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ŞİRKETİMİZ
EDM Bilişim 2010 yılından beri e-dönüşüm sektöründe hizmet vermektedir.

 150.000+ kurumsal müşteri 12.000 E-Fatura müşterisi
Güçlü sermaye yapısı, 
GİB E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-Bilet, E-İrsaliye, E-SMM, E-MM ve 

saklamacı Kuruluş Lisansları
 BTK E-İmza ve KEP Kayıt Makamı Yetkisi
 İstanbul, Ankara, İzmir Turkcell veri merkezlerinde dört ayrı yedekleme
 Kendisinin geliştirdiği yüzde yüz yerli yazılım teknolojisi, 
 Uzman kadrosu, 
 Bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve kalite standartları,
 Türkiye genelinde 300’e yakın e-dönüşüm hizmet merkezi
 200+ ERP ve Muhasebe Programına tam entegrasyon
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ÜRÜNLERİMİZ

 E-Fatura Doğrudan Entegrasyon
 E-Fatura Özel Entegratörlüğü
 E-Arşiv Fatura 
 E-İrsaliye
 E-Defter  
 E-Defter Saklama
 E-İmza
 KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)
 E-Yedekleme
 E-Mutabakat
 E-Bordro

 E-Bilet
 EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi)

 E-Beyanname
 E-Serbest Meslek Makbuzu
 E-Müstahsil Makbuzu
 E-Muhasebe
 E-Ticaret platformu
 EDM Bulut
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MEVCUT ZORUNLU MÜKELLEFLER
 E-FATURA

 Yıllık cirosu 10 milyon TL üstü tüm firmalar
 Tütün Alkol Petrol piyasalarında üretici ve dağıtıcılar
 Yıllık cirosu 5 milyon TL üstü olan ve internetten sipariş alan firmalar

 E-ARŞİV FATURA
 Yıllık cirosu 5 milyon TL üstü olan ve internetten sipariş alan firmalar

 E-DEFTER
 Yıllık cirosu 10 milyon TL üstü tüm firmalar
 Tütün Alkol Petrol piyasalarında üretici ve dağıtıcılar

 DİĞER SERVİSLER (E-İRSALİYE, E-SMM, E-MM, E-BİLET, E-DEFTER SAKLAMA)

 Gönüllülük esastır.
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ALTIN KURALLAR
 E-Fatura, E-Arşivle,  E-Defter ve E-Defter saklamayla kardeştir, beraber zorunludurlar.
 E-Fatura zorunlu mükellefler E-Deftere zorunludur. Ancak gönüllü mükellefler zorunlu değildir.
 E-Fatura zorunluluğu yıl başı geldiyse, E-Defter zorunluluğu da aynı yıl başında gelir. E-Fatura 

zorunluluğu yıl ortası gelmiş ise, E-Defter yıl sonunu bekler.
 Sektörel zorunluluk başladıktan sonra, ilgili sektöre girenlere, izleyen 3. takvim ayının sonu 

zorunluluk gelir.  
 Veri Daireleri, herhangi mükellefe, istediği zorunluluğu bildirimi izleyen 3. takvim ayının sonu 

zorunlu kılabilir. 
 E-İrsaliye, E-MM’ye zorunlu ya da gönüllü geçiş için, önce E-Faturaya geçilmelidir. E-SMM 

bağımsızdır. 
 E-belge imza değeri kaybolursa, 4.000 TL usulsüzlük + belge başı ceza + Denetim gelir
 Fiziki defter kapatılmadan e-defter gönderilemez. E-Defter yıllık aç kapat yoktur, 

sürekseldir. 
 Bir ayın E-Defteri takip eden 3. ay sonu en geç gönderilmelidir. 
 E-İrsaliye 2 şekilde uygulanacaktır. E-İrsaliye mükellefine sistemden direkt gönderme ve E-

İrsaliye mükellefi olmayana ortak VKN den gönderme. 
 Mal ihracat e-faturaları, Gümrük Sistemine gönderilir. Muhatabına, ilgili ülke mevzuatına 

göre mail ya da kağıt gidebilir. Hizmet ihraç faturaları E-Arşiv fatura gider.
 Şahıs şirketleri e-imza ile, anonim ve limitet şirketler TÜBİTAK Mali Mühür ile e-belgeleri 

imzalar. E-Defter de dahil imzalama yetkisi özel entegratör veya mali müşavire devrolabilir
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GİB SERVİSLERİ SÜREÇ
Mali Mühür Başvurusu (TÜBİTAK) 

Bireysel Yapılar için E-İmza

Özel Entegratör ile Sözleşme

E-Fatura Başvurusu 
(GİB’e mali mühür ile)

E-Defter Başvurusu 
(GİB’e mali mühür ile)

E-Fatura Özel Entegratör Seçimi 
(Özel Entegratöre Mali Mühür ile)

E-Arşiv, E-SMM, E-Bilet, E-İrsaliye, E-Müstahsil, E-Defter Saklama Başvurusu 
(Özel Entegratöre Mali Mühür ile)

SATICI

ELEKTRONİK 
ORTAMDA 3 

YÖNTEMDEN 
BİRİNİ 

SEÇEREK 
E-İRSALİYE 
DÜZENLER.

