
E-FATURA MODULÜ 

 
-E-Fatura modülünde genel anlamda müşterilerimizin talebi 

doğrultusunda edm entegrasyonunda fatura gönderimi sağlıyoruz. 

-Bu doğrultuda ilk etapta program içerisine entegratör bilgilerin kayıt 

altına alınması gerekmektedir. 

E-FATURA BİLGİLERİNİ KAYDETME 

-Bu adım üzerinde Atia programımız üzerinden e-fatura gönderimi 

yapmak istediğimizde gerekli kayıt bilgilerini nasıl kayıt altına alacağımız 

gösteren adımdır. 

-İlk önce sırasıyla program üzerinden “Ayarlar -> Genel Program 

Parametreleri -> E-Fatura” bölümüne giriş yaparız. 

-Karşımıza gelen ekran üzerinde gerekli alanları doldurmamız 

gerekmektedir. 

-Burada önemli olan e-fatura gönderimi yapmak için gerekli olan bilgileri 

eksiksiz şekilde doldurmamız gerekmektedir. 

 



 

-İlk önce entegratör açılır menüsünden program üzerinden hangi 

entegratör ile çalışıyor isek onu seçeriz. 

-Şirketimize ait vkn/tckn, unvan, ad soyad vs. bilgiler doldurulur. 

-Aynı sayfada E-fatura alanında entegratörün sağlamış olduğu bilgiler 

alanlara girişlerini yapacağız. 

-Bu alanlara gönderici birim etiketi, posta kutusu etiketi, kullanıcı adı ve 

şifre bilgilerini doldurmamız gerekiyor. 

 

-Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi bilgiler girildikten sonra Mouse ile 

sağ tuş tıklanarak açılan menüde “Kaydet” seçeneği tıklanır, E-fatura giriş 

bilgileri kayıt edilmiş olur. 

 

 



E-FATURA GÖNDERİM İŞLEMİ 

-Satış modülümüzde atia içerisinde fatura oluşturmayı anlatmıştık. Bu 

adımda diğer aşama olan entegratörümüz vasıtası ile nasıl e-fatura 

gönderimi yapacağımızı anlatacağız. 

 
-Atia içerisinde oluşturduğumuz toptan satış faturasında fatura kesimi için 

gerekli olan ürün bilgileri, cari bilgilerini girdikten sonra fiş başlık bilgileri 

kısmında yer alan e-fatura logosuna mouse ile tıklanır. 

-Ardından açılan kısayol menüsünde e-fatura gönder seçeneğine tıklanır. 

-E-fatura oluşturmak istiyor musunuz şeklinde bir uyarı mesajı gelir ve 

evet seçeneğine tıklanır. 

-Fatura Önizleme bölümü ekranı karşımıza açılır ve burada ekranın sağ 

alt bölümünde yer alan “Gönder” butonuna tıklanır ve e-fatura gönderim 

işlemi sağlanmış olur. 

-Burada dikkat etmemiz gereken en önemli bilgiler toptan satış faturası 

ekranının sağ orta bölümünde yer alan e-fatura bilgilerinin eksiksiz ve 

doğru bir şekilde olduğunu görmektir. 

-Fatura senaryo açılır menüsündeki temel ve ticari fatura faktöründe 

senaryo tipini de belirlememiz gerekir. 

-Temel fatura karşı tarafa gönderildiği andan itibaren kabul edilmiş yani 

onaylanmış sayılır. İlgili faturanın iptali için karşı taraftan satıştan iade 

faturası kesilmesi gerekir. 



 

-Ticari faturada ise gönderim yapıldığı andan itibaren 7 gün içinde cari 

kabul veya red hakkına sahiptir.7 günden sonra hiçbir işlem yapılmaz ise 

cari tarafından otomatikman kabul edilmiş sayılır, iptali durumda ise 

satıştan iade faturası kesmek gerekir. 

E-FATURA İPTAL İŞLEMİ 

-Bu bölümümüzde daha önce kesmiş olduğumuz bir e-faturanın nasıl 

iptal edileceği yönünde bilgi vereceğimiz bir adımdır. 

-İlk etapta iptal edeceğimiz faturanın içeriğine ulaşmak için sırasıyla 

“Satış -> Listeler -> Satış Fatura Listesi” bölümüne ulaşırız. 

-Ardından ilgili faturamızı bulup içerisine giriş sağlarız.

 

-Daha Sonra ekran üzerinde mouse ile sağ tuş tıklanarak fatura iptal 

seçeneği seçilir. 

