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KBS – ANLIK KİMLİK BİLDİRİM SİSTEMİ ( Kbs_Connect ) 
 

 
 
 
 
 
 

1) Polis KBS sistemine bildirimlerin doğru bir şekilde yapılabilmesi için Kbs_Connect programı, Windows 

ekranında sağ alt köşede simgelerin bulunduğu bölümde sürekli çalışıyor şekilde durması gerekmektedir.   

Kbs_Connect ‘in kurulu olduğu bilgisayar açık ve program çalışır olduğu durumlarda bildirimler yapılabilir.   
 

2) Otelcilik yazılımınız ile KBS sistemi arasında 20 dakikada bir otomatik eşitleme yapılmaktadır (Otomatik dosya 

oluşturulmayan işletmelerde XML entegrasyon dosyası kullanıcı tarafından manuel oluşturulduğu anda 

Kbs_Connect eşleştirme işlemini başlatır). Türk/Yabancı kimlik bilgisi doğru girilen tüm Misafir kayıtları 

(Check/In–Check/Out–Room Change işlemleri) https://kbs.egm.gov.tr adresine Kbs_Connect tarafından 

otomatik olarak bildirilmektedir. 
 

3) Kullandığınız otelcilik yazılım versiyonunun desteklemesi durumunda, Türk Misafirlerin Check/In işlemlerinde 

Misafir Kimlik bilgileri doldurulurken sadece TCKimlik No yazıp CTRL + tuşlarına basarak Otomatik Polis 

sisteminden gerekli olan tüm alanların programınıza aktarılması sağlanabilmektedir. TCKimlik sorgulama 

yapılabilmesi için ModHotel Software kullanmayan işletmelerde  simgesi sağ alt bölümde sürekli çalışıyor 

şekilde durması gerekmektedir. 
 

4) Shift değişimlerinde veya kontrol etmek istediğiniz zaman simgelerin bulunduğu bölümdeki Kbs_Connect 

programı üzerinde sağ-click Anlık PDF Raporu oluştur, Anlık EXCEL Rapor oluştur yapabilirsiniz. Bu işlem 

aynı zamanda KBS sisteminde kayıtlı Misafir Listesini masaüstündeki Log_KBS klasörüne yedekleyecektir. 

Ekrana gelecek olan PDF veya Excel dosyası, https://kbs.egm.gov.tr sitesinde o anda kayıtlı olan misafirleri 

listeleyecektir. 
 

5) Misafir bildirimleri otomatik yapılırken hatalı misafir kayıtları varsa pop-up şeklinde kullanıcıya bildirimi 

yapılır. Simge üzerinde Sağ-Click ile Hatalı Kayıtlar Excel formatında raporlanabilir. 
 

6) Kbs_Connect programı devredeyken hiçbir şekilde https://kbs.egm.gov.tr adresinden manuel Giriş-Çıkış 

işlemleri yapılmayacaktır. Aksi taktirde ilk eşitlemede XML dosyanız ile uyum sağlamayan kayıtlar varsa 

otomatik olarak silinecektir. 
 

7) Otelcilik yazılımınıza yaptığınız Check/In–Check/Out işlemlerinin https://kbs.egm.gov.tr ‘ye gönderilmesinin 

kontrolü ilgili Shift’teki Resepsiyon görevlilerinin sorumluluğundadır. Shift devirlerinde Anlık PDF ve Excel 

raporu oluşturarak https://kbs.egm.gov.tr ‘deki kişi sayınız ile Önbüro programındaki kişi sayısının tutarlılığı 

kullanıcı tarafından kontrol edilmelidir. Hatalı, eksik ya da hiç bildirilmeyen kayıtlar için oluşabilecek maddi 

manevi cezalardan Aktif Bilgi İşlem (ModHotel Software) sorumlu tutulamaz.  
 

8) Otel dışındayken Cep telefonu, Tablet ya da herhangi bir bilgisayardan KBS Kullanıcı ve Şifrenizi girerek,  

http://kbskimlikbildirim.com adresindeki ONLINE İŞLEMLER bölümünden KBS Kimlik Bildirimlerinin yapılıp 

yapılmadığını anlık olarak kontrol edebilir bildirim istatistiklerine bakabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifre 

bilinmiyorsa almak için ofisimizi arayabilirsiniz. 
 

9) Çalışan Personellerin Giriş–Çıkış işlemleri manuel olarak https://kbs.egm.gov.tr ‘ye İnsan Kaynakları 

Departmanı tarafından yapılmalıdır. Kbs_Connect entegrasyonu Çalışan Personel bildirimi yapmaz. 
 

10) Entegrasyon ile ilgili destek almak istediğinizde (850) 888 0 663 nolu telefonu arayabilirsiniz.  
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