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Dış Ticaret İşlemleri Süreci
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Real olarak endüstri 4.0 adaptasyonumuz 

heyecanla devam ediyor.

Dış ticaret işlemlerinizde;

Minimum insan müdahalesi,

Minimum hata,

Minimum zaman kaybı,

Maksimum kazanç/verimlilik,

VAAD EDİYORUZ.
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Takip edilemeyen,
Karışık,

dış ticaret işlemlerine son.

Panik yok Real Gümrük var.

Ar-Ge ve yeni teknolojilere
yatırım yaparak kullandığımız 
gelişmiş entegrasyon sistemleri 
ile gümrük duvarlarını yıkıyoruz 
ve sizleri rakiplerimizden ayrılıkçı 
kılıyoruz.
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Gelişmiş otomasyon sistemimiz ile süreçleri güç olan 
operasyonlarda ortak değerler oluşturarak fark yaratıyoruz .
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İş Akışı StandardizasyonuEntegre Veri Yönetimi

Mobil İş Takibi
(İOS & Android)

Dijital Arşiv Takibi

Anlık
Gümrükleme Süreci

Takibi

Özel & Grafik
Raporlama

Hesap Ekstresi
Takibi

Gümrük Mevzuatı
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Alt bilgi ekleme 6

Beyannameye ekli belgeler, memur 
işlemleri, dilekçeler, idare ile beyan 
sahibi arasındaki her türlü iletişim 

tamamen elektronik ortama alınıyor. 

Kağıt yığınlarının, hantal 
çalışma düzeninin önüne 

geçiliyor.

Gümrük İdaresi, Gümrük 
Müşavirliği ve Firma arasında 

kesintisiz otokontrol sağlanıyor.

SİSTEMİN HAYATA GEÇİRİLMESİYLE;

Siparişinizi verdiğiniz anda sipariş detaylarınız 
entegre otomasyon sistemimize düşecek,

Müşavirliğimizce gerekli başvuru ve izinler ilgili 
kurumlara yapılacak,

Eşyanız limana geldiğinde millileştirilmeye/yurtdışı 
edilmeye hazır olacak,

Gümrükleme süreci şeffaf 
ve izlenebilir olacak.

Kağıt yığınlarında 
kaybolmayacaksınız.

Arşivleme yükü 
ortadan kalkacak.

Öngörülemeyen 
zaman/maliyet kavramları 
ortadan kalkacak.

Bütün süreç ilgili mevzuatına uygun 
minimum risk içinde yürütülecek.
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Beyanname 
Üretim Süreçleri

Mail-Excel Sitemi İle Beyanname Yazımı

E-Fatura (xml-ubl) ile Beyanname Yazımı

SAP-ERP-ORACLE Entegrasyonları ile Beyanname Yazımı
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Gümrükleme Süreci
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Excel içeriğindeki sipariş
detaylarınız mail ile müşavirliğimize 

iletilir.
Müşavirliğimizin otomasyon programı ile 

beyannameniz oluşturulur.

Beyanname ve ekleri 
dijital arşive eklenir.

Gümrük kontrolü gerçekleştirilir.

EXCEL İLE BEYANNAME YAZIMI

M

>  İhracat faturasının Excel ortamında oluşturulduğu durumlarda ilgili Excel tablosunu mail adresimize gönderdiğinizde personelimizin içerik 
müdahalesi olmadan tek tuşla beyannameniz oluşacak.

> İlgili Excel tablosundaki veriler sayesinde sizlere ek sorular sorulmayacak, minimum hata ile zaman kaybının önüne geçilecek.

> Excel tablosundaki sipariş numaralarınızdan eşya kodları oluşturularak daha sonraki siparişlerinizde, sizden tekrar tekrar eşyanın özellikleri 
sorulmayacak, sıfır hata ile aynı ticari tanım aynı GTİP  kuralı sağlanmış olacak,

> Dijital arşivimiz sayesinde internete bağlandığınız her yerden bütün dokümanlarınıza ulaşabileceksiniz, sorgulama yapabileceksiniz.
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E-Faturanızın xml-ubl formatı 
otomasyon sistemimize gönderilir

Tek tuşla beyannameniz oluşturulur.

