ATA YAZILIM ARGE PROJE ÜRETİM MODELLERİ

Şirketimiz Ata Yazılım Ve Endüstriyel Tasarım Ticaret Limited Şirketi siz değerli iş
ortakları ile birlikte geliştireceği sistemler de projenizin niteliğine ve hedef pazarınıza bağlı
olarak iki farklı modelde üretim yapmaktadır. Bu modellerin detayları aşağıda yer
almaktadır. Bilgilerinize sunar birlikte çalışabilmek ümidiyle projelerinizde başarılar
dileriz.
A . Proje Üretim modelinde ATA
1.) Sistem ile ilgili tüm proje çalışmalarını yapar.
2.) Elektronik devre tasarımını ve alt düzey programlarını hazırlar.
3.) PC kontrol ve raporlama modülleri ile çevirici kontrol üniteleri ile üst düzey
programları hazırlar.
4.) Tüm sistem ile ilgili test ve hata ayıklama işlemlerini tamamlar.
5.) Elektronik, elektro-mekanik, yazılım ile ilgili dokümantasyonları hazırlar.
6.) Prototip üretimini yaparak tüm üretim süreci dokümantasyonları, şemalar, yazılım
kaynak kodları ile birlikte müşteriye teslim eder.
7.) Söz konusu ürün ve parçaları ile ilgili tüm üretim ve telif haklarını müşterisine bir
sözleşme ile devreder. Karşılıklı imza altına alınan gizlilik ve sadakat anlaşması
doğrultusunda söz konusu üretim paketini 3. firmalara satmamayı taahhüt eder.
B . Malzeme Üretim modelinde ATA
1.) Müşterisinden proje ile ilgili başlangıç siparişini ve 1 yıllık satış projeksiyonu ile
ilgili bilgiyi alarak kesin sipariş verisi üzerinden satış sözleşmesi yaparak işe başlar.
2.) Sistem ile ilgili tüm proje çalışmalarını yapar.
3.) Elektronik devre tasarımını ve alt düzey programlarını hazırlar.
4.) PC kontrol ve raporlama modülleri ile çevirici kontrol üniteleri ile üst düzey
programları hazırlar.
5.) Tüm sistem ile ilgili test ve hata ayıklama işlemlerini tamamlar.
6.) Elektronik, elektro-mekanik ve yazılımlar ile ilgili dokümantasyonları hazırlar.
7.) Sistem ile ilgili sipariş adedinde test edilmiş ürünün saha montajını yapar.
8.) Sistemin saha testlerini yaparak çalışır vaziyette size teslimini yapar.
9.) Saha da yer alan ya da sizin tarafınızdan belirtilen teknik personele sistem ile ilgili
işletme dönemi temel servis bilgilerini aktarır.
10.) Eğitim notlarını müşterisine teslim eder.
11.) Söz konusu ürünler ve parçaları ile ilgili tüm üretim ve telif hakları Ata ya ait olur
ancak yapılacak karşılıklı gizlilik ve sadakat anlaşması doğrultusunda Ata söz
konusu üretim paketini 3. firmalara satmamayı taahhüt eder.
12.) Ata üretimini sözleşme sonrası ilk 5 yıllık süre içinde yıllık belirlenen kotalar
doğrultusunda anlaşma bedelinin üzerinde ücret talep etmeyeceğini taahhüt eder.
13.) Ata sözleşme sonrası ilk 5 yıllık süre boyunca mal ve malzeme üretimini ya da
teminini garanti eder.

