
KARELPORT HER BÜYÜKLÜKTE İŞLETMEYE, UYGUN MALİYETLİ, BAKIM GEREKTİRMEYEN, ÖLÇEKLENEBİLİR 
BULUT ÇÖZÜMLERİNİN YANI SIRA KATMA DEĞERLİ SERVİSLER, ÜRÜNLER VE ÇEŞİTLİ ANLIK FIRSATLAR 
SUNAR. 

Karelport her büyüklükte işletmeye, 
sosyal iş ağı ortamında; uygun 
maliyetli, bakım gerektirmeyen, 
ölçeklenebilir bulut çözümlerinin yanı 
sıra katma değerli servisler, ürünler ve 
çeşitli anlık fırsatları sosyal iş ağı 
ortamında sunan web sitesidir.

Karelport’un sunduğu tüm ürün ve 
çözümler işletmelere tasarruf ve 
verimlilik sağlar ve kurumsal 
kullanıcıların iş yapış biçimlerini 
kolaylaştırır.

Karelport’un vaatleri 3 ana başlıkta 
işlenebilir:
• Bulut Bilişim Çözümleri
• Online Satış
• Kurumsal Sosyal Ağ Platformu

kapsamaktadır. Bulut Bilişim             
Çözümlerinde her işletmenin ihtiyaç 
duyabileceği farklı konulardaki          
çözümler herhangi bir işletme sabit 
yatırımı gerekmeden Karelport                 
üzerinden kullanılabilir. Bu sayede 
işletme boyutundan bağımsız kurumsal 
çözümlerin kullanımına imkân tanınır.

Karelport Bulut Bilişim Çözümleri ile:
• Kurumsal iletişim sistemleri internet 
  ortamında daha güvenli ve verimli 
  çalışır.
• İletişim maliyetleri azalır.
• Kurumsal satın alma maliyetleri 
  azalır. 

Bulut Bilişim Çözümleri

Karelport’un sunduğu Bulut Bilişim              
Çözümleri; kurumsal kullanıcıların iş 
yapış biçimlerini kolaylaştıracak, 
tasarruf ve verimlilik sağlayacak, yeni 
nesil internet uygulamalarını 

• Küçük ve orta ölçekli işletmelere ileri 
  teknoloji ürünleri uygun maliyetlerle 
  sunulur. 
• İhtiyaç duyulan ürün istenen anda 
  satın alınır veya kiralanır.
• Ürün veya çözüm ile ilgili kullanım 
  tamamlandığında veya ihtiyaç 
  değiştiğine kolaylıkla vazgeçilir. 
• Çalışma alanı genişler. Kısaca her 
  yerden her an çalışma desteklenir.

Karelport Bulut Bilişim Çözümleri 3 
ana başlık altında toplanmaktadır:

• Karel santrallara entegre Bulut 
  Bilişim Çözümleri
• Karel Bulut Bilişim Ürünleri
• Harici Bulut Bilişim Çözümleri

Karel santrallara entegre Bulut Bilişim 
Çözümlerinin temel hedefi, santrallara 
yeni özellikler kazandırmak ve 
kullanım kolaylığı sağlamaktır.             
Karelport FrEN çözümü ile Karel IP 
santrallar her türlü bilişim saldırısında 
sorunsuz çalışma yeteneği 



kazanmaktadır. Karelport Sync               
sayesinde Karel IP santralların lisans 
yönetimi kolaylaştırılmaktadır.             
Karelport Kartel LCR sayesinde Karel 
IP santral kullanan Karelport üye 
firmaları birbirleriyle mümkün olan en 
uygun operatörle ve en ucuz yöntemle 
görüşebilmektedir.

Çözümleri çok yakında üyelerin        
hizmetine sunulacaktır.

Harici Bulut Bilişim Ürün ve Çözümleri 
Karelport’un işletmeler için bünyesinde 
topladığı işletme maliyetlerini düşüren 
ticari çözümlerdir. Karelport CRM 
çözümü ile işletmelerin müşteri 
ilişkileri güçlenir, birim müşteri cirosu 
artar. Posta Güvercini uygulaması ile 
Karelport sizi tüm müşterilerinize, 
bayilerinize, ya da belirlediğiniz hedef 
kitleye, sadece bir SMS ile eriştirir. 

Karelport’un üyelerine sunduğu ödeme 
çözümüdür.

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.
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Karelport’un sunduğu e-ticaret altyapısı 
sayesinde kurumsal ürün ve çözüm 
paketlerinin standart online satışı 
gerçekleştirilebilmektedir. Karelport’a 
özel geliştirilen ürün ve çözüm paketleri 
devamlı ya da dönemsel olarak satışa 
sunulabilir.

Standart ürün ve çözüm satışı haricinde 
işletmelerin ihtiyaç duyabileceği, temel iş 
verimliliğini arttıracak uygun maliyetli 
Karelport Üye Fırsatları da 
sunulmaktadır. Geçici süreli ve yüksek 
indirim oranları ile sunulacak bu fırsatlar, 
Karelport kullanıcılarının karşısına 
herhangi bir anda çıkabilir veya sadece 
bir üye grubu için özel olarak 
oluşturulabilir. 
İndirim Kuponları ise herhangi bir ürün 
veya ürün grubunda satın alım için

Karel Bulut Bilişim Ürünleri yaygın 
kullanılan Karel sistemlerinin kullanımı 
kolaylaştırmakta ve  uygulama 
verimliliğini arttırmaktadır. Karelport 
Karel Filomatik ile Karel araç takip 
sistemine sahip firmalar araçlarını her 
yerden her an Karelport üzerinden 
izleyebilir, gelişmiş raporlara erişebilir. 
Karelport Karel Bulut Güvenlik Merkezi, 
Karel marka görüntülü iletişim ve 
güvenlik sistemleri ile entegre izleme, 
güvenlik çözümleri sunar. Karelport 
Bulut Tıkla Ara servisi ile Karelport 
üyeleri ile müşterileri arasında web 
tabanlı ücretsiz bir iletişim kanalı açılır ve 
müşteri memnuniyeti artar. Tüm Karel 
Bulut Bilişim Ürünleri ve burada 
belirtilmeyen yeni Bulut Bilişim

Online Satış

Karelport kurumlara özel altyapısı ile 
üyelerine benzersiz bir sosyal iş çevresi 
sunmaktadır. Sadece üye olun ve               
profilinizi oluşturun. 

Artık işletmeniz diğer işletmelerle 
iletişime ve yeni iş bağlantıları kurmaya 
hazır. Karelport Sosyal İş Çevresinde 
tüm işletmelere yer var.

Karelport kurumsal sosyal ağ platformu 
ile :
• Kurumsal kimlik güvenle oluşturulur, 
  yönetilir ve tüm Karelport üyeleri ile 
  paylaşılır.
• İşletmeye özel sağlam iş bağları 
  kurulur, kaldıraç etkisi yaratılır.
• Zengin ekosistemde oluşturulan pratik 
  iş çözümleri ile verimlilik artışı sağlanır.
• Çalışanların işbirliği ve paylaşımına 
  uygun internet ortamı yaratılır.
• Farklı sektörlerdeki çalışanların bilgi 
  paylaşımına olanak sağlanır.

Kurumsal Sosyal Ağ Platformu


