SERTİFİKA PROGRAMLARIMIZ
LOGO Akademi iş dünyasında LOGO - NETSİS Ürünlerini kullanan değerli kullanıcıların,
firmalardaki görevlerine ve uzmanlık alanlarına yönelik yetkinliklerini belgelemeleri için
uzmanlıklarına göre sertifika sınavları düzenlemiştir. Bu amaç doğrultusunda yeni sertifika
sisteminde yer alan sertifika sınav türlerimiz aşağıda sizler ile paylaşılmıştır. Sınavlarımız
Online Sınav Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

SERTİFİKA BAŞLIKLARI
•

Finans Muhasebe

•

İnsan Kaynakları

•

Üretim / Planlama

•

Maliyet Muhasebesi

•

Dış Ticaret

•

Lojistik ve Ticaret

•

Sistem Yönetimi ve İleri Raporlama

SERTİFİKA SINAV GENEL BİLGİLERİ
Sınav Yeri : Eğitim almış olduğunuz Yetkili Eğitim Merkezi sınıflarında veya uzaktan bağlantı ile bulunduğunuz
adresten sınavlar yapılmaktadır.
Sınav Tarihleri : Sınav tarihi katılımcı sayılarına göre belirlenmektedir. (Sınav Saatleri 10:00 – 15:00)

KATILIM KOŞULLARI
•

Sertifika sınavlarımızın hedef kitlesi LOGO – NETSİS kullanan müşteri çalışanlarını kapsamaktadır.

•

Sertifika sınavlarımızın hedef kitlesi LOGO – NETSİS İş Ortaklarımız çalışanlarını kapsamamaktadır.

•

Sınava girerken kimliğiniz (ehliyet ve pasaport da kimlik olarak kabul edilecektir.) ve banka ödeme
makbuzunun yanınızda olması gerekmektedir.

•

Sınav başvurularınız için logoakademi@logo.com.tr adresine mail gönderimi ile başvurada
bulanabilirsiniz.

•

Sınav başvurunuzu iptal etmek isterseniz bu durumu bize sınav tarihinden en geç 3 gün önce
bildirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde sınava katılım koşulu aranmaksızın sınav bedelenin % 75’i
tarafınıza faturalandırılacaktır.

•

Sınav bedeli kişi başı 125.-TL dir. (KDV Hariç)

•

Sınav sonunda başarısız olduğunuz takdirde ikinci kez sınava girmek isterseniz ikinci sınav hakkınız için
sınav bedeli ücreti alınmayacaktır. Sonrası sınav talepleri için belirlenmiş olan sınav bedeli ücreti
alınacaktır.

•

Sınavınız çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır ve internet üzerinden online olarak
gerçekleştirilmektedir.

www.logoakademi.com.tr

•

Sınav sonrası bir hafta içerisinde sertifikanız başvuru formunda bildirmiş olduğunuz adresinize
gönderilecektir.

•

Sınava katılmak için, banka ödeme makbuzunun bir kopyasını 0262 679 8090 faks numarasına veya
logoakademi@logo.com.tr adresine e-posta ile göndermeniz gerekmektedir.

•

LOGO Akademi gerektiğinde sınavı ya da sınav yerini değiştirme, sınavı iptal etme ya da erteleme
hakkını saklı tutar.

SINAV KATILIM ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA BİLGİSİ
LOGO YAZILIM A.Ş.
Türkiye İş Bankası, Rıhtım - Kadıköy Şubesi
Şube Kodu: 1394
Hesap Numarası: 14818
IBAN No: TR95 0006 4000 0011 3940 0148 18

www.logoakademi.com.tr

