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MÜŞTERİ PROFİLİ
Güçlü ve güvenilir kadrosu ve ileri görüşlü, dinamik yapısıyla Renault ve Dacia markalarını en iyi şekilde temsil eden, kârlı satış ve 
satış sonrası hizmetlerini müşteriye sunan, gerek müşteri memnuniyeti gerekse yıllık ciro bazında otomotiv sektörünün liderleri 
arasında olan ASF, 2004 Temmuz ayında bünyesine Gebze Birleşik Tesisi’ni de ekleyerek yine ülkemizde bir ilk olan Renault 
Profesyonel’e imza atmıştır. ASF faaliyetleri; Renault ve Dacia Araç Satışı, 2.El Faaliyetleri, Satış Sonrası Servis ve Destek,    
Kiralama,  Estetik ve Aksesuar Satışıdır. Tüm yetkili satıcılıklar arasında “En Fazla Satış Yapan Bayi” ünvanını elinden bırakmayan 
ASF, global çapta bir oto kiralama firması olan Europcar’ın Türkiye organizasyonunun temsilcisi, modifiye konusunda ilk                   
profesyonel çalışmaları yapan FT Tuning de ASF Otomotiv A.Ş’nin bir markası olup Sigorta sektöründe de otomotiv branşında 
hizmet vermekte olan Burç Sigorta yine ASF Otomotiv A.Ş’nin güçlü markalarından biridir.

PROJE GEREKSİNİMLERİ
ASF Otomotiv’in, günümüz IP teknolojisine geçiş yaparak şubeler arası görüşmelerinde ücretsiz iletişim sağlama ve IP iletişimin 
getirdiği zengin uç birim alternatiflerinden faydalanma ihtiyaçları bulunuyordu. Buna istinaden, IP iletişim konusunda uzman 
Ar-Ge ekibi,  sektörel ihtiyaçlara uygun gelişmiş teknoloji ürünleri ve yine konusunda uzman Yetkili Satıcı ve Servis noktaları ile 
tercih edilen Karel IP çözümleri ile ASF Otomotiv’in ihtiyacı olan sistem ve kurulumu tek bir noktadan tasarruflu bir şekilde 
sağlandı.

ÇÖZÜM-FAYDA
Karel tarafından Türkiye’ de tasarlanmış,  geliştirilmiş ve üretilmiş IPG1000 IP iletişim Platformunun, analog ve IP kullanıcılardan 
oluşan toplamda 144 port kapasitesinde kurulumu gerçekleştirildi.  Zaman geçtikçe gelişecek ihtiyaçları karşılamaya elverişli, 
esnek yapıda ve günümüz teknolojilerinin ötesinde olan Karel IP İletişim Platformu–IPG1000’ in tercih edilmesi, beraberinde 
faydalı diğer çözümleri de getirdi. 

MÜŞTERİ DENEYİMİ



Robot Operatör ve Ses Kayıt
Sisteme entegre IVR özelliği sayesinde dışarıdan arayan kişiler, otomatik olarak karşılanıyor ve operatöre ihtiyaç duymadan, 
sadece telefon tuşlarını kullanarak ulaşmak istedikleri birime yönlendiriliyor. Tek tuş ile istenilen birime ulaşılmasını sağlayan 
karşılama ve robot operatör özelliği kuruma fonksiyonel ve ekonomik olarak katkıda bulunmakla kalmayıp çağdaş bir imaj sağlıyor. 
Ayrıca IPG1000’e entegre ses kayıt özelliği ile ek bir donanım kullanmadan telefon görüşmelerinin ses kayıtları alınabiliyor ve 
raporlanabiliyor. Karel IP İletişim Platformu-IPG1000‘e entegre olan bu özellikler sayesinde çalışanlarının iş verimliliği artıyor.

Karel Mobil
ASF Otomotiv’in ilgili personelleri için Karel Mobil uygulaması aktif edilerek cep 
telefonlarının santralın bir abonesi olarak kullanılması sağlandı. Böylece personel cep 
telefonları üzerinden, dahili numaralarına gelen çağrıları cevaplayabiliyor veya santral 
üzerinden arama yapabiliyor. İlgili personel işlerini yaparken şirket içinde veya dışında cep 
telefonları üzerinden sadece dahili numaraları ile her an her yerden iletişim ihtiyaçlarını 
karşılayabiliyor. Karel Mobil uygulaması ile hem santral uç birim zenginliği hem de çalışan 
verimliliği ile iletişim verimliliğinin artması sağlanıyor. 

