


Bankamızın sunmuş olduğu Dijital Köprü Platformu herhangi bir ön koşul, gizli ücret ve taahhüt olmadan e-SMM ürünümüz ile birlikte aşağıdaki 
diğer Dijital Köprü ürünlerini ücretsiz olarak sunmaktadır.  
  
Ürünlerin oluşturulması için ıslak imzaya gerek olmayıp, dijital onay ile süreç tamamlanmaktadır.  
  
 
*İlgili ürünlerin oluşturulabilmesi için başvurusu sırasında QNB Finansbank hesabı açılması zorunlu olmayıp; Temmuz sonuna kadar hesap 
açılması gerekmektedir.  
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu 2022 yılına kadar yıllık 100 bin adet gönderim-alım 
ücretsiz. 
 
 
Başvuru ve Sorularınız için; 
 
https://www.qnbfinansbank.com/kobi/dijitalkopru/ucretsiz-dijital-kopru-cozumleri  
0850 222 0035  
 
Betül Akçen (Dijital Köprü Müşteri Kazanım) betul.akcen@qnbfinansbank.com  
İletişim :0549 640 1661 
 
Hüseyin Ayar (Dijital Köprü Müşteri Kazanım) huseyin.ayar@qnbfinansbank.com  
İletişim :0539 226 9134 
 
 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME-BAŞVURU VE SORULARINIZ İÇİN 

2 



Qnb Finansbank Dijital Köprü İle 

Şirketinizin İhtiyaçları Tek Bir Çatı Altında 

KOBİ’lerin geleceğe yolculuğunda e-Dönüşüm ürünlerine ücret ödeme dönemi bitiyor. 

• e-Fatura 

• e-Arşiv 

• e-İrsaliye 

• e-Defter 

• e-SMM (e-Serbest Meslek Makbuzu) 

• e-MM (e-Müstahsil Makbuzu) 

 

2022 yılına kadar ücretiz olan KOBİ e-Dönüşüm paketi Dijital Köprü’nün 

sunduğu çözümlerden yalnızca bir tanesi! 
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KOBİ’lerin geleceğe yolculuğunda Ücretsiz Dijital Köprü Çözümleri ile siz işinizi 

büyütün, gerisini bize bırakın 

• İnsan Kaynakları Yönetimi 

• Saha Ekip Yönetimi 

• e-Ticaret Pazaryeri Yönetimi 

• NeoVade 

• Mutabakat İşlemleri 

• Ön Muhasebe Programı 

 

2022 yılına kadar ücretiz olan Dijital Köprü Çözümleri ile işinizi geleceğe 

taşıyın! 

Qnb Finansbank Dijital Köprü İle 

Şirketinizin İhtiyaçları Tek Bir Çatı Altında 
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e-Dönüşüm Paketi 



e-Dönüşüm Paketi Ürünleri: e-Fatura 

KOBİ’lerin geleceğe yolculuğunda e-Dönüşüm ürünlerine ücret ödeme dönemi bitiyor. 

e-Fatura nedir? 
Fatura gönderme, alma, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan  

sistemdir. 

 

Kimler e-Fatura kullanmak zorundadır? 
2014 ve sonrasında yılsonu cirosu 10 milyon TL ve üzeri olan firmaların e-Fatura’ya geçmesi  

gerekmektedir. Bu tutar 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 5 milyon TL olarak güncellenecektir. 

 

Zorunlu e-Fatura mükellefi olmayan firmalar, gönüllü olarak e-Fatura sistemine 

girebilir mi? 
Evet. Zorunlu e-Fatura mükellefi olmayan firmalar, gönüllü olarak e-Fatura sistemine girebilir,  

böylelikle faturalama giderlerini azaltabilir ve müşterilerine faturalarını daha hızlı gönderebilir. 
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e-Dönüşüm Paketi Ürünleri: e-Arşiv 
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KOBİ’lerin geleceğe yolculuğunda e-Dönüşüm ürünlerine ücret ödeme dönemi bitiyor. 
 

e-Arşiv nedir? 
e-Fatura mükellefi olmayan firmalara ve gerçek kişilere dijital ortamda iletilen elektronik fatura  

türüdür. Faturalar müşterilere e-Posta / SMS yolu ile veya kağıt belge olarak teslim edilebilir. 

