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Personel Takip web tabanlı bir programdır. Personelin giriş kayıtlarının kolay ve hatasız 

olarak alınmasını; alınan bu kayıtların izlenmesi ve rapor edilmesini sağlayan bir sisteme 

sahiptir. Giriş çıkışların alınmasını sağlayan cihazlar (parmak izi okuyucu, yüz tanıma, 

proximity temassız kart okuma, şifreli geçiş vb.) vasıtasıyla alınan kayıtların güvenli bir 

ortamda depolanması ve bu kayıtların bir yazılım aracılığı ile yönetilmesini kapsar. 

 
Programın Özellikleri: 

 Programı tek bilgisayarda kurarak, diğer tüm bilgisayarlardan erişimi sağlanır. 

 Güvenlidir ve MSSQL veri tabanını kullanır. 

 Optimize edilmiş ara yüzü sayesinde işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizi 

sağlar. 

 Kullanımı ve yönetimi kolaydır. 

 Sınırsız sayıda ve farklı özelliklerde PDKS cihazı tanımlanabilir. 

 Sınırsız çalışma takvimi tanımlanabilir. 

 Yetkilendirme özelliği ile kullanıcıların ulaşabileceği ekranlar belirlenebilir. 

 Web tarayıcıların hepsinden programa erişim sağlanabilir. 

 Çalışma grupları alanı ile personelin dahil olacağı vardiya seçilebilir. 

 

Ana Sayfa Ekran Görüntüsü:  

 

 

Programın Ana Menüleri: 

Çalışma Takvimi, Giriş ve Çıkışlar, İzin ve Tatil, Personel, Rapor, Sayfa Yönetimi, Tanımlamalar 

ve Terminaldir. 
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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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