Bulut tabanlı
ön muhasebe
deneyimi

Ön muhasebenizi
ister webden,
ister cepten
yönetin
Tek kişilik ya da az sayıda çalışanı olan işletmeler, muhasebe süreçlerinde dış kaynak kullanmayı tercih
ediyor. Oysa işletmenin gelir-gider, fatura, sipariş, stok, çek takibi gibi işlemlerini kontrol altında tutmak,
kârlılık açısından büyük önem taşıyor. Logo Yazılım’ın ön muhasebe işlemlerine her an, her yerden kolayca
ulaşmayı sağlayan bulut tabanlı çözümü Logo İşbaşı, mikro ölçekli işletmeler için yeni bir dönem başlatıyor.
www.isbasi.com adresi üzerinden hızlı ve kolay kayıt sonrasında, Logo İşbaşı’nı ister webden ister mobil
uygulamadan denemek ücretsiz!

Ön muhasebede
bulut avantajından yararlanın
Hangi ölçekten olursa olsun, tüm işletmeler için kazanç sağlamanın en kritik unsurlarından biri, gelirgider dengesini iyi kurmaktır. Bu unsur özellikle mikro ölçekli işletmeler açısından daha da önemli,
çünkü büyümenin yolu, kâr etmekten geçiyor. Bu gerçekten yola çıkan Logo, bulut teknolojisindeki
birikimi ile mikro işletmeler konusundaki deneyimini bir araya getirerek, portföyündeki ilk bulut tabanlı
ön muhasebe çözümü Logo İşbaşı’nı geliştirdi.
www.isbasi.com internet sitesi üzerinden kolayca üye olunarak devreye alınabilen Logo İşbaşı,
herhangi bir eğitim gerektirmeden, hemen kullanılabiliyor. iOS ve Android mobil platformlarda kullanım
için de Google Play ve AppStore mağazalarından Logo İşbaşı uygulamasının indirilmesi yeterli oluyor.
Bu sayede Logo İşbaşı, internet erişimi olan her yerde, her an kullanıma hazır hale geliyor.

Logo İşbaşı ile
işletmenizin verimliliğini artırın!

Daha verimli iş yönetimi için
Serbest çalışanlar, küçük girişimciler, teknik destek danışmanları, yetkili servisler, avukatlar, emlak danışmanları,
eczacılar, ajanslar, esnaflar... Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, muhasebe hizmetini dışarıdan
alıyorsanız, bulut tabanlı Logo İşbaşı ürününden yararlanabilirsiniz.
Fatura Takibi, Sipariş Takibi, Gelir-Gider Takibi, Stok Takibi, Çek Girişi, Cari Hesap Takibi, Kasa-Banka Takibi, e-Fatura
ve e-Arşiv Fatura özellikleri bulunan Logo İşbaşı, internet erişimi olan her yerden bilgisayar, tablet ya da akıllı cep
telefonu ile işlem yapabilmenizi sağlayarak zaman, işgücü ve maliyet tasarrufu sunuyor.

Bulut avantajıyla işinizi her an takip edin
Ön muhasebe kapsamında olan bütün işlemler, Logo İşbaşı ile zamandan ve mekandan
bağımsız olarak, internet erişimi bulunan her yerden yönetilebiliyor. Bu sayede iş takibi,
istenen cihaz üzerinden, kolayca ve tek noktadan yapılabiliyor; verimlilik artıyor.

Faturaları mobil ortamda gönderin ve takip edin
Logo İşbaşı’nın fatura şablonları sayesinde, işletmelere özel faturalar sürükle-bırak
yöntemiyle kolayca tasarlanabiliyor. Bulut teknolojisi kullanılarak, faturalar ister ofiste,
ister müşterinin yanında saniyeler içinde oluşturulup e-posta, WhatsApp gibi uygulamalar
üzerinden gönderilebiliyor. e-Fatura kullanıcıları da isterlerse e-faturaları müşterilerine
anında teslim edebiliyor.
Öte yandan, fatura oluşturup göndermek kadar, faturaları yönetmek de Logo İşbaşı ile
kolaylaşıyor. Faturalar ihtiyaca göre kategorilere ayrılıp kaydedilebiliyor ve daha sonra
kategori, firma unvanı, fatura numarası, fatura tutarı, vade tarihi gibi kriterlere göre detaylı
şekilde listelenebiliyor. Bu sayede faturaların takibi ve raporlanması kolaylaşıp hızlanıyor.
Fatura listeleri de Excel’e aktarılarak doğrudan muhasebeciye gönderilebiliyor.

