
Hem müşterileriniz 
hem de sizin için en 
kolay çözüm!



Logo Mali Müşavir 3 
ile tüm muhasebe 
süreçlerini 
tek noktadan 
kolayca yönetin
İşletmelere muhasebe ve müşavirlik hizmeti sunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, aynı anda çok 
sayıda şirketin iş yükünü üstleniyor. Logo, bu iş yükünü etkili şekilde yönetebilmek için güvenilir bir destek 
sunuyor: Logo Mali Müşavir 3. Bu çözüm, muhasebenin dijital dönüşümünde beyannamelerden bordrolara, 
defter beyan süreçlerinden büro yönetimine kadar çok sayıda modülle tüm işlemlerin kolayca yapılmasını 
sağlıyor; böylece iş yükünü azaltıp zaman tasarrufu kazandırıyor.



Müşavirlik hizmetlerinde iş yükünüzü 
Logo Mali Müşavir 3’e devredin, zaman kazanın!

Mali Müşavirler hem hizmet verdikleri müşterilerinin hem de kendi işletmelerinin tüm muhasebe 
süreçlerini yönetirken zaman ve iş yükü açısından desteğe ihtiyaç duyuyor. Logo Mali Müşavir 3 
yepyeni özellikleri ve arayüzüyle mali müşavirlere bu desteği sağlarken aynı zamanda da maliyet 
tasarrufu kazandırıyor, mevzuat takibini kolaylaştırıyor, Gelir İdaresi Başkanlığı ile doğrudan iletişim 
imkanı sunuyor. 

Logo Mali Müşavir 3 ile
tüm muhasebe işlemleri 
kolayca yönetilip uygulanıyor, 
iş yükünüz hafifliyor!



Logo Mali Müşavir 3 
size neler kazandırır?

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-SMM,
e-Müstahsil Makbuzu çözümleriyle entegrasyon

GİB ile entegre Defter Beyan Sistemi 

Ajanda fonksiyonuyla tüm iş ve görevlerin takvime bağlanması

Bordro ve personel kayıtlarının takip edilmesi 

Etkin raporlama

Yeni arayüz sayesinde kullanım kolaylığı 

Otomatik beyanname oluşturma altyapısı



Muhasebe işlemlerinde zaman ve 
iş gücü tasarrufu 
Mali Müşavirlerin ihtiyaç duydukları tüm özellikleri içeren Logo Mali Müşavir 3 çözümü büro yönetimi, bordro ve 
muhasebe işlemlerini bünyesinde barındırıyor.  Bu çözüm sayesinde hem Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) 
müşterilerinin muhasebe süreçleri usule uygun ve hızlı bir şekilde yönetilmiş oluyor hem de bizzat SMMM’lerin iş 
yükü azalıyor. Logo Mali Müşavir 3’te sunulan muhasebe ve yönetim süreçlerinden daha fazlasını isteyen SMMM’ler 
ise Logo GO 3 kurumsal kaynak planlama çözümünü de bu yapıya entegre ederek stoktan siparişe, muhasebe 
kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçlerini tek noktadan etkin bir şekilde yönetebiliyor. 

Muhasebe işlemlerini otomatize ederek müşteri memnuniyetini 
artırın, portföyünüzü genişletin!

Zengin modüller
SMMM’lerin bütün ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan ve yeni arayüzle desteklenen 
Logo Mali Müşavir 3; Büro Yönetimi, Muhasebe, Sabit Kıymet, Bordro, İşletme Defteri ve 
Beyanname, Defter Beyan Sistemine Entegrasyon modülleriyle tüm muhasebe süreçlerini 
uçtan uca kapsıyor.

