonomik Değeri Üretin!
TIGER ENTERPRISE Üretim Kontrol, en kaliteli malı
en düşük fiyata üretmenin yanı sıra, son kullanıcıya
zamanında ulaşmak ve pazar payınızı büyütmek gibi
tüm temel hedeflerinizi gerçekleştirmek için benzersiz
bir araçtır. Lojistik yönetimi sayesinde planlama için
doğru girdiler oluşturarak sapmaları önleyebilir,
dolayısıyla müşterilerinize verdiğiniz tüm taahhütleri
yerine getirerek güvenilirliğinizi artırırsınız. Malzeme,
işgücü ve makine kullanımını planlanan ile karşılaştırarak
üretim verimliliğinizi analiz edebilirsiniz. Tüm bu
özellikleriyle TIGER ENTERPRISE kısıtlayıcı ve standart
bir üretim planlama yazılımı olmanın ötesinde sektörel
ihtiyaçlarınızı da karşılayan esnek bir çözüm olarak
karşınıza çıkmaktadır.
Üretim Konfigürasyon Yönetimi;
• Özellikle sipariş üzerine üretim yapan sektörlerde,
bir malzemenin çeşitli özellik ve değerlerinin kombine
edilerek her müşteriye özel farklı varyasyonlarının
oluştuğu ve çoğunlukla tek seferlik üretim anlamına
gelen durumlarda kontrol ve yönetimi sağlar,
• Her satışa özel üretilecek, karmaşık ürün
konfigürasyonuna sahip reçeteleri çok kolay bir
arayüz ile belirlenmiş kural ve koşullar çerçevesinde
otomatik olarak oluşturur,

• XML veri değişimi sayesinde yan sanayiyle üretim
planlamasını paylaşmalarını sağlar.

• Varyant kod yönetim desteği tek seferlik üretilecek
ürünler için malzeme kartı ihtiyacını ortadan kaldırır,
bilgi girişinden kaynaklanan hataları engeller,

Kapasite Planlama

• Koşul tanımlarıyla, teklif, sipariş, üretim gibi bağlı tüm
süreçleri otomatikleştirerek hızlandırır ve kolaylaştırır,

• Üretilmesi gereken siparişlerin kullanacağı kapasite
ihtiyaçlarını mevcut durumla karşılaştırarak kapasite
yeterliliğini önceden belirler,

• Binlerce farklı ürün reçetesi oluşturmanıza gerek
kalmadığından, bakım maliyetlerinizin düşmesini sağlar.

• Esnek ve kolay kullanılabilen görsel çizelgeleme
araçları, siparişlerinizi kapasite kısıtları nedeniyle söz
verdiğiniz sürede gönderip gönderemeyeceğinizi
göstererek geç kalmadan önlem almanıza yardımcı olur,
• Planları günlük, haftalık ve aylık olarak
görüntüleyebilmenizi sağlar,
• Planları excel, xml ve html formatında görüntüler,
çıktısını almanızı sağlar,
• Aşırı veya eksik kapasite kullanımlarını azaltarak üretim
maliyetlerinizi düşürür.

