E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu

Zirve e-Fatura entegratör paketi Zirve paketlerinde işlem gören ve e-Fatura kapsamında olan
faturaların gönderilip alınması işlemlerini entegratör firma üzerinden yapılabilmesi için
tasarlanmıştır. Bu paketin kullanılabilmesi için öncelikle firmanın entegratör firma ile
sözleşme imzalamış olması ve kullanıcı bilgilerini edinmiş olması gerekmektedir. E-Fatura
entegratör paketi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

Gönderilen Faturalar: Bu bölümde gönderilen e-faturaların listesi yer almakta ve fatura
gönderme ve durum takip işlemleri bu bölümden yapılmaktadır.
Gelen Faturalar: Firmamıza kesilen e-faturaların takip edildiği ve onaylama, reddetme vs.
işlemlerinin yapıldığı bölümdür.
Kayıtlı Mükellef Listesi: e-Fatura mükellefi olan firmaları listeleyip kontrol edeceğimiz
bölümdür.
Ayarlar: Kullanıcı bilgilerinin ve kestiğimiz faturalarda kullandığımı stok birimlerinin tanım
işlemlerinin yapıldığı bölümdür.

AYARLAR

Bu bölümde program kullanımı için entegratör firma tarafından size atanmış olan kullanıcı adı
ve şifre bilgileri ile kestiğimiz faturalar içerisinde kullandığımız stoklara ait birimlerin
uluslararası tanım kodlarının girilip düzenleme işlemleri buradan yapılır.

E-Fatura entegratör paketi ile çalışabilmek için paketin kurulum Zirve paketlerinde
(Ticari/Finans/Üretim) e-fatura entegratör modülü işaretlenerek şifre alınmış olmalıdır.
Program kurulduktan sonra entegratör firma ile sözleşme yapılmış olmalı ve entegratör
firmanın firmamıza oluşturmuş olduğu “Kullanıcı Adı” ve “Kullanıcı Şifresi” bilgileri
edinilmiş olmalıdır.

Program ilk çalıştırıldığında ayarlar bölümüne girilerek “Kullanıcı Bilgilerini / Fatura ön ekini
değiştirmek istiyorum” onay kutusuna tıklanarak kullanıcı ismi, kullanıcı şifresi, fatura öneki

giriş kutularının açılması sağlanır. Gerekli bilgiler bu bölüme girilerek Kaydet butonu ile bu
bilgiler kaydedilir.
Programın açılışı sırasında eğer Kullanıcı Adı ve Kullanıcı Şifresi tanımlanmamış ise
otomatik olarak bu bilgilerin girilmesi için bir form görüntülenecektir. Gerekli bilgiler
girilerekbu bilgiler kaydedilir.

E-Fatura uygulamalarında Zirve programları ile kesmiş olduğumuz faturalarda kullanılan stok
birimleri direkt olarak kullanılamaz. Kullanılan stok birimlerinin uluslararası kod karşılıklarının
tanımlanmış olması gerekmektedir.

Program içerisinde en çok kullanılan Stok birimlerinin tanımları otomatik olarak yapılmış
durumdadır. Listede yer almayan bir stok kodu kullanılması durumunda ilgili listenin sonuna
ekleme yapılmalı ve uluslararası kod tanımının yapılması gerekir.

GÖNDERİLEN FATURA İŞLEMLERİ
Firmamız tarafından kesilen e-faturalara ait işlemler Gönderilen Faturalar bölümünden takip
edilir ve ilgili işlemler buradan yapılır.

