Sektörel bakış açısı ve yenilikçi teknolojilerle

GELECEĞİ KEŞFET!
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KoçSistem;
Farklı sektörlerin ihtiyaçlarını adresleyen yenilikçi portföyü ile
dijitalleşme yolundaki müşterilerine yol arkadaşlığı ediyor!
Finans
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Enerji
Otomotiv
Telekom
Sigorta

İnanıyoruz ki geleceği keşfetmek, nefes kesici bir yolculuk...
Ve biz, bu yolculukta sizlerle birlikteyiz.

Dayanıklı Tüketim

Her yeni keşifte...

Perakende

Teknolojik dönüşüm şirketler için yeniden bir keşif süreci başlatıyor.
Yeni cesur dünya artık bambaşka bir eksende dönüyor.
Yenilikleri takip eden, öncü şirketler fark yaratıyor.

Üretim
Eğitim

Sektörlerin birbirine yakınsamasıyla, şirketlerin temel yetkinliklerini
kullanabileceği yeni iş alanları ortaya çıkıyor. Geleneksel anlamda iş yapan
şirketler kendi iş alanları için geleceğe yönelik neler yapabileceğini tekrar
gözden geçiriyor.

Turizm

İş dünyası, önemli fırsatların bulunduğu bir dönemden geçiyor…

Sağlık

Bu yepyeni dönemde KoçSistem; yarınlara ışık tutan inovasyon gücü, sektörel
bakış açısı, pazar odaklı ürün yaklaşımı, yetkin insan kaynağı, teknolojiye yön
veren Ar-Ge çalışmaları ile yeni dönüşümlere gururla liderlik ediyor!
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GÜVENLİK İŞ İSTASYONLARI

Sektörel bakış açısıyla pek çok farklı sektöre
proaktif ürün ve servisler sunan KoçSistem , tedarik
zincirinden müşteri deneyimine, kurumların toplam
değer zincirini dijitalleştiriyor.
Otomotiv sektöründe üretim hatlarının dijitalleşmesiyle hat ve varlık bazında üretim
hatalarının analizinden, sigorta sektöründe tekrarlanan işlerin dijital iş gücüne devredilmesi
ile verimlilik artışına, tarım sektöründe çiftçi ve fabrika arasında sürdürülebilir iletişim ile
ürün gelişim durumunun izlenerek, mahsul kalitesinin artırılması ve üretim tahminleme
yapılmasından, perakende sektöründe dijital mağaza çözümleriyle müşteri etkileşiminin
artırılmasına, kamunun dijital dönüşümünün yerli kaynaklarla gerçekleştirilmesinden,
bankaların kritik sistemlerin 7/24 sürekliliğinin sağlanması ile kesintisiz müşteri deneyiminin
sağlanmasına ve enerji sektöründe anlık tüketim verilerinin takibi ile kayıp oranlarının
önlenmesine dek müşterilerine geniş bir yelpazede değer katıyor.

Yeni Nesil
Teknolojiler

Endüstri 4.0, Blockchain, Dijital İş Gücü, Akıllı Şehirler,
Analitik, Yapay Zeka, Omnichannel gibi yeni trendleri
müşterilerine katma değer sağlayacak şekilde iş
modellerine dönüştürüyor.

150+

Kurumsal Bulut Müşterisi

70+

Yıllık Tecrübe

250+

1inci

Yönetilen Hizmet Müşterisi

Türkiye’nin ilk Güvenlik
Operasyon Merkezi (SOC)

1300+
Çalışan

30+

3 Veri Merkezi
8500+ Sunucu

Ulusal ve Uluslararası İş Ortaklığı

100+

Ar-Ge Mühendisi

Güçlü Ekosistem

Dünyanın en büyük teknoloji üreticileri ile güçlü stratejik
ortaklıklar geliştiren KoçSistem; müşterilerinin dijital
dönüşüm yolculuğundaki ihtiyaçlarını doğru iş ortakları
ile birleştirerek etkin bir ekosistem oluşturuyor.