Ürün Reçeteleri
Müşteriye özel üretim için tek reçete

KAPASİTE PLANLAMA
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Üretim Emirleri
• Malzeme, makina ve işgücü kullanım bilgileri ile üretim
sürecinin takip ve kontrolünü sağlar,
• İş İstasyonu önerisi ile üretim emrinde çalışması
gereken istasyon, dolu olduğu durumda azami kuyrukta
bekleme sürelerini dikkate alarak en uygun zaman
dilimini belirleyerek kaynak ataması gerçekleştirir ve
etkin kaynak kullanımı sağlar,
• İleriye veya geriye doğru çizelgeleme yaparak
ambardan çekilecek malzemelerin listesini oluşturur ve
istenirse malzeme stoklarını otomatik çeker,
• Üretimlerin durumunu emir statüleriyle takip etme
olanağı sağlar, toplu üretim emri statüsü girilmesine
imkan sağlar,
• Planlanan ve gerçekleşen işgücü, makina ve kaynak
maliyetlerini karşılaştırarak, üretimdeki verimsizlikleri
tespit edebilir ve bunlara bağlı olarak düzeltici faaliyetleri
başlatmanıza yardımcı olur,
• Üretimdeki malzeme miktarlarını inceleyerek fireleri
gösterir, üretimleri analiz eder, darboğazları ve kapasite
fazlalıklarını tespit ederek daha verimli bir plan
oluşturmanızı sağlar.
Ürün Reçeteleri,
Mühendislik Değişiklikleri, Revizyonlar,
Operasyon ve Rotalar
• Ürün reçetelerini çok seviyeli ürün ağaçları olarak
tanımlar,
• Bir ürün grubu için tek reçete girişi, miktar hesaplamada
formül kullanımı, sanal yarı mamül kullanımı gibi
özellikler sayesinde çeşitli üretim ortamlarının
ihtiyaçlarını pratik ve esnek bir şekilde karşılar,
• Mühendislik değişiklikleri ürünlerde tasarım
güncellemeleri veya müşteri talepleri nedeniyle zaman
içinde ortaya çıkan değişiklikleri yönetebilir, hatalı
malzeme siparişi veya stokta tedavülden kalkmış
malzeme bulundurma gibi maliyet faktörlerini ortadan
kaldırır,
• İşgücü, iş istasyonu, operasyon ve rota tanımları
kapasite planlama için gerekli verileri sağlar.

İleriye veya Geriye Doğru Çizelgeleme İmkanı

Ana Üretim Çizelgeleme
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BİLENLERİN TERCİHİ
Daha verimli olmak için
her zaman en iyi olanla güç birliği.
TIGER ENTERPRISE ile Güvenli Gelecek Yönetimi
Günümüzde finans yönetimi en önemli konuların başında gelmektedir. Başarılı bir finansal
yönetim ile şirketler yatırım ve kredilerini daha
etkin bir biçimde yönetebilir, bunun yanı sıra
gelirlerini en üst düzeye çıkarıp sermaye maliyetlerini en aza indirebilirler. Verimliliklerini artırarak, firmanın piyasa değerini yükseltebilirler.

TIGER ENTERPRISE Finans Yönetimi, işletmelerin her geçen gün yeni yaklaşım ve yöntemlere ihtiyaç duydukları değişken piyasa koşullarını
göz önüne alarak, nakit yönetiminin etkinliğini
artıran kapsamlı bir araçtır.
LOGO’nun 28 yılı aşan bilgi birikimi ile hazırlanan TIGER ENTERPRISE Finans Yönetimi, hem
yerel koşullar ve gereksinimlere, hem de ulus-

lararası operasyonlar yürüten firmaların tüm
finansal ihtiyaçlarına eksiksiz olarak cevap verebilen bir yapıya sahiptir. Kullanıcıların mali
tablo ve raporlarını kolaylıkla ve bir defada
oluşturarak finans ve muhasebe çalışanlarının
işlerini zaman kaybetmeden ve hatasız gerçekleştirmelerini sağlar. Bu sayede güncel bilgiler
en kısa sürede yönetime sunulabilir.

Tam Güvence
Mali verilerinizle bugünü ve
geleceği yönetin

FİNANS YÖNETİMİ
• Ödeme/tahsilat plan tanımlarındaki esnek
özellikler sayesinde programlamaya gerek
kalmadan işletmenize uygun vade sistemlerini
kolaylıkla tanımlayıp uygulamanızı sağlar,
• İşlem dövizi desteği ile tüm finansal işlemleri
farklı dövizler ile gerçekleştirebilir. Fişte yerel
para birimi ile girişi yapılan tutarın döviz
karşılığı olan borç/alacak tutarlarını otomatik
olarak hesaplar. Yuvarlamadan kaynaklanan
farkları otomatik olarak oluşturarak ilgili
muhasebe fişine yazar,
• Raporlama dövizi seçeneği ile tüm işlemleri
firmanın seçtiği bir döviz cinsinden takip
eder ve raporlar. Bu sayede tüm mali tablolar
raporlama para biriminden ve uluslararası
dövizli çalışma kurallarına uygun olarak
hazırlanabilir,
• Dövizle yapılan işlemlerde zaman içerisinde
döviz kurlarının değer kazanması veya
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yitirmesinden kaynaklanan, dövizli işlemlerin
yerel karşılıklarındaki artış ve azalışları
otomatik olarak hesaplar ve takip eder,
• Çapraz kur kullanımı ile borç/alacak
tutarlarını hesaplayarak, farklı dövizlerle
yapılan işlemler arasında borç kapama işlemini
gerçekleştirir,
• Açık hesaplarınızı listeleyerek ödeme planı
hareketlerini gösterir; risk analizi yapmanızı
sağlar,
• Borç takip raporları, durum ve analiz
raporlarıyla nakit akışını yönetir, tedarikçi
ve müşterilerle uzun vadeli ilişkilerinizi
sağlamlaştırır,
• Teminat Yönetimi ile alınan ve verilen nakit,
teminat mektubu, çek, senet, ipotek, hisse
senedi, bono, tahvil vb. teminatların takibini
yapar. Alınan ya da verilen teminatların risk