ŞEMA/ŞEMATRON  
KONTROLÜ 

YAPILIR.

ALICI

ELEKTRONİK 
ORTAMDA 
İLETİLİR

ŞÖFÖRE KAĞIT 
ÇIKTISINI VERİR.

MAL 
TESLİMATA 

GİDER.

YOKLAMA MEMURU 
KAREKOD OKUYUCUYLA 

E-İRSALİYE BİLGİSİ 
GÖRÜNTÜLER.

ALICI MALI 
TESLİM 

ALIR.

İSTEĞE 
BAĞLI

E-İRASLİYE 
YANITI 

(KABUL/KISM
İ KABUL/RET)
FİİLİ TESLİM 
ALINAN MAL 
MİKTARINA 

GÖRE DÖNÜŞ 
YAPILIR.

İRSALİYE VE 
İRSALİYE 

YANITIYLA 
SEVKİYAT  VE 

TESLİM 
HAKKINDA BİLGİ 
SAHİBİ OLUNUR.

ULAŞTIRMA 
BAKANLIĞI; 
KAREKOD, 

PLAKA(TAŞIYICI 
TCKN/VKN) BİLGİSİNİ 

GİREREK
İRSALİYE 

SORGULAYABİLİR. 

ELEKTRONİK 
GÖRÜNTÜSÜ 
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BİR SONRAKİ 
GÜN  

ENTEGRATÖR 
E-SERBEST 

MESLEK 
MAKBUZU 

RAPORUNU
GİB’E  İLETİR

MÜŞTERİ

SERBEST MESLEK 
ERBABI (NOTERLER 

HARİÇ)

E-SERBEST MESLEK  MAKBUZU

E-SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN KAĞIT ÇIKTISINI İMZALAYARAK 
MÜŞTERİYE VERİR

MÜŞTERİNİN TALEP ETMESİ HALİNDE E-SERBEST MESLEK 
MAKBUZUNU ELEKTRONİK ORTAMDA  İLETİLİR

E-SERBEST MESLEK MAKBUZUNU 
ELEKTRONİK ORTAMDA  

ELEKTRONİK SERTİFİKA İLE 
İMZALAYARAK DÜZENLER 

İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE 
E-SERBEST MESLEK MAKBUZU 
BİLGİSİ İLGİLİ KURUMLAR İLE 

PAYLAŞILABİLİR

MUHATAPLARI KAREKODU 
OKUTARAK SÖZ KONUSU 

BELGEYİ GİB SİSTEMLERİNDEN 
DOĞRULAYABİLİR.

veya

GİB ELEKTRONİK RAPOR İLE 
DÜZENLENEN SERBEST MESLEK 
MAKBUZLARININ BİLGİLERİNE 

SAHİP OLUR

SERBEST MESLEK ERBABI 
MAKBUZU ELEKTRONİK ORTAMDA 

SAKLAMA İMKANINA KAVUŞUR, 
BELGE BASTIRMAKTAN KURTULUR.

ALICI

E-MÜSTAHSİL 
MAKBUZU RAPORU 

BİR SONRAKİ GÜN  
ENTEGRATÖR 

GİB’E  BİLDİRİLİR.

SATICI

GERÇEK USULDE VERGİYE 
TABİ OLMAYAN ÇİFTÇİ

E-Fatura Uygulamasına 
Kayıtlı 

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU

ALICI VE SATICI İMZALI BİR NÜSHA ÇİFTÇİYE 
VERİR

ALICI VE SATICI İMZALI  BİR NUSHAYI KENDİNE 
TÜCCAR ALIR

E-MÜSTAHSİL MAKBUZUNU 
ELEKTRONİK ORTAMDA  

ELEKTRONİK SERTİFİKA İLE 
İMZALAYARAK DÜZENLER

VE 
2 NÜSHA KAĞIT ÇIKTISINI ALIR

GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK 
BAKANLIĞI, 

DESTEK SAĞLAYAN 
DİĞER KURUMLAR

KAREKOD BİLGİSİNİ 
OKUTARAK

E-MÜSTAHSİL 
MAKBUZU BİLGİSİNİ  

GİB SİSTEMLERİNDEN 
SORGULAYABİLİR. 

GİB ELEKTRONİK 
RAPOR İLE 

DÜZENLENEN 
MÜSTAHSİL 

MAKBUZLARININ 
BİLGİLERİNE SAHİP 

OLUR
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GÖNÜLLÜ GEÇİŞ
MALİYETLERİNİZİ MİNİMİZE EDER
 EDM e-fatura, e-defter, e-irsaliye, e-bilet, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, KEP, E-

İmza, E-Bordro, ücret pusulası, zaman çizelgesi, e-tebligat, e-ihtar ve EBYS gibi hizmetleriyle kâğıt,
baskı, toner, kargo, arşivleme gibi zaman ve para maliyetlerinizi minimum seviyelere
düşürürsünüz.