Genel muhasebe süreçlerine destek
Logo Mali Müşavir 3 ile sunulan genel muhasebe uygulamaları, güçlü ve esnek bir finansal 
kayıt ve kontrol sistemi sağlamanın yanı sıra en güncel yasal mevzuata da tam uyumluluk 
gösteriyor. Standart hesap planı sistem üzerinde kendiliğinden oluşurken, alt hesaplar da 
istendiği şekilde açılabiliyor. Mükelleflere ait stok, cari hesap, hesap planı tanımları, fiş 
ve faturalar kaydedilerek bu işlemlerin hangi gelir ya da gider kalemi ile ilişkili olduğu ve 
ilgili muhasebe hesapları aynı anda belirlenebiliyor. Faturalara ait gelir ve gider kayıtları 
tek tek ya da toplu olarak oluşturulabiliyor. Gerçek kişi veya tüzel kişiler için fatura ya da 
SMMM makbuzu kesilebiliyor; Serbest Meslek Kazanç Bildirimi yapılıp, Serbest Meslek 
Defteri tutulabiliyor. Bunlara ek olarak, hareket üzerinde muhasebeleştirme yapılabilirken, 
defter ve dökümler de kolayca oluşturuluyor. Böylece tüm muhasebe işlemlerinde hız ve 
verimlilik sağlanıyor.

Logo Mali Müşavir 3 ile hiçbir detayı atlamayın!

Verimli iş takibi 
SMMM’lerin hizmet verdiği müşteri sayısı ne kadar artarsa, bu işlerin düzenli ve etkili 
takibi de o kadar önemli hale geliyor. Logo Mali Müşavir 3’teki Ajanda fonksiyonu, tüm iş 
ve görevlerin takvime bağlanmasını sağlıyor. Yine Ajanda üzerinde Doküman Yönetimi 
bağlantısı yapılarak sözleşme, kira kontratı gibi evraklar sistem üzerinden takip edilip 
izlenebiliyor. Çözümün Hatırlatma özelliğiyle de takvimdeki işler için uyarı verilerek tüm 
işlemler ve görevler zamanında yerine getirilebiliyor.



Fiş, makbuz, tahsilat işlemleri 
Gider fişi, SMMM makbuzu ve nakit tahsilat makbuzları Logo Mali Müşavir 3 üzerinden 
kolayca kesilebiliyor. Tahakkuklar, ödemeler, tahakkuk-ödeme fişleri de Logo Mali Müşavir 3’e 
müşteri bazında tanımlanıp kaydedilebiliyor. Böylece bu fişler sonraki işlemlerde otomatik 
olarak oluşturuluyor ve işlemlerde ciddi düzeyde zaman tasarrufu elde ediliyor. Ayrıca farklı 
modüllerde kayıtlı fişlerin tek tuşla çağırılması sayesinde modüller arasında dolaşmaya gerek 
kalmıyor.

Bordro işlemlerinde kolaylık
İşletmeler ve SMMM’ler açısından en yoğun emek ve zaman gerektiren işlemlerden biri 
de bordro işlemleri oluyor. Logo Mali Müşavir 3 ile sicil kartlarında personele ait detaylı 
bilgiler ve fotoğraf gibi görsel kayıtlar tek noktada tutuluyor. İşten ayrılmış personelin 
sicil ve çalışma kayıtları da aynı şekilde sistem üzerinde saklanabiliyor. Böylece geriye 
dönük bir işlem ya da eski personelin yeniden işe alınması durumunda aynı sicil kartı ve 
sicil numarası ile personel takip edilebiliyor. Toplu borçlandırma, toplu ücret yenileme, 
sigorta işlemleri, puantaj hesaplama, mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve kesintiler de 
Logo Mali Müşavir 3’te tanımlanıp kolayca uygulanabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilecek evrakları 
sistem üzerinden kolayca alıp doğrudan iletin!

Defter Beyan Sistemine Entegrasyon sayesinde güçlü 
yasal uyumluluk
Logo Mali Müşavir 3’te bulunan Defter Beyan Sistemine Entegrasyon özelliği sayesinde, 
girilen bütün fiş, fatura vb. işlemler doğrudan sisteme aktarılıyor. Böylece SMMM’ler işletme 
defteri, basit usul ya da serbest meslek defteri tutan her müşterileri için istenen defter 
ve beyannameleri oluşturan verileri defter beyan sistemine, buradan da Gelir İdaresi 
Başkanlığına (GİB) iletebiliyor. 



