
İşletmenizde verimliliği 
artırmak için 
Logo GO Wings
her zaman yanınızda

Logo’nun web üzerinden kullanılabilen çözümü ile dijital dönüşümdeki yerinizi alın!



Logo GO Wings 
her an elinizin 
altında

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin süreçlerini etkili bir şekilde yönetebilmeleri ve rekabet avantajı sağlamaları 
için muhasebe çözümlerinden fazlası gerekiyor. Web üzerinden kullanılan Logo GO Wings, tüm iş süreçlerini 
tek noktadan zaman ve mekandan bağımsız uçtan uca yönetmeyi sağlayarak KOBİ’lere destek oluyor.
Logo GO Wings kullanıcı dostu arayüzü ile istenen bilgilere kolayca ulaşmayı sağlarken zaman tasarrufu 
ve verimlilik artışı kazandırıyor.



Logo GO Wings 
her an elinizin 
altında

Stok, satış, muhasebe operasyonlarında
yeni bir deneyim

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden 
kullanılabilen Logo GO Wings, KOBİ’lerin siparişten muhasebeye kadar uzanan iş süreçlerini tek 
noktadan anlık olarak yönetmenizi sağlıyor. Tam kapsamlı ve esnek yapıda olan Logo GO Wings, 
kullanıcı yorumlarına göre yenilenen arayüzüyle artık daha da kolay ve verimli uygulamalar sunuyor. 
Logo GO Wings, estetik tasarımı ve entegrasyona uygun yapısıyla iş süreçlerinizde benzersiz bir 
deneyim sunuyor.

Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen web tabanlı 
Logo GO Wings iş süreçlerinizi dilediğiniz gibi 
her an her yerde yönetebilir ve verimliliğinizi 
artırabilirsiniz. Hem masaüstü hem de 
web üzerinden kullanılabilen hybrid yapılı 
Logo GO Wings’in rol bazlı kişiselleştirilebilir 
Logo GOWings, rol bazlı kişiselleştirilebilir 
masaüstü, ürün içi arama motoru gibi 
özellikleri ve app-in-app teknolojisi ile 
kullanıcı deneyiminizi bambaşka bir boyuta 
taşıyabilirsiniz.



KOBİ’ler için 
tam kapsamlı çözüm
İş süreçlerini çok daha kolay, pratik ve düşük maliyetlerle etkin bir şekilde yönetebilmeyi sağlayan Logo GO Wings, 
bir KOBİ’nin müşteri memnuniyeti oluşturmak için ihtiyaç duyduğu tüm fonksiyonları içeriyor. Logo GO Wings ile 
stoktan siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm süreçler tek noktadan, tutarlı bir şekilde 
kontrol edilebiliyor. Böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor. 

Logo GO Wings, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış birçok standart fonksiyonun yanı sıra, işletmenize özel 
çözümleri de bulabileceğiniz app ve widget’larla da zenginleştirilebiliyor. Böylece tüm KOBİ’ler, kendileri için en 
uygun Logo GO Wings paketini oluşturabiliyor. 

Finansal verilerinizi doğru yorumlayın
Logo GO Wings ile cari hesapların üzerindeki tüm işlemleri; banka, kredi kartı, çek 
ve senetlerin takibini ve kasa işlemlerini hızlıca gerçekleştirerek tüm nakit akışınızı 
yönetebilirsiniz. Logo GO Wings, esnek ödeme ve tahsilat yapısı sayesinde tüm 
ihtiyaçlarınıza pratik ve hızlı çözümler üretebiliyor. Banka kredi takip özelliği ile bankalardan 
alınan ticari krediler etkin bir şekilde izlenebiliyor; kredi geri ödemesi, bakiye ve kalan borç 
durumu güncel olarak görüntülenebiliyor, böylece geri ödemeler planlanarak nakit akışı 
verimli bir şekilde yönetilebiliyor.

