
Perakendede
yeni nesil
müşteri deneyimi



Gelişmiş yetenekleri ile 
tüm satış kanallarında 
benzersiz müşteri 
deneyimi sunmak için 
Logo Diva RETAIL

Logo Yazılım’ın perakende sektörü için özel olarak geliştirdiği Logo Diva RETAIL, sektörde giderek değişen 
beklenti ve ihtiyaçlara kapsamlı ve kullanışlı özellikleriyle yanıt sunuyor. Bulutun özgürleştiren modern 
altyapısını, tüm kanallarınızda etkili deneyimler oluşturmanız için sunan Logo Diva RETAIL ile mağazalarınızda 
satıştan kampanya süreçlerine, mobil ödeme entegrasyonlarından çok kanallı satış süreçlerine, hızlı ve güvenilir 
kasa uygulamalarına kadar her aşamada benzersiz deneyim ve kullanım kolaylığı kazanın. 



Logo Diva RETAIL ile günümüz ihtiyaçlarına uyum 
sağlayarak her zaman bir adım önde olun!

Perakende sektöründe hızla markalaşıp büyüyen oyuncular, sadece perakende satış ve mağazacılık 
süreçleri ile yetinmiyor, müşterilerinin olduğu her yerde iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için etkili, 
yüksek performanslı ve çok yönlü çözümlere ihtiyaç duyuyor. Ancak bu ihtiyaçlar için farklı çözümlerin 
veya ürünlerin kullanılması bir yandan süreçlerde kesintiye yol açıp verimsizlikle sonuçlanırken bir 
yandan da özellikle birden fazla şube ve gelişmiş bir alışveriş altyapısı sunan kurumlarda yönetim 
sürecini oldukça karmaşık hale getiriyor. Perakende sektörünün değişen ihtiyaçlarına ve çeşitlenen 
beklentilerine yanıt sunmak için geliştirilen Logo Diva RETAIL, gelişmiş özellikleriyle bulut üzerinden 
birçok farklı sürecin gerçek zamanlı yönetilmesini sağlıyor. Logo Diva RETAIL ile perakende satışa 
yönelik tüm teknik konuları güvenle Logo’ya emanet edin ve siz sadece işinizi geliştirmeye odaklanın.



Logo Diva RETAIL size ne 
kazandırır? 

Perakendede bulutun avantajlarıyla modern ve yenilikçi süreçler 
oluşturma imkânı 

Tüm kanallarda kapsamlı alışveriş deneyimi

Cihaz bağımsız erişim ve kullanım kolaylığı  

Güçlü performans, hız ve gelişmiş altyapı

İnternet kesintisinde satış işlemlerine offline olarak devam etme 
imkânı

Türkiye’nin önde gelen mobil ödeme platformlarıyla uyumluluk 

RFID gibi farklı dış uygulamalarla entegrasyon 

Omnichannel satış senaryoları desteği

Kampanya ve sadakat programları kurgulama ve entegrasyon 
imkânı 

Gelişmiş ve çok yönlü bir kasa yönetimi 

Kasalarda oluşan verilere anlık erişim 

Mobil kullanım

ERP, CRM, e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye ile entegre çalışabilme 
kabiliyeti 

Uluslararası standartlara uygunluk



Perakende satışta tüm ihtiyaçlarınız için 
tek çözüm

Perakendenin hızına yetişen çözüm
Logo Diva RETAIL, hızlı ve güvenilir çözümlerini her ölçekten perakende şirketinin hizmetine 
sunuyor. İhtiyaca göre ölçeklendirilebilen, farklı kanallardaki satış işlemlerini senkronize ve 
konsolide edebilen Logo Diva RETAIL, modern perakende süreçlerine hız, güvenilirlik ve 
kolay takip imkânı kazandırıyor. 
Yüzlerce şubeli yapılarda bile ortak müşteri veritabanı üzerinden anlık işlem yapan 
Logo Diva RETAIL ile hızlı ve kesintisiz hizmet sunarken, bu veritabanlarındaki bilgiler de 
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (KVKK) uygun olarak Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) 
uygulamaları ile müşterilere uygun teklifler sunmak üzere kullanılabiliyor. 

