
INGeF �le e-Fatura gönder�p alab�l�r ve faturalarınızı arş�vleyeb�l�rs�n�z. 
D�lersen�z INGeF’�n e-Fatura ödeme özell�ğ�nden de faydalanab�l�rs�n�z. 

Fatura gönderen taraf olarak s�ze sunulan avantajlar

• Tahs�latların daha kolay ve hızlı yapılması
• Fatura b�lg�ler�n�z� XML ve Excel formatında göndereb�lme ve bu formatlardan   
 platformumuz sayes�nde UBL-TR formatına otomat�k dönüştürme
• Muhasebe entegrasyonu özell�ğ� �le g�den faturalarınıza a�t �şlemler� muhasebe   
 programınızda otomat�k olarak muhasebeleşt�rme
• E-Fatura s�stem�ne kayıtlı f�rmaları otomat�k olarak kontrol ed�p e-Fatura mı, yoksa  
 kâğıt fatura mı kes�lmes� gerekt�ğ� yönünde proakt�f b�lg�lend�rme
• Kâğıt faturadan kaynaklanan mal�yetlerde azalma
• Elektron�k arş�vleme sayes�nde �k�nc� fatura nüshası oluşturma ve saklama   
 zorunluluğunun ortadan kalkması
• INGeF platformunun f�ltreleme yeteneğ� sayes�nde 10 yıl ger�ye yönel�k olarak   
 �sted�ğ�n�z faturaya/faturalara kolayca er�ş�m �mkânı
• Gönderm�ş olduğunuz faturanın alıcısına ulaştığından em�n olma �mkânı
• Gönderm�ş olduğunuz faturanın alıcısı tarafından s�stem üzer�nden onaylanma veya  
 redded�lme yeteneğ� sayes�nde hızlı ve etk�n mutabakat
• Yasal mevzuata uygun faturalaşma olanağı  

Fatura alan taraf olarak s�ze sunulan avantajlar
• INGeF’�n proakt�f b�lg�lend�rme serv�s� sayes�nde adınıza gelen faturalardan anında  
 haberdar olma �mkânı
• Adınıza gelen faturalarınızı s�stem üzer�nden görüntüley�p anında onaylama veya  
 gerekçes�n� bel�rterek reddetme olanağı
• Gelen faturalarınızı 10 yıl süre �le INGeF s�stem�nde arş�vleme ve �sted�ğ�n�z anda 
 (7/24) er�ş�m �mkânı
• Ödemes� gelen faturalarınızdan önceden haberdar olup INGeF platformu üzer�nden  
 kolayca ödeme olanağı
• Manuel �ş akışından kaynaklanan operasyonel hataları ve personel mal�yetler�n�z�  
 azaltma olanağı

INGeF, ING Bank ve FIT (f�tcons.com) ortak serv�s�d�r.

Sorularınız ve daha fazla b�lg� �ç�n b�ze efatura@�ngbank.com.tr adres�nden veya
0212 335 10 10 numaralı telefondan ulaşab�l�rs�n�z.

e-Fatura
ING E-Fatura Çözümleri 

INGeF, ING Bank ve FIT Solutions
ortak hizmetidir.

ING e F
E-Fatura Destek Hattı

335 10 10
eFatura0212

efatura@ingbank.com.tr

İlk özel entegratör banka ING �le

faturalarınızı güvenle yönet�n.
e-Fatura s�stem�ne geç�n,
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Elektron�k faturalamada, neden ING?
ING, Avrupa’nın çeş�tl� ülkeler�nde müşter�ler�ne sunmuş olduğu e-Fatura çözümünü Türk�ye’de de s�z 
değerl� müşter�ler�n�n h�zmet�ne sunarak mevcut tecrübes�, b�lg� b�r�k�m� ve güçlü teknoloj�k altyapısı �le 
yüksek kal�te ve standartta elektron�k fatura oluşturma, gönderme, alma ve arş�vleme olanağı 
sağlamaktadır.

