
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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Mobil Dünyaya Doğru…
Günümüzde akıllı mobil cihazların iş hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle 
birlikte mobil uygulama sayısındaki artış, birçok ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Şirketler, 
çalışan verimliliğini arttırmak ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla kullanıcılarına, başta 
e-posta hizmeti olmak üzere, bir çok kurumsal uygulamaya mobil cihazlar üzerinden erişim 
imkanı tanıyor. Şirketler, ayrıca tüm dünyada yaygınlaşan “Kendi Cihazını Getir” (BYOD) trendi 
ile çalışanların kendi mobil cihazlarını ağlarına dahil ederek akıllı cihaz yatırım maliyetlerinden 
tasarruf sağlıyorlar. Sonuç olarak tüm bu mobilite döngüsünün sorunsuz ve verimli bir şekilde 
izlenmesi ve yönetilmesi için de destek alınması ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Mobil cihaz çeşitliliği, standart olmayan işletim sistemleri ve bu karmaşık yapının getirdiği 
yönetim zorluğu ile güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Kayıp veya çalınan mobil 
cihazlar ve şirketin gizli bilgilerine mobil cihazlarla erişilmesi, bağlantı ve uygulamaların 
güvenliğinin sorgulanmasına ve bu riski minimize etme ihtiyacının doğmasına neden oluyor.

Bu noktada KoçSistem Mobil Cihaz Yönetimi, kurumunuzun mobil cihazlarının (akıllı telefon, 
tablet ve el terminali) merkezi/müşteri altyapısında güvenli bir şekilde yönetilmesine, 
donanım ve yazılım envanterinin takip edilmesine, uygulamalara uzaktan destek verilmesine 
ve veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik verimli bir çözüm sunuyor.

KoçSistem Mobil Cihaz Yönetim Hizmeti, iş süreçlerinde vazgeçilmez hale gelen mobil 
cihazların artışı ile oluşan yönetim problemini çözerek sizin zamandan tasarruf edip ana BT 
fonksiyonlarınıza daha fazla zaman ayırmanızı, ihtiyaç duyulan iş verisine her an her yerden 
güvenli olarak erişmenizi, mobil iş sürekliliği ve yüksek verimlilik elde etmenizi sağlar. Cihaz, 
uygulama, ağ ve veri tarafında uçtan uca mobil güvenlik ve uyumu elde ederken, lokal 
hizmetlerim iz ile 1. ve 2. seviyede destek ve eğitimlerden faydalanırsınız.
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Mobil Dünyaya Açılan Pencere
KoçSistem Mobil Cihaz Yönetimi



Geleceğin İş Dünyasındaki Yerinizi
KoçSistem Mobil Cihaz Yönetimi ile Alın

Kurulum & Danışmanlık

Ürün Kurulum

BT altyapınızın analiz ve keşfinin yapılmasından sonra, ihtiyaçlar 
net olarak ortaya çıkartılır. Size uygun örnek konfigürasyon 
üzerinden sistem mimarisi tasarlanır. Ardından kurulum için 
kaynak planlaması sonrası testler yapılır ve ardından çözüm 
devreye alınır. Kapsamı:

İhtiyaçların belirlenmesi

Yüksek erişilebilirlik (HA) standardında sistem mimarisinin 
tasarımı

Doğrudan ve gerçek zamanlı AD/LDAP entegrasyonu 

E-posta yapılandırması

Sertifika sunucusu yapılandırması

Ürün Kuruluşu

Güvenlik Kurulum ve Danışmanlığı

Mobil cihazlarınız için güvenlik stratejilerinin belirlemesinde 
danışmanlık sağlanır. Ortaya çıkan ihtiyaca göre kablosuz ağ (WiFi), 
sanal ağ (VPN), erişim noktası (APN) gibi parametreler uygulanacak 
kullanıcı gruplarına göre mobil güvenlik politikaları olarak 
belirlenir. Kapsam: Mimari tasarım sırasında güvenlik stratejilerinin 
belirlenmesi 

Politikaların tasarlanması ve yapılandırılması

Wifi, VPN, APN yapılarının oluşturulması

SSL ve PKI entegrasyonları

Mobil DLP tasarımı ve kuruluşu

BYOD (Kendi Cihazını Getir) tasarımı ve kuruluşu

Kullanıcı güvenlik politikalarının izlenmesi ve olay 
yönetimi(SIEM) yapısının kurulması

Mobil Network trafiğinin izlenmesi için gerekli alt yapının 
kurulması

Mobil Cihaz Yönetimi(son kullanıcı)

Çözüm kapsamında son kullanıcılara yönelik envanter yönetimi, 
BT Hizmet yönetimi, GSM hizmetleri yönetimi, uygulama dağıtımı, 
temel güvenlik politikalarının yönetimi hizmetleri sunulmaktadır.

