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LOGO HAKKINDA
Dünden, yarına…
Yerelden, globale…

Logo, iş dünyasının hızla değişen ihtiyaçlarına en güçlü ve en esnek çözümleri sunmayı sürdürüyor. Gelişen rekabetçi dünyada, yerel ve global ihtiyaçları karşılayacak güvenilir bir yazılım ve güçlü bir çözüm ortağı en büyük güvenceniz. İşte bu noktada Logo, tecrübesi ve referansları ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren tüm rekabetçi işletmelerin hep yanında.
Günümüzün rekabetçi işletmeleri, yazılım çözümleri arasında tercih yaparken, çözümün sunduğu yeteneklerin yanı sıra, o
çözümün arkasında kimin durduğuna da özellikle dikkat ediyor. Logo adı bugün, birçok sektörde güven ve huzur kelimeleri
ile eş anlamlı. Logo yazılım çözümleri çevresindeki ekosistem her geçen gün gelişerek büyüyor ve tüm dünyadaki Logo müşterilerinin sayısı da hızla artıyor.
Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım kuruluşu olan Logo, 1984 yılında kişisel bilgisayarlar için mühendislik yazılımları geliştirmek üzere faaliyetlerine başladı. Bugün ise Logo, bilişim teknolojilerine odaklı bir yüksek teknoloji grubu haline gelmiş
durumda. 2000 yılında halka açılan Logo, aynı zamanda Türkiye’nin halka açılan ilk bilişim şirketi unvanına sahip. İş uygulamaları alanında başta Türkiye olmak üzere dünya çapında söz sahibi olan Logo, küresel bir marka olma hedefiyle, dünyanın
birçok ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştirmektedir.

j-guar HAKKINDA
Dinamik, Esnek, Yenilikçi...
İş Yönetim Platformu j-guar ile tanışın!

Yeni Nesil İş Yönetim Platformu j-guar, gelişmiş ve esnek bir yazılım çözüm ailesi sunuyor. Logo j-guar ‘On Demand’ felsefesinin mükemmel bir uygulaması ve günümüz iş dünyası için optimum çözüm. ‘On-demand’ işletme olmak; maliyetlerinizi
etkin biçimde yönetirken, dinamik bir iş ortamında büyümek ve aynı zamanda yeni müşteri değeri sunmak anlamına geliyor. Bu amaca ulaşırken hem kuruluş içinde hem de ilişkide olunan tüm organizasyonlarla doğru ve güncel bilgileri güvenli
biçimde paylaşmak kritik önem taşır. Logo j-guar’ın esnek lisanslama seçenekleri, işletmelere başlangıç yatırımını düşük
tutarak geleceği öngörmek zorunda kalmama imkanı tanır. İhtiyaç duyulan fonksiyonlar zaman içinde uygulamaya alınabilir.
Firmanız büyüdükçe kullanıcı sayıları da istenildiği gibi artırılabilir. Böylelikle yatırımınızın güvence altında olması sağlanır.
Logo j-guar tamamıyla esnek bir program olarak tasarlanmıştır; işinizi tam olarak modelleyebilmeniz için size çok sayıda
konfigürasyon seçeneği sunar. Ayrıca, programa sonradan yapacağınız her türlü eklentiye de izin veren entegre bir geliştirme
ortamı sunmaktadır. Sürükle-bırak tasarlayıcıları ve sezgisel sihirbazlar, sistemi dilediğiniz yönde geliştirmenizi mümkün
kılar. Bu şekilde Logo j-guar ihtiyaçlarınıza hızla cevap vererek işinize kolaylıkla adapte olur.
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BUGÜNE ve GELECEĞE YATIRIM
Artan rekabetçi ortam nedeni ile işletmeler süreçlerine, belirli bir platforma bağlı kalmayacak şekilde esnek, geliştirilebilir, her an ulaşılabilir ve birbiri ile entegre çalışan sistemleri
adapte etmek durumundalar.
Hızla değişebilen koşullar işletmeleri verimli olmanın da
ötesinde, çevik ve dirençli olmaya ve değişime hızlı yanıt
vermeye zorluyor. Teknolojide, ekonomide, sosyal dengelerde ve pazar koşullarında meydana gelen değişimler aynı
zamanda müşteri taleplerinde de değişiklikler olarak ortaya
çıkıyor ve işletmelerin bu sürekli değişime uyum sağlaması
bekleniyor.

ve dış süreçlerinin en verimli şekilde yönetilmesini sağlıyor.
Logo j-guar; finans yönetimi, satın alma, üretim, proje
yönetimi, insan kaynakları yönetimi, satış ve dağıtım gibi
işletmenin ihtiyaç duyacağı tüm fonksiyonları kapsayan ve
hepsi birbiriyle entegre olarak çalışan geniş bir modül seçeneğine sahiptir.

İhtiyacınız oldukça yatırım
yapın, işletmeniz büyüdükçe
fonksiyonlarınızı genişletin.

Günümüzde yeni nesil iş uygulamaları, artık hem fonksiyonalite hem de kapasite anlamında esneklikler içerecek duruma
geldi. Yaşanan bu değişimleri, kendi bünyesinde geliştirdiği
yenilik ve farklı çözümlerle karşılayan Logo; iş modelleri ve
iş çözümü platformları konusunda uzun süredir yürüttüğü
çalışmalara “j-guar” ile yepyeni bir boyut kazandırıyor.

Logo j-guar, firmaların ‘Tedarik-Üretim-Satış ve Teslimat’
ekseni üzerinde baştan sona tüm işletme fonksiyonlarının,
yönetimin belirlediği şekilde gerçekleşmesini sağlayarak;
sadece iş denetimi değil, aynı zamanda komple bir iş yönetimi imkanı sunar.

İşletmeniz yeni iş modelleri kurgulayıp bunlara adapte olmaya çalışırken, rekabetçi pozisyonunu korumak için yenilikçi fikir ve ürünler ortaya koyarken ve sonu gelmeyen
değişimi yönetirken, yeni nesil iş yönetim platformu Logo
j-guar, tüm operasyon ve stratejilerin optimum zaman ve
maliyetle gerçekleştirmesine imkan vererek, işletmenizin iç

Logo j-guar ilk kurulduğunda 600’ün üzerinde standart
raporla birlikte gelir. Buna ek olarak, kullanımı kolay görsel rapor tasarlayıcı ile herhangi bir programlama bilgisi
veya teknik uzmanlık gerekmeksizin işletmenizin ihtiyaçlarına göre çeşitli raporlar eklenebilir, veya mevcut raporlarda değişiklikler yapılabilir.

Akılcı Yatırım: j-guar
j-guar, bir işletmenin tedarik-üretim ve satış-dağıtım eksenindeki tüm iç ve dış süreçlerini yöneten yeni nesil iş yönetim platformudur.
j-guar geleneksel iş yönetim çözümlerinden farklı olarak, kapsamlı bir ERP özellik kümesinin yanı sıra, İnsan Kaynakları, Proje Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Bakım Yönetimi gibi genellikle farklı uygulamalarla elde edilen çözümleri tam entegre şekilde bir arada sunmaktadır.
Hiç bir işletmenin yapısı ve iş yapış şekli aynı olamayacağından yola çıkarak j-guar tamamıyla esnek bir yapıda tasarlanmıştır. İşinizi tam olarak modelleyebilmeniz için çok sayıda konfigürasyon seçeneği, serbestlik ve geliştirme olanağı sunar.
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j-guar’A HIZLI BAKIŞ
Çevik, akıllı ve entegre...
İşletmelerde bu kapsamda bir yazılım sistemi kurmak; pahalı, zaman alan, yoğun kaynak kullanımı gerektiren ve yönetilmesi zor bir süreç olarak algılanır. Ancak Logo j-guar ile o
an ihtiyaç duyduğunuz ölçekte yatırım yapar ve yatırımınızın
karşılığını hemen almaya başlarsınız.
j-guar maksimum esneklik ve fayda için en iyi uyarlama, entegrasyon ve raporlama çözümlerini bir arada sunuyor.
Entegre iş modülleri işinizi bütün yönleri ile kapsarken, aktif
süreç yönetim motoru ve kapsamlı entegrasyon yetenekleri işinizi tam olarak modelleyebilmenize imkan tanır. Ayrıca
uyarlanabilir güvenlik opsiyonları ve yetki yönetimi, verilerinizin tam güvenlikle korunduğunun ve sadece tanımlanmış
kullanıcılar tarafından ulaşılabildiğinin güvencesidir.
j-guar geleneksel kurumsal kaynak planlama (ERP) programlarından öte, tüm iş süreçlerini optimize eden bir yönetim ve
iş geliştirme platformudur. İşletmenizin tüm fonksiyonları ile
entegre yapıda çalışabilen j-guar, tedarikçilerden son kullanıcılara kadar uzanan değer zincirinin her katmanına cevap
verirken, mevcut ve gelecek tüm ihtiyaçlarınızı modüler ve
ölçeklenebilir yapıda karşılamaktadır.

