
KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI



Karel IP Çağrı Merkez�, 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.
 
• IP altyapı sayes�nde mekandan bağımsız h�zmet ver�leb�l�yor. 
Operasyonu farklı lokasyonlara yayarak �şletme mal�yetler�n� 
düşürüyor.
 
• İşgücü mal�yetler�n� düşürüp, uygun �şgücüne yer�nde ulaşım 
sağlıyor.

• Esnek çağrı dağıtım senaryoları ve ses �şleme uygulamaları 
sayes�nde müşter�ler�n bekleme süreler�n� en aza �nd�r�yor.
 
• Müşter�ler�n web s�ten�zden, webfon özell�ğ�yle tek tıkla s�ze 
ulaşarak anında ve herhang� b�r ücret ödemeden çağrı merkez� 
h�zmet� alab�lmeler�n� sağlıyor.
 
• Satış, �ş tak�b�, müşter� memnun�yet� tak�b�, müşter� b�lg�lend�rme, 
randevu tak�b�, kampanya düzenleme ve anket çalışması g�b� 
amaçlarla dış aramalar  yapılab�l�yor.
 
• Tüm görüşmeler ek b�r donanıma  �ht�yaç duymadan kayıt 
altına alınıyor ve bu kayıtlar �sten�ld�ğ� an d�nlenerek olası 
�ht�laflar engelleneb�l�yor.
 

 

• Karel IP Çağrı Merkez�’n�n kend� �ç�nde barındırdığı  M�n� 
CRM uygulaması sayes�nde müşter�lerle kurulan her temas 
kurumsal hafızaya kayded�l�yor, müşter�lere hızlı ve tutarlı 
b�r h�zmet deney�m� yaşatılıyor.

• Çağrı merkez� yönet�c�ler� kend�ler�ne özel tasarlanmış 
ekranlar sayes�nde çağrı merkez� operatörler�n� web                
üzer�nden, mekandan bağımsız olarak yöneteb�l�yor.
 
• 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 gerçeklest�r�l�yor.

KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ, MÜŞTERİLERİ İLE 
ETKİN İLETİŞİM KURMAYI VE MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAYI  HEDEFLEYEN 
HER BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMEYE ESNEK VE 
UYGUN MALİYETLİ BİR ÇAĞRI MERKEZİ 
ÇÖZÜMÜ SUNUYOR.

KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİNİN FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ



ESNEK, ÖLÇEKLENDİRİLEBİLİR, GENİŞLEYEBİLİR SİSTEM
S�stem, kullanılan sunucu sayılarıyla b�rl�kte yüksek kapas�te                
sayılarına ulaşab�l�yor. Aşağıdak� tabloda yer alanlar, 4 tane 6 Core 
İşlemc� 32 GB Ram kapas�teyle s�mülasyonla bulunmuş bazı               
yaklaşık değerlerd�r. Sunucu çek�rdek sayısı artırılarak daha yüksek 
kapas�telere de ulaşab�l�yor.

• Yönet�leb�len Operatör + Superv�sor Sayısı: 4.000
• Dış Hat Sayısı SIP PRI Karışık: 3.500
• Eş Zamanlı G�r�ş Yapmış Operatör Sayısı: 1.000
• Saatte İşlenen Maks�mum Çağrı: 20.000
• IVR Alt Dallanma Sayısı: 250+
• Tek Sunucuda IVR L�sanslama: 50
• Superv�sor Eş Zamanlı Ses Kayıt D�nleme: 35
• Eş Zamanlı Ses Kayıt: 1.000
• CDR Satır Sayısı: 10.000+
• P�ck Up Group , Yönlend�r�len Telefon: 5.000+
• Zaman Tablosu: 200+
• 3 Yönlü Konferans: 100+
• Kuyrukta Bekletme: 400+

KURULUŞ İÇİN DESTEKLENEN PLATFORMLAR VE 
DONANIMLAR
S�stem, L�nux üzer�nde çalışıyor. �3 Cpu, 2Gb Ram, 500 GB Sata 
Hard d�sk konf�gürasyonundan �t�baren çalışab�l�yor. Sanallaştırma 
platformları �ç�n VMware üzer�nde çalışması tavs�ye ed�l�yor.

• ISDN PRI, Analog hat ve SIP trunk desteğ�, SBC desteğ�
• Masaüstü ve yazılım tabanlı telefonlar

ÇOK KİRACILI MİMARİ
S�stem�n sanallaştırma platformu desteğ�yle b�rl�kte tek sunucu 
üzer�nde farklı sanal mak�nalara kurulup bunların da arka tarafta 
b�rb�rler�ne ağ üzer�nden bağlanması, s�stem�n çok k�racılı olarak 
kullanılmasına �z�n ver�yor.

Farklı müşter�ler tek sunucu üzer�nden sadece kend� s�stemler�ne 
er�şeb�l�yor ve b�lg� güvenl�ğ� korunuyor. 

YEDEKLİLİK
Pas�f Yedekl�l�k; S�stem akt�f ve pas�f olarak konumlandırılan 
sunucular arasında sıcak geç�ş yapab�l�yor. Akt�f olan sunucuda 
oluşacak b�r arıza durumunda pas�f olarak konumlandırılmış 
sunucudan h�zmet vereb�l�yor. 

Pas�f olarak konumlandırılmış sunucu akt�f üzer�nde yapılan                   
değ�ş�kl�kler� planlanmış zamanlarda üzer�ne aldığı �ç�n ver� kaybı 
olmadan s�stem çalışmaya devam edeb�l�yor. S�stem planlanmış 
veya �sten�ld�ğ� zaman üzer�ndek� konf�gürasyon b�lg�s�n�n yedeğ�n� 
alab�l�yor. İsten�ld�ğ�nde bu yedekten ger� yükleme yapılab�l�yor.

Coğraf� Yedekl�l�k; Akt�f ve pas�f sunucular farklı coğraf�k yerlerde 
konumlandırılab�l�yor. Merkezde oluşacak b�r felaket durumunda 
farklı bölgedek� sunucu devreye g�rerek s�stem�n çalışmasını devam 
ett�r�leb�l�yor.

Donanımsal Yedekl�l�k; Kullanılan sunucular üzer�nde RAID                
yapılarıyla hard d�sk yedeklemes� yapılab�l�yor. Yedek güç kaynağı 
kullanımı seçeneğ� de bulunuyor.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ



KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ, REKABETİN HIZLA
ARTTIĞI İŞ DÜNYASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ
KORUYOR VE ARTTIRIYOR. 
ARTAN ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİ, KURUMLARI
RAKİPLERDEN FARKLILAŞTIRIYOR VE REKABETTE
BİR ADIM ÖNE ÇIKARIYOR. 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Karel IP Çağrı Merkez� �le güçlenen müşter� �l�şk�ler�n�z sayes�nde 
müşter�ler�n�z mutlu, sadık, ürün almaya yatkın ve f�rmanızla �ş  
b�rl�ğ� yapmaya �stekl� hale gel�yor. S�stem, müşter� h�zmetler�  
stratej�n�z� destekleyecek tüm esnek özell�kler� sunuyor.

