Uygulama Kullanıcıları için IT-Matchmakerprofessional lisans kullanım koşulları
İstanbul, 01.07.2013

§ 1 Giriş
1.1

TROVARIT LTD. (bundan böyle “Trovarit” olarak anılacaktır.), yazılım üreticileri ve kullanıcıları
arasında, bilgi işlem hizmetleri ve yazılım çözümleri ile ilgili aracı görevi üstlenerek, kendi web
sitesi (örnek www.it-matchmaker.com.tr ) yada çözüm ortaklarının siteleri üzerinden internet
tabanlı yazılım, çözüm seçim ve değerlendirme platformu hizmeti vermektedir. Trovarit,
kullanıcıların, yazılım projelerinin tekliflendirmesi sürecinde, gerekli standart yada firmalara
özel ihtiyaçlarını karşılaştırarak ve değerlendirerek, mevcut pazardaki çözümleri yada
yazılımları analiz etmelerine olanak verir. Trovarit, yazılım üretici yada satıcı firmalara,
potansiyel müşteri bilgilerinin toplanması ve kullanıcı tarafından talep edilen tekliflendirme
sürecinin yönetilmesi konularında hizmet verir. Sisteme kayıt olarak koşulları kabul etmiş
olmktasınız.

1.2

Trovarit, aşağıda belirtilen IT-Matchmaker kullanıcı tiplerini tanımlar.
“Uygulama kullanıcıları” yada “İş Yazılımı Kullanıcısı”, kendileri yada ileride firmada çalışan
kişiler tarafından kullanılan , platform üzerinden yazılım çözümü arayan firmalardır.
“Tedarikçi” (Yazılım yada çözüm sağlayan firmalar), iş yazılım çözümleri ve bilgi servis
hizmeti üreten, onların satıcıları ( “Value Added Reseller”), bağımsız yazılım tedarikçileri
("Independent Software Vendors") yada system entegratörleri ( "System integrators") dir.
“Danışman” ise bağımsız çalışan ve bir yada birden fazla firma için yazılım çözümü arayan ve
değerlendiren kişidir.

1.3

IT-Matchmaker professional ile uygulama kullanıcıları kendi ihtiyaçlarına göre bir profil
hazırlayıp BT çözümleri veya hizmetleri analiz edebilir, sınıflandırabilir ve tekliflendirme
sürecine girerek kendilerine en uygun çözümü bulabilirler. Bunun için bir çok arama kriterleri
bulunmaktadır (referanslar, teknik ve fonksiyonel bilgiler vb.).

§ 2 Kayıt / Bilgi girişi /Aktivasyon
2.1

Kullanıcı IT-Matcmaker®’ı kullanmadan önce kayıt yaptırmak zorundadır.

2.2

Kullanıcı kayıt sırasında girdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve ileride bu doğru bilgiyi
koruyacağını garanti eder. Herhangi bir değişiklikle Trovarit’i bilgilendirmekle yükümlüdür.
Kullanıcı herhangi bir takma ad kullanamaz.

2.3

Kayıt işleminin tamamlanması ile kullanıcı, aşağıda belirtilen lisans şartlarına bağlı "ITMatchmaker" kullanımını düzenleyen giriş yetkisini Trovarit’ten talep eder. Trovarit, kullanıcı
için "IT-Matchmaker” hesabını aktif hale getirerek bu talebi onaylar. Bu aktivasyon ile
sözleşme geçerli hale gelir.

2.4

IT-Matchmaker®´a kayıt ve aktivasyon ÜCRETSIZDIR. Yayınlanmanın şartı şirket adresinin
ve diğer mecburi alanların tam olarak doldurulmasıdır. Trovarit her kaydın aktivasyonunu
yapmak zorunda değildir. Herhangi bir zamanda, kayıt formundaki eksik, yanlış bilgiler ya da
kötüye kullanım için yapılmış kayıt yada bilgi girişlerinde, kullanıcı hesabını engelleme ya da
silme hakkına sahiptir.

2.5

IT-Matchmaker porfessional lisansı için bir hizmet bedeli talep edilmektedir. Fiyatlar ve lisans
süresi son kullanıcılar için www.it-matchmaker.com.tr adresinde yayınlanmaktadır.