Envanter Yönetimi

Varlık ve envanter yönetimi (donanım, uygulamalar, cihaz

detayları ve istatistikler)

Cihaz yapılandırma ve görüntüleme hizmetlerinin

sunulması

Cihaz aktif ve deaktif etme hizmeti

CPU performansı takibi

Pil performansı takibi

Memory kullanımını izleme

Kayıp cihazın harita üzerinden lokasyon belirlemesi, takibi

Raporlama hizmetleri

BT Hizmet Yönetimi

Yardım masası hizmetleri

Gerçek zamanlı izleme (uçtan uca)

Uzaktan bağlanıp sorun giderme

Yönetim konsolları, rol ve grup bazlı konsol tanımlamaları

Raporlama hizmetleri

GSM Hizmetleri Yönetimi

Dolaşım takibi

Data hizmetinin kısıtlanması

Coğrafi kısıtlama

Raporlama hizmetleri

Uygulama Dağıtımı

Uygulama yaygınlaştırma

Yazılım güncelleme (uygulama veya işletim

sistemi için) hizmetleri

Yamalar ve fixlerin dağıtımı

Dosya dağıtımı hizmeti

Raporlama Hizmetleri

Self servis portal kullanıcı destek hizmetleri

Temel Güvenlik Politikalarının Yönetimi

IOS jail-broken ve root android cihazları tespit 
edilmesi

Kurumsal sunuculara uyumlu olmayan cihazlara 
filtre veya kısıtlı erişimin takibi

Whitelist ve blacklist üzerinden indirilebilir  
uygulamaları yönetme

Aktif olmayan cihazların tespiti 

Tanımlanan kriterlerde donanımı kilitleme, açma 
(enable/disable camera, media kart,infrared, 
bluetooth,wifi) 

Kullanıcılara, rollere, gruplara ve cihaz tipine göre 
tasarlanan politikaların dağıtımı

Kurumsal mobil cihazlarda bireysel uygulamaların 
tespiti

Tanımlanan kriterlerde şifre uygulaması (sağlam ve 
alphanumeric şifre) ve desteği

Tanımlanan datayı kısmen uzaktan silme veya tüm 
datayı uzaktan silme hizmeti

Tanımlanan kriterlerde sertifika bazlı kimlik 
doğrulama sertifika dağıtım hizmeti

Tanımlanan kriterlerde cihazlardaki kurumsal veri 
ya da tüm cihazların merkezi olarak şifrelenebilmesi

Tanımlanan kriterlerde zararlı uygulamaları tespit 
etmek ve engellemek

Raporlama hizmetleri

Tasarlanmış güvenlik politikaların yönetilmesi

Güvenlik stratejilerinin ihtiyaç doğrultusunda 
güncellenmesi

Data tranferlerinin tanımlanan güvenlik 
politikalarına göre yapılmasının takibi ve 
raporlanması

Tanımlanan Politikaların ihlali durumunda şirket 
sunucusuna erişimi kısıtlama veya yasaklama 

Politika ihlallerinde aksiyon alma, server ulaşımını 
kısıtlama veya kesme, kullanıcı ve admine uyarı 
gönderme

Uygulama erişimini izlemek, karantinaya almak, 
politika ihlalleri kullanıcı ve adminlere uyarı 
göndermek

Mobil Güvenlik ve İzleme Yönetimi

SIEM (Bilgi Güvenliği ve Olay Yönetimi) ile

tetiklenen olaylara müdahale ve çözüm

Mobil Network trafiğinin izlenmesi ve yönetimi

BYOD (Kendi Cihazını Getir) desteği

Mobil DLP (veri kaçağı engelleme/ önleme)

desteği

Wifi (Kablosuz ağ), VPN (Sanal Ağ), APN (erişim

noktası) yapılarının yönetilmesi 

Cihazlar
Mobil Cihaza

Uyumlu
Güvenliğin

Yapılandırılması

Uygulamalar
Kötü Uygulamalara

Karşı Koruma;
Uçtan uca Güvenli

Uygulamalar

Veri
Güvenli

Döküman Teslimi;
Mobile DLP

Ağ
Güvenli Bağlantı;

Mobil Zeka


