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SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ

KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ 

Her gün binlerce kişinin uğrak noktası olan Hastanelerde güvenlik sistemi uygulamaları
dikkatli bir planlama, uygun ürün seçimi, HBYS yazılımları başta olmak üzere diğer
sistemlerle entegrasyon kabiliyeti gerektirir. Bir taraftan, değerli mal ve malzemelerin
bulunduğu odalara giriş çıkışı  kontrol altına alırken, diğer taraftan insanların hastane
içinde rahat dolaşımı sağlanmalı; raporlama fonksiyonu ile şimdi ve gelecekte ihtiyaç
duyulabilecek bilgileri yetkililere kolaylıkla vermeli ve yerli yazılım desteği ile her türlü
geliştirmeye açık olmalıdır.  

Fides,  kurulduğu  1994  yılından  beri  ithal  ürünlerin  özellikle  Hastane
uygulamalarında yeterli olmadığını görmüş ve kendi imalatı olan Geçiş
Kontrol Sistemlerinde Hastanelerin isteklerini ön planda tutarak ürünler
geliştirmiştir.  Geliştirdiği  ürünlerde  ki  şu  özellikler  sayesinde  tercih
edilmektedir:
• Türkçe, web tabanlı yazılım
• Kart  sahibi,  yazılım  kullanıcısı,  okuyucu  artışlarında  ilave  ücret
almama- sınırsız yazılım,
• Açık Kaynak kodlu işletim sistemi ve veri tabanı kullanımı sayesinde
gereksiz maliyet artışları oluşturmama,
• Uygun fiyatlı, Servis gerektirmeyen güvenilir donanım,

Fides, güvenilir ürün planlaması kadar, birçok unsurun etkilediği (kapı
mekaniğinden,  bilgisayar  ağındaki  sorunlara;  kullanıcı  hatasından,
donanım  sorunlarına  kadar)  Geçiş  Kontrol  Sistemlerinde  teknik
desteğin önemini ilk günden beri öngörmüş ve sağladığı teknik destek
sayesinde 10 yıldan uzun süredir birlikte çalıştığı hastanelerle işbirliğini
devam ettirmiştir. Uzun süredir iş birliği yaptığı hastanelerdeki yatak
kapasitesi 3000’den fazla olup bu hastanelerden belli başlıları şunlardır:
• Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

• Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

• Avcılar Murat Kölük Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

• Harran Üniversitesi Hastanesi,

• Beylikdüzü Eğitim ve Araştırma Hastanesi...

Fides Geçiş Kontrol Sistemini diğer sistemlerden ayıran temel özellik birçok özelliği tek sistemde toplamış
olmasıdır. Bu özelliklerin hepsi ana yazılımla birlikte gelir ve ilave ücret alınmaz. Diğer ürünlerde olmayan
bazı özellikleri şunlardır:

Web tabanlı yazılım : Kullanıcı bilgisayarına ilave bir yazılım kurulmasına ihtiyaç duyulmamasını sağlar.
Herhangi bir internet tarayıcıdan (akıllı cep telefonları dahil) bağlanılan tamamiyle Türkçe programla her türlü
ayar yapılabilir, rapor alınabilir. Ayrıca, kullanıcının bilgisayarında bir arıza meydana gelmesi sistemle ilgili bir
aksaklığa sebeb olmaz.
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Açık  Kaynak  Kodlu  İşletim  Sistemi  ve  MySQL  veritabanı  :  Açık  kaynak  kodlu  işletim  sistemleri
sunucularda tercih edilen,  virüslere  karşı  dayanıklı,  sorunsuz,  ücretsiz  güncellenen yazılımlardır.  Fides,  bu
yazılımları  tercih  ederek,  müşterilerine  diğer  sistemlerde  olmayan  sonradan  ortaya  çıkan  lisans  giderleri
sorununu ortadan kaldırmıştır. MySQL veritabanı, veri sınırı olmadan kullanılması, çok büyük verilerde bile
performansını kaybetmeden çalışabilmesi,  çalışırken sistem kaynaklarını çok verimli kullanılması sebebiyle,
birçok profesyonel kullanıcı tarafından tercih edilmektedir.

