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         GİRİŞ

          Modülün amacı sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda hastalara ve hastane 
personellerine bilgilendirme yapılmak istenen durumlarda sms ile bildirim yapılmasını 
sağlamaktır. 

     SMS AYARLARI
      
      Sms modülünü aktif olarak kullanabilmek için ilk aşama Sms Sağlayıcı ayarlarının 
yapılmasıdır.

Yeni Hastane Tanımları
 
Menüden ' Yeni Hastane Tanımları' seçilir.

      Açılan ekranda sorgu kriterlerinden ( Hastane Kodu, Hastane Adı, Hastane Türü ) 
istenilen kriterler doldurularak ' F2-Sorgula ' ile sorgulama yapılır.Sms ayarlarının yapılmak 
istendiği hastane üzerinde 'SMS Ayarları' seçilir.



      
     Burada 'SMS Sağlayıcı' seçildikten sonra hastane için sağlayıcı tarafından verilen 
'Kullanıcı Adı' ve 'Şifre' yazılır.Sms gönderimleri için kontör takibi yapılmayacak ise 
'Kontör Kontrolü Yapılmasın' kutucuğu işaretlenmelidir.

'Gönderici Sorgula' ile ulaşılan gönderici bilgisi 'Gönderici' alanına yazılır ve kaydedilir.    



'Kontör Sorgula' ile kontör bilgileri sorgulanabilir.

       Birden fazla sağlık kurumu aynı veritabanında çalışıyorsa sms ayarları her kurum için 
ayrı ayrı olmak üzere Yeni Hastane Tanımları ekranından yapılacaktır.

Sms Sağlayıcı 
      
      SMS Sağlayıcıları tanımlamak için Menüde 'SMS Sağlayıcı' modülü kullanılır.



        Yeni sms sağlayıcı tanımlamak için 'Yeni' seçilir.'Sms Sağlayıcı' , 'Java Class Path' 
adresi ve sağlayıcı ile ilgili yapılmak istenen açıklama var ise 'Açıklama' alanı doldurulur ve
kaydedilir.Silinmek istenen kayıtlar mevcut kayıtlardan seçilerek 'Sil' ile silinebilir.

Sms Gönderim

       Hastane personellerine sms gönderiminin yapılması için Menü'de Sms Gönderim 
seçilir.İlgili ekranda Açıklama alanında sms gönderim açıklaması yazıldıktan sonra Şablon 
alanında daha önce oluşturulmuş şablonlardan şablon seçimi yapılır.Mesaj alanına 
gönderilecek mesaj yazılır.Ekranın sağ tarafında yer alan Personel Seçim bölümünde 
sorgulama kriterleri seçildikten sonra Bul ile ilgili personeller listelenir.Personel Listesi'nde
listelenen personellerin sol tarafında bulunan kutucuklar işaretlenerek Aktar seçilir ve sms 
göderilmek istenen personeller Gönderilecek Personeller alanına aktarılır.Gönder tuşu ile
sms gönderimi yapılır.

       Seçilen personellere belirli periyotlarla sms gönderimi yapılmak isteniyorsa 
Gönderilecek Personeller seçildikten sonra  Grup Tanımlama ile grup ismi verilir ve grup
oluşturulur.





     Grup Tanımları bölümünde oluşturulan grup seçilir.Tanım ve Mesaj alanı 
doldurulur.Aktif çeki işaretlenerek Gönderim Periyodu belirlenir.Tekrarlı çeki işaretlenerek
oluşturulan mesajın belirlenen günlerde sistem tarafından otomatik olarak gönderilmesi 
sağlanır.  



        Hasta Sms Gönderim

      Personel sms gönderim işlemlerinde olduğu gibi Gönderim Bilgileri bölümünde mesaj 
oluşturulur ve şablon seçilir.Hasta Seçim alanında sorgulama kriterleri kullanılarak hastalar
bulunur ve Aktar ile Gönderilecek Hastalar kısmına aktarılır.Oluşturulan mesaj Gönder 
ile belirlenen hastalara gönderilir.Grup oluşturma ve belirlenen periyotlarda sms 
gönderilmesi işlemleri personel sms gönderim işlemlerinde olduğu gibidir.



      Sms Şablon Tanım

       Menü'de Sms Şablon Tanımı seçilir.Sms gönderimlerinde kullanılacak şablonların 
tanımlandığı ekran burasıdır.

        Yeni şablon oluşturmak için 'Yeni' seçilir.Kod ve Ad alanları doldurulur.Şablon Tipi 
seçilir.Mesaj bölümünde mesaj metni oluşturulur.Bu bölüme Değişken alanından değişken 
eklenerek mesaj oluşturulabilir ve kaydedilir.



 Sms İstatistik Gönder

       Genel hastane istatistiklerinin belirlenen görevlilere belirlenen saatte sistem tarafından 
otomatik olarak gönderilmesi işlemidir.Menü'de Sms İstatistik Gönder seçilir.Sms İstatistik 
Gönder ekranında Hastane seçimi yapıldıktan sonra Mesaj Şablonu seçilir ve Gönderim 
Saatleri belirlenir.Bir Gün Öncesini Gönder seçeneği ile bir gün önceki istatiki bilgilerin 
gönderilmesi sağlanır.Ekranın alt kısmında yer alan Mobil Telefon alanlarında mesajın 
gönderileceği telefon numaraları tanımlanır.Başlat tuşu ile ekranın sağ tarafında yer alan 
değişkenler ile ilgili istatiki bilgilerin otomatik gönderimi başlatılır ve ekranın sağ tarafında 
yer alan ikon yeşil koşan adama döner.Durdur tuşu ile otomatik istatistik gönderimi 
durdurulabilir.



       Sms Gönderilecek Personeller bölümünde sms gönderilmesi istenen personeller seçilir.

          Son Gönderimler bölümünde gönderilen mesajların gönderim durumu görülebilir.



     Mesaj gönderimlerinin sistem tarafından otomatik olarak yapılabilmesi için Kontrol 
Paneli'nde Sistem Durumu sekmesinde yer alan Zamanlanmış Görevler'de 363 
numaralı Sms Bildirim taskına zamanlanmış görev tanımlanmalı ve gönderim zamanları 
belirlenmelidir.Aynı düzenlemelerin Sms İstatistik Gönder modülü için 482 numaralı Sms 
İstatistik Bilgileri için de yapılması gerekmektedir.


