
İŞLETMELERİ LİDERLİĞE  
TAŞIYAN GÜÇ! 

Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! 
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LOGO’dan İşletmelerin Büyüme Sürecini 
Destekleyen Yazılımlar 

LOGO ile size bütün yollar açık!.. 

Yazılımlarımızla Türkiye ekonomisine can veren 170 bin firmada çalışan 1 
milyon 300 binin üzerindeki çalışana verimlilik ve üretkenlik sağlıyoruz.  
 
Türkiye genelinde araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla 12. sırada yer alan 
LOGO son üç yıldır bu alanda yazılım sektörünün lideridir 
 
Kazandığımız her 3 TL’nin 1 TL’sini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz 
 
LOGO Yazılım’da 220 kişi çalışıyor. Çalışanlarınızın yüzde 40’ı Ar-Ge 
departmanında görevlidir. 
 
Tüm yatırım ve Ar-Ge harcamalarımızı kendi kaynaklarımızla finanse 
ediyor,  
 
İşletmelerin gerçek ihtiyaçlarına cevap veren yazılımlar üretiyoruz.  
 
Küresel rekabeti hedefleyen firmalar için en uygun yazılımları üretmekten 
büyük gurur duyuyoruz.  
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TIGER PLUS, küresel rekabeti ve 

büyümeyi hedefleyen işletmelerin 

gereksinim duydukları çeviklik ve 

tasarrufu kendilerine sağlayan, 

sunduğu teknoloji ve hizmetler ile iş 

süreçlerini kontrol altına alan 

ERP yazılımıdır. 

LOGO ile size bütün yollar açık!.. 



Here comes your footer 
LOGO ile size bütün yollar açık!.. 

Ülkemizde en yaygın olarak kullanılan iş yazılımlarını sunan 
LOGO, yetkin iş ortakları ile TIGER PLUS 
kullanan işletmelere tam destek sağlamaktadır.  
 
TIGER PLUS tüm opsiyonlarıyla 51 kullanıcıya kadar destek 
verecek şekilde büyüyebilmektedir.  
 
Açık ve esnek mimarisi ile yönetimi, destek ve bakımı ile 
kurumunuz için yönetimi sürdürülebilir bir uygulama 
platformu sunar.  
 
TIGER PLUS, kurumunuz büyürken size yol gösterir; çoklu 
döviz desteği ve farklı dil seçenekleri ile küresel arenadaki 
rakipleriniz arasında şirketinize saygın ve güçlü bir yer açar. 

Değişimi Sürecini Kolaylaştıracak ERP:  
TIGER PLUS 
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Yeni TTK, muhasebe ve finansal süreçlerde Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları (UFRS), Vergi Usul Kanunu (VUK) ve 
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’nı zorunlu hale 
getiriyor. 

TIGER PLUS, yeni TTK’ya uygun fonksiyonlarıyla bütün bu 
standartları iş süreçlerinize entegre ediyor; kanunla gelen 
yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmenizi sağlıyor.  

TIGER PLUS ile işletmeniz, 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na hazır! 
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TIGER PLUS vazgeçemeyeceğiniz fonksiyonlarla 

birlikte ve her an çalışmaya hazır! 

Standart Modüller 

 Malzeme Yönetimi 

 Satınalma Yönetimi 

 Satış Yönetimi 

 Finans Yönetimi 

 Muhasebe Yönetimi 

 Duran Varlık Yönetimi 

 Hızlı Üretim 

 Talep Yönetimi 

 Enflasyon Muhasebesi 

 Ek Vergi (ÖTV, ÖIV) 

 GOGaranti 

 

Opsiyonel Modüller 

o Dağıtım Yönetimi 

o Teklif Yönetimi 

o Konfigürasyon Yönetimi 

o Mali Konsolidasyon 

o Dış Ticaret 

o Navigator Smart 

o LOGO Perakende 

o LogoConnect POS Genius Entegrasyonu 

o LogoConnect B2B/B2C 

o LogoConnect Excel Plug-in 

o LogoConnect e-Fatura, e-Defter 

o Firmalar Arası Data Aktarımı (FDA) 

o Bordro Plus 

 

+ 
oLogomaps 

o Tiger Plus Web 

o Turkcell Hizmetleri 
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İş Süreçleriniz Kontrol,  
Analizleriniz Elinizin Altında... 

