
Mağazanızın Yeni Yöneticisi : Shop Manager 
 
Shop Manager ile hayatınızı kolaylaştırın , verimliliğinizi arttırın ve rekabette öne geçin ! 
 
Shop Manager, Türkiye’nin uygulama yazılımları pazarının lider kuruluşu Logo ’nun perakende 
noktaları için geliştirdiği yönetim sistemidir.Ürün, Örme, Konfeksiyon, Ayakkabı, Çeyiz, Halı-Mobilya, 
Kozmetik, Kırtasiye-Oyuncak, Elektronik, Beyaz Eşya ve daha birçok sektörde direk müşteriye çeşitli 
ödeme ve taksit opsiyonları kullanarak satış yapan mağazaların daha çağdaş ve verimli çalışmasını 
sağlamak için tasarlanmıştır. 
  
Türkiye’nin her yerine dağılmış satış ve hizmet ağı tarafından sunulan Shop Manager ile mağazadaki 
tüm işlemler net ve pratik bir şekilde takip edilebilir ve alınması gereken kritik yönetim kararları 
güvenilir veriler ışığında zamanında alınabilir. İleriye dönük çalışmalar planlanabilir ve uygulanabilir.  
  
Stok (İrsaliye, Sipariş, Seri Lot Takibi, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi , Renk/Beden 
Matrisi, Barkod Etiketi Tasarımı ve Basımı, Görsel Uyarlama ), Fatura , Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı), 
Kampanya, Çek/Senet, Banka ( Kredi Kartı Hesapları, Kasa, Döviz Kuru Takibi), Satış Konsolu, Dövizli Hesap 
Makinesi ve bu bölümlerin tüm yan ürünleri (kullanıcı tanımlı raporlar, aktarımlar) bölümlerinden oluşan Shop 
Manager Seti, Logo Klasik ürün ailesinin ek modül ve kullanıcı artırımları ile uyumludur. 
  
Logo ürünlerindeki kod uyumu sayesinde Logo Gold gibi farklı uygulamala ile uygun altyapı sağlanırsa 
online/offline veri iletişimi kurabilen Shop Manager bu özelliği sayesinde hem üretici hem de perakendeci olan 
kuruluşlar tarafından beğeni ile kullanılmaktadır. 
  
Artık Shop Manager ile daha verimli çalışmak , karlılığı ve hizmet kalitesini arttırmak artık çok kolay.  
 
Genel Özellikler 
 
Windows Uyumluğu : Shop Manager ile gelen tam Windows uyumunun sağladığı avantajlar, 
Logo’nun titizlikle hazırladığı kolay kullanımlı arayüz ile birleşerek kullanıcıya çabuk öğrenme ve 
kullanım kolaylığı avantajı sağlamaktadır.   
İlişkisel Veritabanı : Shop Manager desteklediği MS DE / MS SQL Server ilişkisel veritabanı 
sayesinde verilerinizin güvenliğini en üst seviyede sağlar.  
Veri Güvenliği : Transaction özelliği sayesinde veritabanı bütünlüğü sağlanır , donanım veya yerel ağ 
problemlerinden kaynaklanan kesintilerden büyük ölçüde etkilenmez. 
Raporlar ve Formlar : İçerisinde birçok hazır rapor ve form bulunan Shop Manager ‘ın rapor 
uyarlama aracı sayesinde mevcut ve yeni tasaralanacak raporlara yeni filtreler eklenebilir, çeşitli yazı 
biçimleri, fontlar ve renk kullanılabilir. 
 Veri Aktarımı : Shop Manager , dünyada bir standart haline gelen XML tabanlı veri değişim 
özelliklerini destekler. Veri aktarım özelliği tüm sistem genelinde yer alır ve farklı kaynaklardan ulaşan 
verilerin konsolidasyonunu sağlar. Oluşturulacak veri merkezleri ile şubelerden merkeze veri akışı 
kolaylıkla sağlanır. Merkez-mağaza yapısında Terminal-Server alyapısı ile online ve offline çalışma 
şekilleri desteklenir. 
Kullanıcı Yetkilendirme : Shop Manager kullanıcılara tanınan çok seviyeli erişim hakları ile bilgi 
güvenliğini garantiler. Sistem yöneticisi , her kullanıcı veya kullanıcı grubunun menülere ve menü 
seçeneklerine erişim haklarını tanımlayabilir. Kayıtların kimin tarafından değişirildiği sistemden 
öğrenilebilir. 
 