çarpanlarını belirleyerek teminatların yapılacak
işlemlerdeki limitlere etkisini değiştirebilir,
• Kredi kartı ile yapılan ödemeler için doğru
geri ödeme planını uygular,
• LOGOConnect Banka ile banka işlemlerinizi
elektronik ortamda gerçekleştirerek hem
zamandan hem de işgücünden tasarruf sağlar,
• Firma içi Data Aktarımı özelliği ile cari hesap
kartlarını, fiyat kartlarını uygulamada takip
edilen diğer firmalara gönderir, böylece
firmalar arası işlemlerde kolaylık sağlar.
Sipariş ve fatura gönderimlerini birebir
yapabileceğiniz gibi, çapraz şekilde de
yapabilirsiniz. Çapraz gönderim bir şirketteki
alınan siparişi diğer şirkete verilen sipariş
olarak taşır. Aynı şekilde alım faturaları da satış
faturası olarak taşınabilir.

Firmanıza Ait Tüm
Kayıtlar Güvence Altında.
TIGER ENTERPRISE Mali Konsolidasyon özelliği
ile grup şirketlerinizin aktif, borç, özkaynak, gelir ve
giderlerini bir araya getirebilir; gelir ve karlar ile gider ve
zararlarını bir bütün olarak gösterebilirsiniz. Böylece ayrı
tüzel kişiliklere sahip işletmelerinizin aktif, pasif, gelir ve
giderleri ile gayri nakdi yükümlülüklerini tek bir ortaklığa
aitmiş gibi göstererek, topluluğun bir bütün olarak
finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında tasarruf
sahiplerine, yatırımcılara, denetim mercilerine ve ilgili
diğer kişilere bilgi verebilirsiniz.
TIGER ENTERPRISE Genel Muhasebe ile, mevzuat
ve uluslararası muhasebe standartlarına tam uyumlu
çalışma imkanı elde edilir. Masraf merkezleri yapısı
ile yönetimin ihtiyaç duyduğu tüm bilgiler kolaylıkla
derlenerek raporlanabilir. Proje bazlı çalışma sistematiği
ile; sıkı takip gerektiren yüksek maliyetli ve uzun süreli
işler proje kapsamında ele alınarak ilgili masrafların
doğru masraf merkezine dağıtımı, dolayısıyla proje
maliyetlerinin hatasız takibi ve kontrolü sağlanır.
Operasyonel işlemler ile muhasebe kayıtları arasında
yapılan çift yönlü denetim sayesinde, kullanıcı hataları
en alt düzeye indirilir ve sistem tutarlılığı sağlanır.
TIGER ENTERPRISE Genel Muhasebe modülü sayesinde
muhasebe verilerini yalnızca resmi defterler için değil
firma yönetiminde de kolaylıkla kullanabilirsiniz.
• Firma yapısına ve ihtiyaçlarına en uygun hesap planını
ve kırılımlı yapıyı oluşturur,
• Hem yerel, hem de raporlama dövizi cinsinden finansal
tablo ve raporları oluşturur,
• Aynı tabloda her işlem dövizine ait bilgileri ayrı
satırlarda ele alarak, işlem dövizi cinsinden tutarları,
yerel birim tutarlarını ve raporlama dövizi cinsinden
tutarları ayrı ayrı gösterir,
• İstenen herhangi bir tarih aralığı için her türlü işlem
dövizine göre kur farkı hesaplamasını yapar,
• Muhasebe hesap kart ve fişlerine ihtiyaç doğrultusunda
tanımlı alanları ekler,
• Muhasebe fişleri üzerinden belge sayısı, süre, miktar
gibi farklı bilgileri izler,
• Bilanço, kar-zarar, nakit akışı veya kar dağıtım tablosu
gibi mali tabloları firma ihtiyaçları doğrultusunda uyarlar,
• Karşılaştırmalı mali tabloları kısa sürede hazırlar,
• Firma içi Data Aktarımı muhasebe fişlerini tek tuşla
uygulamada takip edilen diğer firmalara gönderir.
Böylece firmalar arasında gerçekleştirilen muhasebe
işlemlerinde çift işlem yapmak yerine zamandan tasarruf
sağlanır,
• LOGOConnect B2B kullanıcılar ile ticari sistem bağımsız
kullanıcıların birbirleri arasında fatura, sipariş ve irsaliye
gibi bilgilerin transferini sağlar.
• e-Fatura uygulaması sayesinde elektronik belge
olarak düzenlediğiniz faturaları yine elektronik yoldan
onayını alarak karşı tarafa iletebilirsiniz. Firmalar arası
faturalaşma sürecini hızlandırırken baskı, postalama ve
arşivleme giderlerine de son verebilirsiniz.
• Gelirler İdaresi’nin “Elektronik Defter Genel Tebliği”