Etkin raporlama
Logo Mali Müşavir 3, mükellefler için yapılan tanım ve işlemleri, belirlenen filtre koşullarına uygun 
şekilde raporlamayı sağlıyor. 200’den fazla hazır rapor şablonu sunan Logo Mali Müşavir 3’ün 
interaktif raporlama aracı sayesinde, tasarlanmış raporlar kaydedilerek tekrar tekrar kullanılabiliyor. 
Bunun yanında raporlar tabloya alınabiliyor, gruplanabiliyor, ara toplamlar alınarak istenen 
hesaplamalar yapılabiliyor. 

Sabit kıymet işlemleri 
Sabit kıymetlere ait bilgiler ayrıca kaydedilip alım-satım işlemleri ve amortisman hesapları 
doğrudan Logo Mali Müşavir 3 üzerinde yapılabiliyor. Bu işlemlerin hangi gelir ya da gider 
kalemi ile ilişkili olduğu ve izlenecek muhasebe hesapları da aynı anda belirlenebiliyor. 
Sabit kıymetler için her yıl ve istenen dönemlerde amortisman ve değerleme tahakkuku 
yapılabiliyor; gider ve amortisman fişleri toplu olarak oluşturulabiliyor.

Exceltrans avantajı
Logo Mali Müşavir 3’ün sağladığı faydalar yine Logo imzalı Exceltrans modülüyle daha 
da artırılabiliyor. Ek bir modül olarak sunulan Exceltrans, Logo Mali Müşavir 3’e doğrudan 
entegre edilebiliyor. Modülün kolay menüsü ve son kullanıcıya yönelik basit arayüzü 
sayesinde veriler Excel üzerinden toplu ve hızlı bir şekilde Logo Mali Müşavir 3’e 
aktarılabiliyor.



Logo teknolojisinin 
avantajlarından faydalanın
Güvenilirlikle özdeşleşmiş Logo teknolojilerinin kullanıldığı Logo Mali Müşavir 3, SMMM’lerin bütün ihtiyaçlarını 
merkezi bir noktadan yönetmeyi sağlıyor. Ayrıca e-Dönüşüm çözümleriyle entegrasyon imkanı sayesinde, 
SMMM’lerin zorunlu olsun ya da olmasın dijital çağın gerekliliklerine uyması için kusursuz bir araç sunuyor.

e-Dönüşüm entegrasyonu
Logo Mali Müşavir 3 aynı zamanda e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest 
Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu çözümleriyle de entegre çalışarak SMMM’leri 
dijital dönüşüme bir adım daha yaklaştırıyor.

İhtiyacınız olan teknolojiler, kullanım kolaylığı 
avantajıyla Logo Mali Müşavir 3’te!



Kullanıcı dostu tasarım
Arayüz tasarımlarında belirleyici unsur, kullanıcı deneyimidir. Teknoloji ile kullanıcının buluşma noktası olan arayüzler 
ne kadar konforlu olursa, kullanıcı deneyimi de o kadar iyileşecek, kullanılan çözümlerin benimsenme oranı artacaktır. 
Logo Mali Müşavir 3 için geliştirilen yeni arayüzlerin temelinde işte bu gerçek yatıyor.

Görselliği zenginleştirilmiş tasarım
Logo Mali Müşavir 3 çözümünün yeni arayüzünde arka plan renkleri, sayfa kontrastı, ikon 
renkleri ve boyutları yeniden düzenlenerek görsel açıdan daha estetik ve okunması kolay 
bir tasarım uygulandı. Arka plan istendiği anda kolayca değiştirilebilirken, yazı rengi de 
seçilen plana göre otomatik olarak değişiyor. Böylece her zeminde en uygun görsel 
konfor sunuluyor. Ayrıca, farklı şirketler ya da farklı finansal dönemler için farklı arka plan 
özelleştirmesi yapılarak kullanıcının görsel hafızasıyla desteklenen bir kolaylık sağlanıyor. 