HIZLI VE ESNEK ÇAĞRI DAĞITIMI
Karel IP Çağrı Merkez�’nde çağrılar hızla karşılanıyor, önceden 
terc�hen ed�len yöntemle dağıtılıyor ve arayan müşter�ye en uygun 
operatör tarafından yanıtlanıyor. 

Karel IP Çağrı Merkez� b�rb�r�nden farklı çağrı dağıtım senaryolarını 
destekl�yor. Dengel�, rastgele, sıralı, puanlı, da�resel, k�ş�sel ve VIP 
g�b� farklı dağıtım senaryoları �le farklı çalışma yöntemler�                       
sunuluyor. 

Esnek çağrı dağıtımı sayes�nde müşter�ler�n bekleme süreler� en aza 
�nd�rgen�yor. Tüm operatörler�n meşgul olduğu durumda müşter�ler 
sesl� mesaj bırakab�l�yor veya �sterlerse sırada  beklet�leb�l�yor. 
Önceden kayded�len bekleme mesajları ve müz�k, bekleme sırasında 
müşter�ler�n konforlu şek�lde ağırlanmasını sağlıyor.

GELİŞMİŞ IVR - İNTERAKTİF SESLİ YANIT
Ses tanıma ve �şleme teknoloj�ler�n� de destekleyen gel�şm�ş IVR 
s�stem� �le müşter�ler standart �şlemler� telefon tuşları aracılığı �le 
tamamlayab�l�yor. IVR s�stem� sayes�nde operatörler�n �ş yükü 
azalıyor, aynı anda gelen b�rçok çağrı yanıtlanıyor ve ek güvenl�k 
sağlanıyor. Özell�kle kred� kartı b�lg�s� veya beled�ye h�zmetler�ne a�t 
borç sorgulaması g�b� standart �şlemlerde yüksek performans elde 
ed�l�yor.  Ses teknoloj�ler�n�n kullanımı terc�h ed�ld�ğ�nde müşter�ler 
sesl� komutlarla er�şmek �sted�kler� noktalara daha hızlı                          
yönlend�r�leb�l�yor. 

Müşter� ver�tabanına er�ş�m uygulamalarıyla b�rçok �şlem                      
operatörlere ulaşmadan gerçekleşt�r�leb�l�yor.

FARKLI ERİŞİM YÖNTEMİ - WEBFON
Müşter�ler�n çağrı merkez�n� web s�tes� üzer�nden ücrets�z olarak 
aramalarını sağlayan b�r uygulama olan Webfon �le web s�tes�n� 
z�yaret edenler�n anında ve herhang� b�r telefon ücret� ödemeden 
b�lg�sayarları üzer�nden h�zmet almaları sağlanab�l�yor.

Kolay kullanımı �le öne çıkan Webfon sayes�nde ürünler ve                            
h�zmetler hakkında destek ve satış yapılarak müşter� memnun�yet� 
arttırılab�l�yor. Webfon, özell�kle canlı operatör desteğ� vermeyen 
IVR yapıları �ç�n �deal b�r altyapı sağlıyor.



ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİ

WEB TABANLI YENİ NESİL ARAYÜZ
Web tabanlı kullanıcı dostu arayüze sah�p s�stem, karşılanan tüm 
çağrıların durumlarını operatör b�lg�sayarlarındak� web ekranlarında 
göster�yor. Ana özell�kler karmaşa yaratmadan en az sayıda                 
ekranda b�rleşt�r�l�yor. Temel çağrı �şlemler�n�n tamamı web               
arayüzü üzer�nden her an her yerden tamamlanab�l�yor. Operatörler 
web arayüzünde kuyruklarda bekleyen çağrı durumu �le arayanların 
numara b�lg�s�n� de göreb�l�yor. Tamamı Türkçe olan arayüzler 
sayes�nde operatör uyum ve eğ�t�m süres� azalıyor, çalışma                
performansı yüksel�yor ve s�steme hak�m�yet artıyor. Arayüzler 
genel kabul gören tüm web tarayıcılarında sorunsuz çalışıyor.

SİSTEMATİK ÇALIŞMA
Operatörler b�lg�sayar ekranlarında görüntülenen web arayüzündek�
log-�n, log-out tuşları vasıtasıyla s�steme g�r�ş ve çıkış yapab�l�yor. 
Günlük çalışma sırasında Gerekçel� Mola S�stem� �le çalışmalarına 
ölçüleb�l�r ve kontrol ed�leb�l�r aralar vereb�l�yor. Log-�n, log-out ve 
mola s�stem�n� operatör �sterse IP telefon üzer�nden de                            
yapılandırab�l�yor.

GELİŞMİŞ ÇAĞRI DAĞITIMI VE TEMEL ÖZELLİKLER
Gel�şm�ş çağrı dağıtım yapısı ve özelleşt�r�leb�len sınırsız sayıda 
çağrı kuyruğu �le çağrı akışları hızlı ve sorunsuz gerçekleş�yor. 
Çağrılar �sten�rse personel yeteneğ�ne göre dağıtılab�l�yor ve özel 
müşter�ler�n�z �ht�yaçlarına en uygun n�tel�ktek� personel�n�zle en hızlı 
şek�lde görüştürülüyor. 

S�stem gerekt�ğ�nde tüm çağrıları öncel�kle IVR’a yönlend�r�p oradan 
operatörlere dağıtımını yapab�l�yor. Dağıtım IVR’da yapılan                    
tuşlamaya ve bu tuşlamanın b�r ver� tabanından aldığı sonuca göre 
olab�l�yor. Yetenek bazlı yönlend�rme; uzun süre bekleyene, rasgele 
, sıralı yönlend�rme g�b� gel�şm�ş dağıtım algort�maları kullanılıyor. 
Kuyrukta bekleyene sıra ve tahm�n� bekleme süres� söyleme,              
operatörlere otomat�k cevap verme g�b� özell�kler desteklen�yor. 
Operatör performansları �zleme, gerekt�ğ�nde mob�l uygulamalarla 
temel superv�sorluk görevler� de yer�ne get�r�leb�l�yor.

