Businessline
Workplace

Nedir?

KoçSistem Hakkında
Businessline Workplace,
Haber kaynaklarına, görev yönetimine, etkinliklere, mesajlaşma
ve dosya paylaşım araçlarına tek bir noktadan ve her yerden
erişebileceğiniz kurumsal sosyal ağ ve iş birliği platformudur.

Businessline Workplace

Avantajları Nelerdir?

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 dönüşümde başrolü oynayan KoçSistem; Nesnelerin İnterneti, Büyük
Veri, Bulut Bilişim, Kurumsal Mobilite ve Akıllı Çözümler gibi mega eğilimlere yönelik
pek çok çözüm sunmaktadır. Müşterilerinin dijital dönüşümünü gerçekleştirirken onları
gerçek teknolojiyi yaşamaya, teknolojinin yarattığı fırsatlardan şimdi faydalanmaya
davet etmektedir.
KoçSistem finans, telekom, perakende, enerji, dayanıklı tüketim, otomotiv, kamu, ulaştırma
ve daha birçok sektörde yer alan müşterilerine; altyapı dönüşüm çözümleri, iş uygulamaları
ve yönetilen hizmetler çözümleri sunmaktadır. Müşterilerinin ihtiyaçlarını, talep ve
beklentileri doğrultusunda, güvenilir ve bütünleşik bir biçimde karşılarken; geliştirdiği
güçlü stratejik ortaklılar sayesinde koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktadır.

• Çevik bir şirket
• İş birliği ve verimlilik artışı
• İnovasyon ve üretkenlik
• Güvenli dosya paylaşımı
• Dijital ve mobil dönüşüm

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!

Businessline Workplace ile

HER ZAMAN BAĞLI.

Workplace'e Git
www.linkedin.com/company/kocsistem

www.twitter.com/KocSistem

www.facebook.com/KocSistem

www.youtube.com/KocSistemTR

444 0 262 www.kocsistem.com.tr

NELER YAPABİLİRSİNİZ?

MODÜLLER

HER GÜN ARTAN ÜRETKENLİK VE GENİŞLEYEN SINIRLAR
İş birliği ile üretkenliği her gün biraz daha artırabilir, bilgi aramak
için zaman kaybetmeden günlük işleri hızlandırabilirsiniz.

KURUMSAL SOSYAL AĞ

KURUMSAL HAFIZA

Topluluk duvarına dosya veya yorum eklenebilir, eklenen
diğer yorumlar beğenilebilir.

Bloglar, Sözlük ve Anket.
Kurumsal hafıza oluşturulmasını sağlayacak sözlüklerin
yanında, kurum çalışanlarının ilgi veya uzmanlık alanlarında
bilgi birikimleri aktarabilecekleri, kendilerini tanıtabilecekleri
blog ve sözlük platformu.

>Aynı Holding Grubu altında bulunan farklı kurumların
çalışanlarının dahil olacağı karma topluluklar oluşturulabilir.
>Yorum eklerken başka topluluk kullanıcısından bahsedilerek,
ilgili kişinin bilgilendirilmesi sağlanabilir.

ARKADAŞLARINLA VE İŞ ORTAKLARINLA BAĞLI KAL
Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla ve iş ortaklarınızla her zaman
iletişimde kalın.

ANLIK MESAJLAŞMA VE VİDEO KONFERANS

DOSYA PAYLAŞIMI

Kurum içi iletişim ve işbirliği için genel kullanıma açık
uygulamaları kullanmaya son...

Tüm sınırlar ortadan kalkıyor.

DİJİTAL ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma ortamında ihtiyaç duyduğunuz tüm içeriğe, uygulamalara,
kişilere ve bilgiye her zaman her yerden erişebilirsiniz.

Mobil cihazlar üzerinden kolayca dosya transferi
gerçekleştirebilirsiniz.
> Kişiler ve gruplar ile paylaşım
> Her kullanıcı için manual ayarlanan paylaşım alan boyutu
> Toplantı odalarına özel paylaşım alanı tanımlama

> Metin ve görüntü içerikli mesajlarınızı güvenli bir şekilde
mobil cihazlarınız üzerinden paylaşabilirsiniz.
> Herhangi bir ön yatırım bedeli ödemenize gerek kalmadan,
mevcut mobil cihazlarınız üzerinden yüksek kaliteli video
aramalar ve konferanslar gerçekleştirebilir, kurum içi
eğitimler düzenleyebilirsiniz.

DAHA AZ ZAMAN KAYBI VE DAHA AZ MALİYET

TOPLANTI YÖNETİMİ

Bilgiye ve eğitime erişmek için zaman kaybetmez, hepsine
Businessline Workplace ile tek tıklamada ulaşabilirsiniz.

Daha verimli toplantılar.

GÖREVLER & PROJELER

> Beacon destekli toplantı odası doluluk kontolü
> Etkin katılımcı yönetimi
> İhtiyaçlarınıza uygun toplantı odası rezervasyonu
> Uygulama üzerinden ikram siparişi verebilme

Görevler ve projeler tek noktada.
Görev tanımlamaları ve atamaları ile görev yönetimini
kolaylaştırabilir, proje ekipleri ile her zaman iletişim
halinde kalabilirsiniz.

KURUMSAL HAFIZA
Topluluklar, bloglar ve anketler ile kurumsal hafıza
oluşturabilirsiniz.

TÜM ARAÇLAR TEK BİR NOKTADA
Gruplar, haberler, kişiler, toplantı odaları, ajanda, dosyalar, anketler,
etkinlikler, mesajlaşma, video arama ve daha fazlası Workplace'de
sizleri bekliyor.

YÖNETİCİ PANELİ
Merkezi yönetim imkânı.
Yönetici paneli üzerinden kullanıcı istatistikleri, toplu
anket ve içerik yönetimi, raporlama, duyurular ve iç iletişim
aksiyonlarının merkezi olarak yönetimi sağlanır.

KURUMSAL UYGULAMALAR VE
İK ENTEGRASYONU
Daha kolay, daha hızlı.
Workplace ile çalışanlar birlikte çalışmanın yanı sıra,
kendilerine özel süreçleri aynı uygulama üzerinden
yönetebilir, özlük bilgilerine kolayca ulaşabilirler.

