KoçSistem Hakkında
Koç Holding üye kuruluşu olan, Türkiye’nin köklü ve lider bilgi
teknolojileri şirketi KoçSistem 1945’te kurulmuştur. KoçSistem, son
yıllarda önemli bir dönüşüm geçirerek müşterilerine özgün teknoloji
çözümleri sağlayan bir dış kaynak hizmet sağlayıcısı olmuştur. Koç
Grubu’nun bir üyesi olan KoçSistem, hem kamu kurumlarına hem özel
şirketlere sunduğu hizmetler ile birçok ilki başarmıştır.

KoçSistem, lider bilgi teknolojileri sağlayıcısı olmanın yanı sıra, bir iş
çözümü olarak “tasarla - uygula - yürüt” adımlarını uçtan uca sunabilen
nadir bilgi teknolojileri şirketlerindendir. KoçSistem, müşterilerinin talep
ve beklentileri doğrultusunda, onların ihtiyaçlarını güvenilir ve entegre
bir şekilde karşılayabilecek özel çözümler üretmektedir.
Sürekli gelişimini ve kurumsal var oluşunu, “Gücümüz, Hayal Gücünüz”
sloganıyla özetleyen KoçSistem, müşteriye özgün teknoloji çözümleri
ve dış kaynak hizmetleriyle müşterilerinin sürdürülebilir büyüme
hedeflerini “Fark Yaratma” stratejisiyle gerçekleştirmektedir.
KoçSistem, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri ile kurduğu güçlü
stratejik ortaklıklar sayesinde Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerine
koşulsuz müşteri memnuniyeti sunmaktadır.

KoçSistem

e-Fatura Çözümü ile Sizin için
Değerli Olan Bizde Güvende…

444 9 387
444 9 FTR

efatura@kocsistem.com.tr
www.kocsistem.com.tr / efatura

e-Fatura Uygulamasının Amacı
e-Fatura uygulaması ile birlikte ticaretin daha hızlı ve hatasız gerçekleşmesi hedeflenmekte; fatura bastırma, gönderme,
arşiv ve depolama gibi masraflar ortadan kalkacağı için tahsilat giderlerinde de yüzde 70’leri bulan tasarruflar sağlanması
beklenmektedir. Ayrıca fatura gönderme süreçlerinin entegrasyonu ile verimlilik artmakta, maliyetler azalmakta ve karlılığa
pozitif etki sağlanmaktadır.

e-Fatura Uygulamasının Size Sunduğu Avantajlar
e-Fatura’ya geçiş ile birlikte satış ve faturalama gibi iş süreçlerinizi elektronik ortama taşımış olursunuz, böylece tahsilat ve
ödeme sürecini kolayca yönetip takip edebilirsiniz.
Elektronik saklama imkanı ile kağıt faturalarda yaşanan kayıpların önüne geçer, kağıt faturaların saklanması gerekliliğinden
doğan arşivleme maliyetinden kurtulursunuz.
e-Fatura sistemi ile hata payını minimuma indireceğiniz için nakit yönetimini hızlı ve kolay bir şekilde yaparken, “Mutabakat
Modülü” ile ödeme sistemini otomatik hale getirerek nakit akışını da hızlandırmış olursunuz.

KoçSistem e-Fatura Özel Entegrasyon Çözümü
KoçSistem e-Fatura Özel Entegrasyon Çözümü temel olarak, fatura üreten sistemlerden fatura içeriklerini belirli bir formatta
alıp Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) entegrasyonu ile muhatabına ileten, gelen e-Faturaları ERP/Muhasebe sistemlerine aktaran bir
Bulut Mimarisi çözümüdür.

ERP / Muhasebe Sistemleri ile Uyum
• ERP / Muhasebe sistemleri üzerinden, tam entegrasyon ile giden ve gelen e-Faturalarınızı muhasebeleştirme kolaylığı
• KoçSistem e-Fatura Özel Entegrasyon Çözümü ERP sistemlerinden bağımsız olarak çalışan WebService (HTTPs), FTP (FTPs)
iletişim standartları desteği
• ERP/Muhasebe sistemleri uyarlamaları için geniş iş ortağı ekosistemi
• Tek tıkla hızlı ve sorunsuz sisteme giriş

Maliyet avantajı
• Bulut Mimarisi sayesinde sıfır ilk yatırım maliyeti
• Faturalama ve saklama maliyetlerinde önemli oranda tasarruf ve kolay erişim

Performans Artışı
• İş süreçlerinde performans artışı, hata oranlarında azalma
• Rol bazlı yetkilendirme
• Kullanıcı dostu portal arayüzü ile kolay fatura oluşturma, gönderme ve alma
• Toplu fatura yükleme (GİB Portal standardında)

Türkiye’nin önde gelen firmalarının tercih ettiği sistemi, KoçSistem e-Fatura Özel Entegrasyon Çözümü sayesinde yüksek maliyetli
teknoloji yatırımları yapmanıza gerek kalmadan siz de kullanabilirsiniz.

