Dijital Dönüşümde
Bulut Şirket!
Dijital dönüşüme ayak uyduran
şirketler yoğun rekabet ortamında
zaman, maliyet ve iş gücü avantajı
elde etmektedir.
ePlatform ile dijital dönüşümde
güvenilir alt yapı, uzman ekip
ve uçtan uca Bulut Şirket
çözümleriyle fark yaratın.
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e-Dönüşüm Çözümleri
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından akredite edilmiş bir özel entegratör
olan ePlatform, güvenilir bir altyapı ve uzman kadrosu ile müşterilerine
e-Dönüşüm çözümleri sunmaktadır.
e-Fatura

e-Arşiv Fatura

e-Fatura çözümü, mükelleﬂerin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden, belirlenen
standart ve formata göre birbirlerine saniyeler
içerisinde elektronik fatura gönderip almalarını
sağlamaktadır.

e-Arşiv Fatura çözümü, e-Fatura mükellefi
olmayan şahıs ve şirketlere de elektronik
ortamda fatura düzenlenmesine, gönderilmesine ve bu faturaların yönetilmesine imkan
sunmaktadır.

e-Defter

e-Bilet

e-Defter çözümü, Vergi Usul Kanunu’na ve
Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu
olan defterlerde yer alması gereken bilgilerin
elektronik olarak üretilmesini ve yönetilmesini
sağlamaktadır.

e-Bilet çözümü, kara, hava ve deniz yolu
taşımacılığı yapan veya etkinlik düzenleyen
firmaların elektronik belge biçiminde bilet
oluşturmasını ve elektronik biletlerini yönetmesini sağlamaktadır.

e-İmza

KEP

e-İmza, Elektronik veriye eklenen, kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik bir veridir.
e-İmza çözümü herhangi bir elektronik dokümana eklenen imzalama verisinin size ait olup
olmadığını ispatlar.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) , Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta
olarak kabul edilmektedir. KEP, e-Posta ile yasal
geçerli ve güvenli bir şekilde e-belge paylaşımını
sağlayabilen ve kesin delil kabul edilen tek araçtır.

e-Dönüşüm Çözümlerinin Avantajları
Operasyonel maliyetlerde önemli avantaj sağlar.
Geriye dönük belge arama, bulma işlemleri

Fiziksel saklama alanı ihtiyacı ve oluşabilecek riskler ortadan kalkar.

çok hızlı yapılabilir.

Matbaa maliyetlerinizde avantaj sağlar.

Kağıt tasarrufu sağlar ve çevreyi korur.

Kargo maliyetinizi ortadan kaldırır.

* Medyasoft grup şirketi olan ePlatform, GİB akreditasyonlarını Medyasoft unvanı ile tamamlamıştır.

İş Çözümleri
Bulut tabanlı iş çözümleri, müşterilerimizin yazılım lisans, donanım,
bakım ve benzeri BT masraﬂarını ortadan kaldırarak güvenli bir altyapı
ve hızlı erişim ile ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşmasını sağlamaktadır.
Entegre Ticari Yazılım
Bir işletmenin muhasebesine ait mali kayıtlara kaynak teşkil edecek verilerin yönetildiği ve UFRS destekli tek düzen
hesap planı standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir. Bünyesinde hesap yönetimi, cari hareket yönetimi, fatura /
çek / senet yönetimi, stok yönetimi gibi modülleri içeren ve işletmeye ait özet ve detaylı ticari raporların sunulduğu, mevcut e-Dönüşüm uygulamaları ile tam entegre çalışan bir ticari yazılımdır.

Mali Müşavir Uygulaması

CRM

Entegre Ticari Yazılım üzerinde üretilen veriler
baz alınarak gerekli yasal defterlerin, beyannamelerin, mali tabloların üretilmesini, bordro,
amortisman hesaplamaları gibi işlemlerin ve
gerekli raporlamaların yapılabilmesini sağlar.

İşletmenin, müşteri, ürün, bayi, satış ve fatura yönetimi gibi işlemlerini gerçekleştirebildiği şirket
geneli ve bayi özelinde detaylı raporlama imkanlarına ve ERP sistemleriyle entegrasyon becerisine sahip müşteri ilişkileri yönetimi çözümüdür.

Web Çözümleri
Web sitenizi oluşturmak ve e-ticarete başlamak çok kolay. Web çözümlerimiz
ile firmanızı kendi alan adınız ile internet üzerinden tüm dünyaya tanıtabilir
ve adım adım işlemlerle kolay bir şekilde web sitenizi ve online satış
kanalınızı açabilirsiniz.
e-Ticaret Sitesi

Kurumsal Web Sitesi

e-Ticaret’e geçmek hiç bu kadar kolay olmadı.
e-Ticaret paketimiz ile ürünlerinizi internet üzerinden müşterilerinize ulaştırabilir, kolay menüler ve entegre çalışma imkanı ile sitenizi sürekli
güncel tutabilirsiniz.

