Güçlü işletmeler için
hızlı ve verimli
bordro yönetimi

Logo Netsis 3 Bordro
ile iş yükünü azaltın,
verimliliği artırın
İnsan kaynağının finansal sonuçlar üzerindeki etkisi her geçen gün daha net görülüyor. Dolayısıyla,
bu kaynağın gerek yasal gerekse operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda en iyi şekilde yönetilmesi de
giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu süreçte işletmelerin ve insan kaynakları ekiplerinin en büyük
yardımcısı, otomasyon bazlı teknoloji çözümleri oluyor. İnovatif çözümleriyle İK ihtiyaçlarını verimli bir
şekilde karşılamaya odaklanan Logo, bu kapsamda geliştirdiği Logo Netsis 3 Bordro ile İK departmanlarını
bordrolama iş yükünden kurtarıyor. Çalışanların bordro süreçlerinin eksiksiz bir şekilde yönetilmesini
sağlayan Logo Netsis 3 Bordro kolay kullanım, esnek yapı, zaman ve maliyet tasarrufu ile yüksek verimlilik
sunuyor.

Logo Netsis 3 Bordro İK süreçlerinize
ne kazandırır?
Süreç otomasyonu ile bordro işlemlerinde
hız ve verimlilik
Tek ekran üzerinden kolay ve etkili takip

Zaman ve maliyet tasarrufu
Yasal mevzuata tam uyum
BES uygulamalarında kolaylık

İnsan kaynaklarınızda kolaylık, bordro sürecindeki
akıcı çözüm: Logo Netsis 3 Bordro
İnsan kaynağı süreçlerinde özellikle bordrolama, borç-alacak yönetimi gibi operasyonlar yoğun
zaman ve emek gerektiriyor. İK ekipleri açısından zaman baskısı yaratan bu operasyonları otomatize
etmek hem iş gücü kaybını önlüyor hem de manuel uygulamalardaki hataları en aza indiriyor. İK
süreçlerinin yönetiminde uzun yıllara dayalı deneyiminden yararlanan Logo, emek ve zaman-yoğun
bir süreç olan bordroişlemlerinde de sektörün en köklü çözümlerinden Logo Netsis 3 Bordro ile
fark yaratıyor. Logo Netsis 3 Bordro çözümü, İK departmanlarının bordro işlemlerini hızlı ve hatasız
gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca işlem takibinin kolaylığı sayesinde işletmelerin operasyonel
maliyetleri de düşüyor.

Logo Netsis 3 Bordro, Çalışanların Bordro
Süreçlerinin Eksiksiz Bir Şekilde
Yönetilmesini Sağlarken Logo Netsis HR
ve Logo Netsis 3 ERP (Kurumsal Kaynak
Planlama) Çözümleriyle de Entegre
Çalışarak Kaynakları Uçtan Uca
Yönetme İmkanı Sunuyor.

Tüm sicil bilgileri tek ekranda
Çalışanların işe giriş ve işten ayrılma süreçlerindeki belgelerin oluşturulması ve saklanması, geçmişe yönelik
raporlama, sicil kartlarının yönetimi gibi karmaşık süreçlerin hızlı ve hatasız yapılması büyük önem taşıyor. Bu gibi
işlemler aynı zamanda da İK ekipleri açısından ciddi bir iş yükü ve emek anlamına geliyor.
Logo Netsis 3 Bordro, standart olarak sunulan Sicil Yönetimi’yle, sicil kartları ve tüm yasal evrakların oluşturulma ve
takibini kolaylıkla yapmayı sağlıyor. Logo Netsis 3 Bordro ile oluşturulan sicil kartları, fotoğraf veya imza gibi bilgilerin
yanı sıra ayakkabı numarası, eldiven ölçüsü, baret ölçüsü gibi bilgilerle kişiselleştirilebilirken, kart üzerindeki bilgiler
de ilgili mercilerle e-posta yoluyla paylaşılabiliyor. Eski personel takibi ve bir çalışanın ayrıldıktan sonra işe tekrar girişi
gibi işlemler de aynı sicil kartı üzerinden yapılabiliyor; böylece tekrar sicil kartı açmaya gerek kalmıyor. Çalışanlara
verilen ödüller ya da ihtarlar ile zimmetli varlıkların takibi de Logo Netsis 3 Bordro üzerinden kolayca yapılabiliyor.
Diğer taraftan, şirket içindeki görev değişiklikleri de Logo Netsis 3 Bordro’nun Sicil Yönetimi sayesinde sisteme
kolayca işlenebiliyor. Çözümün Toplu Atama özelliği kullanılarak kuruluş-iş yeri-bölüm-birim değişiklikleri toplu
olarak tek adımda sisteme girilebiliyor.

