ÖN
MUHASEBE

E-DÖNÜŞÜM
Ödeme Teknolojileri Merkezi...

PROGRAMI.

5.000 TL / 30.000 TL E-arşiv fatura hizmetleri

E-Dönüşüm

www.imzabox.com

İMZA BOX'LA
HER
HER NOKTADAN
NOKTADAN ERİŞİM,
ERİŞİM,
TEK
TEK NOKTADAN
NOKTADAN YÖNETİM.
YÖNETİM.
www.imzabox.com

İMZA
İMZA POS
POS VUK
VUK 507
507 ve
ve 509
509 (Vergi
(Vergi Usul
Usul
Kanunu)
Kanunu) tebliğine
tebliğine uygun,
uygun, BKMTechPos
BKMTechPos
onaylı
onaylı Android
Android POS
POS çözümü
çözümü ile
ile üye
üye iş
iş
yerlerine
yerlerine maliyet
maliyet düşürme
düşürme fırsatı
fırsatı
tanımaktadır.
tanımaktadır. Aynı
Aynı zamanda
zamanda
özelleştirilmiş
özelleştirilmiş birçok
birçok teknolojiyi
teknolojiyi bir
bir
arada
arada sunarak
sunarak verimliliği
verimliliği artırmaktadır.
artırmaktadır.

E-Dönüşüm

www.imzabox.com

NEDEN İMZABOX
Küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerin ihtiyaçlarına göre özel yazılımlarla mali verilerinizi hızlı ve pratik
şekilde zamandan tasarruf ederek kayıt altına alabilir ve raporlamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Online çalışmanın
avantajlarını sağlayın.

Zengin raporlama
seçenekleri.

Pazaryeri Entegrasyonu

E-Ticaret siteleri ile entegre
çalışın.

Proaktif ve Akıllı Ön Bildirimler İle
İşletmenizi Yönetin.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'e
Özel Entegrasyonumuzla
Banka Düzeyinde Bilişim
Altyapısı ile bir adım önde olun.
TÜRKAK Onaylı ISO 27001
Bilgi Güvenliği Sistemine
Sahiptir.

İMZA BOX ile artık muhasebe programlarınıza ödediğiniz lisans bedelini ödemezsiniz.
Fatura basımı, baskı, matbaa ve kağıt maliyetleriniz olmaz, dijitalleşme ile zaman işgücü tasarrufunuz olur.
İMZA BOX E-dönüşüm ile kargo masraflarınızdan da kurtulursunuz.
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İMZABOX AVANTAJLARI
İMZA BOX E-fatura, E-arşiv, E-SMM faturalarının özel entegratörlük yöntemi ile kesilmesini ve 10 yıl boyunca saklanmasını sağlar. Konnektörlük hizmeti
ile muhasebe programınızı değiştirmeden E-fatura, E-arşiv, E-SMM, E-irsaliye kesebilirsiniz. 5.000 / 30.000 E-arşiv fatura kolayca programımızdan,
konnektörlük yöntemi ile programınızı değiştirmeden kesebilme, PDF indirebilme ve mail atabilme kolaylığını yaşarsınız.

Faturanın E-Faturaya Dönüşümü

Muhasebenin E Hali

İMZA BOX bulut tabanlı web
ortamında olduğundan dolayı,
internetin olduğu her yerde
bilgisayar, tablet ve cep
telefonlarınızdan kolayca
online işlem yapma imkanı
sağlar.

Yaygın birçok E-ticaret sitesine otomatik
bağlanır, ürünlerinizi yüklemenize ve stok
takibinize yardımcı olur.

Cari İşlemlere Kolay Ulaşın

Tüm alım ve satım işleri, Her türlü açık
hesap takibi, Cari hesap devir işlemleri,
Açık hesap risk limiti belirleme

E-belgeye dönüşümü
Gelen ve giden E-belgelerin pdf
gösterimi ve hızlı mail atılması.

Yüksek Performansla Yönetim

Fatura düzeltme işlemleri ve raporlama,
Yeni ürün/stok kaydı açma, Cari hesap
açma. Gelir Gider Takibi.

İMZA BOX ile artık muhasebe programlarınıza ödediğiniz lisans bedelini ödemezsiniz.
Fatura basımı, baskı, matbaa ve kağıt maliyetleriniz olmaz, dijitalleşme ile zaman işgücü tasarrufunuz olur.
İMZA BOX E-dönüşüm ile kargo masraflarınızdan da kurtulursunuz.
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İMZABOX MODÜLLER
Kullanıcılarımızın beklentileri doğrultusunda tecrübeli uzman kadromuz ile işlemlerini yapabilecekleri yazılımları geniş
yelpazede sunmayı ve gelen talepler doğrultusunda ürünlerimizi AR-GE çalışmalarımızla çeşitlendirmeyi görev haline getirdik.

