
YÜZ YÜZE TEKNOLOJİ



Karel, teknoloji gücünü; etkin hizmet 
ve yaygın destek anlayışı ile 
birleştirmektedir. 

Kurulduğu 1986 yılından bu yana 
iletişimi ve hayatı kolaylaştırmaya, 
müşterilerine ulaşmaya, kalıcı 
bağlar kurmaya, yanlarında ve 
yakın olmaya özen göstermektedir. 

İşte bu yüzden gelişim ve 
başarısında da teknolojik yetkinliği 
kadar, müşterisine yüz yüze duruşu 
ve yakınlığı önemli rol oynar.

Dünya’da 30’dan fazla ülkede, 12 milyonu aşan 
kullanıcı sayısı,
Dünya’nın en büyük 15 PBX üreticisinden biri,
Avrupa’nın en büyük 3 PBX üreticisinden biri,
Ortadoğu ve Afrika bölgesi pazar lideri,
Türkiye’de uluslararası araştırma kurumlarınca tescillenmiş, 
uzun yıllardır süregelen açık ara pazar liderliği, 
Türkiye'deki tüm işletmelerin %70'inden fazlasının, 700 binin 
üzerinde özel sektör ve kamu işletmesinin kullandığı PBX markası.

165 kişilik kadrosu ile Türkiye’nin haberleşme elektroniği alanındaki 
en güçlü Ar-Ge’si,
Dünya’nın en gelişmiş üretim teknolojilerinin kullanıldığı, 20.500 m² 
kapalı alana sahip üretim tesisleri,
Özgün tasarımlarıyla, Türkiye'de elektronik telefon santralı pazarını 
yaratan firma,
Elektro-mekanik sistemlerden elektronik haberleşme sistemlerine 
geçişin öncüsü,
Bugün; Tümleşik İletişim, IP,  Bulut ve M2M çözümleri başta olmak 
üzere yeni teknolojileri öncü ve rekabetçi olarak sunan marka.

%100 yerli sermaye,
Kurulduğu 1986 yılından bu yana istikrarlı büyüme, 
Halka açık ve şeffaf yönetim anlayışı,
Dünya klasmanında yüksek kalite standartları ve uluslararası 
sertifikasyonlar,
Türkiye’nin en büyük 1.000 sanayi kuruluşundan biri,
Nitelikli 1.600’ü aşkın çalışan,
Türkiye’nin 81 ilinin tamamına yayılmış, 300’ü aşkın Yetkili Satıcı ve 
Yetkili Servisi ile sektörün en güçlü dağıtım ve destek ağı.
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Telekomünikasyon Çözümleri
Karel, ana faaliyeti olan telekomünikasyon konusunda çeşitli 
teknoloji, özellik ve kapasitelerde kablolu ve kablosuz iletişim 
sistemlerini;
• Tasarlamakta ve geliştirmekte,
• Üretmekte ve temin etmekte,
• Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara sunmakta,
• Satış sonrası hizmet organizasyonlarını gerçekleştirmektedir.
 
Karel, ölçeklenebilir ve modüler yapıda sunduğu ürün ve çözümleriyle 
her ölçekte;
• Ofisler ve çok şubeli işletmeler,
• Oteller,
• Hastaneler ve sağlık kurumları,
• Üniversiteler ve her ölçekte eğitim kurumları,
• Fabrikalar ve üretim tesisleri,
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Telekom operatörlerini kapsayan çok geniş bir kitleye yaygın 
   hizmet sunabilmektedir.

Başlıca ürünler ve çözümler; 
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Küçük, orta ve büyük ölçekteki özel ve kamu işletmeleri için başta 
IP olmak üzere farklı teknolojik özelliklere sahip telefon santralları 
ile IP telefon makineleri ve sayısal setler gibi santrallarla birlikte 
kullanılabilen yüzlerce çevre birimi,
Tümleşik iletişim çözümleri ve IP çağrı merkezi çözümleri,
Bulut iletişim çözümleri,
Görüntülü iletişim ve güvenlik sistemleri (CCTV, apartman 
konuşma sistemleri, alarm sistemleri),
M2M çözümleri ve araç takip sistemleri,
Kablosuz haberleşme çözümleri,
Hemşire çağrı sistemleri.

Anahtar Teslim Projeler
Karel, kamu ve özel sektör kuruluşlarına iletişim altyapısı 
konusunda anahtar teslimi projeleri, çeşitli yabancı firmalar ile 
yürütmekte olduğu işbirliklerini de sürece dahil ederek 
sunmaktadır.

Elektronik Üretim
Bir elektronik sistem üreticisi olan Karel, bu faaliyet alanıyla ilgili 
ağırlıklı olarak beyaz eşya elektroniği tasarımı ve üretimi konusunda 
önemli birikime sahip dünya çapında üreticilerdendir. 

Savunma Sanayii Çözümleri
Karel, ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarını destekleyen 
süreçlerle, savunma sanayiine yönelik iletişim çözümlerinde de 
Ar-Ge’den üretime her aşamada hizmet vermektedir. 

Faaliyet Alanları



www.karel.com.tr


