Proje Özeti

Koçtaş Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) projesi

Hedef

Koçtaş Omni-Channel vizyonu çerçevesinde, mağaza çalışanlarının sahada ve müşteriyle daha fazla
zaman geçirmesini, doğru bilgiye anında, hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlayacak mobil
dönüşüm altyapısını oluşturmak.
KoçSistem Mobil Cihazların Yönetimi (MDM) desteği kapsamında, Koçtaş bünyesindeki mobil cihazların
(akıllı telefon, tablet ve el terminali) güvenli bir şekilde yönetilmesini, donanım ve yazılım envanterinin
takip edilmesini, uygulamalara 7/24 uzaktan destek verilmesini ve veri güvenliğinin sağlanmasını üstlendi.

Sonuçlar

22 ildeki 45 mağazanın müdür ve müdür yardımcılarına dağıtılmak üzere 370 tablet temin edildi,
yönetimi için gerekli altyapı kuruldu ve tabletler tam zamanlı olarak kullanılmaya başlandı.
Kullanıcılar tabletler üzerinden tüm kurumsal mağazacılık uygulamalarına mobil olarak erişim sağlar
hale geldi.
Güvenli veri trafiği için KoçSistem ve Koçtaş’ta yönetilen sunucuların kurulumları yapıldı.
Mobil Cihaz Yönetim sistemi olarak AirWatch çözümü tercih edildi. Mevcutta kullanılan iPad Mini’lerde
konumlandırılmış farklı MDM sistemi de AirWatch’a geçirildi.
Geçiş aşamasında tablet kullanımları sürekli takip edilerek, sorunlar hızla çözüldü, kullanıcıların
projeyi benimsemesi sağlandı.
Tüm mobil cihazların kullanıcı bazında envanter takibiyle birlikte “out-of-box” olarak 100’ü aşkın detaylı
raporla 370 tabletin kullanımları kullanıcı bazında ölçümleniyor ve projenin gelişimi sürekli izleniyor.
Kullanıcılar mağaza içinde kablosuz ağ, mağaza dışında 3G servisini kullanarak kurumsal sistemlere
mobil olarak erişim sağlar hale geldi. Böylece mağaza yöneticileri sahada daha çok kalıp ekibiyle ve
müşteriyle daha çok zaman geçirebiliyor, bu durum satışların artmasına katkıda bulunuyor.

Kazanımlar

Mobilitenin artmasıyla operasyonel süreçlerde iyileşme ve müşteri memnuniyetinde artış sağlandı.
Operasyonel olarak Koçtaş BT ekibinin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması sağlandı,
kullanıcıların talepleri daha kısa sürede yerine getirilmeye başlandı.
Koçtaş’ın yeni uygulamaları, uygulama güncellemeleri, ürünlerin yeni sürümleri gibi her türlü
güncellemenin mağazalara yaygınlaştırılmasında hız kazanıldı.
Uzaktan yönetim hizmetiyle tabletlerin çalınma, kaybolma gibi ihtimallere karşı otomatik olarak
uzaktan kapatılabilmesi ve içerdiği kurumsal bilgilerin silinmesi mümkün hale geldi. Böylece bilginin
dışarı çıkması engellenerek tablet operasyonunun güvenliği sağlanıyor.
Tüm mağazalardaki kablosuz ağ altyapılarının yenilenmesiyle, network gücü artırıldı, mobil altyapı
tamamen iyileştirildi. Yeni projeler için gereken, bir sonraki teknolojik noktaya hazır bir altyapı kuruldu.
Hızlı büyümeyi sağlayacak tablet operasyonun sürekliliği sağlandı.
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Koçtaş, KoçSistem ile
mobil dönüşümünü başlattı

KoçSistem ile hedef lerin
ötesinde farklılaşma

edilmesine, uygulamalara 7/24 uzaktan
destek verilmesine ve veri güvenliğinin
sağlanmasına yönelik verimli bir çözüm
sunuyor.

