
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.

444 0 262      www.kocsistem.com.tr

KoçSistem’in kurumlara yönelik 
Bulut Hizmetleri Maximus ile 

gelece¤i ekillendiriyoruz. 

KoçSistem; Türkiye’de kendi alanında lider firmalara 
yaklaşık 15 senedir sunduğu dışkaynak hizmetleri ile, 
bulut bilişim konusunda da liderliğini koruyarak Bilgi 
Teknolojileri pazarına yön vermeye devam ediyor.

Maximus, farklı seçenekleri bir araya getiren 
Türkiye’nin öncü kurumsal bulut çözümüdür. 2010 
yılı başından beri kurumsal firmalara sunduğumuz 
Bulut Bilişim hizmetlerimizi, pazar beklentilerini 
ve müşteri ihtiyaçlarını da göz önüne alarak 
sürekli geliştirmekte ve farklı çözümler sunmayı 
hedeflemekteyiz. Bu konudaki farklı çözümlerdeki 
deneyim ve uzmanlığımızı her geçen gün geliştirerek 
geleceği şekillendiriyoruz. Böylece en yeni teknolojiyi 
ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilir ve etkin bir şekilde 
kullanma imkanını size sunuyoruz.  

Maximus, kurumların kurumsal bulut 
biliim ihtiyaçlarını karılamak için özel 
olarak tasarlanmıtır. 

Kurumsal Bulut Hizmetleri

Kurumsal Bulut Hizmetleri



MaximUS Platform Hizmetleri kapsamında işletim 
sistemi, veritabanı ve uygulama sunucusu 
ihtiyaçlarınızı karşılamaktayız. MaximUS Platform 
Hizmetleri kapsamında bu platformları lisans ve 
donanım yatırım maliyeti olmadan, yalnızca aylık 
kullanım bedeli ile istediğiniz süre ile 
kiralayabilirsiniz.

MaximUS Altyapı Hizmetleri kapsamında altyapı 
yönetimi, işlem gücü yönetimi, veri depolama ve 
yedekleme yönetimi ihtiyaçlarınızı karşılamaktayız. 
Altyapı, işlem gücü, veri depolama alanı ve 
yedekleme bileşenlerinin ölçeklenebilir olması, size 
geniş seçenek havuzundan amaçlarınıza uygun 
kapasite kullanımı sağlar. 

MaximUS Altyapı Hizmetleri
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KoçSistem, Maximus ile verimliliğini artırmak isteyen 
kurumsal müşterilere bulut altyapı ve yönetimi hizmetleri 
sağlarken, kendi ortamlarında bulut ortamı kurmak 
isteyen büyük ölçekli müşterileri için de ihtiyaçlarına hitap 
eden bulut mimarileri tasarlamaktadır. 

Maximus ile yatırım maliyeti olmadan işinizin getirdiği 
hız ve değişikliklere çözüm sağlayan dinamik, hızlı ve 
çevik altyapı ile hizmet ve kapasite kullanımında esneklik 
sağlarsınız. 

Ölçeklenebilir hizmetler sayesinde, işiniz büyüdükçe gerek 
altyapı, gerek insan kaynaklarını esnek büyütme imkanına 
sahip olursunuz. Böylece sadece kullandığınız kaynaklar 
için ödeme yapma imkanına sahip olur ve bugünden 
yarını düşünerek değil, sadece ihtiyaç duyduğunuz ölçüde 
bugünün yatırımını yaparsınız. 

Yakın Müteri ‹letiimi & 
Hizmetleri

KoçSistem olarak müşterilerimize güvenli, standartlara 
uygun, kesintisiz ve sürekli hizmet sunuyoruz. Birebir 
iletişim kurulabilen, alanında uzman müşteri ilişkileri ve 
hizmet yönetimi ekiplerimiz ile bize ihtiyacınız olduğu her 
an sizin yanınızdayız. KoçSistem olarak teknolojiyi sizin 
için takip ediyor, yarınınızı sizin için planlıyoruz. 

Farklı Uygulamalar için Farklı 
Bulut Altyapıları

Her uygulamanızın firmanız için aynı kritiklikte olmadığı 
gibi her uygulamanın ihtiyacı da aynı değildir. KoçSistem 
Bulut Hizmetleri uygulamalarınız için fiyat ve performans 
olarak en uygun çözümü sunmayı hedeflemektedir. 