Beyanname ve ekleri 
dijital arşive eklenir.

Gümrük kontrolü gerçekleştirilir.

E-FATURA İLE BEYANNAME YAZIMI

> E-faturanızın xml-ubl formatının mail adresimize gönderildiğinde, müşteri temsilcilerimizin içerik müdahalesi olmaksızın faturanızdaki 
bilgilere istinaden beyannameniz tek tuşla otomatik oluşturulur.

> E-fatura sayesinde sizlere ek sorular sorulmayarak, sıfır hata ile zaman kaybının önüne geçilir.

> E-faturanızdaki sipariş numaralarınızdan eşya kodları oluşturularak daha sonraki siparişlerinizde, sizden tekrar tekrar eşyanın özellikleri 
sorulmaz, sıfır hata ile aynı ticari tanım aynı GTİP  kuralı sağlanmış olur,

> Dijital arşivimiz sayesinde internete bağlandığınız her yerden bütün dokümanlarınıza ulaşabilirsiniz, sorgulama yapabilirsiniz.
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SAP-ERP-ORACLE ENTEGRASYONLARI İLE BEYANNAME YAZIMI

Siparişlerinizle Eşzamanlı, Tam 
Otomatik Beyanname Üretimi.

Artıkel Kodları ile Sıfır Hata,
Maksimum Verim.

Şeffaf Gümrükleme, 
Eş Zamanlı Takip.
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Size düşen tek tuşla siparişinizi vermek.
Mevcut SAP-ORACLE-ERP entegrasyonlarımız ile gerisi REAL’ de… 

Siparişiniz eşzamanlı

olarak Real’ e gelir.

Otomatik iş emri, 
taslak beyanname 

oluşur.

Gerekli izinler alınır.

Beyanname 
tescili yapılır.

Gümrük idaresince 
kontroller yapılır.

Eşyanız teslim edilir.
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SAP-ERP-ORACLE 
Entegrasyonlarının avantajları 
nelerdir ?

➢ Siparişinizi verdiğiniz anda sipariş bilgileriniz 
eşzamanlı olarak REAL e düşer.

➢ Sipariş bilgileriniz REAL in otomasyon sisteminde 
otomatik olarak artıkel numaraları ile eşleştirilir.

➢ Aynı GTİP aynı Ticari Tanım kuralı sağlanarak G.Y 
ek 14 e uygun olarak beyannameniz oluşturulur.

➢ Uzman personelimiz tarafından yolda olan 
eşyanız için CE – TSE – TAREKS gibi gerekli izin ve 
belgeler alınır.

➢ Ödemesi yapılan vergi ve diğer giderler 
muhasebe sisteminize otomatik yansır.

EŞYANIZ DAHA YOLDAYKEN 
GÜMRÜKLEME BAŞLAR.



TREY
research

Diğerleri
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ŞEFFAFLIK

1- Gümrükleme Sürecinin Takibi.

2- Cep Gümrük Sistemi.

3- Raporlama.
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GÜMRÜKLEME SÜRECİNİN 
TAKİBİ

➢Faturanıza istinaden dosyanın 
açılmasından beyanname ve eklerinin 
muhasebe departmanına teslim edilmsine
kadar olan bütün süreç otomasyonumuz 
tarafından belirtmiş olduğunuz mail 
adresine gönderimi yapılacaktır.

➢Size temin edeceğimiz kullanıcı adı ve 
şifre ile web servis üzerinden 
beyannamenizin aşamalarını takip 
edebilirsiniz.

Her adımımız mailinizde.
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CEP GÜMRÜK UYGULAMASI

➢Kullanıcı adı ve şifreniz ile tüm 
süreç cebinizde.

➢Beyannamelerinizin e-arşivi her 
zaman yanınızda.

➢Vergilerinizi ödeyebilirsiniz.

➢Performans raporu alabilirsiniz.

Gümrük Parmaklarınızın Ucunda.
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WEB GÜMRÜK ile FİRMANIZIN AYNASIYIZ
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Teşekkürler.


