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Sayın Yetkili 

Bu yazıyı sizlere Elektronik Dönüşüm Merkezi (EDM) Güven Kurumu olarak yazmaktayız. Kurumumuz, Gelir 
İdaresi Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından e-fatura, e-defter, e-arşiv fatura, e-imza ve kayıtlı 
elektronik posta hizmetleri için yetkilendirilmiştir. Türkiye genelinde 100’e yakın teknik servisimizle 5000’i 
aşkın kurumsal müşteriye en önde gelen e-dönüşüm güven kurumu olarak hizmet vermekteyiz. 

Bu yolculuğumuzda firmanızın da değerli referansını alarak başarımıza değer katmak istiyoruz. Bu amaçla, 
sizlere e-fatura ve e-arşiv fatura hizmetlerini memnuniyetinizi üst düzeyde tutacak şekilde ve size ekteki özel 
bir kampanya eşliğinde sunmayı teklif ediyoruz. Üstelik bu hizmetlerimizi kullanmakta olduğunuz ERP ve 
muhasebe programlarına tam entegre şekilde kullanabileceksiniz. 

Ayrıca bu servislerimizi kullanmak için sadece rekabetçi ve yanmayan kontör paketlerimizi alacak ve hiçbir 
sabit ücret, güncelleme ücreti ya da taahhüt vermeksizin hizmetlerimizi kullanmaya devam edebileceksiniz.  

Kurumumuzun ürün, servis, müşteri hizmetleri alanlarındaki üstünlüklerini ekte bulabilirsiniz.  

Olumlu dönüşlerinizi bekler saygılarımızı sunarız. 

EDM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 

0850 333 66 84 
0312 418 17 19 
0541 211 77 10 

deniz.berktas@edmbilisim.com 
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KISACA EDM 

Ülkemizin önde gelen bilişim gruplarının ortaklığı ile kurulmuş olan kurumumuz, 2010 yılından bu yana, güçlü 
sermaye yapısı, uzman kadrosu, İstanbul ve Ankara’da iki ayrı yedekli veri merkezli alt yapısı, bilgi güvenliği, 
iş sürekliliği ve kalite standartları ile yasal düzenlemelere uygun e-dönüşüm hizmetleri vermekteyiz. Türkiye 
genelinde 100’e yakın e-dönüşüm merkezi ve teknik servisimizle 5000’i aşkın kurumsal müşteriye hizmet 
vermektedir. 

NEDEN EDM E-FATURA, E-ARŞİV FATURA 

A. GİB Portal Kısıtları 

1. Saklama yok 

2. Logolu faturalar açılmıyor 

3. Her defasına mali mühür takımı 

4. Tek kullanıcı kısıtlı 

5. Yavaş 

B. Rakiplere Üstünlüklerimiz 

1. Referans Üstünlüklerimiz 

• 5200 müşteri 

• Broşürlerimiz ve sunumlarımız ekinde belli başları sıralanmıştır. 

2. Teknik Gücümüz 

• %100 kendi yazılımımız  

• İstanbul ve Ankara’da kendimize ait Türkiye’nin en büyük veri merkezi 

• E-Dönüşümün her alanında lisanslı tek firma 

• Tüm BTK ve GİB sertifikaları tamamlanmış. 

3. Müşteri Hizmetleri  

• Her müşteriye cep telefonuyla merkezde 1 asıl 1 yedek müşteri temsilcisi   

• Her müşteriye bir saha temsilcisi 
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4. Etik Tarife taahhüdümüz 

• Aylık paket yıllık paket bahanesiyle kontör yakma yok, paket aşımı fahiş ücret yok. 

• Aylık sabit, yıllık sabit, güncelleme ve hiç bir ad altında ek ücret yok.  

5. Ürün Üstünlüklerimiz 

• 80+ muhasebe & ERP programına tam bütünleşmiş. 

• Tüm mali müşavir resmi muhasebelere otomatik aktarım  

• Mali müşavirlerin tek şifreyle tüm mükellefler e-fatura ve defterlerine anlık ulaşması 

• Akıllı VKN uygulaması (e-fatura, e-arşiv fatura mail ya da kâğıt kararını kendi verir)  

• İstanbul – Ankara yedeklemeli 10 yıl saklama 

• 3DS 32 bit şifreleme teknolojisi 

• Tam metin arama 

• Depository archieve özelliği ile en düşük mobil veri hızında bile hızlı çalışma.  

• E-fatura ve e-arşiv fatura SMS ve mail uyarısı 
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