ETKİN OPERATÖR YÖNETİMİ
Operatörler�n tüm hareket ve faal�yetler� çağrı merkez� yönet�c�ler� 
(superv�sor) tarafından �zleneb�l�yor, gerekl� görüldüğü durumlarda 
anlık müdahale ed�leb�l�yor ve ayrıntılı şek�lde raporlanab�l�yor. 
Çağrı merkez� yönet�c�ler� tek ekran üzer�nden kuyruk sayısını, 
kuyruklardak� müşter� sayısını, k�m�n ne kadar süred�r bekled�ğ�n�, 
operatörler�n k�m�nle ne kadar süred�r görüştüğünü ve hang�                 
operatörün ne durumda olduğunu canlı �zleyeb�l�yor. Operatörler� 
yöneten çağrı merkez� yönet�c�s� �ster seçt�ğ� b�r operatörü, �sterse 
tüm operatörler� bel�rl� b�r sırayla d�nleyeb�l�yor ve gerek duyduğu 
durumlarda müşter� tarafından duyulamayacak şek�lde görüşmeye 
dah�l olab�l�yor. Yönet�c� bu şek�lde operatörü müşter� memnun�yet�n� 
sağlayab�leceğ� en uygun şek�lde sesl� olarak yönlend�reb�l�yor.

Çağrı merkez� yönet�c�ler� operatörün log-�n / log-out durumunu 
değ�şt�reb�l�yor; kuyruk, dağıtım öncel�kler�, mesa� saat�, vard�ya 
süres� ve �s�m b�lg�ler�n� bel�rleyeb�l�yor, yen� mola türler� ve çağrı 
�şaretler� tanımlayab�l�yor. 

Karel IP Çağrı Merkez�, s�stem�n aşırı yoğun olduğu durumlarda 
yönet�c�ler�n de operatör g�b� çalışmasına olanak sağlıyor.



KURUM VERİMLİLİĞİ

Çalışma amacı �ster müşter� h�zmetler�, �ster satış �ster tekn�k 
destek olsun Karel IP Çağrı Merkez�, sağladığı ver�ml�l�k �le çalışan                     
sayısından tasarruf etmen�ze ve daha etk�n h�zmet sunmanıza 
yardımcı oluyor.

MEKANDAN BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Karel IP Çağrı Merkez�’n�n tamamen IP tabanlı yapısı sayes�nde   
bölgesel �ş gücünün yeters�zl�ğ� artık h�zmet kal�ten�z �ç�n b�r sorun 
oluşturmuyor. Çağrı merkez� çalışanları �sten�rse s�steme her an her 
yerden �nternet üzer�nden bağlanab�l�yor. Mekandan bağımız               
çalışab�len çağrı merkez� yönet�c�ler�, �nternet�n olduğu her                
noktadan of�s �ç�ndeym�ş g�b� tüm s�stem� yöneteb�l�yor.

S�stem kend� üzer�ndek� SBC yazılımıyla, NAT arkası çalışmalara 
�z�n ver�yor. Internet ve yeterl� band gen�şl�ğ� olan uzak b�r                   
bölgede çalışmakla, merkezde çalışma arasında telefon  ve s�stem 
özell�kler� arasında  h�çb�r fark bulunmuyor. 

DIŞ ARAMALARDA ARTAN CİRO VE VERİMLİLİK
Karel IP Çağrı Merkez�, müşter� aramalarını karşılamanın yanında 
önceden bel�rlenen yöntemlerle dış arama çalışmaları da                    
gerçekleşt�reb�l�yor. Dış aramalar satış, �ş tak�b�, müşter�                   
memnun�yet� tak�b�, müşter� b�lg�lend�rme, randevu tak�b� ve anket 
çalışması g�b� amaçlarla kullanılab�l�yor.

Karel IP Çağrı Merkez�’n�n dış arama desteğ� �le proakt�f k�ml�k         
kazanan �şletmen�ze artan müşter� sadakat� �le ek müşter� taleb� 
oluşması da sağlanab�l�yor. 

KAPSAMLI VE GERÇEK ZAMANLI RAPORLAMA
Kapsamlı, gerçek zamanlı ve esnek raporlama s�stem� �le kurum ve 
personel ver�ml�l�ğ� kontrol ed�l�yor, çalışma yöntem�ne müdahaleler 
hızlı ve etk�n şek�lde gerçekleşeb�l�yor. 

ENTEGRE SES KAYIT, PERFORMANS KALİTE YÖNETİMİ
S�stem üzer�nde bulunan ses kayıt s�stem� RTP paketler�yle s�steme 
g�r�ş yapmış operatör b�lg�ler�n� eşleşt�rerek, web tabanlı  arayüzden 
bu kayıtların d�nlenmes�ne operatörlere not ver�lmes�ne �mkan 
ver�yor. Mp3, Wav, GSM g�b� farklı formatlarda ses kayıtları, s�stem 
hard d�sk�nde veya farklı saklama alanlarında saklanab�l�yor. S�stem 
üzer�nde operatör olmayan dah�l� aboneler�n de kaydına �mkan 
ver�l�yor. Kayded�len b�lg�ler oldukça gel�şm�ş f�ltrelere göre (süre , 
arayan, tar�h vs ) sıralanab�l�yor ve kayıtlar �çer�s�nde arama                     
yapılab�l�yor. S�stem üzer�ne entegre olduğu �ç�n ayrıca SIP, PRI 
Analog b�r bağlantı gerekt�rm�yor. Çağrı Merkez� s�stem�yle aynı 
saat� kullandığı �ç�n NTP veya lokal ayarlanmış saatten dolayı 
kayıtlarda b�r karışıklık olmuyor.S�stem, ses kayıtlarının                          
notlandırılmasını ve performans yönet�m�n� sağlıyor.

ÇAĞRI MERKEZİ - CRM İŞBİRLİĞİ
İstenen herhang� b�r CRM programı �le entegre olab�len s�stem, tüm 
müşter� ver�ler�n�z� kolaylıkla kayıt altına almanızı ve �sted�ğ�n�z 
anda çağrı merkez� performansınızı arttırmak �ç�n kullanab�lmen�z� 
sağlıyor. Karel IP Çağrı Merkez� – CRM �şb�rl�ğ�, ürün ve h�zmetler�n
�y�leşt�r�lmes�nden pazarlama ve satış etk�nl�kler�n�n doğru b�lg�lerle 
yönet�lmes�ne kadar b�r d�z� ek fayda da sunuyor.

Karel IP Çağrı Merkez� – CRM �şb�rl�ğ� sayes�nde arayan k�ş�ler�n 
daha önce arayıp aramadığı anında tesp�t ed�l�yor, arayanın daha 
önce CRM s�stem�ne kayded�lm�ş tüm b�lg�ler� operatörün ekstra b�r 
çaba sarf etmes�ne gerek kalmadan b�lg�sayar ekranında otomat�k 
olarak görüntülen�yor. Bu özell�k sayes�nde arayan prof�l� operatör 
tarafından çok kısa b�r sürede algılanıyor ve etk�n h�zmet ver�lmes� 
sağlanıyor. 

CRM �şb�rl�ğ�yle özel müşter�ler�n sadece onlara atanmış özel 
operatörler tarafından karşılanması sağlanıyor. S�stem farklı CRM 
s�stemler�yle, CTI l�nk üzer�nden, ver� tabanı üzer�nden ve gel�şm�ş 
hazır webserv�sler üzer�nden entegrasyon �mkanı ver�yor.

KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ, İŞLETMELER İLE 
ÖZEL İLGİ BEKLEYEN MÜŞTERİLERİ DAHA DA 
YAKINLAŞTIRAN İLETİŞİM KÖPRÜSÜNÜ 
KURUYOR. KULLANIM AMACINA GÖRE 
ÖZELLİKLERİ FARKLILAŞABİLEN ESNEK YAPISI
MÜŞTERİ SADAKATİNİ ARTTIRIRKEN,
MASRAFLARI DÜŞÜREN TEKNOLOJİSİ
İSTENİLEN HER TİP HABERLEŞME SİSTEMİNE 
VEYA CRM YAZILIMINA ENTEGRE ÇALIŞMASINI 
SAĞLAYAN ALTYAPISI İLE İŞLETMELERE ESNEK 
BİR ÇÖZÜM SUNUYOR.
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MİNİ CRM
Müşter� �l�şk�ler�n� kullanımı kolay ve ekonom�k b�r s�stemle                 
yönetmek �steyen ş�rketler �ç�n Karel IP Çağrı Merkez�, kend� �ç�nde 
b�r M�n� CRM uygulaması barındırıyor. M�n� CRM uygulaması �le 
operatörler arayan müşter�lere ve görüşmeye a�t not ve b�lg�ler� 
daha sonrak� görüşmelerde kullanab�lmek �ç�n müşter� ver�tabanına 
kolayca kaydedeb�l�yor. Arayanların b�lg�ler� operatörler tarafından 
otomat�k pop-up ekranlar aracılığıyla anında görüntüleneb�l�yor. 
M�n� CRM uygulaması sayes�nde müşter�lerle kurulan her temas, 
kurumsal hafızaya kayded�lm�ş oluyor. Bu sayede müşter�lere hızlı 
ve tutarlı b�r h�zmet deney�m� yaşatılıyor.

ÇAĞRI İŞARETLEME
Çağrı merkez� yönet�c�s�, �sterse çağrıların önceden bel�rlenen 
kr�terlere göre �şaretlenmes�n� (kampanya dönüş, yen� ürün taleb�, 
�stek, ş�kayet, s�par�ş g�b�) ve daha sonra �şaretlenen çağrıların 
ayrıca raporlanmasını sağlayab�l�yor. İşaretleme �le sağlanan çağrı 
sınıflandırması sayes�nde kurumunuzun hang� h�zmetler�n�n popüler 
olduğu veya hang� ürün ve h�zmetler� gel�şt�rmen�z gerekt�ğ�                 
bel�rleneb�l�yor. Operatör her çağrının sonunda o çağrıyı                            
sınıflandıracak �şaret� kaydederek, kurumun ürün ve h�zmetler� �le 
�lg�l� yönel�m�n tesp�t ed�lmes�ne yardımcı oluyor.  

Bu farklı özell�k sayes�nde kampanya, anket yönet�m� g�b� özel 
çalışmaların etk�nl�ğ� arttırılab�l�yor. 

GEREKÇELİ MOLA SİSTEMİ
Gerekçel� mola s�stem� �le operatörler�n çalışma performansı 
kontrol altına alınırken mot�vasyonun çalışma ver�ml�l�ğ�n�                   
arttıracak düzeyde kalması da garant� altına alınıyor. Mola türüne 
göre günlük sayı ve süre sınırlamaları get�r�leb�l�yor, yen� mola 
türler� tanımlanab�l�yor.

UYGUN MALİYET VE GELECEĞE YATIRIM
Karel IP Çağrı Merkez� modüler s�stem yapısı sayes�nde �sted�ğ�n�z 
an �ht�yaç duyduğunuz yeteneklere sah�p olma esnekl�ğ�n� sunuyor. 

Kurumların sadece bu güne değ�l geleceğe de yatırım yaparak 
başarı sağlayab�ld�ğ� günümüz �ş hayatında, değ�şken talepler�n�z� 
hızla karşılayab�lecek açık yapısı, gen�şleyeb�l�rl�ğ�, güncel                    
teknoloj�lere er�ş�m sağlaması ve �şletme mal�yetler�n� düşürmes� 
sayes�nde Karel IP Çağrı Merkez� geleceğe yapılmış en uygun 
yatırım olarak ortaya çıkıyor.

KOLAY YÖNETİM VE BAKIM
BT yönet�c�s�n�n �nternet�n olduğu her yerden s�steme ulaşmasını 
destekleyen yapısı sayes�nde yönet�m, bakım ve destek h�zmetler� 
hızla sağlanab�l�yor.

S�stem gerekt�ğ�nde tüm çağrıları öncel�kle IVR’a yönlend�r�p oradan 
operatörlere dağıtımını yapab�l�yor. Dağıtım IVR’da yapılan                    
tuşlamaya ve bu tuşlamanın b�r ver� tabanından aldığı sonuca göre 
olab�l�yor. Yetenek bazlı yönlend�rme; uzun süre bekleyene, rasgele 
, sıralı yönlend�rme g�b� gel�şm�ş dağıtım algort�maları kullanılıyor. 
Kuyrukta bekleyene sıra ve tahm�n� bekleme süres� söyleme,              
operatörlere otomat�k cevap verme g�b� özell�kler desteklen�yor. 
Operatör performansları �zleme, gerekt�ğ�nde mob�l uygulamalarla 
temel superv�sorluk görevler� de yer�ne get�r�leb�l�yor.

ETKİN OPERATÖR YÖNETİMİ
Operatörler�n tüm hareket ve faal�yetler� çağrı merkez� yönet�c�ler� 
(superv�sor) tarafından �zleneb�l�yor, gerekl� görüldüğü durumlarda 
anlık müdahale ed�leb�l�yor ve ayrıntılı şek�lde raporlanab�l�yor. 
Çağrı merkez� yönet�c�ler� tek ekran üzer�nden kuyruk sayısını, 
kuyruklardak� müşter� sayısını, k�m�n ne kadar süred�r bekled�ğ�n�, 
operatörler�n k�m�nle ne kadar süred�r görüştüğünü ve hang�                 
operatörün ne durumda olduğunu canlı �zleyeb�l�yor. Operatörler� 
yöneten çağrı merkez� yönet�c�s� �ster seçt�ğ� b�r operatörü, �sterse 
tüm operatörler� bel�rl� b�r sırayla d�nleyeb�l�yor ve gerek duyduğu 
durumlarda müşter� tarafından duyulamayacak şek�lde görüşmeye 
dah�l olab�l�yor. Yönet�c� bu şek�lde operatörü müşter� memnun�yet�n� 
sağlayab�leceğ� en uygun şek�lde sesl� olarak yönlend�reb�l�yor.

Çağrı merkez� yönet�c�ler� operatörün log-�n / log-out durumunu 
değ�şt�reb�l�yor; kuyruk, dağıtım öncel�kler�, mesa� saat�, vard�ya 
süres� ve �s�m b�lg�ler�n� bel�rleyeb�l�yor, yen� mola türler� ve çağrı 
�şaretler� tanımlayab�l�yor. 

