
ACS 5035 - 5036
Ürünün Özellikleri - Product Features
Monitor: 17”, 19", 21” multi-touch TFT LCD monitor
Network: 1x10/100 Ethernet interface
Personnel Card Reader: Mifare / Proximity
Call Types: Consultation, emergency code, support
Voltage: 220V
Mounting Bracket: Wall or Desktop
Consultation Doctor Calling Software

Acil servislerde kullanılan bu çağrı paneli ile acil 
serviste olușan konsültasyon ihtiyaçları için ilgili 
branșın doktoruna çağrı gönderilebilmektedir.

This paging panel placed in the emergency 
services allows to leave a call to the doctor of the 
relevant branch for the consultation needs in the 
emergency services.

Dokunmatik Ekranlı Panel PC - 17”, 19”, 21”
Panel, estetik ve ergonomik yapıya sahip bir ünitedir.

Touch Screen Panel PC - 17”, 19”, 21”
The panel is an aesthetic and ergonomic unit.

Acil Kod Çağrı Kullanıcı Paneli
Panel aynı zamanda Mavi Kod, Pembe Kod ve Beyaz 
Kod gibi acil kod durumlarında da çağrı yapılabilmesini 
sağlayan ișlevselliğe sahiptir.

Emergency Code Call User Panel
The Panel has, at the same time, functionality that allows to 
make calls in case of emergency code such as Code Blue, 
Code Pink and White Code.

Konsültan Doktor Çağrı Yazılımı 
Panel üzerinde çalıșan yazılım konsültan doktorlara çağrı 
yapılabilmesini ve doktorların servis sürelerinin kayıt altına 
alınmasını ve raporlanmasını sağlar.

Consulting Physician Call Software
The software running on the panel allows to make a call for 
the consulting doctors and to keep records of the service 
time given by the doctors.

Personel Akıllı Kartları İle Yetkilendirme
Panel üzerindeki ișlemleri ancak yetkilendirilmiș personele 
ait olan akıllı kartları ile gerçekleștirebilir. Bu sayede Konsül-
tan Doktor Çağrı yazılımı, personel ya da branș tabanlı 
gerçek verilere dayanan raporlar üretebilir.

Authorization with Personnel Smart Cards
Only the authorized personnel can carry out the transactions 
on the panel through their smart cards. In this way, the 
Consulting Physician Call software may produce reports 
grounded in personnel or branch-based real data.

Acil Servis  Konsültasyon Çağrı Paneli
Emergency Service Consultation Call Panel 
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