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İNOVA YAZILIM DANIȘMANLIK VE BİLİȘİM SİSTEMLERİ A.Ș.

Telefon, Fax ve E-mail ile
sipariș devri artık kapandı!

B2B PLUS ile sipariș ve tahsilat ișlerinizi kolaylaștırın. İșinize hız verin. 
Müșteriniz, B2B siteniz üzerinden kolayca sipariș versin,

kredi kartı ile ödeme yapsın, raporlarını alsın.!

B2B PLUS
LOGO ticari sistemine tam entegre olarak çalıșır, ișletmenize

hız, esneklik ve rahat kullanım olanakları sağlar.
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B2B PLUS KULLANARAK
AÇIK OLUN,
SATIȘ YAPIN!7/24

E-Ticaret Nedir?
E-ticaret, kapsam olarak 2 farklı pazara ayrılır. Bunları; 
B2B (Business to Business - Firmadan firmaya e-ticaret) 
ve B2C (Business to Customer - Firmadan müșteriye yöne-
lik e-ticaret) pazarları olarak belirtebiliriz. 

Web tabanlı bir B2b uygulaması olarak geliștirilen B2B 
PLUS, ișletmelerin bayileri veya müșterileri ile ortak 
çalıșma platformu olușturmakta ve müșterilerine web 
üzerinden doğrudan satıș ve raporlama olanakları 
sağlamaktadır. 

B2B PLUS sayesinde bayileriniz veya sadık müșterileriniz, 
ticari sisteminiz ile tam entegre çalıșan B2b web siteniz 
üzerinden izin verdiğiniz ölçüde, stok, ambalajlama tipi vb. 
detay bilgilerinize ulașabilir, sipariș girebilir, önceki 
siparișlerinin sevk durumlarını takip edebilir, sanal pos 
sistemi üzerinden Kredi kartı ile ödeme yapabilir, cari 
hesap extresi gibi raporlarını kolaylıkla sistemden alabilme 
imkanlarına sahip olmaktadır.

B2B PLUS, tedarikçi ile müșterisi arasındaki ticari iș süre-
cini web ortamına tașımakta olup, basit ve kullanıcı dostu 
bir arayüze sahiptir.

B2B PLUS, web üzerinden çalıșan ve LOGO ticari sistemine 
tam entegreli bir B2B e-ticaret sistemidir. B2B PLUS ile 
müșterileriniz B2B e-ticaret siteniz üzerinden stoklarınızın 
durumlarını izin verdiğiniz  ölçüde izleyebilir, sipariș 
girebilir, önceki siparișlerinin sevk durumlarını takip 
edebilir, siteniz üzerinden size kredi kartı ile ödeme 
yapabilir, cari hesap hareketleri gibi raporlara kolaylıkla 
ulașabilirler.

E-Ticaret Uygulamalarının
Sağladığı Faydalar

B2B PLUS ile rakipleriniz arasında fark yaratın, avantaj 
sağlayın….

• Müșterileriniz B2b siteniz üzerinden sipariș girebilir, 
önceki siparișlerinin sevk durumlarını takip edebilirler.

• Stok takibinizi kolaylaștırır ve stok devir hızınızı artırır.

• Müșteriniz cari hesap bakiyesini güncel olarak takip 
edebilir, dilediği anda hesap extresini vs. alabilir.

• B2b siteniz üzerinden müșterilerinizden kredi kartı ile 
tahsilat yapabilirsiniz.

• Sistemi kullanan her iki ișletme için de ișlem 
maliyetlerinde ciddi azalma sağlar.

• Herhangi bir aracıya gerek kalmadan ürününüzü 
doğrudan müșterilerinize ulaștırma imkanı sağlar.

• Ürünlerinizin pazara sunumu ve takibinin kolaylaștırır.

• Bürokratik ișlemlerin azalması hatta bazı ișlemlerde 
ortadan kalkmasını sağlar.

• Müșterilerinizin sizin sisteminize uyumu ile birlikte, 
kurum içi verimliliğiniz ve müșteri memnuniyetiniz artar.

• Stok ișlemlerinizin kontrolü ve denetlenmesi kolaylașır. 
Sistem içi disiplin artar.

• İș sürecinde daha uyumlu hareket edilmesine olanak 
verir.