Masaüstünüz tam istediğiniz gibi
Kolay kullanım baz alınarak yeni nesil teknolojilerle geliştirilen Mali Müşavir 3’ün göz 
yormayan, estetik masaüstü tasarımı, istediğiniz tüm bilgilere kolay ve hızlı bir şekilde 
erişmenizi sağlıyor. Tüm menünün tek seferde masaüstünden görüntülenebilmesi, her 
fonksiyona kolayca ulaşmayı sağlıyor.

Açık pencereler arasında kaybolmaya son
Çok sayıda pencere arasında sürekli geçiş yapmak zorunda kalan kullanıcılar açısından 
en büyük ihtiyaç, doğru pencereyi hızla fark ederek doğru sayfayı açmak. İşte bu nedenle, 
Logo Mali Müşavir 3 çözümünün arayüzünde, açık pencerelerin tamamı ekranın alt 
kısmında, kolayca takip edilebilecek ikonlarla sunuluyor.

Geliştirilmiş arama özellikleriyle tüm işlemlere hızlı erişim
Her ne kadar istenen fonksiyonlar erişim ağacı üzerinden kolayca bulunabilse de “arama” 
butonunun daha görünür bir şekilde masaüstüne alınmasıyla, Logo Mali Müşavir 3’te 
aradığınızı bulmak artık eskisinden de kolay. Tüm modül, ekran, rapor, işlem bilgilerine 
masaüstündeki arama özelliği sayesinde hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün oluyor. Aynı 
şekilde erişim ağacı ve Mega Menü’deki arama seçenekleri ile de uygulama içerisinde hızlı 
ve kolayca arama yapılabiliyor.



Logo Mali Müşavir 3 ile 
entegre çözümlerimiz

Logo Mali Müşavir 3
hakkında
bilgi için

İnsan
kaynakları

e-Çözümler

Kurumsal
kaynak
planlama

(ERP)

Kurumsal kaynak planlama (ERP): İşletmelerin tüm verilerini ve iş süreçlerini merkezi bir şekilde uçtan uca 
yönetmesini sağlayan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamaları, operasyonel verimliliği önemli ölçüde 
artırıyor. Geniş bir portföyden oluşan Logo ERP Çözümleri; muhasebe ve finans yönetiminden dış ticarete, tedarik 
süreçlerinden üretime kadar tüm operasyonlarda izlenebilirlik, etkin kontrol ve veri güvenilirliği sağlıyor. Böylece 
tüm işletmelerde operasyonel süreçler otomatik hale geliyor ve iş yükünün önemli ölçüde azalmasıyla zaman 
ve maliyet tasarrufu sağlanıyor. Logo ERP Çözümleri her ölçekten işletmeye daha verimli iş süreçleri, daha fazla 
tasarruf, daha yüksek düzeyde çalışan ve müşteri memnuniyeti kazandırıyor.

İnsan kaynakları: İnsan kaynakları süreçlerini 
çevikleştirmek hem işletmenin genel hizmet 
kalitesini hem de insan kaynakları ekiplerinin 
verimliliğini artırıyor. Logo’nun sunduğu İK 
Çözümleriyle tüm İK süreçleri dijitalleşiyor ve 
işletmelere değer katıyor. Bordro Çözümleri de 
çalışanların bordro süreçlerini hatasız ve yasal 
mevzuata tam uyumlu şekilde yönetmeyi sağlıyor.    

