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2018.HİZ.YAT.08 VERİ AMBARI VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ ’ne İLİŞKİN 

ADAYLARDAN GELEN SORULAR VE CEVAPLARI 

 

SORU 1- ISO 9001 sertifikamızın alım süreci devam ediyor. İhale tarihine kadar maalesef almamız çok 

mümkün görünmüyor. 

CEVAP 1 : 12.09.2018 tarihli zeyilname ile sertifika zorunluluğu kaldırılmıştır.  

SORU 2 : İş 31.12.2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

Bu konuda bir esneme yapabilir miyiz? Sözleşmenin imzalanması, tasarımın ortaya çıkması konuları 

sadece 1,5 ayımızı alacaktır. 

CEVAP 2  :  İdari şartname hükümlerine göre uygun görülmesi halinde süre uzatımı 

verilebilecektir. 

SORU 3 : Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi  

İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir. 

Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası cinsinden yapılacaktır. 

SAP lisansları EUR olarak veriyor. Ama şartname taahhütü tüm bedellerin TL olması. Bu konuda 

sadece lisanlar ile ilgili EUR olma olasılığı söz konusu olabilir mi? 

CEVAP 3: Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecektir. Yabancı para birimi ile cinsinden verilen 

teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

SORU 4 : Model; verinin erişimi, analizi, yönetimi ve rapor bilgilerinin oluşturulması için tekil bir 

platform sağlamalıdır. 

          Aslında tek bir platform ama alt bileşenleri ve yapıları var. Buradaki tekili kaldırmamız mümkün 

olabilir mi 

CEVAP 4: Kaldırılması mümkün değildir.  

SORU 5  İstenirse bir rapor cihaz bağımlılığı olmadan tablet yada telefon ’da rahatlıkla cihaz marka, 

model, ekran ölçüleri işletim sistemi bağımlılığı olmadan desktop’da görüntülendiği gibi eksiksiz olarak 

görüntületilir olacaktır. 

Buradaki amaç Edvars raporlaması için EPDK’ya bildirimde bulunma ve şirket içinde bu raporların 

görüntülenmesi. Sizde hatırlarsınız ki Enerji çalıştayı ve Elder’de bunun ile ilgili sunumlar yapmıştım 

ve mobil cihazlarda da görüntüleniyordu. Görüntülenmesi için ek bir app veya uygulama indirmek 

gerekebiliyor. Burada sadece mobil cihazda da görüntülenmesi şeklinde daha sade bir cümle olarak 
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değiştirebilir miyiz? Bakıldığında çok alt kırılım var ve mutlaka hangi yazılım olursa olsun bug çıkma 

ihtimali çok yüksek. 

Bu konuda ilgili firmaları desteklemenizi rica ederiz.   

CEVAP 5 :  Kurulacak bu platform ilk etapta edvars için kuruluyor olsa da ilerleyen dönemlerde 

kurumun raporlama ihtiyaçlarına hizmet etmesi amacıyla da kullanılacaktır. Bu yüzden mobil 

platformlarda cihaz bağımsız olarak masaüstünde raporların görüntülendiği gibi görüntülenmesi 

beklenmektedir. 

 

SORU 6 :  Yetkilendirme işlemlerinin VEDAŞ'da hali hazırda kullanılmakta olan MS Windows Aktif 

Dizini'yle (Active Directory) uyumlu olacaktır. Login işlemleri sırasında hiçbir gecikme toplamda 1 sn 

geçmeyecektir. 

Burada network, bağlantı, alt yapı birebir de etkili olduğu için 1 sn’yi destekleyici bu gibi etkenler hariç 

eklenebileceği gibi , süre kısıtı kaldırılarak “Personelin çalışma hızını etkilemeyecek” şeklinde de 

belirtebilinir. 

CEVAP 6 : Teklif uygun görülmemiştir. Bir uygulamanın login olması için 1 sn  makul bir süre. 

Network alt yapısından kaynaklı durumlar çözümü ilgilendirmemektedir. 

