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Bütünleşik SAP Hizmetleri Kapsamı
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Kesintisiz ve sürekli çalışma zorunluluğu, performans talepleri, arka plan işlerin yoğunluk ve karmaşıklığı, diğer sistemler ile olan
arayüzlerin çokluğu, anaveri ve işlem çokluğu gibi etkenler SAP sisteminin işletimini giderek güçleştiriyor. Bu nedenle firmaların SAP
sistemlerinden iyi verim almaları için kusursuz bir teknik destek ve sistem yönetim altyapısına sahip olmaları gerekiyor.

SAP
Hizmetleri

Bu ihtiyaçtan yola çıkan KoçSistem, SAP altyapı hizmetlerindeki tecrübesini sistem yönetimi hizmetindeki uzmanlığı ile birleştirerek
oluşturduğu Bütünleşik SAP Hizmetleri ile müşterilerine kusursuz bir SAP hizmeti sunuyor.
KoçSistem Bütünleşik SAP Hizmetleri ile SAP Basis hizmetinin, yönetilen hizmetler kapsamında Koçsistem Uygulama Yönetim
Hizmetleri (UYH) hizmet modeli çerçevesinde, sürdürülebilirliğini sağlamayı, geliştirmeyi ve destek süreçlerini kaliteli hale getirmeyi
amaçlıyor.
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Bütünleşik SAP Hizmetleri ile müşterilerine operasyonel hizmet mükemmelliği, ölçülebilir hizmet verimliliği, performans ve verimlilik
artışı, maliyet tasarrufu ve tek iletişim noktası sayesinde yönetim kolaylığı sunan KoçSistem, hizmet seviyesi raporları ile ulaştığı hizmet
seviyelerini ve performans değerlerini de müşterileri ile paylaşıyor.
Proaktif yaklaşımı ile sistemleriniz için çeşitli iyileştirme önerileri sunan KoçSistem, Bütünleşik SAP Hizmetleri’ni uçtan uca bir hizmet
paketi olarak sunabildiği gibi dileyen müşterilerine ihtiyaçlarına uygun farklı modül seçenekleri de sunuyor.
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KoçSistem, Bütünleşik SAP
Hizmetleri ile sistem altyapısından
uygulama yönetimine kadar tüm
SAP ihtiyaçlarınızı tek bir paketle
karşılıyor, size sadece sistemlerinizi
KoçSistem’e emanet etmek kalıyor!
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Süreç optimizasyonu sayesinde verimlilik artışına pozitif katkı sağlayan Bütünleşik SAP Hizmetleri, farklı hizmet modelleri ile
ihtiyaçlarınıza uygun hizmet paketi elde etmenizi sağlarken, tüm sistem ve uygulamalarınız için tek iletişim noktası olarak zaman
tasarrufu sağlıyor.

1. Geçiş Hizmetleri

Bütünleşik SAP Hizmetleri’nin Avantajları
»»  KoçSistem tarafından sürekli geliştirilen ve 		
uluslararası standartlarda (ISO 9001, ISO 20000
(ITIL V3), CMMI, SAP Certified in Hosting Services)
belgelenmiş hizmet süreci
»»  SAP metodolojisine uygun, SAP’yi en iyi bilen araç
ve kaynaklarla SAP sistem yönetimi hizmeti
»»  KoçSistem’in deneyimi ve uzmanlığı
»»  SAP Sistemlerinin sürdürülebilirliği
»»  Müşteri bünyesinde her konuda uzman kaynak
bulundurmak yerine ihtiyaç duyulan uzmanlığın,
doğru zamanda ve doğru miktarda kullanılması
ile verimlilik ve maliyet avantajı

»»  Tek çağrı merkezi üzerinden raporlama kolaylığı
»»  İş süreçlerinin proaktif izlenmesi
»»  SSoT ile SSoM: Single source of truth “Solution
Manager” ile Single source of Management 		
“Bütünleşik SAP Hizmetleri”
»»  RunSAP methodolojisine göre inşa edilmiş 		
“Operasyon kontrol merkezi”

4. Kullanıcı Yönetimi

»» Müşteri ve KoçSistem Sorumluluklarının Belirlenmesi

»» Kullanıcı Yaratma

»» Mevcut Durum Analizi

»» Yetkilendirme

»» Planlama

2. Kullanıcı Desteği
»» Anahtar Kullanıcı Desteği

5. Ek Geliştirme ve Danışmanlık
»» Değişiklik/İstek Analizi ve Gerçekleştirme
»» İyileştirme Önerileri Gerçekleştirme

»» Son Kullanıcı Desteği

3. Sistem İzleme ve Hata Giderme

6. İyileştirme Önerileri
»» Entegrasyon ve Background Job İyileştirme

»» Hata/Problem Tanımlama

»» Performans Problemleri

»» Hata Giderme

»» Hata Analizi ve Çözüm Önerisi

»» Değişiklik Yönetimi

»» Proaktif Analizler

»» Problem Çözüm Önerileri
»» Sistem İzleme
»» Lisans Bakımı Sağlama – KoçSistem SAP Gold Partner
»» OSS Notlarının Açılması ve Takibi

KoçSistem Hakkında
Koç Holding üye kuruluşu olan, Türkiye’nin köklü ve lider bilgi
teknolojileri şirketi KoçSistem 1945’te kurulmuştur. KoçSistem, son
yıllarda önemli bir dönüşüm geçirerek müşterilerine özgün teknoloji
çözümleri sağlayan bir dış kaynak hizmet sağlayıcısı olmuştur. Koç
Grubu’nun bir üyesi olan KoçSistem, hem kamu kurumlarına hem özel
şirketlere sunduğu hizmetler ile birçok ilki başarmıştır.
KoçSistem, lider bilgi teknolojileri sağlayıcısı olmanın yanı sıra, bir iş
çözümü olarak “tasarla - uygula - yürüt” adımlarını uçtan uca sunabilen
nadir bilgi teknolojileri şirketlerindendir. KoçSistem, müşterilerinin
talep ve beklentileri doğrultusunda, onların ihtiyaçlarını güvenilir ve
entegre bir şekilde karşılayabilecek özel çözümler üretmektedir.
Sürekli gelişimini ve kurumsal var oluşunu, “Gücümüz, Hayal Gücünüz”
sloganıyla özetleyen KoçSistem, müşteriye özgün teknoloji çözümleri
ve dış kaynak hizmetleriyle müşterilerinin sürdürülebilir büyüme
hedeflerini “Fark Yaratma” stratejisiyle gerçekleştirmektedir.
KoçSistem, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri ile kurduğu güçlü
stratejik ortaklıklar sayesinde Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerine
koşulsuz müşteri memnuniyeti sunmaktadır.
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