
Küçük iflletmeler... START al›n, güç kazan›n!
‹fl hayat›nda yeni bir START!



• START ile çal›flmaya k›sa sürede bafllay›n

• ‹fllerinizde zamandan tasarruf edin

• Maliyetlerinizi azalt›n, kazanc›n›za kazanç kat›n

• ‹flletmenizin anl›k durumunu kontrol edin

• Hizmet kalitenizi yükseltin

• Müflteri memnuniyetinizi art›r›n

Tek kullan›c›l›, küçük iflletmelere ve flah›s firmalar›na

yönelik bir çözüm olan START, günlük ifllemlerin daha

etkin ve verimli izlenip, yönetilmesini sa¤l›yor. START

ile sat›fl, stok ve maliyet gibi kritik bütün ifllemlerinizin

takibini, kontrolünü ve analizlerini kolayl›kla

yapabilirsiniz. ‹fllerinizde zamandan tasarruf

sa¤layaca¤›n›z gibi, hiçbir iflinizi unutmadan takip

edebilirsiniz. START ifl yükünüzü hafifletirken siz de

tek bir yerden iflletmeniz ile ilgili her detay› takip

etmenin ve artan kârl›l›¤›n›z› izlemenin keyfini

yaflars›n›z. Emlakç›lar, sigorta ve seyahat acenteleri,

yap› malzemesi satan firmalar, dan›flmanl›k firmalar›,

dersaneler, parfümeriler, büfeler ve oto galerileri gibi

farkl› alanlarda faaliyet gösteren flah›s firmalar›

START ile tüm ifllerini yönetebiliyorlar.
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• STOKlar›n›z›n al›fl ve sat›fl›n› kolayca izleyin ve yönetin! Sevkiyatlar›n›z› teslim

tarihlerine bakarak izleyin. Güncel stok bilgilerine mi ihtiyac›n›z var? B›rak›n

START sizi stok miktar›, girifller, ç›k›fllar, konsinyeler ve stok de¤erleri hakk›nda

bilgilendirsin. Foto¤raf eklenebilen ürün kartlar›, iflinizi daha da kolaylaflt›racak.

• S‹PAR‹filerinizi k›sa zamanda ve ayr›nt›l› biçimde haz›rlay›n! Müflteri bilgisi,

sipariflin verilifl tarihi, teslimat tarihi gibi bilgileri kaydedin, sipariflleri tek bir

yerden bütün ayr›nt›lar›yla takip etmenin kolayl›¤›ndan yararlan›n. Fatura

kesmeden sipariflten bafllayarak ödemelerinizi belirleyin. Stok seviyelerinize

göre siparifllerinizi siz de¤il, START sizin yerinize versin.

• FATURA ifllemleriniz START ile hatas›z ve çok basit! Gelen sipariflleri irsaliyeye,

kesti¤iniz irsaliyeleri kolayca faturaya aktar›n. Yapaca¤›n›z indirim, masraf ve

promosyonlar›n formüllerini tan›mlay›n. ‹htiyaç duydu¤unuz zaman mal

baz›nda ya da fatura toplam›nda indirim yap›n, promosyon uygulay›n ve

istedi¤iniz say›da masraf iflleyin. Stoklara ödeme plan› ba¤lay›n veya cari

hesab›n ödeme plan›n› faturaya aktar›n. Ald›¤›n›z ya da verdi¤iniz hizmetleri

veya gelir/gider kalemleri ile ilgili fatura girifllerini kolayca yap›n.

• Al›fl faturas›ndan sat›fl faturas› oluflturun! Zaman kayb›ndan ve 

gereksiz veri giriflinden kurtulun. START al›fl faturan›z› otomatik 

olarak sat›fl faturas›na çevirir.

• CAR‹ HESAP tan›mlar›n› kullanarak müflterileriniz ile ilgili her türlü bilgiye

ulafl›n! Müflterilerinizin ayl›k sat›fl tutarlar› ve toplamlar›n› izleyin, risklerini veya

risk limitlerini tan›mlay›n. Cari hesap ifllemlerinizi sat›rlar halinde h›zl›ca iflleyin.

Cari hesaplar üzerinden istedi¤iniz aral›ktaki mallara ait al›fl ve sat›fl da¤›l›m

raporlar›n› al›n.

• Sat›fllar›n›z› kredi kart› ile mi yap›yorsunuz? O halde sat›fllar›,

tahsilat ve banka geri ödemelerinizi START ile izlemenin ayr›cal›¤›n›

yaflay›n. Tüm hesaplar›n›z için ayr› ayr› banka ve puan komisyonlar›

tan›mlay›n, geri ödeme planlar› oluflturun.