“KoçSistem bizim en büyük çözüm
ortağımız”
Koçtaş Bilgi Teknolojileri Direktörü
Orkun Süer, projede duydukları ihtiyacı
şöyle aktarıyor: “Mevcutta kullanılan el
terminalleri küçük ekranları ve kısıtlı
işlevleriyle hedeflerimizi gerçekleştirmekte
yetersiz kalıyordu. Kurumsal mağazanın
yönetilememesi, uzaktan uygulama
gönderememe, zorlu kurulum süreci,
uygulama konfigürasyon yönetimi
yapılamaması, raporlama eksiklikleri gibi
kısıtlar vardı. Mağazalarda el
terminallerinden tablete geçiş kararıyla
birlikte tabletlerin mağazalara dağıtımı,
kurumsal uygulamaların uzaktan
yaygınlaştırılması ve takibi, kolay cihaz
kaydı yapılması, kurumsal sistemlere kolay
ve güvenli erişim sağlanması, çalışanlara
esneklik ve mobil olma imkânı verilmesi
gibi ihtiyaçlara bağlı olarak MDM gündeme
geldi.”
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22 ilde 45 mağazası ve 240 bin metrekare satış alanıyla ev geliştirme perakendeciliği sektöründe lider Koçtaş, Omni-Channel
vizyonu çerçevesinde mobil dönüşümünün altyapısını oluşturacak Mobil Cihaz Yönetimi hizmeti için KoçSistem’i tercih etti.
Proje kapsamında mağaza çalışanlarına 370 yeni tablet temin edildi ve tüm Türkiye’deki mağazalarda kullanılmaya başlandı.
Mobil cihaz donanım ve yazılım envanter takibi tek bir noktadan yönetilebilir hale geldi, yeni projeler için gereken mobil altyapı
hazırlandı. Tüm kurumsal mağazacılık uygulamalarına tabletler üzerinden ulaşabilen Koçtaş mağaza müdür ve satış müdür
yardımcılarının sahada ve müşteriyle geçirdiği zaman arttı. Koçtaş Bilgi Teknolojileri Direktörü Orkun Süer, “Mobil olmak hem
operasyonel süreçlerde iyileşme hem de müşteri memnuniyetinde artış sağlıyor. Bundan sonraki çok hızlı büyümemizde tablet
operasyonu kilit bir rol oynuyor, KoçSistem ile hayata geçirdiğimiz bu projeyle Koçtaş’ın operasyonlarına çok önemli bir değer
kattığımıza inanıyoruz” diyor.
Koçtaş, 22 ilde 45 mağazası ve 240 bin
metrekare satış alanıyla ev geliştirme
perakendeciliği sektöründe lider konumda
yer alıyor. Koçtaş, güçlü yerel tedarik zinciri
ve uluslararası satın alma gücü sayesinde,
yerli ve ithal, 35 binden fazla ürün çeşidini
uygun fiyat ve kolay ödeme avantajıyla
tüketicilere sunuyor. Koçtaş mağazalarında
dekoratif ürünlerden mobilyaya; ev tekstili
ürünlerinden mutfak, banyo ve seramiğe;
bahçe mobilyalarından aydınlatma
ürünlerine; genç odasından hazır perdeye;
halıdan boyaya ve parkeye kadar on
binlerce ürün satılıyor.

Koçtaş Bilgi Teknolojileri, Koçtaş’ın
Omni-Channel vizyonu çerçevesinde,
müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak
ve farklı bir perakende deneyimi sunmak
üzere çeşitli çalışmalar yürütüyor.
Koçtaş, düzenli mağaza ziyaretleri, saha
gözlemleri, üst yönetimin saha satış
ekibinden beklentileri, mağaza ve Genel
Müdürlük çalışanlarından gelen geri
bildirimler düzenli olarak değerlendirerek,
daha kolay bir çalışma ortamı sağlamak
amacıyla projeler gerçekleştiriyor. Bu
kapsamda altyapı ve donanımsal yatırımları
destekleyerek gelecek projeler için güçlü

bir temel de oluşturuyor. Satış müdür
yardımcısı ve mağaza müdürlerinin ofisten
çıkarak, sahada müşteriyle ve çalışma
alanlarında daha fazla zaman geçirmesini,
doğru bilgiye anında, hızlı ve kolay bir
biçimde ulaşmasını hedefleyen Koçtaş,
Mobil Dönüşüm projesini başlattı. Koçtaş,
Mobil Dönüşüm projesinin ilk adımını
oluşturan Mobil Cihazların Yönetimi
(MDM) desteği için KoçSistem’i tercih
etti. KoçSistem, Koçtaş bünyesindeki
mobil cihazların (akıllı telefon, tablet ve el
terminali) güvenli bir şekilde yönetilmesine,
donanım ve yazılım envanterinin takip

