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Ürün açıklaması
LEM olan durumlarda 

uygulanır

LEM  olmayan durumlarda 

uygulanır

Fiyat Fiyat

─ Ana paket (1)(2)(3)(4)(5)

Logo Netsis 3 Standard ana paket (1 kullanıcı) 7,000 -

─ Kullanıcı artırımları (6)

Logo Netsis 3 Standard kullanıcı artırımı +2 13,900 15,250

Logo Netsis 3 Standard kullanıcı artırımı +5 34,050 37,450

Logo Netsis 3 Standard kullanıcı artırımı +10 65,750 72,350

Logo Netsis 3 Standard kullanıcı artırımı +20 128,350 141,200

─ Opsiyonlar 
(8)

Logo Netsis 3 Standard üretim 13,900 15,250

Logo Netsis 3 Standard maliyet muhasebesi 23,650 26,000

Logo Netsis 3 Standard makine bakım 9,250 10,150

Logo Netsis 3 Standard MRP 22,150 24,350

Logo Netsis 3 Standard dış ticaret 14,700 16,200

Logo Netsis 3 Standard yazar kasa ve POS aktarım (Windows) 5,950 6,550

─ Yabancı dil paketi (9)

Logo Netsis 3 Standard dil paketi (1 dil) 5,100 5,600

─ İş akış yönetimi (10)(11)

Logo Flow ana paket 54,400 ---

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

Logo Netsis 3 Standard fiyat listesi
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.

Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. 

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

Fiyatlar, ana paket ve geçiş fiyatları haricinde, geçerli LEM sözleşmesi olup olmama durumuna göre farklılaşmaktadır.

LEM; kullanılan ürünlerin en güncel sürümlerine, bu kapsamda eklenen yeni özelliklere ve performans iyileştirmelerine sahip olunmasını sağlayan ve satın almak istenen kullanıcı, 

çalışan, firma artırımları ve modüller için özel fiyatlardan faydalanılmasını sağlayan bir abonelik sistemidir.

LEM geçerlilik süresi 1 yıldır. Yenileme tarihi, bir önceki LEM bitiş tarihinden itibaren başlatılır.

LEM’i, bitiş tarihinden önce ya da bitiş tarihini takip eden 30 gün içinde ve düzenli yenileyen kullanıcılar sadakat indiriminden yararlanarak LEM’lerine avantajlı fiyatlar üzerinden sahip 

olabilirler.

LEM bitiş tarihini takip eden 30 gün içerisinde yenilenmeyen LEM’ler için Geçmişe Yönelik LEM alınmalıdır. Geçmişe Yönelik LEM fiyatı, Standart LEM bedelinin %10 fazlasıdır.

Kapsamlı LEM; 1 yıllık LEM + Destek hattı hizmetini içermektedir. Destek hattı hizmeti kapsamında; kullanılan ürün ile ilgili soru, sorun ya da özellik talepleri; telefonla destek hattı ve 

Logo Portal üzerinden Logo Destek ekiplerine iletilebilir, iletilen konuya ait durum ve detaylar Logo Portal üzerinden takip edilebilir.

LEM geçerliliğini yitirdiği durumda, “LEM olan durumlarda uygulanan fiyat” ile alınan ek ürünlerin kurulumu gerçekleştirilemez.

Yeni ana paket alımlarında 1 yıllık LEM bedelsizdir. Ürün geçişlerinde ise;

•Aynı segmentteki bedelli ve bedelsiz geçişlerde, önceki ürüne ait LEM geçerliliği yeni üründe devam ettirilecek şekilde (aynı başlangıç ve bitiş tarihleriyle) yeni ürüne LEM verilir.

•Üst segmente bedelli geçişlerde; yeni ürüne, geçiş tarihi itibarıyla 1 yıllık bedelsiz LEM verilir.

LEM fiyatı, üründeki en güncel konfigürasyona bakılarak (ana paket, modül, kullanıcı/çalışan/firma artırımı) hesaplanır. Kullanıcı artırımları, satın alındıkları andan itibaren LEM fiyat 

hesaplamasına dahil edilir. Opsiyonlar (modüller) için ise LEM fiyat hesaplaması; LEM’in bitiş tarihi dikkate alınarak yapılır. Satın alınmasının üzerinden 1 yıl geçen her modül için, 1 yılın 

dolduğu ay ile Standart LEM bitiş tarihine kadar olan süre kontrol edilir ve açıkta kalan aylar LEM fiyat hesaplamasına dahil edilir.

