
Uçtan uca depo yönetimi için
akıllı çözüm Logo WMS Platform!
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• Sürece göre uyarlanabilir çalışma yapısı ve kişiselleştirilebilir arayüzler 
• Kullanıcı dostu ekranlar
• Kişiselleştirilebilir rapor tasarım aracı
• Profesyonel entegrasyon birimi
• Dağınık depo yapısına uygunluk 
• RFID 
• Kişiselleştirilmiş dashboard'larla kolay takip

Neden Logo WMS Platform?

www.logo.com.tr   |   444 56 46

Her sektörden orta ve büyük ölçekli, Depo Yönetim süreçlerini daha iyi ve tam kontrollü 
yönetmek isteyen, mevcutta Depo Yönetim otomasyon sistemine sahip olan ve daha iyi 
bir sistemle değiştirmek isteyen veya depo yönetim sistemine sahip olmayıp böyle bir 
sistem kurmak isteyen tüm işletmeler bu ürün için hedef kitlemizdir.  Depo süreçlerini 
özelleştirmiş veya özelleştirmek isteyen firmalar, teknolojik altyapıya sahip depolar için 
de Logo WMS Platform'u önerebilirsiniz.

Logo WMS Platform'u hangi müşterilerinize
önerebilirsiniz?

Logo WMS Platform hangi Logo ERP
çözümleriyle entegre çalışır?

Logo WMS Platform'u marka bağımsız tüm ERP'ler ile satışını gerçekleştirebilirsiniz. 
Hatta ERP bağımsız olarak da kolaylıkla devreye alabilirsiniz.

Logo WMS Platform'u farklı bir ERP ile veya
ERP olmadan da satışını yapabilir miyim? 

Logo WMS Platform Ana Paket: Logo WMS Platform  bir proje çözümdür.  Tüm depo 
yönetimi süreçlerini firmaların ihtiyaçlarına göre uçtan uca  çözüm sunmak için 
maksimum düzeyde özelleştirme yaparak tasarlayabilirsiniz.

Logo WMS Platform Üretim Modülü: Logo WMS Platform ana paketi ile entegre çalışan 
Üretim modülü ile firmalar hızlı üretim ve üretim süreçlerinin tamamını yönetebilir. 

Müşterilerinize Logo WMS Platform'u hangi
paket seçenekleriyle sunabilirsiniz?

Logo WMS Platform ana paket satın aldığınızda paket içeriğinde 1 kullanıcı 
tanımlanmıştır. İhtiyaç duyduğunuz kadar kullanıcı artırımı satın alınabilir.

Logo WMS Platform'da
kullanıcı sınırlaması var mı?

Logo WMS Platform Ana Paket, Kullanıcı Artırımı ve Üretim Modülü için sistemde tanımlı 
malzeme kartları üzerinden sipariş edilebilir. Kiralama modeli ile sipariş vermek için ise 
ayrıca kiralama - yıllık ve kiralama - aylık olarak malzeme kartları tanımlanmıştır. 

Logo WMS Platform siparişi nasıl verilir?

Güncel LEM sahibi Logo Ocean kullanıcıları, Logo WMS Platform'a 31 Aralık 2019 tarihine 
kadar hiçbir ek ücret ödemeden geçiş yapabilir. 

Logo Ocean kullanıcıları
Logo WMS Platform'a nasıl geçiş yapabilir?

Logo Ocean çözümünün satışı 3 Temmuz 2019 tarihinde sona ermiştir. LEM 
kapsamındaki hata giderici (bugfix) sürümler ve teknik destek 3 Temmuz 2019 tarihine 
kadar devam edecektir. Bu tarih sonrasında, ürünle ilgili verilen tüm hizmetler 
sonlandırılacaktır. Dolayısıyla Logo Ocean kullanıcılarının Logo WMS Platform'a ye 
bugünden geçmesi zahmetsiz ve verimli bir seçenek olacaktır.

Logo Ocean için ürün
geliştirmeleri devam edecek mi?

Logo WMS Platform kullanıcıları tele-destek hizmetimizden 3 ay boyunca ücretsiz 
faydalanabilecektir. Logo Teknik Destek Hattı, hafta içi her gün 08:00-17:00 saatleri 
arasında 444 56 46 numaralı saatleri arasında hizmet vermektedir.

Logo WMS Platform kullanıcıları
tele-destek hizmetinden nasıl faydalanabilir?

Logo WMS Platform ile üretimden satışa kadar tüm değer zincirinizdeki 
malzeme hareketlerini optimize ederken depo süreçlerini en iyi şekilde 
yöneterek kârlılığı ve verimliliği artırın.

Logo j-Platform, Logo Tiger Wings Enterprise, Logo Tiger 3 Enterprise, Logo Tiger Wings, 
Logo Tiger 3, Logo Go 3, Logo Netsis Wings Enterprise, Logo Netsis 3 Enterprise, 
Logo Netsis Wings, Logo Netsis 3 Standard, Logo Netsis 3 Entegre çözümleriyle entegre 
çalışır. Böylece Logo WMS Platform ile ERP arasında otomatik veri aktarımı sağlanarak 
veri girişlerinin tekrarlanmasına gerek kalmaz. Kısacası, Logo ERP kullanıcıları için, 
Logo WMS Platform'u devreye almak sizin için çok kolay!


