İşinizin Seyrini
Değiştirir!

LOGO Mariner

Genel Özellikler

Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO BUSINESS SOLUTIONS’dan
denizcilik sektöründe başarıyı hedefleyenlere özel denizcilik yazılımı...

1- Kullanımı Kolay

LOGO Mariner, filonuzu tek noktadan IMO denizcilik standartlarına göre
güvenli şekilde izlemenizi ve yönetmenizi sağlar.

İşinizin Seyrini
Değiştirir!
LOGO Mariner, denizcilik sektöründe yük çeşidine bakmadan
kendi gemileriyle veya sadece işletmesini yaptığı gemilerle faaliyet
gösteren firmalar için çözüm sunmaktadır.
LOGO Mariner, denizcilik sektörüne uygun olarak barındırdığı geniş
özellik setiyle gerek seyir halindeki, gerekse limanda demirli olan
gemilerinizi etkin bir şekilde yönetmenizi sağlamanın yanında,
merkezden de tek noktadan konsolide bir şekilde sonuçları izlemenizi
mümkün kılmaktadır.
Uluslararası standartlara uyumluluğu belgeleyen kuruluşlar tarafından da
(Germanischer Lloyd) onaylanmış olan LOGO Mariner, gemilerinizin ve
personelinizin merkezden çok uzaklarda geçirdiği denetimlerden bile
başarı ile geçmelerini sağlamaktadır.

LOGO Mariner, özel olarak tasarlanmış kullanım ekranları ve fonksiyonları
ile menüler arasında kaybolmadan rahatça kullanılabilmektedir.
“Filtreleme” özelliği ile menülerde istediğiniz filtreleri yaratabilir,
kaydedebilirsiniz “İzleme Ekranı” ile “Due” ve “Overdue” statüsündeki
tüm işleri tek ekrandan izleyebilir, “Çoklu Kapama” fonksiyonu ile birden
fazla işi hazır açıklama şablonları ile hızlı bir şekilde yönetebilirsiniz.

2- Ölçeklenebilir
İhtiyaç duyduğunuz modüllere, istediğiniz zaman sahip olabilir, böylece
yönetebileceğiniz özelliklere doğru zamanda ulaşabilirsiniz.

3- Denizcilik Sektörüne Özel
Planlı Bakım Yönetimi (PMS), Emniyetli Yönetim Sistemi (ISM),
Sefer Yönetimi (Voyage Management) gibi modüller ile denizcilik
sektörüne özel olarak geliştirilmiş olan LOGO Mariner ile gemileriniz
her an kontrol altında ve güvenle seyir edebilecektir.

4- Uluslararası Standartlara Uygun
LOGO Mariner’deki uluslararası standartlara uygun süreç yönetimi,
Germanischer Lloyd Type Approval sertifikası ile belgelenmiştir.
Uluslararası alanda kabul görmüş IMPA (International Marine
Purchasing Association) ve ISSA (International Ship Suppliers
Association) ürün kataloglarındaki malzemeleri LOGO Mariner
üzerinden tedarik edebilirsiniz.

5-Senkronize
Filonuzdaki gemileriniz ile merkez ofisiniz arasındaki güvenli
senkronizasyon ile gemilerinizin güncel bilgilerini merkezden izler,
merkezden gemilere giden bilgileri de anlık olarak görürsünüz.
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Her Seferde Her Şeyden Haberdarsınız!
Sefer Yönetimi (Voyage Management):
LOGO Mariner, gemilerin planlanan ve gerçekleşen sefer bilgilerinin tüm detayları ile (Sefer operasyonları, başlangıç ve
bitiş limanları arasındaki mesafe, sefer sırasındaki hız gibi) etkin bir şekilde yönetilmesine olanak sağlar.
Seferler sonucunda oluşan gemi seyir-performans sonuçlarını yine en ince detayına kadar izleyebilir,
dilerseniz bunları tek merkezden kontrol edebilirsiniz.
Limanlardaki yanaşma ve kalkış zamanlarını izleyerek liman performanslarını değerlendirebilirsiniz.
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Tüm Bakımlar Kontrolünüz Altında!
Planlı Bakım Yönetimi (PMS):
LOGO Mariner ile gemide kullanılan ana makine ve yardımcı makinelerin bakımlarını, yedek parçalarını ve buna bağlı ekipmanların bakımını kontrol
altında tutabilirsiniz. Bakımı takip edilecek makine veya parçaları çalışma saati bazında, zaman aralıkları bazında ya da her iki yöntemle de takip
edebilirsiniz. Bunun yanında planlı bakım sisteminiz için iş emirleri yaratabilir ve bu iş emirlerini parça ve makineler ile eşleştirebilirsiniz. Böylece
hangi makine ya da parça için hangi işin yapılması gerektiğini belirleyebilirsiniz. LOGO Mariner ile tanımladığınız koşullara göre yapılması gereken
bakım planlama emirlerini bakımı yapacak personel, bakım zamanı gibi detaylarda tanımlayabilirsiniz.

