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Direct Link'in Veri Geliştirme  
Teknolojisi
Veri Geliştirme Teknolojimiz nedir?
Direct Link'in veri geliştirme teknolojisi, müşterilerimizden sevkiyat beyannamesinde alınan  
verilerin doğruluğunu en üst düzeye çıkarmamıza izin verir. Uygulanabildiği yerde, Direct Link'in 
çözümü, ilgili güvenlik ve sınır kontrol yetkililerine raporlama süreçlerinde en yüksek düzeyde 
uyumu sağlamak adına önemli veya eksik bilgileri güncelleyecektir.

Neden ihtiyaç duyuluyor?
Mevzuat değişiklikleri, doğru verilere sahip olmayı her zamankinden daha önemli hale getiriyor. 
Sınır ötesi e-ticaret, 2021'de Avrupa Birliği'nin düşük değerli ürünlerdeki KDV muafiyetini  
kaldırması, Import One Stop Shop (IOSS) ve Import Control System 2'nin (ICS2) tanıtılması ve  
US STOP Yasası dahil olmak üzere, birçok yeni düzenlemenin uygulamaya konacağını görecek.
Direct Link'in veri geliştirme teknolojisi, e-ticaret göndericilerinin hatalı veya eksik verilerle ilişkili 
riskleri en aza indirmede, e-ticaret kargolarının güvenlik ve gümrük yetkilileri tarafından  
durdurulmasını ve el konulmasını önlemede yardımcı olacaktır.

Ne yapar?
Veri geliştirme API'miz, bir HS6 kodu (Uyumlaştırılmış Sistem Kodları) ve/veya Ürün Açıklaması  
arasındaki eşleşmeyi sevkiyat bazında veya tüm beyanname temelinde kontrol edecektir. Ek olarak, 
geçersiz veya zayıf açıklamaların belirlenmesi, yani bir HS6 kodu ile bir Ürün Açıklaması ve/veya 
geçersiz Ürün Açıklaması arasındaki bir uyumsuzluğun tanımlanması yapılacaktır. En olası HS6 
kodunun tedarikinin yanı sıra Ürün Açıklaması, İhracat ve İthalat HS kodları kontrol edilecektir.

Nasıl çalışır?
Veri geliştirme API'si, 8 ve 10 basamaklı ihracat ve ithalat kodları, HS6 kodları ve ürün açıklamaları 
dahil olmak üzere verileri doğrulayarak ve atayarak, sınır ötesi gönderi ön bildirimlerinin verimli bir 
şekilde kontrol edilmesini ve tamamlanmasını sağlar. Basitçe söylemek gerekirse, gönderilerinizin 
uyumlu gümrükleme bilgilerine sahip olmasına yardımcı olur ve sınır ötesi ürünlerinizin büyük bir 
kısmının pürüzsüz bir şekilde akışını sağlar. 

Önemli avantajlar ve özellikler:
•  Müşterilerimizin, sınır ötesi ticareti mümkün kılmak için sevkiyatların doğru verilere sahip  

olduğundan emin olmalarını sağlar
•  İthalat gümrük ve güvenlik yetkilileri tarafından el konulan veya iade edilen kargo sayısını azaltır
• İyileştirilmiş veri uyumluluğu sayesinde iyileştirilmiş taşıma süreleri 
• İade edilen ürünlerin ekstra maliyetlerini önler
• Alıcınızın deneyimini iyileştirir
• Verilerinizin uyumlu olduğu konusunda size güven veren yüksek doğruluk oranı
Daha fazlasını öğrenmek için - yerel Direct Link temsilcinizle görüşün.
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Daha fazla bilgi için, yerel Direct Link satış temsilcinizle  
iletişime geçin veya bize e-posta gönderin.
www.directlink.com | info@directlink.com


