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  DCA 
 

DİJİTAL ÇÖZÜM ARAÇLARI  
İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ 

 

 

 

İlgi : 29 / 04 / 2014 Sayılı Yazısı SA2014-İDR21     29.04.2014 

 

Konu : Otobüs Koltuk Arkası Ekranlarda Gösterilen Filmlerin Telifli Tedariği ve 

             Güncellenmesi 

                           

 

Sn. FİRMA YÖNETİCİLERİMİZ; 

 Firmamızı tercih ederek istemiş olduğunuz fiyat Teklif 

Mektubumuz, tarafımızca titizlikle, sektörel tecrübelerimizle, sadece  

firmanız için önemle hazırlanarak, ek’te bilgilerinize sunulmuştur. 

Buna mükabil firmamız; FİLM TELİF-LİSANS teknik teklif şartlarına, 

ayrıca gelişen diğer şartlarınıza’da açık olup, değerlendirmeler 

ve/veya ilave önerilerinize de 1’e 1 hazır olduğumuzu, satış sonrası 

servis  -  garanti – yedek parça – bakım, byback garanti, ortak şart ve 

kuralları dökümante edebileceğimizi bilgi ve ilgilerinize arz ederiz. 

 

 

SAYGILARIMIZLA 
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*** EK:    1 )  Teklif Talep Mektubumuz 

                 2)   Teknik dokümanterler 

                 3 )   Sertifikalar 

                 4)   Filmler ile ilgili telif-lisans antlaşmaları 

                 5)   Garanti – servis – bakım belgeleri  

                 6)    Ayrıntılı Olarak Katalog Örneği. 

                 7)   Film Güncelleme Fiyat Teklifi. 

                 8)   Ödeme ve/veya Vade durumu. 
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EK-1  

 

FİLM LİSANS - TELİF   

TEKLİFİMİZ 

 

ÜNVAN              :  DCA  Dijital Çözüm Araçları İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi 

ADRES               :  Altıntepsi Mah. Yahya kemal Cad. No: 81/A B.PAŞA / İST.  

Vergi Dairesi       ;  BAYRAMPAŞA  

Vergi Numarası  ;  271 078 80 95  

 Ticaret sicil no   :  916464 

 

1-) … / .. / 2014 tarihinde DCA ile FİLM DAĞITICI VE YAPIMCILARI Arasında 

yapılan ekteki ıslak imzalı sözleşme gereği, yapıldığı tarihden itibaren geçerli olmak 

kaydı ile sözleşme gereği ekte bilgi ve ilgilerinize sunulur. 

2-)   DCA, alıcıya üç ayda bir, film seçmek üzere, arşivinden istenilen şartlara uygun, 

filimlerin ayrıntılı bilgileriyle 200 ( iki yüz)  adet film sunacaktır. Sunum sonunda, alıcı 

en fazla 30 ( otuz) adet film seçecektir. Seçilecek filmlerin konusu, yorumu ve seçimi 

ile ilgili olarak, üçüncü şahıslara  ( yolculara )  karşı alıcı sorumludur. 

3-) Alıcıya sunulacak filmlerin konusu, hitap edilecek potansiyele göre 

sınıflandırılması, satıcı tarafından yapılarak alıcıya sunulacaktır. Sunulacak filmlerin 

konularında; komedi – romantik – aile – macera – aksiyon – korku – gerilim - çocuk 

ve Türk yapımı ağırlıklı olup filmlerin seçimine göre KATEOGORİSEL GRUPLAMA 

yapılacaktır. 

 

4-)  Tüm sunulacak filmler Türkçe dublajlı olacaktır. 

 

  DCA 
 

DİJİTAL ÇÖZÜM ARAÇLARI  
İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ 
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5-)  Alıcı tarafından belirlenmiş filmlerin güncellenme listesi, satıcıya yazılı olarak 

bildirilerek, operasyona başlanacaktır. Güncelleme işlemleri şartnameye uygun 

olarak tamamlanmasından sonra, alıcı güncellenme tamamlama iş bitimini, satıcıya 

yazılı olarak beyan edecektir. Bölge müdürleri ve daha önce bölgelerde güncelleme 

işlevi yapan denetim personelleri ile müşterek olarak, operasyonel istişare kurulu 

toplanarak, operasyonel güncellenme programı, alıcı ve satıcı tarafından ortaklaşa 

olarak kararlaştırılacaktır. 

