İletişim Ağı, Ses ve Görüntü Hizmetleri

İLETİŞİM AĞI, SES ve
GÖRÜNTÜ HİZMETLERİ

KoçSistem, İletişim Ağı, Ses ve Görüntü hizmetleriyle; network ve iletişimde maksimum performansı
garantiliyor. Deneyimli KoçSistem ekipleri, kurumları geleceğe taşıyacak teknolojileri bugünden inşa ediyor.

KoçSistem Yönetilen Hizmetlerin Avantajları Nedir?
•

7/24 Network İzleme (NOC): Uzman ekip tarafından gerçek zamanlı takip

•

En güncel teknolojiye en yetkin uzmanlarla ulaşım imkânı

•

Tüm Türkiye’de yaygın saha ekibi

•

Daha az kesinti ve bu sayede daha yüksek iş sürekliliği

•

Tam yönetim için gelişmiş raporlama hizmetleri

•

Birçok dev projeye imza atmış uzman kadro

KoçSistem Hakkında
Koç Topluluğu şirketlerinden, Türkiye’nin köklü ve lider bilgi teknolojileri şirketi KoçSistem,
1945 yılında kurulmuştur. 70 yılı aşkın süredir teknolojiyi idealleştirerek, iş dünyasının
hizmetine sunan, böylelikle şirketlere rekabet avantajı ve verimlilik kazandıran KoçSistem;
vizyonu, iş yapış şekli, paydaşlarına verdiği değer ile müşterilerine özgün teknolojik
çözümler sunmaktadır. Öncü güç olma vizyonuyla hareket eden KoçSistem, ülkemiz
için değer yaratarak sektöründe liderliğini sürdürmektedir.
Şirketlerin dijital dönüşümünde başrolü oynayan KoçSistem; Nesnelerin İnterneti, Büyük
Veri & Analitik, Güvenlik, Kurumsal Bulut, Kurumsal Mobilite ve İş Çözümleri, Dijital
İşgücü RPA gibi alanlarda pek çok ürün ve servisler sunmaktadır. Müşterilerinin dijital
dönüşümünü gerçekleştirirken onları gerçek teknolojiyi yaşamaya, teknolojinin yarattığı
fırsatlardan şimdi faydalanmaya davet etmektedir.

Neden KoçSistem?
250+

1 Türkiye’nin ilk
inci

Güvenlik Operasyon
Merkezi (SOC)

150+

70+

Yıllık Tecrübe

Müşterilerinin ihtiyaçlarını, talep ve beklentileri doğrultusunda, güvenilir ve bütünleşik bir
biçimde karşılarken; dünyanın en büyük teknoloji üreticileri ile güçlü stratejik ortaklıklar
geliştirmektedir.

Kurumsal Bulut
Müşterisi

30+

Ulusal ve
Uluslararası
İş Ortaklığı

Yönetilen Hizmet
Müşterisi

1300+

Çalışan

3 Ar-Ge Mühendisi
8500+ Sunucu

KoçSistem bankacılık, telekom, perakende, enerji, dayanıklı tüketim, otomotiv, kamu,
sigorta ve daha birçok sektörde yer alan müşterilerine sektörlerin iş ihtiyaçlarına
yönelik sunduğu proaktif ürün ve servisleriyle, müşterilerinin tedarik zincirinden müşteri
deneyimine dek toplam değer zincirini dijitalleştirmektedir. KoçSistem inovatif çözümler
ve yenilikçi teknolojileri ile sektörleri geleceğe taşımaktadır.

1inci
Türkiye’nin

yazılım alanında
ilk özel sektör
Ar-Ge Merkezi

100+

KoçSistem; küresel pazara açılan kapısı olan Ar-Ge projeleri ile dünyanın en önemli
teknoloji merkezleri ile sürdürülebilir ilişkiler kurmaktadır. Türkiye’de yazılım alanında
birinci sırada yer alan Ar-Ge ve Yenilik Merkezi, yarının ihtiyaçlarına bugünden çözüm
üreten mühendisleriyle ile hem sektörün hem de ülkemizin kalkınmasına hizmet ederek,
rekabet avantajı sağlayan projeler yürütmektedir.
Müşterileri için değer yaratan, pazar odaklı ürün yönetimi yaklaşımı, geleceğe ışık tutan
stratejik bakış açısı ve teknolojiye yön veren Ar-Ge ve inovasyon gücü ile KoçSistem
yeni dönüşümlere hazırdır!

Ar-Ge Mühendisi

www.linkedin.com/company/kocsistem

www.twitter.com/KocSistem

www.facebook.com/KocSistem

www.youtube.com/KocSistemTR

İletişim Ağı, Ses ve Görüntü Hizmetleri sayfasını ziyaret et.

Sorunsuz Bir Altyapı,
Kesintisiz Çalışan Sistemler
444 0 262 www.kocsistem.com.tr

İLETİŞİM AĞI, SES ve
GÖRÜNTÜ HİZMETLERİ
İZLEME & YÖNETİM HİZMETLERİ

KURULUM & DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

BAKIM HİZMETLERİ

Günümüz rekabet koşullarında müşteri deneyimi kalitesi başarı için büyük önem taşıyor.

Dijitalleşen bir dünyada zorlu iş hedeflerini gerçekleştirebilmek için teknolojik dönüşüm şart.

