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Navision E-Dönüşüm Ürünleri
E-Defter Nedir?
Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin belirtilen format ve standartlara uyularak
elektronik ortamda oluşturulmasıdır.

Navision E-Defter Çözümünün Özellikleri
Hızlı
E-defteriniz kağıt defter süreçlerine göre çok daha hızlı oluşur, yazdırma ve noter onayı işlemleri de olmadığından zaman kaybı
önemli ölçüde azalır.

Ekonomik
Kaşe, baskılama, noter onayı, kargo, saklama süreçlerine ait maliyetler olmadığı için ekonomiktir.

Güvenli

Dinamik

Defterleriniz aynı zamanda bulut ortamında da saklanır. Fiziksel
arşivleme yapılmadığından kaybolma, tahrip gibi sorunlar ortadan
kalkar.

İstenilen yevmiye günlüğü veya istenilen hesaplardan dinamik
kurulum ekranları sayesinde tanımlama yapılır. Böylelikle belge
türleri ve ödeme yöntemleri kullanıcıya sorulmadan kayıtlanması
sağlanır.

Akıllı & Kontrolcü

Raporlama

Dinamik e-defter kurulumları sayesinde istenilen günlükte
kullanıcılara e-defter ile ilgili yasal olarak doldurulması gereken tüm
alanları doldurtabilirsiniz. Sistem eksik bilgili kayıt yapılmasının önüne
geçer.

Navision içerisinden toplanan verilerle dinamik raporlar üretebilir,
aynı zamanda yasal olarak kullanıcı hatalarına karşı bu raporlarla
defterinizi denetleyebilirsiniz.

E-Mutabakat Nedir?
E-Mutabakat, carileri içerisinde tanımlanmış borç & alacak hesaplarının dijital ortamda kolay, hızlı, güvenli ve hatasız olarak
karşılaştırılmasını sağlar. BA/BS mutabakatları ve cari hesap mutabakatları için geliştirilmiş bir ERP ve web uygulamasıdır.

Navision E-Mutabakat Çözümünün Özellikleri
Hızlı
ATP ERP içerisindeki verileri ay bazında tek seferde alarak hatasız bir analiz yaparsınız. Onaylanan veriler e-mutabakat aktarım
ekranından kolay ve hızlı bir şekilde karşı tarafa iletir ve takibini gerçekleştirirsiniz.

Ekonomik
Kağıt, yazıcı, telefon, kurye, posta ve arşivleme masraﬂarının yanı sıra zamandan ve operasyon maliyetlerinden tasarruf
edersiniz.

Güvenli

Dinamik

Online mutabakat üzerinden ﬁrmalar ile gerçekleşen görüşmeleriniz
kaydedilir ve istediğiniz an geçmişe dönük kayıtlarınızı izlersiniz.

Uygulama içerisinden çalışan online mesajlaşma özelliği ile
mutabakatsızlık durumlarında karşı taraf ile daha dinamik ve verimli
iletişim kurarsınız.

Kolay Erişebilirlik

İzlenebilir

İstediğiniz zaman, istediğiniz bilgisayar, mobil tablet ortamından
e-mutabakat sisteminize erişirsiniz.

İstediğiniz döneme ait bekleyen, onaylanan ve ret edilen mutabakat
işlemlerinizi adet ve tutar bazında anlık olarak görüntülersiniz.

ATP Hakkında
1997 senesinde kurulan ATA Teknoloji Platformları (ATP), kritik görevleri yüklenen kurumsal yazılım platformlarını ve hizmetlerini geliştiren ve
sağlayan teknoloji lideridir. Dünyanın en büyük markalarını çözümleri ve servisleri ile destekleyen ATP, yüksek hızda veri işlemlerini sabit ve
mobil ortamlarda gerçekleştiren teknolojiler geliştirmektedir. Son teknoloji BT altyapıları ve bulut çözümleri de üreten ve yöneten ATP,
müşterilerin uygulamalarını dışkaynak hizmeti olarak almalarına öncülük eder.

www.atp.com.tr