 

6-)  Sertifikalar, güncellenmesi şartnameye uygun olarak yapılan her bir otobüse imza 

karşılığı verilerek, alıcıya güncellenme günlük raporları halinde düzenlenerek 

sunulacaktır. 

 

 

 

 

LİSANS ALAN     LİSANS TEMİN EDEN  

 

       DCA DİJİTAL ÇÖZÜM ARAÇLARI 

       İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ 
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Ek- 2 

TEKNİK DÖKÜMANTERLER 

 

MEVCUT KOLTUK ARKASI SİSTEMLER 

 SMARTBUS ; Koltuk arkası ekran sisteminde film güncelleme işlevi, avı. 

olarak formatlandırarak sadece,15-23 dk. gibi bir zaman diliminde film 

güncelleme işlevi ile güncelleme tamamlanır. 

 

 SAPHİRE; Smartbus sistemi ile aynı sisteme sahiptir. 

 

 SİMROLL; Smartbus ile paralel bir sisteme sahip olup yukarıdaki gibi 

güncelleme olacaktır. 

 

 FUNTORO; Kendi için 4 sistemdir. Bunlar;  

 

1. Brodcast Sistem; Bu sistem SD Kart ile güncellenir. İçerik avı. 

olarak formatlanarak tek bir SD Kart ile tüm sistem güncellenir. 

Ayrıca otobüslerde 4 veya 8 Tv kanalına göre ayrı ayrı olacak 

şekilde içerik profili düzenlenir. Sadece Taiwan ( msi / funtoro ) 

ekibi tarafından hazırlanır ve her 3 ve/veya 4 ayda bir profil 

yenilenerek sistemin tümü tekrardan update edilerek normal çalışır 

hale getirilir. 

2. M.O.D Sistem, Bu sistem ise aynı şekilde tekbir server sistemine 

bağlı olarak çalışır ve SSD Hardisk ile (120 gb ), filmler aynı 

şekilde formatlandırılarak profilleri oluşturulup içerikler yüklenir 

hazır hale getirilir. Sistem analog misali android değildir. Bu yüzden 

fazla bir sıkıntı gereksinimi yaratmaz. Dablucatör sökülüp 

takılabilmes ortalama 30 dk’yı bulmaktadır. Sağlıklı bir yükleme 

aygıtı değildir. Direk olarak bilgisayardan sisteme 15 dk gibi bir 

süreçte çok daha sağlıklı yükleme gerçekleştirilebilir. Bu yüzden 

her otobüs için daha önceden hazırlanıp sadece sök tak yapılarak 

15 dk gibi zaman zarfında güncelleme tamamlanır.  

3. Android Sistem, 7” ve 10’’ olarak ayrılır aynı şekilde profilleri 

hazırlanıp yüklemesi avı. Formatın da hazırlanır daha canlı olarak 

konvertleri ayarlanıp SSD Disk yüklenir. Her bir otobüs için ayrıca 

yedek bir SSD Disk hazırlanır ise çok daha hızlı güncelleme ortaya 

çıkabilir. 

4. HD 10“ Sistem, Funtoro MSI en son çıkardığı sistemdir diğer 

android ile farklı bir özelliğe sahip değil sadece filmleri ve medya 

içerikleri blu-ray olarak çok daha canlı çok daha iyi görünüm 

katılarak sisteme adeta canlılık katarak göz doldurmaktır aynı 

şekilde SSD Disk hazırlanır ve sistem güncellemesi 

yapılabilmektedir.  
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 ENTEK, Bursada merkezi bulunan Ömer bey tarafından sektöre sunulan bir 

diğer koltuk arkası sistemdir. Sistemin ana yazılımcısı ve sistem sahibi tarafın 

görüşme yapılarak sistem güncellemesi yapılmaktadır. Karışık bir sistem 

olmamakla birlikte direk olarak kendi içinde 2 sistemdir. SD Kart ile 

güncellemesi yapılmaktadır. 

 

 ADR, Bu sistem ARAF sistem olup 3 yada 4 SD karta ayrı ayrı yüklenerek 

güncelleme gerçekleştirilmektedir. Ortalama 15 - 30 dk arasında 

değişmektedir. Sisteme, daha önceden güncelleme yaptığımız için herhangi 

bir problem ile karşılaşmadık. Rahat bir sistemdir kolay güncelleme 

yapılmaktadır.  

 

 BLUECOM, Her ekranda ayrı ayrı SD kart ile çalışır. Daha önceden 

hazırlanan sisteme içeriği sadece her ekrana SD Kart bölümü sökülerek tek 

tek takılır ortalama 60 dk zamandan fazla sürmez. 

