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MÜŞTERİ PROFİLİ
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili yasal
mevzuata uygun olarak temin etmekte, kullanıcılara ulaştırmakta, oluşan atık suları şehir merkezinden uzaklaştırıp arıtmaktadır.

PROJE GEREKSİNİMLERİ
Eskişehir Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünde, bünyesindeki 17 farklı başkanlıkta kurulmuş farklı modellerden oluşan eski 
telefon santrallarının değiştirilmesi, tek bir merkezde toplanarak müdahale ve bakımının kolaylaştırılması, birimler arası IP 
üzerinden iletişim sağlanarak işletme maliyetlerinin düşürülmesi 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 Eskişehir Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 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, ESKİ Genel Müdürlüğü, 
Abone İşleri, Su Kanal ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı gibi farklı lokasyonlarında,  sayısal ve IP kullanıcılardan oluşan toplamda 
645 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 
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 belediyeye fonksiyonel ve ekonomik olarak katkıda bulunmakla kalmayıp çağdaş bir imaj 
sağlıyor. Karel IP İletişim Platformu-IPG1000‘e entegre olan bu özellik sayesinde çalışanlarının iş verimliliği artıyor.

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünde iletişimi kolaylaştırmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için gelişmiş 
işlevsellik ve kolay kullanıcı arayüzü sunan Karel IP telefonların kurulumu yapıldı. Farklı binalarda bulunan birimler ve farklı 
ilçelerde bulunan uzak mesafe birimler arasında IP telefonlar ile sağlanan IP üzerinden iletişim sayesinde iletişim giderlerinde 
tasarruf sağlandı. Özel aydınlatmalı geniş renkli ekran, Gigabit desteği, HD ses kalitesi ve fark yaratan diğer özellikleriyle, internet 
erişimi olan her yerde kesintisiz iletişim sağlayan Karel IP136 IP telefonlar ile lokasyondan bağımsız tek tuşla istenilen birime 
ulaşma, arayanın isim, numara ve resminin gösterilmesi, çağrı bekletme, sessize alma, rahatsız edilmeme, çağrı aktarma, telefon 
defteri  ve konferans yapabilme gibi üst seviye iletişim alternatifleri sağlanıyor. 

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

Karel IP136 IP telefon ile beraber kullanılan Karel EXP40 genişletme modülü ile 160x320 
grafik LCD ve çift renk ledli 20 adet fiziksel tuş desteği ile ayarlamaları yaparak, tuşlara 
atanan fonksiyonlar takip ediliyor. Sayfa değiştirme özelliği ile 20 adet tuş ilave edilerek 40 
adet programlanabilir tuş desteği sağlayan Karel EXP40 ile çağrı yönetmek ve izlemek 
kolaylaşıyor. Farklı özellikleriyle, ihtiyaca yönelik alternatifler sunan Karel IP 
telefonlarından seçilen Karel IP121 ve IP111 ile estetik tasarımları sayesinde şıklık, HD ses 
kalitesi, full-dublex handsfree özelliği, sesli mesaj, telefon rehberi tuşları sayesinde sık 
kullanılan özelliklere kolayca ulaşılabilme, mesaj lambası sayesinde aboneye sesli mesaj 
bırakılması halinde ışıklı olarak abonenin uyarılması özellikleri fonksiyonel verimlilik ve 
kesintisiz iletişim sağlanıyor.

Sayısal  Setler
Santralın birbirinden cazip özelliklerinin, telefon üzerinde bulunan özel amaçlı tuşlar ve 
ekran aracılığıyla kolayca kullanımını sağlayan, sayısal telefon seti ST26 ile kullanıcılar 
kolay, rahat ve etkin iletişim sağlıyor. Abonelerin ve dış hatların meşguliyetlerinin takip 
edilebilmesini sağlayan, çift fonksiyonlu, kendinden ışıklı, 16 adet programlanabilir tuşu 
çağrı yönetim ve takibinde verimlilik sağlıyor.

Karel Mobil
Eskişehir Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 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. 
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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.

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

ANTALYA BURSA VAN

www.karel.com.tr

Raporlama 
Karel Web-CM ile çağrı trafik yoğunluklarının izlenmesini ve raporlanmasını sağlanıyor. Görüşme kayıtlarını bir arayüz üzerinden 
görüntüleme, dinleme ve kayıt etme özelliğini sağlayan Web-CM üzerinde aynı zamanda, tüm kullanıcıların erişebilecekleri 
kurumsal bir rehber bulunur. 

ESKİ - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı, Erdem USLU

Farklı modellerde ve dağınık yapıda olan eski iletişim sistemimiz birimlerimizin ihtiyaçlarına 
karşılık vermiyordu. Haberleşme sistemimizi yenileyerek hem bakım ve kolaylık hem de iletişim 
giderlerinde tasarruf ve kesintisiz iletişim sağlama amacı ile IP iletişime geçmeyi, uç birimlerini de 
gelişmiş modellerle değiştirmeye karar verdik. Tüm bu ihtiyaçlarımızı da güvenilir bir marka ile 
karşılamak, sorunsuz, maliyeti uygun bir şekilde tamamlamak hedefimizdi. Nihayetinde 
ihtiyaçlarımızı karşılama kararı aldık, projemizin yapımını üstlenen Karel ve Karel Eskişehir Yetkili 
Servisi Alp Telefon profesyonel yaklaşımları ile kurulumu hızlı ve sorunsuz tamamlamıştır. 
Bundan dolayı memnuniyetimizi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz.
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