TIGER PLUS, denetimi elinden kaçırmak istemeyen profesyonel 
yönetici ve girişimcilere, zengin fonksiyon seçeneği ve merkezi 
yönetim olanağı sağlar.  

TIGER PLUS, iş akışlarınızı, süreçleri, onay ve kontrol aşamalarını 
elektronik ortama taşır, evrak ve telefon trafiğini ortadan kaldırır.  
 
“Mesajlaşma Özelliği ve İş Akışı”, kullanıcılara görevlerini anımsatıp 
onaylanması gereken işlerin takibini sağlayarak, verimliliği artırır ve 
kârlılığa ulaşmada önemli bir rol oynar. İ 

 
TIGER PLUS Yönetici Konsolu, sunduğu özet bilgiler ile şirketinizin 
anlık durumunu hızlıca takip ve kontrol etmenizi sağlar; karar alma 
süreçlerinizi kısaltır.  
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TIGER PLUS Sınırları Kaldırır, İşinizi Kolaylaştırır... 
TIGER PLUS pratik fonksiyonları ile işinizin her aşamasında kolaylıklar sunar.  

TIGER PLUS ile veri girmek ve bilgiye erişmek hazır şablonlar, kullanışlı formlar ve otomatik raporlar sayesinde çok hızlı  
gerçekleşir. 
 
TIGER PLUS Kurulum Sihirbazı ile yazılımı kullanmaya başlarken her türlü  tanımlamayı basit ve hızlı bir şekilde 
yapabilirsiniz. 
 
TIGER PLUS Kart Oluşturma Sihirbazı ise her türlü kayıt formunda işinizi kolaylaştırır. 
 
TIGER PLUS’ın otomatik kayıt ekleme özelliği sık yapılan işlemlerde hızınıza hız katar. 
 
TIGER PLUS’ın mevcut özelliklerini  güvenli bir şekilde internet ortamına taşıyan TIGER PLUS Web, ile sistemdeki satış 
bilgilerine internetten erişebilir, raporlar alabilirsiniz. 
 
TIGER PLUS Webmaster ile beş dakikada tam entegre web sitenizi oluşturabilir; bu web sitesine, TIGER PLUS’ta kayıtlı 
firma bilgilerini, fiyat listelerini, ürün bilgilerini, kampanya duyurularını ve finansal tablolarını aktarabilirsiniz. 
 
Web siteniz TIGER PLUS ile tam entegre çalışır,bu sayede tüm bilgilerinizin tek tuşla güncellenir. Bu entegrasyon, şirketinizi, 
Türkiye’nin en önemli e-ticaret ağı, www.diyalogo.com’da yer alan işletmenizi 40 bine yakın firmayla buluşturur.  
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TIGER PLUS, şirketinizdeki her işle ilgili ihtiyaç duyduğunuz güncel ve stratejik 
bilgilere zengin bir raporlama altyapısı ve hızla ulaşmanızı sağlar. 

TIGER PLUS ile Doğru Analizler Yaparak  
Karar Sürecini Hızlandırırsınız 

TIGER PLUS işletmenizle ilgili her türlü sorunuzu yanıtlayan 300’ü aşkın rapor 
üretebilirsiniz. Rapor, fatura, sipariş, vb. dokümanları ilgilisine ister HTML, ister Excel 
veya PDF ve benzeri formatlarda gönderebilirsiniz. 
  
LOGO Pivot Tablo “sürükle bırak” özelliği ile satır ve sütunlara yerleştireceğiniz 
sınırsız sayıda veriye göre rapor alabilir ve rapor kriterlerini değiştirerek elinizdeki 
bilgiyi farklı açılardan analiz edebilirsiniz. 
 
Navigator Smart ile TIGER PLUS ekranları arasında dolaşmaya gerek duymadan, 
sistemdeki bilgilere on-line ulaşabilir ve istediğiniz raporları tablo veya grafik olarak 
en güncel şekilde üretebilirsiniz.  
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TIGER PLUS 

İşletmenize Yol Gösteren İş Uygulaması 
Tiger Plus Malzeme Yönetimi Modülü ile malzeme kaynaklarınızı ve envanter işlemlerinizi 
etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. 

