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6000+
mükellef

81
ilde hizmet 

250+ 
iş ortağı 

45+
sektör

200+
uzman

200+ 
ticari yazılım 
entegrasyonu

%98
müşteri
memnuniyeti
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Şimdi Dijital Dünyaya Uyum Zamanı!

Uyumsoft i-dönüşüm çözümleri ile işletmenizi dijitalleşme yolculuğunda her alanda çözüm üretiyoruz.

e-Fatura

 e-Arşiv

     e-Defter

      e-İrsaliye
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        i-Mutabakat

          e-Bilet   

e-Serbest Meslek
       Makbuzu

e-Müstahsil
Makbuzu



Basım maliyetleri yok
Kargo maliyetleri yok

Evrak arama ve kaybı derdi yok
İşyerinden çalışma zorunluluğu yok

Mali veri güvenliği sorunu yok

Aktivasyon bedeli yok
*Konnektör ücreti yok

Ek Modül maliyetleri yok
Noter Onay maliyetleri yok

*Anlaşmalı ticari yazılımlar için geçerlidir. Özel projeleri kapsamaz.
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Uyumsoft 
i-dönüşüm 
çözümlerinde 

yok 
yok 



Basım maliyetleri yok
Kargo maliyetleri yok

Evrak arama ve kaybı derdi yok
İşyerinden çalışma zorunluluğu yok

Mali veri güvenliği sorunu yok
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Uyumsoft i-dönüşüm Çözümleri ile Neler Kazanacaksınız?

Deneyim
5 yılda 6000+ müşteri ile elde ettiğimiz deneyimi size aktardığımız Destek hattı,
Danışma hattı, Bilgi bankası platformlarımızdan ücretsiz yararlanacaksınız.

Bütünlük
İşlem takipleri ve fatura işlemleri için geliştirilmiş i-dönüşüm portalı ile tüm 
i-dönüşüm çözümlerini tek bir platformdan yöneteceksiniz.

Güvenlik
Tam donanımlı 100.000+ müşteri kapasiteli altyapı yatırımı ile Uluslararası kalite
standartlarında bilgi güvenliğine sahip olacaksınız.

Arşivleme
Çok yedekli bulut altyapıları ve %100 güvenli saklama hizmeti ile dilediğiniz
zamanda verilerinize ulaşabileceksiniz.



www.i-donusum.com.tr 7

Destek
70+ uzman teknik destek ekibi ile 7/24 kesintisiz destek hizmeti ve uzaktan eğitimlerimizden 
yararlanacaksınız.

Güncellik
Tüm mevzuat değişikliklerine bedelsiz güncelleme hizmeti alacaksınız.

Erişilebilirlik
Mobil uygulamamız ile her yerden işlem yapabilme imkanına sahip olacaksınız.

Esneklik
Şubeli şirket yapısında çok sayıda kullanıcının yetkilendirme ile çalışabildiği bir sisteme sahip olacaksınız.

Raporlama
Gelişmiş raporlama yapısıyla mali süreçlerinizi kolayca izleyebileceksiniz.
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NEDEN ÖZEL ENTEGRATÖR

Mali Süreçleriniz Bize Emanet !

Köklü mali süreç değişiminizi emanet etmek için birlikte çalıştığınız iş ortağı önemli bir seçimdir.
İş dünyasının merkezinde yer alan i-dönüşüm uygulamalarımızla hep yanınızdayız.

GİB PORTALI UYUMSOFT PORTALI

Evrak Sayısı Aylık 500 adet ile sınırlı Sınırsız

Evrak Takibi Zarf bazında takip yapılmaktadır. 
Birden çok fatura içeren zarflarda fatura 
aranamamaktadır.

Fatura bazlı çalışır. Faturaların durumu, 
onaylanması, reddi gibi faaliyetlerin hepsi tek 
ekrandan yönetilebilmekte ve izlenebilmektedir.

e-Fatura Arama Zarf ya da fatura bazında arama yapılamamaktadır. Uyumsoft Portalde mali içerik hariç tüm 
alanlarda numara, tarih, alıcı, VKN araması 
yapılabilmektedir.

e-Fatura Gönderimi 10 adımda gerçekleşir 2 adımda gerçekleştirilebilir.

Kullanıcı Sayısı Aynı anda tek kullanıcı sınırı vardır. Sınırsız sayıda kullanıcı 
yetkilendirebilirsiniz.

Yetkilendirme Kullanıcı bazlı yetkilendirme yoktur. Kullanıcı bazlı onaylama, görüntüleme, ret gibi 
işleme dayalı yetkilendirme yapabilirsiniz.
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Raporlama Durum bilgisine ait herhangi bir raporlama ya da görsel 
grafik ekranları bulunmamaktadır.

Gelen, giden, onay bekleyen gibi durumları 
görsel grafik ile izleyebilir gelişmiş filtrelerle 
raporlayabilirsiniz.

Mali Mühür Her girişinizde mali mühürün takılı olması zorunludur Entegratör imzasıyla gittiğinden dolayi mali 
mühür imzanızı kullanmanıza gerek yoktur 
istediğiniz her an ulaşabilirsiniz

Bildirimler
(SMS ve Mail yolu ile)

Böyle bir hizmeti yoktur Girmiş olduğunuz mail adresinizi ayarlamış 
olduğunuz saatlerde raporlama gitmektedir gelen 
ve giden kutusuna ait.

Excel ile Fatura 
Yükleme

Böyle bir hizmeti yoktur Excel ile eğer bir ticari programınız yoksa excel 
ile faturalarınızı yükleyebilirsiniz

Mal Hizmet Tanımları Böyle bir hizmeti yoktur Bir defaya mahsus stok bilgileriniz yükleyerek 
mal hizmet tanımlamalarından yararlanabilirsiniz

e-Fatura Tasarım Böyle bir hizmeti yoktur Yapılmış özel tasarımlarınızı yükleyebilirsiniz

Mobil Hizmeti Böyle bir hizmeti yoktur Mobil hizmeti ile anlık verilerinize anlık 
ulaşabilirsiniz.

Etiketleme Böyle bir hizmeti yoktur Faturalarınıza etiketlerle ayrıştırabilirsiniz

Destek Merkezi Sadece foruma ulaşabilirsiniz Mail yada çağrı merkezi yoluyla 
7/24 ulaşabilirsiniz.

Sınıflandırma Sadece foruma ulaşabilirsiniz Faturalarınızı durum, yıl, tür ve 
tiplerine göre otomatik olarak sınıflandırır
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