Planlı bakım çalışmalarında periyodik olarak yapılması gereken işler tamamlandıkça, sistem tarafından çalışmaların tekrarlanması için gerekli
çalışma kalemleri oluşturulmaktadır.
Hiyerarşik bir yapıda yaratılmış olan bu çalışma kalemlerini “Tamamlanmış olan işler”, “Süresi geçmiş olan işler”, “İptal edilmiş olan işler”, “Başlangıç
aşamasında olan işler” ve “Yapılmakta olan işler” gibi statüler ile kolayca yönetebilirsiniz. Bunun yanında PMS modülü ile gemi bazında makine
ve cihazlarda ortaya çıkan arızaları ve denetim süreçlerini yönetebilir, arızalanan parçalar ile satın alma modülünden girilmiş olan faturaları
eşleştirebilir ve “Running Cost” hesaplamasına dahil edebilirsiniz. Günlük işlerinizi denizcilik sektöründe uluslararası standartlar haline gelmiş
kontrol ve analiz raporları ile yönetebilirsiniz.
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Filonuzun Yönetimi
Güvenli Ellerde
Emniyetli Yönetim Sistemi (ISM):
LOGO Mariner ile ISM standardındaki ofis ve gemilerinizdeki sertifikaları tanımlayabilir, sizin için önceden
yüklenmiş sertifikalara eklemeler yapabilir, bu sertifikaları istediğiniz gemi, ofis ve personele atayabilir; atadığınız
bu sertifikaların kullanım sürelerini ve kullanım durumlarını renklerle takip edebilirsiniz.
Bunun yanında eğitim ve talimleri de gemilerinize atayabilir, sertifikalarınızı takip ettiğiniz gibi statü ve renkler
ile izleyebilir ve istediğiniz anda rapor olarak alabilirsiniz.

• ISM ile denetim sonrasında yapılacak olan işleri “Condition of Class”, “Conditions of Class Evaluations”
fonksiyonları ile tutabilir, “Uyarı Günü” özelliği ile zamanı geldiğinde uyarı talep edebilir,

• “Memorandum of Owner” ile merkez tarafından yapılan uygulama değişikliklerini gemi bazında ya da
bütün filoya duyurabilirsiniz,

• Uygunsuzluk takip özelliği ile gemilerinizde oluşan uygunsuzlukları en ince detayına kadar takip

edebilir, oluşturduğunuz bu uygunsuzlukları önleyici işlem için kişilere görevler olarak atayabilirsiniz,

• Denetleme takip özelliği ile menüde ofis tarafından, tüm gemi kontrol denetlemeleri, ayrıca PSC - USCG denetimleri, ISPS-ISM denetimleri,
enspektör denetlemeleri, P&I Inspection ve gemi içi kontrol listeleri takip altına alınabilir,

• Kaza analizi ile gemilerinizdeki her türlü kazayı takip altına alabilirsiniz,
• “Safety Meeting” ile gemi personelinin katılımıyla gerçekleştirilen güvenlik toplantılarının detaylarını sisteme işleyebilirsiniz.

Bu toplantılarda, önceki toplantılarda üzerine çalışılmasına karar verilmiş konuların mevcut durumları gözden geçirilerek kaydedebilir,

• “Gemi enspektörü ya da Baş enspektör”, gemi denetlemelerinde ya da sefer sonu gemi ziyaretleri sırasında oluşturduğu
geminin tamamlamasını istediği işleri “Vessel Agenda” ile takip edebilir,

• “Message List” ile gemi-ofis içerisinde mesaj alıp gönderebilir, bu mesajları önem seviyesi, tarih aralığı, konusu, içinde geçen metin ve mesaj
numarası ayrıntılarına göre listeleyebilirsiniz.
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Mürettebatla İlgili Her Ayrıntı Kayıt Altında!
Mürettebat (Crew):
Mürettebat Modülü İle
• Personel temel bilgilerinin tutulması ve izlenmesi (Adres, banka, aile vb.),
• Personelin gemiye biniş ve inişlerinin kontrol edilebilmesi,
• Personel Listeleri (Karada ve denizde ayrıntılı liste alabilme imkanı),
• Gemi kaptanının yaptığı kişisel değerlendirmelerin tutulması ve izlenmesi,
• Kara Liste (Black List) kontrolü,
• Kişilerin performans raporlarının alınabilmesi,
• Kişilere bağlı sertifika ve belgelerin geçerlilik sürelerinin, otomatik uyarı fonksiyonları ile takibi,
• Personelin limanlarda aldığı sağlık hizmetlerinin giderlerinin takibi,
• Personel avans ve bonuslarının takibi işlemlerini yapabilirsiniz.