LEM fiyatlarına yetkili Logo İş Ortakları’nın servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet fiyatları dahil değildir.

Eğitim hizmetlerinin, yalnızca yetkili Logo iş ortaklarından ve sertifikalı eğitim uzmanlarından alınması önemle tavsiye edilir. 

Logo Netsis 3 Standard fiyat listesi  1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.



Ürün açıklaması
LEM olan durumlarda 

uygulanır

LEM  olmayan durumlarda 

uygulanır

Fiyat Fiyat

─ e-Çözümler (12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)

─ e-Fatura

Logo Netsis 3 Standard e-Fatura dosya aktarımı (1 firma) 3,800 4,200

Logo Netsis 3 Standard e-Fatura dosya aktarımı firma artırımı 560 620

Logo Netsis 3 Standard e-Fatura GİB online entegrasyon (1 firma) 45,900 50,500

Logo Netsis 3 Standard e-Fatura GİB online entegrasyon firma artırımı 1,400 1,540

Logo Netsis 3 Standard e-Fatura özel entegratörlük entegrasyonu (1 firma) 10,100 11,150

Logo Netsis 3 Standard e-Fatura özel entegratörlük entegrasyonu firma artırımı 1,350 1,490

─  e-Defter

Logo Netsis 3 Standard e-Defter (1 firma) 12,700 -

Logo Netsis 3 Standard e-Defter firma artırımı 2,400 -

─ e-Arşiv Fatura

Logo Netsis 3 Standard e-Arşiv Fatura (1 firma) 3,400 3,750

Logo Netsis 3 Standard e-Arşiv Fatura Firma artırımı 505 560

─ e-İrsaliye

Logo Netsis 3 Standard e-İrsaliye 1(firma) 2,800 3,100

Logo Netsis 3 Standard e-İrsaliye firma artırımı 395 435

Logo Netsis 3 Standard e-İrsaliye (GİB Online Entegrasyonu) (1 firma) 20,750 22,850

Logo Netsis 3 Standard e-İrsaliye (GİB Online Entegrasyonu) firma artırımı 2,750 3,050

Logo Netsis 3 Standard e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör) (1 firma) Bedelsiz 3,100

Logo Netsis 3 Standard e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör) firma artırımı Bedelsiz 435

─ Diğer e-Çözümler

Logo Netsis 3 Standard e-Ekstre (1 firma) 3,800 4,200

Logo Netsis 3 Standard e-Müstahsil Makbuzu (1 firma) Bedelsiz 1,520

Logo Netsis 3 Standard e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı Bedelsiz 280

─ Entegrasyon çözümleri

Logo Netsis 3 Standard Netopenx geliştirme lisansı 12,050 13,300

Logo Netsis 3 Standard Netopenx 1,950 2,150

Logo Netsis 3 Standard Netopenx kullanıcı artırımı +1 1,950 2,150

Logo Netsis 3 Standard Netopenx kullanıcı artırımı +5 8,750 9,650

─ Yönetim karar destek sistemleri

Logo Mind Navigator Enterprise (1 kullanıcı) 13,600 14,950

─ Kullanıcı artırımları

Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +2 5,500 6,050

Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +5 9,150 10,050

Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +10 15,900 17,500

Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +20 27,100 29,800

Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +50 43,200 47,550

Logo Mind Navigator Enterprise Extend'ten geçiş

─ Eğitim(27)(28)(29)(30)

Logo Netsis 3 Standard eğitim hizmeti 2,300 insan/gün

Logo Flow eğitim hizmeti 2,750 insan/gün

Logo Mind Navigator Enterprise eğitim hizmeti 2,000 insan/gün

e-Çözümler eğitim hizmeti 2,300 insan/gün

Logo Mind Navigator Enterprise liste fiyatları üzerinden %40 indirim uygulanacaktır.

─ Ürün geçişleri

Logo Netsis 3 Standard fiyat listesi  1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.
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─ İş akış yönetimi kullanıcı artırımları
Geçerli LEM sözleşmesi olan 

durumlarda ugulanır

Geçerli LEM sözleşmesi olmayan 

durumlarda uygulanır 

Logo Flow kullanıcı artırımı +20 12,150 13,350

Logo Flow kullanıcı artırımı +50 22,950 25,200

Logo Flow kullanıcı artırımı +100 43,000 47,250

Logo Flow kullanıcı artırımı +200 77,750 85,450

11. · Logo Flow ürününün LEM bedeli, lisans bedelinin %13'üdür.

12.

· Firmalar, GİB Online entegrasyon sayesinde, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB'in 

sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedir.

13.

14.