 » %100 Logo Entegreli
 » Kullanıcı Dostu Arayüz
 » Kolay Kullanım
 » Görsel ve Parametrik Yapı
 » Logo Tiger Ürün Serisi ile Tam Entegre

Siparișin Ana Firmadaki Kaydı ve 
Diğer Süreçlerin Takibi
B2B PLUS ile girilen tüm siparișler, belirlenen periyotta 
bilgilendirici bir uyarı notu ile birlikte LOGO-Object desteği ile 
ticari programa (Tiger Ürün Serisi) aktarılır. İlgili siparișin 
LOGO’daki onay bilgisi ve siparișin sevk durum bilgisi anında 
web ortamında güncellenmektedir. Dolayısı ile bayi / müșteri 
siparișinin durumunu web’ten güncel olarak takip edebilmekte 
ve planlamalarını da bu sayede kolaylıkla yapabilmektedir.

Cari Hesap Durumlarının Takibi
B2B sitesi üzerinden bayiler / müșteriler son cari hesap 
bakiyelerini farklı dövizler bazında takip edebilir, cari hesap 
extrelerini ve aylık hesap özetlerini güncel olarak 
inceleyebilirler.

Entegrasyon
B2B PLUS, LOGO TiGER ürünleri ile tam entegreli olarak 
çalıșabilmektedir. Her türlü bilgi güncellemesi sadece LOGO 
ticari uygulaması üzerinden yapılmakta ve anında B2B 
sitesinde güncellenmektedir. LOGO ticari sistemine tam 
entegre șekilde çalıșan B2B PLUS ile ișletmeler, tedarikçisinin 
B2B sitesi üzerinden;

• Ürün ağacındaki kategorilendirme sistemiyle veya hızlı 
arama sihirbazı ile tedarikçisindeki ürünlere kolayca 
ulașabilir.

• Tedarikçisindeki stok durumlarını güncel olarak görebilir.
• Ürünler hakkında detaylı bilgi edinebilir, resmini 

inceleyebilir.
• Tanımlanmıș fiyatlar üzerinden sipariș girebilir.
• Önceki siparișlerin onay / sevk durumunu takip edebilir.
• Cari hesap extresini ve aylık hesap özetini inceleyebilir.
• Farklı döviz türlerindeki bakiyelerini takip edebilir.
• Risk durumunu takip edebilirler.

Kullanıcı Tanımlama ve
Yönetici Paneli
Ana firmadaki yönetici panelinde tanımlanan bayi kullanıcı 
adı, șifresi ve müșteri cari kodu eșleștirilmesinden sonra 
bayi B2B sistemine belirlenen kullanıcı adı ve șifresi ile 
girebilir. Yönetici panelinde ayrıca, sitenin reklam panosunda 
görüntülenecek ürünler ile sıralamalarının seçimleri gibi 
ișlemler de yapılabilmektedir.

B2B’ye Veri Transferi
LOGO ‘daki Ürün / Cari kartlarında “E-iș ortamında yayınlan-
sın” ișareti ile bilgi anında web ortamında yayınlanabilmek-
tedir. B2B sitesinde yayınlanan her türlü; ürün kategori 
mimarisi, ürünler, satıș fiyatları, stok miktarları, ürün resmi, 
detay ürün açıklaması, cari hareket ve sipariș bilgilerinin veri 
kaynağı, kullanılan LOGO yazılımlarıdır.

Ürün Görüntüleme, Alıșveriș Sepeti 
Kullanımı ve Sipariș Onayı İșlemleri
Site üzerinden ürünlere erișim, kategori yapısı ve anahtar 
kelimeler yardımıyla hızlı arama sihirbazı sayesinde çok 
pratik olarak yapılabilmektedir. Ürünlere gerek “Liste 
șeklinde” ve gerekse ürünlerin resimlerinin de beraberinde 
listeleneceği “Detay Pencere” șeklinde ulașılabilmektedir.  
“Sepete At” butonuyla seçilen ürünler anında sepette 
listelenmektedir. Girilen sipariș, onay öncesi değiștirilebilir 
ve onaydan sonra “Sipariși Kaydet” butonu ile sisteme 
kaydedilir. Bayi, siparișini çok yoğun olarak verdiği ürünleri 
“Favori Ürünlerim” arasına ekleyebilir, bu sayede sürekli 
ilgilendiği ürünlere çok daha hızlı erișip siparișini hızlı 
kaydedebilmektedir. Sitedeki Stok miktarları ise, 
parametreye göre “Var / Yok”, “25+ / 50+” veya “28 / 45 / 
56” gibi listelenmesi sağlanabilmektedir.

B2B sitenizdeki tüm verilerin güncellenmesi 
sadece LOGO Programı üzerinden yapılmakta 

ve anında B2B sitesinde güncellenmektedir.

B2B PLUS ile, 7/24 Açık Kalarak Verimliliği Artırın!
İș Sürecinizi Kısaltın.
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