Artık perakende satış sistemleri sadece nakit akışını değil, tüm satış kanallarında iyi bir müşteri deneyimi sunmayı 
gerektiriyor. Bu süreci yönetmek için de müşteri odaklı, en yeni teknolojilerle donatılmış, dijital dönüşümü yakalayan, 
hızlı ve verimli bir çözüme ihtiyaç var. Perakende sektörü için özel olarak tasarlanan Logo Diva RETAIL, tüm 
kanallardaki kapsamlı alışveriş deneyimi sunmanın yanı sıra müşteri memnuniyetini artırmaya ve gerçek-zamanlı, 
cihaz bağımsız perakende satış yönetimine imkân veren yepyeni ve güçlü özellikler de sunuyor

Değişen perakende anlayışına uygun çok yönlü bir çözüm! 

Perakendede dijital dönüşümü yakalayın!

Zaman, hız ve maliyet avantajı
kazandıran bulut teknolojisi

Yenilik, perakendeciliğin bir numaralı önceliği. Dolayısıyla 
bizim de… Sürekli en güncel ve modern versiyonla hizmet 
veren bulut sistemimiz ile müşterilerinize benzersiz 
deneyimler sunmanızı sağlayacak hızlıca devreye 
alınabilen modern çözümler sunuyoruz.
Logo Diva RETAIL, perakende şirketlerine yatırım gerektirmeyen bulut teknolojisi avantajı 
sunuyor. Bu teknoloji sayesinde terminal, sunucu, güvenlik yazılımı, yedekleme, veritabanı 
kurulumu, bakım destek hizmeti, çeşitli yazılım lisansları gibi yatırımlara gerek kalmıyor. 
Sisteme girilen tüm bilgiler size özel bir bulut ortamında güvenle kaydediliyor, korunuyor 
ve yedekleniyor. 
Üstelik kurulum ve uygulama için bir uzmanı beklemeye gerek yok! İnternet bağlantınız 
ve Logo Diva RETAIL üzerinde tanımlanmış bir hesabınız varsa doğrudan bulut üzerinden 
çözümün yeteneklerinden faydalanmaya başlayabilirsiniz.  
Bulutun sunduğu avantajlar sayesinde Logo Diva RETAIL ile mağaza içi süreçlerinizi farklı 
tür cihazlar üzerinde son derece kolay ve hızlı bir şekilde yönetebilirsiniz. Uygulamaya 
erişmek ve çözümü kullanmak ise son derece pratik ve kolay. 

Bulut teknolojisiyle esnek ve hızlı uygulama avantajından 
yararlanın! 



Logo Diva RETAIL POINT ile gerektiğinde offline 
kullanım 

Müşteri deneyiminiz için önemli olan tüm sistemlerle bağlantılı çalışacak şekilde kurgulanan 
Logo Diva RETAIL, herhangi bir İnternet kesintisinde ya da ana sunucuya ulaşılamaması 
durumunda Logo Diva RETAIL POINT desteğiyle kasalardaki satış süreçlerine kesintisiz 
devam edebilmeyi sağlıyor. Kasalara kurulan Logo Diva RETAIL POINT uygulaması 
sayesinde internet bağlantısı yeniden sağlanana kadar sistem offline çalışıyor, böylece 
internet kesintilerinde bile kasa satış işlemleri durmuyor, müşterilerin alışveriş deneyimleri 
kesintisiz bir şekilde tamamlanıyor, perakende şirketleri satış kaybı yaşamıyor. 

Logo Diva RETAIL POINT ile satış işlemleri internet kesintilerinde 
bile durmuyor! 