Tüm sicil işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yönetin!
Bordro süreçlerinizi hızlandırın
İşletmelerde her ay yapılması zorunlu olan bordro işlemleri, İK departmanları için en büyük
iş kalemlerinden birini oluşturuyor. Bu süreci otomatik hale getiren Logo Netsis 3 Bordro,
personele ait bordro hesaplamaları için gereken her türlü özlük bilgisi ve tahakkuk
işlemlerinin Bordro Yönetimi’yle zahmetsizce yapılmasını, hesaplama dönemlerinin de
ödeme günlerine göre uyarlanabilmesini sağlıyor. Birden fazla işletmeyi kapsayan şirket
gruplarına da büyük avantaj kazandıran Logo Netsis 3 Bordro, aynı grup bünyesindeki tüm
iş yerlerinin bordro işlemlerini tek bir noktadan toplu olarak takip etmeyi sağlıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatlarına tam uyumlu çalışan Logo Netsis 3 Bordro ile Aylık
Prim ve Hizmet Belgesi, İşe Giriş Çıkış Belgesi, e-Bildirge gibi belgeler hazırlanıp sistem
içinden SGK’ya aktarılabiliyor. SGK bildirgeleri de dahil olmak üzere tüm resmi bildirgeler
için son basım tarihleri ve zaman aşımları konusunda uyarı gönderen sistem, ilgili işleme
doğrudan erişim imkanı da veriyor. Ayrıca asgari ücretin SGK taban matrahının altında
kalması durumunda sistem otomatik olarak hesaplama yaparak bunu bordroya yine
otomatik olarak yansıtabiliyor. Teknopark, Ar-Ge ve diğer tüm istihdam yasaları ve teşvikleri
de sistem üzerinden hesaplanabiliyor.
Logo Netsis 3 Bordro, yasal bordrolama süreçlerine ek olarak personelin iş devamlılığı ve
puantaj hesaplamalarını da kolaylaştırıyor. Tablolama Aracı ile tüm puantaj bilgileri hızla
işlenip sisteme aktarılabiliyor. Puantaj hesaplamalarında formül kullanımına imkan veren
Logo Netsis 3 Bordro ile çalışanların hak, ödeme, puantaj gibi değerlerinin tamamı ya da
çoğu aynı olduğunda, iş yeri bazında dönem kapatılarak toplu puantaj hesabı yapılabiliyor.
Böylece her çalışan için ayrı ayrı işlem yapılmasına gerek kalmıyor ve İK ekipleri kayda
değer oranda zaman tasarrufu elde ediyor. Puantör Girişi seçeneği sayesinde puantaj
hesaplamaları Excel’den sisteme aktarılabiliyor ve puantaj kartına yansıtılıyor. Önceden
açılmış puantaj kartları ise Puantör Veri Aktarım işlemi ile ilgili personelin kartına doğrudan
aktarılabiliyor. Sendikalı personel için de sendika takipleri yapılıp aidatlar istenen formüle
göre otomatik olarak bordrodan kesilebiliyor.
Birçok farklı işlemin Logo Netsis 3 Bordro üzerinden yönetilip takip edilmesi sayesinde
dövizli maaş, borç/avans ve raporlama işlemleri kolaylaşırken, toplu ücret ayarlama,
tahakkuk toplamları, masraf merkezi dağıtım raporu, kıdem ihbar yükü gibi raporlar da çok
kısa sürede alınabiliyor.
Logo Netsis 3 Bordro’nun Logo portföyünde yer alan Logo Netsis HR ve Logo Netsis 3 ERP
çözümleriyle kusursuz entegrasyonu sayesinde, bordro ve borç işlemleri otomatik olarak
muhasebeleştirilebiliyor.

