Depo yönetim sistemleri fiyat listesi
14 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerlidir.
Genel açıklamalar
1. Fiyat listesinde bulunan tüm fiyatlar Logo tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
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 uzman(lar) tarafından verilmektedir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.
13. Eğitim ve destek hizmetlerinin yalnızca yetkili Logo İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanlarından alınması önemle tavsiye edilir.

Geçerli LEM sözleşmesi olan durumlarda uygulanır

Geçerli LEM sözleşmesi olmayan durumlarda
uygulanır

Fiyat

Fiyat

Ürün açıklaması

─ LOGO WMS
─ Logo WMS
Logo WMS (1 Kullanıcı)

15.500

Logo WMS Kullanıcı Artırımı +2

3.950

Logo WMS Kullanıcı Artırımı +5

8.850

9.700

Logo WMS Kullanıcı Artırımı +10

14.950

16.450

Logo WMS Kullanıcı Artırımı +20

26.200

28.800

4.350

5.250

Logo Neon Basic kullanıcı artırımı +2

2.400

2.650

Logo Neon Basic kullanıcı artırımı +5

5.400

5.900

Logo Neon Basic kullanıcı artırımı +10

9.050

9.950

Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +2

2.650

2.900

Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +5

5.900

6.500

Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +10

9.900

10.900

4.350

─ LogoWMS üretim modülü
Üretim Modülü
─ LOGO NEON
Logo GO 3 / Logo GO Wings için Logo Neon
─ Logo Neon Basic

─ Logo Neon Pro

Logo Tiger 3 / Logo Tiger Wings için Logo Neon
─ Logo Neon Basic
logo Neon Basic kullanıcı artırımı +2

4.500

4.950

Logo Neon Basic kullanıcı artırımı +5

9.700

10.700

Logo Neon Basic kullanıcı artırımı +10

16.550

18.200

Logo Neon Basic kullanıcı artırımı +20

28.450

31.300

─ Logo Neon Pro
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +2

4.900

5.400

Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +5

11.350

12.450

Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +10

19.250

21.150

Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +20

35.500

39.050
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Logo Tiger 3 Enterprise /Logo Tiger Wings Enterprise için Logo Neon
─Logo Neon Basic
Logo Neon Basic kullanıcı artırımı +2

4.900

5.400

Logo Neon Basic kullanıcı artırımı +5

11.350

12.450

Logo Neon Basic kullanıcı artırımı +10

19.250

21.150

Logo Neon Basic kullanıcı artırımı +20

34.000

37.400

─ Logo Neon Pro
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +2

5.400

5.900

Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +5

11.850

13.050

Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +10

20.350

22.400

Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +20

37.950

41.700

─LOGO WMS PLATFORM
─ Logo WMS Platform
Logo WMS Platform (1 kullanıcı)

40.950

Logo WMS Platform kullanıcı artırımı +2

17.500

19.250

Logo WMS Platform kullanıcı artırımı +5

29.100

32.050

Logo WMS Platform kullanıcı artırımı +10

56.050

61.700

Logo WMS Platform kullanıcı artırımı +20

107.900

118.700

9.250

10.150

Logo Ocean Basic Kullanıcı Artırımı +2

13.300

14.600

Logo Ocean Basic Kullanıcı Artırımı +5

22.300

24.500

Logo Ocean Basic Kullanıcı Artırımı +10

43.150

47.500

Logo Ocean Basic Kullanıcı Artırımı +20

80.700

88.800

Logo Ocean Pro Kullanıcı Artırımı +2

21.700

23.850

Logo Ocean Pro Kullanıcı Artırımı +5

40.900

45.000

Logo Ocean Pro Kullanıcı Artırımı +10

77.250

85.000

Logo Ocean Pro Kullanıcı Artırımı +20

135.100

148.600

─ Logo WMS Platform üretim modülü
Logo WMS Platform üretim modülü
─LOGO OCEAN
─ Logo Ocean Basic