2.6

IT-Matchmaker®´den sadece kendi kullanımları için BT çözümü arayan, kişi, şirket ya da tüzel
kişiler ve onların temsilcileri yararlanabilirler. Danışmanlar (bkz. 1.2) sadece kullanıcı adına ve
bunu açıkça belirttikleri takdirde IT-Matchmaker®´ı kullanabilirler. Bu belge içinde yer alan tüm
düzenlemeler, haklar ve görevler, herhangi bir kullanıcı adına işlem yapsalar dahi danışman
ve adına işlem yapılan “Uygulama Kullanıcısı” için de geçerlidir. Yazılım sağlayıcıları ve ya
şahıslar “Uygulama Kullanıcısı” olarak kayıt olamazlar.

§ 3 Uygulama Kullanıcının Yükümlülükleri ve lisans şartları
3.1

“IT-Matchmaker®´ Professional” lisansı ile kullanıcı, pazar analizi yaparak kendi ihtiyaçlarını
belirleyebilir ve IT-Matchmaker´de bir “favori listesi” hazırlayabilir. Bu favori listesi bir kereye
mahsus lisans süresinde ücretsiz olarak TOP20 Raporu olarak Trovarit’ten talep edebilir. Bu
rapor iki (2) iş günü içinde doküman halinde gönderilir..

3.2

“IT-Matchmaker® Professional” lisansı kapsamında son kullanıcı bir kereye mahsus kendine
özel bir ihtiyaç şablonu hazırlayabilir. IT-Matchmaker® içerisinde, iş yazılımları alanları ile ilgili
geniş bir spektrumda, farklı kriterleri içeren şablonlar mevcuttur. Bu kriterler her türlü yazılım
kullanım alanlarına göre uyarlanmıştır ve birleştirilebilir. Hangi tabloların var olduğu www.itmatchmakr.com.tr adresinden görüntülenebilir.

3.3

Uygulama kullanıcısı “IT-Matchmaker® Professional” lisansı ve kendine özel hazırladığı
ihtiyaç belirleme şablonuna dayalı olarak, favori listesi içerisinde yer alan yazılım
sağlayıcılarını tekliflendirme sürecine dahil edebilir. Yazılım sağlayıcı firmaların verdiği tüm
bilgiler (kriter karşılamaları, fiyatlar, referanslar vs.) ihale bittikten sonra son kullanıcıya rapor
şeklinde sunulacaktır.

3.4

IT-Matchmaker® içerisinde yayınlanan veri, içerik, özellik katalogları ve analiz sonuçları telif
hakkına tabiidir. Kullanımına sadece IT-Matchmaker® uygulamalarında izin verilmektedir.
Kullanıcı, IT-Matchmaker®’ın içeriğini, kataloglarını, verileri ve analiz sonuçlarını ITMatchmaker® dışındaki uygulamalarda kullanamaz ve üçüncü bir şahsa ya da şirkete
dağıtamaz. Uygulama kullanıcı bilgileri bu sözleşme içerisinde yer alan şartlarla tedarikçi
tarafından, kendi pazarlama ve tekliflendirme süreçlerinde kullanmak amacıyla erişilebilir. Bu
bilgiler, Internet platform üzerinde IT-Matchmaker® dışında yer alan üçüncü şahıslara yada
şirketlere aktarılamaz. Uygulama Kullanıcı bilgilerinde ya da "IT-Matchmaker®" ın yanlış
kullanılması ile ilgili bir şüphe oluştuğunda, Trovarit kullanıcı hesabını bloke edebilir. İçerik,
kataloglar, veriler ve analiz sonuçları sözleşmede belirtilen amaçlarda kullanılabilir. Eğer
herhangi bir kullanıcı lisans kullanım şartlarını yerine getirmez ise Trovarit cezai bedel olarak
para talep edebilir.

§ 4 Son Kullanıcının Sorumlulukları
4.1

Uygulama kullanıcısı, “IT-Matchmaker® Professional” lisansını almakla ve projesine uygun
yazılım sağlayıcıları tekliflendirme sürecine dahil ederek, herhangi biri ile iş yazılım çözümü
satınalma sözleşmesi imzaladığında, sözleşme bedeline dayalı olarak, TROVARIT’e ilgili
yazılım sağlayıcısından, değerlendirme bedeli alma hakkını verir. Uygulama kullanıcısı eğer
talep ederse, bu bedel kendisi tarafından da ödenebilir. Böyle bir durumda, kullanıcı lisans
alımında ya da en geç IT-Matchmaker® üzerinden tekliflendirme süreci başlatıldığında,
TROVARIT’i bilgilendirmek zorundadır. (3.3) Değerlendirme bedeli www.itmatchmaker.com.tr ‘da bulunan yazılım sağlayıcı fiyat listesinde belirtilen rakamlara göre
belirlenir.