Yemekhane Kontrolü : Personel sadece kendine ayrılan zaman aralığında yemek yiyebilir.
Yemek saati olarak 4 farklı saat tanımlıdır. Bu saatlerde tek geçişe izin verilir. Böylece, çok
pratik bir şekilde her öğünde bir kişinin tek yemek yemesi sağlanmış olur. Yemekhaneden
yapılan geçişlere ilişkin,  kişiye,  bölüme, göreve göre belli  bir  zaman aralığında yapılan
geçiş adeti gibi özel raporlar kolaylıkla alınır.

HBYS Entegrasyonu : Hastanede kurulu Geçiş Kontrol Sistemlerinin, HBYS sistemleri ile
entegrasyonu Sayıştay raporları ile de Hastane Yönetimlerinden talep edilmektedir. Fides,
muhtelif HBYS yazılımları ile entegrasyon yaparak HBYS’de bir personel alındığında ya
da  tayini  çıktığında  Geçiş  Kontrol  Sistemini  otomatik  olarak  güncellemektedir.  Ayrıca,
izinli, görevli, raporlu personel HBYS’ye kaydedildiğinde, belirtilen süre boyunca Geçiş
Kontrol Sisteminden ve Yemekhanelerden geçiş hakkı pasifize edilmektedir. Aynı şekilde
gece mesaiye kalan personel  otomatik  olarak Yemekhanede yemek yiyebilmekte,  özel  güvenlik gerektiren
odalara geçiş hakkı elde etmektedir.

Çalışma Süreçleri Yönetim Sistemi (ÇSYS) Yazılım Entegrasyonu: Personellerin kuruma giriş ve çıkışları
hareket bilgilerinden yola çıkarak, personelin işe devamını ve kurum içerisinde kaldığı süreleri hesaplamak; ek
olarak personelin izinli/görevli  olduğu durumları  kayıt  altına almak için,  bu işleri  ve hesaplamaları  yapan,
yapılan hesaplamalarla ilgili devam durumu, izin, görev, hafta tatili ve resmi tatiller ile ilgili tüm sonuçları
yetkili kullanıcı ve amirlerin görüşüne sunan ve otomatik çalışan bir yazılım sisteme entegre çalışabilmektedir.

Ziyaretçi  Takibi  :  Ziyaretçi  Takibi  yapılması  istendiğinde,  ziyaretçinin kaydı,  kime geldiği,  kaçta geldiği,
kaçta ayrıldığı bilgileri kayıt altına alınmakta, binadaki ziyaretçi sayısı ile, geçmişte kimlere ziyaretçi geldiği
bilgileri raporlanmaktadır.

Yangın Sistemi ile Entegrasyonu : Yangın Alarm sisteminden gelecek bir tetikle tüm kapıların açılması ilave
kablolamaya gerek kalmadan sağlanır. Aynı şekilde özel bir butonlada tüm kapılar, ya da bir bölgedeki kapılar
açılabilir.

Yangın Kapılarının Takibi : İnsan sağlığı göz önünde tutularak kilitlenemeyen Yangın
Kapıları, amacı dışında kullanılarak Hastane İdarelerine sorun çıkarmaktadır. Bunun önüne
geçebilmek için kartlı kontrol sistemi olmasa da kapılara konacak bir manyetik kontak Fides
Geçiş Kontrol Sistemi panellerine bağlanır. Güvenlik görevlisinin takip ettiği Geçiş Kontrol
Sistemi  ekranında  bir  Yangın  Kapısı  açıldığında  hemen  alarm  verir.  İstenirse  ilave
kablolamaya  gerek kalmadan, kapı üzerindeki bir siren çalıp sistem sesli  ikaz verebilir.
Aynı şekilde zorla açılan tüm kapılar güvenlik görevlisi ekranından takip edilebilir.
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