OPERASYONUNUZ HIZLANIR VE VERİMLİLİĞİ ARTAR
 EDM e-fatura, e-defter, e-irsaliye, e-bilet, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, KEP, E-

İmza, E-Bordro, ücret pusulası, zaman çizelgesi, e-tebligat, e-ihtar ve EBYS gibi hizmetleriyle,
çalışanlarınızın operasyonlarını azaltır. Böylece EDM, personelinizin daha verimli alanlarda faaliyet
göstermesine olanak tanır, manuel işlemlerden kaynaklı hataları sıfırlar ve firmanızın verimliliğini
artırırsınız.

ANINDA VE GÜVENİLİR BELGE AKIŞI SAĞLAR
 E-Fatura, e-defter, e-irsaliye, e-bilet, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, KEP, E-İmza,

e-bordro, ücret pusulası, zaman çizelgesi, e-tebligat, e-ihtar, EBYS gibi belgeleriniz, ERP ve
muhasebe programınız içinden ve EDM üzerinden elektronik imzalanmış şekilde tam ve eksiksiz
olarak anında muhataplarına ulaşır. Gönderici, belgenin muhatabı tarafından tam eksiksiz
alındığına dair yasal olarak birinci derece geçerli teyidini alır. Alıcı ise aldığı faturaların tam
eksiksiz ve %100 gerçek olduğundan emin olur.

13

GÖNÜLLÜ GEÇİŞ
YASAL GEÇERLİ / GÜVENLİ SAKLAMA VE ONLİNE ERİŞİM OLANAĞI VERİR
 Faturalarınız, EDM sistemlerinde 10 yıl boyunca 3 Yedeklemeli ve 3DS şifreleme teknolojisiyle en

güvenli şekilde saklanır. Faturalarınıza yıl boyunca dilediğiniz an çevrim içi erişebilir, tek tek ya
da toplu olarak tekrar gönderme, görüntüleme ve pdf / baskı alma gibi işlemleri yapabilirsiniz.

DOĞAYA DESTEK VERİR
 Her yıl uğruna milyonlarca ağaç kesilen kâğıtlar yerine, fatura ve diğer belgelerinizi elektronik

ortama taşıyarak, doğanın korunması adına da büyük katkıda bulunmuş olursunuz.

İMAJINIZI YÜKSELTİR
 E-Fatura başta olmak üzere e-dönüşüm servislerinize geçme olgusu, tüm müşterileriniz ve iş

ortaklarınız nezdinde; teknolojiyi kullanan, modern yönetilen, şeffaf ve kanunlara uygun iş yapan
sağlam güvenilir firma imajınızı pekiştirecektir.

VE
 Hızlı mutabakat, hızlı nakit akışı, hızlı uyuşmazlık çözümü, uluslararası standartlara uyum,

elektronik iç ve dış denetim İçin uygun altyapı gibi daha sayısız faydalara kavuşursunuz.

14
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DİĞER E-DÖNÜŞÜM 
SERVİSLERİ

15

 Basit, Kullanıcı dostu, Tam işlevsel, Pratik bir ön-muhasebe

 Bulut sisteminde çalışıyor ve 3’lü güvenli yedeklemeye haiz.

 E-Fatura, e-arşiv fatura, e-bilet, e-irsaliye, KEP, e-imza entegre

 Tüm muhasebe programlarına fatura, ödeme, tahsilat, çek, senet vb bilgilerin otomatik XML ve
veya Excell aktarımı

 Faturalama, Tahsilat, Ödeme, Çek, Senet, Stok, Cari, Yarı mamul, Etkin Raporlama vb tüm
modüller

 Kağıt faturaların da OCR sistemi ile dijitale çevrimi ve dijital olanaklardan yararlanması

EDM PORTAL İÇİNDE E-MUHASEBE

E-Fatura 
Müşterilerimize 

1 YIL Ücretsiz
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KEP & E-İMZA 
• MEB DYS sisteminin EYP yazışma protokolü ile tek uyumlu KEP altyapısıdır, ilave

program gerektirmez. TÖZOK, TÜSEKON, TÖDER, MTSK gibi ana kurumların bağlı
olduğu okullar EDM İnterKEP kullanmaktadırlar.

• Milli Eğitim Bakanlığı’nın KEP’e başladığı Pilot okullardan sadece İnterKEP kullanan
ara programsız EYP açabilmekte ve Milli Eğitim Bakanlığı’na EYP ile yazı
gönderebilmektedir. Ayrıca UETS’den tebligatlar otomatik düşmektedir (Doğa,
Okyanus, Kültür, Era, TED kolejleri vb.). Diğer ürünleri kullananlar ise EYP
açamamakta bunun için ara program kullanıp yazışma başı Dakika kaybetmekte ve
ara program dahil hiçbir şekilde EYP gönderemediğinden gönderimleri hala ıslak
imzalı dokümanlarla elden yapmaktadır.