 Güncel ve geriye dönük stok bilgisi takibi 

 Ambar bazında stok seviye takibi  

 Min., max., güvenlik stok seviye kontrolü 

 Dinamik birim ve boyut tanımları 

 Çeşitli birimlerle malzeme izleyebilme 

 Birim bazında 3 barkod desteği/ Birimli barkod kullanımı (Gramlı barkod) 

 Seri/lot takibi 

 Stok yeri takibi ile planlı stok yerleştirme ve çekme 

 Son kullanım tarihi 

 Üretici malzeme kodu 

 Tedarikçi yönetimi, tedarikçi bazında temin süresi takibi 

 Seçilen yönteme göre maliyet hesaplama 

 ABC analizi  

 Otomatik stok sayım işlemleri 

 Konfigürasyon yönetimi 
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TIGER PLUS 
İşletmenize Yol Gösteren İş Uygulaması 

 

TIGER PLUS ile Satın Alma, taleplerin oluşturulmasından siparişlerin kaydına, 
malzemelerin teslim alınmasından fatura girişine kadar tüm aşamaları kapsayan tümleşik 
bir bilgi sistemidir.  

 Satın alma işlemlerinizi, malzeme ve ürün ihtiyacını en doğru zamanda, karşılanma şekli ile 

birlikte, ilgili birime iletebilir, 

 Esnek indirim, masraf, promosyon tanımlamaları yapabilir, 

 Fiyat listeleri, kullanıcı bazlı fiyat limitleri, dövizli fiyat listeleri, alış koşulları, toplu fiyat 

güncelleme özelliklerini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. 



Here comes your footer 
LOGO ile size bütün yollar açık!.. 

TIGER PLUS 

İşletmenize Yol Gösteren İş Uygulaması 
Tiger Plus satış ve dağıtım süreçlerinizi tekliften sevkiyata kadar tüm süreçleri yönetebilirsiniz.  
Sonuç: Doğru fiyatlandırma/ürün/promosyon ve zamanında teslimat ... 

 Müşteriye göre doğru ürün seçimi ve fiyatlandırma 
 Konfigürasyon yönetimi için özel arayüz 
 Tüm varyantlara göre eksiksiz ve kısa sürede sipariş oluşturma 

 Sevkiyat, faturalama ve tahsilat süreçlerinin entegrasyonu 
 Kotasyon 
 Kredi riski yönetimi 
 Sıcak satış sistemleri ile entegrasyon 
 Lojistik şirketleri ile entegrasyon 
 Otomatik fiyat ve KDV ayarlama 
 Esnek ve parametrik fiyatlandırma 
 Fiyatlandırma limit kontrolleri 
 Esnek indirim, masraf ve promosyon otomasyonu 
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Kampanya Yönetimi ile etkin kampanyalar düzenleyerek satışlarınızı ve kârlılığınızı 
artırabilirsiniz. 

 Sınırsız sayıda kampanya tanımlama ve otomatik uygulama  
 Müşteri ve bayilere göre ürün bazında en uygun kampanyanın belirlenmesi  
 Puan sistemi tanımlama  

 Sipariş bazında uygulanan kampanyaları izleme 
 Bir ürün alana bir ürün bedava kampanyalarını kolaylıkla izleme ve raporlama   
 Kampanya etkinlik analizleri  

TIGER PLUS 
İşletmenize Yol Gösteren İş Uygulaması 

Hızlı Üretim Modülü  ile malzeme sarflarınızı kolayca yönetebilirsiniz. 

 Üretimdeki mamul, karma koli ve malzemeleri eksiksiz takip ederken sarfları ve firelerini hatasız ve otomatik 
şekilde oluşturun, 

 Takım Bozma, işlemlerinin takibini yapın, 

 Üretim işlemleri ile sipariş işlemleri arasındaki ilşkiyi kurun ve yönetin 
 Proje bağlantısı ile proje bazlı malzeme sarflarını takip edin 
 İhtiyacınız olan malzemeleri “malzeme ihtiyaç listesi” ile belirleyin 
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TIGER PLUS 
İşletmenize Yol Gösteren İş Uygulaması 
Tiger Plus Finans Yönetimi ile Bugünü ve Yarını Finansal Verilerinizle Yönetin...  

