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TÜM ÇALIŞTIĞINIZ

BANKALARIN

İŞLEM VERİLERİNİ

“LOGO TIGER” PROGRAMINA

KOLAY VE HATASIZ

BİR ŞEKİLDE İŞLENMESİNİ

İSTER MİSİNİZ ?

Nasıl Çalışır? 
Öncelikle çalışılan bankalardan MT940 dosyasının temin 
edilmesi gerekmektedir. Bu işlem için bankaların hazırlamış
olduğu formlar doldurularak başvurular yapılır. Daha 
sonra Program içerisinde banka tanımları yapılır ve program 
bütün kolaylıkları ile kullanmaya hazırdır.

Kimler Kullanmalı?
Yoğun banka işlemleri olan, çeşitli bankalar ile çalışan ve Logo 
Tiger3 veya Logo Tiger3 Enterprise ürünleri kullanan
işletmeler bu ürünü kullanarak iş yüklerini azaltabilirler.   
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Logo MT940 Nedir? 

Bankalar tarafından gönderilen MT940 ismi ile anılan 
dosya formatı ile Logo Tiger ürünlerini kullanarak Banka 
hareketlerini Logo Erp ürünlerine kolayca eklemeye 
yarayan uygulamadır. 
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* Tüm bankalar ile çalışır

* Toplu veri girişi

* Dosya kontrolü
* Raporlama modülü

* Detaylı işlem kayıtları
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Tekrarlayan Kayıtların Girilmesini Engellemek 
   Logo’ ya Aktarılan her kaydın yeniden  programa aktarılmasını engellemek amacıyla kaydı tutularak 
her işlem aşamasında kontrol edilir. Bu sayede Logo’ ya aktarılan bir satır kesinlikle tekrar 
aktarılamaz. Buna rağmen kullanıcı kendi isteği ile tekrar aynı kaydı aktarmak istiyorsa 
“Logo Hareket Geçmişi” tablosu içerisinden ilgili satırın bilgisini silerek aktarımı tekrarlayabilir. 
Bu durum işlem kayıtları tablosunu etkilemez. Buradaki bilgiler kalıcıdır. 

Her Bankaya Özel Tanımlama  
Bankalardan gelen dosyalar MT940 formatında olmalarına rağmen farklılıklar 

göstermektedir. Bu sebeple çalışmak istenen her banka için özel tanım yapılır ve 

bu tanımlar gerektiğinde bankalar arasında kopyalanabilir. Tamamen parametrik

olan bu banka tanımları Xml formatında dışarıya export edilebilir ve tanımı 

olmayan başka bir bankaya import edilebilir. Bankaya yapılan tanım içerisinde  

gelecek dosyaların alan bilgileri yanı sıra işlem kodları, borç / alacak ters 

çalışması ve toplu dosya aktarımları için banka dosyalarının okunacağı klasör 

seçimleri gibi ayarlar mevcuttur. Bu sayede gelen dosyaları bankaların ilgili 

klasörlerine kaydederek topluca işlem yapılabilmesi sağlanmaktadır. 

Logo MT940 içerisinden yapılan bütün işlemler detaylı bir 

şekilde veritabanına kaydedilir ve gerektiğinde geçmişe 

dönük olarak kolay bir şekilde filtrelenelerek raporlanabilir.

Programa giriş yapabilmek için sadece Logo ürününde kullandığınız 

kullanıcı adı ve şifreniz yeterlidir. Çalışmak istediğiniz firmayı, 

kullanıcı adınızı ve şifrenizi  beni hatırla kutusunu işaretleyerek tekrar giriş 

yaparken hatırlamasını sağlayabilirsiniz. 

İşlem Kayıtları

Logo Kullanıcı Adı ve Şifresi ile Giriş


