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FİNANS SEKTÖRÜNE DEĞER KATAN

ÇÖZÜM VE ÜRÜNLER

Gelişen teknoloji ve artan müşteri beklentileri finans sektöründe
yeni ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Müşterilerin dikkatini
çekebilmek ve mevcut müşterilerin bağlılığını arttırabilmek için
dijital dönüşüm artık kaçınılmaz.
KoçSistem, finans sektörüne özel yazılım çözümlerinden bankacılık
operasyonlarına, müşteri temas noktalarındaki çözümlerden
altyapı dönüşüm uygulamalarına, ileri analitik çözümlerinden
yapay zeka uygulamalarına, Blockchain’den robotik süreç
otomasyonu çözümlerine kadar geniş hizmet yelpazesi ve 70 yılı
aşkın tecrübe ve deneyimi ışığında müşterilerinin dijital dönüşüm
yol haritasını hazırlayarak onları geleceğe taşıyor.

Bilgi Teknolojileri
•
•
•
•
•

Siber güvenlik
Veri merkezi
Veri tabanı yönetimi
Sanallaştırma
İletişim ağı ve BT altyapı

Kurumsal Operasyonlar
• Stratejik planlama
• İç denetim
• Kurumsal iletişim ve
marka yönetimi
• Hukuk çözümleri
• İnsan kaynakları
çözümleri

Temel Süreçler
•
•
•
•
•
•
•

Ödeme sistemleri
Alternatif dağıtım kanalları
Kurumsal bankacılık
Yatırım bankacılığı
Krediler
Risk değerlendirme
Temel bankacılık operasyonları

Veri Yönetimi
•
•
•
•

DEĞER ZİNCİRİNİN
HER AŞAMASINDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM

İleri analitik çözümler
Müşteri deneyimi yönetimi
Sadakat programları
Kanal performans yönetimi

Müşteri Temas Noktaları
•
•
•
•
•
•

Web sitesi
Mobil uygulama
Çağrı merkezi
SMS/E-mail
ATM
Şube

Finans Sektörünün

KoçSistem, gelişen teknolojiyi, yeni trendleri ve artan müşteri beklentilerini
alanında uzman kadrosuyla takip ederek finans sektöründeki müşterilerini
geleceğe hazırlıyor.

GELECEĞİNİ KEŞFET

Güvenlik Çözümleri

Dijital Bankacılık Çözümleri
• Yeni Uygulama Yazılım

• Ağ Güvenliği

• Uygulama Performans Yönetim Hizmetleri

• Uç Nokta Güvenliği

• Internet ve Mobil Bankacılık Çözümleri

• Veri ve İçerik Güvenliği

• Mobil Uygulama Geliştirme Hizmetleri

• Sistem & Sunucu Güvenliği

• Biyometrik İmza Çözümleri

• Proaktif Güvenlik
• Fiziksel Güvenlik
• Yönetilen Güvenlik ve SOC Hizmetleri

Analitik Çözümler
• İş Zekası ve Veri Ambarı Çözümleri
• Büyük Veri ve İleri Analitik Çözümler

Finans Sektörüne
Özel Çözümlerimiz

• Sektörel Yazılım Çözümleri

• Mobil Cihaz Yönetimi (MDM)

• Agile ve Waterfall Proje Yönetimi

• Client Yönetim Hizmeti (SCCM)

• Leasing ERP Uygulaması - FinaLease

• Bütünleşik İletişim ve Ses Hizmetleri

• Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

• Baskı Merkezi Çözümleri

• E-Devlet Ürünleri

• Kurumsal Sosyal Etkileşim Platformu - Workplace

• Dijital İş Gücü (RPA)

• İş Sağlığı ve Güvenliği – Worksafe

• ServiceNow Yönetim ve Danışmanlık

• İnsan Kaynakları Yönetim – HR Edition

• IT Altyapı Danışmanlığı

• Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Uygulamaları

Şube Uygulamaları
• Temel Bankacılık Uygulamaları
• Masaüstü Sanallaştırma

Veri Merkezi

• Digital Yayıncılık - Pixage

• Veri Merkezi Kurulum ve Danışmanlık

• LAN / WAN Kurulum

• Felaket Kurtarma Hizmetleri
• Sanal Sunucu Hizmetleri

KoçSistem’in finans sektörüne özel çözümleri için QR kodu mobil telefonunuzla taratın.

