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ENTEGRASYON & ÖZEL ENTEGRATÖR ÇÖZÜMLERİ

VBT Igate E-Fatura Entegrasyon/Özel Ente-
gratör çözümünü kullanarak; firmanızın ERP ve  
Muhasebe programlarından kesilen faturaları, 
doğrudan GİB’e gönderebilir, karşı firmalar-
dan da size gönderilen E-faturaları doğrudan 
alıp, ERP Sistemleriniz  ile entegre edebilirsiniz.

SORUN ÇIKARMAYAN(*) YAZILIM
(*) Arka planda çalışan zamanlayıcılar vasıtasıyla sorunlar önceden belirlenip çok hızlı bir şekilde çözülür. 
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Genel Özellikler 
• i-GATE, GİB’in Entegratörler tanımına uygun şekilde geliştirilmiş olup Entegratör uygulaması olarak servis 

hizmeti olarak kullandırılır. 
• GIB in istemiş olduğu imzalama VBT mali mühürü (Özel Entegratör Çözümü için) / müşteri mali mühürü ile 

veya HSM cihazı ile gerçekleştirilir. 
• Gönderilen faturalar mali mühür ile imzalanır, her gelen fatura veya zarfa sistem yanıtı dönülür
• Gelen faturalara TİCARİ FATURA SENARYOSU  bazında, mali mühür ile imzalanmış UYGULAMA YANITLARI 

gönderilir ve takibi yapılır.
• Tüm GİB haberleşmesi SSL üzerinden yapılır.
• Gelen faturalar, GİB’in mevcut şema ve şematron kontrolleri ile İMZA Kontrolü yapılarak kabul edilir,
• İmzalama, gönderme, durum sorgulama, uygulama yanıtı gönderme, e-fatura kullanıcılarının 2 saatte bir 

güncellenmesi, sistem yanıtı gönderme ve gelen faturaların yönlendirilmesi (onay akışlarına tabi tutulması) 
ZAMANLAYICI programlar tarafından yapılır.

• Tüm E-fatura bilgileri, ERP’den entegrasyon ile i-GATE’e aktarılır.
• ERP’e, gönderilen faturaların durumlarını sorgulayabilmeleri veya gönderilmemiş faturaların iptali için web 

servis metodları sağlar.
• Yeni efatura kullanıcılarının açılması ve iptali için ayrı bir ekran sağlar (Özel Entegratör Çözümü için).
• Kullanıcıların sözleşme bilgileri ve satış koşullarının girilebileceği ve takip edilebileceği ekran sağlar
• Gelen faturaların ERP tarafından alınabilmesi ve KABUL/RED yanıtlarının gönderilebilmesi için web servis 

metodları sağlar.
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Yazılım Standartları ve Teknik Özellikler 
• Kullanılacak olan uygulama sunucuları Microsoft Windows 2003 – 2008 Server (32 bit / 64 bit) 

platfromlarında çalışır.
• Kullanıcı bilgisayarları işletim sistemi: Windows XP ve üzeri sürümler ile %100 uyumludur.
• Uygulama, web arayüzlerinden erişilir.  Kullanıcı bilgisa yar larında web tarayıcı dışında herhangi bir program 

yük lenmesi gerekmemektedir ve bir ayar ihtiyacı yoktur.
• Uygulama, gerektiğinde uyarı/bilgilendirme vs. mailleri atabilmek üzere MS Exchange/SQl DB Mail ve 

SMTP mail sistemi ile entegre çalışabilir.
• Sistem üzerindeki dokümanlar, uygulamalar içerisinden direkt olarak e-posta ile gönderilebilir.
• Web Servisler veya XML formatı gibi standart yöntemlerle haberleşme imkanı sunan harici uygulamalarla 

entegrasyon olanağı sağlanmaktadır. (hem veri alma hem veri verme)
• Özelleştirilebilir veri erişim yapısı ve kimlik doğrulama altyapısı ile Active Directory sistemine entegre ola-

bilmektedir.
• Tek tuşla arşivleme ve arşivden geri alma 

işlemleri yapılabilir.
• Bilinen en yaygın ERP’ler ile entegrasyon 

yapılmıştır : SAP, ORACLE, AXAPTA, BAAN, 
IFS, LOGO, NETSİS, AS-400 ve in-house

• Onay mekanizmasını sağlayan modül/süreç/
arayüz mobil cihazlar üzerinde çalışabilir. 

• Uygulama, çoklu şirket yapısını desteklemek-
tedir. Tüm şirketler tek arayüzden aynı anda 
çalışabilmektedir.
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Güvenlik, Yetkilendirme Mekanizması ve Yönetsel İşlevler
• Kolay ve etkin bir yönetici arabirimi, sistemin bütünü, sistem parametreleri, yetki tanımları ve kullanıcı 

yönetimi programın kendi arabirimi içerisinden, yönetici hakkı olan kullanıcılar tarafından yapılabilir.
• Yönetici arabirimi uygulaması ağda herhangi bir bilgisayarda çalışabilir ve yetki dâhilinde kullanıcıya yönet-

sel işlevler sağlanabilir.
• Yetkilendirme her bir modül için ayrı ayrı ve detay yetki 

tanımlarına sahiptir.
• Yetkilendirme sistemi rol bazlıdır ve herhangi bir kodlamaya 

ihtiyaç duymadan yapılabilir. Sistemde değişik roller tanımlayıp 
bu rollere yetkiler verilebilir.

