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MÜŞTERİ PROFİLİ
Samsun'un ilk özel hastanelerinden biri olan Atasam Hastanesi, 7 katta toplam 4.150 metrekare kapalı alana sahip olup, 
Samsun'da hastane mimarisi ile inşa edilen ilk hastane özelliğini taşımaktadır. Atasam Hastanesi açık kalp cerrahisi 
ameliyatlarının da yapılabildiği 3 tam donanımlı ameliyathane ve 80 yatak kapasitesine sahiptir. Ayrıca yoğun bakım ünitelerinde 
de travma cerrahisi başta olmak üzere her türlü hasta kabulü yapılmaktadır. Atasam Sağlık Grubu 40'ı aşkın deneyimli hekim,          
18 branş ve bünyesinde çalışan yaklaşık 245 personeli ile hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermeye devam etmektedir.                
Atasam Sağlık Grubu bölgede ilk koroner anjiyografi ve ilk açık kalp ameliyatı yapan kurumdur.

PROJE GEREKSİNİMLERİ
Atasam Hastanesi/Samsun ve Atasam Hastanesi/Çarşamba lokasyonlarının tüm birimleri aynı binadaymış gibi hızlı ve tasarruflu 
şekilde iletişim kurabilmesine ihtiyaç duyuldu. Konusunda uzman Karel Yetkili Satıcı ve Servis’ inin paylaştığı, IP iletişimin diğer 
avantajlarından da faydalanarak işletmenin verimliliğinin ve müşteri memnuniyetinin artacağı, ayrıca iletişim giderlerinde           
tasarruf sağlanacağı görüldü. Bu sebeple, görüşme raporlama, web üzerinden santral yönetimi, akılı geri arama, akıllı cihazlar için 
telefon yazılımları, outlook entegrasyonu, sisteme entegre ses kaydı, web abone sayfası ve bunun gibi diğer çözümler de projeye 
dahil edildi. 

ÇÖZÜM-FAYDA
Karel tarafından Türkiye’ de tasarlanmış, geliştirilmiş ve üretilmiş Karel IP İletişim Platformu - IPG1000 ve ihtiyaçlara uygun 
çevre birimlerinin kurulumu gerçekleştirildi. Samsun Merkez ve Çarşamba lokasyonları arasında kurulan VolP uygulaması ile           
IP hatlar üzerinden haberleşebilme ve telefon giderlerinde tasarruf sağlandı. lPG1000 üzerinde bulunan esnek çağrı dağıtım 
senaryoları ve ses işleme uygulamaları sayesinde hastaların bekleme süresi minimuma indirildi.

Web Abone Sayfası

MÜŞTERİ DENEYİMİ

IPG1000 iletisim platformuna özel olan ve web üzerinden ulasarak santralın özelliklerinden 
faydalanabilecekleri  “Web Abone Sayfası” özelligi kullanıcılara tanıtıldı.Bu özellik sayesinde 
personel kendi bilgisayarları üzerinden arama yaparak görüşme gerçekleştirebiliyor, kendisine 
bırakılan sesli mesajları dinleyebiliyor, cevapsız çağrılarını görebiliyor, adres defterindeki 
abonelerin meşguliyet durumlarını anlık olarak takip edebiliyor ve konferans başlatıp yönetebiliyor.



Outlook Entegrasyonu

Ses Kayıt
IPG1000 İletişim Platformuna entegre olan ses kayıt özelliği ile ek bir donanıma ihtiyaç duymadan telefon görüşmelerinin kayıt 
edilmesi sağlandı. Ses kayıtları kayıt altında tutulabiliyor, geçmişe dönük raporlar alınabiliyor, dinlemeler yapılabiliyor ve ses 
kayıtları e-posta olarak gönderilebiliyor. Bu sayede hasta, hasta yakını veya personelin yaşanması muhtemel problemlerinin 
önüne geçiliyor. 

Akıllı Geri Arama

Ayrıca GT40M cihazı sayesinde altı adet GSM hattı tek bir cihaz üzerinde çalıştırıldı. GT40M cihazı üzerinden gerçekleştirilen 
görüşmelerin, analog FCT cihazlarına göre daha hızlı ve kaliteli ses iletişimi sağladı.