Performans ihtiyacı doğuran iş kritik uygulamalarınız ve 
iş kritik olmayan fakat operasyonel maliyetler açısından 
ağır yükler getiren ve büyük miktarda kaynak tüketen 
diğer uygulamalar da dahil olmak üzere performans ve 
kaynak ihtiyacınıza göre bütün uygulamalarınızı gerekli 
şartlarda barındırabileceğiniz, şekillendirilebilir bir bulut 
altyapısı sunuyoruz. ERP’den raporlamaya, finanstan 
insan kaynaklarına kadar tüm iş kritik olan ve olmayan 
sistemleriniz için gereken altyapıyı sağlıyoruz.

Yüksek Güvenlik Önlemleri ve 
Kaliteli Operasyonel Hizmetler

ISO 27001 Bilgi Güvenliği standartlarını sağlayan Veri 
Merkezimiz ile yüksek güvenlik önlemleri ve kaliteli 
operasyonel hizmetler sağlıyoruz. 

Kapsamlı ve Kaliteli Hizmet

Maximus ile beraber sistemlerinizin kalite standartları ile 
profesyonel yönetimini elde edersiniz. Bulut hizmetlerine 
ek olarak sunulan yönetilen hizmetler ve danışmanlık 
hizmetleri ile siz asıl işinize odaklanır ve rekabet avantajı 
sağlarsınız. Farklı iş ihtiyaçlarına göre farklı hizmetleri 
modelleyerek size özel opsiyonlu hizmet paketleri ve farklı 
platformlarda hizmet çeşitliliği sunuyoruz. Büyüyen iş 
ihtiyaçlarınızın gerektirdiği teknolojileri, üretici firma ve 
altyapı bağımsız olarak sunuyoruz. 

Yönetim Kolaylı¤ı

Bulut Bilişim Yönetim Platformumuz ile bulut bilişim 
altyapı kaynaklarınızı kolayca yönetebileceğiniz bir 
sistem sunuyoruz. Bu platform ile Sanal Veri Merkezi 
kaynaklarınızın kapasitelerini ihtiyacınıza göre azaltıp 
arttırabilir, sanal sunucular ve projeler oluşturarak, 
sunucularınızı bu projelere göre sınıflandırabilirsiniz. 
Dilediğiniz sanal sunucularınız için ihtiyacınız olan 
Yönetilen Hizmetleri seçerek ve talebinizi platform 
üzerinden ileterek hizmetin devreye alınmasını 
sağlayabilirsiniz. Kapasite kaynaklarınızın ve kullanmakta 
olduğunuz Yönetilen Hizmetlerin takibini sağlamak 
amacıyla bu hizmetlerin kullanımı ile ilgili raporlar 
alabilmenizi sağlıyoruz. Aynı zamanda kullanıcı 
yetkilendirme imkanı ile istediğiniz kullanıcılara dilediğiniz 
aşamada kontrol yetkisi de verebilirsiniz. 

Maximus Altyapı Hizmetleri

Altyapı hizmetlerimiz kapsamında sunulan altyapı, işlem 
gücü, veri depolama alanı ve yedekleme bileşenlerinin 
ölçeklenebilir olması, size geniş seçenek havuzundan 
amaçlarınıza uygun kapasite kullanımı sağlar. Bulut altyapı 
hizmetlerimizi sunarken sizi hazır paket seçenekleri ile 
limitlemiyor, ihtiyacınız kadar kaynağı kullanmanıza imkan 
tanıyoruz.

Bu sayede ilk yatırım maliyeti olmadan, hızlı bir şekilde, 
ihtiyaçlarınız doğrultusunda, kaynakları aylık bir bedel 
karşılığında kullanabilirsiniz. 7x24 hizmet veren uzman 
destek kadrosu ve %99,75 erişilebilirliği ile Maximus 
Altyapı Hizmetleri kurumsal süreçlerinizin kusursuz 
işlemesini garanti altına alır. Müşterilerimiz, Maximus 
Altyapı Hizmetleri içerisine istedikleri konfigürasyondaki 
ve adetteki sunucuları kurabilir, yönetebilir veya dilerlerse 
sunucularının yönetimini KoçSistem’in uzman kadrosuna 
bırakabilirler. Kendi yönetimini üstlenmek isteyen 
müşterilerimiz için Maximus Altyapı Hizmetleri gelişmiş 
bir Bulut Bilişim Yönetim Platformuna sahiptir. 