Etkin Stok Yönetimi 
 
Her işletmenin faaliyet alanına bağlı olarak kullandığı malzemeler farklı olabilir. Özellikle çok geniş bir 
ürün yelpazesi ile çalışan firmalar için bu ürünlerin birbirinden farklı ürün grupları altında toplanıp 
izlenebilmesi, malzeme yönetimini daha rahat, verimli ve etkin bir şekilde yürütmeleri için önemlidir. 
Shop Manager, bu firmalara, aynı türdeki malzemelerini birbirinden ayrılan farklı özellikleriyle izleme  
ve sınıflar altında toplayarak  çok seviyeli bir hiyerarşide takip etme kolaylığını sağlar. Ürünlerin 
fotografları malzeme kartına eklenebilir. 
 
 



Malzeme Özellikleri Sınıf Yapısı 
 
Malzeme Özellikleri Sınıf Yapısı sayesinde ürünlerinizi renk, beden, kavala, drop gibi  özellikler 
tanımlayarak ayrıştırabilirsiniz. Tanımladığınız bu özellikleri, istediğiniz malzeme kaydı ile 
ilişkilendirilebilir ve her malzeme özelliği için istediğiniz sayıda farklı değer girişi yapabilirsiniz.  
 
Malzeme Sınıfı ile, sınıfa ait birim, tedarikçi, muhasebe kodu gibi bilgiler, alt malzeme sınıflarına veya 
malzemelere, sistem içinde bu malzeme sınıfı ile gerçekleştirilen tüm işlemlere otomatik olarak 
aktarılarak sınıfı oluşturan alt parçalarda bilgi bütünlüğü sağlar. Veri girişlerindeki hatalar azalır,  
zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlanır ve çok faydalı analizler yapılabilmesine imkan tanınmış olur.  
 
Malzemelerle özellikleri ve bunlara ait değerler satır ve kolonlara girilerek bir matris yapısı oluşturulur. 
Görsel kullanım kolaylığı getiren matris yapısı ile aynı özelliklere sahip birden fazla malzeme kaydının 
bir kerede otomatik olarak oluşturulmasının yanında, malzeme girişlerini gerektiren tüm işlemlerde 
tablo üzerinden topluca ve otomatik miktar girişi yapılabilir.  
 

 
 
 
İstenen sayıda birim üzerinden ve anlık stok seviye takibi 
Malzemelerinize ait stok seviyelerini çeşitli ambarlar bazında güncel olarak izleyebilmeniz, buralardaki 
malzemelerle ilgili minimim, maksimum, ve güvenlik stok seviyelerini belirleyip malzeme 
darboğazlarının önüne geçebilmeniz, geçmiş tarihli stok seviyesi bilgilerine ulaşmanız mümkündür.  
 
 
 



ABC Analizi ile stokunuzdaki malzemeleri sınıflandırarak, sizin için kritik malzemeleri belirleyip bu tür 
malzemelerin yönetimine odaklanabilirsiniz. Stok sayım farklarını güncelleyen sayım fişlerini otomatik 
olarak oluşturabilir, seri/ lot takibi ile malzemelerin geriye dönük izlenebilirliğini garanti altına 
alabilirsiniz.   
 

 
 
Malzemelerinizi sınırsız sayıda birimle izleme ve raporlama rahatlığı sağlar. Birimler arası otomatik 
çevrimler ile sistemdeki veri bütünlüğü garanti altına alınır. Malzemenin kullandığı her birim için ayrı 
barkod tanımlayabilirsiniz. 
 
Malzeme Yönetimi bölümünde sağlanan görsel uyarlama imkanı sayesinde, malzeme kartlarına ek bilgi 
giriş alanları eklenerek bu bilgilerin ürün arama browser ında yeralması sağlanabilir. Bu sayede değişik 
özelliklere göre ( Ö: ISBN numarası ile kitap arama ) ürünler sıralanabilir ve satış sırasında kolaylıkla 
bulunabilir.  
 
 
Barkod desteği ve Barkod etiketi tasarlama 
Barkod desteği ile malzemelerin ambarlara giriş ve çıkış hareketleri ile satış terminallerindeki satış 
işlemlerinizi çabuk ve hatasız olarak yürütülebilirsiniz.  
 
