
Uçtan uca en hızlı
E- Fatura dönüşümü için....
Maliye Bakanlığı standartlarına tam uyumlu E-Fatura 
çözümüyle mali altyapı dönüşümünüzü hemen başlatın.

Ücretsiz 1 yıl bakım ve güncelleme!
Ücretsiz E-Arşiv çözümü!

T.C. Maliye Bakanlığı 2013 yılında 
kurumların E-Fatura başvurularını kabul 
etmeye başladı. Son başvuru tarihi ise 01 
Eylül 2013 olarak açıklandı. Kurumların, 
BT ve mali işler birimlerinde köklü bir 
değişimi öngören E-Fatura sistemine 
dahil edilmesi süreci, İnnova’nın uzman 
kadrosu ile baştan sona yönetiliyor. 
İnnova çözümünü tercih edenler, 
mevzuat değişiklikleri için 1 yıl ücretsiz 
güncelleme avantajı kazanıyor.

İnnova’nın sunduğu E-Fatura çözümü, 
kurumların ERP sistemlerini, Maliye 
Bakanlığı ve uluslararası E-Fatura 
standartlarına uygun hale getiriyor. 
E-Fatura çözümü, Elektronik İmza 
Sunucusu ve Maliye Bakanlığı Gelirler 
İdaresi Başkanlığı (GİB) Posta Kutusu ile 
entegre bir şekilde çalışıyor, fatura alım 
ve gönderim süreçlerini ERP sistemleri 
ile entegre bir şekilde otomatik olarak 
gerçekleştiriyor.

E-FATURA KAZANIMLARI

Maliye Bakanlığı E-Fatura standartları ile 
tamamen uyumlu
Tedarikçiler ile kolay fatura işlemleri
Fatura verilerini kendi orijinal formatıyla 
saklayabilme imkânı
Talep edilmesi durumunda faturalara 
anında erişim
Çok merkezli kurumlar için fatura verileri 
birleştirme
Zamanlanmış görevler ile otomatik fatura 
veri alışverişi
İptal edilen fatura bilgisinin otomatik 
yasal bildirimi
Tüm işlemlerin kayıt altına alınması, 
İş süreçlerinde performans artışı ve hata 
payının düşmesi
Değişen mevzuata göre sürekli 
güncelleme

innova.com.tr/efatura



İnnova’nın E-Fatura çözümü, Maliye 
Bakanlığı’na otomatik yasal fatura 
alışverişi sağlayan bir çözümdür. Maliye 
Bakanlığı E-Fatura standartlarına uygun 
olan çözüm, hem UBL’ye (Universal 
Business Language), hem de EFKS’ye 
(Elektronik Fatura Kayıt Sistemi) 
uyumludur.  

Kurumlar, E-Fatura (elektronik fatura) 
sistemine geçişle birlikte elektronik 
belgelerini (elektronik fatura, elektronik 
defter), standartlara uygun bir şekilde 
saklamaya ihtiyaç duyar. Belgelerin 
güvenli bir şekilde saklanması, 
yetkilendirmelerin doğru yapılması 
ve gerektiğinde de belgeye hemen 
ulaşılabilmesi gerekir. İnnova, E-Fatura 
çözümü ile birlikte, kurumların ihtiyaç 
duyduğu E-Arşiv çözümünü ücretsiz 
olarak sunar.

Türkiye’de yeni hayata geçirilen E-Fatura 
sürecinde mevzuatlar sıkça değişebilir. 
E-Fatura çözümüyle İnnova’yı tercih 
edenler ilk yıl bakım ücreti ödemez. Bir 
yıl boyunca mevzuatta gerçekleşecek her 
türlü değişiklikte, gerekli işlemler ücretsiz 
olarak yapılır. Böylece kurumlar E-Fatura 
dönüşüm sürecindeki maliyetlerini 
kolayca kontrol altında tutabilir.

Uluslararası standartlara uyumlu Arşivleme çözümü ücretsiz İlk yıl ücretsiz bakım hizmeti 
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Yakın bir zamanda kullanımı yasal bir 
zorunluluk halini alacak E-Fatura için 
ilk adımınızı İnnova ile atın.
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