Stok operasyonları denetim altında
KOBİ’ler Logo GO Wings ile stok durumunu anlık 
izleyerek stok seviyelerini rahatlıkla kontrol altına 
alabiliyor. Stok maliyetleri ise çok daha net ve şeffaf bir 
şekilde takip edilebiliyor. Logo GO Wings ayrıca stok 
kartlarını en ince detayına kadar görüntüleme, fotoğraf 
ekleme birden fazla birim tanımlama imkânı sunuyor. 
Ürünlere sınırsız sayıda barkodun yanı sıra seri ve lot 
numarası da eklenebiliyor. Maliyetlendirme yöntemi 
sistem üzerinde seçilerek maliyet takibi yapılabiliyor.

Siparişten teslimata kadar tüm süreçlerde etkin yönetim
Tüm satış ve satın alma süreçleri Logo GO Wings ile çok daha kolay yönetilebiliyor. Siparişler 
sisteme girildikten sonra, irsaliye ve fatura döngüsü hızlıca tamamlanıyor ve sonrasında da 
siparişlerin durumu anlık olarak izlenebiliyor. Alınan sipariş miktarı stok miktarından fazla 
ise satın alma siparişi otomatik oluşturuluyor. Böylece tüm sipariş süreci üzerinde etkin bir 
kontrol sağlanıyor. 
Satış koşulları, her satış belgesi (sipariş, irsaliye ve fatura) için ayrı ayrı tanımlanabiliyor. 
Belgelerde birden çok para birimi kullanabilirken, bu para birimleri için de farklı koşullar 
belirlenip sisteme girilebiliyor. Logo GO Wings ile ambar bazında da fiyat tanımlanabiliyor, 
oluşturulan fiyat listeleri toplu bir şekilde güncellenebiliyor. Satıcı bazında satış hedefleri 
belirlenip satış performans ölçümü yapılabiliyor.

Logo GO Wings ile sadece sipariş ve satış değil, tüm satın alma süreçleri de kolaylıkla 
yönetilebiliyor. Sipariş aşamasından malın teslim alınması ve fatura girişine kadar tüm 
aşamalar hızlı bir şekilde planlanıp fiyat, indirim ve ödeme koşullarının geçerlilik süreleri ve 
ilgili maliyetler yakından takip edilebiliyor.



Hızlı ve esnek raporlama
Logo GO Wings içinde yer alan interaktif raporlama aracı sayesinde, tasarlanmış raporlar 
kaydedilerek tekrar tekrar kullanılabiliyor. Bunun yanında raporlar tabloya alınabiliyor, 
gruplanabiliyor, ara toplamlar alınarak istenen hesaplamalar yapılabiliyor. Logo GO Wings 
hızlı ve esnek yapısıyla tüm raporları kolayca oluşturabiliyor, böylece raporlama süreçlerinde 
verimlilik artışı sağlanıyor.

Güncel yasal mevzuata tam uyum
Yasal mevzuata tam uyumlu olan Logo GO Wings’in güncel yapısı sayesinde tüm kayıtlar 
güvenle yönetilebiliyor. Standart hesap planı otomatik oluşturulurken, hiyerarşik yapıdaki 
ana hesap ve alt hesaplar ihtiyaç duyulan şekilde tanımlanabiliyor. Diğer modüllerle 
tam entegre çalışan Muhasebe Modülü üzerindeki entegrasyon özelliği sayesinde, 
belge tipine göre hazırlanmış kayıt şablonları ile muhasebeleştirilen belgeler ve fişler 
otomatik olarak oluşturuluyor. Logo GO Wings’te yer alan e-Beyanname özelliği ile de, 
vergilendirme dönemlerinde beyan edilmesi gereken Form Ba-Bs, KDV, MUHSGK gibi 
genel beyannameleri hazırlamak mümkün oluyor.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen e-Fatura 
çözümü ile faturalar dijital ortama taşınarak, ödeme ve tahsilat süreçlerinde hız ve verimlilik 
artışı elde edilmesi sağlanıyor. Logo e-Defter uygulaması, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir 
belgelerinin belirlenen standartlara uygun şekilde elektronik ortamda hazırlanarak Gelir 
İdaresi Başkanlığı’na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesine imkan tanıyor.



