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COLLECTOR  
 
Collector, Logo ürünleri datasını oluşturan kart ve fişlerin; aynı network içerisinde yer alan kaynak 
sunucu, veritabanı ve firmadan, hedef sunucu, veritabanı ve firmaya manuel veya otomatik aktarımını 
sağlamak amacıyla  geliştirilmiş özel bir üründür. 
 

1. Özellikleri 
 
1. Farklı firmalara veri gönderimini,  grup şirketleri arasında veri aktarımlarını, tanımlı firmalar 

arasında çapraz fiş ve belge gönderimlerini sağlamaktadır. 
 

2. Çapraz aktarım parametreleri ile satış siparişi alım sipariş olarak, alım siparişi satış siparişi olarak, 
çek/senet çıkış, ch fişi çek/senet giriş fişi olarak aktarılabilir. Yine aynı şekilde satın alma/satış 
irsaliye ve fatura fiş türleri hedef firmaya farklı fiş türü olarak aktarılabilir. 
 

3. Fişlerde geçen cari hesap, malzeme ve muhasebe hesap kodları parametreye bağlı olarak hedef 
firmaya değiştirilerek yani farklı kodlar ile aktarılabilir. 
 

4. Fişlerdeki işyeri no ,bölüm no, ambar no ve fabrika hedef firmaya farklı numaralar ile aktarılabilir. 
 

5. Aktarımı kolaylaştırmak amacı ile aktarımdan önce aktarımı yapılacak kart ve fişler analiz edilir. 
Hedef firmada bileşenlerin eksik olup olmadığı kontrol edilerek eksik tanımlar eklenir, bu şekilde 
aktarımında sağlıklı yapılması sağlanmış olur. Böylelikle fiş  aktarılmadan önce kart aktarımına 
gerek duyulmaz. Fiş aktarımı sırasında fişi oluşturan kart ve buna bağlı alt kartlar otomatik olarak 
hedef firmada yok ise aynı kod ile oluşturulur. Daha sonra fiş aktarımı yapılır. 
 

6. Merkezi yönetim ile manuel ve otomatik aktarım parametreleri tanımlanabilir. Birden fazla şablon 
tanımlanarak, farklı parametrelere göre farklı aktarım seçenekleri sağlanabilir. 
 

7. Aktarım için şablonlarda koşul kısmına istenilen  SQL cümleleri yazılarak  sınırsız koşul verebilme 
imkânı sağlar. 
 

8. Malzeme kartı, cari hesap  kartı, sipariş, İrsaliye ve faturalara bağlı  arayüz uyarlama  ve LOD 
uyarlama tablolarındaki bilgilerin de taşınması sağlanır. 

 
9. Fişlerdeki Seri/Lot bilgilerinin taşınıp taşınmaması parametre ile kontrol edilebilir. Buna bağlı olarak 

hedef firmaya aktarılacak ürünlerin izleme türü "izleme yapılmayacak" olarak aktarılması sağlanır. 
 

10. Aktarılacak fişlerin muhasebe hesap kodlarının taşınıp taşınmaması parametreye bağlıdır. İstenirse 
hedef firmadaki muhasebe bağlantı kodlarından atama yapılması da sağlanabilir. 
 

11. Otomatik aktarım özelliği ile belirlenen zamanda, işaretlenen kart ve fişlerin otomatik olarak 
aktarım yapılması imkânı sağlanır. 
 

12. Fişlerin aktarımında parametreye bağlı olarak kaynak fiş numaralarıyla aktarabilir. Ya da hedef 
firmada numara şablonuna göre fiş numaralarının oluşması sağlanabilir. 
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13. Aktarım yapılacak olan her bir  fiş ve kart, aktarımdan önce  kontrol edilerek  aynı kart ve fişin 
tekrar aktarılması ve böylelikle mükerrer kayıt oluşması engellenir.  
 

14. Kaynak firmada değiştirilen kartlar ve kaynak firmada değiştirilen veya iptal edilen fişler hedef 
firmada güncellenir. 
 

15. Parametreler bağlı olarak, malzeme yönetim fişleri, satın alma fişleri, satış ve dağıtım fişleri ve kasa 
işlemleri hedef firmaya fiyatsız olarak aktarılabilir.  
 