Yönetim ve Bakım
IPG İletişim Platformunun kurulumdan sonraki aşamada gerekli yönetim ve bakım işlemlerinin de web üzerinden yapılabilir 
olması, kullanıcı yetkilendirme ile farklı kullanıcıların ihtiyaca göre sistem ayarlarına müdahale edebilmeleri, alarm raporlama ve 
e-mail özelliği ile sistemde oluşabilecek bir sorunun anında sistem sorunlusuna iletilerek iletişimde kesinti olmadan önlem 
alınabilmesi ile iletişim sürekliliği, iş kalitesi ve verimliliğe katkı sağlandı.

Atasam Hastanesi Hasta Hizmetleri Müdürü, Seval ŞAHİN

IPG1000 İletişim Platformunun, bu platforma entegre ve faydalı olan tüm diğer çözümlerin etkisini 
hastanemizde çok açık görebiliyoruz. İki farklı lokasyonda bulunan hastanelerimiz arasındaki iletişim               
kesintisiz, kolay ve düşük maliyetli hale geldi. Çalışanlarımızın her an ulaşılabilir durumda olması ile 
hastalarımızın memnuniyeti arttı. Karelin sunduğu çözümleri küçük ve büyük tüm işletmelere günümüz 
teknolojisinde oldukça fayda sağlayacak çözümlerdir. Tavsiye ediyoruz.

Personele ve hastaneye sağladığı kolaylıklarla iş verimliliğinin dolayısıyla hasta memnuniyetinin 
artmasında faydası olan bir diğer özellik “Outlook Entegrasyonu” personelin kullanımına 
sunuldu. IPG1000 iletişim platformuna entegre olan bu özellik sayesinde personel mail 
programı üzerinden diğer kişilerin meşguliyet durumlarını anlık takip ederek yine mail programı 
üzerinden arama yapabiliyor. 

İletişim sistemine dahil edilen GT40M 
FCT cihazı ile telefon santralından 
başlatılan GSM aramalarının, sabit 
hatlar yerine, SIM kartları üzerinden 
yapılması sağlanarak, GSM aramalarından 
kaynaklanan maliyetlerin düşürüldü. 
GT40M cihazının en önemli özelliklerinden 
olan “Akıllı Geri Arama” sayesinde cep 
telefonundan gelen cevapsız çağrılara 
geri arama yapıldığında operatör 
yardımı olmadan, direkt kendisini 
arayan aboneye ulaşılması sağlandı. 

IPG

GT40M

0555 123 45 67

Operatör - 0
Cevapsız Çağrı

Arayan
0555 555 55 50

Ben� m�
aradınız ?

1210 1211 1212

Evet.
S�z� aradım.

FCT: 0555 555 55 50
Arayan Abone
1210
Aranan Numara
0555 123 45 67



Bu broşürde belirtilen bilgilerin telif hakkı sadece Karel’e aittir ve izinsiz kullanılamaz. Karel, bu broşürde belirtilen tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için 
çabalayacaktır, fakat tüm bilginin doğruluğunu ve yazım hatası olmadığını garanti etmez. Bu broşürde sunulan bilgilerde, teknik veya yazım hatasından kaynaklı 
hatalar olabilir. Bu broşürün tüm içeriği genel bilgi vermek amaçlıdır ve bilgi verilmeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

İSTANBUL ANKARA İZMİR
T 0 212 355 48 00
F 0 212 275 40 01
istanbul@karel.com.tr

T 0 312 293 01 00
F 0 312 267 21 05
ankara@karel.com.tr

T 0 232 445 55 55
F 0 232 441 73 73
izmir@karel.com.tr

T 0 242 323 13 13
F 0 242 323 09 83
antalya@karel.com.tr

T 0 224 244 74 84
F 0 224 244 98 00
bursa@karel.com.tr

T 0 432 214 00 30
F 0 432 214 03 60
van@karel.com.tr
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