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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
Kısa Dönem 
Araç Kiralama 
Çözümü?

Kısa Dönem 
Araç Kiralama 
Çözümü

Kısa Dönem Araç Kiralama Sektörünün 
ihtiyaç duyduğu mevcut ve gelişen tüm 
bileşenleri içeren bir çözüm sunarak 
işinize değer katıyoruz.

 444 0 262    www.kocsistem.com.tr

Kısa Dönem Araç Kiralama Uygulaması, araç 
filolarını, minimum maliyet ve maximum 
verimlilik ile yönetebilmek amacıyla tasarlanmış 
profesyonel bir araç filo yönetimi yazılımıdır. 

Temel amacı tüm operasyonel süreçleri 
otomatize ederek, araç filolarının operasyonel ve 
muhasebesel yönetimi üzerinde etkin bir kontrol 
mekanizmasının kurulmasını sağlamaktır. Bu 
mekanizma sayesinde,  araç ömrünü uzatacak 
ve araç kullanım olanaklarını zenginleştirecek 
bir eko sistem kurulabilecek ve “satıcı – araç 
– müşteri – servis” arasında oluşturulacak 
entegre yapı  izlenelebilir & yönetilebilir biçimde 
sürekliliğini koruyacaktır.

KoçSistem
Kısa Dönem 

Araç Kiralama Çözümü
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Araçlarla ilgili tüm özlük ve teknik bilgilerin “Araç Veritabanı” üzerinde tutulmasını ve anlık değişikliklere göre otomatik 
güncellenmesini temin ederek araç kullanımı ile ilgili “Maliyet Analizi” ya da “Karlılık Analizi” gibi farklı finansal analizlerin 
yapılmasına olanak verir.

 Temel Hedefler
• Araç sahiplik maliyetlerini düşürme

• Araç ömrünü uzatma

• Araç kullanım olanaklarını arttırma

• Araç tedarikçi, garanti ve bakım süreçlerini yönetebilme

• Araç masraflarını yönetebilme

• Araç stok ve yedek parça süreçlerini yönetebilme

• Araç tarihçesini görebilme

• Çalışan üretkenliğini arttırma

• Tedarikçi üretkenliğini arttırma

• Müşteri memnuniyetini arttırma

Temel Kazanımlar 

• Araç Veritabanı Takibi : Tüm araç özlük ve teknik  
 bilgilerini, tarihçeleri ile birlikte  takip edebilmek

• Maliyet Analizi: ‘Müşteri’ bazında ve ‘Araç–Filo–Kira  
 Sözleşmesi’ bazında maliyet analizleri yapabilmek

• Karlılık Analizi: ‘Başa baş Kira Noktası’ fonksiyonu  
 sayesinde karlılık çizgisini ve herhangi bir t zamanı  
 için karlılık analizini sağlayan algoritma oluşturmak

• Satınalma ve Satış Süreçlerinin Etkin Yönetimi:  
 Satınalma, teslim, değişim, iade ve amortisman  
 süreçlerini ilişkili biçimde yönetebilmek

• Operasyonel İlişkilerin Entegre Yönetimi: Tüm servis  
 noktaları, tedarikçiler ve müşteriler ile ekosistem  
 kurabilmek

• Esnek Fiyatlama ve Tekliflendirme Süreçleri: 
 Müşterinin ihtiyaçlarına en uygun ürünü en uygun  
 fiyatla sunabilmek

• Araçların; Garanti ve Bakım Süreçlerini Yönetebilmek:  
 Etkin bakım takibi ile araçların ömrünü ve kullanım  
 kalitesini artırmak

• Gelişmiş Risk Yönetim Araçları: Müşterinin geçmişe  
 ve bugüne yönelik tüm tahsilat, ihtar ve fesih   
 süreçlerini takip edebilmek

• Otomatik faturalama, muhasebe ve cari takibi   
 yapabilmek

Araç ve Filo Yönetimi
• Araç verisi entegrasyonu

• Havuz tanımlama

• Araç-Havuz atama

• Bölge tanımlama

• Araç opsiyon süreler  

Müşteri ve Üyelik Yönetimi
• Müşteri tanımlama

• Müşteri grupları oluşturma

• Müşteri sorgulama

• Üye girişi, yeni üyelik

• Ziyaret girişleri  

Hizmet Yönetimi
• Dinamik hizmet tanımlama

• Çoklu hizmet girişi (Müşteri)