çerçevesinde geliştirilen e-Defter uygulaması sayesinde
ise, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir’lerinizi elektronik
ortamda oluşturarak Gelirler İdaresi’ne elektronik olarak
beyan edebilirsiniz.
• Türk Ticaret Kanunu yükümlülükleri kapsamında,
istenilen döneme ait TFRS standartlarına uygun finansal
ve mali raporlama yapabilirsiniz.

Sabit Kıymetleriniz
En Doğru Yöntemle Değerlensin.
TIGER ENTERPRISE Duran Varlık Yönetimi firmaların
sabit kıymetlerinin satın almadan elden çıkarmaya
dek tüm yönetim işlevlerinin otomasyonunu sağlar.
Böylelikle satınalma, satış, ödeme ve tahsilat işlemleri
entegre bir yapı içerisinde yönetilebilir.
Firmaların sabit kıymetlerinin kayıt altına alınması kadar,
fiziksel durumlarının takibi, yerleşimlerinin izlenmesi ve
bu varlıklarla ilgili tüm işlemlerin rahat ve sorunsuzca
yürütülebilmesi de işletmeler için önemlidir.

TIGER ENTERPRISE
Duran Varlık Yönetimi, duran
varlıklarla ilgili işlemlerinizi
kolaylıkla takip ve kontrol altına
alabileceğiniz bir yönetim
sistemi kurmanızı sağlar.
Sabit kıymetlerin takibinde ve değerleme işlemlerinde
geçerli olacak genel bilgilerin yanında; alım tarihi,
maliyeti ve amortisman oranı, türü ve süresi gibi
bilgilerin takibi de yapılır. Herhangi bir anda elde
bulunan sabit kıymet miktarı ve bu kayıtlarla ilgili
giriş/çıkış hareketleri de rahatlıkla izlenebilir.
Enflasyon muhasebesi uygulanması halinde duran
varlık enflasyon düzeltmeleri ve amortisman enflasyon
düzeltmeleri yapılabilir. Kayıtlar düzeltme farkları ile
güncellenir.
• Amortisman uygulaması için hem normal
amortisman hem de azalan bakiyeler yöntemini
destekler,
• Firmanın sahip olduğu taşıt araçları için, satın alındığı
tarihten yıl sonuna kadar geçen ay sayısını dikkate alarak
kıst amortisman uygulaması yapar,
• Yeniden değerleme sonucu oluşan değer üzerinden
amortisman hesabını günceller,
• Bilanço usulüne uygun defter tutan işletmeler ile ülke
dışında faaliyet gösteren kuruluşlarda ülke içindeki
duran varlıkları için yeniden değerleme yapar,
• Yapılan gider işleminin yeniden değerlendirme
yapılırken dikkate alınıp alınmayacağını belirtir,
• İsteğe bağlı olarak, yeni sabit kıymet değeri üzerinden
hesaplama yaptırılarak ayrılan amortisman paylarını da
günceller.
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BİLENLERİN TERCİHİ
Daha verimli olmak için
her zaman en iyi olanla güç birliği.
Dış Ticaretle Yerelden Globale...
TIGER ENTERPRISE Dış Ticaret Modülü
ile dış ticaret işlemlerinizi tek bir kaynaktan takip ederek
planlayabilir; etkin, verimli ve kanunun gerektirdiği
yükümlülüklere uygun olarak izleyebilirsiniz.
TIGER ENTERPRISE’ın satış, satın alma, finans ve
muhasebe gibi bütün işletme süreçleri ile uyumlu
çalışan Dış Ticaret paketi ile döviz, Eximbank ve teşvik
kredilerinin, DİİB’lerin detaylı takibi, açma kapama
işlemlerini gerçekleştirir; depo-antrepo bazında maliyet
takibi yapabilir; gerek kamu gerekse özel kuruluşlar ile