Finans Sektörüne Değer Katan Çözümlerimiz

Mobil Kredi Uygulamaları çözümü ile daha müşteri odaklı yapı.

Müşteri Temas Noktası
Çözümleri

Gerçek ve tüzel kişilerin otomotiv finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere
hizmet veren firma için özel geliştirilen çözüm ile internet sitesi üzerinden
müşterilere sunulan “Online İşlemler” altyapısının geliştirilmesi hedeflendi.
Müşterilere “ihtiyaç duydukları her anda” hizmet verilmesi, mobil cihazlar
üzerinden kişiselleştirilmiş hizmet sunulması projenin öncelikleri arasında yer
alıyordu. Böylece daha çok self servis işlemleri tercih eden müşterilerin yanında
potansiyel müşterilere de ulaşarak, kredi ürünleri ve kampanyalar hakkında
bilgi verilmesi sağlandı.

Mobil Kredi Uygulamaları çözümü ile uçtan uca müşteri deneyimi
• Çevirim içi ve çevirim dışı hızlı ve
kolay kredi hesaplama

• Müşteriye özel kredi bilgilerini
izleyebilme

• Farklı kredi ödeme planlarını
kıyaslayabilme

• Müşteriye özel kampanya paylaşımı

• Hızlı kredi başvurusu
gerçekleştirebilme
Müşteri deneyimi ve bu deneyimin kesintisiz bir şekilde sunulması
her sektörde olduğu gibi finans sektöründe de büyük önem taşıyor.
Firmaların yenilikçi bakış açısı ve dijitalleşme vizyonları kapsamında
yapılan çalışmalar ön plana çıkıyor.
KoçSistem, müşteri ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar, internet ve mobil
uygulama çözümleri ile finans sektörü müşterilerini, beklentilerinin
de ötesinde bir hizmetle, onların her an ulaşabileceği bir noktaya
konumlandırıyor.
Ayrıca, son tüketiciler platform bağımsız olarak firmalarla günün
her saati, istedikleri yerden işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde
gerçekleştirebiliyor.

• Başvuru sonuç izleme

• Taksit hatırlatma
• Krediye ilişkin değişiklik talebi
yapabilme

Online İşlemler çözümü ile her şey tek bir platformda!
Her geçen gün daha da dijitalleşen günümüz iş dünyasında tüm firmalar
için müşterilerinin ihtiyaçlarına her yerde, her zaman ve self servis olarak
çözüm getirmek, taleplerine hızlı yanıt vermek daha da önemli bir hal alıyor.
Online İşlemler çözüm ile bireylere ve kurumlara finansman çözümleri sağlayan
firmanın internet sitesi dijital bir şube olarak konumlandırıldı ve müşterilerin
işlemlerini en kolay ve en hızlı şekilde gerçekleştirmeleri hedeflendi.

Online İşlemler çözümü ile omnichannel çözüm yaklaşımı
• Her türlü cihazdan maksimum kullanıcı deneyimi
• Kolay erişim ve sade tasarım sayesinde artan müşteri memnuniyeti
• Evrakların tüm müşteriler tarafından çevirim içi gönderilebilmesi
• Kurumsal müşterilerin günlük iş akışlarında ihtiyaç duydukları raporlara
rahatça erişim imkânı
• Müşterilerin kampanya ve bildirim dâhil her şeye tek platformdan erişebilmesi

Finans Sektörüne Değer Katan Çözümlerimiz

Veri ve İş Analitiği
Çözümleri

İş Analitiği Platformu çözümü ile artan müşteri memnuniyeti!
Veri odaklı şirket olma ve veriye dayalı rekabet avantajı yaratabilme
hedefindeki sigorta firması için hızlı, doğru ve yönlendirici İş
Analitiği platformu oluşturuldu. Büyük veri ve öngörüsel analitik gibi
teknolojilerle entegre olmayan önceki sistem yenilemesi sonucunda
bu teknolojilere entegre olabilecek performans ve kapsam sağlandı.