Modern kampanya platformu ile tüm kanallarda tutarlı 
fiyat ve promosyonlar
Logo Diva RETAIL’in yeni kampanya platformu ile aklınıza gelebilecek her türde kampanyayı 
ve fiyatlamaları kurgulayabilir, kullanıma hazır senaryolar ile kampanyalarınızı kolayca 
tanımlayabilir; dinamik etiketleme, kriter oluşturma ve hesaplama özellikleri ile esnek 
kampanyalar oluşturabilirsiniz. Üstelik yeni kampanya platformu, önceki versiyondan farklı 
olarak kasa sistemi dışında ayrı bir uygulama olarak kullanılabiliyor. Bu sayede bütünsel 
yaklaşımla e-ticaret sitesi gibi farklı satış kanallarında da kampanya ve fiyat kurguları 
oluşturmak ve yönetmek mümkün oluyor. 

Modern kampanya platformu ile kampanya uygulamaları tam 
hedefe ulaşıyor!



Logo Diva RETAIL’in 
yetenekleri

Tüm satış kanalarında benzersiz müşteri deneyimi

Hızlı, kolay ve kullanışlı kasa işlemleri 

Bulut teknolojisi 

Kesintisiz satış modülü Logo Diva RETAIL POINT

Modern kampanya platformu

Sadakat sistemi 

Kanal yönetimi 

Kesintisiz iletişim 

Omnichannel satış desteği

Gelişmiş onay ve yetkilendirme mekanizmaları 

Gelişmiş web servis ve entegrasyon mimarisi 

Tax Free firmalarıyla entegrasyon

NRF Arts Poslog gibi uluslararası standartlara uygunluk

Türkiye’nin önde gelen mobil ödeme platformlarıyla entegrasyon

RFID entegrasyonu

Ödeme, faturalama ve irsaliye süreçleri için e-Çözümler 

Kullanıcı dostu tasarım



Eşsiz müşteri deneyimleri, artan 
müşteri bağlılığı

Kanal yönetimi ile farklı şubelerin ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilebilen uygulamalar
Franchising sistemiyle çalışan markalar, kendi sahip oldukları mağazaların yanı sıra imtiyaz 
hakkını belli şartlar ve sınırlamalar dahilinde paylaştıkları ayrı ve kısmen bağımsız olan 
mağazalarda da belli süreçlerin yönetiminden sorumlu olmaya devam ediyor. Özellikle 
çok sayıda bayisi olan markaların kullandıkları sistem, özelleştirilmiş bir uygulama dağıtımı 
yapmaya imkân vermiyorsa bu süreç yönetilmesi zor bir hal alabiliyor. Bu kapsamda iyi bir 
kanal yönetimine ihtiyaç duyuluyor.
Logo Diva RETAIL, sunduğu kanal yönetimi fonksiyonuyla kanalların tanımlanmasına ve 
bağımsız mağazalardaki iç süreçlerin ayrı uygulamalarla yönetebilmesine imkân tanıyor. 
Logo Diva RETAIL’in kanal yönetimi fonksiyonu, franchising sistemiyle çalışan markaların 
kendilerine ait mağazaları ve bayilerini farklı şekilde tanımlayarak tek bir noktadan 
kolaylıkla yönetmelerini sağlıyor. Böylece farklı ihtiyaçlara, bayi yapılarına, markalara ve 
tüm farklı kanallara göre kanal hiyerarşisi kolaylıkla tanımlanarak tüm yapı tek bir noktadan 
yönetilebiliyor. 