15.

16.

·  e-Ekstre kontör ücretlendirmesi aşağıdaki gibidir;

Günlük Kullanım
Her dosyadaki her gün için 

1 Kontör

Aylık Sınırsız (*Aylık paketler her ay otomatik olarak yenilenir.)
Aylık banka ve dosya sınırsız

30 Kontör

Yıllık Sınırsız (*Yıllık paketler her yıl otomatik olarak yenilenir.) 
Yıllık banka ve dosya sınırsız

300 Kontör

17.

18. e-Çözümler

Logo e-Müstahsil Makbuzu

Logo e-İrsaliye

· Firma sayısı; müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir.  Ek firma ihtiyaçları için firma artırımı alınması gerekmektedir. Firma 

sayısı artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir.

· Güncel LEM’i olan, Logo e-Fatura modülüne sahip ve eLogo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için e-İrsaliye modülü bedelsizdir. Bedelsiz sahip olunan                                            

e-İrsaliye modülü,  bir sonraki sene LEM hesaplamasına dahil edilecektir. 

· e-Çözümler ile ilgili yasal mevzuat düzenlemeleri ve zorunluluklardan yararlanabilmek adına kullanılan Netsis ürününün en güncel versiyonu olması tavsiye edilir.

Logo e-Ekstre

· 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 Netsis 3 Standard; satış yönetimi, satınalma yönetimi, stok yönetimi, finans yönetimi, genel muhasebe, kalite kontrol, esnek yapılandırma, dinamik depo, kantar, NDI, sms, kredi 

kartı, proje yönetimi, log, dövizli işlemler, seri-lot uygulaması, sipariş revizyon takibi, workplace, form bazı alan güvenliği, demirbaş uygulaması, serbest rapor üretici özelliklerini içerir.

Veri tabanı bedeli  fiyatlara dahil değildir. Microsoft® SQL Server® ve Oracle güncel sürümleri desteklenmektedir.

· e-Müstahsil Makbuzu, sadece eLogo Özel Entegratörlüğü ile çalışan bir modüldür. Güncel LEM’i olan ve eLogo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için                e-Müstahsil 

Makbuzu modülü bedelsizdir.  Bedelsiz sahip olunan e-Müstahsil Makbuzu modülü, bir sonraki sene LEM hesaplamasına dahil edilecektir. 

Logo e-Fatura

· e-Fatura Dosya Aktarımı, e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımını sağlarken, e-Faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu e-Fatura portalı üzerinden 

manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir. 

· Firmalar, Özel Entegratörlük Entegrasyonu sayesinde, özel entegratör vasıtasıyla GİB'in sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedir.

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

· e-İrsaliye modülünü kullanabilmek için, minimum 9.0.12 sürümüne sahip olmak gerekmektedir.

─ e-Çözümler

· 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.

Makine bakım modülü, üretim modülü ile birlikte çalışır. 

Dil paketi fiyatı; Arapça, Farsça, Rusça, Azerice dillerinden biri için geçerlidir. Örneğin; Arapça ve Farsça dillerini satın almak isteyen LEM sahibi kullanıcılar 5.100TLx2=10.200 TL 

ödemelidir.

Logo e-Defter

· 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.

Logo Netsis 3 Standard ürünü minimum 3 kullanıcı olarak lisanslanır. (Logo Netsis 3 Standard ana paket + Logo Netsis 3 Standard kullanıcı artırımı +2 olarak lisanslanması gerekmektedir) 

Logo Netsis 3 Standard ürünü en çok 21 kullanıcıya kadar kullanılabilir.

─ Açıklamalar

Logo Netsis 3 Standard ile Türkçe ve İngilizce dilleri standart özellik olarak sunulur. Arapça, Farsça, Rusça, Azerice dilleri ek dil paketi olarak desteklenmektedir.

Logo Netsis 3 Standard, Microsoft® SQL Server® 2012 R2/2014 Express Edition ve üzeri veritabanı ile kullanılabilmektedir. En az 16 GB Ram ve 10 GB boyutundaki disk alanına ihtiyaç 

duymaktadır. Microsoft® SQL Server® 2014 ve Microsoft® SQL Server® 2016 ihtiyaçları için lütfen yetkili İş Ortaklarına danışınız.

Ana paketlere eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir (Örnek: Logo Netsis 3 Standard ana pakete “+5 kullanıcı” artırımı 

yüklendiğinde, toplamda 6 kullanıcı elde edilir. Setler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse, ayrıca kullanıcı artırım seti almaya gerek yoktur).

