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2025 yılında dünya nüfusunun yüzde 60’ı şehirlerde yaşayacak. Nüfus artışı ve 
altyapı gelişmeleri şehirlerin hızla genişlemesine ve çevresindeki şehirleri de 
içine katarak mega şehirlerin oluşmasına neden olacak. Dijital dönüşüm dalgası 
ile birlikte gelen ‘Akıllı Şehirlerdeki’ yeni yönelimlerle ilgili KoçSistem AR-GE 
projeleri, ürün ve çözümleriyle başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. Nesnelerin 
İnterneti (IoT) ile ilgili bir proje geliştirilirken bunun büyük veri, ileri analitik, 
bulut bilişim gibi pek çok değişik trendle de etkileşimlerini göz önüne alarak 
büyük resmi çizmeyi hedefliyor.

KoçSistem
AKILLI ŞEHİRLER

KoçSistem’in AKILLI ŞEHİR Temel Bileşenleri

Araçlar arası haberleşme, güvenli trafik bilgileri, kameralardan 
alınan veriler, web içerikleri, sosyal medya, mobil lokasyon 
veşehir sensör gibi verilerden doğacak büyük verinin anlamlı 
hale getirilmesi KoçSistem’in Akıllı Şehir vizyonunda önemli 
yer tutuyor ve sağlanan özel çözümlerle şehirlere değer 
katılıyor.

Büyük Veri ve Analitik

KoçSistem’in özel çözümlerinden olan Akıllı sayaçlar ile 
elektrik, su ve doğalgaz şebeke yönetim hizmetleri, nesnelerin 
interneti ile bulut bilişim, büyük veri ve analitik alanlarında 
enerji sektörü için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle 
şehirlerde akıllı şebekeler için değer katıyor.

Enerji

Dijitalleşen ortamlarda bilişim sistemlerine yönelik yapılan 
saldırılar her geçen gün daha da karmaşıklaşıyor. Sunulan 
hizmetlerin kullanıcılara kesintisiz aktarılabilmesinin 
gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda KoçSistem, 
sunduğu profesyonel destek hizmetiyle Akıllı Şehirler 
vizyonunu da aynı şekilde koruyor.

Güvenlik

Mobil Uygulama Geliştirme, Dijital İş Gücü , Dijital Yayıncılık, 
ve Mobil Cihaz Yönetimi(MDM) gibi çözümlerin getirdiği 
yeniliklerle, KoçSistem’in Akıllı Şehirler vizyonu hayata geçiyor 
ve geleceğin şehirleri, KoçSistem sayesinde dijitalleşerek kolay 
ve daha yaşanabilir çalışma ortamları haline geliyor.

Dijital Çalışma Ortamı

KoçSistem insan odaklı Akıllı Şehir yaklaşımının başarılı 
entegrasyonunu sağlamak adına yapılan teknik ve altyapı 
çalışmaları da özel çözümler kadar öneme sahip. Bu bağlamda, 
yerleşik veri merkezi, bulut hizmetleri, 7/24 ağ(NOC) ve siber 
güvenlik izleme(SOC) ve proaktif müdahale gibi öğeler daha 
verimli çalışan sistemler için hayati önem taşıyor.

Teknoloji Platformları

KoçSistem’in insan odaklı Akıllı Şehir yaklaşımında Akıllı 
Ulaşım, bilgi teknolojileri destekli ve entegre çalışan bir ulaşım 
sistemidir. Nesnelerin İnterneti ve İleri Analitik uygulamaları 
çözümlerimiz ile şehir yönetimleri daha yüksek verimle, ulaşım 
sistemlerini yönetebilir hale gelirler. Vatandaşlar da toplu 
taşıma araçlarında daha güvenli ve daha konforlu seyahat 
ederler.

Ulaşım ve Lojistik



Türkiye’nin büyüyen dijital nüfusuyla beraber, şehirler de dijital dönüşüm yolculuğuna 
uyum sağlıyor. KoçSistem yarının akıllı şehirlerinde insanların daha kolay ve yaşanılır 
bir hayat sağlaması için dijital ortamlar sağlayarak; ulaşım ve lojistik, enerji, güvenlik, 
büyük veri ve analitik, teknoloji platformları alanlarında ürün ve çözümlerini hayata 
geçiriyor ve odağında insanı dikkate alıyor. 