16. Logoya aktarımlar Logo Objects ile yapıldığında veri bütünlüğü ve sürüm geçişlerinde sorun 
yaşanmaması sağlanmıştır. 
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1.1. Teknik Özellikler 
 
1. Collector 3 farklı şekilde çalışabilir. 

 
1. Aynı sunucu ve veritabanı üzerinde farklı firmalar arasında veri aktarımı 
2. Aynı sunucu ve farklı veritabanları üzerinde farklı firmalar arasında veri aktarımı 
3. Farklı sunucu ve farklı veritabanları üzerinde farklı firmalar arasında veri aktarımı 
 

2. Aktarımlar Logo Object ile yapılır ancak çalışırken object lisansına gerek duyulmaz.  
 
3. LOGO ’nun GO Plus, Tiger Plus, Tiger Enterprise ürünleri ile anlık ve tam entegrasyon ile çalışır.  

 
4. Tek merkezden aktarımların yönetilebilir. 

 
5. Ayrıntılı genel parametre yapısı vardır. 

 
Bunun yanı sıra teknik bilgi açısından; 
 
 Aktarım yapabilmek için şablon tanımı yapılması gerekmektedir.  

 
 Uygulama, hedefte yer alan Logo ’nun kurulu olduğu dizin içerisinde olmalıdır ve kullanıcının 

bu klasörü okuma yazma yetkisi bulunmalıdır. 
 

1.2. Ürün Özellik Seti 
 

Malzeme Yönetimi Veri Aktarımı 
Malzeme özellikleri ve değerleri, malzemeler, malzeme yönetim fişleri Satınalma Modülü Veri Aktarımı: 
Alınan hizmet kartları, malzeme alış fiyatları, hizmet alış fiyatları, verilen siparişler, alım irsaliyeleri, alım 
faturaları 
 
Satış ve Dağıtım Modülü Veri Aktarımı 
Satış elemanları, verilen hizmet kartları, malzeme satış fiyatları, hizmet satış fiyatları, alınan siparişler, 
satış irsaliyeleri, satış faturaları 
 
İthalat Modülü Veri Aktarımı 
İthalat operasyon fişleri, malzeme dolaşım fişleri, dağıtım fişleri, millileştirme fişleri  
 
İhracat Modülü Veri Aktarımı 
İhracat kredileri, ihracat operasyon fişleri, dahilde işleme izin belgeleri, ihracat kayıtlı alım faturaları, 
ihracat kayıtlı satış faturaları 
 
Finans Modülü Veri Aktarımı 
Cari hesap kartları, ödeme/tahsilat planları, banka ve banka hesap kartları, kasa kartları, devir çek 
senetleri, cari hesap fişleri, çek senet bordroları, banka fişleri, kasa işlemleri  
 
Genel Muhasebe Veri Aktarımı 
Muhasebe hesap kartları, proje kodları, masraf merkezleri, muhasebe fişleri 
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2. Kullanım 
 
Collector uygulaması Logo ‘nun kurulu olduğu dizinde “Collector” klasörü yer almaktadır. Bu klasörün 
içerisindeki “Collector.exe” programı açılarak giriş yapılır. 
 

 
 
Programa Logo kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. 
 

 
 
Ekrana Collector uygulamasının arayüzü gelir. Kullanıma geçmeden önce bazı ayarların yapılması 
gerekmektedir. 
 
2.1. Ayarlar 
 
2.1.1. Şablon Tanımı 
 
Program ayarlarına girmek için sarı ile gösterilmiş butona basılır. 
 

 
 
 

 
 
İlk olarak şablon tanımı yapılmalıdır. Farklı şablonlar tanımlayarak fiş ve diğer aktarımları farklı şartlarda 
aktarımı sağlanabilir. 
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Veritabanı Ayarları 
 

 
 
Öncelikle veritabanı ayarları yapılmalıdır. Bu ayarlarda kaynak ve hedef firma bilgileri tanımlanır. 
 