elektronik ortamda veri alış verişi gerçekleştirebilirsiniz.
• Karşılıklı ticaret yapılmakta olan bütün ülkelerin ülke
kodları, banka kodları, serbest bölgeler, gümrük bilgileri,
ödeme, teslim şekilleri, taşıma ve ülke tipleri kuruluş
bilgileri olarak sisteme tanımlandıktan sonra gerekli
bilgilere kolaylıkla ulaşmanızı sağlar,
• LOGO’nun portal adresinden Türkiye’ye ait serbest
bölge ve gümrükleri sisteme tek tuş ile yüklenebilir,
ayrıca ödeme şekillerine kodlar verilerek açıklamaları ile
tanımlanabilir,
• Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaraları da
programa yüklenerek ithali ya da ihracı gerçekleşen
malların takibinde kolaylık sağlar.

TIGER ENTERPRISE Araçları ile
İş Yükünüzü Azaltın, Kontrolü
Artırın, Hayatınızı Kolaylaştırın!
TIGER ENTERPRISE sizlere günlük operasyonel işleriniz
sırasında zamandan tasarruf edebileceğiniz, takip
ve kontrol yükünüzü azaltarak hataları minimize
edebileceğiniz pek çok araç sunmaktadır.
İş Akışı; tüm şirket süreçleriniz arasındaki iş akışlarını
ve onay mekanizmalarını tanımlayarak, çalışanlar ve
departmanlar arasında sağlıklı bir iletişim yapısı kurar.
Bu otomasyon sonucunda operasyonlar hızlı ve hatasız
yürütülebilir, verimlilik artışı ve karlılık sağlanır. Süreçler
planlı, denetlenebilir ve izlenebilir hale gelir. İş akışı firma
içi işlemlerin veri akışına müdahale etmeden, esnek
bir şekilde kontrolünü sağlar. Evrak ve telefon trafiğini
ortadan kaldırarak, elektronik ortamda süreçlerin
takibine ve yönetilmesine imkan verir. Hatalı veya eksik
yapılan işler için kullanıcılara elektronik posta ile uyarı
yapılması mümkündür.
Proje Takibi; proje olarak ele alınan tüm işlerin, teklif
aşamasından başlayarak her türlü malzeme, hizmet ve
finans hareketlerini takip etme imkanı sunar; aynı anda
pek çok projenin kolaylıkla izlenmesini, raporlanmasını
ve maliyetlerinin takip edilmesini sağlar.
Doküman Yönetimi ise doküman-kayıt ilişkisi kurma
özelliği sayesinde ihtiyaç duyulan dokümanları
elektronik posta ile gönderir, elektronik ortamda takip
edebilir. Böylelikle dokümanların kağıda basılması,
kopyalanması, dosyalanarak arşivlenmesi gibi işlemlerde
harcanan emek, zaman ve masraflar en aza indirilerek
verimlilik elde edilir, bilgi en etkin şekilde kullanılmış
olur.
Tüm operasyonel işlerinizi sizin adınıza yöneten Görev
Zamanlayıcı, takvime bağladığınız görevlerinizi zamanı
geldiğinde otomatik olarak sizin adınıza çalıştırmaya
başlar, her görevin başlangıcında ve tamamlanması
durumunda uyarı verir, görevin tamamlanmasıyla
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birlikte bütün sonuçları ilgiliye/ilgililere
elektronik posta gönderir. Hatırlatma,
elektronik posta ve mesajlaşma
fonksiyonları ile de entegre çalışabilen
görev zamanlayıcı sayesinde firma
içerisinde mesajlaşmak da mümkündür.
Tüm bu özellikler sayesinde gün içinde
yapmanız gereken pek çok rutin
operasyonel işlemi otomatize ederek
zaman tasarrufu sağlayabilir, daha
stratejik işlerinize yoğunlaşabilirsiniz.