Karel IP Çağrı Merkez�, s�stem�n aşırı yoğun olduğu durumlarda 
yönet�c�ler�n de operatör g�b� çalışmasına olanak sağlıyor.



KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİNİN OUTBOUND 
(DIŞ ARAMA) ÖZELLİKLERİ İLE İŞLETMENİZ 
PROAKTİF KİMLİK KAZANIYOR, MÜŞTERİ 
SADAKATİNİZ ARTIYOR VE EK MÜŞTERİ TALEBİNİZ
OLUŞUYOR.

OUTBOUND ( DIŞ ARAMA ) ÖZELLİKLERİ

Günümüzün çağrı merkezler�nde, müşter� memnun�yet� artışı ve 
satış artışı hedefler�n� gerşekleşt�rmek �ç�n sadece gelen çağrılara 
h�zmet vermek yeterl� olmuyor. Müşter�ye b�r adım daha yakın 
olab�lmek �ç�n �şletmeler�n proakt�f yöntemler kullanmaları gerek�yor. 
İşletmeler bu nedenle müşter�ler�ne veya potans�yel müşter�lere 
ulaşmanın en kolay ve en az mal�yetl� yöntemler�nden b�r� olan 
telefon �le er�ş�m� kullanmayı terc�h ed�yor. Klas�k s�stemlerde 
kullanıcılar elle arama, başarısız aramaları tekrarlama, aramaları 
raporlama g�b�  esasında teknoloj� �le çok daha ver�ml� ve kolay 
yapılab�lecek tekn�k konulara odaklanıyor. Telefon aramalarını 
s�stemat�k, hızlı, ver�ml� ve benzer kal�tede yapılmasına �mkan 
sağlayan outbound çağrı merkez� teknoloj�s� kullanıldığında �se 
�şletme personel�, müşter� memnun�yet�, pazarlama, satış g�b� ana 
amaçlara yöneleb�l�yor.

Karel IP Çağrı Merkez� outbound özell�kler� �le önceden bel�rlenen 
yöntemlerle satış, müşter� memnun�yet� tak�b�, müşter� b�lg�lend�rme, 
randevu tak�b� ve anket çalışması g�b� amaçlarla dış aramalar                 
kolaylıkla gerçekleşt�r�l�yor. Outbound özell�kler�n�n sağladığı                 
s�stemat�k dış arama desteğ� �le proakt�f k�ml�k kazanan �şletmen�z�n 
satışları artıyor, artan müşter� sadakat� �le de ek müşter� taleb� 
oluşuyor. 

GELİŞMİŞ ARAMA YÖNTEMLERİ
Outbound özell�kler� elle yapılan aramaların dışında farklı arama 
teknoloj�ler�n� de destekl�yor. S�steme g�r�len hedef arama l�steler� 
farklı yöntemler kullanarak aranab�l�yor. S�steme CSV formatında 
herhang� b�r arama l�stes� de yükleneb�l�yor.

Arama Stratej�ler�: Ulaşılamayan müşter�lere ulaşmak �ç�n çeş�tl� 
arama stratej�ler� kullanılab�l�yor. S�stemde zaman ve deneme 
sayısı bel�rlenerek, otomat�k arama tekrarları �le er�ş�lemeyenlere 
tekrar ulaşmak mümkün oluyor.

L�ste F�ltreleme: S�stem, arama l�steler�nde önceden bel�rlenen 
kr�terler �le f�ltreler uygulayarak aramaların bel�rl� k�ş� veya gruplar 
üzer�nde gerçekleşt�r�lmes�n� sağlayab�l�yor.

Prev�ew arama �le operatör, arama s�stemat�ğ�n� kend�s� kontrol 
edeb�l�yor. Operatör, s�stem otomat�k olarak arama yapmadan önce 
arayacağı k�ş�n�n b�lg�ler�n� ekranında görüyor ve kend�s�n� hazır 
h�ssett�ğ�nde aramayı başlatıyor. Prev�ew aramayla b�rl�kte arama 
sonuç kodları, Karel’�n sağladığı CRM s�stem�nde veya �şletmen�n 
CRM s�stem�nde  saklanıp raporlanab�l�yor. Kampanyanının sonuçları 
saklanıp kampanya üzer�nde gel�şt�rmeler yapılab�l�yor, sonrak� 
kampanyalar �ç�n stratej�ler gel�şt�r�leb�l�yor, müşter� ver� tabanı 
güncelleneb�l�yor.

Progress�ve arama �le aranan müşter�ler h�çb�r zaman kuyrukta 
beklem�yor. Operatör sadece gelen çağrılara odaklanıyor. Operatör 
müsa�t konuma geçt�ğ� anda s�stem otomat�k olarak yen� b�r çağrı 
başlatıyor. Bu yöntem, s�stemde tanımlanan arama stratej�ler�yle, 
ulaşılamayan müşter�lere farklı zaman aralıklarında ulaşma �mkanı 
sağlıyor.



OUTBOUND ÖZELLİKLERİ - CRM İŞBİRLİĞİ
İstenen herhang� b�r CRM s�stem� �le entegre olab�len s�stem, ek b�r 
çaba olmaksızın arama önces�nde müşter� b�lg�ler�n�n operatör 
ekranında görüntülenmes�n� sağlıyor. 

Arama sonrasında müşter� b�lg�ler� güncelleneb�l�yor ve müşter� 
notları kurumsal hafızaya alınab�l�yor.

M�n� CRM: Karel IP Çağrı Merkez�, CRM’� olmayan �şletmeler �ç�n 
dah�l� b�r m�n� CRM yazılımını kend� bünyes�nde barındırıyor.

GELİŞMİŞ OUTBOUND IVR
Outbound yapısı, dış arama çağrılarını terc�h ed�l�rse operatör yer�ne 
gel�şm�ş  IVR yapısına aktarab�l�yor. IVR arananlara standart veya 
değ�şken anons d�nletme, tuşlamalarla ek b�lg�ler verme g�b� 
h�zmetler sunab�l�yor. 

AYRINTILI OUTBOUND RAPORLAMA
Karel IP Çağrı Merkez� sadece outbound çağrılarına özel raporlar 
sunuyor. Raporlar bel�rl� zaman aralıklarında serv�s, operatör veya 
çağrı odaklı gruplarda oluşturulab�l�yor. Raporlar sayes�nde çağrı 
merkez�n�n performansı ölçülüyor ve kapas�te planlaması �ç�n baz 
alınacak trendler bel�rlen�yor. S�stem yapılan dış aramaları                  
er�ş�leb�l�rl�k kr�terler�ne (Meşgul, Cevap Vermeyen, Kapalı Telefon, 
vb) göre sınıflandırıp raporlayab�l�yor. Bu sayede outbound arama 
performansı arttırılab�l�yor. İsten�rse arama noktasındak� ISDN veya 
SIP s�stemlerden gelen otomat�k mesajlar algılanıyor ve arka 
planda elen�yor. 

