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E-TİCARET PROGRAMI 

Web de mağaza açarak işinizi internete taşımak, işlerinizi kolaylaştırıp düzene sokarak 

verimliliğinizi arttırmak için geliştirilmiştir. Logo Tiger muhasebe programıyla tam entegre olan E-

Ticaret Programı sitenizin tam zamanlı olarak güncel tutulmasını, böylece oluşabilecek hataların 

minimize edilmesini sağlamaktadır. 

 

Programın Özellikleri: 

 Asp.Net ve güvenilir veri tabanı olan MsSQL teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş bir E-Ticaret 

yazılımıdır. 

 Sistemin ihtiyacı olan hosting sertifikası firmamız tarafından sağlanabilir. 

 Logo Tiger muhasebe programı ile tam entegrasyon sağlayarak, Logo Tiger’ da bulunan 

malzemelerin aktif olarak sisteme yansıtılmasını ve sitenin sürekli güncel kalmasını sağlar. 

 Gelişmiş yönetim paneli ile kullanıcı kolaylıkla tüm işlemlerini gerçekleştirebilir, muhasebe 

programından gelen ürün görüntüleri ve açıklamaların sisteme otomatik olarak 

aktarılmasıyla zamandan tasarruf sağlanabilir. 

 Ürünlerin stok durum bilgileri, ürün bilgileri sistemin tamamen Logo Tiger programı ile eş 

zamanlı olarak çalışması ile hiçbir ek uğraşa gerek kalmadan zahmetsiz bir şekilde siteye 

aktarımı sağlanır. 

 Logo Tiger programından siteye aktarılan fotoğraf ve ürün tanıtım alanları sınırlıdır ancak 

programımızın yönetim paneli ile sınırsız sayıda ürün görseli ve istenilen uzunlukta ürün 

tanıtım metni oluşturulabilir. 

 E-Ticaret programı ile kolay ürün girişi yapılabilir, siparişleri kolay takip edebilir ve sitenizi 

kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. 

 Program, müşteri isteğine göre tasarım yapılabilen ve modüller eklenebilen esnek bir yapıya 

sahiptir. 

 Responsive olarak geliştirilen E-Ticaret Programı mobil cihazlarla uyumludur. 

 

Ana Sayfa Ekran Görüntüsü:  
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                 BOSFOR BİLİŞİM 

 

Sektörde tecrübe ve birikimiyle 2007 yılında kurulan firmamız, Logo Yazılım 

Kurumsal İş Ortağı ve Logo Yazılım Çözüm Ortağı olarak hizmet vermektedir. Logo 

ürünleri satışı, kurulumu ve desteğinin yanısıra Logo’ya bağlı veya tamamen 

bağımsız size özel sektörel bazlı ürünler geliştirmekte ve çözümler üretmekteyiz. 

İşletmelerin beklentilerini bilen ve bu beklentilere en uygun çözümlerle cevap 

veren Bosfor Bilişim, bölgesindeki başarılarına her yıl yenilerini eklemektedir. Son 

3 yıldır Logo tarafından Akdeniz Bölge 1.si olarak ödüllendirilmekteyiz. 

Her biri alanında uzman ekimizle, ihtiyacınız olan çözümler sunuyoruz. Masaüstü, 

Web, Mobil uygulamalar geliştiriyoruz. Logo ile çalışan veya tamamen size özel 

yazılımlar hazırlıyoruz. 

Logo çözüm ortağı olan firmamız, Logo platformu üzerinde geliştirilen ve Logo ERP 

ürünleriyle uyumlu çalışan sektörel çözümler sunmaktadır. 

                 Bu yazılım çözümlerimizden bazıları: 

 Bosfor Borç Takip Programı 

 Nakit Akış Programı 

 Perakende Hızlı Satış Programı 

 Fide Takip Programı (FİTAP) 

 Kantar Otomasyonu 

 Mobil Saha Otomasyonu 

 Yazarkasa Aktarım Programı 
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