İş Analitiği Platform çözümü ile gelişmiş müşteri görünümü
• 6500+ analitik rapor ve dashboard’u geliştirildi
• İş Analitikleri Platformunun tasarımı yapıldı ve performans artışı
sağlandı
• Raporların mesai başlangıcında hazır olmasıyla birlikte saha ekibi
müşteri ile daha hızlı iletişim kurmaya başladı. Bu sayede saha
ekibinin etkinliği ve müşteri memnuniyeti arttı.

KoçSistem, büyük veri ve iş analitiği çözümleriyle, işletmelerin en
zorlu iş sorularına cevap veren, veri desenlerini ortaya çıkaran,
ileriye dönük tahminler yapan, veriler içindeki gizli kümeleri
ortaya çıkaran ve değer yaratan bir çözüm seti sunuyor.
		
• Farklı kaynaklardan sisteme bağlanma
• Akan veri ya da toplu veri aktarımı
• Resim, video sensör gibi verilerin saklanması ve analizi
• Açık kaynak mimarilerin kullanımı
• Yüksek performanslı bellek-içi analitik

Makine Öğrenmesi
ve Derin Öğrenme

Yapay Zeka
Uygulamaları

Analitik Çözümler

Büyük Veri
Uygulamaları

Sanal Yardımcılar
ve Chatbot’lar

Finans Sektörüne Değer Katan Çözümlerimiz
Performans Yönetim Sistemleri Dönüşüm çözümü ile tüm
sistemlerin yönetimi tek merkezde!

Temel Süreçlere Özel
Çözümler

Performans Yönetim Sistemleri Dönüşüm Çözümü kapsamında insan kaynakları
yönetim sistemleri, yeni yazılım teknolojileri ve yaklaşımları ile baştan ele
alınarak analiz edildi. Yeni geliştirilecek uygulamanın tek sistem üzerinden
yönetilmesi ve mobil kullanıcılara mobil site üzerinden hizmet verilmesi
amaçlandı.

Performans Yönetim Sistemleri Dönüşüm çözümü ile daha verimli
hale gelen süreçler
• Farklı ve dağınık yapıdaki insan kaynakları sistemleri tek bir merkezi sistemde
toplandı.
• Çalışan hedeflerinin şirket hedefleri ile kolaylıkla ilişkilendirilebilmesi sağlandı.
• Çalışanın mevcut yetkinliklerini görüntüleyip eksik olan bir yetkinliğini artırmaya
yönelik hedefler tanımlanabilir hale geldi.
• Hedefleme, özdeğerlendirme, değerlendirme, onaylama ve izleme süreçleri
mobilden yönetilebilir hale getirildi.

KoçSistem, proje ve yazılım uygulamaları geliştirme konusunda sahip
olduğu 70 yılı aşkın tecrübe ve yüksek başarı oranı ile müşterilerinin
değerlerini, ihtiyaçlarını ve hedeflerini göz önünde bulundurarak
finans sektörüne özel çözümler geliştiriyor.
Temel Bankacılık Uygulamaları ile firmaların hem kendi ihtiyaçları
hem de yasal düzenlemelerden kaynaklanan ihtiyaçlar baz alınarak
firmalara özel çözümler sunuluyor.
Alanında uzman, sektörel deneyimi yüksek analistler tarafından
müşterilerin ihtiyaçları analiz edilerek, bu ihtiyaçlara en uygun
yazılım, donanım ve sistemler geliştiriliyor.

Bütçe Otomasyon çözümü ile aktif bütçe/gerçekleşen
planlanan hedef takibi!
Bütçe Otomasyon çözümüyle bütçe süreçlerini otomatikleştirme ve planlama
süreçlerini etkinleştirme ve kısaltma hedeflendi. İhtiyaçlar arttıkça, Excel
şirket ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi. Firmanın tüm bölümlerinin
kendi bütçelerini oluşturabileceği, bütçe/gerçekleşen/planlanan hedeflerini
izleyebileceği ve tüm süreci aktif olarak takip edebileceği bir yapı hedeflendi.

