İNNOVA
PAYFLEX E-BİLET
İnnova PayFlex e-Bilet yolculuk ve etkinlik bileti
süreçlerine uçtan uca bir çözüm sunuyor. Farklı ERP
sistemleriyle tam entegrasyon sağlayan bir yapıda
tasarlanan PayFlex e-Bilet ile biletleme operasyonları
çok daha hızlı ve verimli hale geliyor.
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İnnova PayFlex e-Bilet Çözümü

PayFlex e-Bilet Çözümünün Avantajları

Yolculuk ve etkinliklerde kâğıt bilet yerine geçen e-Bilet, biletlerin oluşturulması,
saklanması, ibrazı ve iletilmesi ile ilgili tüm süreçlerin elektronik ortamda
gerçekleştirilmesine imkân veriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergiye uyum
maliyetini düşürmek ve hizmet kalitesini artırmak hedefiyle Vergi Usul Kanunu (VUK)
kapsamında hayata geçirilen e-Bilet, taşımacılık ve eğlence sektörlerinde faaliyet
gösteren bazı işletmeler için de yakında yasal zorunluluk haline geliyor. 509 No.lu VUK
Genel Tebliği’ne göre karayolu şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan D1 yetki belgeli
işletmeler 2021 yılı başında; sinema işletmeleri ise Temmuz 2020’ye kadar e-Bilet
uygulamasına geçiş yapmak zorunda.

PayFlex e-Bilet çözümü, biletleme operasyonlarınızı kağıtsız ortama taşıyarak
daha verimli iş süreçlerinin yolunu açıyor. İnnova uzmanlığıyla, e-Bilet çözümünün
işletmenize sunacağı birçok avantajdan yararlanabilirsiniz.

İnnova, biletleme süreçlerini elektronik ortama taşıyan şirketlere PayFlex
çözümlerinden e-Bilet ile uçtan uca bir çözüm sunuyor. İnnova PayFlex e-Bilet, biletlerin
yasal düzenlemelere uygun bir şekilde oluşturulması, saklanması, raporlanması
ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) iletilmesi gibi kritik süreçleri merkezi olarak
gerçekleştirme kolaylığı sağlıyor. Farklı ERP sistemlerinin kolayca entegre olabildiği bir
yapıda tasarlanan PayFlex e-Bilet, işletmelerin biletleme süreçlerinde verimliliği önemli
oranda artırıyor. PayFlex e-Bilet çözümünü tercih eden işletmeler İnnova uzmanlığında
hızlı ve kolay entegrasyon, avantajlı fiyat ve yüksek hizmet kalitesinden faydalanıyor.

Operasyonel maliyetlerinizi azaltın
Kâğıt bilet için gereken baskı, depolama ve gönderim gibi maliyetlerin ortadan
kalkmasıyla operasyon giderlerinizi azaltabilirsiniz.
Hızlanın
Farklı ERP sistemleriyle entegrasyon sayesinde e-Biletlerin oluşturulmasından yasal
bildirimlere kadar tüm süreçleri merkezi bir sistemden yürüterek ve otomatikleştirerek
operasyonlarınızı çok daha kısa sürelerde tamamlayabilirsiniz.
Verimliliğinizi artırın
Hızlı ve hatasız biletleme süreçleriyle zamandan tasarruf ederken iş akışı verimliliğinizi
kayda değer oranda yükseltebilirsiniz.
7/24 destek alın
İnnova uzmanları, PayFlex e-Bilet çözümüyle ilgili tüm sorularınızı memnuniyetle
yanıtlıyor. İnnova’nın 7/24 kesintisiz desteğiyle hizmet kalitenizin her zaman en üst
düzeyde olmasını sağlayabilirsiniz.

PayFlex e-Bilet çözümü
ile elektronik ortama
taşınan biletleme süreçleri
işletmelere tasarruf ve
verimlilik kazandırıyor.
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Hızlı ve Verimli İş Akışları
Kullanıcı dostu bir sistem sunan PayFlex e-Bilet çözümü, biletleme iş akışlarındaki
tüm aşamaların daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor.
PayFlex e-Bilet ile kullanıcılar yasal zorunlulukları Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına
uygun şekilde karşılıyor, 7/24 hizmet desteği alıyor ve e-Bilet uygulamasına çok uygun
bir maliyetle sahip oluyor.
Biletleme süreçlerinizi standartlara uygun olarak yürütün
PayFlex e-Bilet ile biletleri oluşturmak, saklamak, raporlamak ve Gelir İdaresi
Başkanlığı’na iletmek gibi tüm aşamaları yasal düzenlemelere uygun bir şekilde
gerçekleştirebilirsiniz.

Zahmetsiz bir geçiş yapın
İnnova, e-Bilet mükelleflerine zahmetsiz bir geçiş
süreci sunuyor. Son derece hızlı ve kolay bir
şekilde uygulamaya alınan PayFlex e-Bilet, farklı
ERP yapılarıyla birlikte çalışabiliyor ve bu sayede
e-Bilet süreçlerinizin hızlı ve otomatik şekilde
ilerlemesini sağlıyor. PayFlex e-Bilet kullanıcısı
olarak ayrıca tüm başvuru, kurulum, eğitim ve
teknik servis için 7/24 hizmet desteğinden de
faydalanabiliyorsunuz.

Verimliliğinizi artırın
Bilet süreçlerini elektronik ortama taşıyan PayFlex e-Bilet ile kâğıt
evrakların yol açtığı karmaşa ve giderlerden kurtulabilirsiniz. Biletleme
operasyonlarınızı kağıtsız ortamda daha verimli hale getirmenizi
sağlayan bu çözümle aynı zamanda çevrimdışı dosya transferi,
izleme ve görüntüleme, uyarı ve bildirim iletebilme özelliklerinden
faydalanarak iş süreçlerinize katkı sağlayabilirsiniz.
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