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Aylık fiyat Yıllık fiyat

Bulut ERP Basic

Kullanıcı

Kullanıcı ₺590 ₺5,900

Eklentiler

İleri Malzeme Yönetimi ₺64 ₺640

Sabit Kıymet ₺113 ₺1,130

Talep Yönetimi ₺145 ₺1,450

Hızlı Üretim ₺290 ₺2,900

Teklif / Sözleşme Yönetimi ₺113 ₺1,130

Bildirim ve Onay Yönetimi ₺113 ₺1,130

Satış Konsolu ₺89 ₺890

Dış Ticaret ₺430 ₺4,300

İleri Finans ₺380 ₺3,800

Bütçe kontrol ₺490 ₺4,900

Kurum artırımı ₺235 ₺2,350

e-Bankacılık ₺73 ₺730

e-Fatura ₺185 ₺1,850

e-Arşiv Fatura ₺73 ₺730

e-İrsaliye ₺96 ₺960

e-Defter ₺122 ₺1,220

e-Serbest Meslek Makbuzu ₺49 ₺490

e-Müstahsil ₺73 ₺730

e-Mutabakat ₺25 ₺250

GİB e-Arşiv Fatura ₺1,190

─ Eğitim

Bulut ERP tavsiye edilen fiyat listesi
7 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerlidir.

Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir. 

Bulut ERP servisi aylık veya yıllık olarak kullanım imkanı sunar. Kullanıcı ve modüller için aylık ve yıllık fiyatlar fiyat listesinde belirtilmiştir.

Bu fiyat listesinde bulunan (lisans fiyatları ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm fiyat ve fiyata bağlı koşullar yalnızca tavsiye niteliğinde 

olup, bağlayıcı değildir.

Eğitimler ürün kullanımı ile ilgilidir ve sertifikalı iş ortakları tarafından verilmektedir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca 

değerlendirilir.

Eğitim hizmetlerinin, yalnızca Logo kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr'de) yer alan yetkili Logo iş ortaklarından ve sertifikalı eğitim 

uzmanlarından alınması önemle tavsiye edilir.



Aylık fiyat Yıllık fiyat

Bulut ERP Standard

Kullanıcı

Kullanıcı ₺1,050 ₺10,500

Eklentiler

Dış Ticaret ₺430 ₺4,300

İleri Finans ₺380 ₺3,800

Bütçe kontrol ₺490 ₺4,900

Kurum artırımı ₺235 ₺2,350

e-Bankacılık ₺73 ₺730

e-Fatura ₺185 ₺1,850

e-Arşiv Fatura ₺73 ₺730

e-İrsaliye ₺96 ₺960

e-Defter ₺122 ₺1,220

e-Serbest Meslek Makbuzu ₺49 ₺490

e-Müstahsil ₺73 ₺730

e-Mutabakat ₺25 ₺250

GİB e-Arşiv Fatura ₺1,190
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Logo Bulut ERP servisi bulut-tabanlı (SaaS) bir hizmet olduğu için abonelik modeli çerçevesinde aylık/yıllık kiralama bedeliyle üyelik 

oluşturulabilir. Bulut ERP'i satın almak için logo.cloud.com.tr web sitesi üzerinden abonelik oluşturup kredi kartı ile ödeme işlemini 

tamamlayarak kullanıma başlayabilirsiniz.

Logo Bulut ERP servisi bulut tabanlı (SaaS) bir servistir, web tarayıcısı üzerinden kullanılır. İnternet erişiminin olduğu her zaman, her 

yerden erişilebilir. Bulut ERP servisi sistem veya kurulum yatırımı gerektirmez. Abonelik başlangıcı sonrası kullanıma hazırdır. Bulut ERP 

servisi sürekli güncel kullanım sunar, versiyon geçişleri otomatik olarak gerçekleşir.

