
KAREL, ULAŞIM SEKTÖRÜNÜN İHTİYAÇLARINA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER SUNUYOR. GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERE 
SAHİP KAREL ÇÖZÜMLERİ İLE ULAŞIM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR HEM MÜŞTERİ            
MEMNUNİYETİNİ HEM DE SATIŞLARINI ARTIRIYOR.

Günümüzde ulaşım sektörü f�rmalarının 
müşter�ler�ne benzers�z b�r yolculuk deney�m� 
yaşatmak ve yen�den terc�h ed�leb�l�r olmak 
�ç�n hedef�; müşter� beklent�ler�n�n b�r adım 
ötes�ne geçeb�lmekt�r.

Karel, ulaşım sektörünün tüm �ht�yaçlarını 
göz önünde bulundurarak oluşturduğu 
çözümlerle; 
• Seyahat önces�nde şubeler� ve çağrı 
   merkez�n� daha hızlı ulaşılab�l�r kılmakta, 
   rezervasyon, b�let satış g�b� �şlemler� 
   telefon üzer�nden yapab�lmes�n� 
   kolaylaştırmaktadır. 
• Seyahat sırasında yolcuların konforunu 
   ve güvenl�ğ�n� artıracak araç �ç� h�zmet 
   süreçler�nde, f�rmaların �ht�yaçlarını anal�z 
   ederek en teknoloj�k çözümün sunulmasını 
   sağlamaktadır.

Bu çözümler �le müşter� memnun�yet� ve 
sadakat� sağlandığı g�b� f�rmaların �ş                       
süreçler�nde �y�leşme ve b�let satışlarında 
artış da sağlanır.

Ulaşım sektörünün �ht�yaçları çerçeves�nde 
Karel’�n sunduğu çözümlerden öne çıkanlar; 
Karel IP Çağrı Merkez� Çözümü, Şube Çağrı 
Yönet�m S�stem�, Karel ATS (araç tak�p 
s�stem�), araç �ç� kamera ve araç �ç� �nternet 
s�stemler�d�r.

Karel IP Çağrı Merkez� 
Günümüzde gel�şen ve değ�şen müşter� 
memnun�yet� kavramı, müşter� �l�şk�ler�n�n 
hedeflere uygun ve düzenl� b�r şek�lde
yönet�lmes�n� gerekt�r�yor. Ulaşım sektöründe 
faal�yet gösteren f�rmaların rekabetle başa 
çıkab�lmek �ç�n daha az kaynakla daha fazla 
sonuç alab�lmes� ve müşter�lerle kurulan 
her temasın daha fazla �ş potans�yel�ne 
dönüştürüleb�lmes� zorunluluk hal�ne gel�yor.

Karel IP Çağrı Merkez�, müşter�ler� �le etk�n 
�let�ş�m kurmayı ve müşter� memnun�yet�n� 
arttırmayı hedefleyen her büyüklüktek� 
f�rmaya esnek ve uygun mal�yetl� b�r çağrı 
merkez� çözümü sunuyor.

Karel IP Çağrı Merkez�n�n fark yaratan 
özell�kler�;
• Tamamen IP altyapısı üzer�nde tasarlanan 
   Karel IP Çağrı Merkez�, çalışma 
   süreçler�n� f�rma merkez�n�n dışına 
   yayarak mekandan bağımsız h�zmet 
   sunulmasını sağlıyor.
• Karel IP Çağrı Merkez�’n�n esnek çağrı 

