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ZKR bir Kıraç Grup markasıdır.

1982 yılından  bu yana sektörde varlığını basarı ve  istikrarla sürdüren Kırac Grup, 2005 yılında Kıraç Bilişim 
firmasını kurarak zayıf akım sistemleri ve bilişim konusuna adım atmıştır.

En önemli yönetim ilkesi olan insana saygı ve profesyonellik anlayısını sirketin tüm yüzünde uygulayan Kırac 
Bilişim 2005 yılından bu yana elde ettiği tecrübe  sayesinde 2011 yılı itibariyle ZKR markasını yaratmıştır ve 
bu marka ile kendi ürün ve cözümlerini ‘‘ Zaman, Kalite ve Rekabet’’ le buluşturmayı başarmıstır.

Kırac Bilişim ZKR Markasıyla faaliyet alanlarına Hastane Çözümleri, Analog ve Dijital Merkezi Saat Sistemleri, 
Sıramatik Kuyruk Yönetim Sistemleri CCTV Kamera Sistemleri, Genel ve Profesyonel Seslendirme Sistemleri, 
Yangın Algılama Sistemleri, Network Çözümleri, Ip Telefon Çözümleri ve Call Center Çözümleri alanlarını da 
eklemiştir.

Hizmet Sunduğumuz Konular

- Projelendirme,
- Danışmanlık,
- Şartname ve yönetmelikler
- Kontrolörlük,
- Malzeme sağlamak,
- Uygulama ve teknik servis hizmetleri,
- Taahhüt,
- Satış sonrası Hizmetleri.

Hizmet Alanları

- Hastane Çözümleri,
- Acil Kod Sistemleri,
- Merkezi Saat Sistemleri,
- Network Cözümleri,
- Haberleşme Sistemleri.

Şirket Profili

- Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi
- Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesi
- Islahiye Devlet Hastanesi
- Giresun Devlet Hastanesi
- Almus Devlet Hastanesi
- Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi
- Isparta Askeri Hastanesi
- Marmara Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi
- HRS Ankara Kadın Hastanesi
- Bursa Özel Doruk Hastanesi

  Referanslarımızdan Bazıları..
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Hizmet Yeterlilik Belgeleri ve Ürün Garanti Belgeleri

zkr
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Yatak başı ünitesi hasta yatak başı konsoluna monte edilir. Üzerinde hemşire çağrı ve çağrı sonlandırma butonları mevcuttur. 
Yatak başı ünitesi ve hasta el seti, yatak başı ünitesi üzerindeki RJ45 soket yardımı ile bağlantı kurmaktadır. Alttan aydınlatmalı, 
estetik ve dayanıklı yapıya sahiptir.

-Bu ürün aynı zamanda el setinin bağlandığı aracı ünitedir. 

-Ankastre buatlara takılabilmesi için ergonomik bir yapıya 

sahiptir. 

-RJ45 soket ile kolay montaj sağlar.

-ABS hammadde kullanılmıştır.

-Acil çağrı ve reset düğmeleri kolay görülmesi için sürekli 

ledler tarafından aydınlatılmaktadır.

Wc çağrı ünitesi hasta odalarında bulunan WC veya banyolarda kullanılmaktadır. Hasta acil bir durumda ürünün altında 
bulunan ipi çekerek acil çağrı verir. Hemşire konsolunda WC acil çağrısı olarak görünür.Bu çağrı sistem tarafından acil olarak 
değerlendirilir. Bu yüzden bekleyen normal çağrılardan daha öncelikli değerlendirilir. Üzerinde çağrı sonlandırma butonu ve 
çağrı başlatma ipi bulunur. Alttan aydınlatmalı estetik bir yapıya sahiptir.

Yatak Başı Ünitesi

Yeni Nesil Hemşire Çağrı Sistemleri

WC Çağrı Ünitesi

Hemşire Çağrı Sistemleri
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Kapı üstü koridor lambası koridordaki oda kapısı üzerinde konumlanmıştır. 
Yarım daire şeklindeki formu sayesinde farkedilmesi kolaydır. Böylece oda içindeki acil durum kolayca farkedilir.
Kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere üç adet renk farklı renk ile uyarı verir. Çağrının durumuna göre  renk değişmektedir. 
Sıva altı buatlara uygulanmaktadır. Uygun olmayan durumlarda ise sıva üstü kasa ile montaj mümkündür.