Tek bir sistem üzerinde kapsamlı çözümler!

Borç ve avans takibini kolaylaştırın
İnsan kaynakları süreçlerinin en hassas ve takip gerektiren aşamalarından biri de borç ve
avans gibi ödemelerin kontrolünü sorunsuz bir şekilde sağlamak. Logo Netsis 3 Bordro
Borç & Alacak Yönetimi ile çalışanların iş avansları, maaş avansları ve masrafları yakından
takip edilebiliyor. Çalışanların şirketten aldığı borçlar sistem üzerinde taksitlendirilip ödeme
planları belirlenebiliyor. İcra ya da nafaka gibi özel borçlar için de kesinti tutarları ücret
bazında yine Logo Netsis 3 Bordro üzerinden tanımlanıp formüle edilebiliyor.

Daha fazlasını isteyenler için
Logo Netsis 3 Bordro çözümünün isteğe bağlı modüllerinden bir diğeri olan BES Otomatik
Katılım Entegrasyonu Modülü, bireysel emeklilik şirketleri ile gerçekleştirilen entegrasyonlar
sayesinde operasyonları hızlı ve pratik bir şekilde yönetmeyi sağlıyor. Sözleşme açılış
işlemlerinin, sözleşmelere aktarılacak katkı payı tahsilat süreçlerinin Logo Netsis 3 Bordro
üzerinden gerçekleştirilmesi de katılımcılara güncel durumlarını kolayca sorgulama imkanı
sunuyor.

Tam entegrasyon, kesintisiz iş takibi
Logo Netsis 3 Bordro çözümü, Logo Netsis HR ve Logo Netsis 3 ERP çözümleriyle de
tam entegre çalışıyor. İK alanında kapsamlı Logo Netsis HR entegrasyonu sayesinde Sicil
Yönetimi, Bordro İşlemleri, Borç/Avans Yönetimi, İş Akış Yönetimi, Avans Yönetimi, Analiz
ve Raporlama gibi iş fonksiyonları son derece pratik bir şekilde yönetilebiliyor.
Netsis ERP çözümleri ile entegrasyon sonucunda, Logo Netsis 3 Bordro’ya girilen verilerin
şirket genelindeki tüm verilerle tutarlılığı sağlanırken, bordro ve borç işlemleri de otomatik
olarak sistem üzerinden muhasebeleştirilebiliyor.

Logo Netsis 3 Bordro ile
entegre çözümlerimiz
Kurumsal kaynak
planlama

İnsan kaynakları

Kurumsal kaynak planlama (ERP): İşletmelerin tüm verilerini ve iş süreçlerini merkezi bir şekilde uçtan uca
yönetmesini sağlayan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamaları, operasyonel verimliliği önemli ölçüde
artırıyor. Geniş bir portföyden oluşan Logo kurumsal kaynak planlama Çözümleri; muhasebe ve finans
yönetiminden dış ticarete, tedarik süreçlerinden üretime kadar tüm operasyonlarda izlenebilirlik, etkin kontrol
ve veri güvenilirliği sağlıyor. Böylece tüm işletmelerde operasyonel süreçler otomatik hale geliyor ve iş yükünün
önemli ölçüde azalmasıyla zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor. Logo kurumsal kaynak planlama Çözümleri
her ölçekten işletmeye daha verimli iş süreçleri, daha fazla tasarruf, daha yüksek düzeyde çalışan ve müşteri
memnuniyeti kazandırıyor.
İnsan kaynakları: İnsan kaynakları süreçlerini çevikleştirmek hem işletmenin genel hizmet kalitesini hem de
insan kaynakları ekiplerinin verimliliğini artırıyor. Logo’nun sunduğu İK Çözümleriyle tüm İK süreçleri dijitalleşiyor
ve işletmelere değer katıyor. Bordro Çözümleri de çalışanların bordro süreçlerini hatasız ve yasal mevzuata tam
uyumlu şekilde yönetmeyi sağlıyor.

Logo Netsis 3 Bordro
hakkında
bilgi için

5.000+

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

800+

90.000+

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.

*Brand Finance Türkiye’nin en değerli ve en güçlü markaları raporu, Haziran 2019
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