Bütçe Otomasyon çözümü ile dijital dönüşüm
• Excel üzerinde gerçekleştirilen uzun dönem planlamaları daha kolay ve daha
hatasız bir şekilde yapabildi.
• Bu kapsamında krediler, farklı ödeme planları, ürün veya müşteri tipine
göre yönetilebildi.
• Kampanyalar, gecikme faizleri, erken ödemeler, komisyonlar gibi süreçler
uygulama üzerinde rahatlıkla planlanabildi.
• Firmanın dijital dönüşüm süreci hızlandı.
• Zaman tasarrufu sağlandı.

Finans Sektörüne Değer Katan Çözümlerimiz

Neden finaLease?

Temel Süreçlere Özel
Çözümler

• Uçtan uca etkin süreç yönetimi
• Otomatik muhasebe girişi ile yüksek verimlilik
• Ölçeklenebilir ve esnek mimari yapı
• Müşterileriniz ve çalışanlarınız için mobil uygulamalar
• Mevzuat değişikliklerine hızlı uyum
• KKB, TCMB, Tapu Kadastro, Gelir İdaresi Başkanlığı, Ticaret Sicil Gazetesi ile dinamik
sorgulama yapabilen ve tüm e-Fatura sağlayıcı firmalar ile uyumlu çalışan altyapı
• Kolay entegrasyon
• Müşteri etkileşim platformu

finaLease ile uçtan uca finansal kiralama yönetimi

Smart Business Solutions for Leasing

KoçSistem, tüm finansal kiralama süreçlerinin yaşam döngüsünün
yönetilebileceği, sektörün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına hızla
uyarlanabilen yeni nesil kurumsal yönetim çözümleri sunuyor.
finaLease ile leasing işlemlerinde ilgili malların teklif aşamasından
mülkiyet devrine kadar tüm süreçte uçtan uca takip edilebiliyor.
Sistematik ve sıralı bir şekilde ilerleyen iş süreçleri ile etkin SLA
takibi yapılabilmesini ve bu sayede zaman tasarrufu sağlanmasına
yardımcı oluyor.

finaLease sayfasını ziyaret et.

Finansal kiralama alanında lider firmalar için geliştirilen finaLease ile finansal kiralama süreçlerini
uçtan uca yönetim hedeflendi. Bu çözümle birlikte sunulan parametrik yapı sayesinde değişkenlik
gösterebilen muhasebe standartlarına, IFRS, BDDK süreçlerine daha kolay uyum sağlandı. Ayrıca
operasyonel büyümeye eş zamanlı olarak ek yatırım maliyeti gerektirmeden genişleme imkânı
sağlandı.

finaLease ile artan müşteri memnuniyeti
• Operasyonel etkinlik gerçekleşti.
• Müşteri memnuniyetine artış sağlandı.
• Uyum kolaylığı ve esnek çözümler ile verimlilk artışı sağlandı.

Finans Sektörüne Değer Katan Çözümlerimiz

Pixage Yeniden Tanımlanan Dijital Yayımcılık Deneyimi

Kurumsal
Operasyonlara Özel
Çözümler

Pixage, KoçSistem tarafından geliştirilen, tüm ekranları ve yayın akışlarını tek bir
merkezden yönetilmesini sağlayan yeni nesil dijital yayıncılık uygulamasıdır.
Pixage, finans sektörüne özel Dijital Şube konsepti ile müşterilere dijital bir
müşteri deneyimi sunuyor. Ayrıca, bankaların şubeleri içerisinde kullandığı
sıramatik, döviz bilgileri vb. kendi sistemlerinde yer alan diğer içeriklerle
de kolaylıkla entegre edilebiliyor.

Pixage sayfasını ziyaret et.

Ne Sunar?

