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e-Fatura Nedir?
Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların bilgisayar ve internet ortamında, UBL-TR (uluslararası
iş dili) standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile
gönderen taraftan, alıcı tarafa iletimini sağlayan uygulamadır.

ETA'da e-Fatura
Bugün bir endüstri standardı olarak kabul edilen ETA Bilgisayar Programları, yeni bir döneme geçiş olan e-Fatura
sürecinde de, kullanıcılarına en uygun, en pratik ve en hızlı e-Fatura çözümünü sunuyor.
ETA kullanıcıları, ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL versiyonlarındaki E-Fatura modülü ile e-Fatura uygulamasına başlayabilirler.
Diğer versiyonlarımızı kullanan ETA kullanıcıları ise ürünlerinin sürümünü ETA:SQL veya ETA:V.8-SQL'e yükselterek
e-Fatura uygulamasına başlayabilirler.
e-Fatura uygulamasında özel entegratör yöntemini seçen ETA kullanıcıları, ETA Bilgisayar - Digital Planet entegrasyon
sistemi sayesinde faturalama süreçlerini en hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirebilirler.

Özel Entegratörlük Nedir?
Özel Entegratörlük hizmeti, e-Fatura uygulamasının çok daha hızlı ve güvenli yürütülmesine olanak sağlamaktadır.
Özel Entegratörlük hizmeti çerçevesinde, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu güvenlik ve hizmet standartları
doğrultusunda faturaların mühürlenmesi, Gelirler İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi, tüm faturalama süreçlerinin
yönetilmesi, kontrol edilmesi ve faturaların arşivlenmesi gibi fonksiyonlar yer almaktadır.

Özel Entegratör ile Çalışmanın Artıları
• Herhangi bir sistem ve personel alt yapısı yatırımı gerektirmediğinden maliyet ve zaman tasarrufu sağlar.
• Faturalara ilişkin iade, iptal vb. süreçlerin sistematik olarak takibine imkan sağlar.
• e-Fatura arşivi oluşturarak, özel entegratörün sunucusunda saklanmasını sağlar.
• Gelen ve giden faturaların izlenmesi, görüntülenmesi kolay ve hızlı bir şekilde yapılır.
• Faturalama ve ilgili işlemler Digital Planet ile doğrudan bağlantılı çalışan ETA:E-Fatura Modülü sayesinde çok hızlı
yürütülür.
• Programınızdan düzenlediğiniz e-Faturalarınız ekstra bir çaba harcamaya gerek kalmaksızın alıcısına ulaşır.
• Faturalama süreci deneyimli ve uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilir.

Neden Digital Planet?
Dijital Planet öncü ve lider uygulamaları ile yıllardır e-Fatura hizmeti veren tecrübeli, güvenilir, konusunda deneyimli,
referansları güçlü ve profesyonel destek veren güçlü bir firmadır.
13 yıllık deneyimi ile e-Fatura konusunda da öncülük yapmış olan Digital Planet Firması, Türk Telekom, TTNet, Vodafone,
Yapı Kredi, Garanti ve Akbank gibi çok sayıda büyük kurumlara hizmet vermektedir.
Digital Planet, Geniş bayi ağı ve distribütör ağına sahip kuruluşların fatura süreçlerini %80’e varan tasarrufla çok kısa
sürelerde sisteme aktararak aylık 10 faturaya da 10 milyon faturaya da aynı kalitede çözüm sunmaktadır. Sisteme sahip
olma maliyeti açısından çözümleri, en optimum maliyete sahip olup, en kapsamlı çözümü sunan Digital Planet, 7/24
hizmet ve koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibi ile çalışmaktadır.

e-Fatura'ya Özel Entegratör
Yöntemi ile Geçiş Süreçleri
SATIN ALMA SÜRECİ
• Özel entegratör hizmeti almak isteyen müşterilerimiz ETA:E-Fatura
modülünü satın alır.
• Müşterimizin e-Fatura düzenleyeceği aylık alış ve satış fatura
adedine göre Aylık Entegratör Hizmeti fiyatları belirlenir.
• Müşterimiz, düzenlediği aylık alış ve satış fatura adedi değiştiğinde,
programı aldığı ETA Bayisine bilgi vererek müteakip ay için geçerli
olacak şekilde fatura adedi dilimini değiştirebilir.
• Aylık Entegratör Hizmeti fiyatlarına saklama hizmeti dahildir.
• Sözleşme bir yıllık olarak düzenlenir.
• Proje entegrasyon bedeli bir sefere mahsus talep edilir.
• ETA Bilgisayar sözleşmeyi müşterimize e-Posta ile gönderir.
Müşterimiz, ıslak imzalı sözleşmeyi, iki nüsha olarak ETA
Bilgisayar’a kargoyla iletir.
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ÖDEME
• Müşterimiz entegratör hizmetiyle ilgili bütün ödemeleri Digital
Planet’e yapar.
• Proje entegrasyon bedeli, müşterimiz tarafından sözleşme imzalama
aşamasında Digital Planet’in banka hesabına ödenir.
• Digital Planet her ayın sonunda müşterimize faturayı düzenler.
• Müşterimizin aylık ne kadar alış ve satış faturası düzenlediği faturada
belirtilir.
• Aylık özel entegratör hizmet bedeli, fatura tarihinden itibaren yedi
gün içinde Digital Planet’in banka hesabına ödenir.