─ Logo Ocean Pro

─ Açıklamalar
1. Logo WMS Platform; Stok takibi, sevkiyat, mal kabul, depo düzeni, personel yönetimi, sayım özelliklerini içerir. Üretim özelliğini kullanabilmek için ayrıca "Üretim Modülü" satın alınmalıdır. Logo
WMS Platform uyarlanabilen bir çözümdür. Bahsedilen tüm özellikler ihtiyaca özel kurgulanır.Logo WMS Platform özellik tablosu için; http://stock.setrow.com/pimage/1860/files/Logohttp://stock.setrow.com/stocksablon/1860/files/Logo-Yazilim/marketing/WMS/WMS_Platform_UrunOzellikleri.pdf
2. Logo WMS, uyarlama özellikleri içermeyen tak-çalıştır bir pakettir. Depo yönetim sistemi kullanmak isteyen firmaların temelde ihtiyaç duyacağı tüm özelliklere sahiptir. Yeni nesil android el
terminalleri ile çalışacak şekilde kurgulanmıştır. Üretim özelliğini kullanabilmek için ayrıca "Üretim Modülü" satın alınmalıdır. Logo WMS özellik tablosu için;
http://stock.setrow.com/pimage/1860/files/Logo-Yazilim/marketing/WMS/Logo_WMS_ozellik_dokumani.pdf
3. Logo WMS Platform ve Logo WMS Microsoft® SQL Server® 2012 R2/2014 Express Edition ve üzeri veritabanı ile kullanılabilmektedir. En az 16 GB Ram ve 10 GB boyutundaki disk alanına ihtiyaç
duymaktadır. Microsoft® SQL Server® 2014 ve Microsoft® SQL Server® 2016 ihtiyaçları için lütfen yetkili İş Ortaklarına danışınız.
4. Logo WMS Platform, Logo WMS ürünlerinin kullanıcı sayıları, bağlı bulunduğu ERP ürününün kullanıcı sayısından bağımsızdır. Bu çözümler için ayrıca kullanıcı artırımı satın alınması
gerekmektedir.
5. Kullanıcı Artırımı, ana paket/modül lisanslarına eklendiğinde, kullanıcı sayısını artıran paketlerdir.
Örnek: Logo WMS “kullanıcı artırımı +2” ilave edildiğinde, ürün 3 kullanıcı tarafından kullanılabilir.
6. Üretim Modülü kullanıcı sayısı, Logo WMS Platform ve Logo WMS'in kullanıcı sayısı ile aynıdır. Üretim Modülü için ek kullanıcı satılmamaktadır.
7. Logo WMS Platform ve Logo WMS çözümleri Logo ERP'ler ile entegre çalışır ancak bağımsız olarak lisanslanmaktadır.
8. Logo WMS'in üretim modülü'nün Logo GO 3 ve Logo GO Wings çözümleri için satışı bulunmamaktadır.
9. Logo WMS'in üretim modülü Tiger 3 ve Tiger Wİngs çözümleri için sadece hızlı üretim özelliklerini kapsamaktadır.
10. Logo WMS Platform ve Logo WMS çözümleri Türkçe ve İngilizce dilleri standart özellik olarak sunulur.
11. Logo Ocean ürünü 28 Şubat 2020 tarihinde sonlandırılmıştır. Kullanıcı artırımı satışları ile LEM kapsamındaki hata giderici (bugfix) sürümleri 28 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek, bu
tarihten itibaren sonlandırılacaktır.
12. Logo Neon ürünü 14 Mayıs 2020 tarihinde sonlandırılmıştır. Kullanıcı artırımı satışları ile LEM kapsamındaki hata giderici (bugfix) sürümleri 14 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek, bu
tarihten itibaren sonlandırılacaktır.

─ LEM
13. Logo Neon ürünlerinin LEM bedelleri, bağlı bulunduğu ERP ürününün LEM oranıyla hesaplanarak, ERP LEM bedeline dahil edilmektedir. LEM
bedeli oranları aşağıdaki gibidir:
GO 3 için %10,
Tiger 3 için %13,
Tiger 3 Enterprise için %14,
14. Logo WMS Platform ve Logo WMS ürününün LEM bedeli, lisans fiyatının %13'üdür.
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Depo yönetim sistemleri fiyat listesi - Kiralama
14 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerlidir.
Genel açıklamalar
1. Fiyat listesinde bulunan tüm fiyatlar Logo tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
3. Logo WMS Platform ve Logo WMS çözümleri 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 uzman(lar) tarafından verilmektedir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.
5. Eğitim ve destek hizmetlerinin yalnızca yetkili Logo İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanlarından alınması önemle tavsiye edilir.

Ürün açıklaması

Aylık fiyat

Yıllık fiyat

Logo WMS
Logo WMS kullanıcı

195

1.950

125

1.250

95

950

325

3.250

270

2.700

115

1.150

Opsiyonlar
Logo WMS üretim modülü
─ Ürün Geçişleri
Logo WMS geçiş kullanıcısı
Logo WMS Platform
Logo WMS Platform kullanıcı
Opsiyonlar
Logo WMS Platform üretim modülü
─ Ürün Geçişleri
Logo WMS Platform geçiş kullanıcısı

─ Açıklamalar
1. Logo WMS Platform; Stok takibi, sevkiyat, mal kabul, depo düzeni, personel yönetimi, sayım özelliklerini içerir. Üretim özelliğini kullanabilmek için ayrıca "Üretim Modülü" satın alınmalıdır. Logo
WMS Platform uyarlanabilen bir çözümdür. Bahsedilen tüm özellikler ihtiyaca özel kurgulanır.Logo WMS Platform özellik tablosu için; http://stock.setrow.com/pimage/1860/files/Logohttp://stock.setrow.com/stocksablon/1860/files/Logo-Yazilim/marketing/WMS/WMS_Platform_UrunOzellikleri.pdf
2. Logo WMS, uyarlama özellikleri içermeyen tak-çalıştır bir pakettir. Depo yönetim sistemi kullanmak isteyen firmaların temelde ihtiyaç duyacağı tüm özelliklere sahiptir. Yeni nesil android el
terminalleri ile çalışacak şekilde kurgulanmıştır. Üretim özelliğini kullanabilmek için ayrıca "Üretim Modülü" satın alınmalıdır. Logo WMS özellik tablosu için;
http://stock.setrow.com/pimage/1860/files/Logo-Yazilim/marketing/WMS/Logo_WMS_ozellik_dokumani.pdf
3. Logo WMS Platform ve Logo WMS ana paketi için yıllık anlaşma yapan kullanıcılar yıllık abonelik lisansına sahip olurlar. Yıl içerisinde abonelik kapsamında alacakları ek kullanıcı artırımı ve
modüller, talep edilen ay hesaplamaya katılmadan aylık fiyat üzerinden hesaplanır ve ana paket lisansına dahil edilir.
4.
5.
6.
7.
8.