Maximus Altyapı Yönetim Hizmetleri ile sistemlerin 
çalışabilmesi için gerekli olan bütün teknik altyapının 
yanı sıra sistemlerin izlenmesi, raporlanması ve yönetimi 
hizmeti de sunulmaktadır. Bulut Altyapı Yönetim 
Hizmetleri kapsamında ekonomik durumun getireceği 
değişikliklere karşı müşterilerimize kaliteden ödün 

vermeden, ölçeklenebilir ve esnek bir yapı sağlanmaktadır. 
Altyapı Yönetim Hizmetleri kapsamında; Altyapı Yönetimi, 
İşlem Gücü Yönetimi, Veri Depolama ve Yedekleme Yönetimi 
Sistemleri yönetilmektedir.

Maximus Platform Hizmetleri

Maximus Altyapı Hizmetleri’ne ek olarak Maximus Platform 
Hizmetleri kapsamında müşterilerimizin işletim sistemi, 
veritabanı ve uygulama sunucusu ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

Maximus Platform Hizmetleri kapsamında bu platformları 
lisans ve donanım yatırım maliyeti olmadan, yalnızca aylık 
kullanım bedeli ile istediğiniz süre ile kiralayabilirsiniz. 
Maximus Platform Hizmetleri kapsamında ekonomik 
durumun getireceği değişikliklere karşı müşterilerimize 
kaliteden ödün vermeden, ölçeklenebilir ve esnek bir yapı 
sağlanmaktadır. Maximus Platform Yönetim Hizmetleri ile 
sistemlerinizin çalışabilmesi için gerekli olan bütün teknik 
altyapının yanı sıra, sistemlerin izlenmesi, raporlanması ve 
yönetimi hizmetleri de sunulmaktadır.

Maximus Uygulama Hizmetleri

KoçSistem Bulut Altyapı ve Platform Hizmetleri’ne ek olarak 
e-posta, CRM, ERP, bütünleşik iletişim, kurumsal portal, 
insan kaynakları, sayısal yayıncılık ve araç takip sistemleri 
gibi uygulama ihtiyaçlarınız; KoçSistem Bulut Uygulama 
Hizmetleri ile karşılanmaktadır.

Bulut altyapısı üzerinden kullanmak istediğiniz uygulamaları 
kolayca, istediğiniz zaman devreye alabildiğiniz gibi 
aynı zamanda bu uygulamalara erişimi de kolaylaştırmış 
olursunuz. KoçSistem Bulut Uygulama Yönetim Hizmetleri ile 
uygulamalarınızın çalışabilmesi için gerekli olan bütün teknik 
altyapının yanı sıra uygulamaların izlenmesi, raporlanması ve 
yönetimi de sunulmaktadır. 

Size özel hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için: 
bulut.kocsistem.com.tr

Maximus Uygulama Hizmetleri kapsamında e-posta, CRM, 
ERP, bütünleşik iletişim, kurumsal portal, insan kaynakları, 
sayısal yayıncılık ve araç takip sistemleri gibi uygulama 
ihtiyaçlarınızı karşılamaktayız. Bulut altyapısı üzerinden 
kullanmak istediğiniz uygulamaları kolayca, istediğiniz 
zaman devreye alabildiğiniz gibi aynı zamanda bu 
uygulamalara erişimi de kolaylaştırmış olursunuz.

Maximus Platform Hizmetleri kapsamında işletim sistemi, veritabanı ve 
uygulama sunucusu ihtiyaçlarınızı karşılamaktayız. Maximus Platform 
Hizmetleri kapsamında bu platformları lisans ve donanım yatırım 
maliyeti olmadan, yalnızca aylık kullanım bedeli ile istediğiniz süre ile 
kiralayabilirsiniz.

Maximus Altyapı Hizmetleri kapsamında altyapı yönetimi, işlem 
gücü yönetimi, veri depolama ve yedekleme yönetimi ihtiyaçlarınızı 
karşılamaktayız. Altyapı, işlem gücü, veri depolama alanı ve yedekleme 
bileşenlerinin ölçeklenebilir olması, size geniş seçenek havuzundan 
amaçlarınıza uygun kapasite kullanımı sağlar. 

Maximus Uygulama Hizmetleri   
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