Faturalarınızı istediğiniz anda, istediğiniz yerden
gönderin!

Sesli komutla fatura kesin
Logo İşbaşı, Türkiye’de bir ilke daha imza atıyor: Sesli Komut özelliği sayesinde fatura
bilgileri sözlü olarak sisteme iletilebiliyor. Böylece sadece birkaç kelimeyle her ortamda
kolayca fatura hazırlanabiliyor ve e-Fatura olarak ya da yazıcıdan çıkarılarak müşterilere
gönderilebiliyor.

Fatura kesmek için sesiniz yeter!

Serbest meslek makbuzu düzenleyin
Logo İşbaşı, serbest meslek erbaplarının makbuz ihtiyaçlarını da karşılıyor. Serbest meslek
makbuzu kesen işletmeler de tıpkı fatura kesenler gibi, makbuzlarını şablonlarla kolayca
tasarlıyor ve istediği zaman yazdırabiliyor veya online gönderebiliyor.

Excel dosyalarını aktararak kolay geçiş yapın
İşletme verimliliğini artırmak açısından özellikle cari hesapların düzenli tutulması ve takibi
büyük önem taşıyor. Excel dosyalarında tutulan müşteri ve tedarikçi bilgileri Logo İşbaşı’na
kolayca aktarılabiliyor. Tahsilatlar, ödemeler, borç-alacak işlemleri de bu hesaplara her an,
her yerden eklenebiliyor. Böylece bulut ortamında güvenli ve güncel cari hesap kaydı
tutulabiliyor. Cari hesap ekstreleri müşteri ve tedarikçilerle hızla paylaşılabilirken, her kayıt
ayrı kategorilere göre sınıflandırılarak raporlama da kolaylaştırılıyor.

Özet raporlar ve görselleştirilmiş verilerle hız kazanın
Logo İşbaşı, ön muhasebe süreçlerini yönetmenin yanı sıra raporlamayı da kolaylaştırıyor.
Satış performansı, alışlar, giderler, tahmini KDV tahakkuk tutarı gibi raporlar , istenen tarih
aralığı ve belge türüne göre hızla özetlenebiliyor. Böylece işletmenin ister günlük ister daha
uzun dönemlik performansı net bir şekilde görülebiliyor. Finansal durumu görselleştirerek
anlatan Logo İşbaşı grafikleri de işletmenizin yakın geleceğini daha etkili ve hızlı şekilde
planlamanıza yardımcı oluyor.

Etkili satış, tahsilat ve gider takibi yapın
Satış ve kasa işlemlerinin tamamı Logo İşbaşı ile her an elinizin altında. Yapılan satışlar ve
tahsilatlar Logo İşbaşı üzerinden her ortamda takip edilebiliyor. Ayrıca giderler ve ödemeler
de farklı kategorilere ya da gruplara göre sınıflandırılarak kolayca izlenebiliyor. Bu gelir ve
giderlerle bağlantılı olarak, Logo İşbaşı’na tanımlanan kasa/banka hesaplarındaki tüm para
giriş-çıkış hareketleri de ister Türk lirası, ister döviz olarak her yerden görüntülenerek nakit
durumu kontrol altına alınabiliyor.

Gelir ve giderlerinizi her ortamdan kontrol ederek
işletmenizi kesintisiz gözlemleyin!
Kolay çek girişi ve tahsilatı imkanından faydalanın
Logo İşbaşı sadece nakit işlemleri yönetmeyi değil, çek takibini de kolaylaştırıyor.
Müşterilerden alınan çekler sisteme giriliyor; istenirse bu çekler cirolanabiliyor ya da
vadeleri geldiğinde tahsil edilen tutarlar kasa/banka hesaplarına tek tuşla eklenebiliyor.

Stok hareketlerini anlık görüntüleyin
Ürün bilgileri ve stok adetlerinin Logo İşbaşı’na girilmesiyle, gerçekleşen her alış ve satış
sonrasında stok durumu otomatik olarak güncelleniyor. Böylece hatalı ya da eksik stok
kayıtlarından kaynaklanan sorunlar yaşanmıyor. Satış ve satınalma dışındaki ürün giriş-çıkış
işlemleri de yine sistem üzerinden yapılarak, stok miktarları takip edilebiliyor. Logo İşbaşı’nın
bulut tabanlı yapısı sayesinde bu bilgilere her noktadan erişmek mümkün oluyor.

