“Doğal olarak dijital”
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Doğadan ilham alan, yeni nesil teknoloji şirketi.
Doğada her şey birbiri ile uyum ve bir denge içinde. Bitkiler etkin bir
‘‘veri analitiği’’ ve ‘‘network yönetimi’’ ile hayatta kalabiliyorlar.
Biz de KoçDigital ile ileri analitik ve nesnelerin interneti teknolojisiyle kurumların
dijital dönüşüm serüveninde fark yaratmalarını sağlıyoruz.

KoçDigital tanıtım filmini izle!

2

BİZ KİMİZ?
KoçDigital,
Koç Topluluğu’nun bilgi teknolojileri şirketi olarak 70 yılı aşkın süredir hizmet veren
KoçSistem’in yüzde yüz iştiraki olarak kurulan, ileri analitik ve nesnelerin interneti (IoT)
alanındaki en karmaşık problemlere çözümler üreten yeni nesil teknoloji şirketi.
Boston Consulting Group (BCG) ile güçlerini birleştiren KoçSistem, KoçDigital ile enerjiden
otomotive, perakendeden finans ve dayanıklı tüketime kadar bir çok sektörde uçtan uca
dijital dönüşüm programlarına, tecrübeleriyle çözümler sunuyor.

Prensipleri;
Müşteriler İçin
Sürdürülebilir Faydalar

Yenilikçi Fikirlerle
Öncülük

Müşteriler İçin
Eğitimler

Oluşturulan projeler ile
müşterilerine uzun süreli
ve sürdürülebilir faydalar
sağlıyor.

İleri analitik ve nesnelerin
interneti (IoT) çözümlerindeki
gücünü kullanarak
müşterilerin dijital yolculukları
için yenilikçi fikirler üretiyor.

Müşteri ekiplerini dijital ve
analitik konularındaki en
karmaşık problemlerle başa
çıkmalarını sağlayacak
becerileri kazanmalarında
yardımcı oluyor.
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Hedefleri
Yeni Dijital Büyüme
Alanlarında Öncülük

Analitik ve IoT Alanında
Bölgesel Liderlik

Etkin Dijital Dönüşüm

Nitelikli İnsan Kaynağı

Odak Alanları

Veri Platformu
Tasarımı ve Geliştirilmesi

İleri Analitik Çözümleri

Nesnelerin İnterneti (IoT)
Çözümleri

KoçDigital Academy
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Değer Önerisi

• Veri analitiği ve nesnelerin interneti (IoT) uygulamalarında uçtan uça kapsam
• KoçDigital Academy ile yetkinlik kazandırma
• 100% KoçSistem iştiraki
• Küresel uzmanlık
• Değer paylaşım modeli ile rekabetçi / esnek ticari şartlar
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Servisler
KoçDigital sunduğu yeni nesil çözümleri ile firmaların dijital dönüşüm serüvenlerinde
daima yanlarında.
KoçSistem’in yüzde yüz iştiraki olan KoçDigital ile farklı sektörlerden kurumların teknolojik
niteliklerini yükseltmeyi, iş gücünü donanımlı hale getirmeyi hedefliyor. Ve onlara veri
analitiği ve nesnelerin interneti odağında teknolojik çözümler sunuyor.
KoçDigital, operasyon yönetiminden tedarik zincirine, satış ve pazarlamadan sektörlere göre
çeşitlendirilebilen ürün ve servis çözümlerine kadar firmaların dijital dönüşüm vizyonları
doğrultusunda onlara hedeflerine ulaşmalarında yardımcı oluyor.

Operasyon &
Tedarik Zinciri
•
•
•
•
•
•
•

Öngörücü Bakım
Talep Tahminleme
Endüstri 4.0 Çözümleri
Entegre İş Planlama
Uçtan Uca Lojistik
Optimizasyonu
Tedarik Zinciri Kontrol Kulesi
Dijital Satın Alma

Pazarlama & Satış
•
•
•
•
•
•
•

Talep öngörme
Veri odaklı pazarlama /
ROMI
Dinamik fiyatlandırma
Etkin fiyatlama / kampanya
Müşteri iç görüsü ve
kişiselleştirme
Sınıflandırma
optimizasyonu
Müşteri kaybı durdurma ve
azaltma

Ürün İnovasyonu
•
•
•

Ürün gelliştirme
Özellik optimizasyonu
Dijital ikiz
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Sektörler

KoçDigital, dijital dönüşüme ihtiyaç duyan tüm kurumların bu alandaki yetkinliklerini artırmayı
hedefliyor. Otomotiv, enerji, finans, dayanıklı tüketim ve perakende başta olmak üzere tüm