4.2

Uygulama kullanıcısı, IT-Matchmaker® üzerinden tekliflendirme süreci başlattığında, hangi
yazılım sağlayıcıları dikkate alacağını ve hangileri ile bu süreci yürütmek istediğini belirtmek

zorundadır. Bu sürece IT-Matchmaker®’da kayıtlı olmayan tedarikçiler de dahil olabilir. Eğer
uygulama kullanıcısı, TROVARIT ile yürütülen çalışmanın dışında, başka yollar ile her hangi
bir yazılım sağlayıcıyı sürece dahil edip, anlaşmaya varır ve proje satınalma sözleşmesi
imzalar ise, değerlendirme bedelini TROVARIT’e ödemek zorundadır. (Proje toplam bedeli
üzerinden hesaplanır) İhale bedeli proje büyüklüğüne gore değişmektedir. Değerlendirme
bedeli www.it-matchmaker.com.tr ‘da bulunan yazılım sağlayıcı fiyat listesinde belirtilen
rakamlara göre belirlenir.
4.3

Uygulama kullanıcısı, herhangi bir yazılım sağlayıcısı ile proje satınalma sözleşmesi
imzaladıktan sonra, Trovarit’in değerlendirme bedelini hesaplayabilmesi için, ihaleyi kazanan
yazılım sağlayıcı firmanın sözleşmesini ve proje ile ilgili diğer bilgileri Trovarit’e bildirmek
zorundadır. Ayrıca yine proje bedelini hesaplamak için uygulama kullanıcısı sözleşmeyi
göstermeyi kabul etmektedir. Bunun dışında, tekliflendirme sürecine katılan tüm yazılım
sağlayıcı bilgilerini, oluşan kısa liste içerisinde yer alanları TROVARIT’e bildirmek zorundadır.
Uygulama kullanıcısı, TROVARIT’e, bu bilgilerin katılımcılar arasında paylaşımı hakkını da
verir.

4.4

Uygulama kullanıcısı, IT-Matchmaker® üzerinden tekliflendirme süreci tamamlanana ve proje
satınalma sözleşmesi imzalanana kadar, herhangi bir zamanda, herhangi bir yazılım
sağlayıcısını, tekliflendirme sürecinin diğer adımları için dikkate almayarak, süreç dışında
çıkartabilir. Uygulama kullanıcısı, daha sonra süreç dışında bıraktığı yazılım sağlayıcısı ile
proje satınalma sözleşmesi imzaladığı takdirde, değerlendirme bedelini TROVARIT’e ödemeyi
kabul eder. (Proje toplam bedeli üzerinden hesaplanır) İhale bedeli proje büyüklüğüne gore
değişmektedir. Değerlendirme bedeli www.it-matchmaker.com.tr ‘da bulunan yazılım sağlayıcı
fiyat listesinde belirtilen rakamlara göre belirlenir.

4.5

Uygulama kullanıcısı, herhangi bir zamanda IT-Matchmaker® üzerinden yürütülen
tekliflendirme sürecini geçici olarak askıya alabilir. Tekrar başlatmak istediğinde, “ITMatchmaker® Professional” lisans şartlarına bağlı olarak IT-Matchmaker üzerinde yapmak
zorundadır. Uygulama kullanıcısı bu durumu reddeder ve IT-Matchmaker® üzerinde yürüttüğü
tekliflendirme sürecinde daha önceden dahil edilen bir yazılım sağlayıcısı ile ileride anlaşma
imzalar ise, değerlendirme bedelini TROVARIT’e ödemeyi kabul eder. . (Proje toplam bedeli
üzerinden hesaplanır) İhale bedeli proje büyüklüğüne gore değişmektedir. Değerlendirme
bedeli www.it-matchmaker.com.tr ‘da bulunan yazılım sağlayıcı fiyat listesinde belirtilen
rakamlara göre belirlenir.

4.6

Uygulama kullanıcısı, eğer, “IT-Matchmaker® Professional” lisansı elde ettikten sonraki 1 yıl
içerisinde herhangi bir yazılım satınalması yapmamış ise, TROVARIT, kullanılan “İhtiyaç
Belirleme Şablonu” bedelini uygulama kullanıcısından tahsil eder. Bu şablonun bedeli www.itmatchmaker.com.tr adresinde kullanıcı fiyat listesinde yer almaktadır.