 Yerel mevzuata tam uyum 
 Enflasyon Muhasebesi 
 ÖTV - ÖİV 

 Ek Vergi uygulamaları 
 Uluslararası muhasebe standartlarına tam uyum 

 FAS 52 ve IAS 29’a uygunluk 
 IFRS’e uygun raporlama 

 Hiyerarşik yapıda muhasebe hesap yapısı 
 Masraf Merkezi ve Proje kartları kullanımı 
 Çift Yönlü Denetim Sistemi 
 Yansıtma şablonları 
 Mali tablo raporlaması 

Grup şirketlerinizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tek noktadan izleyin…  

 Konsolide tablolar 
 Birden çok işletmenin aktif, pasif, gelir ve giderleri ile gayri nakdi  yükümlülüklerini tek bir ortaklığa 

aitmiş gibi izleme 

 Topluluğun bir bütün olarak finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında bilgi verebilme  
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TIGER PLUS Muhasebe modülü ile Mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına tam uyumlu çalışın! 
 

 Amortisman hesaplaması 

 Dört farklı amortisman tablosu   

 Yeniden değerleme 

 Kıst amortisman 

 Sabit kıymetler için yapılan ek maliyet ve giderlerin takibi 

 Alış, satış, iade işlemleri 

 Dövizli işlem desteği 

 Lokasyon ve zimmet takibi 

 Yedek parça, masraf ve bakım takibi 

 Hurda değeri, fire takibi 

 Parçalı stok takibi 

 Enflasyon muhasebesi uygulamalarına tam uyum  

TIGER PLUS Duran Varlık Yönetimi ile satın almadan elden çıkarmaya kadar tüm süreç kontrolünüzde! 

 Cari hesap, kasa-banka, çek-senet, döviz işlemlerini yerel ve uluslararası mevzuata tam uyumlu olarak gerçekleştirebilir,  

 Yerel ve raporlama dövizi cinsinden oluşturulan finansal tablo ve raporlar ihtiyaçlarınızı karşılayabilir,  

 Masraf merkezleri ve proje kartları yönetim raporlama amaçlı bilgi yapılanmasını sağlayabilir,  

 Operasyonel işlemler ile muhasebe kayıtları arasında çift yönlü denetim ile sistem tutarlılığı ve kullanıcı hatalarını en alt  
düzeye indirebilirsiniz. 
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TIGER PLUS: İhtiyaçlarınıza Göre Zenginleştirilen Esnek ERP 

TIGER PLUS Teklif Yönetimi modülü ile tekliflerinizi etkin bir şekilde yönetebilirsiniz  

 Talep, teklif ve satınalma yönetim süreçlerinin eksiksiz ve tam entegre yönetimi 
 Müşteriye göre özel teklif ve otomatik oluşturulan teklif şablonları 
 Evrak akışının elektronik ortama taşınması 
 Satınalma taleplerinin toplanması 
 Tedarikçilerden teklif alınması 
 Tedarikçilerle yapılan sözleşmeler 
 MS Word’e aktarılabilen teklif formatları  

TIGER PLUS Dış Ticaret yönetimi ile gücünüzü artırın, global ticarette yerinizi rahatça alabilirsiniz 

 Dış ticaret hareketlerine dair maliyet hesapları, 
 İhracat hareketlerine ilişkin kredilerin ve DİİB’lerin takibi, 
 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaraları  il malların takibi, 
 Döviz ,Eximbank ve teşvik kredilerinin, DİİB’lerin detaylı takibi,  
 Depo-antrepo bazında maliyet takibi işlemlerinizi eksiksiz gerçekleştirebilir. 
 Maliyetlendirilmiş ürünleri gerçek değerleri ile merkez deponuza çekerken 159'lu hesaplardan 153'lü 

hesaplara tek tuş ile alıp 
 İhraç kayıtlı alım veya satım işlemlerinizi takip edebilir ve muhasebe kayıtlarını tek tuş ile kolayca 

oluşturabilirsiniz. 



Here comes your footer 
LOGO ile size bütün yollar açık!.. 

LogoConnect ile Ofisinizin sınırlarını iş ortağınıza, müşterinize ve tedarikçinize kadar genişletebilirsiniz 

LogoConnect B2B ile şirketler arası belge transferi (malzeme kartı, fatura, sipariş, irsaliye vb.) işlemlerinizi 
gerçekleştirebilirken ve transfer edilen bu bilgileri ticari sisteme kaydedebilirsiniz. 

Banka işlemlerinizi LogoConnect Banka aracılığı ile oturduğunuz yerden güvenle, hızlıca, kolayca ve mükerrer giriş 
yapmadan gerçekleştirebilirsiniz. 