Kapı Üstü Koridor Lambası

Hasta el seti acil bir durumda hastanın durumunu hastane personeline 
hızlı bir şekilde bildirmesini sağlar.

Kullanımı kolaydır, bu durum yardımcı görsellerle daha da 
kuvvetlendirilmiştir. Ürün yatak başı ünitesine bağlı olarak çalışır.

Kolay anlaşılan yardımcı görseller hastayı ihtiyacına göre yönlendirir.

Üzerindeki ledler sayesinde ürün karanlıkta kolaylıkla farkedilir. Aynı 
zamanda, bu ledler en son verilen çağrıya göre değişkenlik gösterir. 
Böylece hastanın durumu diğer uyarıcı unsurlar gibi el setinin rengine 
göre de anlaşılabilir.

Hasta El Seti

Hemşire Çağrı Sistemleri
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Yeni nesil çağrı paneli dokunmatik ekrana ve beraber 
çalışabilecek donanıma sahiptir.

Panel üzerinde kendisine bağlı çalışan oda kontrol ünitesinin 
durumu ve ip numaraları, aktif olarak takip edilebilmektedir. 
Bilgi paneli bandında ise sistemde meydana gelen hatalar 
ve bilgillendirme mesajları buradan görüntülenmektedir. 

Panel üzerinde acil, wc- banyo ve normal oda çağrıları takip 
edilebilmektedir. Sistem üzerinden geçen her türlü işlem 
kayıt altına alınmaktadır. Alınan kayıtlar detaylı olarak 
raporlanabilir.
Arayüzü üzerinde ayarlanabilir sayıda oda takip ikonları yer 
almaktadır. Bu ikonlar ile anlık olarak çağrı durumları takip 
edilmektedir.

Acil çağrı birimlerinde gerek duyulacak konsültasyon 
taleplerinin gerçekleştirildiği arabirimdir. 21 inc 
dokumnatik ekrana sahip olup kullanımı kolaydır. Üzerinde 
entegre kart okuyucusu mevcuttur.

Oda kontrol üniteleri, hastane telefon santrali ve acil 
kod alarmlarının birbirine entegrasyonunu sağlayan 
terminaldir.

SİSTEM ÜZERİNDE;

Acil Kod sunucusu, sözel order ses kayıt sunucusu,Wİ-Fİ dect 
ip telefon sunucusu modülleri bulunmaktadır.Hastane çağrı 
santral sunucusunun hastanede mevcut olan telefon santrali 
ile analog, ip, BRI, PRI olarak bağlantısı sağlanır. 

Herhangi bir noktadan telefon ile ya da oda kontrol üniteleri 
üzerinden acil kod durumu başlatılıp sonlandırılabilir.
Tüm yapılan işlemler kayıt altına alınır ve istenildiği 
zaman raporlanabilir. Sistem uyarılarını dect telefonlara, 
pager çağrı cihazlarına ya da telefon hattı üzerinden cep 
telefonlarına yapabilir.

Sistem Linux işletim sistemi kullanır. Dolayısıyla güvenilir 
bir yapıya sahiptir.

IP Hemşire Çağrı Paneli

Ip Hemşire Çağrı Konsultasyon Paneli

Ip Hemşire Çağrı Hastane Sunucusu

Hemşire Çağrı Sistemleri
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Çağrı cihazı basit bir tasarıma sahiptir. 4 Satırlık yüksek 
çözünürlüklü, aydınlatmalı ekran sayesinde mesajları 
okumak daha kolaydır. İsteğe göre değişen beş adet uyarı 
sesi tonu vardır ve titreşimle uyarı modu mevcuttur. Çağrı 
cihazı elle ayrlanmaya müsaittir. Altı adress barındırır ve 
1000 mesaj kapasitesine sahiptir. AAA geridönüşümlü 
pil ile çalışır. Taşıma askısı ve klipsi ile kullanımı 
pratikleşmiştir.