Farkınızı Avantaja
Çevirmek için LOGO
İnsan Kaynakları.
TIGER ENTERPRISE ile entegre
çalışabilen LOGO İnsan Kaynakları,
kapsamlı ve tüm ihtiyaçlara kolaylıkla
cevap verebilen esnek yapısı ile insan
kaynakları çalışanlarının ofis yükünü
azaltır; çok çeşitli analizler sunarak,
yöneticilere taktik ve stratejik kararlarda
yön gösterir.

Doğru ve zamanında
kararlar için doğru ve
zamanında bilgi edinin!
İş dünyasında bilgi en önemli güç;
ancak sahip olduğunuz bilgiyi doğru
analiz edemediğiniz sürece sadece
içinden çıkılmaz bir yığın anlamına
geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde
şirketler çeşitli kaynaklardan bilgi akışını
sağlayabiliyorlar, ancak etkin raporlama
halen pek çok işletme için aşılması
gereken önemli bir engel. Çünkü bilgi
doğru işlenmediği sürece karar almaya
hiç bir katkı sağlayamıyor.
TIGER ENTERPRISE’ın zengin raporlama
teknolojisi hedeflerinize göre hangi
konumda olduğunuzu net biçimde
değerlendirmenizi, riskleri önceden
görerek risk yönetimi yapmanızı sağlar.
Risk ve fırsatlara ilişkin daha açık ve
stratejik kararları verebilir, operasyonel
sürprizleri en aza indirebilir, daha etkin
uygulamalarla kurumsal verimliliğinizi
artırabilirsiniz.

Yönetim Karar Destek
Sistemleri ile büyük
resmi görün!
TIGER ENTERPRISE’ın analiz ve
raporlamada mükemmelliği yakalamak
adına getirdiği en son boyut ise yönetim
karar destek sistemleri... Navigator
Plus çözümü ile verilerinizi çok boyutlu
analiz ederek en karmaşık verileri
süzüp, stratejik açıdan önemli bilgileri
kolaylıkla elde edebilirsiniz. Detaylarla
uğraşmaktan yorulan yönetici ve
analistlerin, verilere çok hızlı şekilde
bakabilmelerini sağlayan bu çözümler,

“Kim” ve “Ne Zaman” sorularının yanısıra,
“Neden” ve “Eğer şu olursa...” sorularının
da yanıtını verir. Bu sayede, yoğun emek
sarfedilerek hazırlanan bir rapora bir
başka açıdan bakmak istendiğinde, tekrar
tekrar başa dönüp sonu gelmeyen rapor
güncellemeleri ile uğraşmak zorunda
kalmazsınız.

Uyarlama Araçları ile
Yapabilecekleriniz
Sınırsız...
Farklı sektörel ihtiyaçlar ve firmalara
özel farklı kullanım ihtiyaçları nedeniyle,
firmalar ERP çözümleri üzerinde
zaman zaman çeşitli geliştirme ve
uyarlamalara ihtiyaç duymaktadırlar.
LOGO’nun sunduğu uyarlama araçları
sayesinde bu geliştirmeleri kolaylıkla
yapabilirsiniz. İster, LOGO Uyarlama
Araçları’nı kullanarak kendi bünyenizde
ihtiyaç duyduğunuz geliştirmeleri
yapabilir; isterseniz de LOGO Çözüm
Ortakları’nın, LOGO Uyarlama Araçları
ile gerçekleştirdikleri uyarlamaları
kullanabilirsiniz.
LOGO Uyarlama Araçları’nın, düşük sahip
olma maliyeti ve hızlı uygulanabilirlik
özellikleri ile ürününüzün şirketinize
özel spesifik ihtiyaçları karşılamasını
sağlayabilir, aynı zamanda kendi
çalışma sistematiğinize uygun hale
getirebilirsiniz. Sektörünüze özel
çözümleri de kolaylıkla uygulamaya
alabilirsiniz. LOGO Uyarlama Araçları
ile gerçekleştirilen uyarlamalar, TIGER
ENTERPRISE’ın sürüm ve versiyon
değişimlerinde de yeni sürüm/versiyona
kolaylıkla taşınabilmektedir.

