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• Çağrı sistemine bağlı bütün birimlerden gelen çağrı gruplarını 
karşılar, yönlendirir ve raporlar, kayıtları ve istatistikleri kaydeder.

• Hastane telefon santrali ile haberleşir, telefon ile yapılan çağrıları 
yönetir.

• Uzaktan yönetim ve kontrol özelliği vardır.
• 16 U Rack Kabin kolay, düzgün, hızlı ve ekonomik montaj imkanı 

sağlar.
• HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ile beraber çalışır ve istenilen 

bilgileri rahatlıkla HBYS sistemine gönderir.
• Sistem veri tabanını belirli periyotlarla başka bir medyaya yedekler.
• Acil kodlar başlatıldığında, ‘’Sesli Yanıt Sistemi‘’ni devreye sokabilir.

 Rapor başlıkları;
• Tüm çağrıların tipleri, bölgeleri, adresleri, başlangıç ve sonlandırma 

zamanları, müdahale süreleri, başlatan ve sonlandıran hasta/
personel kimlikleri,

• Bölge/servislere göre müdahale süre performansı,
• Aylara göre çağrı adetleri
• Branşlara göre acil servis konsültasyon süreleri
• Çağrı ile çıktı alabilen ‘’Olay Sonrası Bildirim Formu’’.

 Donanımsal özellikleri en az ; Çift çekirdekli 1.6 GHz CPU, 
 2 GB RAM 160 GB HDD, 19” Panel LCD monitör

• Receives, channels and reports incoming call groups from all unıts 
connected toy he nurse call system, keeps records and statics.

• Communicates with hospital phone central, maages calls made by 
phone

• There is remote administering and controlling property.
• 16U Rack Cabin can assembled easy, smooth, fast and 

economical.
• It runs together HIMS (Hospital Information Management System) 

and easily forwards needed information to HIMS system.
• Records system database to an another media periodically.
• ‘’Voice Response System‘’ can be activated when any  

emergency code is started.

Report titles;
• All types of calls, regions, addresses, times of initiation and 

termination, response times; initiates and terminates the patient / 
staff IDs,

• Performance of response periods by region/service,
• Amount of call by month
• Emergency service concultation periods by branch,
• ’’Post- Event Notification Form‘’ output.

Minumum hardware; Dual-core 1.6 GHz CPU, 2 GB RAM, 
160 GB HDD, 19’’ panel LCD monitor

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IP Protection IP23

Operating Temperature -10°C to +50°C

Controller Dual-core 1.60 GHz 

Operating Voltage 500mA Max,  3 mA Min

System Memory 2 GB

Hard disc 160 GB HDD

Input 4-Port internal line input
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