
İnnova PayFlex e-Fatura çözümü, kurumların ERP sistemlerini Maliye 
Bakanlığı ve uluslararası e-Fatura standartlarına uygun hale 
getirirken, beraberinde maliyet ve zaman tasarrufu gibi pek çok 
avantaj da sunuyor. İnnova’nın 7/24 ücretsiz destek hizmeti veren 
uzman ekibi ile e-Fatura’ya sorunsuz ve hızlı bir geçiş yapabilirsiniz.

www.innova.com.tr

İNNOVA
PAYFLEX E-FATURA



İNNOVA PAYFLEX E-FATURA ÇÖZÜMÜ 

PAYFLEX E-FATURA www.innova.com.tr

e-Fatura, işletmeler için bir zorunluluk olmanın ötesinde, önemli bir ihtiyacı karşılayarak 
fatura süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufu da sağlıyor. Dolayısıyla, e-Fatura 
geçişinde uzman desteği almak, bu çözümden en kısa zamanda maksimum faydayı 
görebilmek açısından önem taşıyor.

İnnova’nın sunduğu PayFlex e-Fatura çözümü, kurumların ERP sistemlerini Maliye 
Bakanlığı ve uluslararası e-Fatura standartlarına uygun hale getiriyor. Elektronik İmza 
Sunucusu ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Posta Kutusu ile entegre bir 
şekilde çalışan çözüm, fatura alım ve gönderim süreçlerini de ERP entegrasyonu 
sayesinde otomatik olarak gerçekleştiriyor. 

Kurumların gerek müşterileri gerekse tedarikçileri ile kolay fatura işlemleri yapmalarını 
sağlayan PayFlex e-Fatura, fatura verilerini orijinal formatlarında saklayabilme imkânı da 
sunuyor. Faturalara anında erişim sağlayan ve çok-merkezli kurumlar için fatura 
verilerini konsolide eden çözüm, zamanlanmış görevlerle otomatik fatura alışverişi, iptal 
edilen fatura bilgisinin otomatik yasal bildirimi, tüm işlemlerin kayıt altına alınması gibi 
kolaylıklarla iş süreçlerinde performans artışı sağlıyor ve hata riskini düşürüyor.

İnnova’nın 7/24 ücretsiz destek hizmeti sunan uzman ekibi ile PayFlex 
e-Fatura’ya geçiş süreçlerinizi hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.



PAYFLEX E-FATURA ÇÖZÜMÜNÜN
AVANTAJLARI 

PAYFLEX E-FATURA www.innova.com.tr

Özel entegratörlük avantajından faydalanın
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Fatura alanında “Özel Entegratörlük” izni alan 
İnnova, e-Faturaya geçiş yapmak isteyen firmaların IT yatırımı zorunluluğunu ortadan 
kaldırıyor. Böylece kurumlar ile GİB ile arasındaki tüm ilişkiler tek elden yönetiliyor ve 
tüm faturalar İnnova sistemi üzerinde arşivleniyor.  

Mevzuat değişikliklerini anında yakalayın
PayFlex e-Fatura ile mevzuattaki tüm değişiklikler için gerekli işlemler ücretsiz olarak 
yapılıyor. Böylece e-Fatura dönüşüm sürecindeki maliyetler kolayca kontrol altında 
tutulabiliyor. 

Uzman ekibimizden kesintisiz destek alın
7/24 ücretsiz destek hizmeti veren uzman ekibimiz ile PayFlex e-Fatura’ya geçiş 
süreçlerinizi sorunsuz gerçekleştirebilirsiniz. Desteğe ihtiyaç duyduğunuz her an, 
uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaya hazır! 

Uluslararası standartlara uyum kazanın

e-Fatura, şirketinizin fatura süreçlerini dijital ortama taşıyarak size birçok fayda 
sağlıyor. İnnova ekibinin uzmanlığıyla, PayFlex e-Fatura çözümünün sunacağı 
avantajlardan kolayca yararlanabilirsiniz.

PayFlex e-Fatura, Maliye Bakanlığının 
standartlarına uygun olmanın yanı sıra, 
hem UBL’ye (Universal Business 
Language) hem de EFKS’ye 
(Elektronik Fatura Kayıt Sistemi) 
uyumlu çalışıyor.
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Uçtan uca, hızlı ve sorunsuz e-Fatura dönüşümü için İnnova’nın uzmanlığına ve PayFlex
e-Fatura çözümüne güvenebilirsiniz.

PayFlex e-Fatura çözümünün öne çıkan özellikleri

 Sistem veya donanım yatırımı gerektirmez
 “Kullandığın kadar öde” modeliyle işlem hacminize uygun paket seçenekleri
 GİB standartlarına ve uluslararası standartlara uyum
 Sistem bakımı, güncelleme, güvenlik gibi tüm operasyonel süreçlerin İnnova   
 tarafından takibi
 Zaman, iş gücü ve maliyet tasarrufu
 Uzman ve deneyimli İnnova ekibinin sürekli desteği
 7/24 hizmet
 Muhasebe programlarıyla kolay entegrasyon
 Online ve offline haberleşme


