
Sayın yetkili merhabalar 
 
Serbest Meslek erbabı olan siz değerli doktorlarımıza yönelik E-SMM (E-Serbest 
Meslek Makbuzu) uygulaması zorunluluğu 1 Haziran 2020 tarihinde başlayacaktır. 
Bu kapsamında E-SMM değerli üyelerinizin gerek E-SMM' ye gerekse E-fatura ve E-
defter uygulamalarına Uyumsoft aracılığı ile geçişleri özelinde sizlerin de uygun 
görmesi durumunda bir protokol gerçekleştirmek istiyoruz. 
 
Bu özelde E-Serbest Meslek Makbuzu için yıllık 350TL+KDV olan fiyatlarımızı siz 
değerli doktorlarımız özelinde KDV dahil 300 TL olarak revize edebilmekteyiz. 
 
Bu kapsamda odanız üzerinden bize yapılacak geri dönüşlerde değerli üyelerinizi 
indirimden yararlandırmanın yanı sıra E-SMM uygulamasının eğitimi, desteği gibi 
konuları da 250 kişilik bir ekip ile çözüyor olacağız. 
 
Ayrıca tarihleri ve içerikleri sizlerden gelecek olan taleplerle netleştirilmek üzere E-
SMM uygulamalarının eğitimleri ve soru cevapların yer aldığı Webinar' lar ve eğitim 
etkinlikleri düzenleyerek bizler de elimizden geldiğince değerli üyelerinize hem destek 
hem de bilgilendirmeler yapabiliriz.   
 
Gerçekleştirilmesi düşünülen Protokol sonrasında gerek webinarlar gerekse 
pandemiz süreci sonrasında sizin belirleyeceğiniz etkinliklerde sunum ya da standlar 
ile bilgilendirme ve destek sağlama noktasında yanınızda olmaktan gurur duyacağız. 
 
E-Smm uygulamamıza geçiş yaparsanız kazanacağınız bazı avantajlarınız, 
  
·        Uyumsoft portal kullanıcı adı ve şifresi sizlere tanımlayarak ortam bağımsız 
sürecinizi yönetebilir E- makbuz kesebilirsiniz. 
  
·        Çalışma sağladığımız süre boyunca E-makbuzlarınız 5 farklı lokasyonda 
ücretsiz olarak tarafımızca yedeklenmektedir. 
  
·        E-Makbuzu farklı serilerden kesebilirsiniz 
  
·        E-imzanız yada mali mührünüz var ise tüm sistemlerinizi aynı gün içinde aktif 
edebilirsiniz 
  
·        7/24 teknik destek hizmeti alabilirsiniz. 
  
·        Makbuzunuzda logo, banka bilgileri ve açıklama alanları gibi özelleştirmeleri 
ücretsiz yapabilirsiniz. 
  
·        Gün içinde kesilen makbuzlarınızı Gib’e raporlamasını otomatik olarak 
gerçekleştiriyoruz. 
  
·        Uyumsoft Portal üzerinde carileriniz için adres defteri oluşturabilir, aynı carilere 
kesilen makbuzlar için sürekli tanımlama yapmak durumunda kalmazsınız. 
 



·        Uyumsoft bilgi sistemleri E-smm uygulamasında bir admin kullanıcı tanımlanır 
ve bu kullanıcı tüm yetkilere sahiptir. Bu kullanıcı istediği kadar alt kullanıcıyı kendi 
açabildiği gibi, açılan alt kullanıcılara da istediği yetkileri tanımlayabiliriz. 
 
Uyumsoft test portal linki aşağıdaki gibidir, 
Kullanıcı ad: Uyumsoft 
Şifre:           Uyumsoft 
http://portal-test.uyumsoft.com.tr/ 
 
Konu ile ilgili geri dönüşünüze istinaden protokol ve devam eden süreçleriniz ile ilgili 
müsait olduğunuz bir zaman diliminde bir randevu telbimiz mevcuttur. Olumlu geri 
dönüşlerinizi bekler iyi çalışmalar dileriz.    
 
Ekte Uyumsoft E-SMM uygulamasının arayüzleri ve kullanımını anlatan kısa bir 
doküman yer almaktadır. 
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