• Araç Takip Sistemi - İzci
• Araç İçi İzleme MDVR 
• Dock & Yard Çözümü

• Dijital İş Gücü (RPA)
• Dijital Signage –Pixage 
• Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)
• Kurumsal Performans Yönetimi (EPM)

• İş Süreçleri Yönetimi (BPM)
• Mobil Cihaz Yönetimi (MDM)
• Kurumsal Dosya Paylaşım Platformu
• Masaüstü Yönetim

Ulaşım ve Lojı̇stik

• Kurum İçi İş Birliği Platformu -Workplace 
• Etkinlik Yönetimi-Meetnow
• Dijital Signage –Pixage
• İnsan Kaynakları Yönetimi-HR Edition
• Mobil Eğitim 
• Turist Uygulamaları
• Müze Uygulamaları

İNSAN ODAĞI

Dı̇jı̇tal Çalışma Ortamı

• Akıllı Sayaçlar - Sistemetriks
• Akıllı Aydınlatma
• Enerji Veri Yönetimi 

Enerji

• Kamera Güvenlik / CCTV
• Uç Nokta Güvenliği
• Veri ve İçerik Güvenliği
• Sistem & Sunucu Güvenliği

• Proaktif Güvenlik
• Önetilen Güvenlik ve SOC 

Hizmetleri

Güvenlik

Yarının Şehirleri 

KoçSistem’in Akıllı Şehirler 
Çözümleri

Akıllı Şehirler hakkında ayrıntılı bilgi için sitemizi ziyaret edin.

Büyük Verı̇ ve İlerı̇ Analı̇tı̇k
Veri Ambarı ve İş Zekası | Öngörü Araçları 

Yapay Zeka 

Nesnelerı̇n İnterneti (IoT)
Platform360

Teknoloji Platformları (ICT)
Veri Merkezi Çözümleri
Barındırma | Paylaşımlı Kullandırma 
Hizmetleri Sanallaştırma | Depolama 
& Yedekleme | Felaket Kurtarma ve  
İş Sürekliliği

Ağ ve Altyapı Çözümleri
İletişim Ağı | Ses| Ağ Operasyon 
Merkezi Altyapı | Danışmanlık 
Hizmetleri



Şehirler Dijital Dönüşüme 
Uyum Sağlıyor

KoçSistem, yarının akıllı şehirlerini enerji, ulaşım ve lojistik, büyük  
veri ve ileri analitik, güvenlik, teknoloji platformları ve dijital çalışma 
ortamları üzerine inşa ediyor. Bu bileşenler çerçevesinde geliştirdiği 
ürün ve servisleriyle vatandaşların hayatlarını kolaylaştırarak 
şehirlerin dijital dönüşümüne katkı sağlıyor.

İNSAN ODAĞI

Haber kaynaklarına, görev yönetimine, etkinliklere, mesajlaşma ve dosya 
paylaşım araçlarına tek bir noktadan ve her yerden erişebilmeyi sağlayan 
kurumsal sosyal ağ ve iş birliği platformudur.

“WorkPlace” ile daha güçlü kurumsal süreçler

• Çevik bir şirket
• İş birliği ve verimlilik artışı

• İnovasyon ve üretkenlik

• Güvenli dosya paylaşımı
• Dijital ve mobil dönüşüm

Avantajları

Workplace sayfasını ziyaret et.

• 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” insan kaynakları uygulaması

HR Edition sayfasını ziyaret et.



Akıllı Şehirlerle
Vatandaşların Hayatı 
Kolaylaşıyor

KoçSistem, Ar-Ge ve Yenilik Merkezinde Türkiye’nin ve Avrupa’nın 
önde gelen üniversiteleriyle işbirliklerinde bulunarak geleceğin 
teknolojisini ortaya çıkaracak projelere liderlik ediyor. %100 Türk 
markası KoçSistem, iş ortaklarıyla birlikte akıllı şehirlerin alt 
ekosistemleri olan “Akıllı Kampüs, Akıllı Otel, Akıllı Marina, Akıllı 
OSB’’ gibi konseptlerde sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümler 
üretiyor. 

