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İnnova PayFlex e-Mutabakat, muhasebe süreçlerini 
dijital ortama taşıyarak hızlandırırken, manuel 
süreçlerde karşılaşılan hataları da ortadan kaldırıyor.

İNNOVA
PAYFLEX E-MUTABAKAT



Şirketler için kritik süreçlerden biri kuşkusuz muhasebe departmanları tarafından 
yürütülen işlemlerdir. Uzun yıllar boyu borç – alacak konularında telefon ya da faks ile 
yürütülen mutabakat süreçleri İnnova’nın PayFlex e-Mutabakat çözümüyle dijital ortama 
taşınıyor. İş dünyasındaki finansal süreçleri dijital ortama taşıma adımlarının önemli 
basamaklarından biri olan e-Mutabakat, sağladığı kolaylık ve getirdiği avantajlar ile kısa 
sürede yaygınlaşmaya başladı.

İnnova, kendi bünyesinde, yasal gereklilikleri tam olarak karşılayacak şekilde geliştirdiği 
PayFlex çözüm ailesinin yeni üyelerinden e-Mutabakat ile şirketlerin finansal süreçlerini 
sorunsuz bir şekilde dijital ortama taşımalarına yardımcı oluyor.

İnnova Payflex e-Mutabakat Çözümü
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Mutabakat süreçleri İnnova’nın 
PayFlex e-Mutabakat çözümüyle 
dijital ortama taşınıyor.



PayFlex e-Mutabakat Çözümü, kurumunuzun başta BA/BS kayıtları olmak üzere tüm 
mutabakat süreçlerini dijital ortama taşıyarak çok sayıda yeni avantaja sahip olmanızı 
sağlar. Bu avantajlardan öne çıkan bazıları şu şekildedir:
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İnnova Payflex e-Mutabakat Çözümünün 
Avantajları

Beyanname Alıcı (BA) ve Beyanname Satıcı (BS) ile Müşteri Cari ya da 
Satıcı Cari mutabakat işlemlerini hızlı ve kolayca oluşturabilirsiniz.

Yeni mutabakatları hızlı bir şekilde oluşturun

Çözüm size BA/BS kayıtlarınıza ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) 
bildirdiğiniz rapora uygun bir dosya verir. Bu raporu hiçbir değişiklik 
yapmadan GİB’in sistemine yükleyebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı’na uyumlu raporlama

Mutabakat tipine göre alıcıda farklı isimler yetkilendirilmiş olabilir. 
İnnova’nın bu çözümü ile her bir mutabakatı, konusuna göre aynı 
alıcıdaki farklı kişilere otomatik olarak yönlendirebilirsiniz.

Farklı mutabakatları farklı alıcılara yönlendirin

PayFlex e-Mutabakat çözümü, sağladığı hız ve zaman avantajlarıyla 
personelinizin bu iş için ayırdığı vakti azaltır.

Kaynak kullanımından tasarruf edin

Oluşturulan mutabakatların alıcı firmadaki yetkili kişiye e-posta yoluyla 
otomatik olarak iletilmesini sağlamış olursunuz.

Yetkilendirilmiş kişilere otomatik bildirin

PayFlex e-Mutabakat çözümü, alıcıların verdiği onaylar ile yaptıkları 
yorumları anlık olarak sisteminizde görüntüleyebilmenizi sağlar. 
Bu sayede süreci yavaşlatacak etkileri ortadan kaldırmış olursunuz.

Yanıt ve yorumları anında fark edin

Gönderimde kullanılacak mutabakat e-posta şablonlarını, kurumsal 
kimliğinize uyacak şekilde özelleştirebilme olanağına sahip olursunuz.

Size özel bildirim şablonları
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Yoğun mutabakat süreçlerine sahip şirketlerin bu durumu manuel yürütmesi 
ilgili personelin klasörler arasında kaybolmasına neden olabilmektedir. İnnova 
PayFlex e-Mutabakat çözümü ile tüm süreci dijital ortama taşıyabilir; hazırladığınız 
mutabakatların tüm gönderim ve takip süreçlerini tek bir ekran üzerinden kolayca 
yönetebilirsiniz.

Tek Ekran, Tam Kontrol

PayFlex e-Mutabakat Çözümü ile üç farklı şekilde mutabakat oluşturabilirsiniz. 
Portal üzerinden manuel olarak bunu yapabilir; sisteme MS Excel formatında bir 
dosya yükleyebilir ya da ERP entegrasyonu sayesinde WebServis hizmetleri ile 
otomatik olarak istediğiniz tipteki mutabakatı oluşturabilirsiniz.

Mutabakat oluşturmak için 3 alternatif

Alıcıların mutabakatlara yanıt vermemesi durumunda finans departmanınızdaki 
çalışanlar artık ek bir çaba sarf etmiyor. PayFlex -Mutabakat çözümünü 
kullananlar, gerekli hatırlatmaları belirlenen zaman aralıklarında otomatik olarak 
gerçekleştirebiliyor. 

Hatırlatma yapmak için zaman kaybetmeyin

Mutabakat süreçlerinizi kağıt ortamından dijital ortama taşımak, kurumunuzun 
sürdürülebilirlik hedeflerine daha güçlü bir şekilde yaklaşmasını sağlar. 
Bu çözümle yalnızca kağıt kullanımını ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda 
ilgili evrakların kaybolmasının da önüne geçmiş olursunuz.

Ekolojik ayak izinizi azaltın