kullanıcıların projeye katılımında zorluk
yaşayabilirdik, bu anlamda çok iyi bir
çalışma oldu. Tüm ürünler zamanında ve
doğru şekilde tedarik edildi, KoçSistem
ile çalışmamız burada çok ciddi avantaj
yarattı. Beraber çalışmanın getirdiği takım
ruhunu hissettik. Projenin başlangıcından
son aşamasına kadar KoçSistem proje
ekibinin sonuç ve müşteri memnuniyeti
odaklı yaklaşımı, bizimle tek bir ekipmiş
gibi çalışması projedeki geçişimizi son
derece kolaylaştırdı. Tüm ekiple beraber
güzel bir başarıya imza attığımızı
düşünüyorum.”

Tablet kullanımları sürekli takip edildi

“Tek bir ekip gibi çalıştık”

Güvenli veri trafiğinin sağlandığı KoçSistem
sunucularının ve Koçtaş’ta yönetilen
sunucuların kurulumlarının ardından pilot
çalışmalar başladı. Geçiş kapsamında
öncelikle İstanbul’da 5 mağazada geçiş
yapılarak kullanıcıların davranışları
gözlemlendi, çeşitli dokümantasyon setleri
hazırlandı. Dokümanlar tüm Türkiye’deki
45 mağazayla paylaşılarak kullanıcılara
tabletleri nasıl kullanacakları, neler
yapabilecekleri, tablet kullanımının önemi
anlatıldı, prosedürler netleştirildi.
Bilgilendirme çalışmasının tamamlanmasıyla
birlikte proje 22 şehirde 45 mağazaya
yaygınlaştırıldı. Bütün kurumsal
uygulamalar ve kısayollar cihaz arayüzlerine
uzaktan gönderildi ve kullanıcının tek
yapması gereken; kurumsal e-posta
adresini ve şifresini girmek oldu. Ayrıca
projede mevcutta kullanılan iPad Mini’lerde
konumlandırılmış farklı MDM sistemi
de AirWatch’a geçirildi. Bu süreçte de
KoçSistem’in desteğiyle pilot çalışmalar
yapılarak dönüşüm süreci başarıyla
yürütüldü. MDM projesi sayesinde tüm
mobil cihazlar üzerinde kurulu olan e-posta
hesapları ve kurumun iç networkündeki
kurumsal portal sistemleri gibi yüksek
derecede güvenlik politikalarının
uygulandığı erişim izinleri, mobil cihaz
donanım ve yazılım envanter takibi tek bir
noktadan yönetilebilir hale getirildi.

Projede ilk olarak MDM kapsamındaki 370
tabletin yönetimi için gerekli altyapıyı
kurmak üzere Koçtaş ve KoçSistem
ekipleri ortak çalışmasıyla ihtiyaç
analizleri yapıldı. Ardından kurulum ve
entegrasyon aşamalarını içeren proje planı
doğrultusunda çalışmalara başlandı. Orkun
Süer, projenin en zorlayıcı taraflarından
birinin aynı anda 370 tane tableti sahaya
sorunsuz tedarik etmek olduğuna dikkat
çekiyor: “Burada ciddi bir iş planlamasına
ve iş yürütme becerisine ihtiyaç vardı.
Bir şeyin sorunsuz başlaması, sorunsuz
devam etmesinde de çok önemli. Sahaya
tabletleri ulaştırırken gecikme yaşasaydık

Süer, geçiş aşamasında tablet
kullanımlarının sürekli takip edilerek,
sorunların hızla çözülmesinin projede
başarıyı getiren önemli bir unsur olduğunu
söylüyor: “Doğal olarak mağazalar için bu
yeni bir şey, yeni bir teknoloji. Her yenilik
bir değişim, bu değişimi yönetmek de çok
önemliydi. Bir tableti alıp kurmak, kişiye
özelleştirmek, sahada ilgilisine ulaştırmak
ve kullanmasına başlatıyor olmak, ondan
sonraki problemleri hızlı bir şekilde
çözmesine destek olmak gerekiyordu.
Projenin başarısını kullanıcıların tepkileri
belirleyecekti. Eğer siz gelen bir çağrıya
2-10 dakikada cevap veremezseniz, 3-5