 

Kimler e-Arşiv kullanmak zorundadır? 
İnternet üzerinden ürün ve hizmet satışı yapan tüm firmalar ve 2015 ve sonrasındaki hesap 

dönemlerindenden en az bir yılsonu cirosu 5 milyon TL ve üzeri olan firmalar, e-Arşiv kullanımına  

geçmek zorundadır. 

 

e-Fatura kullanıcısı olmadan, e-Arşiv kullanıcısı olabilir miyim? 
Hayır, e-Arşiv kullanıcısı olacak firmaların öncelikle e-Fatura kullanıcısı olmaları gerekmektedir. 



e-Dönüşüm Paketi Ürünleri: e-Defter 
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KOBİ’lerin geleceğe yolculuğunda e-Dönüşüm ürünlerine ücret ödeme dönemi bitiyor. 

e-Defter nedir? 
Muhasebe defter kayıtlarının elektronik ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na  

gönderilmesini sağlayan sistemdir. 

 

Kimler e-Defter kullanmak zorundadır? 
2014 ve sonrası hesap dönemlerinde yılsonu cirosu 10 milyon TL ve üzeri olan firmaların e-Defter  

uygulamasına geçiş yapması gerekmektedir. Bu tutar 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 5 milyon  

TL olarak güncellenecektir. 

 

e-Fatura kullanıcısı olmadan, e-Defter kullanıcısı olabilir miyim? 
Evet, e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan da e-Defter uygulamasından gönüllü olarak  

faydalanabilirsiniz. 



e-Dönüşüm Paketi Ürünleri: e-İrsaliye 
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KOBİ’lerin geleceğe yolculuğunda e-Dönüşüm ürünlerine ücret ödeme dönemi bitiyor. 

 

e-İrsaliye nedir? 

Sevk irsaliyesi gönderme, alma, yanıtlama, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda  

yapılmasını sağlayan sistemdir. 

 

Kimler e-İrsaliye kullanmak zorundadır? 

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan, 2018 ve izleyen yıllarda cirosu 25 milyon TL ve üzerinde olan veya  

tebliğ tarafından belirtilen faaliyet alanlarında bulunan firmaların 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-  

İrsaliye uygulamasına geçmeleri zorunludur. e-İrsaliye uygulamasını kullanabilmek için mutlaka e-  

Fatura kullanıcısı olmak gerekmektedir. 

 
İlgili faaliyet alanlarına GIB sitesinde bulunan eİrsaliye Uygulama Kılavuzu üzerinden ulaşılabilir. 



e-Dönüşüm Paketi Ürünleri: e-SMM 
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KOBİ’lerin geleceğe yolculuğunda e-Dönüşüm ürünlerine ücret ödeme dönemi bitiyor. 

 
e-SMM nedir? 
e-Serbest Meslek Makbuzu; hukuk, muhasebe, tıp, veterinerlik, dişçilik, mühendislik vb. alanlarda  

faaliyet gösteren ve sanat ve spor gibi faaliyetleri profesyonel olarak icra eden serbest meslek erbabı  

olan kişilerin mesleki faaliyetlerine ilişkin düzenledikleri makbuzun elektronik halidir. 

 

Kimler e-SMM kullanmak zorundadır? 
1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam eden serbest meslek erbaplarının 1 Haziran 2020  

tarihine kadar e-SMM uygulamasına geçmesi gerekmektedir. 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla faaliyete  

başlayacak olan serbest meslek erbaplarının işe başladıkları ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar e-SMM  

uygulamasına geçmesi gerekmektedir. 



e-Dönüşüm Paketi Ürünleri: e-MM 
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KOBİ’lerin geleceğe yolculuğunda e-Dönüşüm ürünlerine ücret ödeme dönemi bitiyor. 

 
e-MM nedir? 
e-Müstahsil Makbuzu; vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen  

ticari bir belge olarak kullanılmakta ve halihazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan müstahsil  

makbuzunun, elektronik belge olarak düzenlenmesidir. 