Tüm s�stem raporları �sten�rse PDF veya CSV formatlarında dışa 
aktarılab�l�yor. 
  

Dış Arama Raporu: Çağrı merkez� operatörler�n�n dışarıya doğru 
yaptığı arama detaylarını görüntülüyor. Operatörler�n seç�len zaman 
d�l�m�nde, hang� dah�l�den hang� har�c� numarayı toplam ne kadar 
süre aradıklarını göstereb�l�yor.

Outbound Kampanya Raporu: Operatörler�n dış arama modülü �le 
kampanya kapsamında yaptığı aramaların er�ş�m ve detaylarına 
�l�şk�n ver�ler raporlanab�l�yor.

ENTEGRE OUTBOUND SES KAYIT
Karel IP Çağrı Merkez� olası �ht�lafları engellemek �ç�n görüşmeler 
başlamadan önce görüşmeler�n müşter� memnun�yet� �ç�n kayıt 
altına alındığı mesajı aranana aktarıyor. Ses kayıtları operatör 
kayıtlarının görüntülend�ğ� raporlarla b�rl�kte d�nleneb�l�yor. 

Outbound ve �nbound görüşmeler�n tamamı ek b�r donanım                 
kullanmadan aynı platformda kayıt altına alınıyor. Bu dah�l� kayıt 
yöntem� sayes�nde b�rb�rler�ne aktarılan çağrılar tek b�r kayıt                 
dosyası olarak kayded�l�yor ve kayıt tak�b� kolaylaşıyor. 

TEK OPERATÖR LİSANSI
Karel IP Çağrı Merkez�’nde operatör l�sansları, �nbound ve outbound 
özell�kler�n�n her �k�s�n� de destekl�yor. Outbound çalışma �ç�n ek b�r 
operatör l�sans bedel� talep ed�lm�yor. 

S�stemde b�r operatör hem outbound hem �nbound müşter� tems�lc�s� 
olarak çalışab�l�yor.  Inbound çağrı karşılayan operatörler çağrı 
yoğunluğu azaldığı zaman outbound operatör olarak da çalışmaya 
başlayab�l�yor. Bu yöntem �le operatörler�n çalışma süre ve                   
ver�ml�l�kler� artıyor, vard�ya planlama kolaylaşıyor.



KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ KULLANAN İŞLETMELERDE,
OPERATÖRLER DIŞ OFİS, EV, FARKLI ÜLKE
GİBİ İNTERNET ERİŞİMİ OLAN HERHANGİ BİR NOKTADAN 
ÇAĞRI MERKEZİNE BAĞLANIP HİZMET VEREBİLİYOR. 
BU DURUM İŞLETME MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜYOR VE 
İSTENİLEN YETKİNLİKLERDE PERSONEL BULMAYI
KOLAYLAŞTIRIYOR. 

AYRINTILI RAPORLAMA

Karel IP Çağrı Merkez�’n�n entegre raporlama araçları sayes�nde ver� 
tabanlarında saklanan tüm s�stem ver�ler� raporlanab�l�yor, PDF 
veya CSV formatında dışarıya aktarılab�l�yor. Saatl�k, haftanın 
gününe göre, haftalık, aylık, yıllık veya tar�he göre üret�leb�len serv�s, 
operatör ve çağrı odaklı rapor grupları �le çağrı merkez�n�n                  
performansı ölçüleb�l�yor, kapas�te planlaması �ç�n baz alınacak 
trendler bel�rleneb�l�yor.

GELEN/GİDEN ÇAĞRI RAPORLARI
Çağrı Özetler�: Çağrı sayısı, kaçının cevaplandığı, kaçının �ptal 
ed�ld�ğ� ve kaçının aktarıldığı saatl�k, haftanın gününe göre, haftalık, 
aylık, yıllık veya tar�he göre günlük olarak raporlanıyor ve graf�kte 
göster�l�yor. İstenen sayıda kuyruk seç�lerek rapor f�ltreleneb�l�yor.
Çağrı Sayısı: Çağrı sayıları saatl�k, haftanın gününe göre, haftalık, 
aylık, yıllık veya tar�he göre günlük olarak raporlanıyor ve graf�kte 
göster�l�yor. İstenen sayıda kuyruk seç�lerek rapor f�ltreleneb�l�yor.
Çağrı Süres�: Çağrı bekleme ve konuşma süreler� saatl�k, haftanın 
gününe göre, haftalık, aylık, yıllık veya tar�he göre günlük olarak 
raporlanıyor ve graf�kte göster�l�yor. İstenen sayıda kuyruk seç�lerek 
rapor f�ltreleneb�l�yor.
Şeh�rlere Göre Çağrı Sayıları: Çağrıların hang� şeh�rlerden veya 
kend� alan koduyla numara dağıtan operatörlerden (örn. GSM 
operatörler�) geld�ğ� adet olarak, tar�h aralığına göre raporlanıyor ve 
graf�kte göster�l�yor. İstenen sayıda kuyruk seç�lerek rapor                   
f�ltreleneb�l�yor.

İPTAL ÇAĞRI RAPORLARI
İptal Detay Raporu: İptal ed�len çağrılara a�t tar�h-saat, arayan 
numara, �ptal neden�, toplam bekleme süres�, kuyruğa g�r�ş ve çıkış 
sırası tar�h aralığına göre raporlanab�l�yor. Rapor üzer�nden tıklanarak 
arayan müşter�ye ger� arama yapılab�l�yor.

İptal Numara L�stes�: İptal ed�len çağrılara a�t arayan numara, 
toplam bekleme süres� ve toplam arama sayısı tar�h aralığına göre 
raporlanıyor. Rapor üzer�nden tıklanarak arayan müşter�ye ger� 
arama yapılab�l�yor.

İptal Arama Özet�: İptal ed�len çağrılara a�t ger� aranan, ger� 
aranmayan, ger� aranıp da ulaşılamayan çağrı sayısı tar�h aralığına 
göre raporlanıyor. 

KUYRUK RAPORLARI
Kuyruk Özetler�: Kuyruklara gelen / cevaplanan / �ptal ed�len / 
ortalama bekleme süres� önces�nde cevaplanan / ortalama bekleme 
süres� önces�nde �ptal ed�len / ortalama bekleme süres� sonrasında 
�ptal ed�len çağrı sayıları, m�n�mum / maks�mum / ortalama                
bekleme ve konuşma süreler�, kuyruk uzunluğu, operatör sayısı ve 
serv�s sev�yes� saatl�k, haftanın gününe göre, haftalık, aylık, yıllık 
veya tar�he göre günlük olarak raporlanab�l�yor.