Kablosuz verici hemsire cagri siteminden gelen uyarilarin 
cagri cihazlarina ulastirilmasini saglayan unitedir. KET 
yonetmeligine uygun olarak 433 MHZ yayın yapar.

Çağrı Cihazı 

Kablosuz Çağrı Vericisi

Hemşire konsolu ve odalardaki çağrı butonlarının 
birbirleri ile haberleşmesini sağlayan ekipmandır. 

Oda kontrol ünitesi ankastre ya da sıva üstü montaja 
uygundur.
4.3’’ Dokunmatik ekrana sahiptir. Standart olarak 6 adet 
yatak, 1 adet wc çağrı cihazı desteklemektedir.

Donanımsal olarak uygun olması nedeni ile toplamda 99 
adet adrese kadar tanımlama yapabilmektedir.

Ekran üzerindeki yatak butonlarına dokunulduğunda 
yetki dahilinde HBYS yazılımdaki hasta bilgileri cihaz 
ekranından takip edilebilmektedir.

Standart olarak rutin kontrol özelliği bulunmaktadır. 
Bu özellik herhangi bir çağrı olmaksızın görevlinin hangi 
zamanlarda oda kontrolu yaptığının raporlanmasına 
imkan verir.

Oda kontrol ünitesi bünyesinde kart okuyucu 
barındırmaktadır. Okunan her kart yetki sorgusuna tabi 
tutulmaktadır.

Oda Kontrol Ünitesi

Program hemşire paneline bağlı olarak çalışır. Meydana gelen olaylarda hemşire panelinde görünen çağrılar aynı zamanda 
bilgisayara yazılımında görsel uyarı olarak görünür ve kayıt altına alınır. 
Meydana gelen tüm olaylar  tarih, saat, oda adresi, olay türü, müdahale zamanı gibi farklı parametreler altında raporlanır. Bu 
raporlar ihtiyaç halinde incelenebilir.

Raporlama ve Görsel Uyarı Yazılımı

Hemşire Çağrı Sistemleri
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Hemşire konsolu ve odalardaki çağrı butonlarının birbirleri 
ile haberleşmesini sağlayan ekipmandır.  Oda kontrol 
ünitesi sıva üstü montaja uygundur. 

Standart olarak 4 adet yatak,  1 adet wc ve 1 banyoyu 
desteklemektedir.Dışarıdan besleme yapılmaksızın 
çalışmaya devam etmektedir.

Lamba kontrol  modülü, lamba kontrolü yapılmak istenilmesi 
durumunda sisteme eklenmesi gerekilen modüldür.
4 yataklı hasta odası icin, bir adet modul yeterlidir.
Hasta el setleri üzerindeki lamba ve okuma lambası butonları 
sayesinde oda içindeki, bu görevi yerine getiren aydınlatma 
elemanları kontrol edilebilir.

Oda Kontrol Ünitesi

Lamba Kontrol Ünitesi

Hemşire Çağrı Paneli

Analog Hemşire Çağrı Sistemleri

Hemşire Çağrı Sistemleri

Ürün içinde microkontroller RTC ve E^2 si bulunan akıllı 
bir birimdir. Kendi başına çalışlabildiği gibi bilgisayar 
vasıtasıyla da çalışabilir. Mod ayarı mevcuttur. Master 
Mod da çalıştığında tüm adres modüllerinden gelen 
bilgilere cavap verir ve ekranda gösterir. Slave modda 
ise sadece adres modülünden gelen bilgileri ekranda 
gösterir.  
Çağrı panelinde, saat ve sıcaklık gibi değerleri de 
gösteren beş adet gösterge mevcuttur. Sistem adres 
modulleri ile haberleşlmeyi RS485 üzerinden yapar. 
Diğer ayarlamalar ise bilgisayar bağlantısı ile yapılabilir.

