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TEKNOLOJİ ANALİZ HİZMETİ

• BT sistemlerinin bütünsel ve detaylı bir görünümünü sunar
• Arıza ve problemler oluşmadan gerekli önlemlerin alınmasını sağlar
• İş hedeflerine ulaşması için uygun yapı önerileri sunulur
• Sistemlerin verimli çalışması için öneriler sunar, kapasite optimizasyon
imkânı sağlar
• KoçSistem’in sahip olduğu yetkin ve tecrübeli kadro ile uygulanabilir
doğru çözüm önerileri sunulur

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

1.300+ çalışan

15+ Yetkili destek noktası
sertifikalar & ITIL uyumlu
süreçler

3 farklı noktada
veri merkezi

250’den fazla
kurumsal müşteri

17 yıl

81 ilde yaygın hizmet

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.

İzleme, yönetim,
otomasyon araçları

4.000+ bulut sunucusu

KoçSistem Hakkında

17 yıl yönetilen hizmetler
ve 8 yıl bulut hizmetleri
tecrübesi

IRIS Teknoloji Analiz Hizmeti sayfasını ziyaret et.

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!

Yarının sorunları bugünün önlemleriyle çözülür
Yarının Güvencesi; IRIS Teknoloji Analiz Hizmeti
/kocsistem

444 0 262 www.kocsistem.com.tr

IRIS TEKNOLOJİ
ANALİZ HİZMETİ NEDİR?
İş dünyası için BT sistemlerinde yaşanacak
geniş çaplı kesintiler, güvenlik açıkları veya
performans kayıpları aynı zamanda yüksek
gelir kaybı demek. Bu sorunlar yaşanıncaya
kadar tüm firmalar sistemlerinin
sorunsuz çalıştığını ve yüksek güvenlikle
korunduğunu düşünür ancak bir sorun
anında ise artık müdahale için çok geç
kalınmıştır.

NELERİ KAPSAR?

FAYDALARI NELER?

İLETİŞİM AĞI, SES VE GÜVENLİK
• İletişim Ağı ve Güvenlik Hizmetleri

Güvenli Sistemler

İş Sürekliliği

Mevcut IT sistemleri A’dan Z’ye taranarak risk
unsurları belirlenir ve yaşanabilecek sorunlar
önceden tahmin edilir.

Güncellenmemiş veya desteklenmeyen yazılım
ve donanımların tespiti ile birlikte işletmede
maksimum verimlilik ve iş sürekliliği sağlanır

Geleceğe Hazır Sistemler

Tam Yönetim ve Kontrol

Yeni teknolojilerin sağladığı avantajları en hızlı
şekilde öğrenir ve bu sayede hizmet kalitesi bir
üst seviyeye taşınır.

Detaylı raporlama ile birlikte firmanın mevcut
durumu, riskler ve alınması gereken önlemler
detaylı bir şekilde sunularak sistemler üzerinde
tam kontrol ve yönetim imkânı sağlanır.

• Çağrı Merkezi
• Tümleşik İletişim

KoçSistem IRIS Teknoloji Analiz Hizmeti ile firmaların tüm BT sistemlerini alanında yetkin
danışman kadrosu ile mercek altına alır ve mevcut durumun detaylı bir analizini sunar. Risk
seviyelerine göre oluşturulmuş tablolarda eksik ve düzeltilmesi gerekli alanlar belirtilirken,
çözüm için de ayrıntılı öneriler sunulur.

VERİ MERKEZİ
• Bulut Bilişim

PROJE YAKLAŞIMI

• Veri Depolama ve Yedekleme
• Sunucu Sistemleri
• Sanallaştırma

1 Başlangıç Toplantısı
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İhtiyaçlar görüşülerek; firmanın
vizyonu, amaçları ve beklentileri alınır.

SİSTEM UYGULAMALARI
• SAP Teknolojileri
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• Microsoft Platformları

Mevcut Durum Analizi

Sistemlere yerinde ve uzaktan
erişilip detaylı analiz yapılır.
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3 Planlama

BT sistemleri üzerindeki eksik alanlar
ve risk faktörleri tespit edilir.
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• Veri Tabanı
• Orta Katman

4 Gelecek Yapı Önerileri
BT sistemlerindeki açıkların ve risk
faktörlerinin tanımlanması sonrasında
çözüm önerileri ve planlama oluşturulur.
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Raporlama

Alan uzmanları bulguları tek bir
raporda, konsolide ederek paylaşılır.

6 Sunum

Tamamlanan projeye ait gerçekleştirilen
sunumda; analiz sonuçları, tespitler ve
çözüm önerileri yer alır.