Kuyruğa Gelen Çağrılar: Kuyruklara gelen / cevaplanan / �ptal 
ed�len / aktarılan çağrı sayıları, ortalama ve maks�mum bekleme ve 
konuşma süreler� tar�h aralığına göre raporlanıyor, çağrı sayıları 
graf�kte de göster�leb�l�yor.  

Bekleme Süres�: Kuyruklara gelen çağrılar bekleme süreler�ne 
göre gruplanıyor ve adetsel olarak tar�h aralığına göre raporlanıyor.
0-20 san�ye, 21-45 san�ye, 46-60 san�ye, 60 san�yeden fazla



UZAKTAN ÇALIŞMA OLANAĞI
MOBIL SUPERVISOR : Karel IP Çağrı Merkez� kullanan çağrı merkez� 
yönet�c�ler� �ç�n gel�şt�r�lm�ş, Andro�d ve �OS üzer�nden çalışan, çağrı 
merkez� operatör ve kuyruklarına �l�şk�n terhel ver�ler�n her an her 
yerden kolayca �zleneb�lmes�n� ve  gerekt�ğ�nde müdahale ed�leb�lmes�n�
sağlayan b�r mob�l uygulama.

BİNA İÇİNDE MOBİLİTE RAHATLIĞI
IP DECT: Çağrı merkez� operatörler�n�n kablosuz haberleşme 
�ht�yacı �ç�n güven�l�r DECT standardını ve VoIP teknoloj�s�n� b�rl�kte 
kullanan, esnek ve yüksek performanslı çözümler.

W�F� : SIP uyumlu W�F� el ün�teler� ve akıllı mob�l telefonlarda W�F� 
üzer�nden çalışan SIP uyumlu yazılım uygulamaları.

şekl�nde 4 grup bulunuyor, bu gruplardak� çağrı adetler� graf�kte de 
göster�l�yor. Ayrıca gruplardak� çağrıların kaç tanes�n�n cevaplandığı 
kaç tanes�n�n �ptal ed�ld�ğ� de raporda yer alıyor. 

Kuyruk Uzunluğu: Kuyruklardak� operatör sayıları ve cevaplanan / 
�ptal ed�len / aktarılan çağrı sayıları ve operatör sayıları saatl�k,              
haftanın gününe göre, haftalık, aylık, yıllık veya tar�he göre günlük 
olarak raporlanab�l�yor, çağrı sayıları graf�kte de göster�l�yor. 

OPERATÖR RAPORLARI  
Gelen Çağrı Sayısı: Operatör bazında çağrı sayıları tar�h aralığına   
göre raporlanab�l�yor. Raporda gelen / g�den / cevaplanan 
/cevaplanamayan / aktarılan çağrı sayıları, toplam / ortalama 
/maks�mum konuşma süreler� yer alıyor, çağrı sayıları graf�kte de 
göster�l�yor.

Mola Kayıtları: Operatör bazında mola kayıtları tar�h aralığına göre 
raporlanab�l�yor. Raporda mola başlama ve b�t�ş tar�h-saat�, türü, 
kullanılan süre ve �z�n ver�len sürey� aşan süre yer alıyor.

Operatör Özetler�: Operatör bazında gelen çağrı / mola / oturum 
sayıları ve konuşma / oturum süreler� saatl�k, haftanın gününe göre,  
haftalık, aylık, yıllık veya tar�he göre günlük olarak raporlanab�l�yor.

Operatör Kayıtları: Operatör bazında çağrılara a�t b�lg�ler tar�h aralığına
göre raporlanab�l�yor. Rapordak� her çağrıya a�t görüşme kaydı tek 
tuşla d�nleneb�l�yor. Kuyruk, operatör, telefon numarası, gelen çağrılar            
göster�ls�n, g�den çağrılar göster�ls�n seçenekler�ne g�r�ş yapılarak 
sonuçlar f�ltreleneb�l�yor.

Operatör Ver�ml�l�k Raporu: Operatörler�n seç�len zaman d�l�m�nde, 
kuyruklar bazında ver�ml�l�k raporları oluşturulab�l�yor.

İŞARET RAPORLARI
İşaret Genel Dağılımı: İşaretlenm�ş çağrılardan elde ed�len �şaret 
b�lg�ler� adet olarak tar�h aralığına göre raporlanab�l�yor ve graf�kte 
göster�l�yor. Operatör seç�lerek sonuç f�ltreleneb�l�yor.

Operatör İşaret Sayıları: İşaretlenm�ş çağrılardan elde ed�len 
�şaret b�lg�ler� operatör bazında adet olarak tar�h aralığına göre 
raporlanab�l�yor. Operatör seç�lerek sonuç f�ltreleneb�l�yor.

WALLBOARD
Çağrı merkez� temel �stat�st�kler�, mot�vasyonu ve performansı 
artırmak amacıyla, tüm çağrı merkez� personel�n�n göreb�leceğ� 
şek�lde tv, projeks�yon g�b� c�hazlar yardımıyla paylaşılab�l�yor. 
S�stemle beraber gelen hazır şablonlar kullanılab�leceğ� g�b�, 
müşter�ye web üzer�nden kend� tasarım �mkanını veren arayüzü �le 
oldukça esnek ve kolay kullanım sunuluyor. Serbest met�n 
g�r�lmes�ne ve s�stem parametreler� �ç�nden seç�m yapılab�lmes�ne 
�mkan sağlıyor. Farklı çağrı merkez� çalışanlarına farklı ver�ler�n 
görüntüleneb�lmes� �ç�n tek l�sansla b�rden fazla ekranda kullanım 
�mkanı da sunuluyor.

• Karel IP Çağrı Merkez�’n�n kend� �ç�nde barındırdığı  M�n� 
CRM uygulaması sayes�nde müşter�lerle kurulan her temas 
kurumsal hafızaya kayded�l�yor, müşter�lere hızlı ve tutarlı 
b�r h�zmet deney�m� yaşatılıyor.

• Çağrı merkez� yönet�c�ler� kend�ler�ne özel tasarlanmış 
ekranlar sayes�nde çağrı merkez� operatörler�n� web                
üzer�nden, mekandan bağımsız olarak yöneteb�l�yor.
 
• 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 gerçeklest�r�l�yor.



KarelMobil 
Mobil telefon ve tabletlerle, android ve IOS işletim sistemleri için mobil 

telefon uygulaması
Karel Mobil

IP TELEFON SETLERİ

YAZILIM TABANLI TELEFON UYGULAMASI

MOBİL MÜŞTERİ UYGULAMASI

YT500
Bilgisayar veya akıllı telefonlarla kullanılabilen, SIP uyumlu IP telefon yazılımı,

görüntülü görüşme ve konferans özelliği

IP DECT SİSTEMLER

DE245
DB211 için el ünitesidir. GAP uyumlu, 262K Renkli ekran, 240x320 piksel,

Titreşim, Genişbant ses kalitesi, Merkezi rehber desteği (LDAP), 250 Kişilik 

kişisel rehber ve Türkçe dil desteği mevcuttur. Mesajlaşma ve Bluetooth desteği.

