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LogoConnect Banka 

Çalıştığınız banka şubeleri ve hesapları ile aranızdaki bağı LogoConnect Banka sizin için kuruyor. 

Banka işlemlerinizi LogoConnect Banka aracılığı ile oturduğunuz yerden güvenle, hızla, kolayca 

ve mükerrer giriş yapmadan gerçekleştirebilme ayrıcalığından yararlanabilirsiniz. 
 
LogoConnect Banka, GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise kullanıcılarının sürüm farkı gözetmeden 
üye bankalarla bilgi transferi yapmalarını (Banka fatura ödeme ve tahsilatları, havale, EFT, çek-senet, 
hesap özeti ve mutabakatı) sağlar. LOGO İnsan Kaynakları programına bağlanıp maaş ödeme 
talimatlarını bankaya kolaylıkla gönderebilirsiniz. 
 

LogoConnect Banka’ya nasıl sahip olabilirim? 
 

LogoConnect Banka’nın çalışması için; LogoConnect Banka modülüne, LOGO’dan temin edeceğiniz 
Banka Hizmet Sözleşmesi’ne ve çalışılacak banka ile yapılacak bankacılık işlemleri sözleşmesine 
ihtiyaç vardır. 
 
Kullanıcı sadece LogoConnect Banka modülü lisans ve eğitim ücreti öder. Müşteri ile banka arasındaki 
sözleşme ve ücretlendirme kapsamı LogoConnect Banka hizmetleri dışında olup, LOGO’dan 
bağımsızdır. 
 
NOT: LogoConnect Banka lisans ve eğitim ücretleri GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise fiyat 
listelerinde yer almaktadır. 
 

Hizmet hakkında detaylı bilgi almak için 0(216) 645 08 09 numaralı telefondan ya da 
melek.fener@diyalogo.com.tr'den LogoConnect Satış Uzmanı Melek Fener ile iletişime 
geçebilirsiniz. 
 

SIKÇA SORULAN SORULAR 
 

1. LogoConnect Banka hangi Bankalar ile çalışır? 

 Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası. 

2. LogoConnect Banka kullanmak için Banka’ya ödeme yapılması gerekir mi? 

Kullanıma başlamadan, hatta LogoConnect Banka siparişi verilmeden önce çalışmak istediğiniz 
Banka/Bankalar ile görüşmeniz gerekir. Sözleşme koşullarını çalışılan banka kendi belirler. 

3. Birden fazla lokasyonda işyerimiz var. Her biri için LogoConnect Banka almalı mıyız? 

Eğer aynı ticari sistem içerisinde çalışan işyerleri varsa bir adet LogoConnect Banka alınması 
yeterlidir. Örnek: her işyeri aynı Tiger Enterprise’a bağlanıp çalışıyorsa, tek bir LogoConnect 
Banka alınması yeterlidir. Ancak her lokasyonda bağımsız ticari ürünler kullanılıyorsa, her bir 
lokasyon/şube için ayrı LogoConnect Banka almanız gerekmektedir. 

 



 

 
 

 

Referanslar 

"Bankaya gönderimlerimizi ve işlem sonucunun geri bildirimini çok daha hızlı gerçekleştiriyoruz. 
Verileri manuel olarak girmediğimiz için hem hata yapma riskimiz  ortadan kalkmış oluyor hem de 
zaman tasarrufu sağlıyoruz. Havale/EFT işlem sayımız fazla olduğu için aylık ödediğimiz Havale/EFT 
masraflarımız LogoConnect kullanmaya başlamamız ile sona erdi. Kullandığımız LOGO ERP programı 
ile bankacılık işlemlerimizin verileri birbirleri ile daha sistemli ve düzenli hale geldi." 
 
Gökhan AKAYAY 
Muhasebe Uzmanı, ADOÇİM ÇİMENTO BETON SANAYİ 
 
"25 firmamızın bankacılık işlemlerini LogoConnect üzerinden takip ediyoruz. LogoConnect banka ile 
Satış Faturası (ayda ortalama 200 adet) ve Hesap Özeti (ayda ortalama 800 adet) işlemlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Muhasebeleşecek işlemlere ilişkin veriler sadece bir kez girildiğinden iş yükümüz 
azalıyor zaman tasarrufu sağlıyoruz." 

Ayla AKDEMİR 
FİNA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. 
 
"Aylık ortalama 600 Havale/EFT işlemimizi LogoConnect banka ile gerçekleştiriyoruz. 5 firmamızın 
tüm bankacılık işlemlerini LogoConnect üzerinden takip ediyoruz. Verileri manuel olarak girmediğimiz 
için hata yapma riskimiz ortadan kalkmış oluyor ve zaman tasarrufu sağlıyoruz. Firmamızın ve aynı 
zamanda müşterilerimizin banka hesap bilgileri ile  şube bilgilerini bir kez girmenin yeterli olması da 
büyük kolaylık sağlıyor." 

Havva CÜTELİ 
Muhasebe Müdürü, ELKON ELEVATÖR KONVEYOR VE MAKİNA SAN. 
 
"Paketleme, talimat ve ödeme işlemlerinde bizim için çok büyük kolaylık sağlıyor. Verileri manüel  
olarak girmediğimiz için  hata yapma riskimiz ortadan kalkmış oluyor ve zaman tasarrufu  
sağlıyoruz." 

Selim Gültaş  
Muhasebe Uzmanı, CAFFE NERO GIDA ÜRÜNLERİ A.Ş. 
 
"LogoConnect Banka'nın satış faturalarımızın gönderimi ve elektorink hesap özeti fonksiyonlarından 
yararlanıyoruz. Verilerin bir kez girilmesi ve hata yapma riskimizin azalması bizim için büyük bir  
avantaj. Ve iş yükümüzün hafiflemesini sağladı.Özellikle, gelen talimatı kaydettiğimizde borç tarafını 
direkt kaydetmesi özelliğinden çok memnunuz." 

Özlem BÜYÜKÇOLAK 
HOBİ KOZMETİK İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş 
 
"Carideki müşteri tanımları doğru olarak girildiğinde faturaları bir sefer de yükleyebiliyoruz.  
Havale / EFT gönderiminden büyük fayda sağlıyoruz. Kullanıcılar havalelerini tanımlıyorlar ve  
finans ile haberleşerek takibini kolaylıkla yapabiliyorlar." 

Tevhit KOCABEY 
Bilgi İşlem Müdürü, ASYA AKARYAKIT  
 


