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ENTEGRASYON & ÖZEL ENTEGRATÖR ÇÖZÜMLERİ

Herhangi bir entegrasyon yöntemi ile alınan faturalar; 
I-GATE E-Arşiv uygulaması ile GİB’in istediği şema 
ve şematron kontrolleri, imzalama yöntemleri ile 
E-Arşiv Faturaları oluşturup, GİB’in belirttiği formatta  
E-ARŞİV RAPORU hazırlayarak bu raporu yine GİB’in online 
webservislerini kullanarak gönderme işlerini yapmaktadır. 

MATBU FATURAYA ELVEDA !

Bilgi için earsiv@vbt.com.tr
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Genel Özellikler 
• Her kullanıcıya ait kullanıcı adı ve şifresi bulunur ve kullanıcı bunları kullanarak sisteme giriş yapabilir. 
• Kullanıcılar önceden tanımlanacak rollere atanırlar. Her rol’ün önceden belirlenmiş yatkileri vardır. Buna 

göre giriş yapabileceği ekranlar ve yapabileceği işlemler belirlenir,  
• Global Arama (*) ile; tek platform’dan, istenilen bir anahtar kelime ile faturalar içerisinde arama yapılabilir. 

Faturaya ulaşma konusunda çok hızlı işlem yapılmasını sağlar.
• Fatura kesilen programla online entegre olarak e-arşiv faturası yazdırılması sağlanır.
• E-Arşiv Faturası oluşturulacak faturaları ayrı bir ekranda görebilir ve bunları E-Arşiv faturasına 

dönüştürmek için işaretleyebilirsiniz.
• E-ARŞİV Faturalarının hem browser’dan hem de PDF olarak görüntülenmesi yapılabilir 
• İstenilen E-Arşiv faturaları ister tek tek, isterse de toplu olarak bir PDF olarak oluşturulup email ile istenilen 

kişiye gönderilebilir.
• E-Arşiv faturalarından E-Arşiv Raporunun oluşturulması işlemini ayrı bir sayfada yapabilirsiniz.
• E-Arşiv raporlarını görebilir, içindeki faturaları listeleyip, görüntüleyebilirsiniz, 
• Henüz GİB’e gönderilmemiş E-Arşiv Raporları iptal edilebilir,
• Oluşturulan E-Arşiv raporları manuel olarak veya takip eden ayın 15’inde otomatik olarak GİB’e gönder-

ilebilir. Gönderilmiş ve henüz gönderilmemiş E-Arşiv Raporlarını filtreleyebilir (tarih, firma, seri no vb.), 
içerikleri görüntülenebilir.

• Listelenen faturaların EXCEL’e çıktısı alınabilir.
• E-Arşiv faturaları müşteriye eposta, SMS veya online olarak ulaştırılabilir.
• Oluşturulan E-Arşiv faturalarının XML dosyaları kullanıcı bilgisayarına (bir veya birden fazla seçilen fatura 

aynı anda) indirilebilir ve bir kopyası firmanın belirteceği bir adrese gönderilebilir.
• Tüm E-Arşiv Raporlarının gönderim durumları ekrandan takip edilebilir, henüz güncellenmemiş durumlar 

manuel olarak da sorgulanabilir.
• Her gönderimden sonra, müşteriye, gönderilen rapor ve rapor içeriği ile ilgili bilgi maili gönderilir.
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İmzalama
Tübitak tarafından üretilen USB tipi imza cihazları 
veya HSM cihazları ile 100% uyumlu imza atma ve 
imza kontrolü özellikleri vardır. 

Entegrasyon Yöntemleri
Kaynak sistemler ile web servis, dosya upload  
(xml, excel) ile çalışabilmektedir.

Çoklu Şirket Desteği
Sınırsız sayıda şirket ekleyerek, şirketlerin 
bağımsız olarak e-Arşiv faturalarının yönetimini 
sağlayabilirsiniz.

Bilgilendirme (Loglama)
Uygulama içerisinde yapılan her işlem olumlu yada 
olumsuz şekilde loglanmaktadır. 

%100 değiştirilebilir yetki seviyesi saye sinde, hem 
kullanıcı hem de rol bazında yetki tanımlaması 
yapılabilmektedir.

Rol ve Yetki Yönetimi 

Zamanlayıcı
Sistemin kalbi durumundadır. Tüm GİB ile alakalı 
işlemler Zamanlayıcı tarafından yönetilir ve takibi 
yapılır.

i-Gate Mobile
Android ve IOS Cihazlarda da e-arşiv faturalarınızı 
yönetebilirsiniz. (Çok yakında)

Arşivleme / Saklama
Oluşturulan e-arşiv faturaları ve e-arşiv raporları 6 ay 
sistemde saklanır. Saklama hizmeti ile bu süre 10 yıl 
uzatılabilir.
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e-Dönüşüm Referanslarımız

Genel Referanslarımız