• Genellikle mükelleflerinin tüm tebligatlarını alan, görüntüleyen ve geri dönüş yapan
mali müşavirler, sadece INTERKEP mali müşavir tek ekran çözümü sayesinde tüm
firmalarının gelen KEP ve tebligatlarına tek kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak
erişmeye başladılar.

• Türkiye’nin tek JAVA bağımsız e-imzası olup tüm uygulamalarda tak çalışır.

• EDM İnterKEP servislerine dilediğiniz platform ile kolayca bağlantı sağlayıp, kendi
platformunuz içerisinde dokümanlarınızı ve yazışmalarınızı EDM İnterKEP aracılığıyla
muhatabına saniyeler içerisinde gönderebilirsiniz.

GÜVENLİ MOBİL ÖDEME (507)
 Bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları yada ödeme kaydedici cihaz 

üreticisi tarafından sunulan kullanımı kolay, sanal ya da fiziki ödeme kabul eden 
araçlarla yapılan mal ve hizmet satışlarında, tahsilatların güvenliğinin ve belge 
düzeninin sağlanması amacı ile satış, ödeme/tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin 
mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz 
edilmesi konu edilmektedir.

 Ödeme kabul eden araçların kullanılması suretiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet 
satışlarına ait ödeme işlemlerinin, özel entegratör kuruluşları aracılığıyla, belge 
düzenleyecek mükellefin mükellefiyet türüne uygun şekilde, anlık olarak, mevzuatta 
öngörülen elektronik belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin elektronik 
(e-posta, sms, bankacılık uygulamaları vb.) ve kağıt ortamda muhatabına iletilmesi 
zorunlu hale gelmektedir. 

 Uygulama kapsamında mükelleflere hizmet vermek isteyen; Finans kuruluşlarının ve 
Ödeme kaydedici cihaz üreticilerinin, e-belge düzenlenmesi konusunda işbirliği 
yapacağı özel entegratör ile birlikte, gerekli teknik, yazılım ve altyapı hazırlıklarını 
yaparak GİB’e yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

 Özel entegratörler oluşturulan bu elektronik belgeleri 10 yıl süre ile gizliliği ve güvenliği 
sağlanacak şekilde muhafaza etmek zorundadırlar.
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 CHIP 
READER

 NFC

 MANUEL 
GİRİŞ

 KAREKOD
SİPARİŞ / 
ÖDEME

ANDROİD 
TELEFON

ANDROİD 
POS

ANDROİD 
KASA

ÖKC

FİZİKİ ÇIKTI

E-ARŞİV
FATURA

ÖDEME FİŞİ

---------

KASA OTOMASYONU

 BANKA

 E-PARA KURULUŞU

 ÖDEME KURULUŞU

FİNANS KURULUŞU

ÖZEL ENTEGRATÖR

UBL OLUŞTURMA
İMZALAMA

ÖDEME ONAY TALEBİ

ÖDEME ONAYI

DİJİTAL FATURA TESLİM

E-ARŞİV FATURA

ÖDEME FİŞİ

SMS / MAİL

E-ARŞİV FATURA XML

E-ARŞİV FATURA XML/UBL OLUŞTURMA

ERP GİB ARŞİV

10 YIL SAKLAMA
(E-ARŞİV FATURA)

(ÖDEME FİŞİ)

E-ARŞİV FATURA SON BİLGİ
ÖDEME FİŞİ BİLGİ

RAPORLAMA
(E-ARŞİV FATURA)

(ÖDEME FİŞİ)

ÖDEME FİŞİ (XML)

Fiziki Tahsilat Modeli

1,3

6

2,4

51

7

8,11

9

10

12

13

14

15

RESMİ 
MUHASEBE

16
RESMİYE 
AKTARIM

SİPARİŞ / 
ÖDEME 
EMRİ

SATIŞ OTOMASYONU
MARKET

 BANKA

 E-PARA KURULUŞU

 ÖDEME KURULUŞU

FİNANS KURULUŞU

ÖZEL ENTEGRATÖR

UBL OLUŞTURMA
İMZALAMA

ÖDEME ONAY TALEBİ

ÖDEME ONAYI

DİJİTAL FATURA TESLİM

E-ARŞİV FATURA

ÖDEME FİŞİ

SMS / MAİL

E-ARŞİV FATURA XML

GİB ARŞİV

10 YIL SAKLAMA
(E-ARŞİV FATURA)

(ÖDEME FİŞİ)

RAPORLAMA
(E-ARŞİV FATURA)

(ÖDEME FİŞİ)

ÖDEME FİŞİ (XML)

Sanal Tahsilat Modeli

RESMİ 
MUHASEBE

RESMİYE 
AKTARIMERP

E-ARŞİV FATURA SON BİLGİ
ÖDEME FİŞİ BİLGİ

1

2

3

4

5,7

6

8

9 10

11

12
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E-BORDRO 

 EDM E-Bordro tüm muhasebe ve ERP programları ile tam uyumlu çalışmaktadır.