Logo WMS Platform ve Logo WMS çözümleri Türkçe ve İngilizce dilleri standart özellik olarak sunulur.
Veri tabanı bedeli fiyatlara dahil değildir. Microsoft® SQL Server® ve Oracle güncel versiyonları desteklenmektedir.
Üretim Modülü kullanıcı sayısı, Logo WMS Platform ve Logo WMS'in kullanıcı sayısı ile aynıdır. Üretim Modülü için ek kullanıcı satılmamaktadır.
Logo WMS'in üretim modülü'nün Logo GO 3 ve Logo GO Wings çözümleri için satışı bulunmamaktadır.
Logo WMS'in üretim modülü Tiger 3 ve Tiger Wİngs çözümleri için sadece hızlı üretim özelliklerini kapsamaktadır.

─ Ürün geçişleri
Tek seferlik paket modelinden kiralama modeline geçiş
9. Logo WMS Platform (kiralama) çözümüne geçiş yapan Logo WMS Platform (tek seferlik) kullanıcıları "Logo WMS Platform geçiş kullanıcısı" fiyatları üzerinden mevcut kullanıcı sayıları ile
fiyatlandırılırlar.
10. Logo WMS Platform (Tek seferlik)'ten Kiralama modeline geçiş yapan müşterilerden, Logo WMS Platform (Kiralama) fiyat listesinde aylık/yıllık olarak fiyatlandırılan Üretim Modülü'ne mevcut
geçiş yapılan ürünlerinde sahip iseler bu modüller için 1 yıl boyunca bedel alınmaz. Sonraki yıllarda kullanım hakkına devam etmek için ilgili modül liste fiyatı üzerinden talebe göre aylık/yıllık
olarak faturalandırılır.
11. Logo WMS (kiralama) çözümüne geçiş yapan Logo WMS (tek seferlik) kullanıcıları "Logo WMS geçiş kullanıcısı" fiyatları üzerinden mevcut kullanıcı sayıları ile fiyatlandırılırlar.
12. Logo WMS (Tek seferlik)'ten Kiralama modeline geçiş yapan müşteriler, Logo WMS (Kiralama) fiyat listesinde aylık/yıllık olarak fiyatlandırılan Üretim Modülü'ne mevcut geçiş yapılan ürünlerinde
sahip iseler bu modüller için 1 yıl boyunca bedel alınmaz. Sonraki yıllarda kullanım hakkına devam etmek için ilgili modül liste fiyatı üzerinden talebe göre aylık/yıllık olarak faturalandırılır.
13. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının ve bu üründen feragat edildiğine dair feragat sözleşmesinin imzalanarak Logo’ya iletilmesi gerekir.

Sonlandırılmış ürünlerden yeni ürünlerin kiralama modeline geçiş
14. 28 Şubat 2020 tarihinde sonlandırılan Logo Ocean çözümünden Logo WMS Platform çözümüne aylık/yıllık kiralama modeli ile geçiş yapacak kullanıcılar, Logo WMS Platform geçiş kullanıcısı
fiyatları üzerinden mevcut kullanıcı sayıları ile fiyatlandırılırlar. Logo WMS Platform fiyat listesinde aylık/yıllık olarak fiyatlandırılan üretim modülü satın almak isteyen kullanıcılar, bu modül için
liste fiyatı üzerinden talebe göre aylık/yıllık olarak faturalandırılır. Eğer kullanıcılar Logo Ocean çözümünün Pro paketine sahiplerse ayrıca üretim modülünü satın almalarına gerek
bulunmamaktadır.
15. 14 Mayıs 2020 tarihinde sonlandırılan Logo Neon çözümünden Logo WMS çözümüne aylık/yıllık kiralama modeli ile geçiş yapacak kullanıcılar, Logo WMS geçiş kullanıcısı fiyatları üzerinden
mevcut kullanıcı sayıları ile fiyatlandırılırlar. Logo WMS fiyat listesinde aylık/yıllık olarak fiyatlandırılan üretim modülü satın almak isteyen kullanıcılar, bu modül için liste fiyatı üzerinden talebe
göre aylık/yıllık olarak faturalandırılır.
16. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının ve bu üründen feragat edildiğine dair feragat sözleşmesinin imzalanarak Logo’ya iletilmesi gerekir.
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