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Türkiye’nin En Gelişmiş 
Stadyum Çözümü

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!

Yeni Nesil Stadyum Deneyimi

UEFA Onaylı  
Dijital Yayıncılık Sistemi

Yılın Teknoloji Çözümü  
2012

Yılın Teknik İnovasyon 
Çözümü 2019 

10+
Yıllık Tecrübe

20+
Spor Salonu ve  

Stadyum

3+ 
Ülkede Proje

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



Çözümler

Anlık skor, oyuncu değişikliklerini 
taraftarlar ile paylaşabilirsiniz.

Scoreboard

Saha kenarındaki reklam alanlarınızı 
dijitalleştirerek gelirlerinizi arttırabilirsiniz.

Perimeterboard

Özel taraftarlarınız için alışılmışın dışında yeni çözümler 
sunarak farklılık yaratabilirsiniz.

Loca Ekranları

Basın açıklamalarınızda sponsorlarınız ile  
yeni iş modelleri geliştirebilirsiniz.

Videowall

Basın çalışanlarına  
yeni bir stadyum deneyimi sunabilirsiniz.

IPTV

Spor sahalarının merkezindeki en önemli ekranlarda canlı 
skorlar, video, fotoğraf, canlı yayın yayınlayabilirsiniz.

Centerhung

Taraftarlarınıza her zaman ulaşmanızı sağlar.  
Taraftarlarınıza ürünleriniz hakkında bilgi verebilirsiniz.

Ortak Alan Ekranlar

Anlık dataları ekranlarınızda 
göstererek yeni gelir modelleri 
oluşturun, bir adım öne geçin

Ekranların bölgelere göre 
yönetilmesini sağlayarak, ekranları 
farklı içeriklerle ve farklı fiyatlama 
modelleriyle pazarlanabilir  
hale getirin.

Bütün ekranlarınızı aynı anda 
kontrol etmenizi sağlayan üstün 
senkron özelliği sayesinde taraftar 
coşkusunu en üst seviyeye çekin

Canlı yayın özelliği sayesinde 
taraftarlar mobil uygulama 
üzerinden saha kenarındaki 
ekranlara bağlanarak taraftarlarınıza 
unutulmaz bir deneyim yaşatın


