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MÜŞTERİ PROFİLİ
Ünye Belediyesi, Anadolu’daki en eski yerleşim yerleri arasında olduğu bilinen ve günümüzde 120 binin üzerinde nüfusa sahip 
Ordu’nun ilçesi Ünye sakinlerine hizmet vermektedir. Tüm müdürlüklerinde elektronik imza ile evrak üreten, tüm evraklarını 
sayısallaştırarak dijital evrak sistemini en etkin kullanan ve bölgede iletişim alt yapısında IP santral ve IP telefon sistemi kullanan 
ilk ve tek belediye olarak bölge sakinlerine en verimli ve en hızlı hizmeti ulaştırmaktadır.

PROJE GEREKSİNİMLERİ
Ünye Belediyesinde geçmişte var olan eski analog haberleşme sistemini değiştirerek, günümüz teknolojisine geçiş yapmak ve bu 
sayede daha hızlı ve daha verimli hizmet verme hedefi belirdi. 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 Ünye Belediyesi’ nin 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 Platformu’ nun analog ve IP 
kullanıcılardan oluşan toplamda 171 port kapasitesinde kurulumu gerçekleştirildi. Zaman geçtikçe gelişecek ihtiyaçları 
karşılamaya elverişli, esnek yapıda olan IP iletişim teknolojilerinin tercih edilmesi, beraberinde faydalı diğer çözümleri de getirdi.

Robot Operatör ve Ses Kayıt
Fonksiyonel ve ekonomik bir yardımcı, aynı zamanda da çağdaş imaja yönelik bir hizmet olan robot operatör özelliği ile Ünye 
Belediye’ sini arayanlar, telefon operatörünü meşgul etmeden otomatik olarak karşılanıyor ve istedikleri yerlere tuşlama yaparak 
en kısa sürede bağlanabiliyor. Ayrıca entegre ses kayıt özelliği ile ek bir donanım kullanmadan telefon görüşmelerinin ses kayıtları 
alınabiliyor ve raporlanabiliyor.  Bu özellikler sayesinde, müşteri hizmetlerinde maksimum kalite ve memnuniyet sağlanıyor.

MÜŞTERİ DENEYİMİ



Uzak Ofis Bağlantısı
Ünye Belediyesi Merkezine bağlı ve farklı bir lokasyonda bulunan Zabıta Müdürlüğüne kurulan Karel IP Telefonlar ve IP santralın 
özelliği sayesinde tüm çalışanlar aynı lokasyondaymış gibi dahili numaraları üzerinden görüşme sağlayabiliyor. Böylece Belediye 
Merkezi ve Zabıta Müdürlüğündeki tüm çalışanlar kendi telefon numarasını kullanarak sisteme dahil olabiliyor, yerleşkeden 
bağımsız olarak aynı iletişim hizmetinden faydalanabiliyor ve bu sayede kesintisiz iletişim, kesintisiz ve hızlı hizmet ve iletişim 
maliyetlerinde tasarruf sağlanıyor.

Yönetim ve Bakım
Karel IPG1000 iletişim sistemi ve Karel IP telefonlarının programlama ve yönetim işlemleri, ofis dışındaki lokasyonlardan web 
üzerinden uzaktan bağlantı ile gerçekleştirilebiliyor. Sistemden sorumlu BT yöneticileri ve diğer yetkililer için zaman, hız ve                
performansta üstün beceri sağlayarak, süreçlerin kesintisiz olarak devam edebilmesini güvence altına alıyor.

Outlook Entegrasyonu
Microsoft Outlook kullanıcılarına IPG1000' in pek çok özelliğini direkt e-posta 
programları üzerinden kullanmalarına olanak sağlayan entegrasyon gerçekleştirildi.           
Bu sayede çalışanlar Outlook üzerinden kayıtlı diğer personelin meşguliyet durumunu 
izleyebiliyor, arama yapabiliyor ve anlık mesaj atabiliyor. Yazılı ve sözlü iletişimi tek arayüz 
üzerinden yapabilen kullanıcıların iş süreçlerinde zaman tasarrufu, kullanım kolaylığı 
sağlıyor ve verimlilik artıyor.

IP Telefonlar
Ünye Belediyesinde iletişimi kolaylaştırmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için 
gelişmiş işlevsellik ve kolay kullanıcı arayüzü sunan Karel IP telefonların kurulumu 
yapıldı. Belediye yöneticileri için estetik tasarımı, özel aydınlatmalı geniş renkli ekranlı, 
Gigabit desteği, HD ses kalitesi ve fark yaratan özellikleriyle, internet erişimi olan her 
yerde kesintisiz iletişim sağlanan Karel IP136 IP telefonları, belediye personeli için ise 
full-duplex handsfree özelliği, 1000 adet girişli telefon defteri ile Karel IP121 IP Telefon 
ve SIP uyumlu, HD ses kalitesi,  özel aydınlatmalı grafik ekranı ile Karel IP112 IP 
Telefonların kurulumu sağlandı. IP telefonlar, üzerinde bulunan hat çoklayıcı (Ethernet 
switch) sayesinde bilgisayar için hazırlanmış mevcut network üzerinden, ek bir kablolama 
ihtiyacı duyulmaksızın kullanılabilir hale getirildi ve maliyet tasarrufu sağlandı.

Web Abone Sayfası
IPG1000 iletişim platformuna özel olan “Web Abone Sayfası” özelliği ile belediye 
personeline, web üzerinden 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.

GSM Terminali (FCT)
Ünye Belediyesinin santral üzerinden GSM aboneleri ile görüşmelerini doğrudan GSM 
operatörü üzerinde gerçekleştirmelerini sağlayan 10 kanal Karel GT40M Sayısal GSM 
Terminallerinin (FCT) kurulumu gerçekleştirildi.  Bu sayede telefon santralı ile GSM 
şebekesi arasında köprü görevi sağlanarak, belediye içerisinde santrala bağlı telefonlardan 
yapılan GSM görüşmelerinin daha ucuz tarifelerden ücretlendirilmesi ve maliyet tasarrufu 
sağlandı.
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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

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının maksimum hız ve verimlilikle karşılanması bizler için oldukça 
önemlidir. Bu çerçevede, gelişen teknolojileri takip ederek, belediyemizin hizmetlerinde 
kesintisizliği garanti altına almak adına IP iletişim sistemine geçme kararı aldık ve  Karel IP 
İletişim Çözümlerini tercih ettik. Projenin planlamasından kurulumuna kadar tüm süreçleri de 
başarıyla gerçekleştirilmiştir. Karel Yetkili Satıcısı ve diğer tüm ekibe, memnuniyetimizden yola 
çıkarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

ÇEVRE BİRİMLERİ
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