 

Kimler e-MM kullanmak zorundadır? 
Komisyoncu veya tüccar olarak yaş sebze ve meyve ticareti yapan mükelleflerin 31 Ocak 2020  

tarihine kadar geçiş yapmaları gerekmektedir. e-Fatura mükellefi olup faaliyetleri gereği müstahsil  

makbuzu düzenleyen mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-MM uygulamasına geçiş 

yapmaları gerekmektedir. 



e-Dönüşüm Paketi Kullanım Koşulları 

KOBİ’lerin geleceğe yolculuğunda e-Dönüşüm ürünlerine ücret ödeme dönemi bitiyor. 

 

• e-Dönüşüm Paketi QNB eFinans’ın sağlayacağı e-Fatura,e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-MM  

ve e-SMM ürünlerinden oluşmaktadır, bu ürünler dışında sunulan QNB eFinans ürünleri ya  

da farklı bir özel entegratörden alınacak ürün/hizmetler QNB Finansbank tarafından hediye  

edilmeyecektir. 

 

• Kullanım kotası takvim yılı boyunca e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-MM ve e-SMM 

için toplamda 100,000 adet kontör, e-Defter için 1 GB kullanım alanıdır. 

 

• QNB Finansbank sistemlerinden başvuru yapıldıktan sonra en fazla 6 saat içerisinde QNB  

eFinans sistemi kullanıcı bilgilerini firmanın başvuruda belirtilen iletişim bilgilerine iletir. 

Sistemlerin kullanıma başlanması için yapılacak işlemler bildirim e-mailinde detaylı  

anlatılmaktadır. 
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Ücretsiz Dijital Köprü Çözümleri 



İnsan Kaynakları Yönetimi: KolayIK 
KOBİ’lerin geleceğe yolculuğunda çoklu çözümler ile işinizi  dijitalleştiriyoruz! 

KolayIK nedir? 
Yeni nesil insan kaynakları yazılımıdır. Tüm çalışanlar Kolay İK'ya her zaman her yerden erişebilir ve tüm talepler  

ve süreçler internet üzerinde yönetilir. 

 

Kolay İK kullanıcılarına; izin yönetimi, özlük yönetimi, eğitim yönetimi, harcama takibi, fazla mesai yönetimi,  

zimmet takibi, bordrolama, yemek kartları, puantaj, şirket takvimi, BES Otomatik Katılım gibi hizmetleri bir arada  

sunar. 

 

KolayIK’nın avantajları nelerdir? 
Kolay ve her yerden kullanım, anında ve sınırsız destek, güvenli veri depolama, bulut tabanlı altyapı sayesinde kayıt  

anında kullanım. Üstelik, 60 çalışana kadar senelik 3,540TL’lik kullanım ücreti olmadan; tamamen ücretsiz! 

 

KolayIK Kullanım Koşulları: 
Dijital Köprü ile, Kolay İK ürününü firmanızın 60 çalışanına kadar 2022 yılına kadar ücretsiz olarak  

kullanabilirsiniz. Ürün ile ilgili daha detaylı bilgi için kolayik.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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Mutabakat İşlemleri: Kolay Mutabakat 
KOBİ’lerin geleceğe yolculuğunda çoklu çözümler ile işinizi dijitalleştiriyoruz! 

Kolay Mutabakat nedir? 
Şirketlerin elle yaptıkları tüm mutabakat süreçlerini web üzerine taşıyan bir platformdur. Platform, mutabakatın  

sürdürülebilir şekilde yapılmasını sağlayarak, şirketlerin iç kontrol süreçlerini güçlendirir ve vergi risklerinden  

korunmalarına yardımcı olur. 

