İş akış yönetimi tavsiye edilen fiyat listesi
8 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerlidir.
Genel açıklamalar
1. Bu fiyat listesinde bulunan (lisans fiyatları, eğitim fiyatları ve eğitim süreleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm fiyat ve fiyata bağlı koşullar yalnızca tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcı
değildir.
2. Tüm fiyatlar Türk Lirası(TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
3. Fiyatlar, ana paket ve geçiş fiyatları haricinde, geçerli LEM sözleşmesi olup olmama durumuna göre farklılaşmaktadır.

-LEM (Logo Enterprise Membership)
4. LEM; kullanılan ürünlerin en güncel sürümlerine, bu kapsamda eklenen yeni özelliklere ve performans iyileştirmelerine sahip olunmasını sağlayan ve satın almak istenen kullanıcı, çalışan, firma
artırımları ve modüller için özel fiyatlardan faydalanılmasını sağlayan bir abonelik sistemidir.
5. Yeni ana paket alımlarında 1 yıllık LEM bedelsizdir. Ürün geçişlerinde ise;
•Aynı segmentteki bedelli ve bedelsiz geçişlerde, önceki ürüne ait LEM geçerliliği yeni üründe devam ettirilecek şekilde (aynı başlangıç ve bitiş tarihleriyle) yeni ürüne LEM verilir.
•Üst segmente bedelli geçişlerde; yeni ürüne, geçiş tarihi itibarıyla 1 yıllık bedelsiz LEM verilir.
6. LEM geçerlilik süresi 1 yıldır. Yenileme tarihi, bir önceki LEM bitiş tarihinden itibaren başlatılır.
7. LEM’i, bitiş tarihinden önce ya da bitiş tarihini takip eden 30 gün içinde ve düzenli yenileyen kullanıcılar sadakat indiriminden yararlanarak LEM’lerine avantajlı fiyatlar üzerinden sahip olabilirler.
8. LEM geçerliliğini yitirdiği durumda, “LEM olan durumlarda uygulanan fiyat” ile alınan ek ürünlerin kurulumu gerçekleştirilemez.
9. LEM bitiş tarihini takip eden 30 gün içerisinde yenilenmeyen LEM’ler için geçmişe yönelik LEM alınmalıdır. Geçmişe yönelik LEM fiyatı, Standart LEM bedelinin %10 fazlasıdır.
10. LEM fiyatı, üründeki en güncel konfigürasyona bakılarak (ana paket, modül, kullanıcı/çalışan/firma artırımı) hesaplanır. Kullanıcı artırımları, satın alındıkları andan itibaren LEM fiyat
hesaplamasına dahil edilir. Opsiyonlar (modüller) için ise LEM fiyat hesaplaması; LEM’in bitiş tarihi dikkate alınarak yapılır. Satın alınmasının üzerinden 1 yıl geçen her modül için, 1 yılın dolduğu
ay ile Standart LEM bitiş tarihine kadar olan süre kontrol edilir ve açıkta kalan aylar LEM fiyat hesaplamasına dahil edilir.
11. LEM fiyatlarına yetkili Logo İş Ortakları’nın servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet fiyatları dahil değildir.

─ Eğitim
12. Eğitimler ürün kullanımı ile ilgilidir ve sertifikalı iş ortakları tarafından verilmektedir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.
13. Eğitim hizmetlerinin, yalnızca Logo kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr’de) yer alan yetkili Logo iş ortaklarından ve sertifikalı eğitim uzmanlarından alınması önemle tavsiye edilir.
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─ Eğitim
Logo Flow eğitim hizmeti

─ Açıklamalar
1 İş akış yönetimi çözümü Logo Flow, işletmelerin kağıt üzerinde yürüttükleri iş akış uygulamalarını elektronik ortama taşıyarak süreçlerin sorunsuz işlemesini, zaman ve iş gücü tasarrufu elde
edilmesini sağlıyor. Otomatik süreç başlatma, sürükle-bırak iş akışı ve form tasarımı, yetkilendirme ve yetki devretme, zaman aşımı kontrolü ve anlık bilgilendirme, zamandan ve mekandan
bağımsız kullanım, özelleştirilmiş raporlar, doküman yönetimi entegrasyonu, elogo entegrasyonu, e-imza entegrasyonu, ios ve android mobil uygulama, mail dinleme, barkod okuma ve grafik
raporlama özellikleri Logo Flow'un öne çıkan özellikleridir.
2 Logo Flow ana paket 200 kullanıcı içermektedir. Logo Flow ürününün kullanıcı sayısı, bağlı bulunduğu ERP ürününün kullanıcı sayısından bağımsızdır. Logo Flow ürünü için ayrıca kullanıcı artırımı
satın alınması gerekmektedir.
3 Kullanıcı Artırımı, ana paket lisansına eklendiğinde, kullanıcı sayısını artıran paketlerdir.
Örnek: Logo Flow “kullanıcı artırımı +20” ilave edildiğinde, ürün 220 kullanıcı tarafından kullanılabilir.
4 Logo Flow, Logo ERP'ler ile entegre çalışır ancak bağımsız olarak lisanslanmaktadır.
5 Minimum Windows Server 2012 R2 ve üzeri, min. IIS 8 ve üzeri, min. .NET Framework 4.6.1 ve üzeri, min. SQL Server 2012 ve üzeri, min. 16000 MB RAM ve üzeri, min. 4 Core CPU ve üzeri, 64 bit
işletim sistemi.
Ek Not: "SQL Server Express Edition" en fazla 1 CPU (4 core), 1 GB bellek ve tüm veritabanlarının veri toplamı 10 GB’la sınırlı olduğundan kullanılmamalıdır.
6 ERP’nin güncel sürümüne sahip olunması önerilmektedir.
7 Yeni eklenen özellikleri kulanabilmeniz için Logo Flow'u en güncel sürümüyle kullanmanız önerilmektedir.
8 Logo Flow, GO, Tiger, j-Platform ve Netsis ERP'lere ek j-HR, Tiger HR, Netsis HR ürünleriyle entegre çalışabilmektedir. İlgili çözümlerin tavsiye edilen fiyatlarına bulundukları kategorinin fiyat
listelerinden ulaşabilirsiniz.
9 IOS ve Android tabanlı çalışabilen mobil uygulama ücretsizdir.
10 Logo Flow için yurt içi dil destekleri ile ilgili detaylı bilgi almak için; 2022_Desteklenen_Dil_Paketleri.pdf

