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Fatura gönderen taraf olarak sze sunulan avantajlar
• Tahslatların daha kolay ve hızlı yapılması
• Fatura blglernz XML ve Excel formatında göndereblme ve bu formatlardan
platformumuz sayesnde UBL-TR formatına otomatk dönüştürme
• Muhasebe entegrasyonu özellğ le gden faturalarınıza at şlemler muhasebe
programınızda otomatk olarak muhasebeleştrme
• E-Fatura sstemne kayıtlı frmaları otomatk olarak kontrol edp e-Fatura mı, yoksa
kâğıt fatura mı keslmes gerektğ yönünde proaktf blglendrme
• Kâğıt faturadan kaynaklanan malyetlerde azalma
• Elektronk arşvleme sayesnde knc fatura nüshası oluşturma ve saklama
zorunluluğunun ortadan kalkması
• INGeF platformunun fltreleme yeteneğ sayesnde 10 yıl gerye yönelk olarak
stedğnz faturaya/faturalara kolayca erşm mkânı
• Göndermş olduğunuz faturanın alıcısına ulaştığından emn olma mkânı
• Göndermş olduğunuz faturanın alıcısı tarafından sstem üzernden onaylanma veya
reddedlme yeteneğ sayesnde hızlı ve etkn mutabakat
• Yasal mevzuata uygun faturalaşma olanağı

Fatura alan taraf olarak sze sunulan avantajlar
• INGeF’n proaktf blglendrme servs sayesnde adınıza gelen faturalardan anında
haberdar olma mkânı
• Adınıza gelen faturalarınızı sstem üzernden görüntüleyp anında onaylama veya
gerekçesn belrterek reddetme olanağı
• Gelen faturalarınızı 10 yıl süre le INGeF sstemnde arşvleme ve stedğnz anda
(7/24) erşm mkânı
• Ödemes gelen faturalarınızdan önceden haberdar olup INGeF platformu üzernden
kolayca ödeme olanağı
• Manuel ş akışından kaynaklanan operasyonel hataları ve personel malyetlernz
azaltma olanağı

INGeF, ING Bank ve FIT (ftcons.com) ortak servsdr.

İlk özel entegratör banka ING le
e-Fatura sstemne geçn,
faturalarınızı güvenle yönetn.
INGeF le e-Fatura gönderp alablr ve faturalarınızı arşvleyeblrsnz.
Dlersenz INGeF’n e-Fatura ödeme özellğnden de faydalanablrsnz.

Sorularınız ve daha fazla blg çn bze efatura@ngbank.com.tr adresnden veya
0212 335 10 10 numaralı telefondan ulaşablrsnz.

ING e F
ING E-Fatura Çözümleri

e-Fatura
INGeF, ING Bank ve FIT Solutions
ortak hizmetidir.

E-Fatura Destek Hattı
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Elektronk faturalamada, neden ING?

INGeF

ING, Avrupa’nın çeştl ülkelernde müşterlerne sunmuş olduğu e-Fatura çözümünü Türkye’de de sz
değerl müşterlernn hzmetne sunarak mevcut tecrübes, blg brkm ve güçlü teknolojk altyapısı le
yüksek kalte ve standartta elektronk fatura oluşturma, gönderme, alma ve arşvleme olanağı
sağlamaktadır.

INGeF (ING Elektronk Fatura Çözümler), müşterlernze leteceğnz faturaları elektronk fatura olarak
sunma mkânı sağlamaktadır. Bunun çn tek yapmanız gereken, fatura blglernz muhasebe
sstemnzden güvenl br hat aracılığıyla INGeF platformuna göndermektr. Çeştl muhasebe sstemler le
kurulan entegrasyonlar, faturalarınızı müşterlernze, doğrudan kend muhasebe sstemnzden
göndermenze olanak sağlamaktadır. Ayrıca INGeF le XML ve Excel formatında fatura blglernz
platformumuz sayesnde UBL-TR formatına otomatk dönüştüreblr, gelen faturalarınızı se PDF
formatında görüntüleyeblr ve kaydedeblrsnz.

E-Fatura ve elektronk ödeme, tcaret dünyasının geleceğn şekllendrecek uygulamalardır. Avrupa’dak
ve Türkye’dek çoğu şrketn önümüzdek 5 yıl çnde e-Faturaya geçmes beklenmektedr. Güvenlrlk,
bu anlamda fatura gönderen veya alan taraf olarak szn açınızdan klt br önem kazanırken, vermllğn
artırılması ve ödeme sürecnn hızlandırılması da aynı derecede önem kazanmaktadır.
ING, faturalama ve ödeme sürecnzn etknlğn ve vermllğn br üst sevyeye taşımanızda szlere
yardımcı olacak, sze özel br çözüm sunmaktadır.

INGeF platformunu kullanan müşterlere, adlarına gelen br fatura olması durumunda otomatk olarak br
blglendrme e-mal’ gönderlmektedr. Gelen fatura detayları, gerek gelen blglendrme e-mal’nn
eknde bulunan PDF formatındak faturadan, gerekse INGeF platformu üzernden görüntüleneblmektedr.