• Taksitlendirme özelli¤inin kolayl›klar›ndan yararlan›n! Taksitli sat›fllar 

yap›n, tüm fatura ifllemlerinizi taksitlendirin, yeni ödeme planlar› yap›n

ve eksik ödemeleri takip edin.

• KASAn›zdaki nakit hareketlerini istedi¤iniz an görün! Çek/senet tahsilat

ve ödemeleri, fatura kapatma, kasadan kasaya virman gibi günlük hayatta

rastlanan her türlü nakit hareketini elektronik ortamda takip edin.

• BANKA ifllemleriniz START'›n kontrolünde! Bankac›l›k iflleri ile çok mu

meflgulsünüz? Art›k bankalardaki ticari ve kredi hesaplar›n›z› banka/flube

adlar› ile birlikte ya da ayr› ayr› izleyin. Bankadan yapt›¤›n›z havale, EFT ifllemleri,

çek/senet ödemeleri ve size gelen ödemeleri takip edin.

• ÇEK ve SENETLERinizin kontrolü tek tufl uza¤›n›zda! Çek ve senet gibi

de¤erli evraklar›n›z› tarihlerine, numaralar›na ve vadelerine göre kaydedin ve

istedi¤iniz zaman kolayca ulafl›n. Çek ve senetlerin durumlar›n› ("portföyde",

"ciro edildi", "bankaya verildi" gibi) kartlar üzerinde ad›m ad›m izleyin, hiçbir

detay› kaç›rmay›n. Durum de¤iflikliklerinden oluflan dekont ve fiflleri

START sizin için otomatik olarak oluflturur.
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• Kart Oluflturma Sihirbaz› ad›m ad›m yan›n›zda! Malzemelerinizi, müflteri

ve tedarikçi kay›tlar›n›z› istedi¤iniz özelliklere göre hatas›z ve eksiksiz oluflturun.

• Kendi logonuz ile START size özel! START'›n ana menüsü üzerine

iflletmenizin logosunu yerlefltirin, rakipleriniz, tedarikçileriniz ve müflterileriniz

karfl›s›nda prestijinizi art›r›n.

• Webmaster hayat›n›z› kolaylaflt›racak ve yepyeni bir dünyaya aç›lman›z›

sa¤layacak! E¤er bir web siteniz yoksa haz›rlamak için günlerinizi hatta

haftalar›n›z› harcaman›za gerek yok. Sadece 5 dakikan›z› ay›r›n, START gerekli

bütün bilgilerinizi web sitenize aktars›n, istedi¤inizde tek tufl ile güncellesin.

Kurumsal web sitenizi www.diyalogo.com portalinde yay›nlay›n. Fiyat

listelerinizi, ürün bilgilerinizi kendi kurumsal web sitenizde duyurarak yepyeni

bir dünyaya ad›m at›n.

Diyalogo, firman›z› tan›tmak, üye kaydedip, bilgi al›flveriflinde bulunabilmek

için büyük avantajlar sunuyor. Diyalogo’da sektörler ve farkl› web siteleri

aras›nda dolafl›p, ifl dünyas›n› takip edin. Bunlar›n yan› s›ra firman›z için kritik

olan haberlere, hukuk ve pazarlama gibi bilgilere ihtiyaçlar›n›z do¤rultusunda

Diyalogo üzerinden kolayca ulafl›n.

• Firma Durum Penceresi! ‹flletmenizin anl›k durumunun kusursuz yans›mas›...

‹flletmenizin durumunu neden tek ekranda göremeyesiniz? START sizin için

bu kolayl›¤› da sa¤l›yor. Ödemelerinizi, alacaklar›n›z›, kasa durumunuzu, en

çok satt›¤›n›z mallar›n›z› rapor alman›za gerek kalmadan grafik ve tablolar

arac›l›¤›yla her an kolayca izleyin. ‹flletmenizde tam kontrol sa¤lay›n.

• Raporlar ile verilerinizi kolayca inceleyin! Rapor haz›rlamak için saatlerinizi

harcamay›n. Tablo Raporlar›n›z› istedi¤iniz say›da kolona göre s›ralay›n, raporda

yer alan bilgileri seçilecek kolon bafll›klar› alt›nda gruplay›n ve sonuçlar›

filtreleyin. START ile rapor ç›kt›s›n› ister Ascii dosya veya MS Access format›nda

bir dosyaya kaydedin isterseniz HTML, Tablo ve PDF format›nda al›n.

