Tiger2 ile Gelen Yeni Özellikler

Yönetici Konsolu’nun yeni arayüzü ile anlık göstergeler emrinizde!
Yönetici Konsolu yepyeni bir arayüz ve pek çok özellik ile kullanıcıları ile buluşuyor. Yönetici Konsolu ile
bölüm yöneticileri ve şirket sahipleri tam ve kesin bilgiyi sürekli izleyerek riskleri minimize edip kontrol altına
alabilirler.
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Teminat Yönetimi.
Tiger2 ile gelen standart özelliklerden biri de Teminat Yönetimi’dir. Alınan ve verilen nakit, teminat
mektubu, çek, senet, ipotek, hisse senedi, bono, tahvil vb. teminatların takibi yapılabilir. Alınan ya da verilen
teminatların risk çarpanları belirlenerek teminatların yapılacak işlemlerdeki limitlere etkisi değiştirilebilir.

Bırakın sizi Tiger2’nin Sihirbazları yönlendirsin.
Tiger2’deki Sihirbazlar ile; Kurulum sihirbazı ile firma, dönem, ambar, kullanıcı, terminaller sizin
tarafınızdan seçilecek kurulum aşaması dikkate alınarak oluşturulur. Sihirbazlar ile ayrıca malzemelerinizi,
müşteri ve tedarikçi kayıtlarınızı istediğiniz özelliklere uygun olarak kolayca oluşturabilirsiniz. Sihirbaz, size
malzeme ve cari hesap için girmeniz gereken temel bilgileri adım adım gösterecektir.

Aynı işlemleri tekrar tekrar yapmayın.
Sık Kullanılan Kayıtlar; sık yapılan işlemlerin tekrar kullanılmak üzere kaydedilmesini sağlayarak bir
sonraki kullanımda aynı bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmadan kayıt yapılmasına imkan verir. Örnek
kayıt niteliğinde şablonlar ile örneğin sürekli kestiğiniz bir faturayı en kısa zamanda ve kullanımdan
doğabilecek hataları da önleyerek kolayca kaydedebilirsiniz. Alış/satış sipariş, irsaliye ve faturaların yanı sıra
muhasebe fişleri için de örnek kayıt oluşturabilirsiniz. Böylece hem zamandan tasarruf sağlanır hem de
kullanıcı işlem detaylarını hatırlamak zorunda kalmaz.
Otomatik Kayıt Ekleme Özelliği, hızlı fiş girişi yapmak isteyen firmalar için geliştirildi. Bu özellik devreye
alındığında, kaydedilen fişin ardından bir sonraki numaralı yeni fiş, liste ekranına geri dönmeden, otomatik
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Tiger2 Kart Listeleri Üzerinden Đşlem Yapma
imkanı tanıyor. Bu sayede; örneğin, müşteri listesi

üzerinden doğrudan kayıt üstüne gelip o müşteriye fatura kesebilir ya da tahsilat yapabilirsiniz. Tiger2 size,
cari hesap ve malzeme tanımları üzerinden raporlara ulaşım olanağı da sağlamaktadır. Bu özellik sayesinde
menüler arasında dolaşmak zorunda kalmazsınız.

Hızlı Filtreleme ile, liste penceresi üzerinden filtreleme yaparak aranılan özellikte kayda en kolay şekilde
ulaşabilirsiniz. Malzeme kartları, cari hesap kartları, çek/senet kartları, muhasebe hesap kartları, malzeme
yönetimi fişleri, irsaliyeler, siparişler, faturalar, cari hesap fişleri, çek/senet bordroları, banka fişleri,
muhasebe fişleri, kasa işlemleri, üretim emirleri üzerinde hızlı filtreleme imkanı bulunmaktadır.