Shop Manager içerisinden kendi barkodlarınızı tasarlayıp basmanız mümkündür. Barkod etiketi 
üzerinde yer almasını istediğiniz bilgileri stok kartınızdan çağırabilir,  etiket üzerine barkod, metin, 
resim ve simgleri istediğiniz büyüklükte ve açıda yerleştirilebilirsiniz. 
 
Barkod tasarımı bölümünde 16 değişik çeşit barkod türünü basabilme imkanı vardır. Tüm barkod tipleri 
için barkod hata analizini yapabilir, filtre kullanılarak toplu baskı yapılabilir, barkodlu fiyat etiketlerini 
doviz cinsinden veya TL olarak basabilirsiniz. 
 
 
Kampanya ve  fiyat/indirim/masraf tanımları 
Kampanya, indirim ve masraf  tanımları esnek ve parametrik yapısı ile güvenli, çabuk ve hatasız işlem 
yapabilme rahatlığı sağlar.  
 
Kampanya tanımları sayesinde, satışlarda 2 ürüne 1 ürün hediye ya da belli bir limitte alışverişe belli 
bir oranda indirim gibi çok sayıda kampanya koşulları oluşturulabilir ve  kullanılabilir.  
 
Parametreler kullanılarak değişik fiyat koşulları tanımlanabilir ve gün/saat bazında uygulanabilir. Ürün 
ve tedarikçi bazında istenen sayıda ve istenen döviz cinsinde fiyatı içeren fiyat listesi oluşturulabilir. 
Alış koşulları, gerek sipariş, irsaliye ve fatura geneli için gerekse sipariş, irsaliye ve faturayı oluşturan 
her ürün için ayrı uygulatılabilir. Sistem alış koşullarını gözönüne alarak doğru fiyat, indirim ve 
masrafları otomatik olarak belirler ve uygular. Bu otomasyon, hataları ortadan kaldırarak hızlı ve doğru 



evrak girişini sağlar. Fiyatlardaki değişimler, gerek fiyat listesini oluşturan tüm fiyatlar için gerekse belli 
fiyatlar için toplu şekilde güncellenebilir.  
 
 
Sipariş takibi 
Tedarikçi firmalara verdiğiniz siparişleriniz ile müşterilerinizden aldığınız siparişlerinizi temin/teslim 
süreleri ve sevk bilgileri ile izleyebilirsiniz. Zengin rapor seçenekleri ile sevkedilmemiş siparişleri cari 
hesap ve malzemelere göre istediğiniz tarih aralığını kapsayacak şekilde alabilirsiniz. 
 
 
Tedarikçi/Müşteri Takibi 
Mağazanızın çalıştığı tedarikçi firmalar ile alacak ilişkisi içinde olduğu müşterileri düzenli olarak 
izleyebilirsiniz. 
 

 
 
Tedarikçi ve müşteri için geçerli olacak bir ödeme planı tanımlayabilir, bu planın işlemlere otomatik 
olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz. 
 
Cari hesap ödemelerini  değişik dövizli işlemleri kapsayacak şekilde izleyebilir, ödeme tipi seçerek 
işlemlerde bu ödeme tipine göre bilgilerin kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. 
 
Müşterilerinizin kapanmamış borçlarını, toplam risklerini işlemler sırasında görebilir belirleyeceğiniz risk 
kontrol yöntemine göre satış işlemlerinin hatasız ve zaman kaybına yol açmadan yapılmasını 
sağlayabilirsiniz. 
 
Satış noktalarından Shopmanager’da kaydettiğiniz müşterilerinize ulaşabildiğiniz gibi, POS üzerinden 
yeni müşteri kayıtları da alabilirsiniz.  
 
Kredi kartları ve banka kredi hesapları 
 
Müşterilerinizin ödeme işlemlerinde kullandıkları kredi 
kartlarını, bunlara ait banka bilgilerini girerek satış 
işlemlerinde kullanabilirsiniz. Kredi kartları ile yapılan tek 
parçalı ya da vadeli satışlarda ödemenin belirli bir ödeme 
planına uygun olarak yapılması durumunda ödeme planı ile 
kredi kartı arasında bağlantıyı kurabilirsiniz.  Böylece ödeme 
tutarlarını planda belirttiğiniz şartlara uygun olarak otomatik 
oluşturmuş olacak, borç kapatma işlemlerinizi rahatlıkla 
izleyebileceksiniz.  