Her yerden ulaşılabilir
j-guar tamamıyla web tabanlı bir uygulamadır ve dağınık
yapıda lokasyonlara sahip firmalar tarafından da rahatlıkla
kullanılabilir. Kullanıcılar, Java ile çalışan herhangi bir web
tarayıcı sayesinde internet veya intranet üzerinden j-guar uygulamasına kolaylıkla ulaşabilir. Başka herhangi bir yazılım
yüklemeye gerek yoktur.
Her ortama kurulabilir
Java platformu üzerine geliştirilmiş olan j-guar ile çalışmak
için özel bir donanım veya işletim sistemine ihtiyaç yoktur.
j-guar mevcut birçok donanım ve işletim sistemi üzerine kurulabilir ve birlikte çalışabilir.
Ölçeklenebilir
j-guar bir veya birden fazla uygulama sunucusunda çalışabilir. Sunucu sayısı, firmanın genişlemesine paralel olarak artırılabilir. Uygulama için kullanıcı sayısı sınırsızdır.
Kolayca güncellenir
Uygulama sadece uygulama sunucularına yüklendiği için,
yeni versiyon veya güncellemeler için kullanıcı bilgisayarında
her hangi bir güncelleme yapmaya, kritik güncellemeler için
yeni versiyonu beklemeye gerek yoktur. İndirilebilir yamalar
sayesinde, devam eden işlerde herhangi bir duraksama yaşanmadan uygulama sunucuları kısa sürede güncellenir.
Herhangi bir veritabanı sunucu ile çalışabilir
j-guar’ın birlikte çalıştığı herhangi bir sabit veritabanı sunucusu yoktur. Tüm veritabanları ile uyumlu olarak çalışabilir.
Çok uluslu
j-guar, unicode özelliği sayesinde çoklu dil, para birimi ve
takvim desteği ile birlikte farklı ülke ve coğrafyalarda rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca faaliyet gösterilen ülkelerdeki mevzuata uyum özelliğiyle uluslararası operasyonları destekler.
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j-guar’IN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Entegrasyon yetenekleri
(Servis Odaklı Mimari - SOA)

Tüm j-guar kayıtları excel, xml ve web servisleri aracılığı ile
dış sistemlerle entegre edilebilmektedir. Üründeki tüm tanımların XML ve Excel formatında içeri/dışarı aktarımı yapılabilir. Servis Odaklı Mimari (SOA) sayesinde tüm dış sistemlerle entegrasyon kurgulanabilir. Ürünün her fonksiyonu web
servisleri aracılığı ile dışarıya açılabilir. Burada j-guar sistemi,
bir omurga gibi işlev görür ve şirketin diğer farklı bütün yazılımları j-guar sistemine bağlanabilir.

İşletmenizin tüm fonksiyonlarını kapsar

Uygun maliyet ve hızlı uygulama ile organizasyonel verimlilik artışı sağlar.

Uzaktan ve internet/intranet
üzerinden her an ulaşılabilirlik

Çok geniş yelpazede donanım platformu ve işletim sistemi seçenekleriyle çalışabilir.

Marka ve platform bağımsız

j-guar her türlü veritabanı sunucusu ile ve aynı şekilde tüm
işletim sistemleri ile uyumlu çalışır. Ayrıca kullanıcılar alışkın
oldukları herhangi bir web tarayıcı ile j-guar’ı çalıştırabilirler.
Java ile çalışan herhangi bir web tarayıcı yeterlidir. Başka bir ek
yazılımın yüklenmesine gerek yoktur. Mevcut sistemler ve lisanslar kullanılabilir. Bütün bunlar düşük bir IT yatırımı sağlar.

Zengin entegrasyon araç ve teknolojileri

Daha etkin işbirliği, başka sistemlerle hızlı ve kolay entegrasyon.

Java ve J2EE teknolojisi

Yaygın sanayi desteği olan açık teknolojiler ve platform bağımsız yapı; IT yöneticileri için sayısız donanım ve sunucu
yazılımı seçeneği.

Ölçeklenebilir

Gerektiği anda gerektiği kadar yatırımla işletmeyi büyütebilecek şekilde kademeli IT yatırımı ve uygun maliyetli
donanım kullanımı sağlar. Sunucu sayısı, firmanın genişlemesine paralel olarak artırılabilir. Uygulama için kullanıcı
sayısı sınırsızdır.
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Çok katmanlı mimari

Çok katmanlı mimari; yüksek donanım yatırımı gerektirmeden yorucu işlemlerin sunucu tarafında yapılmasını,
istemci tarafına sonuçların iletilmesini sağlayan yazılım
mimarisidir. Bu sayede sistemin kaynak kullanımı çok
daha optimize bir şekilde yönetilip maksimum performans üretilmesi sağlanır.

Web tabanlı

Farklı lokasyonlardan ürüne bağlanılabilir, tüm veri girişi ve raporlama imkanları kullanılabilir. 7/24 her zaman,
evden, işten, uzaktan sisteme bağlanıp anlık güncel rapor
görüntülemek ve almak mümkündür.

Merkezi ve hızlı kurulum

Tek bir merkezde kurulum olduğu için sürüm yükseltmeleri ve bakım faaliyetlerinin sadece merkezden yapılması yeterlidir.
Böylece merkeze bağlanan tüm kullanıcılar güncel sürüme
ulaşır. Bakım ve yönetim maliyetleri minimum düzeyde
gerçekleşir. Ayrıca güvenlik ayarları ve yedekleme işlemleri
merkezi takip edilebilir.

Merkezi yönetim

Güvenli, düşük bakım ve yönetim maliyetleri ile birlikte hem
firma içinde, hem de iş ortakları, tedarikçiler ve müşterilerle
uçtan uca entegre biçimde çalışır.

Entegre süreç yönetimi

ERP içerisindeki tüm süreçler için rol tabanlı iş akışları
ve onay mekanizmaları tanımlanmasına olanak sağlayan
yapıdır.
Süreç Yönetimi fonksiyonu dışardan elde edilen bir uygulama değil ve tüm işletme bileşenlerine hizmet edecek
şekilde platformun içine gömülü olarak gelmektedir. Logo’ya has bir entegre süreç yönetim motoru ile firmanın
belirleyeceği tüm süreçler en küçük ayrıntıya kadar belirlenebilmektedir.

Görsel uyarlama araç ve teknolojileri

Kullanımı kolay ve çabuk öğrenilebilen arayüzlere sahip,
daha ileri geliştirmeler ve eklemeler için elverişli platform.

Üre
tim

İşletme Bordrolama
Varlık Yönetimi
Bakım Yönetimi
Proje Yönetimi
Üretim Yönetimi

Tedarik

Finansal
Maliyet Muhasebesi
Bütçe Yönetimi
Finans Yönetimi
Genel Muhasebe

Personel Yönetimi
Ücret Yönetimi
Borç/Alacak Yönetimi
İzin Yönetimi

İnsan
Kaynakları

Eğitim Yönetimi
Performans Yönetimi
Kariyer Yönetimi
Eleman Seçme ve Yerleştirme
Ücret Senaryoları Yönetimi

Lojistik
Malzeme Yönetimi
Talep Yönetimi
Satınalma Yönetimi
Satış Yönetimi
İhale Yönetimi
Dış Ticaret

Uyarlanabilirlik
(LPT)

Süreç Yönetimi

Excellent

Satış
Cloud, mobilite

j-guar, web tabanlı çözümlerin, veri merkezleri aracılığı ile sağlanan özel/kurumsal barındırma servislerinin, SaaS modeli ve
bulut bilişimin bir sentezi olarak geliştirilmiştir. Bu da daha az
sermaye harcaması ve daha az sabit maliyetler ile daha hızlı yatırım geri dönüşü sağlamaktadır. Müşteri beklentilerini fazlasıyla
karşılayan j-guar, rekabet koşullarına daha hızlı uyum ve daha
fazla işgücü mobilitesi sağlayan yeni nesil bir iş yönetim çözümüdür. Diğer taraftan günümüz gelişmiş teknoloji ve iletişim

tım
ı
ğ
a
ve D

araçları büyük miktarda bilgi yığınını beraberinde getirmektedir. Bu bilgi yığını içerisinde doğru ve güncel bilgiye hızlı bir
biçimde ulaşabilmek kritik önem taşımaktadır. Çalışanların
şirket veri ve sistemlerine mobil cihazlar vasıtası ile ulaşma
talebi gün geçtikçe artmaktadır. Bu noktada j-guar, mevcut
ve gelecekteki mobil çözümler ile tam entegrasyon sağlaması
sayesinde yer, zaman ve platform bağımsız olarak kullanıcılara iş süreçlerini özgürce ve güvenli bir şekilde yürütebilme
teknolojisini de sunmaktadır.
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3. PARTİ
SİSTEMLER
MOBİL
CİHAZLAR