Üstün teknoloji
Logo GO Wings, KOBİ’lerin tüm operasyonlarını kolayca ve sorunsuzca yönetmelerini sağlarken şirketlere ya da 
sektörlere özgü farklılıklardan kaynaklanan gereksinimleri de esnek yapısıyla karşılıyor. Logo GO Wings kullanan 
işletmeler, ihtiyaçlarına en uygun eklentilerden de yararlanarak kendileri için ideal paketi oluşturabiliyor.

Bir bütün olarak Logo çözüm ailesi
İş Akış Yönetimi, Depo Yönetim Sistemi, Saha Satış Yönetimi, e-Çözümler, İş Analitiği, İnsan 
Kaynakları, Müşteri İlişkileri Yönetimi kategorilerindeki Logo çözümleriyle de entegre olarak 
çalışabilen Logo GO Wings, bu entegrasyonlar sayesinde KOBİ’lerin iş verimliliğini daha da 
artırıyor. Logo çözümlerinin yanı sıra Logo Çözüm Ortakları’nın işletmelere ve sektöre özel 
geliştirdiği hızlı ve ekonomik uygulamalar da sisteme entegre edilerek fonksiyonlar daha 
da zenginleştirilebiliyor. 



App-in-App teknolojisi ile iş uygulamanızı zenginleştirin
Logo GO Wings kullanan işletmelerin tüm beklentilerini karşılamak için sunulan widget 
ve app’ler, Logo’nun “geliştirilebilir ürünler” anlayışını desteklemeye devam ediyor. 
Logo GO Wings çözümünün yeni arayüzünde bu widget ve app’lerin kullanımını daha da 
kolaylaştıracak tasarım özellikleri de sunuluyor. İhtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda 
Logo ve iş ortakları tarafından geliştirilerek ürün içinde hazır gelen widget’lar veya satın 
alınan app’ler masaüstüne kolayca eklenip tek tuşla ulaşılabilir hale getiriliyor.



Kullanıcı dostu tasarım
Arayüz tasarımlarında belirleyici unsur, kullanıcı deneyimidir. Teknoloji ile kullanıcının buluşma noktası olan 
arayüzler ne kadar konforlu olursa, kullanıcı deneyimi de o kadar iyileşecek, kullanılan çözümlerin benimsenme 
oranı artacaktır. Logo GO Wings için geliştirilen yeni arayüzlerin temelinde işte bu gerçek yatıyor.  

Görselliği zenginleştirilmiş tasarım
Logo GO Wings çözümünün arayüzündeki arka plan renkleri, sayfa kontrastı, ikon renkleri 
ve boyutları görsel açıdan oldukça estetik ve okunması kolay bir tasarıma sahip. Arka plan 
istendiği anda kolayca değiştirilebilirken, yazı rengi de seçilen arka plana göre otomatik 
olarak değişiyor. Böylece her zeminde en uygun görsel konfor sunuluyor.

Açık pencereler arasında kaybolmaya son
Çok sayıda pencere arasında sürekli geçiş yapmak zorunda kalan kullanıcılar için en 
büyük ihtiyaç, doğru pencereyi hızla fark ederek doğru sayfayı açmak. Bu nedenle, 
Logo Go Wings çözümünde açık pencerelerin tamamı ekranın alt kısmında kolayca takip 
edilebilecek ikonlarla sunuluyor.

Masaüstünüz tam istediğiniz gibi
Sezgisel ve kolay kullanım baz alınarak yeni nesil teknolojilerle geliştirilen Logo GO Wings’in 
göz yormayan, estetik masaüstü tasarımı, kişiselleştirilebilme özelliği ile istediğiniz tüm 
bilgilere kolay ve hızlı bir şekilde erişmenizi sağlıyor. 