 

 EPOCH, SD kart ile çalışır tek bir sistemde 5-5 sd kart aynı şekilde yüklenir 

kolay bir sistemdir. 

 

 BASMASTER, USB flash bellek ile sistem medyayı oynatır, kolay güncelleme 

yapılır bir otobüsde toplamda 4-6 usb flash bulundurulduğu takdirde kolay 

güncelleme yapılır.  

 

 ADAM ELEKTRONİK ( MERCEDES-BENZ), Bu sistem en iyi sistem 

yazılımına sahiptir ama ne yazık ki ürün otobüs koltuk arkasında tam bir 

uyumsuzluk ile sonuçlandı. Zor bir güncelleme sistemidir. Bir çok kez funtoro 

da sistem güncellemesi yapılmak istendi fakat sonuçlandırılamadı. İşlerin 

yoğun olması montajların ve servislerin çok olması nedeni ile bir türlü sistem 

üzerinde tam anlamı ile çalışma yapılmadı bırakıldı. 

 

 

 ABESİS, SD kart ile kolay bir şekilde güncelleme yapılır. 

 

 DIMOUT, SD kart ile kolay bir şekilde güncelleme yapılır. 

 

 

 İNFOTEK,  SD kart ile kolay bir şekilde güncelleme yapılır. 

 

 HARWARD, USB flash bellek ile kolay bir şekilde güncelleme yapılır. 

Yukarıdaki sistemlerin hepsi hemen hemen aynı sisteme sahiptir. Firmamız hepsi 

üzerinde güncelleme yapmaya yıllardır tecrübeli ve yetkindir. 
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EK-3 

SERTİFİKA 
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EK-4 

FİLMLER İLE İLGİLİ TELİF-LİSANS ANTLAŞMALARI 

 

      

                                       

Medyavizyon, En az 500 adet film arşivine sahip Türkçe dublajlı olarak, 

Pinema yapım, En az 500 adet film arşivine sahip, 

Şantiye film, En az 150 adet film arşivine sahip, 

Kanal d yapım, En az 100 adet film arşivine sahip, 

Yukarıda yapımcı firmalar ile yapılmış olan antlaşma ve / veya sözleşme örnekleri 

mevcuttur. Bu yapımcı ve lisans veren firmalar ile arşivlerindeki filmleri lisans DCA olarak bir 

antlaşmamız mevcuttur. Çözüm ortağı olarak bu konuda iddialıyız. 
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EK-5 

GARANTİ SERVİS BAKIM VE GÜNCELLEME BELGELERİ 

 

 

Bilgilendirme; 

Bazı firmalar sistemlerine müdahale edildiğinde akla gelen ilk cevapları 

‘garanti dışı bırakırız’ olmuştur. Bu durum sadece caydırıcı özelliğin ortaya 

konulması ile alakalıdır. Hiçbir koltuk arkası firması kaybetme korkusundan 

dolayı bu riske girmez. Ayrıca Alıcı satış sözleşmesini ayrıntılı şekilde inceler 

ise böyle bir durumun olmadığını rahatlıkla görecektir. Ekranların sahibi  olan 

ALICI, elinde aracın montaj yapıldığında kesilen faturası ile garanti durumunu 

açıkça belirtir ve elektronik cihaz garanti şartı 2 yıldır, ve hiçbir firmanın garanti 

şartnamesi de bulunmamaktadır. Bu yüzden bu gibi sözlere itibar edilmemesi 

gereklidir. 
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EK-6    AYRINTILI BİLGİLERİ İLE KATOLOG  
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EK- 7 

FİYAT TEKLİFİMİZ 
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EK – 8 

ÖDEME  -  VADE DURUMU 

 

 

A.) Fatura kesim tarihinden itibaren 30 gün vade nakit ödeme  

 

                 a.)Sözleşme tarihinden itibaren her ay fatura kesilir  

                 b.)Kesilen fatura tarihin den 30 (otuz) gün sonra nakit tahsil edilir  

                 c.)Sırası ile 12 ay boyunca sabit olup her ay aynı gün faturalandırılır  

                 d.)Firma filo araç sayısı üzerinden, aylık kesilir 

 

 

B.)Sözleşme tarihi itibari ile sıralı 6 ay vadeli eşit taksitte çek ile tahsil      

     edilir. 

 

 

 

 

C.)Kredi kartı ile 6 -7 taksit seçeneği ile, tahsil edilir. 

 

Worldcard, Bonuscard, Maximum geçerlidir. 

 

 

 

 

 