Kaynak Firma Veritabanı Bilgileri 
 
Sunucu  : Logo veritabanının kurulu olduğu SQL Server bilgisi 
Veritabanı : Kaynak veritabanı ismi 
Kullanıcı Adı : SQL user kullanıcı adı 
Şifre  : SQL user şifresi 
 
Logo Firma Bilgileri 
 
Kaynak Firma : Aktarım yapılacak kaynak firma kodu 
Kaynak Dönem : Aktarım yapılacak kaynak firmaya ait dönem  
Hedef Firma : Aktarım yapılacak hedef firma kodu 
Hedef Dönem : Aktarım yapılacak hedef firmaya ait dönem 
 
Şayet kaynak firma no ya ait farklı bir veri tabanı var ise yani sistem yönetmeninden parçalanmış veri 
tabanı kullanımı söz konusu ise  kaynak veritabanı kısmına Logo master veritabanı bilgisi yazılmalıdır.  
 
Sistem Ayar Şifresi: Oluşturulan şablona bir şifre tanımlanırsa giriş yapan kullanıcılar bu şablon üzerinde 
değişiklik yapamayacaklardır. 
 
SQL ayarları yapıldıktan sonra şablon tanımları yapılır. 
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Koşul ve Diğer Ortak Parametreler 
 
Koşullar 
 
Aktarılacak kart ya da fişlerin kaynak firmadaki ilgili tablosuna ait SQL cümlesinin WHERE ‘den sonraki 
kısmı yazılmalıdır ve her bir alanın başına SOURCE. ifadesi konulmalıdır.  

SOURCE.SPECODE=’TM’ AND SOURCE.BRANCH=1 

Fiş No Taşınacak 
 
Bu parametre işaretlenmiş ise kaynak firmadan hedef firmaya aktarılacak fişlerin aynı fiş numarasıyla 
oluşturulmasını sağlar. Bu parametre işaretlenmemiş ise,  kaynak firmadan hedef firmaya aktarılacak 
fişlerin hedef firmadaki numaralandırma şablonuna göre yeni fiş numaralarıyla oluşturulmasını sağlar. 
Kaynak firmadan hedef firmaya fiş aktarıldığında, kaynak firmadaki fişin GUID alanı hedef firmaya 
taşınır. Bu şekilde kaynak firmadaki fişin izi hedef firmada takip edilmiş olur. Kaynak firmadaki bir fişin 
hedef firmada olup olmadığı, fiş numaraları farklı olsa bile GUID alanı ile kontrol edilir. 
 
Collector çalıştırılıp ilk aktarımlar yapıldığında, şayet “Fiş No Taşınacak” parametresi işaretlenmiş ise 
kaynak firmadaki tüm fişlerin GUID, CAPIBLOCK_CREADEDDATE, CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE bilgilerini 
hedef firmadaki aynı fiş türü ve fiş numarasına ait kayıtlarda günceller. Bu şekilde hedef firmadaki 
önceki kayıtların GUID, CAPIBLOCK_CREADEDDATE, CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE değerleri kaynak 
firmadaki değerlerle eşitlenmiş olur. Daha sonraki aktarımlarda ise bu güncellemeler tekrar 
yapılmayacağından, ilk aktarıma göre göre çok daha hızlı olacaktır. 
 
Güncellemeler Yapılacak  
 
Kaynak firmada kart ve fişlerde yapılan güncellemelerin,  hedef firmadaki  kart ve fişlere 
yansıtılmasıdır. Hedef firmaya kayıtlar aktarılırken kaynak tablolardaki GUID, 
CAPIBLOCK_CREADEDDATE, CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE alanları hedef firmaya aynen aktarılmaktadır. 
Hedef firmada fişin olup olmadığı GUID alanın karşılaştırılması ile kontrol edilir. Fişin Kaynak firmada 
değişip değişmediği ise CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE alanı ile kontrol edilir. Şayet kaynak firmadaki 
CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE alanı, hedef firmadaki CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE değerinden büyükse 
güncellemeler yapılır. Yani kaynak firmadaki kaydın değiştirme tarih ve saati hedef firmadaki kaydın 
değiştirme tarih ve saatinden büyük olduğunda güncellemeler yapılır. 
 
