E - FATURA
PORTALI
E-FATURA AÇIKLAMASI
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UBL - TR Fatura formatına uygun e-fatura
oluşturulabilir.

E-FATURA
SUNUCULU
ÇÖZÜM

ÖZEL
ENTEGRASYON
(ENTEGRATÖR
YÖNTEMİ)

EK BİLGİLER
Gib kabul ettiği fatura formatında e -fatura oluşturma
(UBL = Universial Business Language)
(UBL TR = Türkiye için uyarlanmış hali)

Oluşturulan e-faturalar sistemde kayıtlı kulanıcılara
gönderilebilir.

Kayıtlı Kullanıcılara e-fatura gönderilebilir

UBL - TR fatura formatına uygun
e-fatura alınabilir.

Başka firmalardan gelen e-fatura formatı içeri alınabilir.

Gönderilen ve alınan e-faturalar elektronik ortamda
arşivlenebilir.

e-faturalarımız portal sistemde liste olarak saklanabilir.

Görsel fatura şablon alternatifleri sunulur.

Firmanıza özel e-fatura tasarım yapılabilmektedir.

gönderilen ve gelen e-faturalar orijinal formatta
saklanır ve görüntülenmesi sağlanır.
e-Fatura verilerinin dijital olarakk standartlara uygun
şekilde arşivlenmesi ve istenilen durumda anında
erişim sağlanır.

Geriye dönük fatura kontrolü yapılabilir.

e-faturaya ilişkin belgelerin anında kontrolü ile anlık
uyuşmazlık çözümü kolaylaşır.

Hataları sıfıra indirebilmek içindir.

Değişen mevzuata göre sürekli güncelleme , ürün ve
hizmetlerin sürekli geliştirilmesi sağlanır.

e-fatura sisteminde yapılacak yasal güncellemeler
logo tarafından hemen kullanıma sunulur.

Mali Mühür ile e-faturalar hızlı bir şekilde imzalanır.

Mühürleme ve zarflama işlemleri otomatik yapıldığından ayrıca zaman ayırıp mali mühürlemeye
gerek kalmıyor.

Gönderilen ve Gelen e-faturalarda mali mühür ve
diğer gerekli tüm doğruluk (şematron) kontrolleri
yapılır.

Gib'in kontrolünde mali mühürün doğruluğu sistem tarafından kontrol edilmektedir.

Gönderici zarfların e-fatura bazında yada cari hesap
bazında oluşturulması sağlanır.

e-faturalar grup bazında zarflama yapılabilir.

Gönderilen ve alınan e-faturaların arşivlenmesi
sağlanır.
Alınan e-faturalar hizmet yada satınalma faturası olarak
kaydedilir

Fatura türlerine göre kayıt yapma imkanı mümkündür.

Alınan e-faturalardaki malzeme satırları Hizmet /
Malzeme / Sabit kıymet olarak içeri alınabilir.

Fatura içeriği okunarak e fatura Kaydı yapılabilir.

Alınan e-faturalardaki malzeme satırları sistemdeki
malzemeler ile otomatik eşleşmesi yapılabilir.

Diğer e-fatura kullanan firmalardan gönderilen faturadaki malzeme satırları kendi sistemimiz ile
eşleşmektedir.

Gönderilen ve Alınan e-faturalara ait uygulama
yanıtlarının arşivlenmesi sağlanır.

Yanıt türleri; Tamamlandı/Gerçekleşti/Onay Bekliyor/
Red edildi gibi kayıtların saklanması

Mali Mühür ile onaylanan faturalar portala yüklenerek
alıcısına gönderilebilir. (manuel)

Sadece portal sisteme özgü bir durum olduğu için sunucu da kullanılmıyor. Sunucu bu işlemleri
otomatik yapmaktadır.

e-faturaların onaylayarak /mühürlenerek otomatik
GİB' e gönderilmesi sağlanır.

İşlemler Logo'da yapıldıktan sonraki işlemler
otomatik yapılıyor.

GİB' e yollanan faturalar ile ilgili onay/red bilgisi
otomatik alınır.

Portal Sistemde Logo Connect Üzerinden Gönder al yapmak gerekiyor. Sunucu Online çalıştığı için
gerekmiyor.

GİB'ten gelen e-faturaların otomatik posta kutusuna
alınması sağlanır

Portal sistemde gelen faturaları almak için kullanıcının giriş yaparak gönder al yapması gerekir.
Diğer seçeneklerde bu işlem otomatik yapılıyor.

Gelen e-faturada (Alış faturası) Kabul/Red/İade
işlemlerinin yapılması sağlanır.

Portal sistemde alış faturasını kabul etme , red etme ve iade işlemleri yoktur. Portal sistemde iade
için yeni bir evrak düzenleyip göndermeniz gerekmektedir.

Gelen e-faturalar için e-posta bilgilendirmesi
sağlanabilir.

Sunucu sistemde kural oluşturulacak ilgili kullanıcıya e-Posta gönderilebilir.

GİB'e gönderme ve GİB'ten gelen uygulama yanıtlarının
İşlenmesi sağlanır

Portal sistemde manuel kontrol etmek gerekmektedir.

Elektronik arşivleme ve Fatura bilgilerine sistem
sorgusuyla anında erişim sağlanır.

Arşivlenen faturalar sorgu ile bulunabilir.

7x24 çalışma ve GİB ile birebir Entegrasyon garantisi
verilir.
Saklama hizmeti verir.
Şifreleme İşlemlerini entegratör üzerinden
gerçekleştirilebilir, 'Mali mühür' ü HSM kullanarak
mükellef adına vurabilir.

HSM - Hardware Security Module - Mühürleme için güvenlik modülüne ihtiyaç vardır.

Felaket önleme projeleri ile güvenli bir çözüm olanağı
sunar, veri kaybını engeller.
Ekstra sunucu ve donanım gerektirmez. (özel
entegratör sunucusu kullanılır.)
e-fatura gönderimi sırasında Mali mühür
kullanılmasına gerek duyulmaz (özel entegratör
imzalar.)
* Yasal kriterler gereği e-fatura'ya geçmek zorunda olan firmalar 2013 sonuna kadar e-fatura kullanmak zorundadır.
* E-Fatura kapsamına alınan firmalar birbirleri arasındaki mal ve hizmet alış verişlerinde e-fatura düzenlemek ZORUNDADIR.
* E-Fatura kapsamına olan firma, e-fatura kapsamında olmayan diğer firmaya kağıt ortamında fatura düzenlemeye devam edecektir.
* E-Fatura kapsamındaki firmalar 2014 yılı içinde e-defter'e geçmek zorundadır.
* 2013 Yılı sonuna doğru oluşacak yoğunluk nedeniyle cezai durumlara düşmemek için Logo-e-fatura entegrasyonunu bir an önce tamamlamanızı önemle hatırlatırız.