KolayMutabakat, iletişimin önündeki engelleri akılcı bir şekilde çözerek, mutabakata yanıt verecek doğru kişiye  

ulaşılmasını sağlar ve mutabakat farklarının kolayca bulunmasını sağlayacak uygulamaları içinde barındırır. 

Kolay Mutabakat ile BA / BS Mutabakat, Cari Mutabakat ve Bakiyesiz Mutabakat işlemleri yapılabilir. 

Kolay Mutabakat’ın avantajları nelerdir? 
Hızlı ve kazançlı; iş gücünden, kağıt, faks ve telefon masraflarından %90’a varan oranda tasarruf; tam entegrasyon;  

her zaman ulaşılabilir destek, kolay kurulum. Üstelik, 1,500 mutabakat için senelik 1,640’lik kullanım ücreti olmadan;  

tamamen ücretsiz! 

Kolay Mutabakat Kullanım Koşulları: 
Dijital Köprü ile, KolayMutabakat ürününü firmanızın yapacağı yıllık 1500 mutabakata kadar 2022 yılına kadar 

ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ürün ile ilgili daha detaylı bilgi için kolaymutabakat.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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Ön Muhasebe Programı: KolayBi’ 
KOBİ’lerin geleceğe yolculuğunda çoklu çözümler ile işinizi dijitalleştiriyoruz! 

KolayBi’ nedir? 
Ön muhasebe programı olmasının yanı sıra işletmelerin ofis işlerini optimize ederek bu işletmelerin verimliliklerini ve  

sürdürülebilirliklerini arttıran bir bulut teknolojisidir. Ön muhasebe; bir işletmenin ücretle ifade edilen işlemlerini, yani  

işletmenin nakit parası, müşterileri, stokları, çekleri, banka hesapları, senetleri gibi temel unsurlarının kayıtlarını ve  

bunların hareketlerini takip etmek için kullanılır. Ön muhasebe şirketin kendi bünyesinde tutulur. 

 

KolayBi’ ile; Cari Hesap Takibi, Gelir/Gider Takip Programı, Fatura takibi, Stok takibi gibi işlemler yapılabilir. 

KolayBi’nin avantajları nelerdir? 
Kurulum olmadan anında kullanım, her an yedeklenebilir belgeler ile kaybolma/zarar görme riski ortadan kalkar,  

kurulum ve bakım maliyetlerini ortadan kaldırır. Üstelik, 1 yıllık paket için senelik 850TL’lik kullanım ücreti olmadan;  

tamamen ücretsiz! 

KolayBi’ Kullanım Koşulları: 
Dijital Köprü ile, KolayBi’ ürününü hiçbir sınırlama olmadan 2022’ye kadar ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ürün ile 

ilgili daha detaylı bilgi için kolaybi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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Fatura Vade Yönetimi: NeoVade 
KOBİ’lerin geleceğe yolculuğunda çoklu çözümler ile işinizi dijitalleştiriyoruz! 

NeoVade nedir? 
Alacaklısı ya da borçlusu olduğunuz e-Faturalarınız için, vadesinden önce ya da sonra ödenmesine yönelik teklifler  

oluşturabileceğiniz bir ticari iletişim platformudur. 

 

NeoVade üzerinden; e-Faturalarınız için teklif üretebilir, karşı taraf ile bu teklifleri paylaşabilir ve oluşturulmuş olan  

tekliflerin kabul/onay takibini yapabilirsiniz. Böylelikle kendi müşterileriniz ve tedarikçileriniz ile tahsilat ve ödeme  

konularında hızlıca iletişim kurabilirsiniz! 

NeoVade’nin avantajları nelerdir? 
Dijital ortamda vade/fiyat değişikliği mutabakatı, alıcı ve satıcı firmalar arasında alternatif finansman kaynağı, zaman 

ve maliyet tasarrufu, tahsilat ve ödeme işlemlerinin sistemsel takibi, kullanıcı dostu arayüz. 