Çeşitlenen satış kanallarında kesintisiz iletişim 

Logo Diva RETAIL her ölçekten perakende şirketinde perakende satış işlemleri üzerinde 
kusursuz kontrol imkânı sağlıyor. e-ticaret siteleri gibi farklı satış kanallarıyla ortak yapı 
oluşturulabilmesi sayesinde hem geleneksel mağazalar hem de online ticaret ortamları 
bir araya getirilebiliyor. Yalnızca mağazalardaki değil, giderek çeşitlenen alışveriş 
kanallarındaki işlemler anlık olarak görüntülenebiliyor, istendiği anda satış raporları 
alınabiliyor, ürün fiyatlarındaki değişiklikler ya da kampanyalar tüm mağazalara veya 
sadece belirli noktalara kolayca uygulanabiliyor. Açılan her yeni mağaza sisteme anında 
eklenebiliyor, mağazalar yapılarına göre sonsuz sayıda gruplanabiliyor, mağaza bazında 
ödeme seçenekleri belirlenebiliyor ve mağazalara işlem yetkisi tanımlanabiliyor. Mağaza 
dışı alışveriş kanallarından alınan siparişler mağaza sistemlerine aktarılarak sevkiyatın 
mağazalardan yapılması sağlanabiliyor.
Diğer bir deyişle, farklı kanalların bir araya geldiği omnichannel perakende anlayışı, Logo 
Diva RETAIL ile hayata geçiyor.

Sadakat programları, marka bilinirliğini ve satış performansını artırmanın bununla birlikte müşteri bağlılığını 
geliştirmenin ve müşterileri daha iyi tanımanın en etkili yollarından biri. Logo Diva RETAIL’in sunduğu sadakat sistemi 
oluşturma fonksiyonu sayesinde yalnızca mevcut sadakat programlarına entegre olmakla kalmayıp, mağazanıza 
özel sadakat programları da geliştirerek müşterilerinize eşsiz deneyimler sunabilirsiniz. 
Logo Diva RETAIL’in sadakat puan sistemi sayesinde müşterilerinize puan kazanma ve harcama fonksiyonlarını 
hızlıca sunabilir, bununla birlikte dış sadakat sistemleriyle entegrasyon sağlayarak müşterilerinize farklı deneyimler 
de yaşatabilirsiniz. Logo Diva RETAIL ile sunulan hediye kartı fonksiyonu hem kendi hediye kartı uygulamalarınızı 
oluşturmanıza hem de harici hediye kartı sistemleriyle entegrasyona imkân veriyor.

Markalar, kendi mağazalarındaki ve bayilerindeki süreçleri esnek 
bir şekilde yönetebiliyor!

Tüm satış kanallarında verimlilik ve hız kazandırıyor! 

Logo Diva RETAIL müşteri deneyimini iyileştirmenin yollarını sunuyor! 



Yetkilendirmelere yönelik geliştirmeler ile kolaylaşan 
onay mekanizmaları 
Mağazalardaki yüklü miktarda nakit iade, ürün değişimi gibi kasa işlemlerini yapmak için 
genelde mağaza yöneticisinin onayı gerekir ve kasa görevlisi, bu onayı almadan işlemi 
tamamlayamaz. Logo Diva RETAIL, onay mekanizmasına yönelik geliştirmelerle onay 
sürecini farklı senaryoları destekleyecek şekilde farklı fonksiyonlarda da uygulanabilir 
hale getiriyor. Örneğin, tercih edildiği takdirde kasada onay gerektirebilecek her işlem için 
yönetici onayı mekanizmaları devreye alınabiliyor ve onay gerektiren işlemler belli limitlere 
göre kurgulanabiliyor. Bununla birlikte sadece yönetici onayı değil, farklı yetkilendirme 
dereceleri de devreye alınarak bir işlemin belirlenen onaylara uygun olarak tamamlanması 
sağlanabiliyor.

İhtiyaçlara uygun onay mekanizmaları geliştirme imkânı! 

