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BİYOMEDİKAL TEKNİK HİZMET YÖNETİMİ EKRANI 

Biyomedikal teknoloji niteliğindeki cihaz ve sistemlere yönelik tedarik edilen teknik hizmetlere ait bilgiler 

Biyomedikal Teknik Hizmet Ekranı üzerinden sisteme girilecektir. Bu teknik hizmetler altı (6) ana başlıkta 

toplanmış ve sistem üzerinde farklı varyasyonları ile yirmi altı (26) hizmet sınıfında tanımlanmıştır. 

1. Bakım Hizmetleri 

2. Onarım Hizmetleri 

3. Ölçümleme Hizmetleri 

4. Kurulum / Söküm Hizmetleri 

5. Yenileme Hizmetleri 

6. Bilgi Yönetim Hizmetleri 

Teknik hizmet faaliyeti tedarik edilen biyomedikal amaçlı dayanıklı taşınır ile girilen hizmet bilgileri 

eşleştirilecektir. Böylece biyomedikal dayanıklı taşınıra uygulanan tüm teknik faaliyetler kayıt altına alınacak ve 

teknik hizmetlere bağlı gizli maliyetler kontrol altına alınmış olacaktır. 

Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetimi Ekranı dört (4) ana alandan oluşmaktadır. 

1. Hizmet Sorgulama Alanı 

2. Hizmet Tanımlama ve Listeleme Alanı 

3. Hizmete Bağlı Cihaz Belirleme Alanı 

4. Ödeme Emri Düzenleme Alanı 

 

“Hizmet Sorgulama Alanı”nda [ekran 1]; hizmetin türüne, tanımına, hizmet sunum tarih aralığına, 

hizmet alım tarihine, alım yöntemlerine ve tedarikçi firma bilgisine göre sorgulama yapılabilecektir. Devam eden 

sözleşmeleri getir seçeneği ile sorgu yapılan tarih itibarı ile devam eden sözleşmeler de filtrelenebilmektedir.  

Yeni bir hizmet tedarik edilmesi durumunda “Hizmet Tanımlama ve Listeleme Alanı”nda [ekran 1] yer 

alan “Yeni Hizmet Ekle” (Şekil 2) butonu ile belirecek olan açılır pencere üzerinden gerekli bilgiler girilerek 

hizmet tanımlama gerçekleştirilecektir. 

İlgi kriterlere göre gerçekleştirilen sorgulama sonucu ekran 2’de listelenecektir. Bu liste üzerinden hizmet 

takipleri gerçekleştirilecektir. Liste üzerinden seçilecek olan hizmet kapsamında faaliyet gerçekleştirilecek olan 

cihazlar ekran 3, “Hizmete Bağlı Cihaz Belirleme Alanı”nda listelenecektir. Faaliyet kapsamındaki cihaz listesi 

bu alanda takip edilebilir, yeni cihaz eklemeleri veya çıkarımları gerçekleştirilebilir (Şekil 3).  

Ekran 2’de tanımlanan, ekran 3’te cihaz bağlamı gerçekleştirilen hizmetlere yönelik ödeme emirleri 

ekran 4’te, “Ödeme Emri Düzenleme Alanı”nda  cihaz ve hizmet bazlı olarak iki farklı biçimde düzenlenecektir.  

Tanımlanan bir hizmetin kaldırılması, silinmesi için sırasıyla öncelikle Hizmet Ödemeleri silinmeli, 

hizmete bağlı cihaz listesi silinmeli ve nihai olarak hizmet tanımı silinebilecektir. Hizmet tanımının kaldırılması bu 

işlem sırasının takip edilmesi durumunda gerçekleştirilebilecektir. 
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Şekil 1 : Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetimi Ekranı 

 

 

Şekil 2 : Yeni Hizmet Ekleme Ekranı 
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Şekil 3 : Biyomedikal Cihaz Ekleme Ekranı 

 

Şekil 4 ve Şekil 5’te örnek ekran görüntüsü bulunan “Hizmet Ödeme Ekleme” penceresinde görülen iki 

farklı ödeme emri belgesi düzenleme imkanı bulunmaktadır. Fiyatlandırma düzenine göre “Cihaz Detay Bilgileri” 

alanı pasif veya aktif duruma gelmektedir. 
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Şekil 4 : Hizmet Ödeme Ekleme Ekranı Künyeye Göre Cihaz Bazlı 
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Şekil 5 : Hizmet Ödeme Ekleme Ekranı Türe Göre Toplam Cihaz Sayısı Bazlı 

  

Tedarik edilen hizmet faturasının veya teklif cetvelinin tek kalemde, hizmet başına fiyatlandırılması durumunda 

“Hizmete Göre” ödeme emri düzenlenir. Bu düzenlemede fatura tutarı el ile (manuel) yasal kesintiler ve 

yükümlülükler yansıtılmaksızın “Fatura Tutarı” alanına girilir. Bu düzenleme türünde “Cihaz Detay Bilgileri” alanı 

otomatik olarak pasif hale gelecektir.  
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Tedarik edilen hizmet faturasının cihaz türüne veya cihaz başına fiyatlandırılması durumunda “Cihaza 

Göre” ödeme emri düzenlenir. Bu düzenlemede “Fatura Tutarı” alanına veri girişi yapılamayacaktır. 

Fiyatlandırmanın belirli cihazlar üzerinden, tekil olarak gerçekleştirilmesi durumunda (onarım hizmetleri gibi) 

“Cihaz Detay Bilgileri” alanından “Künyeye Göre” seçimi gerçekleştirilir ve daha önce ekran 3 olarak belirtilen 

“Hizmete Bağlı Cihaz Belirleme Alanı“ üzerinden eklenen biyomedikal cihazlar listelenir.  

Her cihaza ait hizmet bedeli yasal kesintiler ve yükümlülükler yansıtılmaksızın el ile girilir ve sistem 

tarafından otomatik toplanarak “Fatura Tutarı” alanına yansıtılır.  

Fiyatlandırmanın cihaz türüne bağlı olarak, adet bazlı gerçekleştirilmesi durumunda (ölçümleme hizmetleri 

gibi) “Cihaz Detay Bilgileri” alanından “Türe Göre” seçimi gerçekleştirilir ve daha önce ekran 3 olarak belirtilen 

“Hizmete Bağlı Cihaz Belirleme Alanı“ üzerinden eklenen biyomedikal cihazlar türe göre listelenerek miktar ve 

toplam tutar alanları ekrana yansır.  

Her cihaz türüne ait toplam hizmet bedeli (birim fiyatın cihaz adeti ile aritmetik çarpılması ile elde edilen 

sonuç) yasal kesintiler ve yükümlülükler yansıtılmaksızın el ile girilir ve sistem tarafından otomatik toplanarak 

“Fatura Tutarı” alanına yansıtılır.  

Veri girişinin tamamlanmasını takiben kaydedilen ödeme emirleri “Muhasebeleştir”ilerek ödeme emri 

çıktısı oluşturulur. Elde edilen Ödeme Emri Belgesi, tedarik ve ödeme zincirindeki iş akışında esas alınarak işleme 

alınır. 

 


