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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.

www.linkedin.com/company/kocsistem

www.twitter.com/KocSistemTR

www.facebook.com/KocSistem

www.youtube.com//user/KocSistemTR

444 0 262 www.kocsistem.com.tr

Uçtan Uca Etkin Süreç Yönetimi
Leasing işlemlerine konu malların teklif aşamasından mülkiyet devrine kadar
geçen sürecini uçtan uca takip edebilir, koordineli ve birbirini tetikleyen iş
süreçleri ile etkin SLA takibi yaparak zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Müşteri Memnuniyet Artışı

Müşterilerinizin ihtiyaçlarına en uygun ve istenilen anda farklılaşabilen, esnek
ödeme planları sunarak memnuniyet artışını sağlayabilirsiniz.

Operasyonel Etkinlik
Giriş/Onay (Maker-Checker) kontrolü sonrası otomatik muhasebe girişi ile
operasyonel verimliliği yakalayabilirsiniz.
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Mevzuat Değişikliklerine Hızlı Uyum
Sunduğumuz parametrik yapı sayesinde değişkenlik gösterebilen muhasebe
standartlarına, IFRS, BDDK süreçlerine kolay uyum sağlayabilirsiniz.

Ölçeklenebilir ve Esnek Mimari Yapı
Tüm finansal kiralama süreçlerinin yaşam
döngüsünü yönetebileceğiniz, sektörün değişen ve
gelişen ihtiyaçlarına hızla uyarlanabilen yeni nesil
kurumsal yönetim çözümü sunuyoruz.

Operasyonel büyümenize eş zamanlı olarak ek yatırım maliyeti gerektirmeden
genişleyebilirsiniz.

Kolay Entegrasyon
KKB, TCMB, Tapu Kadastro, Gelir İdaresi Başkanlığı, Ticaret Sicil Gazetesi ile
dinamik sorgulama yapabilen ve tüm e-Fatura sağlayıcı firmalar ile uyumlu
çalışan altyapı sunuyoruz.

Müşterileriniz ve Çalışanlarınız için Mobil Uygulamalar
iOS ve Android uyumlu uygulamalar ile süreçlerinizi mobil olarak yönetebilirsiniz.

Müşteri Etkileşim Platformu
Müşterilerinizin kredi durumunu kolaylıkla yönetebilecekleri online platform sunuyoruz.

Neden KoçSistem?
• Türkiye Bilgi Teknolojileri sektöründe 70 yıllık tecrübe
• Türkiye’nin önde gelen Leasing firmalarının tercihi
• Leasing sektör uzmanlığı olan profesyonel takım

