
 

 

SAYFA 1 

 
1993 DEN BERİ KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİ ORTAĞINIZ 

 

 

Uçtan Uca Logo Çözümleri 

WWW.LOGO.COM.TR 

Logo KOBİ ve ERP Çözümleri ile bütünleşik sunulan e-

Çözümlerle tüm süreçlerinize değer katın. 

Her ölçekten ve her sektörden işletmenin tüm verileri 

ve iş süreçleri merkezi bir şekilde uçtan uca 

yönetiliyor.  

Ön muhasebeden finansa, depo yönetiminden iş 

analitiğine, üretimden satın almaya, dış ticaretten 

satışa kadar tüm operasyonlarda görünürlük, etkin 

kontrol ve veri güvenilirliği sağlanıyor. 

 

 

 

 

 

BİZ NE YAPIYORUZ? 

Proje, ERP, E-devlet, E-Ticaret, B2B, B2C, B2B, CRM, WMS, İş Analitiği, Bütçe, Flow 

konularında hem lisans satışı, hem eğitim, destek ve danışmanlık hizmeti 

vermekteyiz 

İş Süreçlerinizi Kolayca Yönetin 
 

İşletmelerde verimliliği ve dolayısıyla da 

kârlılığı artırmanın en önemli bileşenlerinden 

biri de iş süreçlerini iyileştirmektir.  

 

İş akışını yeniden yapılandırmayı ve işletme 

genelinde standartlaştırmayı sağlayan İş Akış 

Yönetimi iş süreçlerini hızlandırır ve yönetim 

kalitesini artırır.  

 

İş akışının daha yalın ve sistemli hale 

gelmesiyle, tüm çalışanların görev ve 

sorumlulukları netleşir, yapılması gereken işler 

kısa zamanda tamamlanır. Bu da zaman ve 

maliyet tasarrufu kazandırır. 

 

HİZMETLERİMİZ 

 
• Lisans Satış ve Kiralama  
• Eğitim ve İmplemantasyon  
• Yerinde Destek Hizmeti  
• Destek Portalı 
• Önleyici Destek Hizmeti  
• Projeye Yönelik Özel Eğitim 
• Danışmanlık Hizmetleri 
• E-devlet Danışmanlığı 
• İş ve Proje Danışmanlığı 
• Raporlama Hizmetleri  
• Yazılım ve Entegrasyon Hizmetleri 
• Rapor Kültürü Çalışmaları 
• İş ve Süreç Hizmetleri  
• Database Hizmetleri 
• Check-up 

 

https://anahtarcozum.com.tr/
https://www.logo.com.tr/
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SAYFA 2 

 

 

 

İŞ AKIŞ VE SÜREÇ YÖNETİMİ 
MOBİL ÇÖZÜMLER 

Sanal Mağaza, B2B, B2C, 

Bulut Servis,Yedekleme 
 Bulut mimarisi ve harika arayüzleri ile 

aradığınız servis yazılımı sizi bekliyor. Web 
tabanlı mimarisi, mobil uygulaması ile tüm 
ihtiyaçlarınız için tek çözüm… 

 

 Tüm pazaryerlerini tek bir ekrandan yönetin. 
Popüler e-ticaret siteleri ile entegrasyon 
sağlayabilir, e-ticaret süreçlerinizi Logo ile tam 
entegre yönetebilirsiniz. 

 

 Bayi ağınızı B2b Platform ile tek panelden 
yönetebilirsiniz. Sipariş, Stok, Bakiye, Ödeme 
modülleri ve daha fazlası ile işleriniz daha da 
hızlanacak. 

 

 Yedekleme, bildirim, raporlama için tek çözüm, 
tek bir uygulama. Şimdiye kadar kullandığınız 
en pratik ve en uygun maliyetli çözüm olacak. 

 

İş Süreçlerinizi Kolayca Yönetin 

Her işletmenin kullanımı için uygun olan, ihtiyaçlara 
yönelik yazılımlar, süreç ve raporları kodlama 
gerekmeden tasarlayabileceğiniz, yapay zeka 
bileşenleri ile desteklenen, akışlarınızı sürükle 
bırak yöntemi ile istediğiniz gibi modelleyebildiğiniz 
bir yazılım geliştirme platformlardır. 
 
Anlık iş akışınıza her an her yerden ulaşabilirsiniz. IOS 
ve Android işletim sistemlerinde çalışan mobil 
uygulamaları ile aynı anda akıllı telefon, tablet ya 
da Smart Tv’den ulaşabilirsiniz. 
 
Bu platformlar Kamu, Savunma Sanayii, Havayolu 
Taşımacılığı, Makine ve Yedek Parça Sanayii, İlaç ve 
Medikal, Zincir Restoranlar, Gıda Üretimi, Tekstil, 
Kimya ve Kozmetik, Elektronik, Mobilya ve Orman 
Ürünleri gibi birçok sektörde süreçlerin takibini 
kolaylaştırmaktadır.  