Birim genel olarak alttaki özelliklere sahiptir:

- Yapılan çağrıları ve çağrının yapıldığı bölgeyi bildirmek 
amacı ile kullanılır.
- Kendi başına da sistemi yönetebilir.
- 4 dijit saat ve sıcaklık göstergesi vardır.
- 4 dijit son çağrı için ana gösterge olarak kullanılır.
- 4 dijit x 4 satır daha önceden gelen çağrıları göstermek 
için kullanılır.
- Acil ve hemşire odada durumları LED’ler ile gösterilir.
- Olaylar buzzer ile olay tipine göre sesli olarak bildirilir.
- Bilgisayar bağlantısı ayarlama yapılabilir.
- Hemşire paneli 99 oda bağlantı kapasitelidir.



Kapı üstü koridor lambası koridordaki oda kapısı üzerinde 
konumlanmıştır. 
Yarım daire şeklindeki formu sayesinde farkedilmesi 
kolaydır. 
Böylece oda içindeki acil durum kolayca farkedilir.
Kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere üç adet renk farklı renk 
ile uyarı verir. Çağrının durumuna göre  renk değişmektedir. 
Sıva altı buatlara uygulanmaktadır. Uygun olmayan 
durumlarda ise sıva üstü kasa ile montaj mümkündür.

Kapı Üstü Koridor Lambası
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Yatak Naşı ünitesi hasta yatak başı konsoluna monte edilir. 
Üzerinde hemşire çağrı ve çağrı sonlandırma butonları 
mevcuttur. Yatak başı ünitesi ve hasta el seti, yatak 
başı ünitesi üzerindeki RJ45 soket yardımı ile bağlantı 
kurmaktadır.

-Bu ürün aynı zamanda el setinin bağlandığı aracı ünitedir. 
-Ankastre buatlara takılabilmesi için ergonomik bir yapıya 
sahiptir. 
-RJ45 soket ile kolay montaj sağlar.
-ABS hammadde kullanılmıştır.
-Acil çağrı ve reset düğmeleri kolay görülmesi için sürekli 
ledler tarafından aydınlatılmaktadır.

Wc çağrı ünitesi hasta odalarında bulunan WC veya 
banyolarda kullanılmaktadır. 
Hasta acil bir durumda ürünün altında bulunan ipi çekerek 
acil çağrı verir. Hemşire konsolunda WC acil çağrı olarak 
görünür.
 
Bu çağrı sistem tarafından acil olarak değerlendirilir. 
Bu yüzden bekleyen normal çağrılardan öncelikli olarak 
görüntülenir. Üzerinde çağrı sonlandırma butonu, çağrı 
başlatma ipi bulunur. Alttan aydınlatmalı estetik bir yapıya 
sahiptir.

Yatak Başı Ünitesi

WC Çağrı Ünitesi

Hasta el seti acil bir durumda hastanın durumunu hastane 
personeline hızlı bir şekilde bildirmesini sağlar.
Kullanımı kolaydır, bu durum yardımcı görsellerle daha da 
kuvvetlendirilmiştir. 
Ürün yatak başı ünitesine bağlı olarak çalışır. Kolay anlaşılan 
yardımcı görseller hastayı ihtiyacına göre yönlendirir. 
Üzerindeki Ledler sayesinde ürün karanlıkta kolaylıkla 
farkedilir. 
Aynı zamanda, bu ledler en son verilen çağrıya göre 
değişkenlik gösterir. Böylece hastanın durumu diğer uyarıcı 
unsurlar gibi el setinin rengine göre de anlaşılabilir.

Hasta El Seti

Hemşire Çağrı Sistemleri
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Analog lokal saatler çift ve tek taraflı olmak üzere iki 
modele sahiptir. Bu modeller 30cm ve 50cm olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. 220 volt besleme ile çalışmaktadır. 
Master saat ile senkronize olarak çalışan lokal saat master 
saat ile bağlantısı kesilse bile, bağlantı tekrar kurulana dek 
kendi başına çalışabilmektedir.

Analog Lokal Saatler

Digital Lokal Saat

Merkezi Saat Ana Ünite

Merkezi Saat Sistemleri

Rakam boyutu 5cm ve 10 cm olmak üzere iki model 
mevcuttur. Aynı zamanda çift ve tek taraflı olmak üzere 
kendi arasında alt sınıfları vardır. ABS hammadde den 
üretilmiş olup dış etmenlere karşı dayanıklıdır. 220v 
besleme ile çalışır. 
Master saat ile senkranizasyonlu çalışır. Olası bir baplantı 
kopmasında, tekrar bağlantı kurulana kadar kendi başına 
çalışabilmektedir.