NeoVade Kullanım Koşulları: 
Dijital Köprü ile, NeoVade’yi 2022 yılına kadar herhangi bir kota olmadan ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. İlk aşamada 

QNB eFinans aracılığı ile e-Fatura kullanan müşterilerin faydalanacağı NeoVade’nin avantajlarından faydalanmaya 

başlamak için QNB Finansbank ücretsiz e-Dönüşüm Paketi’ne başvurabilirsiniz. 
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e-Ticaret Pazaryeri Yönetimi: StockMount 
KOBİ’lerin geleceğe yolculuğunda çoklu çözümler ile işinizi dijitalleştiriyoruz! 

StockMount nedir? 
e-Ticaret sitelerinde satış yapan şahıs ve firmaların tüm işlemlerini tek ekrandan gerçekleştirmelerini sağlayan bir  

entegrasyon yazılımıdır. 

 

StockMount entegrasyonu ile e-Ticaret sitelerinde satış yapan şahıs ve firmalar tüm işlemlerini tek ekrandan 

gerçekleştirebilirler. N11, Hepsiburada, Gittigidiyor, Trendyol, Akakçe, Amazon ve daha birçok pazaryeri ile entegre  

olunabilmektedir. 

StockMount’un avantajları nelerdir? 
Her yerden ve internete bağlanabilen her cihazla kullanım, otomatik ürün güncelleme, mesaj yanıtlama, siparişlere özel  

fatura ve kargo etiketi yazdırma, üÜrünlerin toplu olarak ve manuel olarak girilmesi, ürünlerin ad, alt başlık, açıklama,  

resimlerinin düzenlenmesi, genel, kategori bazlı veya ürün bazında fiyatlandırma. Üstelik, 3 pazaryeri için senelik  

2,260TL’lik kullanım ücreti olmadan; tamamen ücretsiz! 

StockMount Kullanım Koşulları: 
Dijital Köprü ile, StockMount ürününü firmanızın e-Ticaret sitelerinde sahip olduğu 3 mağazaya kadar 2022 yılına  

kadar ücretsiz kullanabilirsiniz. Ürün ile ilgili daha detaylı bilgi için stockmount.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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Saha Ekip Yönetimi: EkMob 
KOBİ’lerin geleceğe yolculuğunda çoklu çözümler ile işinizi dijitalleştiriyoruz! 

EkMob nedir? 
Saha operasyonu olan şirketlere daha etkin ekip yönetim imkanı sağlayan bulut tabanlı ve SaaS modeliyle sunulan  

çözümler geliştirir. Mobil CRM, mobil form, anketler, ziyaret planlama, sipariş, takım yönetimi/mesajlaşma ve 

lokasyon takibi özellikleriyle, saha ekiplerinin tüm süreçlerini %40’a kadar daha verimli yönetmelerini sağlamaktadır.  

Sadece yöneticiler değil, saha ekibiniz de bu uygulama sayesinde müşteri yönetimi, tahsilat yönetimi, iş takibi yönetimi,  

form yönetimi ve mesajlaşma ile verimini artırabilir. 

EkMob’un avantajları nelerdir? 
Saha satış uygulaması ile zaman yönetimi kolaylığı, tahsilat uygulaması ile banka sanal pos bilgileri kullanılarak mobil 

uygulama üzerinden sahadayken online tahsilat gerçekleştirme imkanı, satış takımını gerçek zamanlı olarak takip 

edebilme, özel formlar oluşturarak saha ekiplerinin doğru soru sormasını sağlayabilme, ekiplerin takvimlerini ve ziyaret  

edecekleri noktaları uygulama üzerinden takip edebilme, ekiplerin birbirlerine ve merkeze anında ulaşım imkanı 

(mesajlaşma) 

EkMob Kullanım Koşulları: 
Dijital Köprü ile, Ekmob ürününü firmanızın 10 çalışanı için 2022 yılına kadar ücretsiz kullanabilirsiniz. Ürün ile ilgili  

daha detaylı bilgi için ekmob.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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