Sol çubukta yer alan “Yeni Masaüstü Ekleme” özelliği ile ana ekran sadece sık 
kullanılan fonksiyonlara ayrılabiliyor; istendiği anda bu fonksiyonlara yenileri kolayca 
eklenebiliyor. Masaüstüne alınan fonksiyonlar, sürükle - bırak yöntemiyle klasör mantığında 
gruplanabiliyor; bu sayede birbiriyle ilişkili fonksiyonlar bir arada tutularak masaüstünün 
daha düzenli olması sağlanıyor. Kullanım kolaylığı, zaman tasarrufu ve verimlilik sağlayan 
bu yapı, işverimliliğinizi artırırken estetik tasarımıyla da gözünüze hitap ediyor. Kullanıcılara 
hız kazandırmak amacıyla kısayol tuşlarında da özelleştirme imkânı sunan Logo GO Wings, 
oluşturulan kısayol komutlarında değişiklik yapma olanağı sağlıyor. Kısacası, masaüstünüzde 
ihtiyaç duyduğunuz her özellik, Logo GO Wings’te bir araya getiriliyor.



Erişim ağacı anasayfada
Logo Go Wings, erişim ağacı özelliğini beraberinde sunuyor. Bu özellikle, menüdeki 
herhangi bir fonksiyon tek tıklamayla kısayol olarak masaüstüne eklenebiliyor. Mega Menü 
alanı ise tam ekran modunda kullanıldığında çözümdeki bütün menüler ve alt menüler tek 
ekranda görülebiliyor.

Dış bağlantılara doğrudan erişim
Logo GO Wings çözümünü kullanırken, farklı bir kaynaktaki bir tabloya, dokümana, 
uygulamaya, klasöre ya da web sitesine ihtiyacınız olduğunda, sistemden çıkmanıza hiç 
gerek yok. Sık kullanılan Excel, Word, Powerpoint gibi Windows programlarının yanı sıra 
herhangi bir dış bağlantının kısayolu da masaüstüne eklenebiliyor ve tüm uygulamalara 
program içerisinden hızla ulaşılabiliyor.

Geliştirilmiş arama özellikleriyle
tüm işlemlere hızlı erişim
Her ne kadar istenen fonksiyonlar erişim ağacı üzerinden kolayca bulunabilse de “arama” 
butonunun daha görünür bir şekilde masaüstüne yer almasıyla, Logo GO Wings’te 
aradığınızı bulmak çok kolay. Tüm modül, ekran, rapor, işlem bilgilerine masaüstündeki 
arama özelliği sayesinde hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün oluyor. Aynı şekilde erişim 
ağacı ve Mega Menü’deki arama seçenekleri ile de uygulama içerisinde hızlı ve kolayca 
arama yapılabiliyor.

Kolay erişilebilir formlar
Logo GO Wings içerisinde yer alan formlara sihirbaz yardımıyla kolayca ulaşabilir, stok ve 
cari listesi üzerinden sipariş, irsaliye, fatura işlemlerini tek tuşla yapabilirsiniz. Ayrıca cari 
listesi üzerinden kasa, banka ve çek senet işlemlerini de yapabilirsiniz.



Logo GO Wings ile
entegre çözümlerimiz

İş akış yönetimi: İş süreçlerinin verimli bir şekilde oluşturulması, 
takip edilmesi ve sonuçlandırılması, işletmelerin kâr hanesine 
doğrudan etki ediyor. Logo’nun İş Akış Yönetimi Çözümü 
Logo Flow iş süreçlerini hızlandırıyor ve daha etkili bir yönetim 
sağlıyor. İş süreçlerini daha yalın ve sistematik bir yapıda 
organize etmek isteyen, şirket içi/şirket dışı bilgilerin doğru, 
güvenli ve hızlı bir şekilde taşınmasını amaçlayan KOBİ’ler ve 
kurumsal işletmeler, Logo Flow’u tercih ediyor.

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.

Müşteri ilişkileri yönetimi: Müşteri odaklı yaklaşımın en temel 
bileşenlerinden biri, müşterileri iyi tanımak ve müşteri ilişkilerini 
en etkili şekilde yönetmek. Logo CRM, satış ve pazarlama 
hedefleriniz doğrultusunda müşterilerinizle en doğru iletişimi 
kurabilmeniz için saha operasyonlarını, pazarlama faaliyetlerini 
ve tüm satış süreçlerini hızlı bir şekilde yönetmeyi sağlıyor. 
Logo CRM ile bayilerin ve saha satış ekiplerinin operasyonları 
kolayca planlanırken, müşteri bilgileri ve gelişmeler anlık takip 
edilerek kurumsal hafıza oluşturulabiliyor.