Maksimum müşteri memnuniyeti için kesintisiz çalışan sistemler büyük önem taşıyor.

KoçSistem, İzleme ve Yönetim Hizmetleri'yle tüm iletişim ve ses altyapılarının maksimum performans ve
süreklilikle çalışması için 7/24 gerçek zamanlı izleme yapıyor. Ayrıca performans düşüklüğü ve kesinti
durumlarında ise destek hizmeti sağlıyor.

Peki, iş hedeflerine ulaşabilmek için en doğru çözüm hangisi? Hangi çözüm verimliliği artırırken işletmeleri
bir adım ileriye taşıyacak? Dijital dönüşüm yolculuğunda KoçSistem daima işletmelerin yanında. Tüm altyapı
ve sistemleri mercek altına alarak, işletmeler için en uygun çözümler, en hızlı şekilde hayata geçiriliyor.

İşletmelerin sistemlerinde yaşanan anlık kesintiler ve performans kayıpları milyonlarca dolarlık kayıplara
yol açabilir. Geri döndürülemez müşteri kayıpları ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açabilecek kesinti
sürelerini en aza indirmek için KoçSistem bakım hizmeti daima işletmelerin yanında.

İletişim Ağı ve
Ses Görüntü Yönetimi

Teknoloji Danışmanlık Hizmeti

Kuruluş Hizmetleri

Bakım Destek Hizmeti

Bakım Hizmet Paketleri

Daha önce birçok başarılı projeye imza atmış,
yetkinliği kanıtlanmış danışman kadrosuyla
işletmelere özel eğitim ve atölye çalışmaları
yapılarak, ihtiyaçlara ve iş stratejilerine uygun
çözümler sunulur.

Dönüşüm ve yeni kuruluş projelerinde 81 ilde
yer alan saha ekibiyle çağrı merkezi, tümleşik
iletişim ve iletişim ağı ihtiyaçları hızlı ve en az
kesintiyle hayata geçirilir.

Proaktif yaklaşımla arızalara 81 ilde, uzaktan
veya yerinde müdahale edilir. Aynı zamanda
donanımsal sorunlarda arızanın en hızlı
şekilde çözülmesi için parça değişim hizmeti
sağlanır.

Her lokasyon ve sistemin öncelik durumu farklı
olabilir, bu doğrultuda kritiklik durumuna
göre önceliklendirme yapılarak farklı çözüm
süreleri sunulur.

Çözüm Ortağı Yönetimi

Telekom Operatör Danışmanlığı

IRIS Analiz Hizmeti

Hat Bakım Hizmeti

Çalışılan tüm çözüm ortakları ile ilgili iletişim
dâhil tüm süreçler KoçSistem tarafından
sağlanır. Böylece arıza durumunda en hızlı ve
etkin bir biçimde çözüm sağlanırken işletmeler
de diğer işlerine daha fazla zaman ayırabilir.

Telekom operatörleriyle yürütülen tüm
başvuru, değişiklik vb. işlemler işletmeler
için yönetilir. Böylece karmaşık ve uzun süren
süreçlerle zaman kaybedilmez.

Tüm iletişim ve ses altyapıları KoçSistem IRIS
analiz hizmetiyle birlikte mercek altına alınır.
Performans düşüklüğü, güvenlik açığı ve
arızalara yol açan kritik noktalar belirlenerek
size verimliliği artıracak öneriler sunulur.

Sistemdeki arızalar farklı nedenlerden
kaynaklanabilir. Bu gibi durumlarda sorunun
derinlemesine analiz edilerek en kısa sürede
çözümlenmesi için telekom operatörleriyle
işbirliği içinde çalışılarak ve yerinde/uzaktan
destek hizmeti sunulur.

Trafik Analizi

Çağrı Merkezi Yazılım Hizmeti

Donanım ve Yazılım Tedariği

İletişim ağlarındaki hız problemlerine neden
olan unsurlar tespit edilerek kapasite
planlaması yapılması sağlanır. Bu da
sistemlerin performansını yükseltir.

Çağrı merkezi sistemlerindeki uygulama ve
rapor arayüz geliştirmeleriyle ihtiyaç duyulan
IVR ve CTI özelleştirmeleri yapılır.

Uluslararası üreticilerle yapılan güçlü iş
birliktelikleriyle iletişim ağı, ses ve görüntü
altyapıları için tüm donanım ve yazılım
ihtiyaçları karşılanır.

Ağ Operasyon Merkezi (NOC)
NOC İzleme ekranlarındaki alarm sayfaları ile
ağ bileşenlerinin, erişilebilirlik ve performans
değerleri 7/24 izlenerek sistemlerin
erişilebilirliği garanti altına alınır.

Servis Sağlayıcı Hat İzleme ve
Yönetimi
Servis Sağlayıcı Hat İzleme ve Yönetimi
hizmetiyle birlikte servis sağlayıcı
gözetmeksizin tüm hatlar takip edilerek, arıza
durumunda bildirim ve ilk kontroller sağlanır.

İletişim ağı ve ses sistemlerinde bulunan tüm
switch, access point, IP telefon gibi cihazlar
NOC servisi tarafından takip edilir. Arıza ve
performans düşüklüğü durumunda destek
hizmeti verilir.