Etkili destek hizmetinden yararlanın
Son derece kolay bir üye olma ve kullanım süreci sunan Logo İşbaşı ile ilgili her türlü
destek hizmeti, Logo İşbaşı Müşteri Hizmetleri ekibi tarafından veriliyor. 0262 679 88 00
numaralı telefon hattı üzerinden hafta içi 09:00-17:30 saatleri arasında verilen bu hizmetin
yanı sıra, www.isbasi.com adresinden ve uygulama içerisinden de online canlı destek
hizmeti sunuluyor.

Kurulumdan kullanıma kadar her aşamada Logo İşbaşı
yanınızda!

e-Faturaya rahat bir geçiş için
Logo İşbaşı, ön muhasebe süreçlerini etkili şekilde yönetmenin yanı sıra, işletmeniz için dijital dönüşümün ilk adımı
olan e-Fatura ve e-Arşiv Fatura çözümlerini de ek hizmet olarak sunuyor. Türkiye’nin en geniş müşteri ağına sahip
eLogo güvencesiyle sunulan bu çözümlerle, işlem kolaylığının yanı sıra kağıt, baskı, kargo gibi maliyetlerden de
tasarruf etmek mümkün oluyor.
e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçişinde ihtiyaç duyulabilecek destek, Logo İşbaşı tarafından ücretsiz olarak veriliyor.

Dijital dönüşümü Logo İşbaşı ile yakalayın!

Hızlı kayıt ve kolay kullanım için
Logo İşbaşı, ön muhasebe süreçlerini kolaylaştıran fonksiyonlarının yanı sıra donanım ve bakım maliyetleri
gerektirmeyen bulut tabanlı yapısıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca, çözümün kullanıcı dostu ve kullanıcı deneyimi odaklı
tasarımı da tüm özelliklerden, herhangi bir eğitim gerekmeden, kolayca yararlanabilmeyi sağlıyor.

Hızlı ve kolayca kayıt olun, her ortamda kullanın
Logo İşbaşı aboneliği için ilk adım, www.isbasi.com internet sitesi üzerinden sisteme kayıt
olmak. Sadece birkaç saniye içinde yapılabilen kayıt işleminin ardından çözüm çok kısa
sürede kullanıma alınıyor. Logo İşbaşı bulut tabanlı bir çözüm olduğu için herhangi bir
donanıma gerek olmuyor, tüm işlemler mevcut bilgisayar ya da mobil cihazlar üzerinden
gerçekleştirilebiliyor.

Kullanıcı dostu tasarımla hız kazanın
Logo İşbaşı’nın tüm menüsü ve sayfaları, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak üzere
tasarlandı. Rapor, gider, gelir gibi bölümlerde tüm veriler net bir şekilde görülürken,
Logo İşbaşı’nda oluşturulan faturaların tasarımı kağıt faturalarla aynı olduğu için çok kısa
sürede adaptasyon sağlanıyor.

Bulut tabanlı yapısı ile sürekli güncel kullanım!

Mobil kullanım için uygulamayı indirin
Android ve iOS işletim sistemleriyle uyumlu olan Logo İşbaşı’nı mobil ortamda kullanmak
için tek yapılması gereken, Google Play ya da AppStore’daki ücretsiz uygulamayı indirmek.
Daha sonra Logo İşbaşı’nın tüm fonksiyonlarından her an ve her yerde faydalanmak
mümkün oluyor. Sistemdeki verilerin tamamı bulut üzerinde tutulduğundan, mobil
cihazlarda uygulama boyutu dışında yer ayırma ihtiyacı da bulunmuyor.

Sürekli güncel kullanın
Logo İşbaşı sürekli olarak ihtiyaçlara göre geliştirilip güncelleniyor ve bu güncellemeler
kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor. Çözümün web üzerinden kullanılması, güncel
versiyonun herhangi bir ek işlem yapmadan daima devrede olması anlamına geliyor.
Mobil uygulamalarda ise güncellemeler cihazlara gönderiliyor ve otomatik güncelleme
seçeneğinin açık olması durumunda, ek işleme gerek kalmadan her zaman güncel
kullanılabiliyor.