SORU 7 : Garanti ve Bakım 

Şirket’in gereksinimlerinin karşılanması noktasından bakıldığında en azından mevzuat değişiklikleri ve 

iç işleyişteki formel değişiklikler ile Birimler tarafından modüllerin kullanımı sırasında oluşabilecek 

tasarım değişiklikleri 365 günlük garanti ve bakım sürecinin kapsamı içindedir. 

Bu konuda EPDK tarafından çok büyük değişiklikler de olabilir. Bu konuda “herhangi bir ek talep’de 

danışman firmadan işin eforu alınıp mutabık kalındığı takdirde değişiklik yapılacaktır.” Şeklinde 

değiştirebilir miyiz? 

CEVAP 7 :   Teklif uygun değildir. 

SORU 8 : Garanti ve Bakım sürecinde, EDVARS sistemi ile ilgili herhangi bir bileşeninde arıza 

meydana gelmesi durumunda; arıza sonucunda sistemlerden herhangi biri tamamen çalışamaz hale 

geliyorsa veya arıza Şirket tarafından kritik olduğu öngörülen bir fonksiyonalite ile ilgili ise,5 saat 

içinde müdahale edilecek ve sonraki 2 gün içinde çözülecektir. 

Çözüm ile ilgili sizde takdir edersiniz ki SAP genel merkeze bunun ile ilgili incident case’I açmamız 

gerekiyor. Bundan dolayı çözüm süresi ile ilgili kesin bir zaman veremeyebiliriz. Buradaki kısmı  da 

“Danışman firma en kısa sürede sorunu giderecektir.” Şeklinde değiştirebilir miyiz? 

CEVAP 8 :   Yönetmelikte bizlerden beklenilen 2 gün içinde sorunun çözülmesi yönünde bizde çözüm 

sağlayıcıdan aynı süreler içinde sorunu çözmesini istemekteyiz. 
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SORU 8 : Edvars sistemi altyapısında yer alan tüm sistem bileşenlerinin sürüm yükseltmeleri ve 

versiyon güncellemeleri 365 günlük garanti ve bakım periyodunda sağlanacaktır. En son sürüm 

kurulacağı için 1 yıl içinde sürüm yükseltme ihtiyacı doğmayacaktır. Mümkünse kaldırabilir miyiz? 

CEVAP 8 :   Teklif Uygun değildir. 

SORU 9 : Donanım ve Lisans konuları: 

 veri ambarı için: server, sql lisansı, ssis, veri çekimi için connector 

 raporlama için: ms power bi (bu ürünü istediğinizi kendiniz iletmiştiniz) 

 

Ayrıca, projenin nerede yapılacağı hakkında bir açıklama göremedim. Vedaş ankara ofisi(Van yok) ve 

uzaktan çalışma olarak kendi ofisimiz olabiliyor mu? 

 

CEVAP 9 :   Donanımlar ile ilgili olarak 

Proje kapsamında belirtilen tüm gereksinimlerin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulacak Donanım, 

Yazılım, Danışmanlık, Bakım ve adam gün maliyetleri liste halinde Şirkete ayrı ayrı detaylı olarak 

belirtilecektir. 

Sunuculacak çözümle birlikte kullanılacak Donanım ve Yazılım bileşenleri şirketin Kaynakları ile 

karşılanabilir olması halinde teklif cetvelinden çıkarılacaktır. Ön görülen donanım ihtiyaçları ve 

mimarisi firma tarafından teklifinde belirtilecektir 

Projenin Nerde olacağı 

Projede belirtilen raporların nasıl oluşturulacağının analizi için Van, Ankara ofislerinde analiz 

çalışmalar olacaktır. Çıkarılan analiz çalışması sonra tarafımızdan onaylanması ile ağırlıklı olarak 

Ankara ofisinde çalışılacaktır. 

SORU 10 : Kullanıcı lisansı kaç adet olacaktır? 

CEVAP 10 : Raporlara erişilmesi için sunulacak çözümde lisans gerekmesi durumunda minimum 10 

kullanıcı olarak düşünülecektir. 
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