-Fatura iptal işlemi sağlanır ve ekran üzerinde fatura iptal edildi şeklinde 

bir yazı çıkar. İşlem tamamlanmış olur. 

Not: Fatura iptal etmede bilmemiz gereken temel husus kestiğimiz fatura 

ticari senaryolu bir fatura ise gönderim yaptığımızda kabul/red olayı 

olacağından iptal etme işlemi sağlanmış olur. Temel faturalarda iptal 

işlemi için kestiğiniz cariden satıştan iade faturası kestirmeniz 

gerekmektedir. 

 



 

E-FATURA GÖRÜNTÜLEME İŞLEMİ 

-Bu adımda daha önce kesmiş olduğumuz e-faturamızın görüntülemek 

için kullandığımız adımdır. 

 

-Ulaştığımız görüntüleme yapacağımız faturamız üzerinde Mouse ile sağ 

tuş tıklanarak “E-fatura Görüntüle” seçeneği tıklanır. 

-Ardından e-faturamızın görseli ekranımıza açılır ve işlem tamamlanmış 

olur. 

 

E-FATURA E-POSTA GÖNDERİM İŞLEMİ 

-Bu adım üzerinde kesmiş olduğumuz irsaliyeleri Outlook vs. e-posta 

yönetimi ile gönderim aşamalarını görmüş olacağız. 

-E-faturamızı pdf olarak mail yoluyla gönderim işlemi yapmış olacağız. 

-Bilgisayarımızda Outlook programı kurulu olması ve aktif olması 

gerekmektedir. 



 

-Kesmiş olduğumuz ilgili fatura sayfası üzerinde mouse ile sağ tuş 

tıklanır. 

-Açılan menüde “E-posta ile gönder” seçeneği tıklanır.  

 

-Daha sonra Outlook e-posta ekranı karşımıza gelir. Burada e-fatura 

formu pdf olarak gönderim işlemini hangi e-posta adresine 

göndereceksek normal mail sistemi ile göndermiş oluruz. 

 

E-FATURA DURUM SORGULAMA 

-Bu adımda göndermiş olduğumuz e-faturamızın akıbetine ulaşmak için 

bu adım üzerinden yol izleyeceğiz. 

 



 

 

-Faturamızın durumunu sorgulamak için izleyeceğimiz adımlar şu 

şekildedir; 

 

-Akibeti hakkında bilgi alacağımız faturamızın içeriğine “Satış -> Listeler -

> Satış Faturaları Listesi” bölümünden bularak içeriğine ulaşırız. 

-Ardından faturamızın ekranı karşımıza açılır. 

-Fatura ekranı üzerinde mouse ile sağ tuş tıklanarak E-fatura durum 

sorgula seçeneğini tıklarız. 

 

-“Fatura durum sorgulamak istediğinizden emin misiniz ?” şeklinde bir 

uyarı mesajı alırız. Bu mesaja evet diyerek tamamlarız. 

-Yukarıdaki bilgilendirme mesajı ile fatura durum açıklaması karşımıza 

gelmiş oluruz. 

-Bu şekilde edm portala giriş yapmadan faturamızın gönderilip 

gönderilmediğini kontrol etmiş oluruz. 

 



E-FATURA GELEN LİSTESİ 

-Bu adımda gelen e-faturalarımızın içeriye nasıl alınacağına dair adımları 

takip edeceğiz. 

 

-Öncelikle ekranın üst köşesinde yer alan gelen e-fatura listesi bölümünü 

açıyoruz.

 

-Yukarıdaki açılan gelen e-fatura listesi karşımıza gelir. 

-Buradan içeriye alacağımız faturaları görebilmek adına tarih aralığında 

arama yaptırarak fatura listeleri karşımıza gelir. 

-İçeriye alacağımız faturanın üzerine gelerek satırda bulunan Mouse ile 

çift tıklayarak faturanın içerisine girmiş oluruz. 

 

 



-Karşımıza gelen e-fatura girişi ekranında tarafımıza kesilen faturanın 

içeriğindeki bilgiler yer almaktadır. 

-Faturanın geldiği cari hesap ve ürünleri kayıt altına alacağımız depo 

seçilir. 

-Buradaki temel kural stok adlarına karşılık gelen bir stok kodu 

bulundurmamızdır. 

-Programımızda bu ürünlere karşılık gelen stok kodlarını seçeriz. 

-Ardından pencerenin altında bulunan “Onayla” seçeneği tıklanarak 

faturamız programımıza alınıp işlenmiş olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