e-Çözümler: Gelir idaresi Başkanlığı’nın belirlediği 
standartlara uygun olarak geliştirilen Logo e-Çözümler; 
e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye gibi pek 
çok farklı uygulamayı içeriyor. Logo e-Çözümler sayesinde 
işletmeler kâğıt, baskı, arşivleme ve iş gücü maliyetlerini 
düşürüyor; operasyonel yükü azaltıyor; finansal süreçleri 
hızlandırıyor. Aynı zamanda e-Mutabakat ve e-Ekstre gibi 
katma değerli çözümler, Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti 
tabanlı inovatif uygulamalar ile dijital dönüşüm yolculuğunuza 
uçtan uca rehberlik ediyor.
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*Brand Finance Türkiye’nin en değerli ve en güçlü markaları raporu, Haziran 2019

Logo Yazılım, müşterilerinin sürdürülebilir başarısına 
katkıda bulunan bir şirket olarak müşterileri, iş ortakları, 
çalışanları, yatırımcıları ve tüm paydaşlarıyla birlikte 
geleceği yazıyor. Müşterileri için iş birliği içerisinde tutku 
ve çeviklikle değer yaratıyor. 

Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu ve en 
değerli bilişim markası olan* Logo Yazılım, kurulduğu 1984 
yılından bu yana sektörün öncü şirketlerinden biri olarak 
faaliyetlerini sürdürüyor. Logo Yazılım mikro işletmelerden 
kurumsal büyük işletmelere kadar farklı ölçeklerdeki 
şirketler için uygulama yazılımı çözümlerini pazara 
sunuyor. Ürün ve hizmetlerinde yenilikçilik ve yaratıcılığı 
artıran şirket, 4 farklı ülkede, 7 farklı noktada, 1.200’den 
fazla çalışanı, 800’ü aşkın iş ortağı ile bugüne kadar 
200.000’in üzerinde firmanın büyüme yolculuğuna eşlik 
ederek sürdürülebilir başarının temellerini oluşturuyor. 

Çözüm kümesinde Kurumsal Kaynak Planlama 
çözümlerinin yanı sıra Müşteri İlişkileri Yönetimi, İnsan 
Kaynakları Yönetimi, İş Akış Yönetimi, Depo Yönetimi 
Sistemleri, İş Analitiği Çözümleri ve Perakende Çözümleri 
gibi çok sayıda tamamlayıcı çözüm bulunuyor. Uzun 
yıllardır müşteri sayısı açısından ERP sektörünün 

liderliğini üstlenen Logo Yazılım, iş ortaklarından Logo 
kullanıcılarına, akademisyenlerden öğrencilere ve 
sektör profesyonellerine uzanan büyük ve dinamik 
bir ekosisteme sahip. Bu ekosistemden aldığı güçle, 
müşterilerinin hayallerine inanarak, hedeflerini paylaşarak 
ve aynı amaç için özenle çalışarak Türkiye’nin geleceğini 
birlikte yazma vizyonuyla çalışmalarını yürütüyor. 

Logo Yazılım kuruluşundan bu yana, yazılım sektöründe 
ürünleri, hizmetleri ve işletme süreçleriyle  getirdiği 
yenilikler ve dijital dönüşümde yarattığı katma değerle 
bu sektörün yenilikçi lideri oldu. Logo, farklı işletme 
ve teknolojilere yatırım yapıp, son yıllarda organik ve 
inorganik büyümeye bağlı olarak büyük atılımlar ve gelir 
artışı gerçekleştirdi. Adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı 
benimsemiş olan Logo’nun %66’sı halka açık. Ayrıca 2000 
yılında halka açılan ilk bilişim şirketi unvanını aldı. 

Sektördeki 35 yıllık geçmişinde sektörün önde gelen 
kurumlarından biri olan Logo Yazılım, Türkiye’de edindiği 
birikim ve tecrübeyi yurt dışına taşıma hedefiyle imza attığı 
stratejik yatırımların ardından bölgesel güç olma yolunda 
ilerliyor. Son 10 yılda gerçekleştirdiği yıllık ortalama %41 
gelir artışıyla istikrarlı gelişimini sürdürüyor. 
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