   dağıtım senaryoları ve ses �şleme 
   uygulamaları sayes�nde müşter�ler�n 
   telefonda bekleme süreler� en aza 
   �nd�r�l�yor.
• Karel IP Çağrı Merkez�, müşter� aramalarını 
   karşılamanın yanında satış, �ş tak�b�, 
   müşter� memnun�yet� tak�b�, müşter� 
   b�lg�lend�rme, kampanya düzenleme,    
   anket çalışması g�b� amaçlarla dış  
   aramalar da yapab�l�yor.
• Karel IP Çağrı Merkez� tüm görüşmeler� 
   ek b�r donanıma �ht�yaç duymadan kayıt 
   altına alıyor ve bu kayıtlar �sten�ld�ğ� an 
   d�nlenerek olası �ht�laflar engelleneb�l�yor.
• Müşter� �l�şk�ler�n�, kullanımı kolay ve 
   ekonom�k b�r s�stemle yönetmek �steyen 
   f�rmalar �ç�n Karel IP Çağrı Merkez� 
   kend� �ç�nde b�r M�n� CRM uygulaması 
   barındırıyor.
• Kapsamlı, gerçek zamanlı ve esnek 
   raporlama s�stem� �le kurum ve 
   personel ver�ml�l�ğ� kontrol ed�l�yor, 
   müdahaleler hızlı ve etk�n şek�lde 
   gerçekleşt�r�leb�l�yor.
• Standart sunucularda çalışan yazılım 
   tabanlı teknoloj�s�, kolay kapas�te artırım 
   olanağı, b�rçok haberleşme s�stem�ne ve 
   CRM yazılımına entegre çalışmasını 
   sağlayan altyapısı, gel�şm�ş ses �şleme ve 
   IVR uygulamaları �le hem bugün hem de 
   gelecek �ç�n gerekl� b�r yatırım özell�ğ� taşıyor.

ULAŞIM SEKTÖRÜ ÇÖZÜMLERİ



Karel Şube Çağrı Yönet�m�
Karel Şube Çağrı Yönet�m�, özell�kle ulaşım 
sektöründek� g�b� b�rden fazla lokasyonda 
şubeler� üzer�nden h�zmet veren f�rmaların 
dağınık yapıdak� çağrı traf�kler�n� merkez� 
olarak denetlemeler�n� ve yönetmeler�n� 
sağlayan b�r ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Karel Şube Çağrı Yönet�m�n� kullanan 
f�rmalar;
• Kaçan çağrı sayılarını düşürür, kaçırdıkları
   çağrılardan kaynaklanan müşter�
   memnun�yets�zl�ğ�n� ve satış kayıplarını  
   m�n�m�ze ederler,
• Görüşme kayıtları �le h�zmet kal�tes�n�n 
   sağlanmasını garant� altına alır, 
   müşter�n�n kend�s�n� değerl� h�ssetmes�n� 
   ve markaya sadık kalmasını sağlarlar,
• Yoğunluk ve kes�nt� g�b� durumlarda, 
   çağrıları yönlend�rme seçenekler� �le 
   kes�nt�s�z h�zmet ve yüksek �ş sürekl�l�ğ� 
   sunarlar.

Dağınık yapıdak� f�rmaların gelen çağrı 
traf�ğ�, merkez� olarak denetleneb�l�r ve 
yönet�leb�l�r. Ayrıca merkez �le şubeler 
arasında IP teknoloj�s� sayes�nde güvenl� ve 
ücrets�z �let�ş�m sağlanır. Tüm şubelere kaç 
çağrı geld�ğ�, bu çağrıların ne kadarının 
cevaplandığı, arayanların çağrı cevaplanana 
kadar hatta ne kadar beklet�ld�ğ�, cevapsız 
arama sayısını, cevapsız çağrılara dönülüp 
dönülmed�ğ� g�b� müşter� memnun�yet� ve 
satışları etk�leyeb�lecek tüm ver�ler anlık 
olarak �zleneb�l�r.

Karel Şube Çağrı Yönet�m� �le personel bazlı 
olarak telefona cevap verme süres�, çağrı 
sayısı, cevapsız sayısı g�b� b�lg�ler �le                    
personel�n performansı ölçümleneb�l�r, 
ödül/ceza s�stem� kurgulanab�l�r.

Araç Tak�p S�stem�
Karel Araç Tak�p S�stem�, GPS vasıtası �le 
araç f�lolarının anlık, günlük, haftalık 
konumunun tesp�t ed�lmes�ne yarayan 
GSM-GPRS s�stem�d�r.