Bulut ERP Standart Paket, Basic paketin tüm özelliklerine ek olarak; İleri Malzeme Yönetimi (ürünlerin varyant kırılımlarını oluşturma, 

ürüne farklı özellikler veya özellik grupları tanımlama, ambar sayımı işlemiyle sayım sonuçlarını karşılaştırma ve stok denkliği sağlama, 

maliyet dağıtım fişleriyle hizmetlerin malzeme maliyetlerine dağıtımı, malzeme virman işlemiyle malzemeler arası stok aktarımı), Sabit 

Kıymet Yönetimi (sabit kıymetleri ayrı kategorilerde tanımlama, sabit kıymetleri özelliklerine göre gruplandırma, sabit kıymetlerin 

işletmeye girişinden çıkışına kadar tüm hareketlerinin takibi, sabit kıymetler için amortisman değerleme ), Talep Yönetimi (talepler için tek 

tek veya toplu satın alma siparişi oluşturma, talep miktarlarının karşılama türlerine göre yönetimi, satın alma dosyaları ve satın alma 

taleplerinin takibi), Hızlı Üretim (hızlı üretim fişleriyle karma koli, mamul ve malzeme satırları için otomatik malzeme fişleri, demonte fişleri 

oluşturma), Teklif/Sözleşme Yönetimi (Satın alma ve satış teklifleri oluşturma, satın alma ve satış sözleşmeleri oluşturma), Bildirim ve Onay 

Yönetimi (kullanıcı bildirimleri tanımlama, tanımlanan bildirimleri kullanıcılara atama), Satış Konsolu (satış işlemlerinin hızlı ve kolay 

yapılabileceği kullanıcı dostu arayüz, kolay yeni müşteri ekleme, mevcut müşteriler arasından arama yapabilme, kısayol butonları 

ekleyerek arayüzden ürün ve hizmetlere kolay ulaşabilme, nakit ve  kredi kart ile ödeme) modüllerini içerir.

Bulut ERP Basic Paket; Malzeme Yönetimi (stok envanterinin takibi, seri ve lotlu malzemelerin takibi ve raporlanması, güncel ürün 

maliyetlerinin takibi, ürün sınıflandırma ve raporlama), Satın Alma Yönetimi (manuel ya da otomatik satın alma siparişi oluşturma, satın 

alma, irsaliye ve faturalarının takibi), Satış Yönetimi (satış siparişi oluşturma, satış, irsaliye ve faturalarının takibi), Finans Yönetimi (cari 

hesap, banka, kasa, çek/senetler, teminat araçlarının tanımlanması, çek/senet ödeme ve tahsilat planları oluşturma, çoklu döviz sistemi ile 

cari hesaplara ait işlemlerin takibi, borç/alacak takip işlemleri, ödeme ve tahsilat planları oluşturma), Genel Muhasebe (hesap planlarının 

tanımlanması ve takibi, yansıtma şablonları ile yansıtma işlemleri, diğer modüllerdeki işlemlerin anlık muhasebeleşmesi, dövizle yapılan 

muhasebe işlemleri için kur farkı hesaplama) modüllerini içerir.

Bulut ERP için aylık/yıllık abonelik yapan kullanıcılar aylık/yıllık abonelik lisansına sahip olurlar. Dönem içerisinde abonelik kapsamında 

alacakları ek kullanıcı artırımı ve modüller, "birim fiyat / 365 * abonelik yenileme süresine kalan gün" ile hesaplanır ve toplam paket 

tutarına dahil edilir.

─ Açıklamalar

Bulut ERP kullanıcı bazlı olarak fiyatlandırılır. Kullanıcı sınırı olmaksızın, istediğiniz kullanıcı sayısı kadar paket siparişi verebilirsiniz. Ana 

paket kullanıcı sayısını geçmemek koşulu ile istediğiniz sayıda modül siparişi verebilir ve servisinizi özelleştirebilirsiniz.

e-Çözümler kurum bazlı olarak fiyatlandırılır. Sahip olunan kurum sayısı kadar e-Çözüm eklentisi siparişi verebilirsiniz.

Bulut ERP servisini 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. Deneme başlatmak için https://logo.cloud/servisler/erp-yonetimi/ web 

sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Bulut ERP yıllık abonelikleri aylık aboneliklere göre %17 daha avantajlıdır. Yıllık abonelikler 10 ay üzerinden hesaplanır.
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250 adet gönderim

1000 adet gönderim

2000 adet gönderim
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Bulut ERP tavsiye edilen fiyat listesi

Bulut ERP servisi Türkçe ve İngilizce dillerini desteklemektedir

─ Eğitim
Bulut ERP için baz eğitim süresi 30 saattir. Bu süre tavsiye niteliğinde olup paket içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

e-Çözümler eğitim hizmeti;   e-çözümler özelinde ayrı ayrı sunulmaktadır. e-Çözümler eğitim hizmetlerinin fiyatları ve süreleri, bağlı 

olduğuğu ERP Ürün grubuna  göre belirlenmektedir.

