
Talep formu için QR kodu mobil cihazınızla taratın.

nedir?
Pixage, KoçSistem tarafından geliştirilen, tüm ekranlarınızı ve yayın akışınızı tek bir 
merkezden yönetmenizi sağlayan yeni nesil dijital yayıncılık uygulamasıdır. 

10+
Yıllık Tecrübe

100+
Kurumsal Partner

10+
Ülkede Kurulum ve Destek

20.000+ 
Ekran Yönetimi

Yazılım Donanım Kurulum & Alt Yapı Bakım ve Destek Ajans  
İçerik Hizmeti

Müşteriye 
özel yazılım 
geliştirmeleri

Gerekli tüm 
donanımların 

temini ve kurulumu

Sunucu, network, 
kablolama 
için gerekli 

tüm altyapının 
sağlanması

Eğitim, yerinde 
ve uzaktan bakım 
destek hizmetleri 
ile sistemin sürekli 

devamlılığı

Editörlük, grafik 
tasarım ve haber 
içerikleri ile yayın 
akışının platform 
üzerinden sürekli 

yönetimi

Uçtan Uca Çözüm ve Destek

KoçSistem Hakkında
Koç Topluluğu şirketlerinden, Türkiye’nin köklü ve lider bilgi teknolojileri şirketi KoçSistem, 
1945 yılında kurulmuştur. 75 yılı aşkın süredir teknolojiyi idealleştirerek, iş dünyasının 
hizmetine sunan, böylelikle şirketlere rekabet avantajı ve verimlilik kazandıran KoçSistem; 
vizyonu, iş yapış şekli, paydaşlarına verdiği değer ile müşterilerine özgün teknolojik 
çözümler sunmaktadır. Öncü güç olma vizyonuyla hareket eden KoçSistem, ülkemiz 
için değer yaratarak sektöründe liderliğini sürdürmektedir.

Şirketlerin dijital dönüşümünde başrolü oynayan KoçSistem; Nesnelerin İnterneti, Büyük 
Veri & Analitik, Güvenlik, Kurumsal Bulut, Kurumsal Mobilite ve İş Çözümleri, Dijital 
İşgücü RPA gibi alanlarda pek çok ürün ve servisler sunmaktadır. Müşterilerinin dijital 
dönüşümünü gerçekleştirirken onları gerçek teknolojiyi yaşamaya, teknolojinin yarattığı 
fırsatlardan şimdi faydalanmaya davet etmektedir.

KoçSistem bankacılık, telekom, perakende, enerji, dayanıklı tüketim, otomotiv, kamu, 
sigorta ve daha birçok sektörde yer alan müşterilerine sektörlerin iş ihtiyaçlarına 
yönelik sunduğu proaktif ürün ve servisleriyle, müşterilerinin tedarik zincirinden müşteri 
deneyimine dek toplam değer zincirini dijitalleştirmektedir. KoçSistem inovatif çözümler 
ve yenilikçi teknolojileri ile sektörleri geleceğe taşımaktadır.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını, talep ve beklentileri doğrultusunda, güvenilir ve bütünleşik bir 
biçimde karşılarken; dünyanın en büyük teknoloji üreticileri ile güçlü stratejik ortaklıklar 
geliştirmektedir.

KoçSistem; küresel pazara açılan kapısı olan Ar-Ge projeleri ile dünyanın en önemli 
teknoloji merkezleri ile sürdürülebilir ilişkiler kurmaktadır. Türkiye’de yazılım alanında 
birinci sırada yer alan Ar-Ge ve Yenilik Merkezi, yarının ihtiyaçlarına bugünden çözüm 
üreten mühendisleri ile hem sektörün hem de ülkemizin kalkınmasına hizmet ederek, 
rekabet avantajı sağlayan projeler yürütmektedir.

Müşterileri için değer yaratan, pazar odaklı ürün yönetimi yaklaşımı, geleceğe ışık tutan 
stratejik bakış açısı ve teknolojiye yön veren Ar-Ge ve inovasyon gücü ile KoçSistem 
yeni dönüşümlere hazırdır!

Dijital Yayıncılık Çözümleri

 www.pixage.com.tr 444 0 262    www.kocsistem.com.tr /kocsistem



Türkiye Çapında DestekGüvenlikAkıllı Çözümler

Dokunmatik  
Ekranlar

Toplantı Odası  
Ekranları

Anket Ekranları

Müşteri Deneyimini Yeniden Tasarlayın

Esnek ve Uyumlu

IoT ve analitik çözümleriyle 
entegre olarak müşteri 

deneyimini dijitalleştirerek 
geliştiren hizmetler sunuyoruz.

KoçSistem’in güvenli bulut 
altyapısı ile bilgileriniz 

Türkiye’deki veri  
merkezimizde tutuluyor.

Talep ve sorun bildirimi için  
81 ilde servis ağı ve  

deneyimli personelimize 
ulaşabilirsiniz.

Pixage ile Neler Yapabilirsiniz?

Kullanıcı dostu ara yüz ile içeriklerinizin 
yönetimi her an her yerde 
sağlayabilirsiniz.

Kolay Kullanım

Yayın takvimi ile belirlenen içeriklerin 
istenilen zaman ve ekranda 
yayınlanmasını planlayabilirsiniz. 

Yayın Planlama

İçeriklerinizi etiketlerle gruplara 
ayırarak lokasyon ve zaman bazlı 
içerik yönetimini kolaylaştırabilirsiniz.

Pratik Yönetim 
Dikkat çekici içerikler için tek yapmanız 
gereken platformda bulunan uygulama 
marketinden kendinize uygun içeriği 
seçmek.

Uygulama Marketi

Farklı ekranlarınızı pc gerektirmeden 
birbiri ile konuşturarak senkron içerik 
yayını sağlayabilir, görsel etkinizi 
arttırabilirsiniz.

Senkronize Yayın
Platform üzerinden ekranlarınızın açılış 
kapanış saatlerini belirleyebilir, enerji 
tasarrufu sağlayabilirsiniz. 

Uzaktan Yazılım Güncelleme

HD kalitesiyle canlı yayın gösterimi 
yapabilirsiniz. 

Canlı Yayın Hata Bildirim

Sistem üzerinden ekran ve yayınların 
takibi her an sağlanabilir, ayrıca yayın 
sağlık raporu günlük olarak mail 
adresinize gönderilir.

Analitik çözümler, sensör ve veri entegrasyonları ile hedef kitleye özel, interaktif ve anlık içerik yayını 

Yönledirme Ekranları
Dokunmatik ekranlar ile  
lokasyon tarifi

1 Anlık Veriler ile İçerik 
Tetikleme 
Hava durumu, stok durumu gibi 
verilere göre değişen içerik yayını

2  Kişiye Özel Yayın
Yüz tanıma teknolojisi ile 
müşteriye özel içerik gösterimi

3

Barkod ile Ürün Tanıma
Barkod okutulan ürünle ilgili 
tanıtım görseli yayını, online 
satışa yönlendirme

54 Sensör ve Video Analitik 
Entegrasyonları ile  
Ürün Tanıtımı
Belirlenen ürünlerin hareketleri 
algılanarak ürünle ilgili yayın tetiklenir

Akıllı Ürün Önerisi
Satılan ürüne ek olarak müşterinin 
beğenebileceği ürünün yayını 
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Bilgilendirme Ekranları

Asansör Ekranları

Videowall

Menuboard

Neden Pixage?

Referanslar
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İŞLERİ BAKANLIĞI
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Hataylı 
Restaurant