WEB
SERVİSLERİ

İŞ ZEKASI
(BI)
UYARLAMA
ARAÇLARI

E-DEVLET
UYGULAMALARI
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MOBİL
RAPORLAR

İŞ ZEKASI
İş zekası uygulamaları şirketler için değeri her geçen gün daha da artan bir konu başlığı. Rekabetçi piyasa koşullarında doğru
ve hızlı karar alabilmek yani çevik bir işletme olabilmek için güncel ve kaliteli verilere ve güçlü analiz araçlarına ihtiyaç bulunmakta.
Geçmiş, şu an ve gelecek ilgili analizleri yapabilmek için kullanılan araçların yetenekleri aslında başarının da belirleyicisi konumunda. Toplanan ham ‘’veri’’lerden başlayıp ‘’bilgi’’ye doğru giden yolculukta ve bu bilgilerin analizinde doğru araçların ve
doğru metotların kullanılması gerekiyor.
Özellikle çok fazla veri ile uğraşan tüm işletmeler için iş zekası çözümleri, operasyonel ve stratejik kararlar almalarında yardımcı olur. Logo’nun sunmakta olduğu j-guar çözümü sağladığı eşsiz yetenekleri ile bu alanda sizi güçlü ve çevik kılar.

j-guar İş Zekası (Business Intelligence) Neler Kazandırıyor?
• Şirket verilerinizi çok boyutlu analiz edebildiğiniz için yeni fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olur.
• Ortak karar verme yeteneğinin iyileşmesine ve anında değişikliklere yanıt vermenizi sağlar.
• Özel hazırlanmış yönetici dashboard’ları veya kullanıcıların da sürükle bırak yöntemi ile yapabileceği kolay kullanım ortamı
sayesinde işin tamamını görebilme ve analiz edebilmenizi sağlar.
• Gelir ve giderlerinizi görselliği yüksek dashboard’lar sayesinde (harita, pivot, kayan yazı, performans göstergeleri, interaktif
grafikler) anlık kontrol edebilir, verimlilikte ve iş etkinliğinde artış sağlar.
• Herkesin aynı veri üzerinde doğru araçla çalışıyor olması müşteri, bayi veya tedarikçilerle iş ilişkilerinin gelişmesini sağlar.
• İster internet ortamında, isterseniz lokal ortamda anlık veri ile çalışma imkanını sağlar.
• İstediğiniz derinlikte veriye erişim ve farklı bakış açılarına anında uygulayabileceğiniz gelişmiş kolay kullanımlı ve esnek
dashboard’ları size sunar.
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MODÜLLER
VE TEMEL
ÖZELLİKLERİ

Malzeme Yönetimi
Çok çeşitli malzeme tiplerinin yönetilebilmesini sağlayan malzeme
yönetimi modülü, malzemeleri çoklu birimlerde takip edip bunları
raporlama imkanı sunar. Stok kodlarınız bazında malzemeleri takip edebilmenin çok daha ötesine geçerek sınıf ve özelliklerini baz
alarak yüzlerce farklı varyasyondaki ürünlerin hiyerarşik bir yapıda
takip edebilmenize imkan tanır. j-guar ile bir malzemenin yerine
koyabileceğiniz eş değer özellikteki alternatif malzemeyi kolaylıkla tanımlayabilirsiniz. Ayrıca depozitolu kalemlerin belirlenmesi ve
depozito işlemlerini kolayca yapabilirsiniz. Özetle j-guar; alternatif,
depozitolu ve tercihli malzemeleri kolayca görüntülemenizi ve işlem yapmanızı sağlar.
Ambar yönetimi ve ambar stoklarının takibi konusunda gelişmiş
araçlar sunar. Malzemeleri tanımlanmış her birim için barkod belirterek izleme, seri ve lot takip sistemi ile geriye dönük izleme mümkündür. Kolayca malzemelerin raf ömrünün takibini yapabilirsiniz.
Dinamik birim ve boyut tanımları oluşturabilirsiniz. FIFO, LIFO, girişlerin ortalaması, eldeki malzemelerin ortalaması, periyodik ortalama gibi çeşitli maliyetlendirme yöntemleri kullanabilir ve isterseniz maliyetlerin aynı anda iki farklı yöntem ile takibini yapabilirsiniz.

Varlık Yönetimi
İşletmelerde önemli bir konu olan varlık yönetimi, j-guar varlık yönetimi modülü sayesinde çok sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Tüm gayrimenkul, ekipman ve araçlar ile diğer sabit kıymetlere
dair işlemlerin yönetimini kolayca yapar ve malzeme yönetimi ile
entegrasyon sağlayabilirsiniz. Muhasebe kayıtları ve amortisman
tablolarını kolaylıkla işleyebilir ve alternatif amortisman tabloları
oluşturabilirsiniz.
j-guar varlıkların planlanan ve gerçekleşen kullanımlarına dair raporlamalar sunar. Sabit kıymet özelliklerinin tanımlanması kolaydır. Birimler arası varlık transferleri yapmak ve transfer raporları
almak mümkündür. Varlıkların işletmeye alınması veya işletmeden
çıkarılması gibi işlemlerle birlikte sabit kıymet kullanım tablolarının oluşturulması rahatça yapılır. Varlık envanterini izleyerek sayım
fazlası ve eksiklerinin tespit edilmesi gibi önemli işlemler çok hızlı
gerçekleştirilebilir. j-guar, normal, azalan bakiyeler, üretim miktarı ve hizmet yılı rakamına göre amortisman türü seçilebilmesi gibi
imkanlar da sunar.
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Satış Yönetimi
j-guar merkez şirket ve yan kuruluşlarına ait tüm işlemlerin yürütülmesini basitleştirir. Satış yönetimi modülü, potansiyel müşteri
kayıtlarının takibini yapabilmekle birlikte malzemelerin, müşteri
kodlarıyla takibi imkanını da sunar. Satış tekliflerinin etkin takibi
ve satış temsilcilerinin primlerinin detaylı takibini mümkün kılar.
Rekabetçi piyasa koşullarının bir gereği olarak indirim ve yeni fiyatların tanımlanmasını ve müşteriye özel satış fiyatlarının kolaylıkla oluşturulmasını sağlar. İsterseniz j-guar kullanarak belli bir
dönem için geçerli olacak fiyat listelerinin tanımlanmasını yapabilir,
ya da koşullu fiyat tanımları oluşturabilirsiniz. Fiyat ve KDV oranlarının toplu olarak güncellenmesi de mümkündür. Bu da size hız
kazandırır. Gelişmiş formüller ile koşullu promosyon ve kampanya tanımları ile birlikte esnek kampanya yönetimi arayüzleri sunar.
Teslimatları formüller kullanarak çizelgeleyebilir ve bir müşteri için
birden fazla teslimat adresi ve hesap tanımlama yapabilirsiniz. Satış
yönetimi modülü, geç teslimattan doğan cezaları otomatik hesaplar.
Siparişlere formüle edilmiş ödeme planlarını otomatik olarak uygulayabilirsiniz. Hatta müşterilere geciken ödemeleri için otomatik
hatırlatma gönderme dahi yapabilirsiniz.

Satınalma Yönetimi
Satınalma zincirinin talepten teslimata tüm aşamalarının yönetimini j-guar satınalma yönetimi modülü ile yapabilirsiniz. j-guar, in-

dirim ve yeni fiyatların tanımlanmasına izin verir. Bir tedarikçi için
birden fazla teslimat adresi ve hesap tanımlama yapılabilir. Koşullu
satın alma fiyat tanımlarını sisteme girebilirsiniz. Tedariklerde ihale
sürecinin yürütülmesi önemli bir konudur ve j-guar ile bu mümkündür. Tedarikçilerle satın alma sözleşmelerinin oluşturulup takibi
kolayca yapılabilir. Tedarikçilerin; fiyat, kalite, teslimat performansı gibi çeşitli kriterlere göre değerlendirilip raporlanması sağlanır.
Minimum, maksimum ve güvenlik stok seviyelerini dikkate alarak
otomatik satınalma siparişi oluşturabilirsiniz. Opsiyonel rezervasyonlar yapabilir, ödeme planları oluşturabilir ve satış siparişi bağlantısı gerçekleştirebilirsiniz.

