
İş Hayatında Yeni Bir Start! 



START her küçük işletmenin sahip olmak 
isteyeceği bir yazılım... 

 

Tek kullanıcılı, muhasebesini dışarıda takip 
eden küçük işletmelere ve şahıs firmalarına  
yönelik  giriş seviyesi bir çözüm 

 

 

 

START Neden Start? 
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Tüm stok, kasa, fatura, sipariş, banka, ve müşteri işlemlerinizi çabuk, kolay ve 
doğru yönetebilir, 
 
İşletmenizin anlık durumunu takip etmek için istediğiniz konuda detaylı rapor 
alabilirsiniz. 
 

 Kolay arayüz 

 Basit kullanım  

 Pratik ve hızlı kurulum 

 İşlevsellik 
 
 
 

START Genel Özellikler 
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Genel Özellikler 

Firma Durum Penceresi 

Firmanızın anlık durumunu kontrol altında tutun… 

 İşletme anlık durumunu rapor 
almaya gerek kalmadan tek ekranda 
grafikler ve tablolar aracılığıyla 
izleme 

 Nakit, Alacaklar, Borçlar, Riskler 

 Satışlar 

 En Çok Satılan Mallar 

 En Çok Satış Yapılan Müşteriler 

 

 

 

     

 

Genel Özellikler 
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 Kart tanımlarken sihirbaz desteği ile hatasız ve eksiksiz bilgi girişi  

 Cari Hesap Kartı 

 Malzeme Kartı 

Sihirbazlar 

START Sihirbazlarını kullanın, vakit kaybetmeyin… 

Genel Özellikler/Kolay Kullanım 

Kolon Gizle/Göster 

Kolonları gizleyin, istediğinizde tekrar gösterin… 

 Browser’da istenilen kolonları gizleme ya da gösterme 

 Satırlar halinde kayıt girişi yapılan ekranlarda istenilen kolonları 
gizleme ya da gösterme 
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Genel Özellikler 



 Malzeme ve cari hesap kartları üzerinden 

 Sipariş, irsaliye ve fatura kaydı 

 Ambar transfer kaydı 

 Ödeme ve tahsilat işlemleri  

 Raporlamalar 

 Kart üzerinden işlem yaparak menüler arası geçişlerin en aza inmesi 

Listeler Üzerinden İşlem Yapma 

Genel Özellikler/Kolay Kullanım 
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Genel Özellikler 

 MS Excel’deki  

 Malzeme kartları 

 Cari hesap kartları  

 Fiyat listelerini programa doğrudan aktarma 

MS Excel ile Veri Alışverişi 



 Tek tuşla sipariş üzerine temin edilen ürünlerin satış faturası 

 Alış faturasında girilen bilgilerin satışta kullanımı 

Alıştan Satış Oluşturma 

Alım faturanızdan doğrudan satış oluşturun… 

Otomatik Kayıt Ekleme 

START ile otomatik kayıt ekleyin, zaman kazanın… 

 İşlemlerde yeni kaydın otomatik açılması ile seri çalışma imkanı 
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Fonksiyonlar 



Genel Özellikler 

 Rapor sonuçlarını doğrudan excel, html, pdf vb. formatlarda alma 
 Rapor tasarım, ünite ve filtrelerinin tümünü saklama 
 Oluşturulan gruplara göre ara toplam alma 
 Bilgileri, istenilen kolona göre büyükten küçüğe sıralama 
 Sık kullanılan raporlara ana menüden kolay erişim  
 Raporları istenilen isimle kaydetme 
 Drill down özelliği ile rapordan detaya ulaşma  
 

Raporlar 

Raporunuzu tasarlayın! Tekrar tekrar kullanın… 

www.logo.com.tr 

Fonksiyonlar 



START ile birlikte bir web sayfasına sahip olma 

 LOGO Webmaster ile kurumsal web sitesi oluşturma 

 www.diyalogo.com portalinde web sitesini yayınlama 

 Ürün bilgisi ve fiyat listeleri gibi bilgileri web sitesinden yayınlama 

 Verileri tek tuş ile güncelleme 

LOGO Webmaster 

Firmanızın kapılarını yeni bir dünyaya açın… 

Genel Özellikler 
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Fonksiyonlar 

http://www.diyalogo.com/


 Satış siparişinden satınalma siparişi 

 Tarihlerle sevkiyat takibi 

 Fotoğraflı ürün kartları 

 Güncel stok bilgileri 

 Stok miktarı, girişler, çıkışlar 

 Stok değerleri 

 Konsinyeler 

Fonksiyonlar 

STOK 

Stok takibinizi yapın… 
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 Siparişleri tek bir yerden takip  
 Fatura kesmeden ödeme taslağını önceden görme 
 Stok seviyelerine göre sipariş verme 

SİPARİŞ 

Zaman ve para kazanmaya sipariş alırken başlayın… 

Fonksiyonlar 



 İndirim, masraf ve promosyon uygulama (mal bazında ya da fatura 
toplamında) 

 Faturada stok bilgileri değiştirme 
 Stoklara ödeme planı bağlama 
 Cari hesabın ödeme planını faturaya bağlama 
 Alış faturasından satış faturası oluşturma  

Fonksiyonlar 

FATURA 

Faturalarda indirim yapın, promosyon uygulayın… 

www.logo.com.tr 

Fonksiyonlar 

 Müşteri bilgileri 
 Risk ve risk limitlerini tanımlama 
 Kredi kartı ve taksitlendirme 
 Aylık satış tutar ve toplamları 
 Cari hesap işlemlerini satırlar halinde işleme 
 Cari hesaplar üzerinden ürünlere ait alış ve satış dağılım raporları alma 

CARİ HESAP 

Müşterilerinizin takibini START’a bırakın… 



KREDİ KARTI 

Kredi Kartı ile satışlarınızı, banka geri ödemelerinizi START sizin yerinize takip etsin… 

 Geri Ödeme Planları 
 Puan/ Komisyon Kesintileri 
 Toplu Tahsilat 

CARİ HESAP/Genel Özellikler 

TAKSİTLENDİRME 

START ile ödemeleri taksitlere bölün… 

 Parçalı Tahsilat 
 Parçaların yeni ödeme planı 
 Eksik ödeme takibi 
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Fonksiyonlar 



 Nakit hareketleri takibi 

 Çek/senet tahsilat ve ödemeleri 

 Fatura kapatma 

 Kasadan kasaya virman 

Fonksiyonlar 

KASA 

START ile kasanızı yakından takip edin… 
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 Banka işlemleri takibi 

 Havale 

 EFT işlemleri 

 Çek/senet ödemeleri 

 Gelen ödemeler 

BANKA 

Banka işlemleri için bankada sıra beklemeyin… 

Fonksiyonlar 



 Çek/senetleri tarih, numara ve vadelerine göre takip 

 Çek ve senetlerin durumlarını izleme 

 “portföyde” 

 “ciro edildi” 

 “bankaya verildi” 

Fonksiyonlar 

ÇEK ve SENET 

Çek ve Senetleriniz üzerindeki kontrolü artırın… 
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Fonksiyonlar 
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/logoyazilim 

/logo-business-solutions 

/logo_bs 

http://www.youtube.com/watch?v=RAwGTizkIN4
https://www.facebook.com/logoyazilim
http://twitter.com/logo_bs
http://www.linkedin.com/company/logo-business-solutions

