
Dokümanlarınız bulutta, 
işiniz kolay, içiniz rahat!

Logo Doküman Yönetimi Servisi



Kurumunuzdaki 
tüm dokümanları 
buluta taşıyın, Logo 
Doküman Yönetimi 
Servisi sayesinde 
güvenle kullanın ve 
saklayın!

Kurumların iç ve dış paydaşlarla iletişiminde oluşan dokümanların hacmi her geçen gün artarken, bu 
dokümanları kağıt üzerinde saklamak maliyetli, cihazlarda tutmak ise güvenlik açısından riskli oluyor. 
Logo Doküman Yönetimi Servisi, bütün bu dokümanların bulut üzerinde Logo güvencesiyle saklanmasını 
ve yönetilmesini sağlıyor. Ek bir yatırıma gerek kalmadan kolayca kurulan sistem, doküman yönetiminde 
verimlilik ve güvenlik artışı sağlarken çalışanların iş yükünü de azaltıyor.



Dokümanlarınızı bulut üzerinde saklayarak 
verimlilik ve güvenlik artışı sağlayın.

İş süreçlerinde iç ve dış paydaşlarla etkileşim arttıkça doküman paylaşımı da artıyor ve bu da her 
ölçekten işletme için ciddi bir yük hâline gelmeye başlıyor. Dokümanların kağıt üzerinde saklanması, 
kurum cihazları ya da sunucuları üzerinde tutulması, geriye dönük doküman taraması gibi işlemler 
kurumlara gerek maliyet gerekse iş yükü anlamında yansıyor. Bulut-tabanlı Logo Doküman Yönetimi 
Servisi, kurulum ve ek maliyet gerektirmeyen yapısı, doküman arama ve paylaşma fonksiyonları, 
bulutta güvenli saklama koşulları gibi özellikleri sayesinde bu süreci güvenle kolaylaştırıp hızlandırıyor. 
Tüm verileriniz Türkiye’deki bulut ortamında saklanıyor; böylece içiniz rahat, işiniz daha kolay oluyor.

Logo Doküman Yönetimi Servisi ile
tüm dokümanlar Türkiye’deki bulut
ortamında güvenle saklanıyor,
yönetiliyor, düzenleniyor!



Logo Doküman 
Yönetimi Servisi
size neler kazandırır?

Tüm dokümanları dijital ortamda saklama ve yönetme imkanı 

Bulut üzerinde kolay konfigürasyon, anında kullanım 

Yazılım ve donanım maliyetlerinden tasarruf 

Her cihazdan, her an online erişim

e-Posta entegrasyonu

Logo uzmanlığıyla etkin veri güvenliği 

Kağıt ve alan tasarrufu 

Kurum içinde ve dışında hızlı doküman paylaşımı 

Doküman arama süresinin kısalmasıyla daha fazla verimlilik 

İhtiyaca göre özelleştirilebilen esnek yapı

Yetkilendirme sayesinde yüksek seviyede veri güvenliği

Artan depolama ihtiyaçları karşısında kurum altyapısına uyum

İş sürekliliğine yönelik tehditlere karşı doküman güvenliği

Pratik, hızlı ve kolay kullanım



Tüm dokümanlar bulut konforu ve 
güvenliğiyle elinizin altında
Sözleşmeler, teklifler, sunumlar, yazışmalar, makbuzlar ve daha pek çok doküman her ölçekten kurum için hem 
gereklilik hem de iş yükü anlamına geliyor. Logo’nun bu iş yükünü azaltmak üzere geliştirdiği Logo Doküman Yönetimi 
Servisi, tamamen bulut üzerinde çalıştığı için kurumun teknolojik altyapısı üzerinde herhangi bir yük oluşturmuyor. 
Tüm dokümanlar Türkiye merkezli bulutta güvenle saklanıp kullanılabiliyor. Doküman arama, kontrol, doküman 
çağırma ya da düzenleme gibi işlemlerin kolayca yapılabilmesi sayesinde iş yükü azalıyor. Kurulum gerektirmeyen 
yapısıyla Logo Doküman Yönetimi Servisi, sayı sınırlaması olmaksızın, sabit ve mobil cihazlar üzerinden kullanım 
imkanıyla kurumların hizmetine sunuluyor.