Şablon tanımlarında her bir kart ve fiş için “Güncellemeler Yapılacak” işareti vardır. İşaretlen kayıtlarda 
güncellemeler aktif olacaktır. 

 
Kart Güncellemeleri 
Kart güncellemeleri (malzeme, cari, fiyat kartları vs. ) sadece ilgili kart işaretlenip 
aktarıldığında  yapılır. Fiş aktarımlarında hedef firmada olmayan bir kart varsa Collector bu 
kartı kaynak firmadaki bilgileri alarak oluşturur. Ancak hedef firmada bulunan bir kart, kaynak 
firmada değiştirilmiş ise fiş aktarımında bu kartı güncellemez, hedef firmada olan haliyle fişi 
oluşturur. Bu kartları güncelleyebilmek için mutlaka kart aktarımı yapılmalıdır. 
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Fiş Güncellemeleri  
Kaynak firmada oluşturup hedef firmaya aktarılmış fişler (sipariş, irsaliye malzeme yönetim 
fişleri vs. ), daha sonra kaynak firmada değiştirildiğinde hedef firmada da güncellenebilir. 
Ancak hedef firmadaki fiş muhasebeleştirilmiş ise, borç kapaması yapılmış ise, bağlı iade fiyat 
farkı vs  fişi var ise yani güncellemeye uygun değilse uyarı verilip güncellemesi yapılmayacaktır. 

 
Malzeme Yönetimi 

 
Malzemeler Koşul: Kaynak firmadan hedef firmaya aktarılacak olan malzemeler için tanım yapılır. Eğer 
tüm kartlar aktarılacaksa herhangi bir koşul vermeye gerek yoktur.  
 
Örnek: Kaynak firmadan hedef firmaya sadece malzeme özel kodu “TM” olanların aktarılması  
 

SOURCE.SPECODE=’TM’ 
 
Malzeme Yönetim Fişleri: Sadece belli bir koşula bağlı olarak aktarılmak istenen malzeme fişleri için 
koşul yazılabilir. 
 
Örnek: Kaynak firmadan hedef firmaya sadece ambar transfer fişlerinin aktarılması  
 

SOURCE.TRCODE=25 
 

 
Satınalma 

 
Aşağıdaki listede bulunan kart ve fişlerin aktarımında belirli bir koşula bağlı olarak aktarım yapılmasını 
sağlar. Koşul belirtilmezse kaynak firmada açılan tüm kart ve fişleri hedef firmaya aktarır. 
 

1. Alınan Hizmetler 
2. Malzeme Alım Fiyatları 
3. Hizmet Alım Fiyatları 
4. Satınalma Siparişleri 
5. Satınalma İrsaliyeleri 
6. Satınalma Faturaları 
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Satış 
 
Aşağıdaki listede bulunan kart ve fişlerin aktarımında belirli bir koşula bağlı olarak aktarım yapılmasını 
sağlar. Koşul belirtilmezse kaynak firmada açılan tüm kart ve fişleri hedef firmaya aktarır. 
 

1. Verilen Hizmetler  
2. Malzeme Satış Fiyatları  
3. Hizmet Satış Fiyatları  
4. Satış Siparişleri 
5. Satış İrsaliyeleri 
6. Satış Faturaları 

 
Finans 
 
Aşağıdaki listede bulunan kart ve fişlerin aktarımında belirli bir koşula bağlı olarak aktarım yapılmasını 
sağlar. Koşul belirtilmezse kaynak firmada açılan tüm kart ve fişleri hedef firmaya aktarır. 
 

1. Cari Hesaplar 
2. Ödeme/Tahsilat Planları 
3. Bankalar ve Hesapları  
4. Kasalar 
5. Devir Çek Senetleri 
6. Çek Senet Bordroları 
7. Banka Fişleri 
8. Kasa İşlemleri 

 
 

Genel Muhasebe 
 

Aşağıdaki listede bulunan kart ve fişlerin aktarımında belirli bir koşula bağlı olarak aktarım yapılmasını 
sağlar. Koşul belirtilmezse kaynak firmada açılan tüm kart ve fişleri hedef firmaya aktarır. 
 

