eLogo İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMLERİ FİYAT LİSTESİ
1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerlidir.
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eLogo Hizmet satışları, ”elogo.com.tr” üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Tüm fiyatlar Türk Lirası (TRY) cinsindendir ve fiyatlara KDV dahil değildir. Birim fiyatları listeye bilgi amaçlı eklenmiştir. eLogo paket ve kontör fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Logo müşterileri ve Logo dışı müşteriler için aynı kontör paketleri ve fiyatları geçerlidir.
eLogo İSG kullanıcıları, e-Devlet uygulamalarından faydalanmak istemesi durumunda, aktivasyon bedeli yansıtılmaz. eLogo İSG ve eLogo e-Devlet ürünleri için aynı kontör paketi ortak olarak kullanılabilir.

5. Satın alınan On Premise paketlerin kullanım hakları yıllık veya aylık sürelere bağlı değildir. Kullanıcılar, ilgili bakanlıklar ile entegrasyon hizmetinden, hesaplarında yeterli kontör olduğu sürece
faydalanabileceklerdir. Kullanıcı satın aldığı paketteki kontör adedini doldurduğunda, yeni bir paket satın alarak entegrasyon hizmetinden yararlanmaya devam edebilecektir. Entegrasyon harici yazılım kullanımı
kontör yapısından bağımsızdır.
6. Satın alınan Cloud paketinin kullanım hakkı 1 yıl sürelidir. 1 yıl sonunda kullanıcı güncel yıllık ücreti ödeyerek hesabını kullanmaya devam edebilir. Kullanıcılar, ilgili bakanlıklar ile entegrasyon hizmetinden,
hesaplarında yeterli kontör olduğu sürece faydalanabileceklerdir. Kullanıcı satın aldığı paketteki kontör adedini doldurduğunda, yeni bir paket satın alarak entegrasyon hizmetinden yararlanmaya devam
edebilecektir. Entegrasyon harici yazılım kullanımı kontör yapısından bağımsızdır.
7. Her bir TCKN için gönderilen her bir eğitim kaydı 1 veri olarak kabul edilmektedir. Her bir veri gönderimi için 1 kontör düşülmektedir. (Ör: 1 eğitim alan 3 TCKN için 3 kontör düşülür veya 3 eğitim alan bir TCKN için
3 kontör düşülür.) Bakanlık tarafından yayımlanacak yeni veri setleri için ayrı kontör/ücretlendirme yapılacaktır. Oluşturulan e-Reçetelerin SMS ile gönderilme seçeneği mevcut olup, gönderilen her 3 SMS karşılığı
1 kontör düşülmektedir.
8. e-Devlet Hizmetlerinden biri ya da daha fazlası ilk kez edinilirken ve daha sonraki ilave hizmet alımlarında, satış portalındaki yönlendirmeler takip edilerek “Hizmet Sözleşmesi”nin ıslak imzalı olarak iletilmesi
gerekmektedir. Sadece kontör paketi alımı durumunda, “Satış Sözleşmesi”nin online olarak kabul edilmesi yeterlidir.
• Üst segmente bedelli geçişlerde; yeni ürüne, geçiş tarihi itibarıyla 1 yıllık bedelsiz LEM verilecektir.
9. Kredi kartından peşin/taksitli ödeme ve nakit ödeme seçeneği mevcuttur.

EĞİTİM
1. Eğitimler ürün kullanımı ile ilgilidir ve sertifikalı uzman(lar) tarafından verilmektedir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.
2. Eğitim ve destek hizmetlerinin yalnızca yetkili Logo İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanlarından alınması önemle tavsiye edilir.