 

 

Artan Verimlilik, Hesap Verilebilirlik, Tüm Süreçleri Tek 
Noktadan İzleme, Raporlama, Görevlerin Zamanında 
Tamamlanması, İş Takibi, Performans Ölçümü, İşinize 
ve Sektörünüze Özel Süreçler Oluşturabileceğiniz 
Platformlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAHTAR ÇÖZÜM 

 

mailto:anahtar@anahtarcozum.com.tr
https://anahtarcozum.com.tr/flowgenel.html
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SAYFA 3 

 

Satıştan başlayarak, eğitim ve destek konularında yanınızdayız. 1993 den beri gelen farklı sektörlerde ERP uygulama tecrübemizle size istediğiniz 
taktirdirde danışmanlıkta yaparak hem mevcut ERP nizde düzenleme ve geliştirmelerde hem de yeni projelerde yanınızdayız.  

BULUT ERP 
 
ERP'niz bulut teknolojisi ile her zaman güncel! Bulut 
bilişim altyapısı ile ERP sisteminiz sürekli güncel 
kullanılabiliyor ve vakit alan versiyon geçişlerine 
gerek kalmıyor. Bu sayede işletmeniz gerekli 
değişikliklere ve yeniliklere kesintisiz şekilde anlık 
olarak uyum sağlıyor. 

 
Verilerinizin güvenliği konusunda endişelenmenize 
hiç gerek yok. Logo, size sunduğu bulut hizmeti 
kapsamında verilerinizi koruyor ve kötü niyetli 
girişimlere karşı veri güvenliği sağlıyor. Beklenmedik 
durumlara karşı önlem olarak hazırlanan felaket 
kurtarma senaryoları sayesinde veri kaybı 
engelleniyor ve uygulamalar kesintisiz çalışıyor. 

 
 
Aylık veya yıllık abonelikle kullanılabilen ERP servisi, 
ihtiyaca göre özelleştirilip ölçeklendirilebilen farklı 
paket ve ek fonksiyon seçenekleriyle sunulurken 
kullanıcı sayısı ihtiyaç doğrultusunda belirlenebiliyor. 
 
ERP servisi, işletmenizin performans ihtiyacına göre  
uyumlanabiliyor ve iş yoğunluğunuz arttığı zaman, 
sistem otomatik olarak performansını yükseltiyor. 
 
ERP çözümleri, şimdi bulut teknolojisiyle bir servis 
olarak sunuluyor. Bulut ERP servisine kolayca üye 
olabilir, üyeliğiniz başladığı andan itibaren anında 
kullanmaya başlayabilir ve servise her zaman her 
yerden erişebilirsiniz. 

 
https://logo.cloud/servisler/erp-yonetimi 

 

 

ERP servisiyle, işlerinize istediğiniz yerden istediğiniz zaman 
ulaşmak kolaylaşıyor. Süreçlerinizi kurulum masrafı 
olmadan bulut ERP teknolojisiyle yönetmenin rahatlığını 
yaşayın! 

 

 

BULUT SERVİSLERİ 
DOKÜMAN YÖNETİMİ – PAYROLL – YETENEK YÖNETİMİ 

Logo Bordro Yönetimi Servisi ile yatırım maliyetleri olmadan dilediğiniz sayıda çalışanı 
belirterek aylık ya da yıllık modelde aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Bulut üzerinde çalıştığı 
için sunucu gibi ek donanımlara gereksinim duymayacaksınız. 
 
Yetenek yönetimi servisi ile mevcut iş gücünüz için eğitim yönetimi, performans 
yönetimi, anket yönetimi, kariyer yönetimi gibi insan kaynakları süreçlerinizi tek bir 
platformdan yönetebilirsiniz. 
 
Ek bir yatırıma gerek kalmadan, kolayca kurulan doküman yönetimi servisi, doküman 
yönetiminde etkili, verimli ve güvenli süreçler sağlayarak çalışanların iş yükünü azaltıyor. 

 

YAZILIM 

Teknoloji ve internet ile birlikte ERP ler farklı süreç 
yazılımları ile konuşabilmesi artık bir zorunluluktur. 
 
Mobil Saha Satış Sistemleri, Depo Otomasyonları, 
B2B ve B2C Sistemleri, E-Ticaret Siteleri ile 
Entegrasyon, Süreç ve İş Akış Yazılımları, Bütçe 
Yazılımları vb. Ürünler ile Entegrasyonların 
sağlanması hem Yazılım hem de ciddi İş Tecrübesi 
gerekmektedir. Dolayısıyla bu entegrasyonlar 
ANAHTAR tarafından bir proje olarak 
değerlendirilmektedir. Böylece Projenin başında 
toplantılardan başlayarak, proje teslimine kadar 
ANAHTAR sizlerin yanında olmaktadır.  

EĞİTİM-DESTEK 
--------------------------------------------------------- 
ERP ve ona bağlı sistemlerin verimliliğinin 
sağlanması teknolojik yeniliklerin takibinin yanısıra 
hayatımızda da olduğu gibi Yaşam Boyu Eğitimden 
geçmektedir. İş Hayatımıza giren başta E-devlet 
gibi Kanuni değişiklikler dahil bir çok konuda doğru 
şekilde bilgilenmek, önceden uyarma ve önleyici 
destek sistemine sahip olmanız artık çok önemli bir 
konumdadır. 
 
Dolayısıyla zaman zaman sizin isteğinize ve 
ihtiyacınıza göre ANAHTAR şirketinizde kendi 
konusuyla ilgili incelemeyi yaparak, gerekli 
eğitimlerin alınmasında yardımcı olmaktadır.    
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