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LOGO Connect için e-Fatura / e-Arşiv Fatura Mail Gönderme 

Uygulama LOGO Connect tarafından hazırlanan e-Fatura ve e-Arşiv faturalarını alıcıya HTML ve PDF formatında mail 

atmaktadır. 

Mail gönderimi uygulama üzerinde tanımlanan STMP hesap bilgileri üzerinden gerçekleşmektedir. 

Alıcı e-postası varsayılan olarak fatura UBL inden okumaktadır. İstenir ise farklı bir e-posta adresine de gönderim 

yapılabilir. 

Ayrıca iptal edilmiş faturalar da karşı tarafı bilgilendirmek için gönderilebilmektedir. 

 

 

 

SQL Bağlantı Bilgileri  

Server: LOGO ürünü veri tabanının barındırıldığı MS SQL sunucu adı. 

Kullanıcısı: LOGO ürünü veri tabanına bağlantı için kullanıcı adı. 

Şifre: LOGO ürünü veri tabanına bağlantı için şifre. 

Connect Veri Tabanı: LOGO Connect ürünü veri tabanı adı. 

ERP Veri Tabanı: LOGO Ticari Yazılım ürün veri tabanı adı. 

  

 Not : SQL Bağlantı bilgilerine, LOGO ürününe destek aldığınız firma dan destek 
alarak öğrene bilirsiniz. Kullanmakta olduğunuz LOGO ürünün kurulu olduğu 
klasörde LGCONFIG.exe dosyası mevcut ise  SQL bağlantı bilgilerine LGCONFIG.exe 
dosyasını INFO parametresi ile çalıştırarak ulaşabilirsiniz. 

  

Mail Gönderme Bilgileri  

Gönderici E-Posta Bilgileri  

SMTP Sunucu: Posta gönderimi için kullandığınız SMTP sunucu adı veya IP si 



 

E-Posta Adresi: Gönderimde kullanacağınız e-posta adı. 

Kullanıcı Adı: SMTP sunucuda oturum açmak için kullandığınız kullanıcı adı. 

Şifre: SMTP sunucuda oturum açmak için kullandığınız şifre. 

SMTP Port: SMTP sunucunuzun izin verdiği port. Genelde 25 veya 587 dir. 

Bekleme Süresi Mail gönderimlerinde aralarındaki bekleme süresi 

SSL Kullan: SMTP sunucunuz mail gönderimlerinizde SSL bağlantısı istiyorsa işaretleyin. 

TLS Kullan: SMTP sunucunuz mail gönderimlerinizde TLS bağlantısı istiyorsa işaretleyin. 

Okundu Bilgisi İste Fatura gönderilerinizde karşı tarafın okundu bilgisini göndermesini istiyorsanız bu 
alanı seçebilirsiniz. 

Gönderilere beni de ekle Mail gönderim esnasında alıcı alanına sizin mail hesabınızda eklenir. 

Fatura Görüntüleme URL 
Bilgisi: 

Faturalarınızı görüntületeceğiniz bir portal var ise adres bilgisi. 

  

Gönderilecek mail listesi  

 Fatura üzerindeki e-posta haricindeki kişilere sürekli mail gönderim yapmanız 
gerekiyor ise ilgili kişi veya bölümleri bu alana kaydedebilirsiniz. 

 

 

 

Çalışma Alanı: LOGO Connect çalışma alanları 

Tarih Aralığı: Gönderimi yapılacak faturaların oluşturulma tarih aralığı 

Fatura Türü: Gönderimi yapılacak fatura türü filtrelenebilmektedir. 

 



 

Fatura 
Görüntüleme: 

 
 İptal Edilmiş Fatura Örneği 

 

 
  



 

Alıcı tarafında 
görüntülenen mail 

 
İptal Fatura 
Gönderimi 

Daha önce gönderimini yaptığınız bir faturayı iptal etmeniz durumunda bu iptal bilgisini de 
gönderebilirsiniz. 

 

 
 