 Muhasebe veya ERP programınız da bulunan bordro, ücret pusulaları ve zaman 
çizelgelerini ikinci bir işlem yapmaksızın EDM E-Bordro içerisinden muhataplarına 
saniyeler içerisinde gönderebilirsiniz.

 EDM E-Bordro içerisinde bulunan tüm ihtarları tek tıkla personellerinize konu 
başlıklarında gönderebilirsiniz. Örneğin: İşe geç kalma, işten ayrılma, işe alma, izin 
formu vb.

 EDM E-Bordo içerisinden gönderdiğiniz tüm iletilerin durumlarını anlık olarak 
görebilirsiniz. Örneğin: iletildi durumu, okundu, okunmadı durumu vb. gibi

 Gönderilen tüm bordro, ücret pusulaları, zaman çizelgeleri, ihbarlar, ihtarlar, 
ibranameler ve izin form onayları 10 yıl boyunca online yasal geçerli 
saklanmaktadır.

Şirketlerin iş ortakları, bayileri, tedarikçileri ve diğer tüm iş ortaklarıyla BA, BS ve
cari mutabakatlarını, isteğe bağlı olarak standart mail ya da KEP üzerinden yasal
geçerli gerçekleştiren uygulamadır.

Uygulama sadece mutabık olup olmadığını kontrol etmekle kalmaz, cari ekstresindeki
farkları da bulup taraflara raporlar. Tüm muhasebe programlarıyla tam entegre çalışan
sistemdir.

E-Mutabakat, bayi teşkilatıyla çalışan, çok iş ortağı olan, birden fazla lokasyonda
faaliyet gösteren ya da düzenli olarak ürün alımlarını yapan şirketlerde mutabakat
yapmanın zorluğundan dolayı çok fazla Kurum tarafından tercih edilmektedir.

KEP’li E-Mutabakat hizmetimiz ile tüm İş Ortaklarına her ay BA, BS ve cari ekstre
mutabakatlarını otomatik olarak noter gücünde göndermiş olur ve gönderilen tüm
mutabakatlar EDM sistemlerinde yıllarca yedeklemeli olarak saklanır.

E-MUTABAKAT
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Tüm verilerinizin yanı sıra yasal geçerli belgelerinizin taranmış kopyalarını da,
çevrim içi erişime açık, geliştirilmiş üst düzey güvenlikle sorunsuz bir şekilde
yedekleyen ERP programlarıyla uyumlu çalışan bir EDM hizmetidir. EDM E-
Yedekleme sayesinde tüm belgelerinizi güvenli bir ortamda saklayabilir,
verilerinize istediğiniz yerden 7x24 ulaşılabilir, zaman ayarlı, anlık ya da
istediğiniz an veri yükleyebilirsiniz.

EDM E-yedekleme, basit ara yüzü ile sizleri yormaz, işlemlerinizi hızlandırmanız
için kolay kullanım sunar. Verileriniz yüksek güvenlikli ve ISO sertifikalı
sunucularda, İstanbul ve Ankara Yedekli olarak saklanır.

EDM E-yedekleme hizmetini almanız durumunda mesela mali müşavirler
muhasebelerini, avukatlar tüm belge ve verilerini, veri tabanı ve programlarıyla
(Windows, SQL, Oracle vb) birlikte güvenli bir şekilde yedekleyebilirler.

Belirtilen hizmetlerin tamamını tek kullanıcı adı, tek şifre ile çevrim içi
erişebileceğiniz şekilde sunucu ve bilgisayarlarınıza tam entegre olarak temin
edebilirsiniz.

E-YEDEKLEME

SON SÖZ

Mali Müşavirler, Devletten 
Önce Tüm Mükelleflerini 
E-Dönüşüme Geçirecek
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Elektronik Dönüşüm 
Merkezi

(Bu bölüm ve sonrası sadece EDM stenlerinde gösterimdedir, seminerde reklam amacı 
taşıdığından gösterime girmemiştir).

NEDEN EDM
 Referanslarımız

– 150.000 + kurumsal müşteri 12.000 E-Fatura müşterisi
– Hastane, Otel, FMCG, Lojistik, Eğitim Kurumları ve E-Ticaret Sektörlerinin Lider E-Dönüşüm 

Sağlayıcısı
 Teknik Gücümüz

– %100 kendi yazılımımız 
– İstanbul ve Ankara Turkcell veri merkezlerimizde üç yedeklemeli 10 yıl saklama
– E-Dönüşümün her alanında lisanslı
– 200 + muhasebe & ERP programına tam entegre
– Tüm müşavir ve muhasebelere otomatik aktarım 
– Tek şifreyle tüm mükelleflerin e-fatura ve defterlerine erişim
– Giden faturaların ERP içinden otomatik gönderilmesi
– Gelen faturaların stoklara ve carilere otomatik işlenmesi