INGeF’n avantajları
Elektronk faturanın sunduğu avantajlar
Br tedarkç olarak szn açınızdan fatura, br satış şlemnn tahslatla netcelenecek şeklde sona ermes
anlamına gelmektedr. Müşternz açısından da benzer br sürecn başlangıcı anlamına gelmektedr. ING
açısından se e-Fatura, yalnızca tcar br prosedürü takp eden br belge değl; br ödeme sürecnn
başlangıcı anlamına gelmektedr.
ING, ödeme süreçler hakkındak blg brkm ve büyük hacmlerdek blglern emnyetl ve güvenlr br
bçmde şlenmes konusundak deneym sayesnde faturalamadan ödemeye kadar geçen sürecn
bütününü yöneteblmektedr. Bu yetknlk, szlere aşağıdak avantajları sunmaktadır.
Tahslatların daha kolay ve hızlı yapılması
Araştırmalar, doğrudan ödeme opsyonlu e-Faturaların daha kolay ve hızlı ödendğn göstermektedr.
Bu da şletme sermayenz olumlu yönde etklemektedr. INGeF platformu, sunmuş olduğu platform
üzernden faturaların hızlı ve kolay br şeklde ödeneblmes mkânı sayesnde tahslatlarınızın
zamanında yapılmasına olumlu yönde katkı sağlayacaktır.
Etkn ve verml mutabakat
Mutabakat sürecnde manuel süreç ve ş akışı ortadan kalkacağından operasyonel hatalar tarhe
karışacak, hızlı ve güvenlr mutabakat sağlama mkânı ortaya çıkacaktır. Bu durum frmanızın
operasyonel ve personel gderlern de öneml ölçüde azaltacaktır.
Ekosstemle dost faalyet
Elektronk fatura kullanımı, kâğıt kullanımını ortadan kaldırdığından ormanların ve doğanın korunmasına
doğrudan katkıda bulunmaktadır.
Daha düşük malyetler
Matbu belge esaslı faturalama sstemnzn otomasyona bağlanması ve basım htyaçlarınızın
azaltılması, malyetlernzn düşmesn sağlayacaktır. Yapılan hesaplamalara göre gönderlen br fatura,
gönderc çn ortalama 2,5 TL’ye; alınan br fatura se alıcı çn ortalama 4 TL’ye mal olmaktadır.
Elektronk faturanın malyet se hem alıcı hem de gönderc çn 1 TL’nn altında kalmaktadır.
Fatura teslm garants
Faturalama sürecnzn otomasyona bağlanması, faturalarınızın teslmn ve teslm alınışını garant altına
almaktadır. Böylece postada gecken ya da kaybolan faturalardan kaynaklanan tahslat sorunlarınız
ortadan kalkmakta, tahslatlarınızı zamanında yapma mkânı sağlamaktadır. Ayrıca knc fatura
nüshası düzenleme ve saklama htyacı ortadan kalkmaktadır.

Ödeme kolaylığı
INGeF platformu tarafından gönderlen blglendrme e-mal’ler sayesnde ödeme tarh gelen
faturalarınızdan önceden haberdar edlrsnz. Faturalarınızı ayrı br platformdan ödeme talmatı
vermekszn, doğrudan INGeF platformu üzernden, hızlı br şeklde ödeyeblrsnz.
En kapsamlı muhasebe entegrasyonu
INGeF, hâlhazırda bell başlı muhasebe programları le kapsamlı entegrasyon mkânı vermekte ve
bu yeteneğn sürekl gelştrmektedr.
Kolay kullanım
INGeF platformunun muhasebe sstemnz le entegre edldkten sonra kullanımı kolaydır. Muhasebe
programınız le entegrasyon hızlı br şeklde gerçekleştrlr. Sz de hemen INGeF platformunu kullanmaya
ve avantajlarından faydalanmaya başlayablrsnz.
Güvenlrlk
INGeF elektronk çözümü güvenlrdr. INGeF, ING’nn Global IT Güvenlk Poltka ve Standartları le yasal
gerekllklere uygundur.
Proaktf blglendrme
E-Fatura sstemne kayıtlı frmalara elektronk fatura, kayıtlı olmayan frmalara se kâğıt fatura
gönderlmes gerektğnden fatura kesmeden önce fatura alıcısının e-Fatura sstemne kayıtlı olup
olmadığını blmek önemldr. INGeF platformu, e-Fatura sstemne kayıtlı frmaları onlne kontrol ederek
fatura kesme aşamasında sz elektronk fatura veya kâğıt fatura kesmenz gerektğ yönünde proaktf
olarak uyarmaktadır.
İş sürekllğ
ING’nn ş sürekllk planları kapsamında, ana ssteme paralel olarak farklı lokasyonlarda bulunan
yedekleme ve felaket kurtarma merkezler le 2 ayrı sstemde çalışan güvenl altyapı, kesntsz ve
güvenl e-Faturalaşma mkânı sunmaktadır.
Çoklu yetklendrme
INGeF platformuna erşm çn brden fazla frma çalışanınıza kullanıcı yetks tanımlayablme mkânı le
e-Fatura operasyonunuzu etkn olarak yöneteblrsnz.