IP DECT İletişim
Hareket halinde olan personele iletişimde hareket özgürlüğü ve yüksek performans 
sağlayan IP DECT çözümlerinin kurulumu sağlandı. Bu çözüm için öncelikle, kablosuz IP 
DECT telefonların santral üzerinden kablosuz iletişim kurması için sinyal dağıtıcı görevini 
yerine getiren Karel  DB211 IP DECT Baz İstasyonu kuruldu. Baz istasyonu ile bağlantı 
sağlayarak kapsama alanındaki herhangi bir noktada görüşme başlatıp, görüşmeye 
hareketli olarak da devam edebilmeyi sağlayan IP DECT el üniteleri sisteme eklendi. Bu 
projede el ünitesi olarak Karel DE242 IP DECT El Üniteleri tercih edildi. Karel IP DECT 
çözümlerinin handover özelliği ile, baz istasyonlarının çekim alanlarının arasında hareket 
ederken de görüşmeler devam edebiliyor ve hareket halinde iken kesintisiz iletişim imkanı 
sağlanıyor. Karel IP DECT çözümlerinin roaming özelliği ile kablosuz IP DECT telefona sahip 
çalışanın, işletmenin farklı lokasyonlarında bulunduğunda aynı kablosuz telefon ve aynı 
abone numarası ile iletişime devam etmesini sağlanıyor. Kullanıcı, bir lokasyondaki baz 
istasyonunun kapsama alanından çıkıp, aynı işletmeye ait farklı bir lokasyondaki farklı bir 
baz istasyonunun kapsama alanına girdiğinde, herhangi bir  ayar  yapmadan  sanki  sürekli  
oradaymış   gibi  görüşme yapabiliyor.

Web Abone Sayfası
IPG1000 iletişim platformuna özel olan “Web Abone Sayfası” özelliği ile belediye idari 
personeline, web üzerinden ulaşarak santralın özelliklerinden faydalanabilecekleri özellik 
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. Bu sayede zaman ve enerji verimliliği artıyor.

IP Telefon
ASF Otomotiv’in zengin uç birim çeşitliliği ihtiyacına karşılık veren, gelişmiş işlevsellik ve 
kolay kullanıcı ara yüzü sunan Karel IP telefon kurulumu yapıldı. Merkez ile diğer şubeler 
arasında IP telefonlar ile sağlanan IP üzerinden iletişim sayesinde iletişim giderlerinde 
tasarruf sağlandı. Farklı özellikleriyle, ihtiyaca yönelik alternatifler sunan Karel IP 
telefonlarından seçilen IP136 ve IP111 ile estetik tasarımı sayesinde şıklık, HD ses kalitesi, 
full-dublex handsfree özelliği, sesli mesaj gibi özellikleri ile fonksiyonel verimlilik ve                  
kesintisiz iletişim sağlanıyor. IP telefonlar ile internet erişimi olan her yerde kesintisiz 
iletişim sağlanıyor.
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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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Önceden analog bir sistem kullanmakta ve şubeler arasında konuşmaları Telekom hatlarından 
yapmaktaydık. IP santral ile şubeler arası görüşmeleri ücretsiz yapıya geçirerek büyük tasarruf 
sağladık. Bunun yanında Karel’in sunmuş olduğu zengin uç birim özellikleri ile hangi personelin ne 
çeşit bir ihtiyacı varsa ona yönelik olanları belirleyip hem çalışanlarımıza kolaylık hem de iş 
verimliliğinde artış sağlamış bulunuyoruz. IP telefon, operatöre özel telefon, mobil iletişim yazılımı, 
hareketli çalışan için DECT, web üzerinden bağlanılan ve arama yapılabilen web abone sayfası gibi 
çeşitli uygulamaları Karel ile çalışarak kurumumuza kazandırmış olduk. 

Operatör Seti
Santralın birbirinden cazip özelliklerinin, telefon üzerinde bulunan özel amaçlı tuşlar ve 
ekran aracılığıyla kolayca kullanımını sağlayan Karel sayısal telefon setlerinden FT20            
Operatör setinin kurulumu yapıldı. Abonelerin ve dış hatların meşguliyetlerinin takip                   
edilebilmesini sağlayan, çift fonksiyonlu, kendinden ışıklı, 16 adet programlanabilir tuşu ile 
çağrı yönetimi ve takibinde verimlilik sağlayan Karel Sayısal Setler ile kullanıcılar kolay, 
rahat ve etkin iletişim sağlıyor. 

Ahmet Yavuz Kavalcıoğlu, ASF Otomotiv İdari İşler ve Satın Alma Direktörü
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