Ürün Açıklaması
Fiyat
eLogo İSG Ana Paketleri (On-Premise)
eLogo İş Sağlığı ve Güvenliği

16.500

eLogo İş Güvenliği

13.200
5.500

eLogo İş Sağlığı
eLogo İSG Ana Paketi (Cloud)

2.750

eLogo İş Sağlığı ve Güvenliği (Yıllık)
eLogo Hizmet Fiyat Listesi

-

Aktivasyon Bedeli
─ Paketteki Kontör Sayısı

Paket Fiyatı (TRY)

Kontör Birim Fiyatı (TRY)

500 Adet

420

0,84

1.000 Adet

780

0,78

2.000 Adet

1.440

0,72

5.000 Adet

2.880

0,58

10.000 Adet

4.200

0,42

25.000 Adet

9.000

0,36

50.000 Adet

15.000

0,30

100.000 Adet

21.600

0,22

250.000 Adet

45.000

0,18

500.000 Adet

78.000

0,16

144.000

0,14

1.000.000 Adet

─ Açıklamalar
─ eLogo İSG
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eLogo İSG; İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği ve İş Sağlığı olmak üzere 3 ayrı paketten oluşur.
eLogo İSG çözümleri kullanıcı, çalışan bağımsız lisanslanır.
eLogo İSG paketlerinde Türkçe ve İngilizce dilleri standarttır.
eLogo İSG On-Premise ve Cloud olmak üzere iki türlü hizmet modeli üzerinden satışa sunulmuştur.
eLogo İSG (On-Premise) çözümleri Logo İnsan Kaynakları çözümleri (Logo Tiger HR, Logo Netsis HR ve Logo j-HR) ile entegre çalışır. eLogo İSG Cloud modeli Logo çözümleri ile entegre değildir.
eLogo İSG; Microsoft® SQL Server® 2008 R2/2012/2014/2016 Express Edition ve üzeri veritabanı ile kullanılabilmektedir. En az 16 GB Ram ve 50 GB boyutundaki disk alanına ihtiyaç duymaktadır. Microsoft® SQL
Server® 2014 ve Microsoft® SQL Server® 2016 ihtiyaçları için lütfen yetkili İş Ortaklarına danışınız.

─ LEM
7. eLogo İSG On-Premise LEM oranı, kullanıcının elindeki ana paket fiyatının %13'ü alınarak hesaplanır.
8. Kullanıcının elinde bulunan eLogo İSG lisansları, satın alımlarını takiben 1 yılın sonunda genel LEM hesaplamasına dahil edilir. LEM fiyatı hesaplanırken kullanıcının ilgili üründeki en güncel konfigürasyonlarına
bakılmakta yani sahip olunan eLogo İSG paketi baz alınmaktadır.

─ Ürün Geçişleri
eLogo İSG(On-Premise) Paketler Arası Geçişler
9. Güncel LEM sahibi eLogo İş Sağlığı (On-Premise) ya da eLogo İş Güvenliği ( On-Premise) lisans sahipleri eLogo İş Sağlığı ve Güvenliği paketine geçiş yapılabilmektedir. eLogo İş Sağlığı ve eLogo İş Güvenliği paketleri
arasında geçiş yapılamamaktadır.
10. eLogo İşl Sağlığı ya da eLogo İş Güvenliği paketlerinden yapılacak geçişlerde mevcut ürüne ait ana paketin güncel liste fiyatı ile geçiş yapılan ürüne ait güncel liste fiyatı arasındaki fark alınır.

İşçi Sağlığı Modülü ve e-Reçete Geçişleri
11. İşçi Sağlığı modülü ya da e-Reçete paketlerinden geçiş yapmak isteyen güncel LEM sahibi kullanıcılar eLogo İş Sağlığı ürününe bedelsiz geçiş yapabilirler.
12. İşçi Sağlığı modülü ya da e-Reçete paketlerinden eLogo İş Sağlığı ve Güvenliği paketine geçiş yapmak isteyen kullanıcılar; önce eLogo İş Sağlığı ürününe bedelsiz geçiş yapıp, daha sonra eLogo İş Sağlığı ve Güvenliği
çözümüne geçiş yapabilirler. eLogo İSG çözümüne yapılacak geçişlerde mevcut ürüne ait ana paket, kullanıcı, çalışan artırımlarının güncel liste fiyatları ile geçiş yapılan ürüne ait güncel liste fiyatı arasındaki fark
alınır.

eLogo İş Sağlığı ve Güvenliği Fiyat Listesi
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