
KoçSistem Hakkında
Koç Holding üye kuruluşu olan, Türkiye’nin köklü ve lider bilgi teknolojileri şirketi 
KoçSistem 1945’te kurulmuştur. KoçSistem, son yıllarda önemli bir dönüşüm 
geçirerek müşterilerine özgün teknoloji çözümleri sağlayan bir dış kaynak 
hizmet sağlayıcısı olmuştur. Koç Grubu’nun bir üyesi olan KoçSistem, hem kamu 
kurumlarına hem özel şirketlere sunduğu hizmetler ile birçok ilki başarmıştır.

KoçSistem, lider bilgi teknolojileri sağlayıcısı olmanın yanı sıra, bir iş çözümü olarak 
“tasarla - uygula - yürüt” adımlarını uçtan uca sunabilen nadir bilgi teknolojileri 
şirketlerindendir. KoçSistem, müşterilerinin talep ve beklentileri doğrultusunda, 
onların ihtiyaçlarını güvenilir ve entegre bir şekilde karşılayabilecek özel çözümler 
üretmektedir.

Sürekli gelişimini ve kurumsal var oluşunu, “Gücümüz, Hayal Gücünüz” sloganıyla 
özetleyen KoçSistem, müşteriye özgün teknoloji çözümleri ve dış kaynak 
hizmetleriyle müşterilerinin sürdürülebilir büyüme hedeflerini “Fark Yaratma” 
stratejisiyle gerçekleştirmektedir.

KoçSistem, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri ile kurduğu güçlü stratejik 
ortaklıklar sayesinde Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerine koşulsuz müşteri 
memnuniyeti sunmaktadır.
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KoçSistem 
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Araç Satış 
Portali?
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2. El Online Araç Satış portali 
üzerinden havuzunuzda bulunan 
her bir araç ile ilgili detaylı bilgileri, 
fotoğrafları ve uzman raporlarını web 
ortamından sunarak müşterilerinizin 
güven içinde satın alma kararı 
vermesini sağlayabilir, online olarak 
düzenleyeceğiniz geniş katılımlı 
ihaleler ile araçlarınızı doğru 
değerleme ile satabilirsiniz.

Araç satın alma kararına doğrudan 
etki edecek bilgileri müşterilerinize 
sunarak işinize yüksek değer katan 
online satış portalidir.

KoçSistem
2. El Online Araç 

Satış Portali

www.linkedin.com/company/kocsistem

www.facebook.com/KocSistem

www.twitter.com/KocSistemTR

www.youtube.com/KocBilgi  444 0 262    www.kocsistem.com.tr



KoçSistem Hakkında
Koç Holding üye kuruluşu olan, Türkiye’nin köklü ve lider bilgi teknolojileri şirketi 
KoçSistem 1945’te kurulmuştur. KoçSistem, son yıllarda önemli bir dönüşüm 
geçirerek müşterilerine özgün teknoloji çözümleri sağlayan bir dış kaynak 
hizmet sağlayıcısı olmuştur. Koç Grubu’nun bir üyesi olan KoçSistem, hem kamu 
kurumlarına hem özel şirketlere sunduğu hizmetler ile birçok ilki başarmıştır.

KoçSistem, lider bilgi teknolojileri sağlayıcısı olmanın yanı sıra, bir iş çözümü olarak 
“tasarla - uygula - yürüt” adımlarını uçtan uca sunabilen nadir bilgi teknolojileri 
şirketlerindendir. KoçSistem, müşterilerinin talep ve beklentileri doğrultusunda, 
onların ihtiyaçlarını güvenilir ve entegre bir şekilde karşılayabilecek özel çözümler 
üretmektedir.

Sürekli gelişimini ve kurumsal var oluşunu, “Gücümüz, Hayal Gücünüz” sloganıyla 
özetleyen KoçSistem, müşteriye özgün teknoloji çözümleri ve dış kaynak 
hizmetleriyle müşterilerinin sürdürülebilir büyüme hedeflerini “Fark Yaratma” 
stratejisiyle gerçekleştirmektedir.

KoçSistem, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri ile kurduğu güçlü stratejik 
ortaklıklar sayesinde Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerine koşulsuz müşteri 
memnuniyeti sunmaktadır.

Neden 
KoçSistem 
2. El Online 
Araç Satış 
Portali?

KoçSistem 
2. El Online 
Araç Satış Portali           

2. El Online Araç Satış portali 
üzerinden havuzunuzda bulunan 
her bir araç ile ilgili detaylı bilgileri, 
fotoğrafları ve uzman raporlarını web 
ortamından sunarak müşterilerinizin 
güven içinde satın alma kararı 
vermesini sağlayabilir, online olarak 
düzenleyeceğiniz geniş katılımlı 
ihaleler ile araçlarınızı doğru 
değerleme ile satabilirsiniz.

Araç satın alma kararına doğrudan 
etki edecek bilgileri müşterilerinize 
sunarak işinize yüksek değer katan 
online satış portalidir.