 Müşteri Hizmetleri 
– Her müşteriye özel müşteri temsilcisi  
– Her müşteriye yerinde saha temsilcisi

 Etik Tarife taahhüdümüz
– Aylık sabit, yıllık sabit, güncelleme, standart tasarım vb ücret yok
– Ekstra kontör yakmak, süre sonu kontör yakma yok
– Kota aşım ücreti yok
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12 BİN MUTLU MÜŞTERİMİZ
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200+ TAM ENTEGRE ERP’MİZ
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YURT DIŞI OPERASYONLARIMIZ

EDM BİLİŞİM, E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter e-dönüşüm hizmetlerini Türkiye yanı sıra, İtalya, Rusya ve Macaristan 
da özel entegratör lisansları ile sunmaktadır. Romanya, Yunanistan, Slovenya, Bulgaristan, İspanya, Ukrayna ve Belarus 
da ofisleri mevcuttur. 

YILIN MARKASIYIZ

2019 yılında Hilton Bomonti Convention Center’de düzenlenen törende, Ünlü POP yıldızı Demet Akalın, Ünlü
Keman Virtiözü Canan Anderson, Değerli Sunucular Burcu Esmersoy ve Timur Acar başta olmak üzere bir
çok sanatçı sahne aldı. CNN, NTV, Bloomberg, Star TV, Beyaz TV, Hürriyet, Akşam gibi bir çok basın
kuruluşunun da yayınına aldığı ödül töreninde, EDM, BİLİŞİM’e "Yılın E-Dönüşüm Markası" ödülü takdim
edildi.
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BAŞARI 
HİKAYELERİMİZ
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12.000 E-FATURA MÜŞTERİSİ
 Gönderilen faturalar otomatik mail ve sms olarak iletilir.

 Geniş filtreleme özelliği sayesinde faturalarınızı daha kolay ve hızlı bulabilirsiniz.

 Kullanıcı bazlı fatura serisi oluşturabilirsiniz.

 Kullanıcılarınıza istediğiniz yetkilendirmeyi yapabilirsiniz.

 Fatura serisi bazlı fatura tasarımı kullanabilirsiniz

 Xml veya Excel olarak faturalarınızı toplu yükleyebilirsiniz.

 Fatura portalini manuel kullanmak istediğiniz de fatura satırlarını tek tek girmek yerine 
excelden satır yükleme yapabilirsiniz.

 ERP ve Muhasebe Programlarına uyumludur. E-Fatura ve E-Arşiv Faturalar kullanılan 
muhasebe programından otomatik gönderilir, gelen faturalar stoklara ve carilere 
işlenir, istenirse tüm gelen giden faturalar mali müşavirde ki resmi muhasebe 
programına da aktarılarak fişler otomatik oluşturulur.

 Fatura kurgulama ve tekrarlama özelliği ile her ay aynı faturaları düzenlemekten 
kurtulursunuz, otomatik gönderimini sağlayabilirsiniz.

 Gelen faturaya istinaden iade düzenlenmek istenirse, otomatik iade faturası 
oluşturulabilir. Bu sayede elle manuel fatura düzenlemekten kurtulursunuz.

FMGC SEKTÖRÜ BAŞARI HİKAYEMİZ
 EDM E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliye hizmetleri, FMCG sektöründeki Eti, Coca Cola, Lever, Ülker, Unilever, JTI,

Torku, Şen Piliç, Beypiliç, Erpiliç, Efe, Peyman, Panda, Yörükoğlu gibi onlarca markanın distribütörlerinin kullanmakta
olduğu Esco, Voyage, Mobis, Panaroma, Led, Vio, Vizyon Plus, Pansis gibi satış otomasyon yazılımlarıyla entegre
çalışmaktadır.

 EDM’nin FMCG sektöründe çalışmalarının başlangıç noktaları olan Coca Cola, Panda, Peyman ve Eti merkezleri, EDM
e-dönüşüm ürünlerini 1 yılı aşkın süredir tüm distribütörlerine tanıtmakta ve kullanmalarını sağlamaktadırlar. Ülker ise
distribütörlerine 2019 yılıda EDM’yi tavsiye etmiştir

 Böylece distribütörler, kullandıkları satış otomasyon programlarına entegrasyon ya da başkaca sabit bir ücret olmaksızın
tam entegre şekilde e-dönüşüm çözümleri almakta, fatura, iade, depozito, sevkiyat gibi süreçlerini kolayca ve yüksek
tasarrufla yürütebilmektedirler

 Distribütörler, satış otomasyonlarından gönderdikleri aldıkları faturaları ve irsaliyeleri, Logo, mikro, Netsis, Vega gibi tüm
genel muhasebelerine ya da resmi muhasebecilerinin Luca, Zirve, Mikrokom gibi tüm programlarına tam otomatik
aktarabilmektedirler.