Tiger2 ile çalışmak daha zevkli.
Alternatifli Ana Menü seçeneğiniz var. Kullanım alışkanlıklarını düşünerek farklı anamenü seçenekleri
hazırladık. Üründe kullanıcı seçimine özel farklı bir erişim ağacı bulunan 2 adet menü seçeneği yer
almaktadır.
Tema Kullanımı ile; içinde bulunan, kullanıcısına göre özelleştirilebilen, değişik renklerde 25 adet tema ile
daha zevkli çalışma imkanı sağlamaktadır.
Kolon Gizle/Göster ile, kullanmadığınız kolonları saklayın, kullanacağınız zaman tekrar çağırın. Değişik
kullanım şekillerine göre tasarlanmış olan Tiger2 içinde, fiş ve kart listelerinde birçok kolon bulunuyor.
Kullanıcı seçimli Kolon Gizle/Göster özelliği sayesinde, sadece kullanacağınız kolonların görünmesini
sağlayabilir Tiger2’yi kendinize göre özelleştirebilirsiniz.

Liste pencerelerinde önizleme özelliği ile, ilgili fişin içine girmeden fiş başlığı ve satırlarına ait bilgileri
liste pencereleri üzerinde aynı anda görebilirsiniz. Malzeme yönetimi fişleri, irsaliyeler, faturalar, siparişler,
cari hesap fişleri ve muhasebe fişlerinde önizleme imkanı bulunmaktadır.

Rapor sonuçlarınızı gruplayın, sıralayın, filtreleyin, ara toplam alın.
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alabilirsiniz. Rapor çıktısı üzerinde

var olan alanları formüle ederek yeni alanlar ekleyebilirsiniz. Tasarımı kaydedip tekrar kullanabilir, mevcut
tasarımı bir dosyaya kaydedip baska bir firmada tekrar kullanabilirsiniz. Raporda istediginiz kolonları seçip
grafik raporlarını alabilirsiniz. Rapor çıktısı üzerinde tüm düzenlemelerinizi yaptıktan sonra, ekranda
gördüğünüz haliyle yazıcıya gönderebilir, Excel, HTML ya da XML dosyaları oluşturabilirsiniz.
Çoğu işletmede özel tasarım gerektiren, sıkça alınan raporlar vardır. Tiger2 size üç yüzün üzerinde hazır
rapor sunar. Sık kullandığınız ve özelleştirdiğiniz raporları menüler arasında dolaşmadan, seçeceğiniz rapor
ünitesi, tasarımı ve filtre seçenekleri ile birlikte kendi vermiş olduğunuz bir isimle kaydedebilir ve kolayca
çağırabilirsiniz.

Tiger2 Webmaster ile firmanız dünyaya açılsın.
Tiger2 Webmaster ile 5 dakikada, Tiger2 ile tam entegre çalışan kurumsal web sayfanızı
oluşturabilirsiniz. Hiçbir ek ücret gerektirmeyen ve Tiger2’nin standart bir fonksiyonu olan Tiger2
Webmaster, Tiger2’de kayıtlı firma tanımlarınızı, ürün bilgilerinizi ve finansal tablolarınızı hazırlayacağınız
web sitesine aktarmanızı sağlar. Hazır tasarımlardan birini seçerek oluşturacağınız web sitenize firmanız ile
ilgili bilgileri, duyurularınızı, kampanyalarınızı ve referanslarınızı yerleştirebilir, web dünyasında yerinizi
kolaylıkla alabilirsiniz.
Tiger2 Webmaster ile içerisinde yer alacağınız Logo’nun portali www.logoworld.biz ‘in birçok avantajından
yararlanabilir ve işlerinizi geliştirebilirsiniz.

Siz planlayın, Görev Yöneticisi takip edip gerçekleştirsin.
Görev Zamanlayıcı; tanımladığınız ardışık görevleri sıralı bir şekilde seçerek takvime bağlayabilen, takvime
bağlanan görev tanımlarını ise belirtilen zamanda otomatik olarak çalıştırabilen bir araçtır.
Dönemsel, günlük veya bir haftalık süreyle devamlı yaptığınız işlemleri de Görev Zamanlayıcı üzerinden
yapabilirsiniz. Görev Zamanlayıcı üzerinde tüm görev sırasını tanımlayabilir, her noktada işlemlerin
başlaması ve tamamlanması durumunda uyarı verilmesini sağlayabilir, görevin tamamlanmasıyla birlikte
bütün sonuçların ilgiliye e-mail veya SMS ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bütün işlemlerle
ilgili log bilgilerini, tarihçeleri, toplam sonuçlanma sürelerini görebilirsiniz. Görev Zamanlayıcının sağladığı
faydalardan biri de Hatırlatma özelliğidir. Yapmanız gereken işleri Görev Zamanlayıcıya tanımlayarak
zamanında sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Görev Zamanlayıcı sayesinde firma içinde mesajlaşabilirsiniz.