Hangi Stoktan Ne Kadar Kalmış Ekranınızda!
Stok Yönetimi:
LOGO Mariner, gemi üniteleri (4 Seviyeli), yedek parça, yağ, boya, ISSA, kumanya ile tüketilebilir malzemeler stoklarının tutulması, stok maksimum
ve minumum seviye kontrolü, istek miktarlarının otomatik belirlenmesi, siparişe bağlı stok girişi (sipariş miktarı ve teslim alınan miktar kontrol
edilebilir) gibi özellikleriyle stok yönetimini eksiksiz olarak yapmanızı sağlamaktadır.
Uluslararası standartlarda belirlenmiş olan stok ürün kataloglarını (IMPA, ISSA, UNITOR) LOGO Mariner üzerinden kullanabilirsiniz.
Bunun yanında, normal stok giriş ve çıkış işlemleri, aylık bazda stok kartlarının giriş çıkış miktarlarının izlenmesi ve alış maliyetleri, stok devir
işlemleri, gemiden merkeze stok ve onarım başlıkları altında istek verebilme gibi işlemlerinizi sistemde takip edebilirsiniz.
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Talepleri Anlık İzleyin!
Talep Yönetimi:
Gemi tarafından yapılacak olan kumanya isteği, yedek parça isteği gibi talepleri oluşturabilir, bunları “Gemi Kaptanı Talep Onayı”, “Ofis Onayına
Gönderim” gibi statüler ile iş akışına bağlanıp takip edebilir, ofiste gerekli onay işlemlerini de “Satın Alma Departmanına Kontrol İçin Gönderme”,
“Satın Alma Siparişine Çevirme”, “Teklife Çevirme” gibi statüler ile yönetebilirsiniz.

Günlük İşletme
Maliyetlerinizi Takip
Edin!
Finans:
LOGO Mariner ile tedarikçi firmalarınızı tanımlayabilir ve onlardan gelen
hizmet ve ürün fatura girişleri yapabilir, ödemeler ile ilgili tarihlerinizi
takip edebilir, sonuçta girilen faturalardan “Running Cost” raporunu
oluşturabilirsiniz.
Temel bütçe tanımlamaları ile gemi bazında bütçelediğiniz giderlerin
takibini yapabilir,bunları gerçekleşen giderleriniz ile kıyaslayabilirsiniz.

Tedarikçilerin
Tekliflerini Kıyaslayın!
Teklif & Satın Alma:
Satın alma işlemlerinizi, istediğiniz “Owner Company” ile eşleştirerek
yaratabilir, satın alma tekliflerinizi tüm detayları ile oluşturabilirsiniz,
Bunları excel formatı olarak dışarı aktarıp tedarikçinize gönderebilir,
tedarikçiden gelen excel formatındaki teklifi de tekrar içeriye
alabilirsiniz.
Excel formatında aynı sipariş için farklı tedarikçilerden gelen
tekliflerinizi sisteme alabilir ve teklif analiz ekranları ile kıyaslayabilirsiniz.
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Güncel sistem ihtiyaçları için LOGO Destek sayfasını http://support.logo.com.tr adresinden ziyaret edebilirsiniz.
Merkez/Kampüs
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark No:609 Gebze 41480 Kocaeli - TÜRKİYE
T. 0 262 679 8000
Marmara Bölge Müdürlüğü
Anadolu Bölge Müdürlüğü ve
Ege Bölge Müdürlüğü
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
AR-GE Merkezi
Şair Eşref Bulvarı Montrö İş Merkezi
Teknopark No:609 Gebze 41480 Cyberpark Cyberplaza C Blok
No:35/1 Montrö 35210
Kocaeli - TÜRKİYE
3. Kat No:328 Ankara - TÜRK‹YE İzmir - TÜRKİYE
T. 0 262 679 8000
T. 0 312 265 0400
T. 0 232 441 8787

Uluslararası satış ofislerimiz için www.logo.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.logomariner.com

