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Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Sayı   : 23168306-755.02.03- 
Konu : Doğrudan Temin

İLGİLİ FİRMALARA

4734 Sayılı Kanunun 22/d bendine göre yapılacak mal/hizmet alımlarına ait; 
Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere video konferans programı lisansı satın alınacaktır. 
Ekli listede yer alan video konferans programı lisansına ait fiyat içeren teklifinizi (KDV Hariç) 
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirmenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Maruf SAİDOĞLU

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Son Başvuru Tarih ve Saati : 14.12.2020 / 10:00
Teklif Başvuru Yeri : Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Teslimat Yeri : Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Teklif Türü: İşin Tamamı

İletişim Adresi: Telefon- E-posta- Dâhili: 482 213 4002 - bidb@artuklu.edu.tr/1100

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mevcut Elektronik İmzalar

- 

11/12/2020-E.2689



TEKNIK $ARTNAME

Uriin / Hizmet Adr
ViDEo KoNFERANs LisANs ALIMI

TEKNiK 9ARTNAMESi

Teknik Ozellikleri
Video konfbrun,

video konferans g<iriigmesi yaprlabilmelidir.

Lisans stiresi en az I (bir) yl olacaktrr.
r Lisans tanrmlama iglemleri artukru.edu.tr uzantrr mail adresine

yaprlabilmelidir.

o video Konferans Sisteminde mobil veya bilgisayar rizerinden ekranpaylagrmr yaprrabilmeli, aynr anda birden fazra ekranpaylagrmrna da
mtisaade etmeridir, ekran paylagrmla'nda istenildilinde video oynatmak
i gin optimizasyon yapabilmelidir.

o video konferans sisteminde anirk mesajlagma <izelligi olma', dosya
transferi ve grup sohbetlerine imk6n vermelidir.

o Ev sahibi kullanrcr katr'mcrranil kamerasmr ve mikrofonunu aglp
kapatabilmelidir.

o Ev sahibi kullanrcrrun katr'mcrla'n milaofonranrun ttimtinii tek bir
iglemle kapatabilmesi ve katrlnncrla.n mikrofonrannr kendilerinin
agabilmesini engelleyebilmesi rizellikleri bulunmahdrr.

o Toplantr srasrnda beyaz tahta paylasrlabilmelidir.
o Toplantr srasmda beyaz tahta payragrmr, ekran paylagrmr gibi <izellikler

agrkken gerek toplantrya ev sahipli$ iyapankullamcr, gerekse katr,mcrlar
bu ekranlar rizerinde igaretleme (annotation) yapabilmeridir.

r Toplantr srrasrnda katr,mcrrarrn birbirlerine dosya gonderebilmesi
dzellili bulunmaldrr.

o Toplantr srasmda katrhmcrrar a uzaktanbilgisayan kontrol edebilme (tug
takrmr ve fare hareketlerinin uzaktan yrinetilebilmesi) rizellili
bulunmahdrr.

o video konferans sisteminde Soru cevap ve Anket cizeligi bulunmarrdrr.o Video Konferans Sisteminin LTI desteli bulunmahdrr.

' Toplantr srrasrnda ev sahibi kullamcr, bagka bir kullanrcryr yardrmcr ev
sahibi yapabilmelidir.



TEKNIK $ARTNAME

r Toplantt .rrurr'

::::1^'t* 
toplantrnrn drgrna atabilmelidir. Tonlantrdan arrlankullamcmrn aynl oturuma tekrar girememesi sa[lanabilmeridir.o Video Konferans Sist ini entegrasyon igin ApIbulunma,drr. 

_-^--oraeJv' rvul Arl ve SDK destefi

o Video Konferans sistemi Microsoft (ActiveDirectory), Google, oktagibisistemler tek noktadan girig (sso) ile entegre ga'gabilmelidir.o video Konferans sistemi mevcuttaki takvim sistemleri (outlook, GoogleCalendar vb.) ile entegre olabilmelidir.

' 
J#a:Jnferans 

sistemi ssl ve AES 2s6 qifrereme <izellifine sahip

o Video Konferans Sistemi yrinetim

sunma,drr 
Drurerur r onetlm modiihi rol bazh grivenlik segeneEi

video konferans sistemi single Sign on cizellilini desteklemelidir.
Toplantrya girmek isteyen katrrrmcrla'n beklemeye almmasr ve ev sahibitarafindan onayl andrktan sonra topl antrya katrl abilmel eri s aglanma' drr.
Toplantrlara katr'mda gifre korumasr, kayrt ve kullanrcr dosrurama
(authentication) segenekleri bulunmahdrr.
Y<inetici ara yinidonarum sorunran hakkrnda alarm riretebilmeri ve trimoda ve kullamcrlan kolayca ycinetebilmelidir.

o Firma, Video Konferans yazrhmrntn mevcut en
sa$layacaktrr.

grincel srinimtinii

riGnn BILE$ENLER vE HususLAR

' ihaleye katrlacak firma vereceli veya rinerdigi tininle ilg'i teknik
rizelrikleri belirten katalog, brogi.ir, cD vb. doktimanlan teklif tutanagr
ile birlikte kuruma sunacakbr.



SIRA 
NO

MALIN/MALZEMENİN/HİZMETİN CİNSİ MİKTAR/ADET BİRİM 
FİYATI

TUTARI

1 VİDEO KONFERANS PROGRAMI LİSANSI 20 ADET (300 
katılımcılı)

                                                                                                

                      Teklifi Veren Firma
                                                                                                  İmza,Kaşe,Tarih

NOT : 1- Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen 
gösterilmesi gerekmektedir.
2- Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek BİRİM FİYAT üzerinden 
değerlendirmeye alınacaktır. 
3-İlgili Mevzuat uyarınca İsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C 
No-Unvanı-Türü(A.Ş ,LTD gibi)- Adres-Telefon–Faks-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf 
odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür.
 4- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. 
5- Malzemelerle ilgili her türlü ulaşmış, nakliye üstleniciye aittir.
6- İlgili mal teknik şartnameye uymadığı takdirde *kurum, mal alım işini iptal edecektir. Firma 
da buna istinaden herhangi bir ücret talep etmeyecek ve hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü 
bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt edecektir.

*kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi

TOPLAM: (KDV Hariç)