MDM projesi için uyumlu çözüm ortaklığı
ilişkileri doğrultusunda KoçSistem’le
çalışmayı tercih ettiklerini söyleyen
Süer, “KoçSistem bizim en büyük çözüm
ortağımız, son 2-2,5 yıldır özellikle
masaüstü yönetimi, yardım masası, çağrı
merkezi, uzaktan destek konularında
beraber işi geliştirmeye çalışıyorduk.
KoçSistem’le yıllardır beraber çalışmanın
getirdiği bir güven ilişkimiz var.
KoçSistem’in de önerisiyle AirWatch
çözümünü incelenmeye başladık.
AirWatch’un iOS, Android, Windows,
BlackBerry gibi birden fazla işletim
sistemine esnek olarak destek vermesi de
karar alma sürecimizde etkin rol oynadı”
diyor.

gün içinde cevap verirseniz, kullanıcı
her sisteme girmeye çalıştığında
sorun yaşarsa, destek bulamazsa, onu
kullanmamaya başlıyor, buradaki en büyük
zorluk buydu. KoçSistem’in desteğiyle
bilgilendirme aşamasından makinaların
kurulup sahaya iletilmesine kadar, oradaki
problemlerin çözülüp, raporlanıp, kim
ne kadar performanslı kullanıyor, hangi
mağazada çok fazla kullanılmıyor, sebebi
nedir, nasıl iyileştirebiliriz araştırmasına
kadar tüm bu geçiş sürecini en iyi şekilde
yönettik. Kullanıcılar terminallere kıyasla
tablet kullanımının ne kadar rahat ve hızlı
olduğunu gördü. Kurumsal uygulamalara
tabletlerden erişmenin işlerini nasıl
kolaylaştıracağını fark ettiler. Her türlü
soruları hızlıca yanıtlandı. Böylece projeye
sıcak bakmaları ve hızlıca benimsemeleri
sağlandı. Projenin hedeflediğimiz sürede
hayata geçirilmesi de beklentilerimizi
fazlasıyla karşıladı” diyor.
Hizmet modeli çerçevesinde KoçSistem
tarafından tüm mobil cihazların kullanıcı
bazında envanter takibiyle birlikte “outof-box” olarak 100’ü aşkın detaylı raporla
370 tabletin kullanımları ölçümleniyor ve
projenin gelişiminin takibi sağlanıyor.

Süreçlerde iyileşme ve müşteri
memnuniyetinde artış
Proje kapsamında 370 tablet, genel
müdürlük çalışanları, satış müdür
yardımcıları ve mağaza müdürleri
tarafından tam zamanlı olarak kullanıyor.
Kullanıcılar mağaza içinde kablosuz ağ,
mağaza dışında 3G servisini kullanarak
kurumsal sistemlere mobil olarak erişim
sağlıyor, ERP sistemi, anlık raporlar ve
analizler, iş akışı uygulamalarına erişim,
doküman yönetim sisteminin kullanımı,
barkod okutmak gibi çalışmaları
yapabiliyor. Ayrıca ticari satış temsilcileri
online ödeme platformu üzerinden ödeme
almak amacıyla kritik ve farklı görevler için
mobil olanaklardan yararlanıyor. Orkun
Süer, mağazada tablet kullanımıyla elde
ettikleri avantajları şöyle ifade ediyor:
“Özellikle tablet perakendeye çok uygun
bir cihaz. Tablet şu anda bizim için, stok
operasyonlarını anında rafın yanında
yapabiliyor olmak, birçok bilgiyi hızlı bir
şekilde elde edebilmek, e-mail atmak,
beraber çalışma becerisi kazanmak, SAP
sistemlerine bağlanmak, iş zekasından
anlık raporları görebilmek, kurumsal iş akış
uygulamalarına girip talep yapabilmek,
talepleri çözebilmek, etkin raf yönetimi
demek. Bunlar perakende için çok önemli
konular.” “Koçtaş’ın bütün sistemlerini
bir tablette topladık” diye devam eden
Orkun, “Kullanıcılar biz sistemleri artırdıkça
tabletle daha fazla sisteme erişebiliyor hale