 Bazı FMCG markaları için geliştirilen EDM STS (Sevkiyat ve Tahsilat Sistemi) ile distribütörlerin, planlanan sevkiyat ile
gerçekleşen sevkiyat arasındaki farkları ve yapılan tahsilatların takibi sağlanmaktadır. Bu çözüm sayesinde
distribütörlerin depozito takipleri sağlıklı bir şekilde yapılarak, gelir ve stok kaçaklarının önüne geçilmektedir.

 Satış Otomasyonunuz tarafında irsaliyeler oluşturulur, tek tuşla irsaliyeler faturalaştırılır, gönder butonuna basılarak
faturaların tamamı muhataplarına e-fatura ise GİB üzerinden, e-arşiv fatura ise SMS veya mail olarak gönderilir ayrıca a5
formatında kağıda basılarak mal ile beraber teslimatı sağlanabilir.

 Distribütörleriniz, sıcak satışta da e-faturaları, e-arşiv faturaları, araçlarda bulunan terminallerden gönderebilir ve
basabilirler. E-irsaliyeler de zorunluluğu başladığında aynı şekilde gönderilip basılabilecektir.

 Üstelik oluşturulan tüm e-faturalar, e-arşiv faturalar ve e-irsaliyeler otomatik olarak distribütörlerinizin kullandığı
muhasebe programlarına aktarılır.
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SAĞLIK SEKTÖRÜ BAŞARI HİKAYEMİZ
 EDM E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliye hizmetleri, sağlık sektöründeki başta Meddata, Medisis, Medisoft, Monad,

Bizmed, Bilmed gibi birçok hastane otomasyon yazılımlarıyla entegre çalışmaktadır.

 EDM’nin sağlık sektöründe çalışmalarının başlangıç noktaları olan Meddata, Monad, Bizmed, Bilmed EDM e-dönüşüm
ürünlerini 1 yılı aşkın süredir tüm müşterilerine tanıtmakta ve kullanmalarını sağlamaktadırlar.

 Böylece hastaneler, kullandıkları hastane otomasyon programlarına entegrasyon ya da başkaca sabit bir ücret
olmaksızın tam entegre şekilde e-dönüşüm çözümleri almakta, satış, iade, SGK faturaları gibi süreçlerini kolayca ve
yüksek tasarrufla yürütebilmektedirler

 Müşteriler, hastane otomasyonlarından gönderdikleri aldıkları faturaları, Meddata, Monad, Bizmed, Bilmed gibi tüm
genel muhasebelerine ya da resmi muhasebecilerinin Luca, Zirve, Mikrokom gibi tüm programlarına tam otomatik
aktarabilmektedirler.

 Hastane Otomasyonunuz tarafında oluşturulan faturalar, gönder butonuna basılarak faturaların tamamı muhataplarına
e-fatura ise GİB üzerinden, e-arşiv fatura ise SMS veya mail olarak gönderilir.

 Hasta faturalarını da isterseniz bankolardan anında isterseniz muhasebenizden akşamları e-arşiv fatura olarak
saniyeler içerisinde tek tek veya toplu gönderebilir ve basabilirsiniz.

 Böylece hastane banko sayısından ve personelinden tasarruf edersiniz. Hatta hasta psikolojisi açısından da hastayı
bankoda bekletmeyip faturayı mail adresine göndererek hastanın evine daha kısa sürede dönmesiyle memnuniyetini
de sağlanmış olacaksınız.

 E-Fatura, E-Arşiv Faturalar, İstanbul, Ankara ve İzmir de 3 yedekli olarak 10 yıl yasal geçerli saklanır.

 Müşteriler, hastane otomasyonlarından gönderdikleri aldıkları faturaları, Meddata, Monad, Bizmed, Bilmed gibi tüm
genel muhasebelerine ya da resmi muhasebecilerinin Luca, Zirve, Mikrokom gibi tüm programlarına tam otomatik
aktarabilmektedirler.

TURİZM SEKTÖRÜ BAŞARI HİKAYEMİZ
 EDM E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliye hizmetleri, Otel sektöründeki Rıxos Hoteller, Crown Plazalar,

Diana Hoteller, Maksimum Hoteller ve Majör Hoteller gibi onlarca otelin kullanmakta olduğu Modhotel,
Talya, Sistem Hotel, Amonro, Sentez gibi yazılımlarla entegre çalışmaktadır.

 Böylece oteller, kullandıkları programlara entegrasyon ya da başkaca sabit bir ücret olmaksızın tam
entegre şekilde e-dönüşüm çözümleri almakta, fatura, iade gibi süreçlerini kolayca ve yüksek tasarrufla
yürütebilmektedirler.

 Ayrıca, ETS, Jolly gibi bir çok tur operatörlerinin sıkılıkla kullandığı Arkman, Altar gibi programlara tam
entegrasyonumuz sayesinde, fatura ve irsaliyeler tek tuşla muhataplarına ve GİB’e ulaşmaktadır.