Talep Yönetimi
Taleplerin bir düzen içinde yönetilmesi konusunda j-guar talep yönetimi modülü size her aşamada yardımcı olur. Malzeme, malzeme takımı ve demirbaş talebini oluşturabilir ve talebi onaylayacak,
karşılayacak kullanıcıların yetkilendirilmesini rahatlıkla yapabilirsiniz. Talep için tedarikçi önerme özelliğini kullanarak hızla doğru
tedarikçilere erişebilir ve farklı birimler tarafından yapılan talepleri
konsolide edebilirsiniz. Malzeme hareketi, satınalma siparişi, satınalma talebi, ihale ve projeler yoluyla talepleri karşılamak mümkün
olduğu gibi bunun da ötesinde talebi alternatif malzemelerle karşılamak da mümkündür. Talep yönetimi modülü, sistem içerisinde
talep edilen malzemelerin teslim edilmiş, iptal edilmiş ve gerçekleşen miktarlarını görüntüleme imkanı sunar. Satış siparişi, malzeme

‘Grubun tüm şirketlerinin bilgilerinin tek bir veritabanında tutulduğu bir sistem hedefleniyordu. Ayrıca tüm şirketlerden gelen raporların tek bir para biriminde olmasının sağlanması amaçlanmıştı.
Şirketler tek bir veritabanı içerisinde ayrık şirketler olarak tanımlandı. Kullanıcılar
farklı lokasyonlardan çoklu dil desteği ile bağlanabiliyorlar. Sistemdeki her bir TRADER için detaylandırılmış kar ve zarar raporu var. Daha önceleri Shiptrack dediğimiz şimdi ise geliştirilerek TrackOn adını verdiğimiz ve kendi içimizde geliştirdiğimiz
operasyonel sistemimiz ile finansal entegrasyon mevcut.
Çoklu dil desteği, web tabanlı oluşu, özelleştirilebilmesi ve her türlü entegrasyona
açık olması Logo j-guar’ı tercih etmemizde en büyük rolü oynadı.’
Hakan Bahçeci
Hakan AGRO Group / Genel Müdür
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hareketi gibi diğer fişlerle talep ilişkisi kurar. Toplu talep karşılama
j-guar içerisinde yapılabilir. Talep yönetimi modülü, talep kaydı yaratırken karşılama yöntemini önerir. Bu modülü kullanarak talep
edilmiş malzemeler için rezervasyon isteğinde bulunabilirsiniz.

Proje Yönetimi
Özellikle inşaat sektöründe büyük ilgi uyandıran j-guar proje yönetimi modülü, inşaat sektöründe yoğun kullanılan Primavera ve
birçok sektörde kullanılan MS Project yazılım çözümleri ile tam
entegredir. Size zaman, para, insan, malzeme ve benzeri tüm proje kaynaklarının tam kontrolünü sağlar. Planlanan ve gerçekleşen
maliyetlerin takibi ve kaynak kullanım optimizasyonunu, sistem
içerisinden yapabilirsiniz. Gantt Çizelgesi ve PERT diyagramı ile projelerin grafiksel olarak izlenmesi arayüzler üzerinden mümkündür.
Proje yönetimi modülü, proje ve aktivite maliyetleri hesaplamada
kolaylık sağlar. Geriye ve ileriye dönük çizelgeleme ile proje kaynaklarını planlama ve aktivite bazlı proje yönetimi sunar. Bir projeye
aktivite ve alt projeler ekleyebilirsiniz. Projelerle ilişkilendirilmiş
malzeme hareketlerini takip edebilirsiniz. Proje çizelge tablolarını
görüntüleyebilir ve proje yönetim şablonları oluşturabilirsiniz.
Proje planlarının ve gerçekleşme durumlarının takibini sunan j-guar proje yönetim modülü, aynı zamanda projelerle ilişkili sözleşme
ve yüklenicileri belirleme fırsatı da sunar. Bir takvimdeki tekrarlayan
tatil zamanlarını belirlemek için kural tanımlama yaparak gereksiz
iş yüklerinden sizi kurtarır. Proje gecikmelerini sistem içerisinde ta-

nımlayabilir ve kaynak kullanım çizelgeleri oluşturabilirsiniz. Proje
yönetimi içerisinde raporlama bilindiği gibi çok önemli bir konudur. Proje maliyetlerini raporlama ve aktivitelerdeki duraklama ve
erteleme nedenlerini raporlama gibi imkanlar sunan j-guar proje
yönetimi modülü, özellikle Primavera ve MS Project entegrasyonu
ile kullanıcılarına çok büyük kolaylıklar sağlar.

Bütçe Yönetimi
j-guar bütçe yönetimi modülü bütçeleri kolaylıkla revize ederek yeniden yayınlama imkanı sunuyor. Her bütçe için masraf, gelir, nakit
giriş, nakit çıkış ve bunun gibi pek çok bütçe kalemlerini tanımlayabilirsiniz. Bütçe kalemleri ve proje ile aktiviteler arasında ilişki
tanımı sağlayabilirsiniz. Fiş türleri için hesaplama ve kontrol kriterleri tanımlama imkanı sunan j-guar bütçe yönetimi modülü, bütçe
kayıtlarının farklı para birimlerinde yönetim ve takibini de sağlar.
Bütçeleme sürecindeki tüm ödeneklerin takibi ve belli bir organizasyonel birime ödenek tahsisini arayüzler üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Ödenek kullanımına limit koyma ve limiti kaldırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Planlanan ödenek miktarlarını ve
mevcut kullanılmayan miktarı görüntülemek j-guar bütçe yönetimi
modülü ile çok kolay. Tek tuşa basmanız yeterli! Planlanan bütçenin
aşımı ve bunun gibi farklı kontroller koyabilirsiniz. Bütçe kalemlerini gözden geçirip hesaplayabilir veya bütçe toplamlarını toplu
hesaplayabilirsiniz.

‘Üniversitenin konsolide bütçesinin yönetimi, dekanlıklarda süregelen
projelerin takibi ve muhasebe ile olan entegrasyonlarının sağlanmasını
talep ediyorduk. Ayrıca 2 bin 500 çalışanımız için bordro ve ücret tahakkuklarının da yapılması gerekiyordu. j-guar’da mevzuat takibi, detaylı
bütçe kalemi takibi yapılması ve yerel yazılım güvenilirliğinin olması
Logo j-guar ‘ı tercih etme sebebi oldu.’
Seyit Koçberber
Bilkent Üniversitesi / Bilgi İşlem Müdürü
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İhale Yönetimi
İşletmeler için ihale yönetimi çoğu zaman kritik ve hassas bir konudur. Buradaki süreçlerin iyi yönetilmesi ve titizlikle çalışılması
gerekmektedir. Satış ve satınalma için tüm ihale süreçlerinin yürütülmesi j-guar ihale yönetimi modülü üzerinden mümkündür.
İhale yönetimi modülü ile firmanın hem kendi katıldığı, hem de
kendi açtığı ihalelerin takibi, konsorsiyum ve ortaklıkların tanımlanması sağlanabilir. Bir ihaleyle ilgili komisyon üyelerinin seçilmesi, ihale için ilgilileri ve hedeflenen tedarikçileri belirleme yine arayüzler üzerinden yapılabilir. İhale metotlarını belirleme imkanı da
sunan modül, ihaleler için uyuşmazlık ve iptal nedenlerini belirtme
alanlarını da içerir. Bir ihale dosyası üzerinde tarih, zaman, erteleme ve duyurular gibi detaylı bilgilerin takibi yine j-guar üzerinden
takip edilebilir. Bunun dışında ihalelerle ilişkili fiyat tekliflerinin
takibi, garanti ve teminat işlemlerini takibi gibi diğer takip işlemleri de j-guar üzerinden yapılabilir. İhale için gerekli dokümanları
belirtebilir, idari şartname bilgilerini tanımlayabilir, ihaleler için
fiyat tekliflerini belirleyebilirsiniz. Tedarikçiler tarafından sunulan
tüm dokümanların takibi mümkündür. Ayrıca j-guar ihale yönetimi
modülü ile satın alma ve satış sözleşmelerini de kolayca oluşturabilirsiniz.