ULAŞIM & LOJİSTİK

• Harita tabanlı olarak rota/güzergah planlaması

• Servis araçlarının planlanan güzergah / rotaya uyumlarının,  
kalkış-varış ve durağa varış saatlerinin yönetimi

• Güzergah/rota optimizasyon sistemi ile girilen kriterlere bağlı olarak 
yapılan optimizasyon

• Servis araçlarına takılan cihazlar ile kayıtlı personelin izlenmesi

İzci - Araç Takip Yönetimi,

• Hatalı parçaların tedarikçi firmaya bildirilmesi ve hataların düzeltilmesi için 
aksiyon planlarının sisteme girilmesi

• Hatalı parça sevkiyat sürecinin takibi

• Hata tipi, Hata tanımı, Model, Kaynak / Montaj, İthal / Yerli seçimi vb. hatalı 
parça detay analizlerini içeren istatiksel raporlama

• Aynı sisteme tedarikçi firmanın erişimi ve parça teslimat durumunun 
izlenebilmesi

Dock & Yard Yönetim Çözümü,



DİJİTAL ÇALIŞMA ORTAMIENERJİ

GÜVENLİK

Akıllı Şehirler

Otomatik sayaç okuma sistemi, abone lokasyonuna gidilmeye ihtiyaç duymadan 
sayaç bilgilerinin en hızlı ve en doğru bir şekilde toplanıp, faturalandırılmasını 
sağlayan bir sistemdir. Bu sistem ile aynı zamanda işletmedeki veya fabrikadaki 
elektrik tüketim değerleri gerçek zamanlı olarak ölçümlenerek karşılaştırmalı 
analizler yapılabilir.

Bir KoçSistem ürünü olan SistemetriKS ile Akıllı Enerji Yönetimi

• Enerji tüketiminin online olarak uzaktan izlenmesi

• İstenilen aralıklarla enerji kullanım verilerinin takibi

• Anlık tüketim değişikliklerinin takibi 

• Bozuk/manipüle edilmiş sayaçların tespiti ve müdahale edilmesi

• Enerji kaynaklarının verimli yönetimi

Uzaktan Okutulan Sayaçlar’ın avantajları

Enerji sektöründe faaliyet gösteren bir firma için geliştirilen projeyle bazı satın 
alma süreçleri yazılım robotları yardımıyla otomatikleştirildi. Proje ile birlikte bir 
çalışanın 4 saatini alan işlemler 30 dakikada tamamlanabilir duruma geldi ve 
tüm süreçler sistem tarafından anlık-otomatik raporlanabilir oldu.

‘Dijital İş Gücü’  ile verimi arttırın

• Çalışanın günlük ortalama 4 saatini alan işlemler robotlarla 30dk’ya indi
• Süreçlerde doğabilecek insan kaynaklı hatalar sıfır seviyesine düştü
• Anlık raporlama ile veriler otomatik raporlanabildi
• Sürekli tekrarlanan işler robotlar yardımıyla yapılarak çalışan verimi yükseltildi
• Kullandıkça öde modeli ile firmanın bütçe ayarlama imkânı sağlandı

Satın Alma Süreçlerinde dijital iş gücünün sağladığı katkılar

RPA sayfasını ziyaret et.

Pixage, KoçSistem tarafından geliştirilen, tüm ekranları ve yayın akışlarını 
tek bir merkezden yönetilmesini sağlayan yeni nesil dijital yayıncılık 
uygulamasıdır. Pixage, enerji sektörüne özel çözümleri ilemüşterilere dijital 
bir müşteri deneyimi imkânısunuyor. 

Pixage  Yeniden Tanımlanan Dijital Yayımcılık Deneyimi

• Güncel ve ilgi çekici içerikler ile daha 
etkili tanıtımlar

• Özelleştirilmiş yayın akışları

• Yayın raporları ile verimliliği arttırılmış 
tanıtımlar

• Geleneksel yöntemlerin basım ve 
dağıtım maliyetlerinden tasarruf

• Uçtan uca çözüm

• Esnek ve uyumlu

• Bulut çözümü ile kolay ve uygun 
maliyetli yönetim

• Türkiye çapında destek

Ne Sunar? Avantajları
Pixage sayfasını ziyaret et.

• Sistemlerin 7/24 takip edilmesi ve izlenmesi,

• Kapsamlı ve zengin siber tehdit veritabanlarında değerlendirilerek 
uzmanlarca müdahale edilmesi

• Güvenlik olaylarının raporlanması ve kayıt altına alınması

• SOC ekibinin planlaması uzaktan ve yerinde desteğin verilmesi

• Müşterinin mevcut topolojisine uygun olarak korelasyonlarının yazılması

• Zararlı Yazılım Analizi ve Siber İstihbarat Hizmetlerinin verilmesi ve 
güncel tutulması,

• Siber güvenlik tehditlerinin başında yer alan kötücül yazılımların, statik 
ve dinamitk olarak analiz edilmesi, kurum bilgi sisteminde bıraktığı 
zararların tespit edilmesi

KoçSistem SOC Hizmet Kapsamı

Güvenlik Çözümlerini ziyaret et.



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!

/kocsistem