LogoConnect B2B ile tedarikçilerine veri gönderebilir ve bu verilerin tedarikçileri tarafından Excel Plug-in ile 
kolaylıkla okunmasını sağlayabilirsiniz. 

E-Fatura işlemlerinizi yaparak süreçlerinizi hızlandırabilirsiniz. 

FDA (Firmalar arası data aktarımı) ile süreçlerinizi hızlandırabilirsiniz 

 Aynı veritabanı içindeki farklı firmalara veri gönderimi yapabilirsiniz. 

 Tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge gönderimlerini (fatura, irsaliye...) gerçekleştirebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

TIGER PLUS: İhtiyaçlarınıza Göre Zenginleştirilen Esnek ERP 
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Tiger Plus Web ile bilgiye her yerden kolayca erişebilirsiniz  

TIGER PLUS 
Opsiyonel Modüller ile İhtiyaçlarınıza Göre Zenginleştirilebilir 

Ofis dışından bile internet bağlantısı üzerinden raporlarınızı görüntüleyebilir, siparişlerinizi girebilirsiniz. 

Bordro Plus ile personel yönetiminde etkinlik artışı... 

 Tiger Plus ile entegre çalışabilen BORDRO PLUS, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı çalışanların (4-a) tüm mevzuat 

ihtiyaçlarını tam olarak karşılar.  

 Bordro Plus ile kısa sürede pratik bordro hesapları yapabilirsiniz. 

 İşe giriş ve işten çıkış işlemlerini takip edebilir, izin planlaması ile verimli iş gücü elde edebilirsiniz. 
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TIGER PLUS: İhtiyaçlarınıza Göre Zenginleştirilen Esnek ERP 

TIGER PLUS Perakende Modülü ile müşterilerinizin isteklerine hızlıca yanıt vererek müşteri memnuniyetini 
artırabilirsiniz. 

 Malzeme Özellikleri Sınıf Yapısı sayesinde ürünlerinizi renk, beden, kavala, drop gibi   özellikler tanımlayarak 
ayrıştırabilir, 

 Satış Konfigürasyon Yönetimi binlerce ürün alternatifi içerisinden müşteriniz için en doğru ürünü ve 
fiyatlandırmayı yapabilir, 

 İstenen sayıda birim üzerinden ve anlık stok seviye takibi gerçekleştirebilir, 
 Satış görevlilerinizin satış bilgilerini hızlı ve kolay girebilmeleri için tasarlanmış fonksiyonel bir arayüz olan Satış 

Konsolu 2/Satış Konsolu 3 ile veri  girişinde oluşabilecek problemleri  en aza indirebilirsiniz.  

Navigator Smart ile detaylı, hızlı ve güncel analizler alarak doğru kararlar verebilirsiniz 

Verilerinizi çok boyutlu analiz ederek stratejik açıdan önemli bilgileri kolaylıkla elde edebilirsiniz. 

Ekranlar arasında dolaşmaya gerek duymadan, sistemdeki bilgilere “on-line” ulaşma ve istenilen raporları tablo ve 
grafik şeklinde alabilirsiniz.  
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Logomaps sayesinde coğrafi analiz ve raporlamaları gerçek harita üzerinden yapabilirsiniz  

 Adres düzenleme ve temizleme yapabilirsiniz. 

 Müşteri konum bilgilendirmesi işemlerini gerçekleştirebilirsiniz. 

 Harita üzerinde satış bilgilerini izleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

TIGER PLUS: İhtiyaçlarınıza Göre Zenginleştirilen Esnek ERP 

 Turkcell Hizmetleri ile sahadaki ekiplerinizi yönetebilir, haritalar üzerinden izleyebilir ve SMS 
gönderimlerinizi yapabilirsiniz.  

 Online Fatura Aktarımı fonksiyonu ile Turkcell’den gelen faturaları toplu olarak sisteminize 

aktarabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

Turkcell Hizmetleri modülü sayesinde müşteri ve çalışanlarınız ile kesintisiz iletişim kurabilirsiniz 
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http://www.youtube.com/watch?v=RAwGTizkIN4
http://www.youtube.com/watch?v=RAwGTizkIN4
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Teşekkür Ederiz... 

http://www.ppt-vorlagen.de/