Arayüz Uyarlama
Herhangi bir programlama
dili bilmeden, iş yapış şeklinize uyum sağlayan ekranları TIGER ENTERPRISE
ile kolaylıkla tasarlayabilirsiniz. Kartlara yeni alanlar
ekleyebilir, bu alanlarla
listelerde arama yapabilirsiniz.

Rapor Tasarım Aracı
Karar vermenizde yardımcı olacak standart
raporları herhangi bir programlama
yapmadan kolaylıkla elde edebilir, size özel
raporları danışmanlığa ihtiyaç olmadan kısa
sürede tasarlayabilirsiniz. Raporlarınızda
çeşitli görsel değişiklikler yapabilir, şirket
logosu gibi çizim ve grafikler kullanabilir,
zengin formül kullanımı ile yeni alanlar
ekleyebilir, elektronik posta ile bir başka
kullanıcıya rapor, fatura, sipariş gibi
dokümanları gönderebilirsiniz.
Rapor Üretici
Kullanıcılara ürün veri tabanındaki
her türlü bilgiye sorgulama cümleleri
ile ulaşabilme ve sonuçları TIGER
ENTERPRISE rapor formatında alabilme
imkanı sağlar. Böylece her ihtiyaca cevap
verecek raporlar tasarlayabilirsiniz.
Zengin içerikli ve pratik kullanımlı Tablo
Raporları ile SQL kullanımına gerek
kalmadan sorgu cümlecikleri yardımıyla
sisteme girilen bilgileri geniş kapsamlı
olarak değerlendirebilirsiniz. Doğru
karar verebilmek için ihtiyaç duyulan
bilgileri sağlayıp şirketinize çeviklik
kazandırabilirsiniz.
Yönetici Konsolu
TIGER ENTERPRISE her türlü ihtiyaca
yönelik raporlama çözümleri sunmaktadır.
Örneğin; yöneticiler detaylı raporlar yerine
şirketin anlık durumu ile ilgili özet bilgiler
için “Yönetici Konsolu”nu kullanabilir, tam
ve kesin bilgiyi sürekli izleyerek riskleri
minimize edip kontrol altına alabilirler.
Tüm göstergeleri kendi ihtiyaçlarına
göre özelleştirebilir; “Anlık Göstergeler”
penceresinden stok ve alacak devir hızı,
banka ve kasa durumu, tahsil edilecek çek/
senetler, satışlar gibi verilere ulaşabilirler.
“En Çoklar Penceresi”ni kullanarak en
çok satılan malların miktar ve tutarını,
en çok satış yapılan cari hesabın tutarını
izleyebilirler.
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Daha verimli olmak için
her zaman en iyi olanla güç birliği.

Güncel sistem ihtiyaçları için LOGO Destek sayfasını http://support.logo.com.tr adresinden ziyaret edebilirsiniz.
Merkez/Kampüs
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark No:609 Gebze 41480 Kocaeli - TÜRKİYE
T. 0 262 679 8000
Marmara Bölge Satış Ofisi
Anadolu Bölge Satış Ofisi ve
Ege Bölge Satış Ofisi
Kayışdağı Mah. Atilla Cad. No:1
AR-GE Merkezi
Şair Eşref Bulvarı Montrö İş Merkezi
Yılmaz İş Merkezi Ataşehir
Cyberpark Cyberplaza C Blok
No:35/1 Montrö 35210
İstanbul - TÜRKİYE
3. Kat No:328 Ankara - TÜRKİYE
İzmir - TÜRKİYE
T. 0 262 679 8009
T. 0 312 265 0400
T. 0 232 441 8787

Uluslararası satış ofislerimiz için www.logo.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

DESTEK MERKEZİ
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