Dış Ticaret
Dış ticaretin etkin yönetimini j-guar dış ticaret modülü ile sağlayın!
Tüm yasal yükümlülüklere tam uyum sunan j-guar, serbest ticaret

bölgelerinde yer alan firmaların tüm gereksinimlerine de tam cevap verir. Dış ticaret işlemlerine ait tüm maliyetlerin hesaplanmasını j-guar ile yapabilirsiniz. Kredi mektubu ve mali destek takibini
sunan j-guar dış ticaret modülü üzerinden ayrıca belli bir ihracat
işlemine ait finansal desteğin takibini de yapabilirsiniz.

Bakım Yönetimi
Varlıkların planlı bakım süreçlerinin yönetimi ve varlıklar üzerinde
gerçekleştirilen onarım işlemlerinin takibini j-guar bakım yönetimi
modülü ile yapın. Bakım taleplerinin değerlendirilmesini de modül
arayüzleri üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bakım maliyetlerinin işgücü, malzeme ve ekipman detaylarıyla takibi ve bakım
süreçlerinin diğer modüllerle entegrasyonu bu entegre yönetim sisteminde çok daha kolay. Bakım işlemleri için gerekli malzemelerin
temininde sihirbaz arayüzlerini de kullanabilirsiniz.

Üretim Yönetimi
Üretim reçete ve rotalarının tanımlanmasını sağlayan j-guar üretim
yönetimi modülü, üretim emirleri ile baştan sona üretim sürecinin
takip imkanını size sunar. Üretim maliyetlerinin işgücü, malzeme
ve ekipman detaylarıyla takibi de mümkündür. Üretim süreçlerinin
diğer modüllerle entegrasyonu sağlanmıştır. Ayrıca üretim için gerekli malzemelerin temininde sihirbaz arayüzleri kullanabilirsiniz.

Maliyet Muhasebesi
İşletmeler için maliyet muhasebesini en etkin ve en gerçekçi şekilde

‘Mevcut operasyonel sistemden kesilen ve günde 100 bin adedi geçen ilaç
faturalarının merkezi bir veritabanına aktarılmasını ve devamında da
tüm fatura kapama işlemlerinin yapılabileceği bir sistemi arzuluyorduk.
En kritik detay, aktarımın 2 saat gibi bir sürede gerçekleştirilmesiydi.
Bununla birlikte tüm eczanelerin risk ve tahsilat analizlerine de gereksinimimiz vardı. j-guar’la birlikte bu isteklerimizin tamamı karşılanmış
oldu. j-guar çözümünü ilk kullanan firmalardanız. Daha önceden kullandığımız farklı bir firmaya ait ERP yazılımını konsolide kullanamıyorduk. Eski sistemde veritabanı güvenliği yoktu ve veri kayıpları yaşanıyordu. Tüm bu sıkıntıları aşmak için j-guar’ı tercih ettik.’
Engin Kavas
Hedef Alliance Holding / Genel Müdür Yardımcısı
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yapmanız rekabetçi piyasa koşullarında son derece kritik. Aktivite bazlı maliyetlendirme imkanı sunan j-guar maliyet muhasebesi
modülü ile maliyetleri, tanımlanmış parametre ve koşullara göre
maliyet kaynaklarında toplayabilirsiniz. Belirli dağıtım anahtarlarına, kurallara ve koşullara göre maliyet dağıtımını da yapabilirsiniz.
Bunun yanı sıra maliyetleri direkt olarak hizmet, malzeme ve ekipmanlara dağıtabilir ve maliyet dağıtım şablonları oluşturabilirsiniz.
Genel muhasebe ana tablosuna veya ikincil tablolara dayalı maliyet muhasebesi yapma imkanı sunan j-guar, bütçeye dayalı maliyet
muhasebesi için de çeşitli araçlar sunmaktadır. Yetenekli arayüzleri
ve araçları kullanarak planlanan ve gerçekleşen maliyetleri kolayca
karşılaştırabilirsiniz.

Finans Yönetimi
Finansal yönetim ile ilgili yazılım çözümlerinde Logo gücünü tam
anlamıyla yansıtan j-guar finans yönetimi çözümü, size uçtan uca
bir altyapı sunuyor. Çoklu döviz sistemini kullanıcılarına sunan
j-guar ile müşteri risk limitlerinin otomatik kontrolünü yapabilir
ve otomatik uyarılar oluşturabilirsiniz. Borç ve alacak risk ayarlamalarını kolaylıkla yapıp borç ve alacak kur farkı hesaplamalarını
da arayüzler üzerinden yapabilirsiniz. Nakit tahmini ve borç/alacak
takibinde sizi yalnız bırakmayan bu güçlü sistem ile borç kapama
işlemlerinde çapraz kur hesabı yapabilirsiniz. Ödeme ve tahsilat
planlarınızı yapabilir, çek/senet işlemlerinizi takip edebilir, kasa
ve banka işlemlerinizi tutabilirsiniz. j-guar, bir müşteri için birden
fazla teslimat adresi ve hesap tanımlama imkanı sunar. Teminat ve

teminat mektubu operasyonlarınızı yapabilir, kredi kartı işlemlerini
yine bu sistem üzerinden tanımlayabilirsiniz. Zamanında ve doğru
yönetsel rapor alabilmek, finans yönetiminin en can alıcı noktasıdır.
j-guar bu noktada en güvenilir yardımcınız. Detaylı ve efektif kredi
takip sistemi sunan sistem ile mali yatırımların takibini yapabilirsiniz. Leasing sözleşmelerinin takibi ve diğer modüllerle entegrasyonu da sunulmaktadır.

Genel Muhasebe
Finans yönetiminde olduğu gibi genel muhasebe araçları ve yetenekleri konusunda da j-guar Logo’nun uzun yıllara dayanan büyük
birikimini yansıtmaktadır. Uluslararası muhasebe standartlarına
uyumun yanında, güncel TTK ve yürürlükteki diğer mevzuatlara
tam uyum söz konudur. Finansal faaliyetleri en doğru biçimde takip ederek güncel bilgiyi görüntüleme imkanı sunan j-guar genel
muhasebe modülü, yetkilendirme ve güvenlik özellikleriyle veri
erişimini her seviyede kontrol altına almaktadır. Firma ve departman seviyesinde rapor almak mümkündür. Önceden tanımlanmış
finansal tabloları ihtiyaçlar doğrultusunda kişiselleştirebilirsiniz. Fiş
kayıtları üzerinden işlemlere ulaşabilir ve tüm döviz kurlarını Logo
portal’den kolayca indirebilirsiniz. İkinci hesap planı oluşturabilir ve
bununla birlikte kurumlar arası konsolidasyonu tam olarak sağlayabilirsiniz.

‘Grubumuz bünyesindeki 6 adet araç markasının satış ve satış sonrası hizmetlerine ait özel yazılımlardan, j-guar’a entegrasyon talebimiz mevcuttu. Proje sonunda tüm markaların j-guar ile entegrasyonu
sağlandı ve konsolide finansal raporlar üretildi. Ayrıca uyarlama ile
yapılan ‘Araç föy yönetimi yazılımı’ ile tüm araçların sıfır km ve ikinci
el durumundaki birim maliyet ve karlılıkları kolayca hesaplanır hale
geldi. Altı markanın dağıtık olan finans ve muhasebe sisteminin konsolide olarak tek bir veritabanında tutulması sağlandı. Logo Tiger2
programını kullanıyorduk. j-guar’ın uyarlanabilir olması ve ihtiyaçlarımızın bu uyarlamalar ile karşılanabilmesi, asıl tercih sebebimiz oldu.’
Bünyamin Akkaya
İnciroğlu Otomotiv / Mali İşler Müdürü
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İNSAN
KAYNAKLARI

Personel Yönetimi

Kurum mevcut ve eski çalışanlarına ait tüm özlük ve nitelik bilgilerinin kronolojik olarak detaylı ve etkin bilgi takibini j-guar ile
yapabilirsiniz. İzin yönetimi modülü ile bağlantılı olarak hak edilen, kullanılan, devredilen izinlerin personel kartı üzerinden takibi mümkündür. Borç/Alacak Yönetimi modülü ile bağlantılı olarak
personele ait borç ve alacak hareketleri ile harcırah kayıtlarının takibi yapılabilmektedir. Performans, eğitim, kariyer ve başvuru bilgilerine personel kartları üzerinden ulaşabilirsiniz. Dokümantasyon
takip özelliği sayesinde personel kartına Word, Excel, pdf, html, vb.
istenilen formatta dosya ekleyebilirsiniz. Personel kartında fotoğraf
veya imza gibi görsel bilgileri saklayabilir ve yasal rapor ve formları
kolayca oluşturabilirsiniz.

