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Onaylı ekosistem çözümleri Logo’nun bir modülü gibi entegredir.

Lisans satışında ayrıca Object.DLL veya veri tabanı kullanım lisansı almanıza gerek yoktur.

Logo güvencesi ile Logo iş ortakları üzerinden satın alabilirsiniz.

Ürünü aldığınızda LEM katkı payı ödersiniz ve yeni çıkan tüm versiyonlardan ücretsiz 
faydalanabilirsiniz.

Logo’nun Türkiye’deki tüm iş ortaklarından destek hizmeti alabilirsiniz..

Sadece Logo ile geliştirme yapıyoruz. Bu sayede Logo’nun tüm teknik parametrelerini 
kullanabiliyoruz.
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ONAYLI EKOSİSTEM ÜRÜN AVANTAJLARI



Enter your text here

ENTEGRASYON DESTEĞİMİZ

✓ Hızlı
✓ Hatasız
✓ Parametrik
✓ Tam Anlamıyla Entegre



En popüler 12 
e-ticaret 

platformuyla 
hazır 

entegrasyon.

Ürün, Hizmet, Müşteri, Sipariş, 
Fatura, Stok, Ambar, Fiyat 
entegrasyonu sağlamaktadır. Sipariş 
ve faturaların toplu aktarımını 
sağlayabilirsiniz. E-Fatura, E-Arşiv 
desteği sayesinde ek bir işlem 
yapmadan sevk ile beraber 
faturalarınızı elektronik olarak 
gönderebilirsiniz. Satış sonrasında 
hızlı stok güncelleme özelliği 
sayesinde, satışını yaptığınız ürün 
stoğu anında Logo’dan 
güncellenmektedir.

ENTEGRE OLDUĞUMUZ E-TİCARET PLATFORMLARI



Ambar, Stok Miktarı, 
Hareket, Parametre.

Malzeme

Cari hesap kartı, virman, ödeme, 
parametreler.

Finans

Sipariş, Fatura, Satış 
Koşulları, Kampanya, 
Fiyat.

Satış ve Dağıtım

Muhasebe hesap planı ve bağlantı 
kodları düzeyinde entegrasyon.

Muhasebe

Logo’nun tüm 
parametre yapısını 
desteklemektedir.

Parametreler

HANGİ MODÜLLER İLE ENTEGREYİZ?



• Web tabanlı yapıya geçiş,
• Bilinen tüm popüler e-ticaret 

platformları ile en iyi Logo 
entegrasyonu,

• Ürün gönderimi,
• Netsis entegrasyonu,
• Analizler (Satış),
• Ürün rekabet analizi (3 farklı 

yöntem),
• Tüm kargo şirketleri ile 

entegrasyon.

• Tüm müşterilerimizin yeni 
web sistemine geçişi,

• Desktop uygulamanın agent
servise dönüştürülmesi,

• Sadık müşteri takip ve 
yönetimi,

• Stok kontrollerinin 
güçlendirilmesi,

• Logo maliyet sistemi ile tam 
entegrasyon,

• Uygulama içinden direk E-
Fatura ve E-Arşiv  
gönderimi.
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GELİŞTİRME YOL HARİTAMIZ

• Mobil uygulama,
• Yeni raporlama ve analiz 

sistemi,
• Logo kullanıcılarına en iyi 

hizmet veren e-ticaret 
platformu çözümü,

• Tek platformda farklı 
ürünlere ihtiyaç duymadan 
kullanım.