• Hizmet bazında kampanya 

Ücretlendirme (Tarife) Yönetimi
• Ücret tanımları

• Ceza tutarı tanımları

• Kontör satınalma-kullanma 
 

Bayi (Acenta) Yönetimi
• Bayi bilgileri

• Bayi-Araç tanımları 

Kampanya ve İndirim Yönetimi
• Kampanya tanımlama

• Affiliate kod

• Kampanya kodu kullanımı 
 
Rezervasyon Yönetimi
• Araç seçimi

• Rezervasyon yapılması

• Rezervasyon sorgulama

• Rezervasyon iptal-değiştirme 

Teklif ve Sözleşme Yönetimi
• Müşteri teklif çıktısı

• Müşteri sözleşme çıktısı

• İş emri 

Kiralama Operasyon Yönetimi
• Araç teslim

• Araç iade

• Müşteri evrak takibi 
 

GIS / ATS Yönetimi
• Araç takibi

• Harita gösterimi

• Yakıt ve km kontrolleri

• Araç limit uyarıları 

Fatura Yönetimi
• Kira ve ceza faturaları

• Parçalı ve toplu fatura

• Fatura iptal

• Fatura şablonu müşteriye gönderim

• Logo muhasebe entegrasyonu 

Tahsilat Yönetimi
• Kredi kartı ödeme 

• Yerinde ödeme

• Kontör ile ödeme

• Kredi kartı iade

• Kontör iade

Modern ve Kolay Kullanımlı Arayüz

• MVC 4 ile hafif ve hızlı ekranlar 

Yüksek Mobilite

• HTML 5 İle mobil browser ve akıllı telefonlarda kullanım  
 desteği 

Modern Son Kullanıcı Ekranları

• Üyelik

• Rezervasyon

• Ödeme

• Promosyon 

Müşteri Yönetimi

• Müşteri grupları

• Ziyaret girişleri vb. 

Parametrik Yönetim Altyapısı

• Genel parametre tanımları, overbook vb. 
 

Farklı Kullanım Seçenekleri

• Cloud (SaaS) + Disaster recovery

• On-Premise + Yönetilen hizmetler 

Esnek Ödeme Seçenekleri

• Araç başına

• Bayi başına

• Sabit ücret (SaaS) 

Lisans Bakımı

• Bug-Fix garantisi

• 8x5 Çağrı desteği (Standard)

• 7x24 Çağrı desteği (Opsiyonel) 
 
Esnek Fiyat Tanımlama Altyapısı

Çoklu Dil Altyapısı

Çoklu Organizasyon Yönetimi

• Çağrı Merkezi Hizmetleri ile müşteriye verilen kaliteli ve yaygın hizmet kapsamının genişletilerek iletişim kanallarının  
 çeşitlendirilmesi

• İleri düzey İş Zekası Çözümleri ile birlikte esnek raporlama ve simulasyon özellikleri  & yönetimsel bakış açısı 

• Mobil Uygulama Çözümleri ve Bakım Destek Hizmetleri ile KS Araç Kiralama Uygulaması’nın sahadaki satış kanalları  
 tarafından kullanılabilmesi, cihaz bakım/desteği ile birlikte toplam çözüm olarak sunulabilmesi 

• Veri Merkezi Hizmetleri ile uygulama veri tabanı, sunucu ve altyapı, veri yedeklemesi, güvenlik, yüksek erişilebilirlik,  
 felaket yönetimi gibi tüm gereksinimlerin külfetsizce dış kaynak hizmeti çerçevesinde ilişkili olarak yönetilebilmesi

• Danışmanlık Hizmetleri ile uygulama ve teknik danışmanlıkların ihtiyaca uygun şekilde formüle edilebilmesi

• Baskı Merkezi Hizmetleri ile broşür, sözleşme gibi her türlü basılı materyal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi

• Kurumsal Performans Yönetimi çözümleri ile bütçeleme ve planlama uygulamalarının stratejik düzeyde kurumsal  
 yönetimi

• Microsoft .NET MVC  4

• SQL Server 2012

• Cloud Opsiyonu

• HTML 5

• Üç katmanlı mimari 

• Hazır doküman yönetimi sistemi ile entegrasyon

• Dış uygulamalarla web servis entegrasyonu

• Sistem performans ve ISO 27001 güvenlik testlerinden geçirilmiş

Kısa Dönem Kiralama Modülleri

Kısa Dönem Kiralama Öne Çıkan Özellikler

Kısa Dönem Kiralama Teknolojik Özellikler

 KoçSistem’in Sağladığı Uçtan Uca Diğer Çözümler

Kısa Dönem Araç Kiralama 
Teknik Altyapı Özellikleri

İş AkışlarıKısa Dönem Araç Kiralama Uygulaması
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Uzatma 
Araç Teslim 
Alma

Ek ücret 
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Faturalama Tahsilat Takibi Kullanım Perfor-
mans Raporları
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Modern ve Kolay Kullanımlı Arayüz

• MVC 4 ile hafif ve hızlı ekranlar 

Yüksek Mobilite

• HTML 5 İle mobil browser ve akıllı telefonlarda kullanım  
 desteği 

Modern Son Kullanıcı Ekranları

• Üyelik

• Rezervasyon

• Ödeme

• Promosyon 

Müşteri Yönetimi

• Müşteri grupları

• Ziyaret girişleri vb. 

Parametrik Yönetim Altyapısı

• Genel parametre tanımları, overbook vb. 
 

Farklı Kullanım Seçenekleri

• Cloud (SaaS) + Disaster recovery

• On-Premise + Yönetilen hizmetler 

Esnek Ödeme Seçenekleri

• Araç başına

• Bayi başına

• Sabit ücret (SaaS) 

Lisans Bakımı

• Bug-Fix garantisi

• 8x5 Çağrı desteği (Standard)

• 7x24 Çağrı desteği (Opsiyonel) 
 
Esnek Fiyat Tanımlama Altyapısı

Çoklu Dil Altyapısı

Çoklu Organizasyon Yönetimi

• Çağrı Merkezi Hizmetleri ile müşteriye verilen kaliteli ve yaygın hizmet kapsamının genişletilerek iletişim kanallarının  
 çeşitlendirilmesi

• İleri düzey İş Zekası Çözümleri ile birlikte esnek raporlama ve simulasyon özellikleri  & yönetimsel bakış açısı 

• Mobil Uygulama Çözümleri ve Bakım Destek Hizmetleri ile KS Araç Kiralama Uygulaması’nın sahadaki satış kanalları  
 tarafından kullanılabilmesi, cihaz bakım/desteği ile birlikte toplam çözüm olarak sunulabilmesi 

• Veri Merkezi Hizmetleri ile uygulama veri tabanı, sunucu ve altyapı, veri yedeklemesi, güvenlik, yüksek erişilebilirlik,  
 felaket yönetimi gibi tüm gereksinimlerin külfetsizce dış kaynak hizmeti çerçevesinde ilişkili olarak yönetilebilmesi

• Danışmanlık Hizmetleri ile uygulama ve teknik danışmanlıkların ihtiyaca uygun şekilde formüle edilebilmesi

• Baskı Merkezi Hizmetleri ile broşür, sözleşme gibi her türlü basılı materyal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi

• Kurumsal Performans Yönetimi çözümleri ile bütçeleme ve planlama uygulamalarının stratejik düzeyde kurumsal  
 yönetimi

• Microsoft .NET MVC  4

• SQL Server 2012

• Cloud Opsiyonu

• HTML 5

• Üç katmanlı mimari 

• Hazır doküman yönetimi sistemi ile entegrasyon

• Dış uygulamalarla web servis entegrasyonu

• Sistem performans ve ISO 27001 güvenlik testlerinden geçirilmiş
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Kısa Dönem Kiralama Öne Çıkan Özellikler

Kısa Dönem Kiralama Teknolojik Özellikler
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Araçlarla ilgili tüm özlük ve teknik bilgilerin “Araç Veritabanı” üzerinde tutulmasını ve anlık değişikliklere göre otomatik 
güncellenmesini temin ederek araç kullanımı ile ilgili “Maliyet Analizi” ya da “Karlılık Analizi” gibi farklı finansal analizlerin 
yapılmasına olanak verir.