1. Muhasebe Hesapları 
2. Masraf Merkezleri 
3. Projeler 
4. Muhasebe Fişleri 

 
İthalat 
 
Aşağıdaki listede bulunan kart ve fişlerin aktarımında belirli bir koşula bağlı olarak aktarım yapılmasını 
sağlar. Koşul belirtilmezse kaynak firmada açılan tüm kart ve fişleri hedef firmaya aktarır. 
 

1. İthalat Operasyon Fişleri 
2. Malzeme Dolaşım Fişleri  
3. Dağıtım Fişleri 
4. Millileştirme Fişleri 

 
 
 



 
 

10 
 

İhracat 
 
Aşağıdaki listede bulunan kart ve fişlerin aktarımında belirli bir koşula bağlı olarak aktarım yapılmasını 
sağlar. Koşul belirtilmezse kaynak firmada açılan tüm kart ve fişleri hedef firmaya aktarır. 
 

1. İhracat Kredileri.  
2. İhracat Operasyon Fişleri  
3. Dahilde İşleme İzin Belgeleri 
4. İhraç Kayıtlı Satınalma Faturaları  
5. İhraç Kayıtlı Satış Faturaları  

 
 
Transfer Genel Parametresi 
 

Kart ve Fişlerde Muhasebe Hesapları ve Masraf Merkezleri Taşınacak: Bu parametre kaynak firmada 
oluşan fiş içerisindeki muhasebe kodlarını ve masraf merkezlerini olduğu gibi hedef firmaya taşır. 
Hedef firmada masraf merkezi ve muhasebe kodu yoksa program otomatik oluşturur. Muhasebe kodu 
otomatik oluşturulurken tek şart bir üst muhasebe kodunun hedef firmada bulunmasıdır. Eğer bir üst 
muhasebe kodu bulunmazsa sistem uyarı verir. 
 
Fişlerde Muhasebe Kodları Hedef Firmadaki Bağlantılardan Alınacak: Kaynak firmadan aktarılan bir fişin 
içerisindeki muhasebe kodları aktarılmaz. Fişin muhasebe hesap kodları hedef firmadaki tanımlarda 
bulunan bağlantılardan alınır. 
 
Seri Lot Aktarılacak: Kaynak firmada seri veya lot ile takip edilen ürünler için bu bilgilerin aktarılıp 
aktarılmayacağı seçilir. Eğer bu parametre seçilirse, aktarılan tüm hareketlerde seri-lot bilgisi de 
gönderilir. 
 
Arayüz Uyarlama ve LOD Tabloları: Kaynak firmada yapılmış arayüz uyarlamalarında girilen veriler de 
uygulama tarafından aktarılabilir. Bunun için uyarlamanın kullanmış olduğu tablonun veritabanındaki 
numarası ilgili alana yazılır.  
 
Birim Fiyat Aktarımı: Kaynak firmada oluşturulmuş ve hemen altındaki listede verilen fişlerin 
aktarımında kaynak firmadaki birim fiyatların aktarılıp aktarılmayacağı seçilebilir. İşaretli olan fişlerde 
malzeme birim fiyatı kaynak firmadan hedef firmaya aktarılır.  
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Çapraz Aktarımlar 
 
Kaynak firmadaki fişlerin hedef firmaya aktarılırken farklı bir fiş olarak kaydedilmesi için kullanılır. 
Örneğin kaynak firmadaki satış siparişi hedef firmaya Satınalma siparişi olarak aktarılabilir. 
Listede görülen her fiş, karşısında bulunan açılır listedeki fişe dönüştürülerek aktarılabilir. 

 
Malzeme Kodları Değiştirilerek Aktarılacak: Kaynak firmadaki malzeme kartları hedef firmada farklı kod 
ile takip edilebilir. Bunun için bu parametre seçilmeli ve “Alan Adı” belirtilmelidir. Hedef firmaya 
aktarılacak olan kod, kaynak firmadaki malzeme kayıtlarındaki “Özel Kod”, “Grup Kodu” vs. alanlara 
yazılmalıdır ve veritabanındaki “ITEMS” tablosundaki karşılığı açılır kutuya yazılmalıdır. 
 