Kurumsal web sitesi çözümümüz ile artık siz
de firmanızı internet üzerinden tüm dünyaya
tanıtabilirsiniz. Uygulamamız, adım adım işlemler ile kurumsal web sitenizi tasarlamanıza
imkan sağlamaktadır.

Web Hosting
Birçok uygulama ve veri tabanı desteği sağlayan,
kolay kullanımlı kontrol paneli ve yüksek güvenlikli barındırma paketleri ile web siteniz için gerekli alanı uygun fiyata ve kolayca edinebilirsiniz.

www..

Alan Adı
www.eplatform.com.tr gibi şirketinize en uygun alan adını bulmanızı ve web sitenizi kurmak için ilk adımı atmanızı sağlamaktadır.

Veri Merkezi Çözümleri
İletişim ve BT çözümleri için ofis bağımlılığını ortadan kaldırıyoruz.
Bir ofiste olması gereken sunucu, santral ve faks gibi hizmetleri bulut
platformumuz üzerinden en yeni teknolojik özelliklerle kullanabilir,
iletişim ve yatırım maliyetlerinizden tasarruf edebilirsiniz.

@sirket

Sanal Sunucu

Sanal Santral

Fiziksel sunucu yatırımına gerek kalmadan sadece işlemci, bellek, depolama gibi ihtiyaçlarınızı belirleyerek profesyonel veri merkezinde size
özel sanal sunucuya sahip olabilirsiniz.

Fiziksel santral ihtiyacı olmadan sabit numaranızı
coğrafi kodu da dahil olmak üzere, herhangi bir
değişikliğe uğramadan taşıyabilirsiniz. Dilerseniz
firmanız için özel numara tahsis edebilir ve ömür
boyu değişiklik yapmadan kullanabilirsiniz.

Sanal Faks

Yedekleme

Sanal faks hizmeti ile internete bağlı olduğunuz
her yerden, bilgisayarınız ya da mobil cihazınızla faks gönderebilir ve alabilirsiniz. Size özel
kontrol panelinden geçmişe dönük gönderim
ve alımlarınıza ait raporlara erişebilirsiniz.

Online yedekleme servisi ile tüm verilerinizi
güvenli ve felaket senaryolarına uygun şekilde
hasar görmeden saklayabilir ve verilerinize her
zaman erişim sağlayabilirsiniz.

Kurumsal e-Posta
adsoyad@sirketinizinadi.com gibi kendi
şirketiniz adına uygun prestijli, kurumsal bir e-Posta adresine hızlı ve kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz.

Neden ePlatform?
ePlatform, fonksiyon, tasarım ve kullanıcı deneyimi açısından
üstün özelliklere sahip, sürdürme maliyeti düşük bir Bulut Şirket
platformudur.
Bulut Hizmetler için DorukNet İş Ortaklığı
Yazılım alanında sektörünün öncüsü Medyasoft grup
şirketi ePlatform ile Veri Merkezi hizmetlerinde
sektörünün öncüsü DorukNet güçlerini birleştirdi. Bu
işbirliği sayesinde, güncel teknolojik altyapı standartları
ve sertifikasyonları başarıyla karşılanarak geliştirilen
“ePlatform Bulut Şirket” sistemi ile uçtan uca entegre
ve profesyonel çözümler sunulmaktadır.
ePlatform Bulut Şirket sisteminde kullanılan “Obje Bazlı

Yedekleme” teknolojisi sayesinde, ePlatform üzerinde
üretilen tüm veriler, 3 farklı veri merkezi ve 2 farklı
coğrafi bölgede aynı anda yedeklenmekte ve veri kaybı
riski ortadan kaldırılmaktadır. Bu sayede ePlatform ve
DorukNet güvencesinde olan “Felaketten Kurtarma
Senaryoları” standartlarına göre geliştirilmiş ePlatform
Bulut sistemi ile tüm kurumsal verileriniz güvenle
saklanmakta ve kesintisiz olarak 7/24 erişiminize
açık tutulmaktadır.
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10 Önemli Neden

01

Esnek
Ödeme
Planları

02

Maliyet
Tasarrufu

04

Gelişmiş
Güvenlik

05

Yüksek
Performans

07

Merkezi
Destek
Altyapısı

08

Birbiriyle
Entegre
Sistemler

10

Her Yerden
Erişilebilme

03

İş Gücü
Tasarrufu

06

Üstün
Kullanıcı
Deneyimi

09

Mobil
Uyumlu
Uygulamalar

ePlatform Bulut Bilişim A.Ş.
Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Eşref Çakmak Plaza
No:32 Kat:2 34662 Üsküdar/İstanbul
www.eplatform.com.tr

0216 9777000 / info@eplatform.com.tr

/ePlatform

/ePlatformTr

