
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.facebook.com/KocSistem

www.twitter.com/KocSistem

www.youtube.com/KocSistemTR

HR EDITION
İNSAN KAYNAKLARI 
ÇÖZÜMÜ
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HR Edition ile Çalışanlarınızın 
Dijital ve Mobil Dönüşümünü Sağlayın

HR Edition ile Çalışanlarınızın Dijital ve 
Mobil Dönüşümünü Sağlayın
Dijitalleşme her alanda olduğu gibi insan kaynakları yönetiminde de kendini 
hissettiriyor. İşe alım uygulamalarından personel eğitim ve değerlendirme 
alanına kadar her noktada dijitalin etkisini görmekteyiz. KoçSistem’in HR Edition 
çözümüyle firmaların İnsan Kaynakları Departmanları dijital ve mobil dönüşümü 
gerçekleştiriyor.

KoçSistem doğru bir servis sağlayıcı ile çalışmanın tüm 
avantajlarını müşterilerine sağlıyor.

15+  Yetkili destek noktası 
sertifikalar & ITIL uyumlu 

süreçler

40.000’den fazla envanter
350+ çalışan

3 farklı noktada
veri merkezi

17 yıl yönetilen hizmetler
ve 8 yıl bulut hizmetleri

tecrübesi

17 yıl

İzleme, yönetim, 
otomasyon araçları

250’den fazla
kurumsal müşteri 4.000+ bulut sunucusu

81 ilde yaygın hizmet

HR Edition İnsan Kaynakları Çözümü sayfasını ziyaret et.



HR EDITION NEDİR?

KoçSistem HR Edition (HRE) ile insan kaynakları süreçlerinin işe alımdan, eğitim ve performans değerlendirmeleri 
ile tüm kurum çalışan yaşam döngüsünün dijital ve mobil dönüşümünü sağlayan temel insan kaynakları 
platformudur.

HR Edition ‘İnsan Kaynakları Çözümü’

• İşe alım süreçlerini kolaylaştırarak kısa zamanda doğru adaya ulaşılmasını sağlar

• Çalışanların işe hızlı adaptasyonlarını sağlayarak daha verimli çalışmalarını sağlar

• Çalışanların ihtiyaç duyduğu doğru eğitimler saptanarak verimlilik ve sadakat arttırılır

• Şeffaf ve etkin bir çalışan yetkinlik değerlendirme imkânı sunar

• İzin yönetimini otomatikleştirir

• Avans talep, seminer, eğitim gibi ihtiyaçların başvuru ve katılım operasyonlarını sağlar

HR Edition

NASIL ÇALIŞIR? NELER YAPABİLİRSİNİZ?

• Oryantasyon adımlarının takibi

• İşe başlama evraklarının takibi

• İşe başlamadan hazırlanacak  
ekipmanların takibi

• Oryantasyon arkadaşı tanımlama

İşe Başlangıç
• Kadro talebi oluşturma ve takibi

• Aday havuzu oluşturma ve takibi

• Pozisyon detay takibi

• İşe giriş süreçleri ile ilgili kontrol ve takip

• Genel başvuru sistemi, sözleşme, CV vb. 
takibi

İşe Alım ve Aday Başvuru

• Yan haklar talep yönetimi ve takibi

• Yan hakların maliyet analizi ve takibi

• Talep ve maliyet raporları

• Bordro görüntüleme

Yan Haklar ve Bordro Yönetimi

• Davranış gösterge oluşturma ve takibi

• Yetkinlik atama yönetimi

• 180˚ ve 360˚ değerlendirme raporları

• Genel değerlendirme raporları

Yetkinlik Yönetimi

• İzin talep oluşturma ve takibi

• Güncel izin bilgisi sorgulama ve takibi

• Geçmişe dönüş izin raporları sorgulama

• İzin iptal ve uzaktan çalışma bildirimleri

İzin Yönetimi

• Hedef kartı şablon oluşturma ve takibi

• Hedeflendirme süreci ve yönetimi

• Hedef ve performans raporları

Performans Yönetimi

HR Edition’ın Öne Çıkan Özellikleri HR Edition İşlevleri

HR Edition her ortama uyar!

HR Edition ‘İnsan Kaynakları Çözümü’ Avantajları!

Bordro görüntüleme ve takip işlemlerini 
responsive arayüzden hızlı bir şekilde 
gerçekleştirmeyi sağlar.

Bordro Yönetimi
Kağıtsız ofis çözümleri, eğitim, seminer ve fuar 
katılım talebi, iş avansı gibi süreçler uygulama 
üzerinden yönetilir.

İş Akışı Uygulamaları

Çalışanların eğitim talepleri ve davranışlarına 
göre yetkinlik atama yönetimi gerçekleştirilir.

Yetkinlik Atama Yönetimi
Yan haklar talep yönetimi, maliyet analizi 
ve raporlama işlemleri uygulama üzerinden 
yapılabilir.

Yan Hak Yönetimi

KoçSistem’in firmalar için sunduğu 
Businessline Workplace ile entegrasyon 
yapılarak çalışanların birbirleriyle etkileşiminin 
artması sağlanır.

Sosyal Platform
İzin talep oluşturma, güncel izin bilgisi 
sorgulama, izin raporları, uzaktan çalışma 
ve süreçlerin takibi gibi işlemler uygulama 
üzerinden gerçekleştirilir.

İzin Yönetimi

HR Edition
%100 Mobil Uyumlu

Mobil uyumlu arayüzü sayesinde HR 
Edition’a istenilen zamanda, tüm 
bilgisayar, tablet ve akıllı cihazlardan 
rahatlıkla erişilebilir.

Çalışan Bağlılığı Çalışanların Kişisel Gelişimi

Etkin Zaman YönetimiVerimlilik

Düşük Personel Değişim Oranı Doğru Aday Seçimi