DB211

IP DECT sistem baz istasyonu; SIP protokol desteği, tak-çalıştır kurulumu, 

Ethernet üzerinden güç desteği, havadan senkronizasyon, dahili çok- yönlü 

anten, 1000 adet baz ve binlerce el ünitesi desteği

DE244

DB211 için el ünitesidir. GAP uyumlu, 262K Renkli ekran, 128x160 piksel,

Titreşim, Genişbant ses kalitesi, Merkezi rehber desteği (LDAP), 250 Kişilik

kişisel rehber ve Türkçe dil desteği mevcuttur.

SIP Uyumlu, 4,3'' renkli LCD ekran, 16 Hat destekli, HD Ses kalitesi, Gigabit, 

PoE, Kulaklık, XML, BLF/BLA, 27 Adet programlanabilir tuş, EHS üzerinden 

Bluetooth Kulaklık Desteği
IP136

SIP Uyumlu, 2,7'' grafik ekran, POE, 6 Hat Destekli, HD Ses Kalitesi, Kulaklık, 

XML, BLF/BLA, 15 adet programlanabilir Tuş
IP131

SIP Uyumlu, 7'' Renkli LCD ekran, 16 Hat destekli, HD Ses kalitesi, Gigabit, 

PoE, Kulaklık, XML, BLF/BLA, Kablosuz kulaklık için adaptör desteği, EHS 

üzerinden Bluetooth Kulaklık Desteği

IP138

SIP uyumlu, Grafik ekranlı, 2 Hat desteği, HD Ses kalitesi, Kulaklık, XML, 

BLF/BLA, PoE
IP1111

SIP uyumlu, Grafik ekranlı, 1 Hat Desteği, Kulaklık, XML, HD Ses Kalitesi, PoE 

Seçenekli
IP1211

SIP uyumlu, Grafik ekranlı, 3 Hat destekli, HD Ses kalitesi, Kulaklık, XML, 

BLF/BLA, PoE
IP1131

SIP uyumlu, PoE, Gigabit, 3,66’’ Grafik ekranlı, 6 Hat destekli, HD Ses kalitesi, 

kulaklık, XML,BLF/BLA, 21 Adet programlanabilir tuş, Kablosuz kulaklık için 

adaptör desteği

IP1141

SIP Uyumlu, 160x100 Gri tonlamalı (4 seviye) LCD ekran, 4 Hat destekli,              

HD Ses kalitesi, Işıklı mesaj uyarısı, HF, KTSoIP Desteği, Bluetooth desteği
NT32I

SIP Uyumlu, 480x272 24 Bit Renkli dokunmatik TFT ekran, 4 Hat destekli,  

HD Ses kalitesi, Işıklı mesaj uyarısı, HF, KTSoIP desteği, Bluetooth desteği
NT42I

Video IP telefon; SIP Uyumlu,  7'' Dokunmatik ekran, Görüntülü görüşme, 

Kulaklık, XML, BLF/BLA
VP116



IP DECT SİSTEMLER

KULAKLIKLAR

USB AHİZE

VOIP AĞ GEÇİTLERİ

DE260

DB260 için el ünitesidir.GAP uyumlu, renkli ekran, titreşim, genişbant ses 

kalitesi, hava senkronizasyonlu yazılım güncelleme, gelişmiş mutimedya 

arayüzü ve Türkçe dil desteği mevcuttur. 

KLK214

KLK215

UT101

VoIP Gateway Ürünleri

Mono,IP ve analog telefon makinaları ile uyumlu, RJ9 kulaklık çıkışı, 

Ayarlanabilir mikrofon ve taç, Gürültü filtreleme, Deri kulak yastıkları, Ahize 

veya kulaklık seçimi için anahtarlama kutusu desteği(Opsiyonel)

Yazılım tabanlı IP telefon özelliklerinin kullanımına yardımcı olan ve 

bilgisayarınıza USB üzerinden bağlanan mini ahizeler

IP ağlar ile PSTN hatlar arasındaki geçişi sağlayan analog ve PRI cihazlar

QD Hızlı bağlantı kablosu, Mono, IP ve analog telefon makinaları ile uyumlu, RJ9 kulaklık 

çıkışı, Ayarlanabilir mikrofon ve taç, Gürültü filtreleme, Deri kulak yastıkları , USB Kablo 

Desteği (Opsiyonel), Ahize veya kulaklık seçimi için anahtarlama kutusu desteği(Opsiyonel)

DR265

DB260 için repeater. Kapsama alanını genişletme, marka bağımsız DECT 

desteği (GAP),  maksimum 3 adet zincirleme bağlantı, 5 eş zamanlı düşük ve 

2 eş zamanlı yüksek bant genişliğinde çağrı kapasitesi

DB260

IP DECT sistem baz istasyonu; SIP protokol desteği, tak-çalıştır kurulumu, 

dahili çok- yönlü anten, havadan senkronizasyon, bir baza 30 kullanıcı 

kaydolabilir, en fazla 254 baz ve 1000 el ünitesi kullanılabilir.

DE255

DB260 için el ünitesidir. HD ses desteği (G.722), 1,44’’ TFT ekran, 128 x 128, 

polifonik zil sesleri, merkezi rehber desteği (LDAP), 50 kişilik kişisel rehber, 

hava senkronizasyonuyla yazılım güncelleme, wideband speakerphone

DİĞER ÇEVRE BİRİMLERİ

UZAKTAN ÇALIŞMA OLANAĞI
MOBIL SUPERVISOR : Karel IP Çağrı Merkez� kullanan çağrı merkez� 
yönet�c�ler� �ç�n gel�şt�r�lm�ş, Andro�d ve �OS üzer�nden çalışan, çağrı 
merkez� operatör ve kuyruklarına �l�şk�n terhel ver�ler�n her an her 
yerden kolayca �zleneb�lmes�n� ve  gerekt�ğ�nde müdahale ed�leb�lmes�n�
sağlayan b�r mob�l uygulama.

BİNA İÇİNDE MOBİLİTE RAHATLIĞI
IP DECT: Çağrı merkez� operatörler�n�n kablosuz haberleşme 
�ht�yacı �ç�n güven�l�r DECT standardını ve VoIP teknoloj�s�n� b�rl�kte 
kullanan, esnek ve yüksek performanslı çözümler.

W�F� : SIP uyumlu W�F� el ün�teler� ve akıllı mob�l telefonlarda W�F� 
üzer�nden çalışan SIP uyumlu yazılım uygulamaları.

SIP Uyumlu, 160x100 Gri tonlamalı (4 seviye) LCD ekran, 4 Hat destekli,              

HD Ses kalitesi, Işıklı mesaj uyarısı, HF, KTSoIP Desteği, Bluetooth desteği
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İSTANBUL ANKARA İZMİR
T 0 212 355 58 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