─ LEM
12 Logo Flow çözümünün LEM bedeli, lisans fiyatının %13'üdür.

─ Eğitim
13 Logo Flow için baz eğitim süresi 40 saattir. Bu süre tavsiye niteliğinde olup paket içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
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İş akış yönetimi tavsiye edilen fiyat listesi
8 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerlidir.
Genel açıklamalar
1. Bu fiyat listesinde bulunan (lisans fiyatları, eğitim fiyatları ve eğitim süreleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm fiyat ve fiyata bağlı koşullar yalnızca tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcı
değildir.
2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
3. Logo Flow çözümü aylık veya yıllık olarak kullanım imkanı sunar. Ana paket, kullanıcı artırımı ve modüller için aylık ve yıllık fiyatlar fiyat listesinde belirtilmiştir.

─ Eğitim
4 Eğitimler ürün kullanımı ile ilgilidir ve sertifikalı iş ortakları tarafından verilmektedir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.
5 Eğitim hizmetlerinin, yalnızca Logo kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr’de) yer alan yetkili Logo iş ortaklarından ve sertifikalı eğitim uzmanlarından alınması önemle tavsiye edilir.
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Opsiyonlar
1 Ek kullanıcı
─ Eğitim
Logo Flow eğitim hizmeti

─ Açıklamalar
1 İş akış yönetimi çözümü Logo Flow, işletmelerin kağıt üzerinde yürüttükleri iş akış uygulamalarını elektronik ortama taşıyarak süreçlerin sorunsuz işlemesini, zaman ve iş gücü tasarrufu elde
edilmesini sağlıyor. Otomatik süreç başlatma, sürükle-bırak iş akışı ve form tasarımı, yetkilendirme ve yetki devretme, zaman aşımı kontrolü ve anlık bilgilendirme, zamandan ve mekandan
bağımsız kullanım, özelleştirilmiş raporlar, doküman yönetimi entegrasyonu, elogo entegrasyonu, e-imza entegrasyonu, ios ve android mobil uygulama, mail dinleme, barkod okuma ve grafik
raporlama özellikleri Logo Flow'un öne çıkan özellikleridir.
2 Logo Flow ana paket 200 kullanıcı içermektedir. Logo Flow ürününün kullanıcı sayısı, bağlı bulunduğu ERP ürününün kullanıcı sayısından bağımsızdır. Logo Flow ürünü için ayrıca kullanıcı artırımı
satın alınması gerekmektedir.
3 Kullanıcı Artırımı, ana paket lisansına eklendiğinde, kullanıcı sayısını artıran paketlerdir.
Örnek: Logo Flow “kullanıcı artırımı +1” ilave edildiğinde, ürün 201 kullanıcı tarafından kullanılabilir.
4 Logo Flow, Logo ERP'ler ile entegre çalışır ancak bağımsız olarak lisanslanmaktadır.
5 Minimum Windows Server 2012 R2 ve üzeri, min. IIS 8 ve üzeri, min. .NET Framework 4.6.1 ve üzeri, min. SQL Server 2012 ve üzeri, min. 16000 MB RAM ve üzeri, min. 4 Core CPU ve üzeri, 64 bit
işletim sistemi.
Ek Not: "SQL Server Express Edition" en fazla 1 CPU (4 core), 1 GB bellek ve tüm veritabanlarının veri toplamı 10 GB’la sınırlı olduğundan kullanılmamalıdır.
6 Logo Flow çözümünün kurulumunun yapılabilmesi için kullanılan ERP’nin en güncel sürümüne sahip olunması gereklidir.
8 Logo Flow, GO, Tiger, j-Platform ve Netsis ERP'lere ek j-HR, Tiger HR, Netsis HR ürünleriyle entegre çalışabilmektedir. İlgili çözümlerin tavsiye edilen fiyatlarına bulundukları kategorinin fiyat
listelerinden ulaşabilirsiniz.
8 IOS ve Android tabanlı çalışabilen mobil uygulama ücretsizdir.
9 Logo Flow, bulut tabanlı değildir, müşteri ortamına kurulur.
10 Logo Flow için yurt içi dil destekleri ile ilgili detaylı bilgi almak için; 2022_Desteklenen_Dil_Paketleri.pdf

─ Eğitim
11 Logo Flow için baz eğitim süresi 40 saattir. Bu süre tavsiye niteliğinde olup paket içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

İş akış yönetimi çözümleri tavsiye edilen fiyat listesi

8 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerlidir.