Merkezi saatin kontrolünü ve senkranizasyonunu sağlayan ana ünitedir. 99 adet Lokal saat baglanti imkani sağlamaktadır. GPS 
ile bağlantı imkanı vardır. Pc yardımıyla senkranizasyon yapılabilir ve programlanabilir . Dört farklı alarm çıkışı mevcuttur. LCD 
grafik display sayesinde kullanım daha kolaydır. 

Stand alone moduna sahiptir yani kendi başına çalışabilir. Yedekli hotswap calisma imkanına sahiptir. Farklı dünya saatleri için 
programlama ve gösterme imkanına sagiptir CCTV ve uçuş ekranları gibi sistemler için sinyal aktarım portu vardır. 

Merkezi Saat Sistemleri
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Çağrı cihazı basit bir tasarıma sahiptir. 4 Satırlık yüksek 
çözünürlüklü, aydınlatmalı ekran sayesinde mesajları okumak 
daha kolaydır. 
İsteğe göre değişen beş adet uyarı sesi tonu vardır ve titreşimle 
uyarı modu mevcuttur. 
Çağrı cihazı elle ayrlanmaya müsaittir. Altı adress barındırır ve 
1000 mesaj kapasitesine sahiptir. AAA geridönüşümlü pil ile 
çalışır. Taşıma askısı ve klipsi ile kullanımı pratikleşmiştir.

Kablosuz verici hemsire cagri 
siteminden gelen uyarilarin cagri 
cihazlarina ulastirilmasini saglayan 
unitedir. 
KET yonetmeligine uygun olarak 
433 MHZ yayın yapar.

Oda kontrol üniteleri, hastane telefon santrali ve acil 
kod alarmlarının birbirine entegrasyonunu sağlayan 
terminaldir.

SİSTEM ÜZERİNDE;
Acil Kod sunucusu, sözel order ses kayıt sunucusu,
Wİ-Fİ dect ip telefon sunucusu modülleri bulunmaktadır.
Hastane çağrı santral sunucusunun hastanede mevcut 
olan telefon santrali ile analog, ip, BRI, PRI olarak 
bağlantısı sağlanır. 

Herhangi bir noktadan telefon ile ya da oda kontrol 
üniteleri üzerinden acil kod durumu başlatılıp 
sonlandırılabilir.Tüm yapılan işlemler kayıt altına alınır 
ve istenildiği zaman raporlanabilir. Sistem uyarılarını 
dect telefonlara, pager çağrı cihazlarına ya da telefon 
hattı üzerinden cep telefonlarına yapabilir.Sistem Linux 
işletim sistemi kullanır. Dolayısıyla güvenilir bir yapıya 
sahiptir.

Çağrı Cihazı 

Kablosuz Çağrı VericisiSantral Sunucusu

Konsültasyon Ünitesi

Acil Kod Uyarı Sistemleri

Acil çağrı birimlerinde gerek duyulacak konsültasyon 
taleplerinin gerçekleştirildiği arabirimdir. 21 inc 
dokumnatik ekrana sahip olup kullanımı kolaydır. 
Üzerinde entegre kart okuyucusu mevcuttur.

Acil Kod Sistemleri

Mavi KOD
Beyaz KOD 
Pembe KOD
Konsültasyon

‘‘Acil Uyarı Sistemlerinde bulunması gereken temel unsurlar’’

Sistemin Özellikleri

1 - En geniş alanlarda bile heryerden erişim.
2 - İlgili birimlere 5 saniyeden kısa bir süre içerisinde durumu 
bildirme

1 - Analog, IP, BRI, PRI protokollerinden  herhangi biriyle kurum telefon santraline entegrasyon.
2 - Pocsag standartlarında çağrı cihazı kullanımı ve özel tasarlanmış, çalışabilirliği test edilebilen özel çağrı 
cihazı vericileri.
3 - Dünyada güvenilirliğini kanıtlamış en zor şartlarda bile  %99.9 çalışabilen linux işletim sistemi.