E-Fatura ve elektron�k ödeme, t�caret dünyasının geleceğ�n� şek�llend�recek uygulamalardır. Avrupa’dak� 
ve Türk�ye’dek� çoğu ş�rket�n önümüzdek� 5 yıl �ç�nde e-Faturaya geçmes� beklenmekted�r. Güven�l�rl�k, 
bu anlamda fatura gönderen veya alan taraf olarak s�z�n açınızdan k�l�t b�r önem kazanırken, ver�ml�l�ğ�n 
artırılması ve ödeme sürec�n�n hızlandırılması da aynı derecede önem kazanmaktadır.

ING, faturalama ve ödeme sürec�n�z�n etk�nl�ğ�n� ve ver�ml�l�ğ�n� b�r üst sev�yeye taşımanızda s�zlere 
yardımcı olacak, s�ze özel b�r çözüm sunmaktadır.

Elektron�k faturanın sunduğu avantajlar
B�r tedar�kç� olarak s�z�n açınızdan fatura, b�r satış �şlem�n�n tahs�latla net�celenecek şek�lde sona ermes� 
anlamına gelmekted�r. Müşter�n�z açısından da benzer b�r sürec�n başlangıcı anlamına gelmekted�r. ING 
açısından �se e-Fatura, yalnızca t�car� b�r prosedürü tak�p eden b�r belge değ�l; b�r ödeme sürec�n�n 
başlangıcı anlamına gelmekted�r.

ING, ödeme süreçler� hakkındak� b�lg� b�r�k�m� ve büyük hac�mlerdek� b�lg�ler�n emn�yetl� ve güven�l�r b�r 
b�ç�mde �şlenmes� konusundak� deney�m� sayes�nde faturalamadan ödemeye kadar geçen sürec�n 
bütününü yöneteb�lmekted�r. Bu yetk�nl�k, s�zlere aşağıdak� avantajları sunmaktadır.

Tahs�latların daha kolay ve hızlı yapılması
Araştırmalar, doğrudan ödeme ops�yonlu e-Faturaların daha kolay ve hızlı ödend�ğ�n� göstermekted�r. 
Bu da �şletme sermayen�z� olumlu yönde etk�lemekted�r. INGeF platformu, sunmuş olduğu platform 
üzer�nden faturaların hızlı ve kolay b�r şek�lde ödeneb�lmes� �mkânı sayes�nde tahs�latlarınızın 
zamanında yapılmasına olumlu yönde katkı sağlayacaktır. 

Etk�n ve ver�ml� mutabakat
Mutabakat sürec�nde manuel süreç ve �ş akışı ortadan kalkacağından operasyonel hatalar tar�he 
karışacak, hızlı ve güven�l�r mutabakat sağlama �mkânı ortaya çıkacaktır. Bu durum f�rmanızın 
operasyonel ve personel g�derler�n� de öneml� ölçüde azaltacaktır.

Ekos�stemle dost faal�yet
Elektron�k fatura kullanımı, kâğıt kullanımını ortadan kaldırdığından ormanların ve doğanın korunmasına 
doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Daha düşük mal�yetler
Matbu belge esaslı faturalama s�stem�n�z�n otomasyona bağlanması ve basım �ht�yaçlarınızın 
azaltılması, mal�yetler�n�z�n düşmes�n� sağlayacaktır. Yapılan hesaplamalara göre gönder�len b�r fatura, 
gönder�c� �ç�n ortalama 2,5 TL’ye; alınan b�r fatura �se alıcı �ç�n ortalama 4 TL’ye mal olmaktadır. 
Elektron�k faturanın mal�yet� �se hem alıcı hem de gönder�c� �ç�n 1 TL’n�n altında kalmaktadır.   

Fatura tesl�m garant�s�
Faturalama sürec�n�z�n otomasyona bağlanması, faturalarınızın tesl�m�n� ve tesl�m alınışını garant� altına 
almaktadır. Böylece postada gec�ken ya da kaybolan faturalardan kaynaklanan tahs�lat sorunlarınız 
ortadan kalkmakta, tahs�latlarınızı zamanında yapma �mkânı sağlamaktadır. Ayrıca �k�nc� fatura 
nüshası düzenleme ve saklama �ht�yacı ortadan kalkmaktadır.

