
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
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SD-WAN Çözümü ile  
NELER YAPILABİLİR?

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

SD-WAN hakkında ayrıntılı bilgi

• Tak çalıştır kurulum ile dakikalar içerisinde yeni şube açılışları

• Birden fazla hat birleştirme ile yüksek bant genişliği

• Gelişmiş trafik mühendisliği sayesinde hat dengeleme ve  
kesintisiz iletişim

• Tek cihaz üzerinden kolay yönetim ve servis değişiklikleri imkânı

• Uygulama seviyesine kadar ve uçtan uca detaylı görüntüleme  
ve raporlama



SD-WAN NEDİR?
Güvenlik, Kullanılabilirlik, Performans, Esneklik ve Hız, geleneksel network yapıları tüm bu ihtiyaçları 
karşılamak için fazla pahalı, kontrol edilemeyecek kadar karmaşık ya da teknik yeterliliğe sahip değil. 
KoçSistem’in SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) çözümü ile yönetim ve performans sorunları 
geride kalırken birçok farklı özelliğiyle de firmalara yepyeni bir iletişim deneyimi sunuyor.

(Software Defined Wide Area Network)

SD-WAN ÇÖZÜMÜ NELER SUNUYOR?NEDEN KOÇSİSTEM SD-WAN ÇÖZÜMLERİ?

Yönetim ekranları üzerinden uygulamalara 
ait performans ve kullanım bilgileri 
görüntülenebilir. Uygulamalar için belirlenen 
kurallarla erişim hatları arasında dinamik 
olarak en performanslı olan yol izlenir.

Uygulama Görünürlüğü ve 
Dinamik Yol Seçimi

Gelişmiş İzleme ve  
Raporlama Ekranları
Geleneksel network çözümlerinden farklı 
olarak uygulama seviyesinde ve uçtan uca 
ağ performansı merkezi ekranlar üzerinden 
yönetilir ve izlenir. Gerçek zamanlı olarak 
tüm lokasyonlar ve hat bağlantıları 
raporlanabilir aynı zamanda performans 
metriklerine dayalı SLA’ler belirlenebilir.

SD-WAN güvenlik özellikleri ile şubeler 
doğrudan ve korumalı bir şekilde bulut 
hizmetlerine erişebilir. Bu sayede performans 
kaybı önlenmiş olur. Aynı zamanda bulut 
sağlayıcılar üzerindeki performans anlık 
olarak ölçülebilir.

Bulut Uygulamalarına  
Hızlı Erişim

MPLS hattına ihtiyaç duymadan SD-WAN 
ile yük dengeleme, hat birleştirme ve 
uygulama bazında bant genişliği ataması 
gibi ihtiyaçlar gerçekleştirilebilir. Bu sayede 
MPLS maliyetleri en aza iner.

Basit ve Hızlı,  
Yeni Servis Devreye Alma

KoçSistem bünyesindeki NOC (Network 
Operation Center) ile birlikte tüm SD-WAN 
yapıları 7/24 izleyerek olası sorunlara anında 
destek hizmeti verir.

7/24 Network İzleme (NOC)
Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren saha 
ekibi ile konum bağımsız olarak yerinde 
destek hizmeti sunar.

81 İlde Yaygın Destek

Büyük yatırımlar yapmaya gerek olmaz. 
KoçSistem’in veri merkezlerinde kurulan 
SD-WAN yönetim ve işletim sistemleri 
üzerinden SD-WAN hizmeti sağlanır. 

Maliyet Avantajı

Konusunda gerekli eğitimleri almış, network 
ve SD-WAN alanında deneyimli kadro ile tam 
zamanlı destek.

Alanında Yetkin Kadro

Coğrafi yedekli olarak İstanbul Equinix ve 
Ankara KKB veri merkezlerinde kurulu olan 
sistemlerle minimum kesinti ve maksimum 
performans ile çalışan SD-WAN hizmeti 
verilir.

Yedekli ve Güvenilir Hizmet

KoçSistem firmaların mevcut altyapılarının 
detaylı analizlerini yaparak onlara özel 
çözümü detaylı mimari çözümle birlikte sunar.

Farklı İhtiyaçlara Özel Çözümler

Sistem birden fazla data bağlantısıyla aktif 
olarak çalışabilir. Data hatlarında meydana 
gelebilecek sorunlarda uygulamalar sorunsuz 
olarak diğer hatlar üzerinden çalışmaya 
devam eder.

Yüksek Kullanılabilirlik

SD-WAN ile MPLS, internet hatları ve mobil 
hatlar birleştirilir. Bu sayede yüksek bant 
genişliklerine düşük erişim maliyetleri ile 
sahip olunur.

Daha Az Maliyet Daha Yüksek 
Bant Genişliği

Şubeleri aktif hale getirmek için altyapı ve 
konfigürasyon işlemlerini beklemeye gerek 
kalmaz. Herhangi bir mobil hat ya da internet 
hattı üzerinden cihaz bağlantısı yapıldığı anda 
işletmenin networküne yeni bir lokasyon 
eklenmiş olur.

Hızlı Şube Açılış ve Taşıma
Tüm hatlara ait datalar yüksek güvenlik 
seviyesinde şifrelenerek gönderilir. Aynı 
zamanda tamamen yazılımsal tanımlı yapısı 
ile UTM ve NGFW servisleri ile de ekstra 
güvenlik sağlanır.

Güvenlik

MOS ölçümü ile görüntülü ve sesli görüşmeler 
anlık takip edilir, görüşme deneyimini en 
üst noktaya taşıyacak network özellikleri ile 
kaliteli ve kesintisiz bir iletişim imkanı sunar.

Daha Kaliteli Görüntülü ve 
Sesli Görüşme

SD-WAN’ın yazılım tabanlı yapısıyla ‘firewall’ 
ve ‘load balancing’ gibi birçok farklı özellik için 
ayrı bir cihaz bulundurmaya gerek kalmaz. 
Ayrıca, uç cihazlar üzerinde istenilen özellikler 
anında aktif  edilebilir.

Tek Cihazla Çoklu İşlev