Zirve paketleri (Ticari/Finansman/Üretim) içerisinden e-fatura mükelleflerine kesilen
faturalar otomatik olarak bu listede yer alacaktır.
Yeni kesilmiş veya henüz müşteriye gönderilmemiş faturalar bu listede Durum Kodu bilgisi
boş olarak yer almaktadır.
Kesmiş olduğumuz faturalar içerisinden Durum Kodu boş olanlar ile Hatalı olanlar seçilerek
“Fatura Gönder” butonu ile sisteme gönderilir. Gönderim işlemi tamamlandığında
gönderilen faturaların Durum Kodu Kuyruğa alındı olarak değişir, bu işlem ile GIB Evrak No
alanı ile E-Fatura Guid alanları sistem tarafından otomatik doldurulur.
Gönderilen faturaların durumları daha sonra kontrol edilmelidir. Durum Kontrolü butonuna
basarak, Durumu (“Kuyruğa alındı”, ”Onay bekliyor”) durumundaki faturaların durumları
kontrol edilir. Bu işlem için herhangi bir seçim yapılmasına gerek yoktur. Durum Kontrolü
butonuna basıldığında faturaların durum kontrolü otomatik yapılır. Onaylandı durumuna
dönen faturalar sorunsuz şekilde karşı tarafa iletilmiştir.
Durum kontrolü sonrasında durumu Hatalı olarak işaretlenen faturalar kontrol edilip tekrar
gönderilmelidir.
XML olarak kaydet butonu ile seçilen fatura XML dosyası olarak kaydedilir.
Fatura Görüntüle butonu ile üzerinde bulunulan faturanın hızlı bir şekilde görüntüsü alınır.

Gönderilen faturalar bölümünde yer alan Tarih, Durum Kodu, Evrak No, GIB Evrak No, Cari
Unvanı filtreleri kullanılarak fatura arama işlemi gerçekleştirilebilir.

GELEN FATURA İŞLEMLERİ

Firmamıza kesilmiş e-faturaların takip işlemleri bu bölümde gerçekleştirilir.

Gelen Faturalar bölümü 3 kısımdan oluşmaktadır.
Birinci kısımda firmamıza kesilmiş ve veri tabanımıza aktarılmış faturalar yer almaktadır.
Firmamıza kesilen faturalar program girişi sırasında kontrol edilerek varsa eğer Yeni
Faturalar bölümünde görüntülenir.

Bu bölümde görüntülenen faturalar seçilerek Gelen Fatura listesine aktarılmalıdır. Aktarılan
faturalar bu listeden çıkarılarak Gelen Faturalar bölümünde gösterilir. İstenirse Fatura
görüntüle butonu ile faturanın içeriği görüntülenebilir. Aktarım işlemi sırasında bir sorun
oluşması veya sistemden kaynaklanan hatalar sonucunda bu listede görüntülenemeyen ve
Gelen faturalar bölümüne aktarılamamış faturalar Fatura Sorgulama bölümünden takip
edilebilir.

Fatura Sorgulama bölümünde tarih aralığı verilerek henüz Gelen Fatura listesine
aktarılmamış faturalar listelenebilir. Bu listede seçilen faturalar Gelen Fatura listesine
kaldırılarak kayıt altına alınır. Bu bölümde yine istenirse faturalar Fatura görüntüle butonu ile
görüntülenebilir.

Gelen Faturaların Onaylama/Reddetme İşlemleri
Gelen faturalar içerisinde TİCARİ FATURA olarak kesilmiş fatura varsa bu faturaların
onaylanması veya reddedilmesi gerekmektedir.

Bu faturalar içerisinde Durum Kodu Bekliyor olarak işaretlenmiş fatura eğer kabul edilecekse
işaretlenerek Onayla butonu ile onaylanır. Bu işlem ile karşı tarafa faturanın kabul edildiği
bilgisi iletilir.
Eğer fatura reddedilecek ise fatura işaretlenir ardından Red Sebebi kutusuna açıklama
girilerek Reddet butonu ile fatura reddedilmiş olur.

Kayıtlı Mükellef Listesi
Bu bölümden e-Fatura kapsamına dahil olmuş mükelleflerin listesi alınır.

Bu bölümde Liste Yenile butonu ile sisteme yeni kaydedilmiş firmalar listeye eklenir. Listeyi
Kaydet butonu ile liste Zirve paketlerinde kullanılmak üzere kaydedilir. Bu liste içerisinde
Unvan yada Vergi No bilgisine göre arama yapılabilir.

