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YARIŞMA HAKKINDA 

 

Logo’nun java tabanlı kurumsal kaynak planlama çözümü j-guar ve uyarlama geliştirme platformu olan 

LPT kullanılarak geliştirilecek “Emlak Sitesi Yönetim Uygulaması” ile emlak sitelerinin tek bir 

merkezden yönetiminin yapılması bekleniyor. 

Yarışmaya katılabilmek için ilk adım olarak “Kayıt Formu” sayfasından kayıt olunması gerekmektedir. 

Logo Yazılım yetkilileri, kayıt olan katılımcılarla iletişime geçerek, projelerini geliştirmeleri için gerekli 

araçları ve platformu kendilerine iletecekler. 

Proje ile ilgili tüm konularda jdev.support@logo.com.tr  adresinden bize e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz. 

Proje geliştirme sürecinde aşağıdaki bağlantıları kullanarak da teknik konularda bilgi alabilirsiniz: 

forum.logo.com.tr 

http://wikidocs.logo.com.tr/display/JUA 

 

Yarışmaya katılacak projelerin aşağıdaki detaylar doğrultusunda hazırlanması gerekiyor. 

 

1. Site yönetiminde görevli kullanıcılar için ek yazılım ve ek donanım kurulumu yapılmasına gerek 

olmayacaktır. Mevcut istemci bilgisayarlarına JRE kurulması ve kullanıcılara eğitim verilmesi 

yeterli olacaktır. 

2. Site yöneticileri ve yetkili kullanıcılar, üye ve site yönetimi ile ilgili  işlemleri yapabilecektir.   

3. Üyeler, web/mobil uygulama üzerinden  borç/alacak durumunu ve ekstresini görebilecek, 

mesaj oluşturup yayınlayabilecek ve duyuruları takip edebilecektir. İstenen yapı aşağıdaki 

şekilde örneklendirilmiştir: 
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4. Her site için j-guar’da firma oluşturulacak, sistem kullanıcıları tanımlanacak ve 

yetkilendirilecektir. 

5. Yarışmaya gönderilecek projenin aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekmektedir: 

 

a. Blok, daire, araç ve üye tanımları yapılabilmelidir. 

b. Üye aidatları kayıt altına alınabilmeli ve borç alacak takibi yapılabilmelidir. 

c. Toplantılar kayıt altına alınabilmelidir. (Toplantının tarihi, yeri, içeriği ve durumu gibi 

bilgilerin kayıt altına alınması ve duyurulması beklenmektedir) 

d. Üyelerin paylaştığı mesajlar ya da sitenin yapacağı duyurular takip edilebilmelidir.  

e. Üyelere toplu olarak mail gönderimi yapılabilmelidir. 

f. Ödeme tarihi geçmiş borçlu üyelere ay sonlarında otomatik olarak mail gönderimi 

yapılabilmelidir. 

g. Üye borç alacak durumu, ekstresi, blok, daire ve araç listeleri için raporlar 

alınabilmelidir. 

h. Üyeler web/mobil uygulama üzerinden sisteme kayıt ve giriş işlemlerini 

yapabilmelidir. Üye, borç/alacak durumunu ve ekstresini görebilmeli, yönetimle ya da 

tüm site üyeleri ile paylaşmak istediği  istek, sorun, öneri ve mesajları oluşturup 

yayınlayabilmeli, yayınlanan mesajları ve duyuruları takip edebilmelidir. 

i. Sitenin gider kalemleri (elektrik, su, doğalgaz, yönetim giderleri...) tanımlanabilmeli ve 

kayıt altına alınabilmelidir.  

j. Site yönetimi, sitede yapılması planlanan projeleri sistemde takip edebilmeli, ilgililere 

atayıp durum takibi yapabilmelidir.  

k.  Siteye bağlı çalışan personellerin takibi yapılabilmelidir.  

l. Site varlıkları kayıt altına alınabilmeli ve takibi yapılabilmelidir.  

 

 

 

Not 1: Burada belirtilen ihtiyaçlar j-guar daki mevcut formlar ve fonksiyonlardan faydalanılarak 

karşılanabilir.  

Not 2: Kayıt sonrasında, geliştirme sürecinde ihtiyaç duyacağınız bilgiler e-posta ile paylaşılacaktır. 

 