Ücret Yönetimi

Kapsamlı bordro yönetimi yapısı ile mevzuat bilgisi gerektiren
karmaşık yasal prosedürlerle ve rutin işlemlerle uğraşmadan çalışanlara sağlıklı ödeme yapmayı sağlayan j-guar, kurumun kendi
yapısına göre esnek bir şekilde mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve
ek kesintiler tanımlamaya izin verir. Yapılan tüm değişiklikleri de
değişim tarihleri ile saklayabilirsiniz. Web üzerinden çalışma özelliği sayesinde uzaktaki kullanıcıların kolaylıkla veri girişi yapmasını
sağlar. Bankalara otomatik ödeme emri göndermeyi kolaylaştırır.
Kamu çalışanları bordro işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.
Toplu işlemleri ve veri aktarımlarını da otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca j-guar resmi bordro raporlarını (e-bildirge, işe
giriş, işten çıkış, kimlik bildirme vb.) oluşturup saklamayı, geçmiş
dönemlerde üretilmiş raporlara kolaylıkla ulaşmayı sağlar.

İzin Yönetimi

Çalışan sayısı arttıkça farklı tarihlerde alınan izinlerin yönetimi de
başlı başına bir konudur. Yıllık izin, ücretsiz izin, hastalık izni, do-

‘j-guar öncesi Logo İK’yı uyarlama ile kullanıyorduk. Eskiden Delphi İK’da
memur maaşları, harcırah, kümülatif vergi sıfırlaması arayüzle yapılıyordu. j-guar’la birlikte bu hesaplamalar sistem üzerinden yapılır hale geldi.
İlerleyen sürede izin ve eğitim modülü de ilave edilerek, personellerin izin
kayıtlarını kendilerinin girmesini hedefliyoruz. Pek çok modülün j-guar’da geliştirilmiş olması geçiş yapmamızı da kolaylaştırdı.’
Fethullah Dinçsoy
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Muhasebe Müdürü
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ğum izni, evlilik izni, vb. gibi ayrı ayrı takip edilmesi istenen izin türlerini j-guar ile detaylı sınıflandırmaya tabi tutabilirsiniz. Ücretli ve
ücretsiz izin, fazla mesai gibi bordroya yansıtılmak istenen izinlerin
otomatik transferi, ücretsiz izin süresinin çalışılmayan süre olarak
kıdem/ihbar vb. hesaplardan düşürülmesi gibi tüm işlemler tam
otomatik ve entegre olarak hızla gerçekleşir. İzin defterini otomatik
oluşturabilir, hak edilen izinleri yasal izin tablosu dışında firmaya
özgü yöntemlerle de hesaplayabilirsiniz. Kritik grup kontrolü ile
kurum içerisinde departmanların işlerini kesintisiz sürdürmelerini sağlayabilirsiniz. İş takviminde çalışma saatlerini ve yıllık tatilleri
tanımlamaya izin veren j-guar, çalışanların hak ettiği, kullandığı ve
devreden izinlerini sadece yıl bazında değil, geçmişe doğru da takip
eder.

Borç/Alacak Yönetimi

Personele verilecek olan borçlar ve personelin alacaklarını özelliklerine göre tanımlayıp takip etme imkanı sunan j-guar, borç ve alacakları otomatik olarak puantaj hesaplarına yansıtmayı, veya puantaj kartına yansıtmadan eşleştirerek mahsup etmeyi sağlar. Borçları
taksitlere bölebilir ve verilen tüm borçlara öncelik sırası vererek geri
ödeme işlemlerinin bu sırada yapılmasını sağlayabilirsiniz. Finans
modülünün cari hesap işlemleri ile entegre çalışmaktadır. Personele
verilen borçlar için faiz oranı belirleyerek ödenememe durumunda
faiz tutarlarını da sistem tarafından hesaplatabilirsiniz. Borç-alacak
eşleştirmelerini kolayca yapabilirsiniz. Çalışanların şirket dışında
yaptıkları her türlü harcamanın harcırah sistemi üzerinden takip
edilmesi, proje bazlı muhasebeleştirme yapılabilmesi mümkündür.

Eğitim Yönetimi

İK yöneticileri için eğitim planlamalarını etkin yapmak kurumsal
bilgi düzeyinin yükselmesi açısından çok önemlidir. Şirket içi ve şirket dışı eğitimleri düzenleyip takip etme, katılımcılar ile ilgili kayıtları tutma, raporlama ve maliyetleri hesaplamak j-guar ile çok

kolay. Çift yönlü eğitim ve yetkinlik ilişkisi ile yetkinlikleri geliştirmek için hangi eğitimlerin alınması gerektiğini tespit edip eğitimlerin hangi yetkinliklere etki ettiğini gösterme ve personel yetkinliklerini otomatik güncelleme mümkündür. Rol tanımında yer alan
eğitim bilgileri ile çalışanın almış olduğu eğitimleri karşılaştırarak,
kişinin gelişimi için hangi eğitimleri alması gerektiğini tespit edip
talep planlama yapabilirsiniz. Esas katılımcı ve yedek katılımcıları
kolayca belirlersiniz. Eğitimler için gerekli tüm kaynakları istenilen
detayda maliyetleri ile tanımlayıp raporlayabilirsiniz. Eğitim kayıtlarında eğitimci, katılımcı ve eğitimle ilgili yorumları tutabilirsiniz.
Katılımcılar için minimum ve maksimum yeterlilik düzeylerini belirleme imkanı da sunan j-guar, eğitim bilgileri ile eğitim sonuçlarını e-posta ile katılımcılara veya yöneticilerine toplu olarak bildirme
kolaylığını size sunar.

Kariyer Yönetimi

Eğitim ve Performans Yönetimi modülleri ile entegrasyon sayesinde, çalışanın gerekli bilgi, beceri, deneyim ve donanımını planlı
bir şekilde edinmesini sağlayan Kariyer Yönetimi Modülü, kariyer
haritaları yoluyla çalışanların kariyer yolunu detaylı biçimde takip
etmeyi sağlıyor. Yöneticilerin, çalışanları için kariyer önerileri getirmelerini sağlayan modül sayesinde, ilişkili pozisyonları gruplayarak
benzer yetkinlik gerektiren işleri kolaylıkla takip etmenizi sağlıyor.
Kariyer yönetimi modülü ile çalışanların mevcut pozisyonu, potansiyel pozisyonlar, firmanın mevcut durumu ve yedek plan analizlerini kullanarak çeşitli senaryolar oluşturabilirsiniz. Kariyer Yönetim
Modülü, yedek kadro planları sayesinde boşalan pozisyonlara gecikmeden uygun çalışanları getirme imkanı sunar.

Eleman Seçme ve Yerleştirme Sistemi

Şirket içerisinde yeni pozisyon boşluklarını takip etmek için j-guar
eleman seçme ve yerleştirme sistemini kullanabilirsiniz. Bu modül

‘Kendi özel yazılımımız olan hastane otomasyonunun, diğer modüllerle
tam entegrasyonunu talep ediyorduk. Bilgi İşlem departmanına bağımlılığın kalkması ve mali işler müdürlüğünün bilgi işlemden bağımsız çalışması ve üretim raporlarını hazırlayabilmesini hedefliyorduk. Şu anda
yönetim istediği çok detaylı finans raporlarına kavuştu. Proje öncesi talep edilen ihtiyaçlar da karşılanır hale geldi.’
Hülya Gürel
Bayındır Sağlık Grubu / Mali İşler Müdürü
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ile işe alım süreçlerini tüm detayları ile proje gibi tanımlayıp takip
edebilir ve işe alım duyurularını tasarlayabilirsiniz. Başvuru havuzları oluşturma imkanı sunan bu modül ile sadece yeni işe alımlarda
değil, firma içerisinde ilgili birimlerden gelen kadro ihtiyaçlarını da
sistemde toplayarak eleman seçme ve yerleştirme projelerindeki
ihtiyaç listesine baz oluşturma imkanına kavuşursunuz. Başvuru
bilgilerini personel kartında tutulan bilgiler ile aynı detayda takip
edebilir ve iş görüşmelerini çizelgeleyip görüşme sonuçlarını kaydedebilirsiniz.
j-guar eleman seçme ve yerleştirme modülü ile adaylara gönderilecek yanıt mektupları tasarlanıp toplu olarak gönderilebilir. İşe
alımlarla ilgili harcamalar bütçelenip izlenebilir. Uygunluk analizi
yoluyla, adayların yetenekleri ile pozisyonun gerektirdiği bilgi ve becerileri kıyaslanabilir.