─ Opsiyonlar

 İş akış yönetimi                  

· Logo Flow ana paketi 200 kullanıcı içermektedir. 

· Logo Flow ürününün kullanıcı sayısı, bağlı bulunduğu ERP ürününün kullanıcı sayısından bağımsızdır. Logo Flow ürünü için ayrıca kullanıcı artırımı satın alınması gerekmektedir. 

· Logo Flow kullanıcı artırımı paketi fiyatları aşağıdaki gibidir. 

· Netsis ürün ailesinde yer alan e-Fatura ve e-İrsaliye modüllerindeki "1 firma" içerikli lisanslama modeli değişikliği, "9.0.26" ve sonrası sürümlerde geçerlidir.

· e-Defter uygulamasının çalışabilmesi ve ilgili mevzuat gerekliliklerini karşılayacak şekilde kullanılabilmesi için kullanıcının her zaman güncel ve geçerli bir LEM aboneliği olması ve hem e-

Defter modülünün hem de ilgili temel setin en güncel halini kullanması teknik bir zorunluluktur. Kullanıcı tarafından bu teknik ön koşulun karşılanmaması, güncel ve geçerli bir LEM 

Aboneliği bulunmaması halinde e-Defter mevzuata uygun oluşturulamayacağından; e-Defter uygulaması kullanılamayacak/erişilemeyecektir. İlgili ön koşulların ve teknik gerekliliklerin 

karşılanmaması halinde tüm sonuçlardan kullanıcı sorumludur.

Logo e-Arşiv Fatura

Logo Netsis 3 Standard fiyat listesi  1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.
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29.

30.

Logo Mind Navigator Enterprise için tavsiye edilen eğitim süresi 8 saattir.

─ Eğitim
Logo Netsis 3 Standard için tavsiye edilen eğitim süresi 35 saattir.

Logo Netsis 3 Standard’a, Logo Netsis 3 Entegre ürünlerinden geçiş yapılabilmektedir. Bu ürünler dışındaki ürünlerden geçiş yapmak isteyen kullanıcılar önce 3 serisi ürünlere geçiş 

yapmaları daha sonra Logo Netsis 3 Standard'a geçiş yapmaları gerekmektedir. 

─ LEM

Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

Logo Netsis 3 Standard'a alt segment ürünlerden geçiş

Logo Netsis 3 Standard'a Logo Netsis Standard 2'den geçiş

Logo Netsis 3 Standard çözümüne Logo Netsis 3 Entegre çözümlerinden geçişlerde, 'Dış Ticaret (İthalat/İhracat Kapama)' modülü sahipliği bulunduğu durumda ve e-İhracat fonksiyonu 

ihtiyacı var ise, geçiş yapılan ürüne ait dış ticaret modülünün satın alınması gereklidir. 

─ Ürün geçişleri

LEM fiyatı, kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %10’u alınarak, kapsamlı LEM ise %15'i alınarak hesaplanır.

Logo Netsis 3 Standard kullanıcıları, LEM bedellerine ek, lisans bedellerinin %5'ine denk gelen ek bedel karşılığında 1 yıllık Kapsamlı LEM sahibi olabileceklerdir.

e-Çözümler eğitim hizmeti;  e-Fatura, e-İrsaliye, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-Müstahsil Makbuzu, e-Ekstre, eLogo e-Mutabakat, eLogo e-Tahsilat ve 

eLogo e-Defter çözümleri için ayrı ayrı sunulmaktadır. e-Çözümler eğitim hizmetlerinin fiyatları ve süreleri, bağlı olduğuğu ERP Ürün grubuna  göre belirlenmektedir.

Logo Flow için tavsiye edilen eğitim süresi 40 saattir.

Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

Logo Netsis Standard 2 kullanıcıları Logo Netsis 3 Standard ürününe geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalıdır. Alınması gereken Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş 

gününe göre 30 günden daha ileri bir tarihte ise Geçmişe Yönelik LEM’lerin yapılması yeterlidir. Eğer, Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha yakın bir 

tarihte ise ek olarak Standart LEM’in de alınması gerekmektedir. LEM güncellemesi ardından geçiş bedeli olarak ellerinde bulunan lisansların standart LEM bedelinin %40’ını ödemelidir.

Alt ürün segmentinden geçişlerde mevcut ürüne ait ana paket, kullanıcı ve modüllerin güncel liste fiyatları ile geçiş yapılan ürüne ait güncel liste fiyatları arasındaki fiyat farkı alınır.

Logo Netsis 3 Standard fiyat listesi  1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.


