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İnnova PayFlex e-İrsaliye, son derece hızlı ve kolay 
entegrasyonla kâğıt ortamda kesilen sevk irsaliyelerini 
dijitalleştiriyor ve Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden sadece 
e-irsaliye mükelleflerine gönderim yapabilmeyi sağlıyor. 

İNNOVA
PAYFLEX E-İRSALİYE



İnnova PayFlex e-İrsaliye Çözümü
Dijitalleşme yaşamın hemen her alanında kapsamlı dönüşümlere yol açıyor ve iş 
yapış şekillerini değiştiriyor. Özellikle finansal süreçlerde önemli etkilere yol açan bu 
dönüşümle birlikte fatura, defter ve mutabakatların yanı sıra irsaliyeler de dijital ortama 
taşınıyor. 2020 yılı süresince de belli sektörler için zorunlu olacak e-İrsaliye için PayFlex 
e-İrsaliye çözümünü tercih eden şirketler, İnnova’nın finansal çözümlerdeki uzmanlığı 
ve deneyiminden faydalanıyor. 

İnnova’nın finansal dönüşüm kapsamında sunduğu diğer hizmetlerle entegre bir 
şekilde çalışan PayFlex e-İrsaliye, otomatik olarak aktarıldığı Gelir İdaresi Başkanlığı 
(GİB) sistemi üzerinden alıcıya gönderiliyor. İnnova, GİB standartlarına uygun e-İrsaliye 
çözümünü kolay ve hızlı entegrasyon, fiyat avantajı ve 7/24 hizmet desteğiyle sunuyor. 

İnnova PayFlex e-İrsaliye Çözümünün Avantajları 
PayFlex e-İrsaliye çözümü, şirketinizin irsaliye süreçlerini dijital ortama taşıyarak 
size birçok fayda sağlıyor. İnnova uzmanlığıyla uygulanacak e-İrsaliye çözümünün 
kurumunuza sunacağı birçok avantajdan yararlanabilirsiniz. 

Süreçlerinizi hızlandırın 
Kâğıt ortamdan dijital ortama geçerek süreçlerinizi kayda değer oranda hızlandırır ve 
kolaylaştırırsınız. 

 Zamandan tasarruf edin 

Belgelerin dijital ortamda tutulmasıyla, ilgili çalışanlarınızın evraklara kolayca ve aynı 
anda ulaşabilmesini sağlarsınız. İrsaliye işlemlerinizin daha hızlı ve daha kolay bir 
şekilde gerçekleştirilmesi size zaman kazandırır. 

Evraklarınızı koruyun  
Süreçlerin dijital ortama taşınmasıyla sevk irsaliyelerini kâğıt ortamda arşivleme 
ihtiyacını ve evrakların kaybolma riskini ortadan kaldırırsınız. 

Ekolojik ayak izinizi düşürün 
Kurumunuzdaki kâğıt kullanımının 
azalması ekolojik ayak izinizi küçültür, 
sürdürülebilirlik hedeflerinize ve 
çevrenin korunmasına katkı sağlar. 
Bununla birlikte sevk irsaliyesi 
için gereken matbaa ve baskı 
masraflarından da tasarruf edersiniz. 

Verimliliği artırın 
Çalışanlarınıza lojistik süreçleri daha hızlı yapma 
imkânı sunarak verimliliği artırırsınız. 

Standartlara uygun işlemler  
Kullanıcılarına Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
yönetmeliklerinde açıklanmış uygun 
altyapıyı sunan PayFlex e-İrsaliye ile 
GİB sistemiyle entegre 
çalışarak süreçlerinizin 
gerekli standartlara 
uygun olarak 
yürütülmesini 
sağlarsınız.
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İrsaliye 
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İnnova’nın PayFlex 
e-İrsaliye çözümüyle 

dijital ortama 
taşınıyor.
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Tek ekrandan izleme ve kontrol kolaylığı
PayFlex e-İrsaliye çözümü, süreçlerin dijital ortamda izlenmesini ve ürün 
sevkiyatının tek bir ekrandan yönetilmesini sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, tüm 
irsaliye durumlarını tek ekran üzerinden takip ederek gerekli durumlarda hızlıca 
müdahalede bulunabiliyor. 

e-İrsaliye süreçlerinize hız ve verimlilik kazandırın
İrsaliye süreçlerinizi dijital ortamda çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirerek 
verimliliğinizi artırabilirsiniz. PayFlex e-İrsaliye ile örneğin, irsaliyeleriniz ürünle 
birlikte değil, ürün yola çıkmadan alıcıya ulaştırılabiliyor. Bu, karşı tarafı sevk edilen 
ürünle ilgili önceden bilgilendirmenizi aynı şekilde alıcının sistem üzerinden verdiği 
yanıtları da anında görebilmenizi sağlıyor. 

Evraklarınızı güvenle saklayın 
Süreçlerin dijital ortama taşınmasıyla sevk irsaliyelerini kâğıt ortamda arşivlemeye 
ihtiyaç kalmıyor. e-İrsaliye ile tüm irsaliyelerinize sistem üzerinden kolayca 
erişebiliyorsunuz. Bu, kâğıt belgelerle zahmetli ve zaman alıcı olan geçmişe yönelik 
arşiv taramalarının yanı sıra evrakların kaybolma riskini de ortadan kaldırıyor. 

Çevre dostu ve tasarruflu bir çözüm kullanın 
PayFlex e-İrsaliye ile kurumunuzda kâğıt tüketimini azaltarak ekolojik ayak izinizi 
küçültür ve şirketinizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayabilirsiniz. Kâğıt 
kullanımını azaltarak, çevrenin korunmasına yardımcı olmanın yanı sıra sevk 
irsaliyeleri için gereken matbaa ve baskı giderlerinden de tasarruf edebilirsiniz. 


