
 

sisteme giriş yapılınca gelen ekranımız   

 

 

E FATURA TASARIMI 

1.Adıma tıklayarak logomuzu dosyadan seçiyoruz. Burada E fatura seçeneği 
işaretli olmasına dikkat ediyoruz 



 

2 Adım dosyadan yolunu gösterip logomuzu seçiyoruz

 

3 Adım Logomuzu  ekledikten  sonra E Fatura seçeneğinin işaretli olduğuna 
dikkat ederekten  genişlik 220 yükseklik 120 olarak aldım kb fazla olmasın 
diye siz kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz ama kb düşük olursa daha iyi 
olur 



 

4Adım Ekranda bunan küçült kutucuğuna tıklayıp kb  kısmını biraz daha 
küçültüyoruz dikkat ederseniz dosya boyutu kb olarak biraz daha küçültür 

 

5 Adım  müşterinin banka bilgilerini  ekliyoruz. (banka bilgileri 
parametrelerinden ihtiyaca göre seçenekleri kullanabilirsiniz) 



6 Adım olarak büyüteç işaretine basarak fatura dizaynı üzerine logomuzu ve 
banka bilgilerimizi göndermiş oluyoruz ön izlemden tasarım logomuzu ve 
banka bilgilerimizi kontrol ediyoruz

 

 



7 Adımda üste Kaydet butonuna basıp daha önce logoyu kayıt ettiğimiz 
klasöre efatura ismi vererek kayıt ediyoruz. 

 

Gelen ekrana tamam diyoruz 

 

Sonuç olarak efatura.xsl dosyamız hazır 

 

 



E ARŞİV TASARIM(LOGOLU) 

1.Adım E arşiv seçeneği sekmelerini seçmek    

 

2.Adım İmza / Kaşe+imza ne eklenecek ise dosyadan onu secip e arşiv 
ekranımza ekliyoruz 

 



3 Adım imzamızı ekledikten sonra e arşiv seçeneğinin işaretli olduğuna dikkat 
ederekten yine  genişlik 220 yükseklik 120 olarak aldım kb fazla olmasın diye 
siz kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz ama kb düşük olursa daha iyi olur 

 

4Adım Ekranda bunan küçült kutucuğuna tıklayıp kb  kısmını biraz daha 
küçültüyoruz dikkat ederseniz dosya boyutu kb olarak biraz daha küçüldü 
görüldüğü gibi 

 

5 Adım  müşterinin banka bilgilerini  ekliyoruz. (banka biligleri 
parametrelerinden ihtiyaca göre secenekleri kullanabilirsiniz) 

Not : Sadece e -arşiv yapacak isek banka bilgileri eklenecektir veya sadece logo 
yapılacak isek banka bilgileri eklenecektir ama  e fatura  +e arşiv beraber yapılacak ise 
zaten görüldüğü gibi daha e fatura logosu yaparken eklenen banka bilgileri ekli olacağı 
için tekrardan yazmaya gerek kalmıyor. 



 

6 Adım olarak büyüteç işaretine basarak e arşiv  dizaynı üzerine logomuzu 
imzamızı ve banka bilgilerimizi göndermiş oluyoruz ön izlemden tasarım 
logomuza imzamıza ve banka bilgilerimize bakarak  kontrol ediyoruz 

 

7 Adımda üste Kaydet butonuna basıp daha önce logoyu kayıt ettiğimiz 
klasöre earsiv ismi vererek kayıt ediyoruz. 

 



Gelen ekrana tamam diyoruz  

 Sonuç olarak earsiv.xsl dosyamız hazır 

 

MUŞ EDM BAYİ 

ÖMER KÖSE  

 

 



TEST PORTALE EKLENMİŞ E FATURA ÖRNEĞİ 

TEST PORTAL EKLENMİŞ E ARSİV ÖRNEĞİ 

SAASASA

 

 