 Oteller ve tur operatörleri yazılımlarından gönderdikleri aldıkları faturaları Logo, mikro, Netsis, Vega gibi
tüm genel muhasebelerine ya da resmi muhasebecilerinin Luca, Zirve, Mikrokom gibi tüm programlarına
tam otomatik aktarabilmektedirler.

 Yazılımınız tarafında faturalar oluşturulur ve gönder butonuna basılarak faturaların tamamı muhataplarına
e-fatura ise GİB üzerinden, e-arşiv fatura ise SMS veya mail olarak gönderilir.

 Müşterilerinizin bankolarda beklemesi, resepsiyondaki her görevlinin fatura detaylarını görmesi, faturaların
3. Nüshalarının resmi muhasebeye elle girilmesi gibi olumsuzlukları e-fatura ile bertaraf edebilir, müşteri
bilgi gizliliği ile memnuniyeti sağlayabilirsiniz.

 E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliyeler İstanbul, Ankara ve İzmir de 3 yedekli olarak 10 yıl yasal geçerli
saklanır. Tüm bu işlemler yıllardır sigara sektörü distribütörleriyle çalıştığımız için, sigara özel vergi
uygulamalarıyla tam uyumlu yapılmaktadır.
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EĞİTİM SEKTÖRÜ BAŞARI HİKAYEMİZ
 INTERKEP, MEB DYS sisteminin EYP yazışma protokolü ile tek uyumlu KEP altyapısıdır, ilave program

gerektirmez.

 Türkiye’nin tek UETS direkt entegre KEP platformu olan INTERKEP sayesinde tüm UETS Tebligatları
INTERKEP’e saniyede düşer ve EYP uyumluluğu sayesinde tek tıkla açılır.

 Türkiye’nin tek JAVA bağımsız e-imzası olup tüm uygulamalarda tak çalışır sistemiyle çalışır.

 Türkiye’nin her il ve ilçesindeki ekli listede sıralanan 105 adet EDM Temsilciliği tarafından üyelerin başvuru,
kurulum, eğitim ve teknik servis hizmetleri, üye ofislerinde ve anında ücretsiz sağlanmaktadır.

 EDM, verilerin saklamasını 11 adet ISO ve TSE13298 standartlarına uygun, 3DS 32bit şifreleme ve
depository arşivleme teknolojileriyle İstanbul-Ankara yedeklemeli yapar.

 EDM sistemlerinden e-fatura ve e-arşiv faturaları öğrenci ve velilerinize mail/sms olarak gönderebilir,
sistemlerimizde erişimlerine açabilirsiniz.

 Faturalarınız İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 yedeklemeli olarak 10 Yıl yasal geçerli dijital ortamda 3DS
şifreleme ve depository arşiv teknolojileriyle saklanır dilediğiniz an online erişim sağlayabilirsiniz.

 Fatura kurgulama ve tekrarlama özelliği ile her ay aynı faturaları düzenlemekten kurtulursunuz. Sadece
tarihlerini revize ederek otomatik gönderimini sağlayabilirsiniz.

 ERP ve Muhasebe Programlarına uyumludur. E-Faturalar kullanılan muhasebe programından otomatik
gönderilir, gelen faturalar stoklara ve carilere işlenir, istenirse tüm gelen giden faturalar mali müşavirde ki
resmi muhasebe programına da aktarılarak fişler otomatik oluşturulur.

İK SEKTÖRÜ BAŞARI HİKAYEMİZ
 EDM E-Bordro uygulamasını Sanayi kuruluşları, Büyük inşaat firmaları, Güvenlik/temizlik

firmaları, Caterıng firmaları, Holdingler, Belediye iktisadi işletmeleri, Hastaneler, Oteller, Özel
okullar sektörlerinde çok çalışanı olan ya da birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren firmaların
çoğunluğu kullanmaktadır.

 EDM E-Bordro uygulaması kullanılan muhasebe programında oluşan bordro, ücret pusulaları,
zaman çizelgeleri ve personel tebligatlarını anında imzalar ve muhatabına iletir.

 SGK ve Çalışma Bakanlığı teftişlerinde geçerlidir ve çok büyük kolaylıktır. Denetim sürelerini
onlarca kat düşürür. İş mahkemelerinde birinci dereceden yasal delil olarak kullanılır.

 Bordro, ücret pusulası, zaman çizelgelerinin ve personel tebligatlarının çalışanlara ulaştırırken,
imzalatırken ve toplarken zaman ve para tasarrufu sağlar. Arşivleme maliyetlerini sıfırlar. E-
Bordro hizmetimiz için personel sayınıza göre yıllık sabit fiyat uygulanmaktadır. Tüm
personelinize açılan KEP adresleri ücret içindedir. İşçi alım ve çıkışlarda yeni KEP adresleri ve
gönderiler için herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmemektedir.

 Bordro, ücret pusulası, zaman çizelgelerinin ve personel tebligatlarının doğru çalışana gittiğine
ve şirketle personel arasında gizli kaldığından emin olursunuz.
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KAMPANYALARIMIZ
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