• Kullanıcılara birden fazla rol atanabilir.
• Yetki devri (Delegasyon) yapılabilir.
• Sistemde, yönetim arabiriminden kolay bir şekilde kullanıcılar 

ve/veya gruplar yaratılabilir. Sistemde tanımlanan her bir 
kullanıcı için isteğe bağlı olarak kurum, e-posta adresi, unvan 
v.b. gibi özellikler tanımlanabilir, üye olunan gruplar, yönetici 
ve diğer bilgiler, yönetici tarafından kullanım sırasında değiştirilebilir.

• Herhangi bir eposta gönderim işleminde belgeyi kimin ne zaman gönderdiği, belgenin durumu hakkında 
bilgi kaydı tutulabilir.

• Gelen Faturaların muhasebeye işlenmesinden önce farklı onay mekanizmalarına sokulabilir : Tek onay, 
çoklu onay, sıralı onay gibi.
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Kullanıcı Arabirimi
• Gelen, giden, hatalı, red statüsündeki 

e-faturaların raporlanması, raporların farklı seçim 
kriterlerine göre yapılabilmesinin sağlanması.

• Gelen, giden faturaların durum takibinin 
yapılması.

• Arşivlenen faturaların sorgulanıp, görüntülene-
bilmesi

• Detaylı Hata loglama ve log listeleme
• Hata uyarı mekanizmaları (kullanıcıya ve teknik 

ekibe)
• Gelen faturaların kullanıcının belirleyeceği içeriğe 

göre ayrıştırılabilmesi (detaylı fatura yönlendirme 
kuralları, tüm UBL-TR elemanları için kural 
oluşturabilme)

• PDF çıktıları alma (tek fatura veya toplu 
faturaların tek/ayrı ayrı pdf çıktısı)

• Manuel e-mail gönderimi sağlanarak faturaların 
alıcı ve müşterilere e-mail ile gönderilebilmesi 
(birden fazla pdf’I tek emaille gönderme)

• Müşteri bazında gelen faturalara göre ilgili 
departmanların e-mail ile bilgilendirilmesi

• Firma bazında senaryo tipine göre bilgilendirme, 
notifikasyon gönderme

• Fatura numara yönetimi : Tek seri, gün bazında 
seri, şube bazında seri, sonsuz seri, ERP’den seri

• Fatura şablon yönetimi  (XSLT dizayn)

• Kullanıcıların web arabiriminde kendilerine onaya 
gelen belgeleri bir sekmede görebilmesi. 

• Kullanıcı arabirimi olarak mevcut ERP sisteminizin 
arabirimi kullanılabilmesi.

Arama ve Raporlama Özellikleri
• Raporlara profil bazlı erişim imkanı vardır.
• Belge erişim profilleri ve diğer tüm özellikler 

kullanıcı bazlı yetkilendirilebilir. Profiller ve arama 
kriterleri özelleştirilebilir.

• Herhangi iki tarih arasında doldurulmuş belgeler 
filtrelenebilir.

• Listeleme sayfalar şeklinde yapılabilir.
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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-Fatura 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.

Platform Bağımsız
Tüm ERP ve Muhasebe Sistemleri ile entegre 
çalışabilmektedir.

Arşivleme
Gönderilen ve gelen faturaların işlendikten sonra tek 
tıklama ile arşivlenmesi, detaylı arama özelliği.
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e-Dönüşüm Referanslarımız

VBT Tarihçesi
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e-Fatura Hakkında
Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygu-

lamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK 

gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki ileti-

minin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir 

belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, 

zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için 

yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate 

alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML 

tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart 

olan UBL-TR benimsenmiştir.  

397 sıra no.lu VUK ile tüzel kişiler sistemden faydalanabilirken 416 sıra no.lu VUK tebliği ile gerçek kişilere 

de e-fatura uygulmasına dahil olma hakkı tanınmıştır. Uygulmanın yaygınlaştırılması amacıyla “Özel 

Entegratörlük” müessesi 421 sıra no.lu VUK tebliğinin yayınlanmasıyla genel işleyişe dahil edilmiştir. 

Yurtdışında e-fatura servis sağlayıcısılığı olarak bilinen özel entegratörlük sayesinde bilgi işlem alt yapısı 

yeterli olmayan mükelleflerin de uygulamadan kolayca faydalanabilmeleri amaçlanmıştır.

e-Fatura  Kapsamı
421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip 
olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 
25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,

06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, 
inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi 
itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,

01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar e-Fatura 
uygulamasına geçmek zorundaydı. Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, 
satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir 
tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil oldular.

VBT Bilgi Teknolojileri A.Ş.
İstanbul Merkez Ofisi :   Üsküdar İçerenköy Yolu Cad. Bodur İş Merkezi  
No:8  34752 İçerenköy  Ataşehir / İSTANBUL   
Telefon : +90 216 577 69 21 PBX  Eposta : e-fatura@vbt.com.tr