Satış Konsolu 
 

 

 
 
Shop Manager’ın bir parçası olan Satış Konsolu, satış görevlilerinin satış operasyonunu yürütürken 
kullanması için tasarlanmış sade ama yetenekli bir satış arayüzüdür. Sadece satış ve tahsilat gibi satış 
görevlisinin kullanacağı fonksiyonları önüne getiren Satış Konsolu ‘nda kaydettiğiniz bilgiler Shop 
Manager’e aynı anda otomatik olarak aktarılır. Satış Konsolu tarafında yeni müşteri kaydı 
oluşturulabilir. 
 

Satış Konsolu 'nda seri/lot takibi yapılan malzemeler için seri/lot bilgisi girişi penceresine ulaşarak çıkış 
yapılan ürünün seri/lot nosunun bilgisi girebilirsiniz. Satış Konsolu ’nda  açılacak seri/lot bilgileri 
penceresi üzerinde barkod girişi yardımıyla seri/lot bilgisi oluşturulabilirsiniz. Satış Konsolu 'ndaki 
seri/lot penceresindeki seri/lot çıkış hareketleri ilk giren ilk çıkar mantığına göre (FIFO) program 
tarafından otomatik olarak oluşturulabilir, böylelikle kullanıcıya çıkışı yapılması gerekli malzemenin 
seri/lot bilgisinin verilebilir.   

 
Sattığınız ürün kampanya kapsamında bir ürün ise kampanya koşullarını satış sırasında otomatik 
uygulayabilirsiniz. 
 
 



SATIŞ KONSOLU, 
 

• Taksitli Satış,  
• Peşin Satış 
• Sevkiyat 
• Tahsilat   bölümlerinden oluşur. 

 
Taksitli Satış bölümünde, alınan sipariş ödemeli veya ödemesiz olarak oluşturulabilir. Ödemeli 
siparişler üzerinden müşteri borçlandırılarak ödeme planı oluşturulur. Bu işlem sırasında müşterinin 
kefil bilgileri kaydedilir. Satış anında teslim edilmeyen ürünler için oluşturulan ödemeli siparişler 
sevkiyat sırasında ödeme planı ve hareketleri ile faturaya aktarılır. 
 

 
 
Ödemeli siparişte nakit, kredi kartı, senet, çek gibi araçlar mevcut ödeme planları doğrultusunda veya 
sipairişe özel oluşturulacak ödeme planında kullanılabilir. Ödeme araçları ayrı ayrı ya da bir arada 
kullanılabilir ve taksitler oluşturulabilir. 
 
Ön Ödemeli Siparişler ve Taksitli Satış İşlemleri 
 
Logo uygulamalarında satış işlemleri sipariş aşamasından itibaren izlenir. Müşteriler tarafından verilen 
siparişler ödeme bilgileri ile birlikte kaydedilir. Böylece firmalar, uyguladıkları ön ödemeli 
kampanyalarda müşterilerine yaptıkları satışları teslim süreleri yanında ödeme ve tahsilat bilgileri ile de 
izleyebilirler.  
 
Ödeme hareketlerinin siparişlerin alındığı andan itibaren oluşturulması, yapılan satışa ait ödemelerin ne 
şekilde ve hangi ödeme araçları ile yapılacağının izlenmesine ve raporlanmasına olanak sağlar. Logo 
uygulamalarında alınan siparişler için ödeme hareketleri fiş kaydedilirken oluşturulur. Bu özellik ile ön 
ödemeli kampanyalarda otomasyon sağlanır. Ödemeli siparişler, malın teslimi aşamasında ödeme 
bilgileri ve hareketleri ile faturaya aktarılır. 
 
 
Siparişlere ödeme planının bağlanması ve bu plan doğrultusunda ödeme hareketlerinin oluşturulması 
ön ödemeli kampanya uygulamalarında ve taksitli satışlarda otomasyonu sağlamada önemli bir 
özelliktir.  
 



Peşin Satış bölümü tahsilatın satış anında yapıldığı, faturanın oluşturulduğu ve ürünün hemen teslim 
edildiği satış operasyonları için tasarlanmıştır. Shop Manager’da kaydettiğiniz ürün ve müşteri 
bilgilerine SATIŞ KONSOLU üzerinden ulaşabilir istediğiniz ürünü seçerek satış belgesine 
aktarabilirsiniz. Ödemeleri nakit, kredi kartı, çek ya da mağaza kartı ile tahsil edebilir, kredi kartı ya da 
mağaza kartına taksit uygulayabilirsiniz.  