Avantajları

• Güncel ve ilgi çekici içerikler ile
tanıtımlarınızın etkisini arttırın

• Uçtan uca çözüm

• Yayın akışınızı özelleştirin
• Yayın raporları ile tanıtımlarınızın
verimliliğini arttırın
• Geleneksel yöntemlerin basım ve
dağıtım maliyetlerinden tasarruf edin

KoçSistem iş çözümleri, günümüz rekabet dünyasının gerektirdiği
şekilde, iş süreçlerinde otomasyonu ve dijitalleşmeyi sağlayarak,
en değerli kaynakları en verimli şekilde kullanma olanağı
sağlıyor. İnsan kaynakları çözümlerinden iletişim odaklı kurumsal
sosyal ağ çözümlerine, mobilite uygulamalarından sektörlere özel
dikey çözümlere kadar geniş bir ürün yelpazesi ile KoçSistem dijital
dönüşümün öncüsü olmaya devam ediyor.

• Esnek ve uyumlu
• Bulut çözümü ile kolay ve uygun
maliyetli yönetim
• Türkiye çapında destek

RPA Dijital İş Gücü
Dijital İş Gücü, RPA teknolojisi baz alınarak geliştirilmiş bir hizmettir. Yazılım
Robotları bir insanın yazılım arayüzü ile etkileşim hareketlerinin aynısını taklit
ederek operasyonel süreçlerin otomasyonunu sağlıyor.

• Kurumların en önem verdiği konuların başında verimlilik geliyor
• Dijital dönüşüm, kurumların hedeflerini daha hızlı yakalanmasında
en etkin araçları olarak konumlanıyor

Dijital İş Gücü ile firmaların sürekli devam eden süreçleri, alacak/verecek analizi,
fraud analizi, yatırım yönetimi raporlaması, resmi içeriklerin düzenli paylaşımı
vb. süreçlerde ve finans alanındaki süreçlere kolaylıkla adaptasyon sağlanarak
önemli bir tasarruf ve verimlilik elde edilmesini sağlıyor.

RPA sayfasını ziyaret et.

Neden RPA?
• Düşük maliyet
• Avantajlı hizmet yapısı
• Etkin destek hizmetleri
• KoçSistem güvencesi

Finans Sektörüne Değer Katan Çözümlerimiz

Neden Koçsistem Güvenlik Hizmetleri ?
• 7/24 izleme ile her an yakından takip

Siber Güvenlik
Çözümleri

• Uçtan uca hizmet ve danışmanlık
• Lokasyon bağımsız güvenlik yönetimi
• Güvenlik çözümlerinde en son teknoloji
• Alanında uzman ve sertifikalı kadro
• İş süreçlerinde süreklilik
• Maliyet avantajı ve raporlama
Güvenlik sayfasını ziyaret et.

Teknoloji ve dijitalleşme sayesinde daha önce hiç olmadığı kadar
kullanıcıya, cihaza ve veriye bağlanılıyor. Bir yandan hayatı
kolaylaştıran yeni teknolojiler iş yapış şekillerini kolaylaştırırken diğer
yandan da siber saldırganlara yeni tehdit alanları oluşturuyor. Bağlı
olsun veya olmasın, tüm sistemlerin altyapısını ve kritik verilerini,
siber saldırılara karşı korumanın önemi gün geçtikçe artıyor.

Çözümler

Hizmetler

• Ağ Güvenliği

• Danışmanlık

• Uç Nokta Güvenliği

• Bakım & Destek

• Veri ve İçerik Güvenliği

• Yönetilen Güvenlik ve SOC

• Sistem & Sunucu Güvenliği
• Proaktif Güvenlik
• Fiziksel Güvenlik
• İş Sağlığı ve Güvenliği

Finans dünyasında; internet bankacılığı, banka ve kredi kartları
kullanımı ve e-ticarete ait finansal süreçler, güvenlik sistemlerinin
korunması gereken en önemli bileşenler olarak karşımıza çıkıyor.
Artan siber riskler tüketici güveninin azalmasına, vatandaşların
finans sistemini internet aracılığıyla daha az kullanmasına ve finans
sistemlerinin beklenmeyen giderlerinin artmasına neden oluyor.
KoçSistem sahip olduğu hizmet bakış açısı kapsamında hedefinde
bulunan ilk 500 firmanın, uçtan uca sürekli ve proaktif güvenlik
hizmetlerinin verilebilmesi için gerekli ürün ve hizmet modellemelerini
ve yatırımlarını geliştirmeye devam ediyor. Dünyadaki trend siber
güvenlik tehditlerini takip ediyor, hızlı bir şekilde yeni ürün ve
hizmetlerini müşterilerine en iyi şekilde sunabilmek için, alanında
yetkin siber güvenlik uzmanları ile çalışıyor.