Perakende: Perakende, artık sadece ürün sergileyip satmanın 
çok ötesinde... Müşteri yönetimi, önofis - arkaofis uygulamaların 
entegrasyonu, hızlı ve sorunsuz hizmet, müşteri memnuniyeti, 
kanal-şube-bayi yönetimi gibi alanlarda perakende şirketlerinin 
daha teknoloji odaklı hareket etmesi gerekiyor. Kusursuz bir 
perakende yönetim sistemi oluşturmak için ERP ürünleriyle 
entegre çalışan Logo Diva Perakende Çözümleri, merkez ve 
satış noktaları arasında kesintisiz bilgi akışı sağlıyor, perakende 
kanalını tek noktadan tüm süreçleriyle kontrol altına almayı 
mümkün hale getiriyor.

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.

Depo yönetim sistemi: Üretimden satışa kadar tüm değer 
zincirinin bütünleşik yönetiminde Depo Yönetim Sistemi kilit 
rol oynuyor. Bütünleşik ve otomatize depo yönetimi sayesinde 
işletmelerin maliyetleri düşerken verimlilikleri de artıyor. Logo’nun 
Depo Yönetim Sistemi portföyündeki Logo Ocean ve Logo Neon 
çözümleri, depo yönetimi yapan tüm işletmelerde malzeme, bilgi 
ve para akışını entegre yönetiyor. Böylece depo süreçlerinde 
iyileşme sağlanıyor ve doğru ürün, doğru zamanda, doğru yerde 
ve doğru fiyatla sunulabiliyor. Bu da hizmet kalitesinin ve müşteri 
memnuniyetinin artmasını sağlıyor. 

Saha satış yönetimi: Satış operasyonlarını saha satış ekipleri 
üzerinden yürüten işletmelerde, bu ekiplerin etkili ve verimli 
çalışması şirket kârlılığını doğrudan etkiliyor. Bu amaçla geliştirilen 
Logo Mobile Sales Saha Satış Yönetimi çözümü, müşteri 
taleplerini ve satış operasyonlarını en iyi şekilde yönetebilmeyi 
sağlıyor. Çözümün anlık özelleştirilmiş raporlama yeteneği 
sayesinde, satış ekipleri görüşme sırasında raporlar oluşturup 
müşterilerle paylaşabiliyor, böylece satış kararlarını daha doğru 
yönlendirebiliyor. Depo ile satış ekipleri arasında koordinasyon da 
sağlayan çözüm, süreçlerin anlık stok bilgilerine göre daha sağlıklı 
şekilde yürütülmesine imkan tanıyor. Satış anında, Bluetooth 
bağlantılı yazıcılarla her an, her yerden fatura basımı yapılabiliyor. 
Bütün bunların yanı sıra, satış ekiplerinin rotalarını merkezde 
belirlemek ve etkili araç takibi yapabilmek gibi avantajlar 
sayesinde saha satış operasyonlarının maliyetleri de düşüyor. 

İş analitiği: İşletmeler, tek başına bir anlam ifade etmeyen devasa 
miktardaki veriyi, anlamlı bilgilere ve dolayısıyla da değere 
dönüştürmeye ihtiyaç duyuyor. Logo’nun İş Analitiği Çözümleri, 
onlarca farklı kaynaktan gelen verileri hızla ve titizlikle işliyor; karar 
alma mekanizmalarına anlık bilgi ve rapor sunuyor. Bütçe yönetimi 
çözümüyle de bütçe süreçleri daha hızlı, esnek ve güvenle 
yönetiliyor. Logo İş Analitiği Çözümleri, rekabette bir adım öne 
çıkmanızı sağlıyor. 
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A
ğ

açlar g
e

le
ce

ğ
im

izd
ir, g

e
le

ce
ğ

i b
irlikte

 yazalım
. B

u
 b

ro
şü

rle
r, %

10
0

 g
e

ri d
ö

n
ü

ştü
rü

lm
ü

ş kağ
ıttan

 ü
re

tilm
iştir.