geliyor. Sahada daha çok kalıp ekibiyle ve
müşteriyle daha çok zaman geçirebiliyor,
sorulara daha hızlı yanıt verebiliyor ve
çözüm sunabiliyorlar. Yönettiğiniz işin
yanındasınız bu çok büyük bir kazanç
sağlıyor. Bizimki gibi bir ev geliştirme
perakendeciliğinde, müşterinize yakın
olmak zorundasınız. Mobil olmak hem
operasyonel süreçlerde iyileşme hem de
müşteri memnuniyetinde artış sağlıyor.
KoçSistem’le hayata geçirdiğimiz bu
projeyle Koçtaş’ın operasyonlarına çok
önemli bir değer kattığımıza inanıyoruz.”
Koçtaş Sistem Geliştirme Müdürü Murat
Kul, mağaza yöneticilerinin sahada kalma
oranındaki artışın satışlara da olumlu
yansıyacağını belirtiyor: “PC’lerde yapılan
bazı spesifik işler var, onları da nasıl tablete
alabiliriz diye bakıyoruz, projelendirdikçe
arkadaşların sahada kalma oranını
artıracağız, bu da satışlara artış olarak
yansıyacak.”

Kullanıcı taleplerinin bekleme süresi
sıfırlandı
MDM hizmet modelinde KoçSistem,
içindeki uygulamalarla birlikte, yeni
dağıtılan tabletler yanında mevcut akıllı
telefonlar ve 1300 el terminali dahil
tüm mobil cihazların güvenli bir şekilde
yönetimini, envanter takibi, uzaktan
uygulama kurulum süreci, uygulama
konfigürasyonlarının kurulum aşamasında
uzaktan gönderimi, uzaktan cihazların
wipe edilmesi, kurumsal uygulama
mağazasının oluşturulması, destek ve tamir
bakım sürecini üstleniyor. Tüm kullanıcı
destek talepleri de KoçSistem tarafından
yanıtlanıyor. Bu sayede operasyonel olarak
Koçtaş BT ekibinin kaynaklarının etkin ve
verimli kullanılmasına olanak sağlanırken,
kullanıcıların talepleri de daha kısa sürede
yerine getiriliyor.
Orkun Süer, “Perakende ortamı çok
dinamik bir ortam, sizin o dinamizme
yetişebilmeniz için kullanıcı taleplerine,
yeni fikirlere, yeni isteklere ya da kullanıcı
değişikliklerine hızlı cevap verebilmeniz
gerekiyor. MDM’den önce bunu o kadar
kolay sağlayamıyorduk. E-posta ve telefon
üzerinden tariflemelerle yürüyen,
sorunlara müdahalede yavaş kaldığımız,
ölçemediğimiz ve yönetemediğimiz bir
yapı vardı. Şimdi MDM ile beraber bunu
daha hızlı yapabilir hale geldik çünkü

artık kullanıcılardan gelen bütün talepler
KoçSistem ekibi tarafından uzaktan
yönetimle çok hızlı bir şekilde, en çok 3-5
dakikada yanıtlanıyor. Ayrıca taleplere
geri dönüş hızımız da iş yoğunluğumuza
göre değişkenlik gösteriyordu. Bize gelen
talepleri sırasıyla eritebiliyorduk, bu
durum bazı kullanıcıların 3-4 gün bekleme
sürelerine sebebiyet veriyordu. KoçSistem
ile beraber bu bekleme süresini de ortadan
kaldırdık. KoçSistem’in bize sunduğu MDM
hizmet modelinin en önemli avantajı bu.
Hem ölçümlenebilir ve hem de bizim
operasyon olarak yüklerimizi azaltan bir
süreç tasarlanmış oldu. Burada çok güzel
bir başarı yakaladığımıza inanıyorum.”
Koçtaş’ın yeni uygulamaları, uygulama
güncellemeleri, ürünlerin yeni
sürümleri gibi her türlü güncelleme
de KoçSistem tarafından 370 tablete
hızla yaygınlaştırılıyor, Airwatch’ın yeni
versiyonları takip edilerek, ürünün
güncel durumda yönetilmesini sağlıyor.
Tabletler çalınma, kaybolma gibi
ihtimallere karşı otomatik olarak uzaktan
kapatılabiliyor ve içerdiği kurumsal bilgiler
silinebiliyor. Böylece bilginin dışarı çıkması
engellenerek güvenliği sağlanıyor.