Performans Yönetimi

Kurumsal ve rekabetçi şirketlerde performans yönetimi çok önem
verilen bir konudur. j-guar performans yönetimi modülü ile hem
hedeflere, hem de yetkinliğe göre performans kriterleri oluşturabilirsiniz. Performans kaydı girişinden sonra, bu kayda bağlı olarak
kariyer önerisi eklenebilir. Performans değerlendirme ile gelişen
nitelik bilgilerini toplu kaydetme imkanı sunar. 360 derece geribildirim sistemi ile kurumdaki tüm iş tanımlarını tam ve kapsamlı
şekilde yaparak etkin performans değerleme yapılabilir. Hedeflere
göre, yetkinliğe göre veya her ikisinin de dahil olduğu performans
değerlendirme modellerini sistemde tanımlayabilirsiniz. Çok detaylı
yetkilendirme ile performans değerleme sürecinin gizlilik gereksinimlerini tam olarak yerine getirme olanağı vardır. Sınırsız sayıda
ödül ve ceza tanımı (zam, para, eğitim, seminer, izin, tatil, vb.) yapılabilir. Hedefler çeşitli tiplere göre ve istenilen sayıda tanımlanabilir.
Modül sayesinde yetersiz performans gösteren çalışanların ihtiyaç
duydukları eğitimleri organize etmek çok daha kolaydır.

Self Servis Modülü

İK dünyasında artık iş yapış şekilleri de değişiyor. j-guar self servis modülü ile İK süreçleri tabana yayılıyor. Firma çalışanları artık
self servis modülü ile kendi İK işlem ve süreçlerini web üzerinden
kendileri görüntüleyip yönetebiliyor, izin talep girişlerini dahi web
üzerinden yapabiliyorlar. Bu modül, girişi yapılan izin talep bilgisini ilgili yöneticiye e-posta ile gönderme ya da yönetici tarafından
self-servise bağlanıldığında onay bekleyen izin taleplerini görebilme ve onay işlemini gerçekleştirebilme imkanı sunuyor. Yönetici
tarafından gerçekleştirilen talep onayları, iptal durumları gibi değişiklikler çalışana e-posta ile bildirilebiliyor.
Çalışana online olarak kendi bordro zarflarını görüntüleyebilme
ve takibini yapabilme olanağı sunuluyor. Çalışana eğitim talebinde
bulunabilme ve onay süreçlerinin takibini yapabilme imkanı sunan
self servis modülü, harcırah planlama ve masraf girişlerini gerçekleştirme şansı da veriyor. Satınalma talep girişlerinde bulunulabiliyor. Bu modül firmalara süreç yönetiminde kolaylık ve zaman tasarrufu sağlıyor ve bu şekilde iş akış ve onay süreçleri de otomasyona
geçirilerek işletmelerin toplam verimliliğine katkıda bulunuluyor.

Ücret Senaryoları Yönetimi

Ücret senaryoları yönetimi, insan kaynakları departmanlarının ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırarak bütçeleme çalışmalarında net öngörülerde bulunabilmelerini sağlayan bir modüldür.
Böylelikle; bir sonraki ücret döneminde farklı ödeme kalemleri ve
artış oranları için maliyetler belirlenerek bütçe alt yapısı için gerekli
veriler elde edilebilmektedir.

Süreç Yönetimi Modülü

j-guar süreç yönetimi modülü ile deneme süresi ve çalışma vizesi
dolanlar gibi belli tarihe göre tanımlanabilecek hatırlatıcılar (alarm)
oluşturulabilmektedir.

‘İran’ın lider uluslararası taşımacılık şirketi olan Nikan Group olarak
bizler j-guar’ı tercih ettik ve tüm iş süreçlerimize entegre ettik. j-guar çözümünü grup içerisindeki şirketlere sırayla entegre ettik. j-guar’ı
kullanmaya başladıktan sonra grup şirketleri iş süreçlerinde çok daha
çevik hale geldiler. Örnek vermek gerekir ise j-guar’dan önce bir nakliye işi ile ilgili servis faturası müşteriye 40 günden önce çıkarılıp verilemiyordu. Fakat artık sevkiyat ile eş zamanlı olarak çıkarılıp verilebiliyor. Sevkiyat ile ilgili tüm masraflar, teferruatlı bir şekilde masraf
merkezlerinde kayıt altında artık. Bu nedenle merkez ofise veri girişi
yapmaları için doküman gönderme gerekliliği de ortadan kalktı. Ayrıca benzer şekilde boyut ve ölçü hesaplama departmanına da ihtiyaç
kalmadı. Raporlama ile ilgili birçok iş yükünden, zaman kaybından ve
insan hatasından bizi kurtardığı için de j-guar’a ayrıca müteşekkiriz.’
Soroush Davari
Nikan Group / IT Departmanı Yöneticisi
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j-guar’I KULLANAN FİRMA YAPILARI
j-guar tüm sektörlerde rahatlıkla kullanılabilen bir çözüm olmakla birlikte özellikle; Proje/Taahhüt, Dağıtım öne çıkan sektörler olarak dikkat çekmektedir.
j-guar tüm satış süreçlerini takip etmenize olanak verir. Satış ve
dağıtım aşamalarında gerekli evrakların oluşturulmasından zamanında teslimat yapılmasına, esnek fiyat ve promosyon tanımlarından satıcı takibi ve dağıtım araçları rota planlamasına kadar
tüm işlemleri kolaylaştırır.
j-guar ile sevkiyat planlaması yapmak mümkündür. Sevkiyat ile
ilgili tüm masraflar, masraf merkezlerinde ayrıntılı olarak kayıt
altına alınmaktadır. Sevkiyatı yapacak olan dağıtım araçlarını
tanımlayarak kapasite ve dağıtım rotalarını j-guar ile kolaylıkla
takip edebilirsiniz.
Özellikle dağıtım sektöründe, satış verimliliğini artıracak esnek
kampanyalar tanımlamak mümkündür. j-guar’da her türlü promosyon ve puan kampanyalarını tanımlayabilir ve kampanya sonuçlarını raporlayabilirsiniz.
j-guar’da tek merkezden yönetilen sistem aracılığı ile merkez ve
şube yapılanmasına sahip şirketlerin farklı lokasyondaki sınırsız
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sayıdaki kullanıcısı, sisteme uzaktan erişim sağlar ve birbirleri
ile bağlantılı bir biçimde çalışabilir. j-guar grup şirketlerine bağlı farklı organizasyonlar altındaki süreçlerin ortaklaştırılmasını
sağlar, konsolide raporlama imkanı sunar.
j-guar ile etkin ve entegre proje yönetimi mümkündür. İnsan,
malzeme, zaman ve para gibi tüm kaynaklarda tam kontrol sağlar
ve bu sayede proje maliyetlerinde düşüş imkanı sunar.
Proje yönetiminin önemli olduğu tüm sektörlerde j-guar büyük
kolaylıklar sağlar. Planlanan ve gerçekleşen maliyetlerinizi izleyebilir, kaynak kullanım çizelgesini görüntüleyebilir ve kaynak
kullanımını optimize edebilirsiniz.
j-guar ile aktivite bazlı proje yönetimi de mümkündür. Projeye
aktivite ve alt-projeler ekleyebilirsiniz. Çalışanınızı proje lideri
olarak atayabilirsiniz. Çalışan, gayrimenkul, varlık, araç gibi kaynakları aktiviteye atayabilirsiniz.
İnşaat-Taahhüt firmaları için olan kritik noktalarda büyük kolaylıklar sağlayan j-guar, Primavera entegrasyonu, hak ediş uygulamaları, leasing uygulamaları, nakit akım tablosu özellikleri ve
detaylı kredi takip imkanları sunar.

