LOGO Connect
LOGO Connect ile ofisinizin sınırlarını iş
ortağınıza, müşterinize ve tedarikçinize
kadar genişletin.
LOGO Connect ile iş ortaklarınızla, tedarikçilerinizle ve
kendi şirketleriniz arasındaki iş süreçlerinizde faks ve
telefon trafiğinden kurtulacak, belge ve raporlarınıza
kaynağından

hatasız

olarak

ulaşacaksınız.

LOGO

Connect, sizin için en ideal, hızlı ve uygun maliyetli
çözümü sunuyor.

LOGO Connect ile neler yapabilirsiniz?
LOGO Connect, Unity, Tiger ve GO kullanıcıları ile ticari sistem bağımsız kullanıcıların versiyon
farkı gözetmeden birbirleri arasında bilgi transferini (Malzeme, fatura, sipariş, irsaliye...) ve
üye bankalarla bilgi transferini sağlar (Banka Fatura, havale, EFT, Çek-Senet).
LOGO Connect ile transfer edebileceğiniz bilgiler;
• Sipariş
• Đrsaliye
• Fatura
• Çek/Senet
• Cari Hesap Fişleri
• Cari Hesap Kartları
• Malzeme(sınıfı) Kartları
• Malzeme Fişleri
• Muhasebe Fişleri
• Bankacılık Đşlemleri
• Fiyat Listesi

Akıllı Veri Aktarımı ile;









Basit kurallar ile gelen belgelere dağıtım anahtarı ekleyebilme
Farklı malzemeleri bir malzemede birleştirerek içeri okuma/dışarı yazma
Gelen ürünleri farklı malzemelere parçalayabilme
Özel kod ekleyebilme
Farklı veri formatlarına aktarım yapabilme okuyabilme
EDI, Excel, XML, Metin...
Đstenilen dosya dizine veri bırakıp okuyabilme (ftp, network) e-mail atma
Otomatik gelen dosyayı okuyabilme fonksiyonlarını yerine getirebilirsiniz.

Akıllı veri aktarımı özelliğinde, iki nokta arasında doğrudan veri aktarımı söz konusudur. Klasör
veya ftp adresleri üzerinden aktarım yapılabilir. Farklı formatlara veri yazabilir ve okuyabilir.
Veri oluşturma işini yapar, mesaj iletimini kullanıcının sistemine bırakır.

Birlikte çalıştığınız firmalarla yaptığınız veri alış verişlerini sizin iş süreçlerinize uygun olarak ve
kendi verileme standartlarınıza (kodlama yapısı, masraf

merkezi kullanımı vs.) göre

yapabilirsiniz.
Kullandığınız LOGO uygulamasında kaydetmiş olduğunuz dokümanların belge ve bilgi
alışverişinde bulunduğunuz müşterilerinize veya bankaya yollanması, size ulaşan bir
dokümanın alınması ve kaydedilmesi sırasında hangi aşamaları izleyeceğini belirleyebilirsiniz.
Belirlediğiniz kişilerden gelen belirlediğiniz türdeki dokümanları dilediğiniz şekilde değiştirebilir
veya sizin iş süreçlerinize uygun olarak ilgili kişileri haberdar edebilir,

istediğiniz kişilere

gönderip onaylanmasını sağlayabilirsiniz.

Kural tanımlarını kullanarak şu işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz:


Belirli
bir tedarikçinizden gelen faturaların stok kodlarına göre doğru masraf
merkezlerine işlenmesini sağlayabilirsiniz.



Bir bayinizden
gelen siparişlerin
düzenlenmesini sağlayabilirsiniz.



Belli bir türde gelen siparişler için ilgili ürün müdürüne e-posta ile haber verebilirsiniz.



Belirli bir tutar üzerindeki siparişlerin üst yönetim tarafından onaylanması için onaya
gönderebilirsiniz.



Tedarikçinizle farklı sistemler kullanıyorsanız gelen faturanın sizin sisteminize uygun
olarak kaydedilmesini sağlayabilirsiniz.

numaralarının

kendi

belirlediğiniz

şekilde

ÖZETLE, LOGO CONNECT SĐZLERE FARKLI PAYDAŞLARINIZLA
SÜREÇLERĐNĐZDE ÇEŞĐTLĐ KOLAYLIKLAR SUNAR:
ŞĐRKETLER GRUBU
•
•
•

Firmalarınız arası belge akışı otomatik sağlanır.
Şubelerinizden ve diğer firmalarınızdan ana firmanıza konsolidasyon yapılır.
Ana firmanızda tüm şube ve diğer firmalarınızın malzeme durumunu takip
edebilirsiniz.

ĐŞ ORTAKLARI
•
•
•
•
•
•

Yeni ürünlerinizi ve fiyat listelerinizi yollayabilirsiniz, otomatik olarak iş ortağınıza
yüklenir.
Đş ortaklarınız siparişlerini size MS-Excel veya dosya ile yolladıklarında, otomatik
olarak programınıza yüklenir.
Faturalarınızı, irsaliyelerinizi elektronik olarak iş ortaklarınıza yollayabilirsiniz.
Đş ortaklarınız CRM bilgilerini size yolladıklarında otomatik olarak programınıza
yüklenir.
Bayilerinizin detaylı satış bilgileri, stok durumu gibi saha satış bilgilerini tutabilirsiniz.
Müşterilerinize göndereceğiniz paketler ile size gönderilen paketleri Posta Kutusu
üzerinde gelen ve gönderilen işlemler bölümlerinde izleyebilir, belgeler üzerinde
istediğiniz işlemleri yaparak kullandığınız LOGO uygulamasına kaydedebilirsiniz. Paket
bilgileri, posta kutunuzda gönderen, işlem tipi, tarih, saat, açıklama, işlem durumu
kolon bilgileri ile listelenir.

TEDARĐKÇĐ ĐLĐŞKĐLERĐ
•
•
•

Tedarikçinize teklif taleplerinizi yolladığınızda, MS-Excel ile doldurup size geri
gönderebilir.
Tedarikçilerinizden düzenli olarak fiyat listelerinizi, programınızda otomatik
güncelleyebilirsiniz.
Siparişlerinizi yolladığınızda, siparişe ait onaylar, sevkiyatlar ve faturalar size otomatik
olarak gelir.

ĐNSAN KAYNAKLARI-BANKACILIK HĐZMETLERĐ
•

Mylogo bankacılık hizmetini kullanarak LOGO Đnsan Kaynakları programına bağlanıp
maaş ödemelerini bankaya gönderilebilirsiniz.

