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Cloud Çağrı Terminali

Bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet 
veya akıllı telefonlar üzerinde çalışır

Tüm işletim sistemleri ile uyumludur

Çağrı, tekrar çağrı ve paslama için özel 
düğmeler

Çağrılan bilet için işlem süresi gösterimi

Anzahl der ausstehenden Tickets anzeigen
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Adaptif layout ile ekran boyutuna uyumlu 
çalışma
Hiçbir uygulama yüklemeden, bulut üzerinden 
çalışma

İşletim sistemi ve platformdan bağımsız, hiçbir 
program veya uygulama yüklemeden çalışan, 
bulut tabanlı bilet çağırma terminali. Sıramatik 
sisteminizde, kullanıcıların belirlenen yetki ve 
kurallara uygun olarak, sıradaki bileti işlem 
yapmak üzere çağırmasını sağlar. Tüm 
bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar ve akıllı 
telefonların internet tarayıcıları ile sıramatik 
sisteminize entegre bulut üzerinden çalışır. 
Sıradaki bilet, bekleyen bilet sayısı gösterimi, 
işlem süresi, gibi fonksiyonların tamamını bulut 
üzerinden gerçekleştirir.

Windows İşletim Sistemi Desteği

Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 
işletim sistemine sahip tüm bilgisayar ve tabletlerle 
uyumludur.

Linux İşletim Sistemi Desteği

Tüm Linux dağıtımlarıyla uyumlu, Pardus, Fedora, 
Mint, RedHat... gibi popüler olan olmayan tüm 
dağıtımlar ile uyumludur.

macOS Desteği

Apple MacOS işletim 
sistemiyle uyumludur, tüm 
Mac'lerde çalışır.

Otomatik bilgilendirme
Müşteri geldiğinde kullanıcıyı görsel ve işitsel uyarılar ile uyarır, 
kullanıcının ek bir işlem yapmasına gerek kalmadan, müşteriyi 
kullanıcıya yönlendirir.

İşlem süresi görüntüleme
Bilgilendirme ekranında yapılan işlemle ilgili olarak geçen süreyi 
görüntüler, kullanıcıyı performansıyla ilgili olarak bilgilendirir.

Adaptif ekran
Ekran boyutuna veya kullanıma göre otomatik olarak en uygun 
görüntüye geçer. Böylelikle küçültülmüş, dikey veya yatay tüm 
ekranlarda en iyi kullanıcı deneyimini sunar.

Interaktif bilgilendirme, sürekli etkileşim
Ekranda işlem ve verilen hizmetlerle ilgili bilgileri görüntüler. 
Sırada bekleyen olmadığında dinlemeye geçer, bilet alındığı anda 
siz dokunmadan otomatik olarak uyarır.

Kullanıcı şifresi ile çalışma
Sıramatik sisteminde tanımlanan kullanıcı adı ve şifresiyle bulut 
ile güvenli bağlantı sağlar. Kullanıcı adı ve şifresini giren 
personele ait ayarlar bulut üzerinden yüklenir, ek bir ayar 
yapmadan sistemi kişisel seçenekleriyle kullanmaya başlar.

Bekleyen bilet sayısı gösterimi
Bilgilendirme ekranında kullanıcı için bekleyen kişi (bilet) sayısını 
görüntüler. İşlem yapılacak müşteri sayısı interaktif olarak kullanıcıya 
bildirilir.

Bulut tabanlı, yükleme gerektirmez
Sıramatik sistemi ile entegre olarak sunulan bulut teknolojisi 
sayesinde, hiçbir program yüklemeye gerek kalmadan internet 
tarayıcılar üzerinden çalışır.

Tüm dillerde çalışma
Entegre bulut teknolojisi, tüm dillerde çalışmak üzere tasarlanmıştır. 
Arapça, Rusça, Almanca, İngilizce veya Türkçe dil seçenekleriyle 
tüm Dünya için uyumludur.
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