Fatura Modülü

· Alış, satış ve gider faturası
· E-SMM
· E-irsaliye
· E-müstahsil

Raporlar Modülü

· Satış raporları
· Alış ve Gider raporları
· Stok raporları
· Kasa raporları
· Banka ve Çek-senet raporları

Tüm Verileri Kolayca Yükleme

· Size özel fatura tasarımları
· Tüm raporlara kolay yükleme ve ulaşma
· Şirket ayarları ve logo yüklemeleri
· Konfigürasyon yönetimi

E-Dönüşüm

www.imzabox.com

E - Belge Modülü

· E-fatura belgelendirme
· E-arşiv fatura belgelendirme
· E-SMM belgelendirme
· E-irsaliye belgelendirme
· E-müstahsil belgelendirme

Bankalar Modülü

· Banka tanımlamaları
· Kredi kart tanımlamaları
· Devir bakiye durumları
· Para çekme, para yatırma
· Gelen ve giden EFT/havale işlemleri
· Banka ekstre raporlarının hazırlanması

Ürünler / Stok Modülü

· Yeni ürün / stok girişleri
· Ürün cinsi, devir bakiyeleri girilmesi
· Barkodlama ve QR kod işlemleri
· Ürün giriş ve çıkışları raporlarının alınması

Çek - Senet Modülü

· Çek-Senet girişleri ve Kesilmesi
· Keşide edilmesi
· Ciro edilmesi
· Bankaya gönderilmesi
· Protesto durumları yapılması
· Çeklerin ve Senetlerin kolayca takip edilmesi

Yönetim Modülü
· Kullanıcı Rol Atama; Birden çok kullanıcılı hesaplar için kullanıcı işlem kısıtlamaları
· Şirket Değiştirme; Birden çok şirket kullanımı ve şirketler arası hızlı geçiş

Kasa Modülü

· Devir kasa girişi
· Kullanıcı şirket ya da şahıs kasa
tanımlaması
· Kasa mevcut bakiye ve ekstre raporu
alınması

Teklif / Sipariş Modülü

· Teklif / Siparişler
· Pazarlama raporu
· Yönetim pazarlama raporu

Çözümlerimiz & Servislerimiz
Online Ödeme Alma, Ön Muhasebe, E-Dönüşüm, Fiziki Pos "Android" Pos ile
ödeme alma, Uluslar Arası Ödeme Alma , Mobil Ödeme ve Diğerleri…

www.imzabox.com
www.imzapos.com
apidoc.imzapos.com
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Tek Bir API Entegrasyonu ile Komple Ödeme ve Muhasebe Hizmeti
Bayi ve müşterilerimizin rekabet etmesine olanak sağladığımız ödeme adımlarında bulundukları
pazardan daha fazla pay almasına yardımcı olan çözümleri sunuyoruz.
İMZAPOS olarak ihtiyaçlarınızı anlayarak ve ödeme işlemlerinizi daha verimli ve kârlı hale
getirerek başarılı olmanıza yardımcı olmaktır.

Alt Yapımız
Modüler altyapımız sayesinde, ek bir entegrasyon olmadan ödeme ve muhasebe yöntemlerimizi
ve çözümlerimizin eklenmesini destekler.
Ödeme sürecinizin başından sonuna kadar kesintisiz destek hizmet.
En üst düzey güvenlik, Sistemlerimiz PCI DSS'e uyumlu bir şekilde çalışmaktadır.
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Ürünler / Test Bilgileri.

Gateway Yazılımı
Link: https://odeme.imzapos.com/
Bayi Kod: 20
Kullanıcı Adı: gateway
Şifre: 123456*

Ön Muhasebe / E-Dönüşüm Hizmetleri Yazılımı
Link: https://imzabox.com/
E-Posta: imzapostest01@gmail.com
Parola: Zr9wbOD4
Lisans Anahtarı: 12345698547

Pazaryeri, E-ihracat Yazılımı
Link: https://bayifix.com/
E-Posta: gateway@imzapos.com
Parola: 123456*

API Documentation
Documentation Linki: https://apidoc.imzapos.com/
Portal Test Linki: https://odeme.imzapos.com/
Bayi Kodu: 16
Kullanıcı Adı: apitest
Şifre: Fx9@*DK?rbu[_w4/
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Tesekkürler
,
İletişim..

0850 259 27 67

0542 207 79 90
0506 096 79 90

E-Dönüşüm

www.imzabox.com

Daha Fazla Bilgi İçin.
satis@imzapos.com
info@imzapos.com
www.imzapos.com