Logo İşbaşı ile
entegre çözümlerimiz

e-Çözümler

e-Çözümler: Gelir idaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen Logo e-Çözümler; e-Fatura,
e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye gibi pek çok farklı uygulamayı içeriyor. Logo e-Çözümler sayesinde işletmeler
kâğıt, baskı, arşivleme ve iş gücü maliyetlerini düşürüyor; operasyonel yükü azaltıyor; finansal süreçleri hızlandırıyor.
Aynı zamanda e-Mutabakat ve e-Ekstre gibi katma değerli çözümler, Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti tabanlı
inovatif uygulamalar ile dijital dönüşüm yolculuğunuza uçtan uca rehberlik ediyor.
*Logo İşbaşı sadece e-Fatura ve e-Arşiv Fatura entegrasyonları ile birlikte sunulmaktadır.

İşbaşı
hakkında
bilgi için

Logo
çözümleri:

Türkiye’nin
en değerli
bilişim
markası

5.000+

800+

90.000+

1.000+

Yüksek
performansa
sahiptir

Logo Yazılım, müşterilerinin sürdürülebilir başarısına
katkıda bulunan bir şirket olarak müşterileri, iş ortakları,
çalışanları, yatırımcıları ve tüm paydaşlarıyla birlikte
geleceği yazıyor. Müşterileri için iş birliği içerisinde tutku
ve çeviklikle değer yaratıyor.
Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu ve en
değerli bilişim markası olan* Logo Yazılım, kurulduğu 1984
yılından bu yana sektörün öncü şirketlerinden biri olarak
faaliyetlerini sürdürüyor. Logo Yazılım mikro işletmelerden
kurumsal büyük işletmelere kadar farklı ölçeklerdeki
şirketler için uygulama yazılımı çözümlerini pazara
sunuyor. Ürün ve hizmetlerinde yenilikçilik ve yaratıcılığı
artıran şirket, 4 farklı ülkede, 7 farklı noktada, 1.200’den
fazla çalışanı, 800’ü aşkın iş ortağı ile bugüne kadar
200.000’in üzerinde firmanın büyüme yolculuğuna eşlik
ederek sürdürülebilir başarının temellerini oluşturuyor.
Çözüm
kümesinde
Kurumsal
Kaynak
Planlama
çözümlerinin yanı sıra Müşteri İlişkileri Yönetimi, İnsan
Kaynakları Yönetimi, İş Akış Yönetimi, Depo Yönetimi
Sistemleri, İş Analitiği Çözümleri ve Perakende Çözümleri
gibi çok sayıda tamamlayıcı çözüm bulunuyor. Uzun
yıllardır müşteri sayısı açısından ERP sektörünün

liderliğini üstlenen Logo Yazılım, iş ortaklarından Logo
kullanıcılarına, akademisyenlerden öğrencilere ve
sektör profesyonellerine uzanan büyük ve dinamik
bir ekosisteme sahip. Bu ekosistemden aldığı güçle,
müşterilerinin hayallerine inanarak, hedeflerini paylaşarak
ve aynı amaç için özenle çalışarak Türkiye’nin geleceğini
birlikte yazma vizyonuyla çalışmalarını yürütüyor.
Logo Yazılım kuruluşundan bu yana, yazılım sektöründe
ürünleri, hizmetleri ve işletme süreçleriyle
getirdiği
yenilikler ve dijital dönüşümde yarattığı katma değerle
bu sektörün yenilikçi lideri oldu. Logo, farklı işletme
ve teknolojilere yatırım yapıp, son yıllarda organik ve
inorganik büyümeye bağlı olarak büyük atılımlar ve gelir
artışı gerçekleştirdi. Adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı
benimsemiş olan Logo’nun %66’sı halka açık. Ayrıca 2000
yılında halka açılan ilk bilişim şirketi unvanını aldı.
Sektördeki 35 yıllık geçmişinde sektörün önde gelen
kurumlarından biri olan Logo Yazılım, Türkiye’de edindiği
birikim ve tecrübeyi yurt dışına taşıma hedefiyle imza attığı
stratejik yatırımların ardından bölgesel güç olma yolunda
ilerliyor. Son 10 yılda gerçekleştirdiği yıllık ortalama %41
gelir artışıyla istikrarlı gelişimini sürdürüyor.

Uygun toplam
sahip olma
maliyeti sunar

Açık
platformludur

*Brand Finance Türkiye’nin en değerli ve en güçlü markaları raporu, Haziran 2019
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Ağaçlar geleceğimizdir, geleceği birlikte yazalım. Bu broşürler, %100 geri dönüştürülmüş kağıttan üretilmiştir.