• Faturaların durumu hakkında anlık bilgilendirmeler

KoçSistem e-Fatura Özel Entegrasyon Çözümü müşteri bazında değil, Bulut üzerindeki merkezi yapıda güncellendiğinden,
mevzuat değişiklikleri ve ürün güncellemeleri, sizin ayrıca zaman ayırmanıza ve harcama yapmanıza gerek kalmadan anında
sisteminize yansıtılır.

• Muhasebe süreçlerinde hız ve işyükünde azalma

KoçSistem e-Fatura Özel Entegrasyon Çözümünün temel özellikleri:

Yasal uyum
• GİB elektronik fatura (e-Fatura) standartları ile uyum

• Manuel fatura oluşturma

• Değişen mevzuata göre sürekli güncelleme

• Toplu fatura yükleme (GİB Portal standardında)

• Temel ve ticari elektronik fatura senaryoları ile uyum

• Gelen ve giden faturalarınıza ait işlemleri ERP/muhasebe programınızda otomatik olarak muhasebeleştirme
• ERP/Muhasebe sistemleri ile entegrasyon ve izleme
• Elektronik fatura saklama hizmeti
• Tek tıkla Özel Entegratör Hizmeti’nin devreye alınması
• Sınırsız kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme
• Kolay kullanıcı yetkilendirme arayüzü
• Manuel/otomatik fatura onaylama/imzalama
• Elektronik imza, arşiv imza ile fatura/log imzalama
• Gelen/giden fatura yönetimi
• Standart e-Fatura görseline şirket logosu eklenmesi

Neden KoçSistem e-Fatura Özel Entegrasyon Hizmeti?
Güvenilirlik
• Türkiye’nin en büyük şirketlerinin Bilgi Teknolojileri alt yapılarının yönetildiği, uluslararası standartlarda işletilen veri 		
merkezi ve deneyimli KoçSistem veri merkezi kadrosu
• Mükelleften gelerek GİB’e iletilen fatura verisinin, her aşamada izlenebilirliği ve takip edilebilirliği
• Sıfır veri kaybını sağlayan, iş sürekliliği ve felaketten kurtarma hizmetleri ile kesintisiz ve güvenli e-Faturalaşma
• Uzmanlaşmış profesyonel ekip ile izlenebilir bakım ve destek
• Türkiye Bilgi Teknolojileri sektöründe 70 yıllık tecrübe
• Tüm “e-Devlet” projelerini hedefleyen kalıcı ve köklü vizyon

KoçSistem e-Fatura Özel Entegrasyon Çözümü’nden Yararlanma Alternatifleri
ERP / Muhasebe yazılımınızla bağlantı kurulması: ERP/Muhasebe sistemleriniz ile e-Fatura çözümümüz arasında gerekli
bağlantılar sağlanması ile birlikte e-Faturalarınızı KoçSistem Portalı kullanılmadan bu sistemler üzerinden oluşturabilirsiniz. Bu
alternatiften faydalanabilmeniz için sahip olduğunuz muhasebe sisteminin UBL-TR formatında fatura verisi oluşturabilmesi ve
KoçSistem Portalı ile ERP/Muhasebe yazılımınız arasında çift yönlü bir entegrasyon sağlanması gerekmektedir. (OTOMATİK
AKTARIM)
KoçSistem Portalı’na UBL-TR formatında fatura yüklenmesi: ERP/Muhasebe sistemlerinizde düzenlediğiniz, GİB Portalı’na
yükleyebildiğiniz UBL-TR formatındaki e-Faturalarınızı, KoçSistem Portalı’ndan toplu olarak da yükleyebilirsiniz. (TEK YÖNLÜ
OTOMATİK AKTARIM)
KoçSistem Portalı üzerinden manuel kullanım: Portal arayüzümüz üzerinden e-Fatura düzenleyebilirsiniz. Ticari fatura
senaryosunda gelen faturalarınızı onaylayabilir ya da reddedebilirsiniz. Ayrıca gelen ve giden e-Faturalarınızı pdf ve xml
formatında görüntüleyebilirsiniz. (MANUEL AKTARIM)