 Temel Hedefler
• Araç sahiplik maliyetlerini düşürme

• Araç ömrünü uzatma

• Araç kullanım olanaklarını arttırma

• Araç tedarikçi, garanti ve bakım süreçlerini yönetebilme

• Araç masraflarını yönetebilme

• Araç stok ve yedek parça süreçlerini yönetebilme

• Araç tarihçesini görebilme

• Çalışan üretkenliğini arttırma

• Tedarikçi üretkenliğini arttırma

• Müşteri memnuniyetini arttırma

Temel Kazanımlar 

• Araç Veritabanı Takibi : Tüm araç özlük ve teknik  
 bilgilerini, tarihçeleri ile birlikte  takip edebilmek

• Maliyet Analizi: ‘Müşteri’ bazında ve ‘Araç–Filo–Kira  
 Sözleşmesi’ bazında maliyet analizleri yapabilmek

• Karlılık Analizi: ‘Başa baş Kira Noktası’ fonksiyonu  
 sayesinde karlılık çizgisini ve herhangi bir t zamanı  
 için karlılık analizini sağlayan algoritma oluşturmak

• Satınalma ve Satış Süreçlerinin Etkin Yönetimi:  
 Satınalma, teslim, değişim, iade ve amortisman  
 süreçlerini ilişkili biçimde yönetebilmek

• Operasyonel İlişkilerin Entegre Yönetimi: Tüm servis  
 noktaları, tedarikçiler ve müşteriler ile ekosistem  
 kurabilmek

• Esnek Fiyatlama ve Tekliflendirme Süreçleri: 
 Müşterinin ihtiyaçlarına en uygun ürünü en uygun  
 fiyatla sunabilmek

• Araçların; Garanti ve Bakım Süreçlerini Yönetebilmek:  
 Etkin bakım takibi ile araçların ömrünü ve kullanım  
 kalitesini artırmak

• Gelişmiş Risk Yönetim Araçları: Müşterinin geçmişe  
 ve bugüne yönelik tüm tahsilat, ihtar ve fesih   
 süreçlerini takip edebilmek

• Otomatik faturalama, muhasebe ve cari takibi   
 yapabilmek
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Ücretlendirme (Tarife) Yönetimi
• Ücret tanımları
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www.linkedin.com/company/kocsistem

www.facebook.com/KocSistem

www.twitter.com/KocSistemTR

www.youtube.com/KocBilgi

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
Kısa Dönem 
Araç Kiralama 
Çözümü?

Kısa Dönem 
Araç Kiralama 
Çözümü

Kısa Dönem Araç Kiralama Sektörünün 
ihtiyaç duyduğu mevcut ve gelişen tüm 
bileşenleri içeren bir çözüm sunarak 
işinize değer katıyoruz.

 444 0 262    www.kocsistem.com.tr

Kısa Dönem Araç Kiralama Uygulaması, araç 
filolarını, minimum maliyet ve maximum 
verimlilik ile yönetebilmek amacıyla tasarlanmış 
profesyonel bir araç filo yönetimi yazılımıdır. 

Temel amacı tüm operasyonel süreçleri 
otomatize ederek, araç filolarının operasyonel ve 
muhasebesel yönetimi üzerinde etkin bir kontrol 
mekanizmasının kurulmasını sağlamaktır. Bu 
mekanizma sayesinde,  araç ömrünü uzatacak 
ve araç kullanım olanaklarını zenginleştirecek 
bir eko sistem kurulabilecek ve “satıcı – araç 
– müşteri – servis” arasında oluşturulacak 
entegre yapı  izlenelebilir & yönetilebilir biçimde 
sürekliliğini koruyacaktır.

KoçSistem
Kısa Dönem 

Araç Kiralama Çözümü