INGeF 
INGeF (ING Elektron�k Fatura Çözümler�), müşter�ler�n�ze �leteceğ�n�z faturaları elektron�k fatura olarak 
sunma �mkânı sağlamaktadır. Bunun �ç�n tek yapmanız gereken, fatura b�lg�ler�n�z� muhasebe 
s�stem�n�zden güvenl� b�r hat aracılığıyla INGeF platformuna göndermekt�r. Çeş�tl� muhasebe s�stemler� �le 
kurulan entegrasyonlar, faturalarınızı müşter�ler�n�ze, doğrudan kend� muhasebe s�stem�n�zden 
göndermen�ze olanak sağlamaktadır. Ayrıca INGeF �le XML ve Excel formatında fatura b�lg�ler�n�z� 
platformumuz sayes�nde UBL-TR formatına otomat�k dönüştüreb�l�r, gelen faturalarınızı �se PDF 
formatında görüntüleyeb�l�r ve kaydedeb�l�rs�n�z.

INGeF platformunu kullanan müşter�lere, adlarına gelen b�r fatura olması durumunda otomat�k olarak b�r 
b�lg�lend�rme e-ma�l’� gönder�lmekted�r. Gelen fatura detayları, gerek gelen b�lg�lend�rme e-ma�l’�n�n 
ek�nde bulunan PDF formatındak� faturadan, gerekse INGeF platformu üzer�nden görüntüleneb�lmekted�r. 

INGeF’�n avantajları
Ödeme kolaylığı
INGeF platformu tarafından gönder�len b�lg�lend�rme e-ma�l’ler� sayes�nde ödeme tar�h� gelen 
faturalarınızdan önceden haberdar ed�l�rs�n�z. Faturalarınızı ayrı b�r platformdan ödeme tal�matı 
vermeks�z�n, doğrudan INGeF platformu üzer�nden, hızlı b�r şek�lde ödeyeb�l�rs�n�z.

En kapsamlı muhasebe entegrasyonu
INGeF, hâl�hazırda bell� başlı muhasebe programları �le kapsamlı entegrasyon �mkânı vermekte ve 
bu yeteneğ�n� sürekl� gel�şt�rmekted�r. 

Kolay kullanım
INGeF platformunun muhasebe s�stem�n�z �le entegre ed�ld�kten sonra kullanımı kolaydır. Muhasebe 
programınız �le entegrasyon hızlı b�r şek�lde gerçekleşt�r�l�r. S�z de hemen INGeF platformunu kullanmaya 
ve avantajlarından faydalanmaya başlayab�l�rs�n�z. 

Güven�l�rl�k
INGeF elektron�k çözümü güven�l�rd�r. INGeF, ING’n�n Global IT Güvenl�k Pol�t�ka ve Standartları �le yasal
gerekl�l�klere uygundur.

Proakt�f b�lg�lend�rme
E-Fatura s�stem�ne kayıtlı f�rmalara elektron�k fatura, kayıtlı olmayan f�rmalara �se kâğıt fatura 
gönder�lmes� gerekt�ğ�nden fatura kesmeden önce fatura alıcısının e-Fatura s�stem�ne kayıtlı olup 
olmadığını b�lmek öneml�d�r. INGeF platformu, e-Fatura s�stem�ne kayıtlı f�rmaları onl�ne kontrol ederek 
fatura kesme aşamasında s�z� elektron�k fatura veya kâğıt fatura kesmen�z gerekt�ğ� yönünde proakt�f 
olarak uyarmaktadır.  

İş sürekl�l�ğ�
ING’n�n �ş sürekl�l�k planları kapsamında, ana s�steme paralel olarak farklı lokasyonlarda bulunan 
yedekleme ve felaket kurtarma merkezler� �le 2 ayrı s�stemde çalışan güvenl� altyapı, kes�nt�s�z ve 
güvenl� e-Faturalaşma �mkânı sunmaktadır.

Çoklu yetk�lend�rme
INGeF platformuna er�ş�m �ç�n b�rden fazla f�rma çalışanınıza kullanıcı yetk�s� tanımlayab�lme �mkânı �le 
e-Fatura operasyonunuzu etk�n olarak yöneteb�l�rs�n�z.
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