MDM ile mobil altyapı hazır, yeni
projelerin önü açık
Koçtaş’ın mobil dönüşümü devam
ediyor. Sırada el terminallerinin değişimi
var. Murat Kul, “KoçSistem ile hayata
geçirdiğimiz MDM projesi kapsamında
Koçtaş’ın mobil altyapısını tamamen
iyileştirmiş olduk. Tüm mağazalardaki
kablosuz ağ altyapılarımız yenilendi,
network gücümüz artırıldı, donanım
kurulum süreçlerimiz KoçSistem ile birlikte
yönetiliyor. Koçtaş’ın geleceğine ışık
tutacak ve mobil altyapıyı sağlayacak bir
proje yaptık. Bundan sonraki süreçte bu
altyapının üzerine koyabileceğimiz çok
fazla proje var. Önümüzdeki günlerde
“Customer Desk” adını verdiğimiz bir
proje başlatıyoruz. Proje tamamen
mobil dönüşüm ve MDM hizmetiyle
destekleniyor, bu altyapı sağlanamasaydı
bu tip projelerin önünü açamıyor
olacaktık. Koçtaş olarak KoçSistem ile
birlikte bizi bir sonraki teknolojik noktaya
taşıyacak bir altyapı kurduk, Koçtaş’ın
mobil dönüşümünün temelini attık, şimdi
üstüne istediğimizi geliştirebileceğiz.
KoçSistem bizler için önemli bir teknoloji

kaynağı sağlıyor” diyor.
Perakende sektöründe örnek bir projeyi
başarıyla hayata geçirdiklerini belirten
Sistem Geliştirme Uzmanı Görkem Gönen
ise, “Sonuçta bu bir mobil dönüşüm
projesi, çok yeni teknolojiler, dünya
genelinde yeni yeni devreye alınan işler. Bu
konuda Koçtaş olarak öncü olmak, bizim
için de bir avantaj. Bazı şeyleri yaparken
globalde de çok örneği olmadığı için
kendimiz deneme yanılma yöntemleriyle
çözümler üreterek ilerliyoruz. KoçSistem’in
uzmanlığı o yüzden bizim için çok büyük
bir güç, çok büyük bir avantaj. KoçSistem
ile çalışmak hem onların bilgi birikimi
hem de bizim etkileşimimiz anlamında
fayda sağlıyor, hep beraber projelendirip,
çalışıp bir çözüm üretiyoruz. Belki ilerde
bu yoldan yürümeye başlayan şirketler için
bu bir örnek vaka olacak, o anlamda iyi
bir çalışma oldu. Hızlı gelişen bir trendin
içinde iyi de bir noktadayız ve bu gelişimi
de sürdürüyoruz” diyor.

“Hızlı büyümemizde tablet operasyonu
çok önemli”
Koçtaş Bilgi Teknolojileri Direktörü Orkun
Süer, KoçSistem’den mobil dönüşüm
projesinin sürekliliği için çok önemli bir
hizmet aldıklarını söylüyor: “Koçtaş’ta
önümüzdeki yıl içinde yenilikler geliyor,
ciddi farklılıklar olacak çünkü biz
müşterimize aynı zamanda bir uzmanlık
sağlıyoruz. Müşteri bir ürün almak istediği
zaman çeşitli sorular sorarak doğru ürünü
alması için destek olmaya çalışıyoruz,
dolayısıyla bunu hızlandıran, etkinleştiren
ve daha iyi hale getiren bir yapı
oluşturduk. Mağaza müdür yardımcısına
bağlı çalışan arkadaşlarımıza da tablet
dağıtmaya başlıyoruz. Özellikle nakliyemontaj gibi hizmetler sağladığımız
kategorilerimizde daha fazla tablet
kullanılması gerekli hale gelecek. Bundan
sonraki çok hızlı büyümemizde tablet
operasyonu çok önemli. Mobil demek
anlık demek, anlık olarak bir şeye cevap
veremiyorsanız, o cihaz ne kadar iyi olursa
olsun, ağa bağlanamıyorsa, çalışmıyorsa,
kullanıcısı sisteme bağlanamıyorsa, bütün
o değeri çok hızlı kaybediyorsunuz,
KoçSistem ile beraber yaptığımız
çalışma o değerin sürekliliğini sağlıyor.
KoçSistem’den dönüşüm projemizin
ayakta kalabilmesi için çok önemli bir
hizmet alıyoruz.”