Finans

Otomotiv

Enerji

Perakende
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Network İşletim ve Yönetim çözümü ile proaktif yaklaşım!

Bilgi Teknolojileri
Altyapı Dönüşüm
Çözümleri

Türkiye’de finans sektörünün önde gelen firması için geliştirilen Network İşletim
ve Yönetim Çözümü sağlandı. Bu kapsamda firmanın sürekli gelişen network
altyapısıyla ilgili tüm kurulum, konfigürasyon, değişiklik ve yönetim hizmetlerini
dış kaynak hizmetiyle sağlamak hedeflendi. Bu kapsamda 81 ilde yer alan
şubelerin herhangi birinde çıkabilecek tüm sorunlara en hızlı şekilde çözüm
getirme ve proaktif olarak sorun çıkmadan dahi öngörebilme hedeflendi.

Network İşletim ve Yönetim çözümü ile artan verimlilik

Altyapı Dönüşüm
Uygulama ve Danışmanlığı
Hızla dijitalleşen dünyada, güncel ve doğru teknolojileri
hayata geçirmeyi amaçlayan KoçSistem, teknolojik ihtiyaçları
belirleyerek, beklentileri karşılayacak doğru ürün ve çözüm
bileşenlerini konumlandırarak operasyonların verimli
çalışmasını garanti altına alıyor.
• Köklü iş ortaklığı
• 7/24 çağrı merkezi
• Uzman insan kaynağı

• Hız ve esnek
• Maliyet avantajı

Veri Merkezi Kurulum ve Danışmanlık
KoçSistem, İstanbul’da 2 ve Ankara’da 1 olmak üzere, toplamda
3 ayrı lokasyonda bulunan veri merkezi ile müşterilerine,
güncel teknolojik altyapılar, ISP bağımsız bağlantı olanakları
ve 20 yıllık veri merkezi hizmetleri tecrübesi olan uzman bir
kadro ile hizmet sunuyor.
•
•
•
•

Barındırma
Sanallaştırma
Depolama ve Yedekleme
Felaket Kurtarma ve İş
Sürekliliği

• Danışmanlık Hizmetleri
• Yönetim Hizmetleri

• Çıkabilecek sorunlar proaktif bir şekilde önlenebilir hale geldi
• Çalışanların verimliliği %90 artırıldı
• Yönetişim ortamı sayesinde herhangi bir şubedeki eksiklik anında görülebilir
hale geldi

Veri Merkezi Taşıma çözümü ile minimum kesinti!
Veri Merkezi Taşıma Çözümü ile kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığında
önde gelen yabancı sermayeli müşterimiz için gerçekleştirdiğimiz çözüm
kapsamında veri merkezi taşınması işlemi gerçekleştirildi. Bankanın BT
altyapısıyla birlikte tüm servisleri KoçSistem İstanbul One Veri Merkezi’ne
hedeflenen şekilde, hemen sonrasında ise Olağanüstü Durum Merkezi de
KoçSistem Ankara Veri Merkezi’ne taşındı. Taşınma sonrası ilk iş günü sistemler
sıfır hata ile, tek bir çağrı almadan gerçekleştirildi.

Veri Merkezi Taşıma Çözümü ile ‘sıfır’ veri kaybı
• Alanında uzman kadro ile minimum
kesintiyle taşıma sağlandı

• Taşıma sıfır veri kaybı ile
gerçekleştirildi

• Bankacılık sistemleri taşıma sonrası
«sıfır» hata ile devreye alındı

• Proje analizi ile taşıma işlemi
hedeflendiği sürede gerçekleştirildi

• KoçSistem’in sahip olduğu tecrübe
ile olası riskler sıfıra indirildi

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

www.linkedin.com/company/kocsistem

www.twitter.com/KocSistem

www.facebook.com/KocSistem

www.youtube.com/KocSistemTR

