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Navision E-Dönüşüm Ürünleri
E-Fatura Nedir?
Kağıt fatura yerine geçen bir elektronik fatura çeşididir. Elektronik ortamda hazırlanır. Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden alıcı ve
satıcıya iletilir. Kağıda baskı zorunluluğu yoktur. E-fatura gönderebilmek için kayıt olursunuz ve sadece kayıtlı kullanıcılara
e-fatura gönderirsiniz.

E-Arşiv Fatura Nedir?
Kağıt fatura yerine geçen bir elektronik fatura çeşididir fakat e-faturaya kayıtlı olmayan alıcı ve satıcıya iletilir. Her ayın 15’ine
kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na bir rapor ile faturalarınızı beyan edersiniz. Alıcıya rızası karşılığı elektronik ortamda mail ile
gönderdiğiniz faturalarınız için kağıt baskı zorunluluğu yoktur.

Navision Entegre E-Fatura & E-Arşiv
Fatura Çözümünün Özellikleri
Hızlı
Faturanın gönderimi ve alımı yaklaşık 10 saniye kadar sürer ve
yaklaşık 1 dakika sonra alıcının sistemlerine fatura düşmüş olur.
Faturanızı müşterilerinize anında gönderir, ödeme süreciniz kısaltır.
Böylelikle ödemelerinizi hızlıca alabilirsiniz.

Güvenli
Faturalarınız şifreli olarak gönderilir ve alınır. Bulut ortamında
saklanır.

Ekonomik
Aylık fatura gönderimi başına göre ﬁyatlandırma yapılır. Kullandığınız
kadar ödersiniz. Kağıt fatura sürecine göre oldukça ucuzdur.

Bağımsız
Herhangi bir adaptör ve aracı bir portal yardımı olmadan tüm
işlemlerinizi Navision’dan yapmanıza imkân sağlar.

Dinamik
Kağıt fatura yerine geçen bir elektronik fatura çeşididir. Elektronik
ortamda hazırlanır. Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden alıcı ve satıcıya
iletilir. Kağıda baskı zorunluluğu yoktur. E-fatura gönderebilmek için
kayıt olursunuz ve sadece kayıtlı kullanıcılara e-fatura gönderirsiniz.

Bulut
Faturalarınız bulut sisteminde güvenle 10 sene boyunca saklanır.
Arşivleme derdiniz olmaz.

E-Posta Seçeneği
Giden ve gelen faturaları istenilen adreslere gönderir ve size mail ile
fatura hareketlerini haber veririz.

Mali Mühür Bağımsız
Mali mühür kullanım gereksinimiz yoktur. Entegratör ﬁrma
imzalama işlemlerini sizin adınıza yapıyor. Mühür şifre derdiniz
olmaz. İmzalama için JAVA sürüm sorununuz olmaz.

Detaylı Arama Özelliği
Gelen ve giden faturalar Navision’da satır ve notlar detayına kadar
tutulur. İstediğiniz alanda istediğinizi bilgiyi faturaların içerisinde
aratabilirsiniz.

Akıllı & Kontrolcü
Yasal zorunluluklarla ilgili sizi uyarır gerekirse engeller veya sizi
yönlendirir. Gönderilmiş ve alıcısı tarafından teslim alınmış temel
faturaların yanı sıra sadece onaylanmış ticari faturaları arşivler.
Arşivlemeden önce reddedilen faturaların sistem faturasının iptal
edilmesini bekler.
Gelen faturaları sistem faturanızla eşleştirmenizi ister. Belge tarihi,
tutar ve vergi kimlik kontrolü yapar. Faturanız sistemden
kaydedildikten sonra arşive otomatik olarak taşır ve siz sadece
işlenmemiş faturalarınızla ilgilenirsiniz. Fatura takibiniz kolaylaşır.

Digital Arşiv
Sorunsuz gönderdiğiniz faturalar için arşivleme işlemi yapılır.
Böylelikle sanal bir arşiviniz olur. Navision’dan istediğiniz zaman
faturanızı PDF formatında görüntüler ve yazdırabilirsiniz. Böylelikle
ﬁziksel bir arşiv tutmaya gerek duymazsınız.

Kullanıcı Fatura Erişim Kontrolü
Gelen faturalar için satıcı bazında personel tanımlaması yaparak
sadece ilgili personelin kendi müşteri/satıcılarını görmesini
sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda istediğiniz kadar anahtar kullanıcının
da faturaları ilgili personele yönlendirmesini sağlayabilirsiniz.

Toplu Yazdırma İmkanı
Gelen ve giden faturaları toplu yazdırma özelliği ile vereceğiniz
ﬁltreler ile topluca yazdırıp zaman kazanabilirsiniz.

E-Fatura Mükelleﬂerinin Belirlenmesi
Müşteri ve satıcı kartlarındaki vergi numaraları ile Gelir İdaresi
Başkanlığı’ndan alınan mükellef listesini eşleştirir. Sizin için alıcının
e-fatura veya e-arşiv olup olmadığını otomatik olarak tespit eder.
Fatura alıcısı e-fatura mı olacak yoksa e-arşiv faturası olacak
demekten sizi kurtarır.

Raporlama
Fatura dataları Navision içerisine entegre edilebildiği için istediğiniz
raporlama özellikleri ile çalıştırılabilir. Hazır rapor şablonlarından
kullanabilir veya yenilerini isteyebilirsiniz.

Opsiyonel Bekletme Özelliği
Gönderdiğiniz faturaları hemen göndermek zorunda değilsiniz.
Faturanızı ister 30 dakika ister 2 gün bekletebilirsiniz. Acil
faturalarınızı da bu süreçten çıkararak gönderme imkanınız da
mevcut.

Erişim Kolaylığı
Portal ve adaptör bağımsız bir uygulama olduğu için faturalarınıza
Navision üzerinden ulaşmanız çok kolaydır. Arşiv için ayrı bir ekran
tasarımımız olsa bile sistemdeki işlenmiş faturalar üzerinden bile
arşiv bölümüne kullanmadan faturalarınıza hızlıca erişebilirsiniz.

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

