
SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ, KAREL UCAP TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU SAYESİNDE 
FARKLI HİZMET BİNALARINDAKİ ÇALIŞANLARININ DAHA KOLAY, UCUZ VE ETKİN ŞEKİLDE İLETİŞİM               
KURMASINI SAĞLIYOR. OPERASYONEL VERİMLİLİKLE ZAMAN VE PARADAN TASARRUF EDİYOR.

1994 yılında kurulan Samsun Atakum 
Belediyesi, Atakent, Kurupelit, İncesu, 
Altınkum, Çatalçam, Taflan merkez 
belediyeleri ve 26 köyü içeren 130 bini 
aşkın nüfusa hizmet vermektedir. 
Atakum Belediyesi  çalışanlarının artan 
ve farklılaşan iletişim ihtiyaçlarını 
karşılayarak verimliliğini artırabilmek 
ve iletişim maliyetlerini düşürebilmek 
için  Belediye, merkez bina ve hizmet 
binalarınının tamamında  Karel UCAP 
Tümleşik İletişim Uygulama Platformu 
kullanmaya başlamıştır. Karel UCAP 
merkez bina, hizmet binaları ve diğer 
lokasyonlardaki tüm abonelere tek bir 
noktadan hizmet vermektedir.

İş Gereksinimleri
Atakum Belediyesi yapılan yatırımlar 
ile genişleyen merkez binası ve farklı 
hizmet alanlarında faaliyet gösteren, 
dağınık lokasyonlarda hizmet veren 
çalışanlarının, işbirliğini, verimliliğini yeni 

nesil iletişim çözümleri ile arttırmak 
istiyordu. Yerinde olmayan veya 
ulaşılamayan çalışanlara erişilecek 
alternatif yöntemlerin bulunmaması  
verimliliğin düşmesine neden 
olmaktaydı.  Kullanılan eski tip ve farklı 
markalardaki haberleşme sistemlerinin 
birlikte çalışma ve yönetim performansı 
yeterli değildi. Lokasyonlar arası 
iletişim, maliyetli Türk Telekom hatları 
üzerinden gerçekleşiyordu.             
Atakum Belediyesi yeni iletişim                  
sisteminin güvenilir, çalışma sürekliliği 
garanti altına alınmış, uzaktan/merkezi 
olarak yönetilebilir ve yedeklenebilir 
olmasını da talep ediyordu.  

Çözüm
Atakum Belediyesi'nin ihtiyaçlarına 
yenilikçi çözümler öneren Karel,             
UCAP Tümleşik İletişim Uygulama 
Platformu'nu belediyenin hizmetine 
sundu. 

MÜŞTERİ DENEYİMİ SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

Karel UCAP ile Atakum Belediyesi'ne 
çalışanları, vatandaşları arasında etkin 
iletişim kurabileceği, maliyetleri 
yönetebileceği ve lokasyon 
bağımlılığını ortadan kaldıran, uygun 
maliyetli bir çözüm sunuldu.

Atakum Belediyesi’nin merkez binasına 
merkezi bir sunucu üzerine Karel UCAP 
kuruldu. Belediyeye bağlı Atakent ve 
Altınkum hizmet binalarında eski 
teknoloji santrallar sökülerek bu 
lokasyonlara doğrudan merkez 
binadaki sisteme bağlı UCAP aboneleri 
yerleştirildi. 

Atakum Belediyesi, Karel UCAP 
Tümleşik İletişim Uygulama Platformu  
sayesinde farklı hizmet binalarındaki 
çalışanlarının daha kolay, ucuz ve etkin 
şekilde iletişim kurmasını sağladı. 
Operasyonel verimlilik sağlandı.  
Zaman ve paradan tasarruf edildi.



Toplam 145 aboneye merkezi bir 
noktadan hizmet veren Karel UCAP 
sayesinde:

Uygun Maliyet: Kullanım, yönetim ve 
bakım kolaylığı, BT sistemleri ile uyum 
yetenekleri ve standart donanımlar ile 
kullanılabilmesi sayesinde diğer 
çözümlere göre daha uygun bir toplam 
çözüm maliyeti sağlandı. 

Uzak Lokasyonlar: Sadece IP                
telefonlar veya ağ geçitleri kullanılarak 
tüm hizmet binalarındaki kullanıcıların 
herhangi bir ek donanım olmadan 
merkezdeki her hangi bir kullanıcının 
sahip olduğu  iletişim özelliklerini 
kullanması sağlandı. Karel UCAP 
sayesinde sağlanan tek numara planı                       
ile tüm çalışanlar tek 
lokasyondaymışçasına iletişim kurar 
hale geldi. 

Mekandan Bağımsızlık: Tamamen IP 
altyapısı üzerinden çalışan çözüm, 
sistem faydasını yayarak her yerden, 
her an, tüm platformlarda iletişim 
kurulmasını sağladı. 

Tasarruf: Merkezi yapı sayesinde 
lokasyonlar arası iletişim maliyetleri  

ortandan kalktı. Tüm lokasyonların tek 
bir telekom operatörü üzerinden 
görüşmesi sağlanarak belediye dışı 
telefon görüşmelerinde tasarruf 
sağlandı,  Karel UCAP'in merkezi 
yönetim ve destek yetenekleri sayesinde 
işletme ve yönetim maliyetlerinde 
tasarruf sağlandı.

Verimlilik: Tümleşik mesajlaşma, 
durum bilgisi, anlık mesajlaşma, sesli 
mesaj bırakma ve tek numara ile 
erişebilme gibi tümleşik iletişim 
özellikleri sayesinde çalışma verimliliği 
arttı.

Etkin Sistem Yönetimi:  Web tabanlı 
yönetici ekranlarına istenen, gerekli 
izinler verilen her yerden güvenli bir 
şekilde erişilebildi ve  lokasyonlar tek bir 
noktadan yönetilebilir hale geldi.       
Karel UCAP'in etkin sistem yönetimi 
özellikleriyle  personelin sistem 
yönetimi için kullandığı zaman azaldı.

Çağrı Kayıt Raporları : Tüm çağrılara 
ilişkin detaylı kayıtlar Karel UCAP 
tarafından veritabanına yazılıp Karel 
WebCM çağrı kayıt ve raporlama 
uygulamasına gönderilerek gelişmiş 
raporlama ve fatura takibi sağlandı.

Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Fatma Arıcı :
Karel UCAP ile birlikte tüm hizmet 
binalarımızda çalışan personelimizin 
etkin iletişimi sağlandı. Platform 
bağımsız yapısı sayesinde dahili 
abone sınırları ile ilgili gelecek 
endişelerimizi ortadan kaldıran Karel 
UCAP'in yönetici ve kişisel yönetim 
arayüzlerinin anlaşılır, kullanımı kolay 
olması ve sistemin tek noktadan 
kolaylıkla yönetimi tercihimizde 
önemli rol oynadı. Belediyemiz için 
tecih ettiğimiz Karel UCAP ve almış 
olduğumuz satış sonrası Karel 
hizmetlerinden memnun olduğumuzu 
belirtmek isteriz. 

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
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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
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