Farklı uygulamalar ve 
standartlara entegrasyon 
Web servis mimari güçlendirmeleri ile artan entegrasyon 
yeteneği 
Logo Diva RETAIL, oldukça gelişmiş bir entegrasyon yeteneğine sahip. Modern perakende 
sistemlerinde kullanılan NRF Arts Poslog gibi uluslararası standartlara uyumlu hale getirilen 
Logo Diva RETAIL, bu sayede harici uygulama ve sistemlerle çok daha kolay bir şekilde 
entegre edilebiliyor, daha gelişmiş omnichannel ve perakende satış yetenekleri sunuyor. 
Logo Diva RETAIL’in bu zenginleştirilmiş entegrasyon yetenekleri arasına, Tax Free 
kapsamında Global Blue entegrasyonunun yeni IC2 Integra versiyonu ile uyumluluk ve 
Planet Tax Free entegrasyonları da eklendi. 

Uluslararası standartlara ve çok çeşitli uygulamalara yönelik 
kapsamlı bir entegrasyon kabiliyeti! 

Müşterilerinize mobil ödeme esnekliği sunun! 

Türkiye’nin önde gelen mobil ödeme platformlarıyla 
uyumluluk 

Teknoloji gelişiyor, müşteri alışkanlıkları değişiyor. 
Mobil yöntemleri giderek daha fazla tercih eden 
müşteriler, özellikle alışveriş süreçlerini daha hızlı 
ve zahmetsiz hale getirmenin yollarını arıyor. Buna 
bağlı olarak perakende satış mağazaları için son 
yıllarda en önemli ihtiyaçlardan biri de müşterilerine 
kasada beklemeden mobil ödeme yoluyla daha 
rahat bir alışveriş imkânı sunabilmek oluyor. 
Logo Diva RETAIL, Türkiye’nin önde gelen mobil ödeme platformlarıyla birlikte 
çalışabiliyor. Bu sayede müşterilere kasa donanımına ve POS cihazına bağlı kalmadan 
da satın alma deneyimi sunulabiliyor. Böylece bir müşteri, kasa kuyruğunda beklemeye 
gerek kalmadan satış danışmanının elindeki mobil cihaz üzerinden satış ve ödeme 
işleminin yapılmasıyla mobilin hızı ve rahatlığında alışveriş deneyimi yaşıyor. 



RFID entegrasyonu ile kolaylaşan işlemler 

Perakende sektöründe elektronik gözetim ve güvenlik, ürün takibi ve hız ihtiyaçları ile 
birlikte tüketiciye sunduğu kolaylıklara da bağlı olarak RFID teknolojisi giderek ön plana 
çıkıyor. Logo Diva RETAIL, yeni RFID entegrasyonu özelliği ile RFID uygulamalarıyla birlikte 
çalışabilme yeteneği sunuyor. Logo Diva RETAIL’in sağladığı bu entegrasyon ile ürün ve 
depo hareketi, bakiye kontrolü gibi perakende süreçleri kolaylaşıyor. RFID ile çalışan 
perakendecilerin stok doğruluğunun yüksek olması nedeniyle omnichannel kurgular 
daha verimli çalışabiliyor.  Ayrıca alışveriş sepetinde toplu ürün okutabilme gibi özelliklerin 
kazanılmasıyla perakendeciler kasa görevlilerinin iş yükünü azaltarak daha fazla müşteriye 
daha kısa sürede hizmet verirken müşterilerine daha iyi bir satın alma deneyimi sunabiliyor.
Logo’nun bu alanda sunduğu altyapı özellikleri ve bilgi birikimi sayesinde Logo Diva 
RETAIL, şirketinizdeki RFID uygulamanızla kolayca birlikte çalışabilir hale getirilebiliyor. 

Ödeme, faturalama ve irsaliye süreçlerinin tüm evrelerini tek 
noktadan, kolayca yönetin! 

RFID uygulamalarıyla birlikte çalışabilme yeteneği sunuyor! 