Örnekte kaynak firmada malzeme kodu “STK01” dir. Bu malzeme kartı hedef firmaya “STK_HEDEF” 
koduyla aktarılması gerekiyorsa yapılacak tanım şöyle olmalıdır. 

 
Cari Hesap Kodları Değiştirilerek Aktarılacak: Kaynak firmadaki firma kartları hedef firmada farklı kodda 
takip edilebilir. Bunun için bu parametre seçilmeli ve “Alan Adı” belirtilmelidir. Hedef firmaya 
aktarılacak olan kod, kaynak firmadaki firma kayıtlarındaki “Özel Kod”, “Grup Kodu” vs. alanlara 
yazılmalıdır ve veritabanındaki “CLCARD” tablosundaki karşılığı açılır kutuya yazılmalıdır. 
 
Muhasebe Hesap Kodları Değiştirilerek Aktarılacak: Kaynak firmadaki muhasebe hesap kodları hedef 
firmada farklı kodda takip edilebilir. Bunun için bu parametre seçilmeli ve Açıklama(2 )hanesine hedef 
firmaya aktarılacak olan kod yazılmalıdır.  
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Eşleştirme 
 
Collector uygulaması, kaynak firmadan hedef firmaya fiş aktarımı yaparken “İşyeri”, “Bölüm”, “Fabrika” 
ve “Ambar” bilgilerini Logo’da kayıtlı olmak kaydıyla istenilen değerle değiştirebilir. 
Örneğin kaynak firmadaki bir fişin ambarı “0” ise hedef firmaya “100” numaralı ambar olarak yazabilir. 
Her başlık altında kaynak ve hedef değerleri belirlenir. Eğer herhangi bir değer verilmezse kaynak 
firmadaki fişin değerleri hedef firmaya taşınır. 
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2.2 Aktarım 
 
Aktarım manuel ya da otomatik olarak yapılabilmektedir.  
 
2.2.1. Manuel Aktarım 
 
1. Kaynak firmadan aktarılacak olan her veri ilgili başlık altında toplanmıştır. Aktarılmak istenen 

bilgiler için yanındaki kutucuk işaretlenmelidir. 
 
2. Tarih aralığı belirlenir. Tarih aralığı kaynak firmadaki aktarılacak fiş tarih aralığıdır. 

 
3. Şablon seçilir. 

 
4. Başlat düğmesine basılır. 

 
2.2.2. Otomatik Aktarım 
 
Şablon tanımı yapıldıktan sonra belirlenen kurallar çerçevesinde aktarımı otomatik yapmak 
mümkündür. Otomatik aktarımın yapılabilmesi için aşağıdaki şekilde devam edilmelidir. 
 
1. Şablon Tanımı Otomatik Aktarım Parametresi 
 
Listede verilen başlıklar seçilerek otomatik aktarım sırasında hangi verilerin aktarılacağı seçilir.  
Kullanıcı Adı ve Şifresi bölümleri mutlaka doldurulmalıdır. Program, otomatik aktarım yaparken 
aktarılacak kayıtların hangi kullanıcı ile aktarılacağını buradan alır. 
 

 
 
2. Yıldız şeklindeki düğmeye basılarak tanımlanmış şablon listesi açılır.  
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3. Birden fazla şablon tanımı yapılmış olabilir. Otomatik aktarım için kullanılacak şablon seçilir. 
 

4. Zamanlayıcı düğmesine basılır.  
 

 
5. Otomatik aktarımın  ne zaman başlayacağı, tekrar edeceği ve sonlanacağı gibi bilgiler girilir. 

 
 
6. Ayarlar kaydedilir. 
7. Otomatik aktarımın çalışması için program kapatılmalıdır. 
 
 
Not: Her aktarım sonunda Collector dizini altında “.log “dosyaları oluşur. Bu log dosyalarından aktarım 
sonuçları kontrol edilebilir. 
Collector dizini altında bulunan “LOG” klasörü otomatik aktarım sonucu oluşan logları, “LOG_MANUEL” 
klasörü de manuel aktarım sonucu oluşan logları gösterir. 


