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TALEP DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ PROGRAMI 
Kullanıcıların hata bildirmelerine, değişiklik ve iyileştirme taleplerine çözüm bulunabilmesi, gelen isteklerin 
yönetebilmesi ve takibinin sağlanabilmesi amacıyla geliştirilmiştir. 

Firmaların işlerini düzenli bir şekilde takip edebilmesi, müşteri taleplerine zamanında dönüş yapabilmesi, 
personellerin talepleri yerine getirme işlemlerinin kontrol edilmesini sağlar.  

 

Programın Özellikleri: 

 Personellerin müşteri taleplerine dönüş oranları grafiksel ve liste halinde ana ekranda görüntülenebilir, 
böylece personel takibi kolay bir şekilde yapılabilir. 

 Programa kayıtlı müşteriler veya personel müşteri adına talep oluşturabilir. 
 Talepler ve taleplere bulunan çözümler firmadaki tüm personel tarafından görüntülenebilir. 
 Kullanımı kolay ara yüze sahiptir. 
 İnternete bağlı bütün cihazlardan sisteme giriş yapılarak, işlemler gerçekleştirilebilir. 
 Müşteri tarafından talep edilen işlemin gerçekleştirilirken hangi aşamalardan geçtiği görüntülenebilir. 
 Firma ürünleri vb. için çekilen videolar programa yüklenerek yalnızca müşterilerin görüntüleyebilmesi 

sağlanabilir. 
 Personeller ve müşteriler taleplerini kolay bir şekilde takip edebilir. 
 Kullanıcılar yeni talep oluşturmadan önce, diğer kullanıcıların oluşturduğu taleplere bakarak geçmişte 

benzer talepler olmuşsa bu talepleri ve çözümleri inceleyebilir. 
 

Ana Sayfa Ekran Görüntüsü:                                            

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Programın Ana Modülleri: 

Talep Modülü, Takibim Modülü, Takipte Modülü, Silinen Talepler Modülü, Firma Modülü, Kullanıcı 

Modülü, Video Modülü, E-Fatura Bilgi Modülü. 



TALEP DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ PROGRAMI 
 

 

              

                 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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