§ 5 Sınırlı Garanti
5.1

IT-Matchmaker® ile Trovarit, internet kullanıcılarına yazılım çözümleri seçme ve tekliflendirme
imkanı verir. Trovarit hiç bir zaman tedarikçi firma ve teklif alan firma arasındaki sözleşme
içerisinde yer almaz. Yazılım tedarikçi firma ve teklif alan firma arasındaki sözleşmeye bağlı bir
ilişki vardır. Trovarit, yazılım talep eden firma verilerin güncelliğini garanti etmez ve sorumluluk
almaz. Tekliflendirme süreci sonunda yazılım talep eden firma talebi geri çekebilir, iptal edebilir
yada erteleyebilir. Trovarit, platform içerisinde yayınlanan ya da tekliflendirme süreci içerisinde
yazılım sağlayıcılar tarafından girilen verilerin doğruluğu, geçerliliği konularında garanti vermez.

5.2

Trovarit, IT-Matchmaker® erişimi ile ilgili kesintisiz hizmet garantisi vermez. Ek olarak Trovarit, ITMatchmaker®’ın teknik sorunlar ve aşırı yüklenmesi ile ilgili de garanti vermemektedir. Trovarit,
IT-Matchmaker®’ın içeriğinin ve kapsamının korunması, erişim süreleri ve kullanıcı hakları ile ilgili

değişiklik hakkını elinde tutar.
§ 6 Veri Güvenliği
6.1

Trovarit, platform üzerinde güvenli bir uygulama amacıyla kullanıcı bilgilerini barındırma hakkına
sahiptir. Trovarit, veri güvenliği şartlarını sağlayan üçüncü parti firmalara verileri transfer edebilir.
Ek olarak, Trovarit, istatistiksel amaçlı yada pazar araştırma verisi olarak bu bilgileri yayınlayabilir.
IT-Matchmaker®’a kayıt yapılması ile, kullanıcı firma Trovarit’e girilen bilgileri pazar araştırma ve
pazarlama amacıyla saklamasına ve Trovarit’e üye olan yada bağlantılı firmalara transfer
etmesine izin verir.

6.2

Yazılım üretici yada satışı firma herhangi bir zamanda yazılı bir form yada adressen@trovarit.com
adresine e-mail göndererek kendi bilgilerinin Trovarit’in bağlantılı firmalara bilgi transfer etme
yetkisini iptal edebilir.

6.3

Son kullanıcı, mevcut internet teknolojisi, veri güvenliğinin garantisinin olmadığını ve kişisel
bilgiler içerse bile gönderilen e-maillerin şifreli olmadığını kabul eder.

6.4

Son kullanıcının yükümlülüğü güvenli veri transferi sağlamaktır. Trovarit, verinin silinmesi yada
kaybından dolayı sorumlu tutulamaz.

§ 7 Sorumluluk / Muafiyet
7.1

Trovarit, organları ve yardımcı ögeleri ürün sorumluluğu yasası gereğince kişi hayatını,sağlığını ve
fiziki durumunu tehlikeye atacak durumlar, bir hizmetin yerine getirilmesi için verilen garantinin söz
konusu olduğu durumlar,kasıt ve ağır ihmalkarlık durumları ve yine yasal mevzuattan doğan değişik
bağlayıcı yasal durumlar için sorumluluk alır. Zararın telafisi hakkı, bir kasıt ve ağır ihmalkarlık söz
konusu olmadığı sürece , önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihlali ve diğer bütün doğal sözleşme
koşulları ve önceden görülebilen zararlarla sınırlıdır. Bunların dışında kalan koşullar için TROVARIT
LTD. sorumluluk taşımamaktadır.

§ 8 Final
8.1

İş bu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabii olacak ve bu kanunlar çerçevesinde
yorumlanacaktır.

8.2

Herhangi bir anlaşmazlıkta yetkili mahkemeler Istanbul mahkemeleridir.

8.3

Bu lisans şartları ve sözleşmesinden ancak TROVARIT LTD. ile yazılı bir form üzerinden
imzalanarak vazgeçilebilir.
Bu koşullardan birinin veya birçoğunun kısmen veya tamamen işlevsiz kaldığı veya kalacağı
durumlarda, sözleşmenin diğer koşulları bundan bağımsızdır ve etkilenmez.
Aynı şekilde Türkiye Hukuk Sistemi’nde yer almayan bir madde var ise bu,
-

Türkiye için diğer sözleşme maddelerini etkilemez
Almanya için diğer sözleşme maddelerini etkilemez.

İstanbul, 1 Temmuz 2013
TROVARIT LTD. Yönetim Kurulu

