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KiosK StRAMAT|K yAzrLrMr TEKNiK $ARTNAMESi

cENEL dzerrixren :

1) YMTLTM
2) SANAL KUMANDA YAZILIMI

rerruix 6zeruixren :

r. srnanirafix YAZtLtMt :

1 .1 . Srramatik programr Windows igletim sistemi ile uyumlu galrgacaktrr.
1.2. Program ile ilgili ayarlamalar kurum personeli tarafrndan kolayca yaprlabilmelidir.
1 .3. Program on(10) adet srra alma butonu eklenmesine m0sade etmeli ve buton
isimleri srra bagr srra sonu gibi ayarlan yaprlabilmelidir.
1.4. Kiosk yazrcrsrndan grkan srra figi Uzerindeki KURUM ADI - SIRA NO -
POL|KLINIK ADI- SAAT- TAR|H-BEKLEYEN Ki$i SAYTST ve Fi$ MESAJT gibi birgirer
dUzenlenebilir olmalrd rr.
'1 .5. Kiosk lizerine kurulacak olan program kurumun Network altyaprsr Uzerinden
gahgmalrdrr.
"1.6. Ana ekranlara aktarrlacak olan gorUntU kiosk Uzerindeki ekran karttntn hdmt
grkrgrndan sa!lanacaktr r.

l.T.Poliklinik kapr ijstlerindeki monit6rlerin gdrtintu aktartmt poliklinik bilgisayarlart
0zerinden Vga / hdmr kablo aracrlrgtyla sa!lanacakttr.
1.8. Ana lcd ekranlarda bekleyen kigi numaralarrnrn yant stra tarih,saat ,bilgilendirme
mesajr, video ve slayt oynatrlabilir olmalt ve ayarlart kolayca yaptlabilmelidir.

2. SANAL qAGRI YAZILIMI :

2.1. Windows igletim sistemi ile uyumlu galtgmaltdtr.
2.2. Kurulumu kolayca yaprlabilmelidir. 2.3. Network alt yaptst tizerinden kiosk ile
haberlegmelidir.
2.4. Bekleyen kigi sayrsr takip edilebilmeli ga$rtst yaptlan numaralar
gOrtlntUlenebilmeli transfer etme pasla beklemeye alma gibi iglemler yaptlabilmelidir.