Ar-Ge ve Yenilik
Merkezi

KoçSistem Ar-Ge ve Yenilik Merkezi’nde yarının
ihtiyaçlarına bugünden çözüm üreten mühendisleriyle,
hem sektörün hem de ülkemizin kalkınmasına hizmet
ediyor.

Techsquare
Girişimcilik
Platformu

Türkiye’de girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve
güçlü bir ekosistem oluşturarak desteklemek amacıyla
yeni nesil girişimcilik platformu TechSquare’i hayata
geçiren KoçSistem, odak alanları IoT, Analitik, İş
Çözümleri ve Güvenlik konularında girişimcilik ve
inovasyonu teşvik ediyor.

1inci

Türkiye’nin yazılım alanında
ilk özel sektör Ar-Ge Merkezi

Türkiye’nin, kendi ürün ve servislerini
geliştiren, bütünleşik çözümler sunan
lider teknoloji şirketi!
Nesnelerin İnterneti

Analitik

Veri Merkezi ve Bulut

Nesnelerin İnterneti Platformu
Platform360 ürün ailesi ile, kurumların
sahip oldukları fiziksel nesneleri
bağlı hale getirerek, müşterilerine,
fiziksel ve dijital birikimlerini bir araya
topladıkları bir müşteri deneyimi
sunuyor. Lojistik, üretim ve satış
süreçlerinin otomasyonunu sağlayarak
değer zincirlerini optimize ediyor.

Büyük veri ve ileri analitik çözümleriyle;
farklı kaynaklardan gelen çeşitli
verilerin toplanmasını, işlenmesini,
analitik uygulamalar ile ileriye yönelik
tahminlerin yapılmasını, operasyonun
optimize edilmesini, veriden değer
yaratılmasını sağlıyor.

Güçlü teknolojik altyapılar sunan
3 adet Veri Merkezi bulunan
KoçSistem, kurumsal bulut çözümü
Maximus ile verimli çalışan teknolojik
sistemler sayesinde iş süreçlerine
destek oluyor.

İş Çözümleri
Operasyonel mükemmelliği
sağlayarak, verimliliği artırmaya
yönelik ürün ve servisleriyle işinize
değer katan KoçSistem; tedarik
zincirinden satın almaya, insan
kaynaklarından operasyona kadar
çok geniş bir kapsamda müşteri
deneyimini mükemmelleştirmek için
çalışıyor, kurumsal mobil çözümler,
bayii yönetim sistemleri, dijital
iş gücü, e-Devlet çözümleri ve
Leasing ürünü Finalease gibi geniş
bir portföyle müşterilerine hizmet
veriyor.

İletişim Ağı ve Ses çözümleriyle; network
ve iletişimde maksimum performansı
garantilerken, deneyimli KoçSistem
ekipleri, kurumları geleceğe taşıyacak
teknolojileri bugünden inşa ediyor.

Kurumsal Çözümler

Güvenlik

Kurumsal kaynak planlamadan
müşteri ilişkileri yönetimine dek
sunduğu kurumsal çözümlerle
şirketlerin verimliliklerini artırıyor.

Türkiye’nin ilk 7/24 Güvenlik
Operasyon Merkezi’ne sahip
olan KoçSistem, firmalara özel
çözümlerin yanı sıra bulut altyapısı
üzerinden sunduğu çözümlerle, tüm
güvenlik açıklarına uçtan uca hizmet
veriyor, donanımsal ve operasyonel
maliyetleri düşürürken güvenlik
seviyelerini artırıyor.

Dijital Yayıncılık
Pixage ile dijital yayıncılığı yeniden
tanımlıyor, tüm ekran ve yayın akışını
tek bir merkezden yönetilmesini
sağlarken, hedef kitle ile doğru
zamanda ve yerde iletişime
geçilmesine olanak veriyor.

Yönetim

İletişim Ağı ve Ses

Bakım

Danışmanlık &
Kurulum

İş İstasyonları
Donanım
&
yazılımdan,
danışmanlık hizmetlerine, saha
bakımdan yönetim hizmetlerine
ürün ve servisler sağlıyor.
Şirket çalışanlarının verimliliğini
yükselterek iş sürekliliğini artırıyor.

Donanım

Yazılım & Lisans

Altyapı

/kocsistem
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