İş sürekliliğini tüm tehditlere karşı korumak için en 
güvenli ortam
Dokümanların şirket sunucularında tutulması, kurumsal veri güvenliği uygulamaları ne 
kadar gelişmiş olursa olsun siber saldırı ihtimalini de beraberinde getiriyor. Ayrıca doğal 
afetler ya da insan kaynaklı hatalardan kaynaklanan aksaklıklar da doküman güvenliği, 
dolayısıyla da iş sürekliliği açısından bir tehdit unsuru olabiliyor. Logo Doküman Yönetimi 
Servisi, dokümanların bulut üzerinde tutulması sayesinde tüm tehditlere karşı ekstra 
koruma sağlıyor.

Her an, her yerden erişim
Bulut çözümleri işletmelere pek çok süreci hızla yönetme imkanı sunmanın yanı sıra, her an 
ve her yerden veriye erişim fırsatı da veriyor. Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlar, tabletler 
ya da akıllı telefonlar üzerinden kullanılabilen Logo Doküman Yönetimi Servisi de sunduğu 
online erişim sayesinde zamandan ve mekandan bağımsız işlem yapılabilmesini sağlıyor. 
Ayrıca mobil cihazlar üzerinden buluta veri yükleme imkanı da sunuluyor.

Bulutta saklayın, sabit ya da mobil cihazlarda dilediğiniz yerde ve zamanda kullanın!



Arşiviniz ne kadar geniş olursa olsun, aradığınız doküman anında ekranınızda!

Doküman aramak artık çok kolay 
Kurumlarda yıllar içinde birikmiş çok sayıda doküman arasından belirli bir tanesini bulmak 
en çok zaman alan işlemlerden biri. Logo Doküman Yönetimi Servisi’nin gelişmiş arama ve 
tam metin arama fonksiyonu, doküman arşiviniz ne kadar geniş olursa olsun aradıklarınızı 
hızla ve kolayca bulmanızı sağlıyor, iş yükünüzü azaltıyor. 

Yetki bazlı çalışma alanlarıyla ekstra güvenlik 
Kullanıcılara yetki tanımlamaları yapılabilmesini sağlayan Logo Doküman Yönetimi 
Servisi sayesinde kurum dokümanları sadece yetkili kullanıcılar tarafından eklenebiliyor, 
görüntülenebiliyor veya düzenlenebiliyor. Üstelik doküman üzerindeki tüm hareketler 
kapsamlı denetim raporlarıyla her an takip edilebiliyor. 

Logo güvencesiyle destek hizmetleri
Logo Doküman Yönetimi Servisi’nin satın alınmasından sistem konfigürasyonuna ya da 
kullanım sürecindeki sorulara kadar her noktada Logo’nun uzman desteği yanınızda! 
Yetkin destek ekibimiz, Logo Doküman Yönetimi Servisi ile ilgili tüm sorulara hızla ve 
çözüm odaklı yanıtlar sunuyor.



Dokümanların etkili yönetimiyle kurumsal hafızaya katkı 
Logo Doküman Yönetimi Servisi, dokümanların saklanmasının ötesinde farklı versiyonlarla 
birlikte yönetilebilmesini de sağlıyor. Meta veri yönetimi de sunan bu çözüm, kurumsal 
bilgileri daha da detaylandırıp kolay bulunabilir hale getiriyor. Bu sayede tüm dokümanlardaki 
bilgiler gerçek anlamda kurumsal hafızaya dönüşüyor.

Akıllı Klasörler ile anlık doküman gruplama 
Dokümanları dilediğiniz şekilde sınıflandırmanızı sağlayan Logo Doküman Yönetimi Servisi, 
farklı noktalarda bulunan dokümanları meta veri alanlarına göre anlık olarak gruplandırma 
imkanı sunuyor. Böylece, belirli dokümanlar üzerinde çalışmak için geçici bir sınıflama 
yapılabiliyor, istendiği anda da tekrar klasör yapısına geçiş yapılabiliyor.



