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Logo ürünleri (Go3, Tiger3, Tiger3Enterprise) ile entegre çalışan Nakit Akış Programı 

işletmelerin elindeki nakit kaynakları kontrol ederek, gelecekteki ödeme ve tahsilatları 

planlamayı amaçlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programın Özellikleri: 

▪ Borç ve alacak durumu cari bazında takip edebilir. 

▪ Kişiye özel tema ve ekran görüntüsü oluşturulabilir. 

▪ Müşteri, tedarikçi ve personel ile olan tüm ticari ilişkiler incelenebilir. 

▪ Grup şirketlerinizin verilerini tek tabloda toplayabilir ya da firma bazında ayrı ayrı 

raporlayabilir. 

▪ İstenilen her veriyi kolayca grafiğe dönüştürebilir. 

▪ Kasada ve bankada hareket gören nakit akışını takip ederek, kullanıcıya özel grafik 

görselleri ile raporlama yapabilir. 

▪ Nakit kaynakların durumunu raporlayıp, gelecekte hedeflenen ödemelerin 

uygunluğunu kontrol edebilir. 

▪ Ekstra alan bilgileri kullanıcı isteğine göre eklenebilir. 

▪ Kişiye göre yetki verilebilir. 

  Ana Sayfa Ekran Görüntüsü:  

 

 

 

 

 

 

 

Programın Ana Menüleri: 

Programda Gelirler, Giderler ve Raporlar olmak üzere üç tane ana menü vardır. 
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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 

 

                   Merkez:  Akdeniz Üniversitesi                                           Şube: Pınarbaşı Mah. Pınarbaşı Cad. 

                        Teknokent Uluğbey Binası                                                            Arif Gökay Sitesi 

                                              Kat:2 Ofis:2                                                                               B Blok Kat:5 

                                          Kampüs/Antalya                                                                     Konyaaltı/Antalya 

                                                                         T:0(242) 244 09 09 | F:0(242) 244 81 86 

 

 

 