 

 
 

Kredi kartı ve mağaza kartına uyguladığınız vadeli satışlarda vadeye ya da aylık ödemelere göre taksit 
tutarları oluşturabilirsiniz. Vadeli satışlarda faizi toplama basit, kalana basit, azalan bakiye faiz 
hesaplama yöntemlerinden birini kullanarak hesaplatabilirsiniz.   
 

 
 
Tahsilat bölümünde oluşturulan taksit hareketleri, vadesi geldiğinde belirlenen ödeme tipinde 
kapatılır. 
Taksitlerin ödenmesi, nakit, kredi kartı, çek , senet gibi ödeme araçlarıyla yapılabilir. Taksitlerin 
ödenmesi ödeme işlemleri penceresiyle gerçekleştirilir. Ödenecek taksit seçilerek hangi ödeme 
araçlarıyla ödeneceği belirlenir.  
 
Tahsilat  hareketleri oluşturulan ödeme penceresinden takip edilir. Ödeme penceresinde Kapanmamış 
taksitlerin durumu “Yürürlükte”, kısmen kapatılmış taksitlerin durumu “ “Kapanıyor”, tamamı kapanmış 
taksitler ise “kapandı” durumunda olur. 
 



Ödeme penceresinin kaydedilmesiyle belirlenen ödeme araçları sistemde otomatik olarak oluşturulur. 
 
Birden fazla taksitin ödenmesi için ödenmesi gereken taksitler seçildikten sonra ödeme işlemleri 
penceresi açılır. Ödenecek tutar iki taksidi kapatacak kadar değilse vade tarihinden önce olandan 
başlayarak kapanmamış taksit hareketleri sırayla kapatılır. 
 
Eğer taksit ödemesi ödenmesi gereken tutardan eksik ise kalan bakiye için mevcut taksit hareketi 
bakiye güncellenebilir, bakiye ile yeni bir taksit hareketi oluşturulabilir, bakiye bir sonraki takside veya 
son takside eklenebilir, bakiye kalan tüm taksitlere eşit olarak bölünebilir.  
 
Sevkiyat bölümünde siparişi ve ödemesi alınan ürünün irsaliyesi oluşturulur ve sevk durumu izlenir. 
 
 

 



Yazılım/Donanım Gereksinimleri : 
 
Sunucu : 
 
Donanım 
 

• Intel ve Intel uyumlu işlemci (Tavsiye edilen 1-5 kullanıcı için Pentium III ve üzeri işlemci, 512 
MB bellek. 6-10 kullanıcı için Pentium III ve üzeri işlemci, 1 GB bellek. 11-20 kullanıcı için çift 
işlemcili Pentium III ve üzeri, 1.5 GB bellek. 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Pentium 
III ve 2 GB bellek. 50 kullanıcı üzerindeki sistemlerde 4 işlemcili Pentium III Xeon, 4 GB bellek 
ve üzeri önerilir. Disk sistemi için RAID 5 veya RAID 10 tavsiye edilir.) 

 
• 4 GB ve üzeri boş sabit disk alanı 

 
• CD Rom sürücüsü 

 
Yazılım 
 

• MS SQL Server 7.0 Service Pack 4 veya MS SQL Server 2000 Service Pack 3a 
 
• MS Windows NT Server 4.0 Service Pack 6 ve üzeri (MS Windows 2000/2003 Server) 

 
• MS Internet Explorer 5.5 ve üzeri 

 
 
*** SQL Server 7.0 ve 2000 Standart Edition, en fazla 2 GB belleği destekler. 2-8 arası bellek kullanımı 
için SQL Server 7.0 veya 2000 Enterprise Edition sürümü kullanılmalıdır. 
 
*** Sunucu üzerinde bir başka “server” uygulaması (örn. Microsoft Exchange Server) 
çalıştırılmamalıdır. Bu tip uygulamalar için ayrı bir sunucu kullanılmalıdır. 
 
 
İstemci : 
 
Donanım 
 

• Intel ve Intel uyumlu işlemci (Tavsiye edilen Pentium III 500 ve üzeri) 
 
• En az 64 MB Bellek (Tavsiye edilen 128 MB ve üzeri) 

 
Yazılım 
 

• MS Windows 2000 Professional ve üzeri (Windows XP/2000/2003) 
 
• MS SQL Server istemci yazılımı  

 
• MDAC 2.71 ve üzeri (OLE DB yazılımı) 
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