Logo Doküman Yönetimi Servisi ile hızlı erişim, kolay görüntüleme, 
güvenli paylaşım!

e-Postadan doğrudan doküman aktarımı 
Logo Doküman Yönetimi Servisi, Office365 ve Gmail e-posta hesaplarıyla entegre 
edilebiliyor. Bu sayede, tanımlanan posta kutularına gelen e-postalar ve ekleri doğrudan 
sisteme aktarılıyor.

Güvenli ve hızlı doküman paylaşımı 
Logo Doküman Yönetimi Servisi, istenen her dosyanın ya da dokümanın kurum içindeki ya 
da dışındaki paydaşlar ile boyutu ne olursa olsun kolayca paylaşılmasını sağlıyor. Paylaşımlar 
isterseniz süresiz olarak isterseniz süre sınırlamasıyla yapılabiliyor. Dokümanların e-posta 
servisini kullanmadan doğrudan sistem üzerinden gönderim imkanı sayesinde hiçbir evrak 
e-posta mesajları arasında kaybolmuyor.

Dokümanı indirmeden görüntüleyebilme imkanı
Doküman üzerinde işlem yapmanın gerekmediği durumlarda ister resim ya da video ister 
PDF ya da Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint vb.) dosyaları olsun, tüm dokümanlar 
sabit ya da mobil cihazlardan online görüntülenebiliyor.



Logo teknolojisinin avantajlarından 
faydalanın
Dijital dönüşümün lider kuruluşlarından Logo, teknolojik yetkinliğini Logo Doküman Yönetimi Servisi’ne de yansıtarak 
bulut-tabanlı çözümlerdeki öncülüğünü bir kez daha kanıtlıyor. 

Logo uzmanlığıyla güvenli kullanım
Bulut çözümlerinde en yeni teknolojileri kullanan ve kapsamlı deneyimini her geçen 
gün artıran Logo güvencesiyle, bulutta tutulan tüm veriler daima koruma altında oluyor. 
Bu sayede Logo Doküman Yönetimi Servisi’ndeki verilerin kaybı ya da yetkisiz kişilerle 
paylaşılması gibi güvenlik açıkları söz konusu olmuyor. Üstelik tüm veriler Türkiye’de 
tutuluyor, yabancı ülkelerdeki bulut ortamlarına aktarılmıyor.

Bulut-tabanlı yapı sayesinde donanım, kurulum, bakım maliyeti yok!

Bulutta Logo güvencesiyle içiniz rahat olsun!

Mobil uygulama avantajı 
Sabit kişisel bilgisayarların yanı sıra Android ve iOS işletim sistemli tüm mobil cihazlarda da 
kolayca kullanılabilen Logo Doküman Yönetimi Servisi, dokümanlara her an, her yerden 
erişim sağlıyor. Anlık bildirimlerle sürekli doküman takibi yapılabilirken, mobil cihazlar 
üzerinden sisteme görsel ve video aktarımı da mümkün oluyor. Çevrimdışı mod sayesinde 
internet bağlantısı olmadığında da dokümanlar görüntülenebiliyor. 

Başlangıç yatırımı yapmadan doğrudan kullanım 
Logo portföyünde önemli bir konuma sahip bulunan bulut-tabanlı çözümler, özellikle 
kurulum maliyetlerini ortadan kaldırarak işletmelere önemli bir avantaj kazandırıyor. Sunucu 
gibi ek donanımlara ya da işletmedeki bilgisayarlara ayrı ayrı yazılımlar kurmaya gerek 
bırakmayan Logo Doküman Yönetimi Servisi hemen kullanıma alınabiliyor, bulut üzerinde 
çalıştığı için donanım bakım maliyetleri de söz konusu olmuyor. 



Logo Doküman 
Yönetimi Servisi’nin 
özellikleri 

Doküman yönetimi

Versiyon yönetimi

Meta veri yönetimi

Gelişmiş arama

Full-text arama (tam metin içeriği)

Akıllı klasörler

Şirket içi ve dışı doküman paylaşımı

Ortak çalışma alanları

Denetim raporları

Android ve iOS mobil uygulama
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*Brand Finance “Türkiye’nin en değerli ve en güçlü markaları raporu”, Haziran 2019
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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.




