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Mobil Saha Otomasyonu Logo ürünleri (Go3, Tiger3, Tiger3Enterprise) ile entegre çalışan bir 

programdır. Sahadaki personelin Logo ürünlerinden verileri çekmesi ve Mobil Saha 

Otomasyonuna girmiş olduğu verileri Logo’ ya aktarmasını sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programın Özellikleri: 

▪ Carilerde risk kontrolü ve vade kontrolü sağlanır. 

▪ Kullanıcı bazlı yetkilendirme işlemi yapılabilir. 

▪ Sipariş, stok ve cari bakiye kontrolü sağlanabilir ayrıca rapor da isteğe bağlı olarak 

alınabilir. 

▪ Sipariş işlemleri offline olarak yapılabilir, online olunduğunda aktarım işlemleri otomatik 

olarak gerçekleştirilir. 

▪ Program farklı veri tabanlarındaki firmalarla işlem yapabilir. 

▪ Bütün ambarların stoklarının görüntülenmesini sağlar. 

▪    Kullanıcının müşteriye en son ne kadara satış yaptığı bilgisini gösterir. 

▪ Ürünlerin stokta olup olmadığı butonlardaki renklendirmelerle gösterilir. 

▪ Ambardaki ürünlerin sayım işlemleri offline olarak yapılabilir. 

▪ Sevkiyat ta depo limit kontrolü bulunur, ürünlerin depo limit tarihleri aşılınca uyarı verip 

gönderimi engellenir. 

▪    Program yeni transfer geldiğinde sesli bildirim göndererek kişiyi uyarır. 

 

Ana Sayfa Ekran Görüntüsü:                                              Programın Ana Menüleri: 

                                                                                                 Programın ana menüleri Sipariş, Cari    

                                                                                                 Hesaplar, Depo, Alım, Rapor, Satış ve  

                                                                                                 Personel İşlemleridir.                                                                                                                                                      
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                 BOSFOR BİLİŞİM 

 

Sektörde tecrübe ve birikimiyle 2007 yılında kurulan firmamız, Logo Yazılım 

Kurumsal İş Ortağı ve Logo Yazılım Çözüm Ortağı olarak hizmet vermektedir. Logo 

ürünleri satışı, kurulumu ve desteğinin yanısıra Logo’ya bağlı veya tamamen 

bağımsız size özel sektörel bazlı ürünler geliştirmekte ve çözümler üretmekteyiz. 

İşletmelerin beklentilerini bilen ve bu beklentilere en uygun çözümlerle cevap 

veren Bosfor Bilişim, bölgesindeki başarılarına her yıl yenilerini eklemektedir. Son 

3 yıldır Logo tarafından Akdeniz Bölge 1.si olarak ödüllendirilmekteyiz. 

Her biri alanında uzman ekimizle, ihtiyacınız olan çözümler sunuyoruz. Masaüstü, 

Web, Mobil uygulamalar geliştiriyoruz. Logo ile çalışan veya tamamen size özel 

yazılımlar hazırlıyoruz. 

Logo çözüm ortağı olan firmamız, Logo platformu üzerinde geliştirilen ve Logo ERP 

ürünleriyle uyumlu çalışan sektörel çözümler sunmaktadır. 

                 Bu yazılım çözümlerimizden bazıları: 

• Bosfor Borç Takip Programı 

• Nakit Akış Programı 

• Perakende Hızlı Satış Programı 

• Fide Takip Programı (FİTAP) 

• Kantar Otomasyonu 

• Mobil Saha Otomasyonu 

• Yazarkasa Aktarım Programı 
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