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ExcelTrans ile işimiz İş, amacımız Hız. 
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EXCELTRANS  

LOGO Tiger Enterprise, LOGO Tiger Plus ve LOGO Go Plus ile doğrudan veri aktarımı sağlayan ExcelTrans, 

zamandan ve iş yükünden tasarrufu hedefliyor. Detaylı Excel uzmanlığı gerektirmeden LOGO içerisine 

aktarılacak alanlar, Excel şablonu içerisinde seçilir ve transfer edilir. İş hayatında neredeyse her işletmenin 

ihtiyacı haline gelen, verilerin Excel’den aktarılması konusu, ExcelTrans ile kesin çözüme kavuşuyor.  

                              

 

EXCEL UZMANI OLMANIZ GEREKMİYOR 

 
Excel’de oluşturulan bilgilerin LOGO programındaki 

ilgili modüllere aktarılması amacı ile geliştirilmiş bir 

uygulama olan ExcelTrans ile artık verilerinizi LOGO 

programlarındaki ilgili kart ve modüllere aktarmanız 

tek bir tuşla gerçekleşiyor.  

LOGO Go Plus, LOGO Tiger Plus ve LOGO Tiger 

Enterprise ile uyumlu çalışan ExcelTrans ile hızınıza 

hız katacaksınız. 

TEKNOLOJİK ALTYAPI VE ÖZELLİKLER 
 

ExcelTrans , .net C# programlama dili ile yazılmış 

olup, SQL Server veri tabanı üzerinde 

çalışmaktadır. Güncelleme için ayrıca bir 

programa ve/veya dosyaya gerek kalmamakla 

birlikte, herhangi bir güncelleme var ise program 

içerisinde yer alan “Güncelle” butonu ile her 

zaman son sürümü kullanıyor olacaksınız. 

 

 

DİĞER ÜRÜNLERDEN FARKI 
 

İlk kez ExcelTrans ile, Excel’den Go Plus’a direkt 

aktarım imkanı doğdu. 

Sabit Excel formatları ile çalışma dönemi kapandı.  

 

KOLAY KULLANIM  
 

Excel verileri, kullanıcı tarafından oluşturulan   

formatlara göre, LOGO programındaki istenen kart 

ve fiş türlerine  aktarım yapılabilir. 

 LOGO Go Plus, LOGO Tiger Plus ve LOGO Tiger     

      Enterprise ile uyumludur. 

 Kendi kendini günceller. 

 Kullanıcı, kendi Excel şablonlarını belirleyebilir.  

 

 

 

 



ExcelTrans                                                                                                                                         www.rotanet.com.tr                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

ROTANET 

Rotanet; uzun yıllar Türkiye’nin köklü bilişim firmalarının yazılım ve danışmanlık kadrolarında yer almış kişilerin, 

yıllara dayalı deneyimlerini birleştirmesiyle ortaya çıkmış bir oluşumdur. Hedefi, dünya çapında kabul görmüş 

küresel çalışma disiplinlerini kullanarak, müşteri ve çalışan memnuniyetini maksimum düzeyde tutmak ve 

Türkiye'nin sayılı teknoloji ve AR-GE firmaları arasında yerini almaktır.  

 

Rotanet, AR-GE ekibi ile dünya çapındaki gelişmeleri yakından izleyerek zamanın ilerisinde çözümler sunar. 

Geliştirdiği Finansal Yazılımlar, Mobil, WEB Servis, Entegrasyon ve ERP projeleri ile müşteri ihtiyaçlarının da ötesine 

geçerek yeni ufuklar sunar.  

Rotanet  çatısı altında bulunan uygulamalarımız şu şekildedir: 

 Rotex Finans Yönetim Sistemi 

 ExcelTrans Aktarım Uygulaması 

 Rotouch Tablet Pc Saha Satış Uygulaması 

 Windows 8, Android ve IOS Uygulamaları  

 Satış Konsol Uygulaması 

 LISS – LOGO Integration Service Studio 
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