7 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerlidir.

Logo e-Fatura

Logo e-Defter

Logo e-Arşiv Fatura

Logo GİB e-Arşiv Fatura

• e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımı sağlanırken, e-Faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu e-

Fatura portalı üzerinden manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir.

• e-Defter uygulaması, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda hazırlanarak 

Gelir İdaresi Başkanlığı'na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlar. 

• e-Arşiv Fatura uygulaması, e-Fatura kapsamında olan ya da olmayan işletmelere ve nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, faturanın 

ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlar.

─ Eklentiler

─ e-Çözümler

Bulut ERP Bütçe modülü; sınırsız sayıda bütçe senaryosu oluşturma, bütçe revizyonları, fişler ve faturalar üzerinden gerçekleşen bütçe 

takibi, planlanan tutarlar ile gerçekleşen tutarların karşılaştırılması, masrafların birim ve projelere dağıtılabilmesi için analiz boyutlarının 

tanımlanması, bütçelerin analiz boyutları detayında takibi özelliklerini içerir.

Bulut İleri Finans modülü; fon, hisse senedi, vadeli gelir gibi yatırım araçlarının takibi, faktoring sözleşmelerinin yönetimi, cari hesaplarda 

ihtar takibi, vadeli gelirlere ait reeskont kayıtları için otomatik muhasebe fişleri, vadeli gelire ait faiz tahakkuk kayıtları için otomatik 

muhasebe fişleri, faiz oranı tanımlama ve hesaplama özelliklerini içerir.

Bulut ERP Dış Ticaret modülü; akreditif tanımlarla ithalat ve ihracat kredilerinin takibi, ithalat ve ihcarat sevk ve masraf işlemlerinin takibi, 

ithalat dosyasında tanımlanan malzemelerin hareketlerinin takibi, dağıtım fişleriyle ithal malzeme masraflarının takibi, millileştirme 

fişleriyle ithal malzemenin ülkeye girişinden sonra merkez ambara aktarımı, dahilde işleme izin belgelerinin takibi, ihraç kayıtlı alışların ve 

ihraç kayıtlı satışların takibi özelliklerini içerir.

Bulut ERP Kurum Artırımı; mevcut abonelik hesabına bağlı birden fazla kurum tanımlanabilmesi ve takibinin yapılması.

─ Ek ürün ve hizmetler

Logo e-Müstahsil Makbuzu ve Logo e-Serbest Meslek Makbuzu

• e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu güncel mevzuatlara uygun şekilde elektronik olarak gönderimi sağlanır. 

•Logo GİB e-Arşiv Fatura uygulaması, 2000 TL vergi mükelleflerine, 5000 TL vergi mükellefi olmayan firmalara kesilen e-Arşiv faturaları, 

Gelir İdaresi portaline giriş yapmadan, Logo programlarından gönderimi yapabilmesini sağlar.

• Logo GİB e-Arşiv Fatura hizmetinden sadece e-Fatura mükellefi olmayan Logo müşterileri faydalanabilir. e-Fatura mükellefi olan firmalar 

ise, sadece alt firmaları için bu hizmetten faydalanabilir

•GİB e-Arşiv Fatura sadece yıllık kiralama modeli ile satılmaktadır.

Logo e-İrsaliye

• e-İrsaliye uygulaması, sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturarak sevkiyat süreçlerini ve ticareti hızlandırmayı sağlar

Logo e-Bankacılık

• Tüm bankaların ortak formatı olan MT940 formatındaki hesap ekstrelerinin, kullanılan ERP çözümlerine hızlı ve pratik olarak aktarılması 

hizmetidir. Hesap ekstresinde bulunan hareketler banka işlem fişi veya havale/EFT fişi olarak ERP sistemine kaydedilebilmektedir.

•Logo GİB e-Arşiv Fatura gönderim ücretlendirmesi aşağıdaki gibidir;

190 TL

350 TL

540 TL


