


İSTEK BİLDİRİM 

İstek Bildirim modülü Nucleus MBS ile ilgili yazılımsal, donanımsal, kalite, veri düzenleme gibi konularda ilgili 

birimler tarafından oluşturulan isteklerin Bilgi İşlem birimi aracılığıyla değerlendirilip, yazılım firmasına 

ulaştırıldığı ve çözüm sürecinin takibinin yapıldığı modüldür. 

‘Yeni’ butonu ile isteğin açıklaması yazılır. İstek Tanımı,Telefon,İstek tipi Yazılım olan isteklerde  Ekran Adı doldurulmalıdır. 

İsteklerinizin kısa sürede çözülmesi ve telefon trafiğinin engellenmesi için istek bildirimde istek açıklayıcı olarak anlatılmalı 

örnek hasta ve başvuru  numaraları  belirtilmeli ve ekran adları doğru seçilmelidir. 



Bilgi İşleme diğer gruplardan 

gelen istekler değerlendirilirken 

Gruba  Atama ile başka bir 

sorumlu gruba isteği atayabilir, 

Sorumluya Atama ile bir kişiye 

atayabilir, Planlama yapabililir, 

isteği Eksik Bilgi,Hatalı Bildirim 

olarak kapatabilir  ya da 

çözümleyerek Yapıldı olarak  

istek sürecini tamamlayabilir. 

Gruba Atama İşlemi yapılırken 

Atanacak Grup,Atanacak 

Personel,Telefon no  ve isteğe bağlı 

olarak Planlanan Başlangıç Tarihi-

Bitiş  Tarihi bilgileri ile yapılan isteğe 

ek bir açıklama yapılmak istenirse 

metin alanına açıklama yapılarak 

işlem tamamlanır. 

İşleyişte Gruplar oluşturulmalıdır. Bilgi 

İşlem, Medikal Muhasebe, Sekreterlik, 

Yatan Hasta, Donanım, Cihaz vb. Her 

birim istek bildirimi yaptıktan sonra 

ilgili birim sorumlusu değerlendirilme 

sonrası Bilgi İşleme yönlendirmeli, 

Bilgi İşlem de kendi iş planını yaparak 

gerekli durumlarda Monad Gönder 

işlemi ile sorun,hata ya da isteği 

Monada Göndermelidir. 



Yapılan istekler İstek Listesi tabında listelenir. Sorgu Tipi, İstek Tipi, Statü, Onay, Atanacak Personel, Monad İstek Ref no 

kriterlerine göre daha rahat sorgu yapılması sağlanabilir. Monad Sunucu Durumu  ‘ÇEVİRİM İÇİ ’ iken Monada Gönder (Web 

Servis) fonksiyonu ile isteklerinizi gönderim yapabilir, gönderilen isteklerinizin aktif statülerini de Monad Sorgula (Web Servis) 

fonksiyonu ile sorgulayabilirsiniz. 

Her Kullanıcı kendi yaptığı istek bildirimi iptal edebilir. 

İstek Kopyala fonksiyonu ile  seçili isteği kopyalayarak yeni bir istek oluşturabilirsiniz. 

İstek Hareketleri tabından isteğin statü aşamalarını görebilirsiniz. 

Ekranla ilgili Diğer İstekler tabından ise  geçmiş isteklere ulaşabilirsiniz. 



İstek Grup Tanımlama ile istek yapacak birimlerin tanımı yapılır.Yeni butonu ile 

Grup Adı yazılır  ve İstek Tipi tanımlanacak grup için seçilir ve buna göre oluşturan 

grup belirlenen istek tipi ne göre istek oluşturabilir. 