Tiger2 ile Gelen Yeni Modüller (Ek Özellik)
Binlerce farklı ürün reçetesi oluşturmayın, müşteriye özel üretim için tek
reçete kullanın.
•

Binlerce ürün alternatifiniz mi var?

•

Ürünleriniz ebat, renk, aksesuar ve hammadde gibi kriterlere göre farklılık mı gösteriyor?

Üretim Konfigürasyon Yönetimi ile, sipariş üzerine üretimin, yönetim ve takibini kolaylaştırarak müşteri
memnuniyetinizi artırabilirsiniz. Her satışa özel üretilecek, karmaşık ürün konfigürasyonuna sahip reçetelerin
çok kolay bir arayüz ile belirlenmiş kural ve koşullar çerçevesinde otomatik olarak oluşması sağlanır. Varyant
kod yönetim desteği ile tek seferlik üretilecek ürünler için malzeme kartı ihtiyacı ortadan kalkarken, bilgi
girişinden kaynaklanan hataların da önüne geçebilirsiniz. Bağlı tüm süreçler (teklif, sipariş, üretim vb.) koşul
tanımlarıyla otomatikleşir, hızlanır ve

kolaylaşır. Artık binlerce farklı ürün reçetesi oluşturmanıza gerek

kalmadığından, bakım maliyetiniz düşer.

Binlerce ürün içerisinden müşteriniz için en uygun ürünü seçerek müşteri
memnniyetinizi artırın.
Satış Konfigürasyon Yönetimi ile, satış ekibinizin binlerce ürün alternatifi içerisinden müşteriniz için en
doğru ürünü ve fiyatlandırmayı yapması artık çok kolay. Satış Konfigürasyon Yönetimi, bir malzemenin farklı
özelliklerinin

farklı değerler alarak oluşturduğu varyasyonların kontrol ve yönetimi amacını güder. Satış

ekibinizin Tiger2’nin sunduğu özel arayüz sayesinde müşteri ihtiyaçlarına göre cevaplayacağı sorular ile en
doğru ürün konfigürasyonu en kısa sürede, hatasız olarak oluşur. Tüm varyant veya boyutlara göre eksiksiz
ve kısa sürede sipariş girişi sağlarsınız.

Grup şirketinizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını Tiger2 ile izleyin.
•

Grup şirketi bazında kârlılığınızı, envanterinizi bir bütün olarak mı görmek istiyorsunuz?

•

Şirketlerinizin tamamına göre nakit akışınızı analiz etmek mi istiyorsunuz?
Mali Konsolidasyon ile; bir gruba bağlı işletmeleriniz var ise,
bu işletmelerin aktif, borç, özkaynak, gelir ve giderlerini bir araya
getirebilirsiniz. Böylece birden çok işletmenin 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.

Ofisinizi iş ortağınıza, müşterinize, tedarikçinize kadar Logo e-iş çözümleri ile
genişletin.
Logo Connect, sizin için en ideal, hızlı ve uygun maliyetli çözümü sunuyor. Tiger2 sizi faks ve telefondan
kurtarır, belge ve raporlarınızı kaynağından hatasız olarak size ulaştırır.
•
•
•
•
•
•
•

Teklif taleplerinizi yollayın, tedarikçiniz MS-Excel ile doldurup size yollasın.
Tedarikçilerinizden düzenli olarak fiyat listelerini alın, programınızda otomatik güncellensin
Faturalarınızı, irsaliyelerinizi elektronik olarak iş ortaklarınıza yollayın
Đş ortaklarınız CRM bilgilerini size yollasınlar, otomatik olarak programınıza yüklensin
Firmalarınız arası belge akışı otomatik sağlansın
Şubelerinizden ve diğer firmalarınızdan ana firmanıza konsolidasyon yapılsın
Ana firmanızda tüm şube ve diğer firmalarınızın malzeme durumunu takip edin

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