LOGO PLATFORM TAILOR (LPT)
Her kullanıcının proje öncesi ihtiyaç ve hedefleri farklıdır. Temel
amaç, birbirinden çok farklı ihtiyaç ve hedeflerin tamamını, tek bir
platformda eksiksiz karşılayabilmektir. j-guar’ın esnek ve modüler
yapısı, ihtiyaçların tamamını karşılamaktadır. “Logo Platform Tailor”
ya da kısaca “LPT’’ ile de terzi dikişi olarak nitelenebilecek, kuruma
özel tamamlayıcı yazılım çözümleri üretmek mümkündür. Bu da
ihtiyaçların tamamını eksiksiz karşılayan ve işletmeye özel tasarlanmış, çözümler sunulmasını sağlar.
“Logo Platform Tailor”, Logo tarafından açık, ölçeklenebilir ve web
tabanlı uygulamalar geliştirmek için oluşturulan kullanımı kolay
araçlar, çok amaçlı kütüphaneler ve kapsamlı iş modüllerinin bütünüdür.
Söz konusu Logo Java Uygulamaları Geliştirme Platformu tabanında hazırlanmış, kullanıcı dostu bir uyarlama aracı olan

Logo Platform Tailor (LPT) sayesinde j-guar kurumsal düzeyde
bir çözüm geliştirme platformu özelliği kazanmıştır.
Kurumsal ihtiyaçlara özel uygulamalar geliştirilmesi için gerekli
görsel araçları ve sihirbazları sunan Logo Platform Tailor ile j-guar’da standart modüller ile entegre çalışan işletmeye özel yazılımlar
sunulabilir.
Kullanımı kısa bir eğitimle kolaylıkla öğrenilen, yazılım geliştiriciler için son derece esnek ve kolay bir platform olan LPT sayesinde,
firmaların kendi uyarlama/ürün geliştirme ekiplerini oluşturmaları,
j-guar projesi sonrasında sürekli değişen rekabet koşullarının yaratacağı ihtiyaçlara yönelik olarak tüm ek geliştirme projelerini kurum
bünyesinde planlayarak, sistemlerini tümleşik bir yapıda büyütmeleri mümkündür.

“j-guar çözümünü kullanmaya başlamadan önce, ihtiyaçlarımızı, birbiriyle entegre olmayan bağımsız yazılımlarla karşılamaya çalışıyorduk. j-guar ile birlikte,
tüm birimlerimizin aynı yazılım üzerinde entegre çalışmasını sağlayarak, iş süreçlerinde hissedilir bir gelişme kaydettik. j-guar üzerinden odamıza özel geliştirilen
uygulamalar ise verimliliğe önemli katkı sağladı Projede en çok kullanılan modüller, DTO için özel olarak uyarlama yoluyla (Logo Platform Tailor ile) geliştirilen
7 farklı modül ile birlikte Finans ve Muhasebe modülleridir. DTO için sıfırdan
uyarlanan modüllerdeki kompleks yapı, Finans ve Muhasebe modülleri ile de
perçinlenmiş ve ortaya gayet girift, sorunsuz işleyen, 7 şube/16 temsilcilik ile paylaşılan entegre bir sistem çıkmıştır. Ayrıca DTO personeline ait tüm özlük hesaplamaları da j-guar programı kullanılarak yapılmaktadır. Bugün gelinen noktada,
Logo tercihimizin ne kadar isabetli olduğu da ortaya çıkmış oldu.”
Can Özçelik
Deniz Ticaret Odası / Bilgi Yönetimi Bölümü Müdürü
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SAHİP OLMA MODELİ – LİSANSLAMA
j-guar çözümünün iki farklı sahip olma modeli bulunmaktadır.

KURULUM

1. Lisans Satış Modeli
2. Lisans Kiralama – (Kullandıkça Öde Modeli)

j-guar’ın işletmelere sunulan iki farklı kurulum modeli bulunmaktadır.

İşletmeler lisans satın alarak j-guar çözümüne sahip olabilecekleri
gibi isterler ise kiralama seçeneğini de tercih edebilirler. Kullanıcılar
tek seferde belli bir maliyetle lisans satın almak ve bunu güncel
tutmaya çalışmak yerine, sürekli güncel ve mevzuata uygun bir ürün
kullanmanın güvence altına alındığı “Kullandıkça Öde” modeliyle de
maliyet avantajına sahip olabilirler. Bu esnekliği ve kolaylığı Logo,
işletmelere farklı lisanslama modelleri ile sunuyor.

1. On-premise
2. Private Hosting

Özellikle son yıllarda işletmeler "Kullandıkça Öde" adı verilen modeli,
güçlü bir alternatif olarak lisans satın alma modeli ile karşılaştırmaya
başladı. İhtiyaçlar çerçevesinde hızla büyüyüp hızla küçülebilme
imkanı gibi esneklikler sunan kiralama modelinin birçok avantajı
mevcut. İşletmeler bu avantajları gördüğü için Logo tarafından sunulan
kullandıkça öde modelini de bir seçenek olarak gündemde tutuyor.
Logo, j-guar platformunda işletme ihtiyaçlarına yönelik fonksiyonel
özelliklerin yanısıra, kısa, orta ve uzun vadede o işletmeye nasıl bir
fayda sunulacağını, özellikle yapılacak yatırımın geri dönüşünün nasıl
gözlemlenebileceğini ortaya koyuyor.
Ürünün esneklik kabiliyetleri çerçevesinde uygulama beraberinde
sunulacak eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleri ile birlikte her
işletmeye özel bir yaklaşım sergiliyor.
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On-premise modelinde j-guar firma ortamına kurulur. Firmanın uygulamanın kurulumunun yapılacağı donanım ortamını
sağlaması beklenir. Burada firmanın uygulama için gerekli konfigürasyonu sağlayan donanımları temin etmesi, gerekli yazılımsal ve fiziksel güvenlik tedbirlerini alması gerekir. Özellikle
sunucu donanım parkı için öncesinde yatırımlarını yapmış ve
ekiplerini oluşturmuş firmaların tercih ettiği bir yöntemdir.
Private hosting modelinde ise herhangi bir donanım ve bakım
yatırımına gerek kalmadan j-guar’ın kurulumu firmaya özel
dış bir ortamda gerçekleşir. Günümüzde donanım ve bakım
yatırımından kaçınmak isteyen işletmeler artık satın aldıkları
uygulamanın üreticisinden, uygulama ile ilgili hosting hizmeti
de talep edebiliyorlar. İşte tam da bu nokta da Logo dünyadaki gelişmelere ve eğilimlere paralel bir kurulum modelini de
müşterilerine sunuyor. Arzu eden firmalar hiçbir donanım yatırımı yapmaksızın, kurulumu şirketleri dışında yaptırabiliyorlar. Böylece donanım yükseltimleri, yazılım güncellemeleri ve
bakım hizmeti operasyonları gibi birçok zaman alan ve maliyet
oluşturan süreçten uzak kalabiliyorlar. Logo tüm bu konularda
müşterilerine ihtiyaçlarına en uygun çözüm alternatiflerini sunabiliyor.

YÖNETİCİLER İÇİN
CHECK LIST

✓Platform bağımsız
✓Hızlı implementasyon
✓Değişime hızlı yanıt ve uyum
✓Düşük IT yatırımı, uygun maliyetle etkin donanım
kullanımı
✓Esnek mimari
✓Sade ve kolay kullanım sayesinde eğitim ve destek
için minimum zaman gereksinimi
✓Herhangi bir web tarayıcı ile her an her yerden erişim
imkanı
✓Merkezi yönetim
✓Marka bağımsız, açık teknoloji ile yaygın sanayi
desteği
✓IT yöneticileri için çok çeşitli donanım ve sunucu
alternatifi arasından seçim yapabilme imkanı
✓Smart Client yapısı
✓Zengin entegrasyon araç ve teknolojileri
✓Sonradan ilave ve geliştirmelere elverişli platform
✓Toplu işlemleri işlemciyi yormadan, sunucu üzerinden
yürütme ve süreci program üzerinden izleyebilme
✓Yoğun kullanılan raporları sunucu üzerinden
yürütme ve program tarafında işlem statüsünü
izleyebilme
✓Farklı teknolojilerle hızlı ve tam uyum
✓Doğru bilgiye anında ulaşım
✓Çok çeşitli tema opsiyonları
✓Tarayıcılarda dinamik arama fonksiyonları
✓Tarayıcı ve kayıtlarda alanları profile ve genele göre
gizleme
✓Bütün tarayıcılar üzerinden liste raporları alma
✓İstenildiğinde raporlardan kayıt ve hareketlere
ulaşma
✓Firmanıza özel çeşitli uygulamaları programa
uyarlama
✓Her detayda yetki tanımları
✓Tüm kullanıcı hareketlerinin log takibini yapabilme
✓Firmanızın tüm süreçlerini entegre ederek yönetme
✓İşinizi tedarik, üretim ve satış-dağıtım ekseninde tüm
yönleriyle ele alma
✓İş süreçlerinizi modüler bir yapıda yürütme
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