Enerji
Kamu Hizmeti sağlayıcı

Ürün
İnovasyonu

Yeni dijital ürünler, örn. elektrik
uygulaması, KOBİ ürünleri

Otomotiv
Otomotiv şirketi

Fiziksel objelerin güncel
durum ve özelliklerini
yansıtan dijital ikizlerin
üretimi

Otomotiv şirketi
3D yazıcılarla dijital
prototipleştirme ve
mühendislik çalışması

Zirai ekipman üreticisi
Hassas tarım için entegre
edilmiş zirai çözümler ve
dijital hizmetler

Operasyonlar &
Tedarik Zinciri

Enerji şirketi

Otomotiv şirketi

Otomotiv şirketi

Büyük veri simülasyonu ile
taşıma maliyeti optimizasyonu

Yedek parçaların yerel
talebi için öngörücü
envanter optimizasyonu

Sensör entegre ekipmanla
öngörücü bakım

Enerji şirketi

Otomotiv tedarikçisi

Otomotiv şirketi

Endüstri 4.0 akıllı üretimi

RFID etiketleriyle motor
yorgunluğunu izleme

Otomotiv yedek
parça üretici

Otomotiv şirketi

Geleceğin fabrikası
ve Endüstri 4.0
entegrasyonu

Pazarlama &
Satış

Farklı pazarlardan çeşitli
ürünleri değerlendiren
fiyatlandırma aracı

Hatasız dijital müşteri
deneyimi
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sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerle başarılı projeler gerçekleştirerek, onları, rakiplerinden
bir adım ileriye taşıyor.

Tüketim

Perakende

Global Buzdolabı Üreticisi

Finans & Sigorta
Yapay Zeka Şirketi
Araçlardaki hasarların
onarılabilirdik seviyesinin ölçümü

Ürün portfolyosunu sadeleştirme
amacıyla ürün özellik
optimizasyonu

Avrupalı Sigorta Şirketi
Müşteri talep analizi

Tüketim Malları Şirketi

İçecek Şirketi

Global Banka
Operasyon ve bilişim dijital platformu

Gelişmiş talep tahmini için ileri analitik

Tüketim Malları Şirketi

Uçtan uca dijital değer zinciri
için stratejik yol haritası

Geleceğin fabrikası ve
Endüstri 4.0 entegrasyonu

Global Sigorta Şirketi
Endüstri 4.0 akıllı üretimi

Lüks Moda Perakendecisi

Kahve Zinciri

Global Banka

Kişiselleştirilmiş dijital
pazarlama yazılımı geliştirilmesi

Gerçek zaman teklif
kişiselleştirilmesi

Dijital, çok kanallı satış ve
hizmet modeli

Ev ve Sanayi Araçları Üreticisi

Global Moda Perakendecesi

Sigorta Şirketi

Kişiselleştirilmiş dijital
pazarlama yazılımı geliştirilmesi

Fiyatlandırma, ürün çeşitlendirme
ve satın alma optimizasyonu

‘Sanal Sigorta Şirketi’

Proje detayları için QR kodu mobil cihazlarınızla taratın.
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Organizasyonların potansiyellerini
keşfetmesini sağlar!

BCG işbirliği ile IoT ve
İleri Analitik’te dünya
standartlarında eğitim yapısı

KoçDigital’in bünyesindeki ve
müşterilerindeki çalışanların
dijital yeteneklerini geliştirme
misyonu

Kapsamlı yetenek oluşturma ve
etkinleştirme merkezi

Hakkında
KoçDigital, KoçSistem’in yüzde yüz iştiraki ve dünyanın önde gelen yönetim danışmanlığı
şirketlerinden Boston Consulting Group BCG’nin kaynakları ve destekleriyle büyüyen;
Türkiye’nin öncü nesnelerin interneti ve ileri analitik şirketidir.

KoçDigital, farklı sektörlerden kurumların teknolojik niteliklerini yükseltmeyi, iş gücünü

donanımlı hale getirmeyi hedeflerken, onlara veri analitiği ve nesnelerin interneti odağında
teknolojik çözümler sunuyor. Otomotiv, enerji, finans, dayanıklı tüketim ve perakende

başta olmak üzere tüm sektörlerde şirketlerle başarılı projeler gerçekleştirmenin yanı sıra,
Türkiye’nin teknoloji alanındaki konumunu da güçlendiriyor. KoçDigital, sadece Türkiye’de
değil; bölgesinde lider bir teknoloji şirketi olma hedefiyle hareket ediyor.

KoçDigital bünyesinde yer alan, “KoçDigital Academy” ise bünyesindeki ve müşterilerinin
çalışanlarını, dijital yetkinliklerini geliştirme misyonunu üstleniyor.

/kocdigital

www.kocdigital.com