Güncel ödeme, faturalamaya ek olarak şimdi e-İrsaliye 
uygulamaları ile de kusursuz uyum

Logo Diva RETAIL ile yapılan kasa işlemlerinde sistem üzerinden sadece fiş ya da fatura 
değil, dijital dönüşümün önemli bileşenlerinden biri olan e-faturaları düzenlemek 
de mümkün oluyor.  Logo e-Arşiv ve e-Fatura çözümleriyle tam entegre çalışan 
Logo Diva RETAIL sayesinde e-faturalar sistem üzerinden alınarak müşteriye sunulduğunda, 
anlık olarak entegratöre de gönderilebiliyor. Kasa işlemi raporları da yine entegratör 
üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına iletilebiliyor. 
Logo Diva RETAIL, e-İrsaliye uygulamasını da destekliyor. Ürün transferi, merkez depolara 
sevk gibi işlemlerde Diva RETAIL üzerinden e-irsaliye oluşturularak belgelerin yetkili 
taraflara ulaşması sağlanıyor. 
e-İrsaliye sistemi ile sevkiyat süreçlerinde zaman kayıplarının önüne geçiliyor, mağazalar 
arası mutabakat süreçleri kolaylaştırılıyor, dağıtım ve denetim süreçleri hızlanıyor, fiziki 
arşivleme maliyetleri ortadan kalkıyor ve geçmiş irsaliyelere her an her yerden kolayca 
ulaşılabiliyor.



Kullanıcı dostu tasarım
Teknoloji ürünlerinin arayüz tasarımlarında belirleyici unsur, kullanıcı deneyimidir. Kullanım kolaylığı, günlük işlem 
trafiğinin yüksek olduğu perakende mağazalarında daha da fazla önem taşır. Logo Diva RETAIL, işte bu kolaylığı 
sunuyor. 
Günlük hayatımızda kullandığımız mobil cihazlarımızdan alışkın olduğumuz dokunmatik ekran konforu ile kullanıcı 
dostu tasarımı bir araya getiren Logo Diva RETAIL, tabletten cep telefonuna ve dizüstü/masaüstü bilgisayara kadar 
tüm cihazlarda kullanılabiliyor. 
Perakende gibi personel devir hızının yüksek olduğu bir sektörde, eğitim ihtiyacını en aza indirmek hem zaman 
hem de maliyet tasarrufu açısından çok önemli.  Bu avantajı sunan Logo Diva RETAIL, kullanıcılar tarafından hızla 
benimseniyor. Böylece, işe yeni başlayan görevliler bile sistemi hızla öğrenebiliyor. 

Cep telefonu kullanmak kadar kolay!

Logo Diva RETAIL’in tasarım 
özellikleri

Kullanıcı dostu arayüz

Dokunmatik ekrana uyumluluk

Masaüstü/dizüstü bilgisayarda, tablette ve cep telefonunda kullanım 

Eğitim gerektirmeyen kullanım özellikleri

Barkod ve ürün adıyla arama

Video yardım



Mesai saatlerimiz sizinkiyle aynı! 
Logo Diva RETAIL’i kullanmak çok kolay, ama desteğe ihtiyacınız olursa, Diva 
Destek her an yardıma hazır! Ekiplerimiz hafta içi her gün saat 08.00-22.00, hafta 
sonu ve resmî tatillerde de 10.00-20.00 arasında hizmet veriyor. Yani mağazanız 
açık olduğu sürece, Logo Yazılım ekipleri de yanınızda. Teknik desteğe ihtiyacınız 
olduğunu bildirdiğiniz anda sistemde kaydınız açılıyor ve hızla çözülüyor. 



Logo Diva RETAIL 
hakkında
bilgi için

Logo Diva RETAIL ile 
entegre çözümlerimiz

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 ERP 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 ERP Çözümleri her ölçekten işletmeye daha verimli iş süreçleri, daha fazla 
tasarruf, daha yüksek düzeyde çalışan ve müşteri memnuniyeti kazandırıyor.

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. 

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.
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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 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.