KoçSistem
2. El Online Araç 

Satış Portali

www.linkedin.com/company/kocsistem

www.facebook.com/KocSistem

www.twitter.com/KocSistemTR

www.youtube.com/KocBilgi  444 0 262    www.kocsistem.com.tr



KoçSistem Hakkında
Koç Holding üye kuruluşu olan, Türkiye’nin köklü ve lider bilgi teknolojileri şirketi 
KoçSistem 1945’te kurulmuştur. KoçSistem, son yıllarda önemli bir dönüşüm 
geçirerek müşterilerine özgün teknoloji çözümleri sağlayan bir dış kaynak 
hizmet sağlayıcısı olmuştur. Koç Grubu’nun bir üyesi olan KoçSistem, hem kamu 
kurumlarına hem özel şirketlere sunduğu hizmetler ile birçok ilki başarmıştır.

KoçSistem, lider bilgi teknolojileri sağlayıcısı olmanın yanı sıra, bir iş çözümü olarak 
“tasarla - uygula - yürüt” adımlarını uçtan uca sunabilen nadir bilgi teknolojileri 
şirketlerindendir. KoçSistem, müşterilerinin talep ve beklentileri doğrultusunda, 
onların ihtiyaçlarını güvenilir ve entegre bir şekilde karşılayabilecek özel çözümler 
üretmektedir.

Sürekli gelişimini ve kurumsal var oluşunu, “Gücümüz, Hayal Gücünüz” sloganıyla 
özetleyen KoçSistem, müşteriye özgün teknoloji çözümleri ve dış kaynak 
hizmetleriyle müşterilerinin sürdürülebilir büyüme hedeflerini “Fark Yaratma” 
stratejisiyle gerçekleştirmektedir.

KoçSistem, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri ile kurduğu güçlü stratejik 
ortaklıklar sayesinde Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerine koşulsuz müşteri 
memnuniyeti sunmaktadır.

Neden 
KoçSistem 
2. El Online 
Araç Satış 
Portali?

KoçSistem 
2. El Online 
Araç Satış Portali           

2. El Online Araç Satış portali 
üzerinden havuzunuzda bulunan 
her bir araç ile ilgili detaylı bilgileri, 
fotoğrafları ve uzman raporlarını web 
ortamından sunarak müşterilerinizin 
güven içinde satın alma kararı 
vermesini sağlayabilir, online olarak 
düzenleyeceğiniz geniş katılımlı 
ihaleler ile araçlarınızı doğru 
değerleme ile satabilirsiniz.

Araç satın alma kararına doğrudan 
etki edecek bilgileri müşterilerinize 
sunarak işinize yüksek değer katan 
online satış portalidir.

KoçSistem
2. El Online Araç 

Satış Portali

www.linkedin.com/company/kocsistem

www.facebook.com/KocSistem

www.twitter.com/KocSistemTR

www.youtube.com/KocBilgi  444 0 262    www.kocsistem.com.tr



• Müşterileriniz için online işlem yapabilme imkanı

• Mobil destekli onay mekanizması

• Web tabanlı ekranlar

• İsteğe bağlı ikinci tur ihale seçeneği

2. El Online Araç Satış Portali ile yapabilecekleriniz 2. El Online Araç Satış Portali ile yapabilecekleri

Satış Modülü
• Satış durumu takip edilir

• Satış girmesi için belirli üyelere izin verir

• Yöneticilere otomatik onay maili gönderilir

• Önceden açılmış satışlar düzenlenir

• Online satışlarda kazananlar ve teklif   
 kayıtları izlenir

• Araç satışı için önceden hazırlanmış excel  
 formları sisteme otomatik yüklenir

• İsteğe bağlı olarak ikinci tur ihale düzenlenir

Araç Modülü
• Sistem üzerindeki tüm araçlar listelenebilir  
 ve düzenlenir

• Havuza yeni araç eklenebilir ve var olan   
 araç bilgileri güncellenir

Kurumsal Üye Modülü
• Sisteme katılabilirler

• Araç detay bilgilerini inceleyebilir

• Aktif olan satışları izleyebilir

• Satış için teklif verebilir

• Önceki tekliflerini inceleyebilirler 

Yetki Yönetim Modülü
• Kullanıcıların sayfalara olan erişimleri ve  
 sayfa izinleri yapılandırılır

• Yeni roller ve o rollere ait izinler  tanımlanır

Üye Yönetim Modülü
• Sistem üzerinde tanımlı kullanıcılar listelenir   
düzenlenir ve tanımlanır

• Kullanıcıların sayfalara olan erişim yetkileri yapılandırılır

Raporlama Modülü
• Yönetici onayı bekleyen işlemler görüntülenir

• Sistem üzerinde tanımlı mail gönderme şablonları   
 listelenir ve güncellenir

• Satışlar raporlanır, aşağıdaki kriterlere göre filtrelenir

• En yüksek teklifler

• Teklif verilmeyen araçlar

• Tüm teklifler

• Üye bilgileri raporlanır
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