
  

 

Duyurular                  23 Ekim 2014 

 

 
INGeF Portal Güncellemeleri: 
 
1-Fatura oluştur menüsünden oluşturulan faturalara ilişkin notlar artık tek satırda değil; satır 
bazında çıkmaktadır.  
  

 
 

 Fatura görseli görüntüsü; 
 

 
 
2- Fatura oluştur menüsünden manuel oluşturulan faturaların gönderilmeden önce taslak fatura 
olarak kaydedilmesi, kayıtlı taslak faturanın görüntülenmesi, içeriğinin düzenlenebilmesi ve 
onaylanarak gönderilmesi & iptal edilmesi özelliği geliştirilmiştir. 
 

 Fatura oluştur menüsünden manuel giriş yapılan fatura , “Taslak Olarak Kaydet” seçeneğiyle 
“Taslak Görüntüleme” menüsü içerisinde kaydedilir. 

 



 
 

 Oluşturulan fatura taslak olarak kaydet butonuyla kaydedildikten sonra aşağıdaki mesaj 
görüntülenecektir. 

    

                                                           
 
 
Taslak Görüntüleme menüsü içerisinde; 
 

 Birden fazla gönderici birim etiketi kullanan firmalar, fatura oluştururken seçtikleri 
gönderici birimi etiketine kaydedilen taslak faturaya ulaşmak için gönderici birimi etiketi 
seçilmelidir. 

 Taslak görüntüleme içerisinde, en son kaydedilen veya içeriğinde düzenleme yapılan en 
son taslak fatura; en üst sırada yer alacak şekilde sıralanır. 

 Taslak Görüntüleme içerisinde görüntülenen taslak faturalar “Onayla” veya İptal Et” 
seçecekleriyle gönderilebilir veya iptal edilebilir. 

 Henüz gönderilmemiş ve taslak olarak kaydedilmiş taslak faturaları görüntülemek için 
taslak durumundan “Gönderilmeyi Bekleyen” seçilmelidir. 

 Taslak olarak kaydedilmiş ve taslak görüntüleme içerisinden “İptal Et” seçeneğiyle iptal 
edilmiş taslak faturaları görüntülemek  için taslak durumundan “İptal Edilenler” 
seçilmelidir. 

 
 



 
 
 

 “Detay Görüntüleme” seçeneği ile taslak faturanın fatura görüntüsüne ulaşılabilmektedir. 
 

 

 



3- “Fatura Dosya Yükleme” seçeneği ile “Toplu UBL-TR Fatura XML” ile “.zip”  formatında 
sıkıştırılmış UBL-TR faturaların toplu olarak gönderilebilmesi özelliği eklenmiştir. 
 

 UBL-TR faturalar, .zip formatında tek bir dosyaya sıkıştırıldıktan sonra, “Toplu UBL-TR Fatura 
XML” seçeneği seçilerek kayıtlar içerisinde bulunduktan sonra “Devam” seçeneği seçilir. 

 .Zip dosyası içerisindeki UBL-TR Faturalar ekranda belirir. 

 Faturaların gönderileceği alıcının, faturaların gönderileceği posta kutusu etiketi seçilmelidir. 

 Doğru alıcı etikeleri seçildikten sonra, “Faturaları Yükle” seçeneği seçilerek faturalar 
gönderilir. 

 “Durum” alanı içerisinde gönderilen faturaların güncel durumları gösterilir. 

 

 

 
 
Yapılan geliştirmeler ile ilgili destek ve bilgilendirme almak için INGeF Destek Birimi ile e-mail 
veya belirtilen telefon aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. 
 
ingefdestek@ingbank.com.tr 
 
TEL : 0 850 332 8872 
 
Saygılarımızla; 