S›k kulland›¤›n›z raporlar için her seferinde tan›mlamalar› tekrar etmeyin,

kaydedip istedi¤iniz zaman kullan›n.

• S›k Kullan›lan Kay›tlar sayesinde ayn› ifllemleri tekrar tekrar yapmay›n!

Sürekli kesti¤iniz bir faturay› flablon fleklinde kaydedin, gerekti¤inde tekrar

kullan›n.

• Kolon Gizle/Göster özelli¤i ile istedi¤iniz kolonlar› inceleyip, istemediklerinizi

saklay›n! Fatura, irsaliye veya sat›fl kartlar› üzerinde kullanmad›¤›n›z kolonlar›

görmenize gerek yok. Kolonlar› gizleyin, kullanaca¤›n›z zaman geri ça¤›r›n.

• Otomatik Kay›t Ekleme ile birçok faturay› tek tuflla kesebilirsiniz! Üst

üste çok say›da fatura kesmeniz gerekti¤i dönemlerde ya da siparifl al›rken

ekranlar aras›nda dolaflma devri sona erdi, ifl yükünüzü otomatik kay›t ekleme

ile hafifletin.

• MS Excel ile veri al›flverifli art›k çok daha kolay! Tedarikçinizden gelen

MS Excel formatl› malzeme ve cari hesap kartlar›, ürün ve fiyat listeleri gibi

bilgileri START'a otomatik aktar›n, zamandan tasarruf edin.

• Elektronik ortamda istedi¤iniz verileri gönderin! Raporlar›n›z›, fiyat

listelerinizi, ürün bilgilerinizi mail ile gönderme rahatl›¤›ndan faydalan›n.
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Uluslararas› sat›fl ofislerimiz için lütfen www.logo.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Güncel sistem ihtiyaçlar› için http://support.logo.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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‹stanbul
Bayar Caddesi, fiehit ‹lknur Kelefl Sokak
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T: +90 216 579 80 00
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Ankara-TÜRK‹YE
T: +90 312 467 81 00

‹zmir
fiair Eflref Bulvar›, Montrö ‹fl Merkezi
No: 35/1 Kat: 3  Daire: 402 MONTRÖ 35210
‹zmir-TÜRK‹YE
T: +90 232 441 87 87

Merkez
Bayar Caddesi, fiehit ‹lknur Kelefl Sokak
Dural Plaza, No:3 Kat:2, Kozyata¤› 34742

‹stanbul-TÜRK‹YE
T: +90 216 579 80 00

Kampüs
Gebze Organize Sanayi Bölgesi

Teknopark No: 609, Gebze 41480
Kocaeli-TÜRK‹YE

T: +90 262 679 80 00

Almanya
LOGO BUSINESS SOFTWARE GmbH

Mainzer Landstrasse 27-31
60329 Frankfurt am Main

DEUTSCHLAND
T: +49 69 27 40 155 37

Birleflik Arap Emirlikleri
LOGO BUSINESS SOLUTIONS FZ-LLC
DIC Alshatha Building Office 2414

DUBAI-UAE
T: +971 4 375 5088

Gelifltirme Merkezi
ODTÜ Yerleflkesi

Silikon Binas› Zemin Kat No:25 ODTÜ
Ankara-TÜRK‹YE

T: +90 312 210 00 18

‹fllerinizde Zaman Tasarrufu ve Artan Verimlilik

� Toplu ifllemler (fiyat, KDV güncelleme, faturalama, onaylama...)

� Excel ile veri aktar›m›

� Raporlar›m ile s›k kulland›¤›n›z raporlara kolay ulafl›m

� Webmaster ile web sitesi oluflturma

Maliyetlerinizde Artan Kontrol

� Müflterilerin ödeme, risk takibi

� Kredi kart› ifllemleri

� Taksitli sat›fl takibi

� Harcama takibi, fatura ödeme

� Banka, kasa ve çek/senet

� ‹ndirim, masraf ve promosyon uygulamalar›

Artan Denetleme ve ‹zlenebilirlik

�  Firma durum penceresi

�  Esnek ve kolay raporlar

�  Etkin stok yönetimi

�  Sipariflten bafllay›p ödemelere kadar izleme

K›sa Sürede Çal›flmaya Bafllama ve Kullan›m Kolayl›¤›

�  Kullan›m› kolay arayüz

�  Kart oluflturma sihirbaz›

�  S›k kullan›lan kay›tlar ile h›zl› veri girifli

�  Otomatik kay›t ekleme

�  Kolon gizle/göster özelli¤i ile size özel ekranlarda çal›flma
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