Karel Araç Tak�p S�stem� kullanıcıları, b�lg� ve 
tecrübe gerekt�ren, yüksek g�der� olan 
uygulama yazılımları, merkez� sunucu, 
haberleşme altyapısı ve har�ta g�b� pek çok 
yatırım mal�yet�nden tasarruf sağlar.              
Herhang� b�r yerde �nternet er�ş�m� olan b�r 
tablet b�le, onlar �ç�n etk�n kullanab�lecekler� 
b�r f�lo yönet�m b�r�m� hal�ne gel�r.

Merkezden yapılan otomat�k güncellemelerle 
de en yen� teknoloj�ye ve en yen� har�talara 
anında sah�p olmak ve kullanmak mümkündür. 
Kullanıcılar Karel çözüm ortağı tarafından 
üret�len ve tüm Türk�ye'n�n sokak detayının 
yer aldığı şeh�r har�talarına er�şeb�l�r ya da 
�steğe bağlı olarak operatör kanalı �le yurtdışında 
seyahat eden araçlarını Avrupa, Ortadoğu ve 
Asya har�ta altlıklarında �zleyeb�l�rler. Karel 
Araç Tak�p S�stem� �le araçları �nternet 
bağlantısı olan her yerden �zlemek, gerekt�ğ�nde 
rota emr� göndermek, onları yönlend�rmek, 
araç �le mesaj alışver�ş�nde bulunmak, sesl� 
�let�ş�m sağlamak mümkündür. Araçların, o 
anda ya da geçm�şe dönük olarak ver�len 
zaman d�l�mler� �çer�s�nde nerede olduklarını 
görmek, araçlara a�t hız, mesafe, bekleme 
süreler� ve yerler� g�b� b�rçok detaylı rapora 
ulaşmak mümkündür.

Karel Araç Tak�p S�stem� kullanımı kolay, 
etk�n, operasyonel ver�ml�l�ğ� sağlayan anlık 
ya da geçm�şe dönük olarak bel�rlenen 
zaman aralıklarında konum, hız, mesafe, 
bekleme yer� ve süreler� g�b� detaylı raporlama 
�mkânı sunar. 

Araç İç� Kamera S�stem�
Karel, araç �ç�ndek� yolcuların can ve mal 
güvenl�ğ�n� sağlamaya yönel�k araç �ç� 
kamera çözümler�n� f�rmalara sunuyor.           
Hem �ç ortam hem de dış ortama                        
konumlandırılab�len kameralar sayes�nde, 
şoför veya bel�rlenen başka b�r k�ş� tarafından 
araç �ç� ve araç dışı �zleneb�l�r, görüntüler 
kayded�leb�l�r ve oluşab�lecek hırsızlık vb. 
durumlarında kayıtlar üzer�nden olay tesp�t� 
yapılab�l�r.

Araç �ç� kamera s�stemler� özell�kle hırsızlık
konusunda caydırıcılık sunarken yolcuların 
kend�ler�n� daha güvenl� h�ssetmeler�n� 
sağlamakta ve müşter� memnun�yet�n�  
artıran unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Araç �ç� kamera s�stem�n�n görüntüler�n� 
mob�l c�hazlardan ve Karel Araç Tak�p 
S�stem� uygulamasından da �zlemek mümkündür.

Araç İç� İnternet S�stem�
Teknoloj�k gel�şmeler ve müşter� beklent�ler�n�n 
farklılaşması sonucunda özell�kle şeh�rlerarası 
yolculuklarda W�-F� h�zmet�n�n sunulması 
müşter�ler�n f�rma seç�m�nde de fark yaratan 
b�r h�zmet olarak karşımıza çıkmaktadır.

Karel, ulaşım sektöründe faal�yet gösteren 
f�rmaların araç �ç� �nternet s�stem� �ht�yaçlarına 
yönel�k çözümler� �le müşter� beklent�ler�n�n 
karşılanmasına ve müşter� deney�m�n�n 
yükselmes�ne de katkı sağlar.
 

İSTANBUL ANKARA İZMİR
T 0 212 355 48 00
F 0 212 275 40 01
�stanbul@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
�zm�r@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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