ÖZEL ENTEGRATÖR E-FATURA PORTAL UYGULAMASININ
MÜŞTERİLERİMİZİN KULLANIMINA AÇILMASI
• Müşterimiz Özel Entegrasyon (Özel Entegratör kullanımı) Yöntemini
kullanmak istediğini ve Özel Entegratör olarak Digital Planet’i
seçtiğine dair Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru dilekçesini iadeli
taahhütlü olarak gönderir. Bu dilekçe portaldan özel entegratöre
geçiş yapılmak istenirse de düzenlenir.
• Digital Planet, ön kayıt başvurusunu kendi portalı üzerinden
müşterimiz adına gerçekleştirir.
• Bayimiz veya müşterimiz mali mühürün aktivasyonunu yapar.
• Digital Planet, özel entegratör portalı kullanımı için müşterimize
kullanıcı adı ve şifreleri sağlar.
• Müşterimiz, şifresini otomatik olarak değiştirir.
• Bu aşamadan sonra e-Fatura gönderme ve alma işlemi yapılabilir.

HİZMET KAPSAMI
• Müşterimiz, ETA:E-Fatura modülünden oluşturduğu e-Fatura
verilerini, Özel Entegratörün sistemine kendi hesabı üzerinden,
ETA:E-Fatura modülü aracılığı ile aktararak şema kontrolü, doğruluk
kontrolü gibi adımları gerçekleştirebilir.
• Gönderim ve alım sonrasındaki onay, iade, iptal vs. gibi tüm süreçler
ETA:E-Fatura modülünden takip edilebileceği gibi, Özel Entegratörün
portalı üzerinden de takip edilebilir.
• Müşterimize özel e-Fatura arşivi oluşturularak, Özel Entegratör
sunucusunda saklanması sağlanır.
• Arşivlenen faturaların görüntülenmesi, takibi ve raporlanması Özel
Entegratörün portalı üzerindeki web tabanlı uygulama üzerinden
yürütülür.
• Özel Entegratör portalının teknik desteği Digital Planet tarafından
verilir.
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Digital Planet Kimdir?
Elektronik fatura uygulamasında özel entegratörlerin rolü büyüktür. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Fatura
uygulamasına kayıtlı olan veya kayıt olmak isteyen mükelleflerin teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi
işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanını sağlar. Bu süreçte Türkiye'nin ilk otomatikleşmiş
e-Fatura sisteminin de geliştiricisi olan Digital Planet, Elektronik Fatura Sistemi'ne geçişte özel entegratörlük
yapmaktadır. Digital Planet, anlaşma yaptığı mükellefler için güvenli kullanıcı hesapları açarak yönetir ve bu
mükelleflerin faturalarını başkanlık sistemi üzerinden alıcıya yönlendirir.
Özel Entegratör firmalarının yasal zorunluluklarını kapsayan; bilgi güvenliği için TS ISO IEC 27001 ve ISO 27001, İş
Sürekliliği için ISO 22301 ve Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi için TS ISO IEC 20000 belgelerine sahip olan Digital
Planet, 7 gün 24 saat mükelleflerimize hizmet vermenin ve Türkiye'de ilk kez Maliye Bakanlığı uyumlu entegrasyon
yapısına sahip olmanın faydalarını mükelleflerine sunar. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Özel Entegratör Lisansı olan
Digital Planet, E-Fatura'da Türkiye'nin öncü ve lider firması olarak, e-Fatura'ya geçiş sürecinde şirketlere özel hızlı ve
güvenilir çözümler sunar.
Digital Planet, genç, dinamik ve profesyonel ekibi ile, tamamen müşteri memnuniyetine dayanan hizmet anlayışı,
öğrenme arzusu ve yenilikçi vizyonuyla alanında öncü ve güvenilir çözümler üretmeye devam edip, daha büyük hedeflere
emin adımlarla ilerleyip, dünya pazarına açıldığı bu yolda ilerlemeyi hedeflemektedir. Digital Planet’in 10 yılı aşkın
süredir sunduğu çözümler tüm Türkiye'de yaygınlaşmakla beraber, Rusya ve Orta Doğu'dan Digital Planet’i tercih eden
firmalar ile globalleşme yolunda ilerlemektedir.
Öne çıkanlar:
• Tübitak Teknoloji 1.lik ödülü, • Fast50 Türkiye 2.lik ödülü • En hızlı büyüyen şirket ödülü
• Türkiyede'deki ilk Otomatikleşmiş E-Fatura Sistemi. • Türkiye'de ilk kez Maliye Bakanlığı uyumlu entegrasyon yapısı.
Dijital imza içeren ve tamamen entegre edilebilen e-Fatura uygulamaları, ilk kez Digital Planet ekibi tarafından
geliştirilmiştir.
www.digitalplanet.com.tr
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