
ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü 

SAYI        : 2010/20036 

KONU     :  Yönetici Raporlaması ile İlgili Yazılım Satın Alma İşi  

 
 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kullanılan farklı veri yapılarından bilgi çekerek istenilen 
şekillerde grafiksel  raporların sunulabileceği  ve yazılım detayları aşağıda verilen hazır program satın 
alınacaktır. 

 İşe ait teklif dosyası İstinye Mahallesi Daruşşafaka Cad No: 45 Kat.2 İstinye İstanbul Adresinde Mukim 
Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne 26 Ağustos 2010 Perşembe günü Saat  15.00’e 
kadar teslim edeceklerdir. Detay bilgi  Aybars CANBAY ‘ın  0533 9627874 nolu telefon veya 
aybarscanbay@tff.org mail adresinden alınabilir. 

Alınacak Programın Detayları ; 

1. Program ,Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan SQL  ve AS400 database yapılarına 
bağlanarak istenilen verileri  grafiksel olarak gösterebilecek şekilde olmalıdır.Belirtilen 
database lerin yanı sıra Excel, Access, CSV,TXT gibi ortamlardan da bilgi toplayabilmelidir. 

2. Kullanıcıya sunulan rapor ara yüzü ,kullanıcılara kolaylık sağlamalıdır.Kullanıcılar standart 
olarak alınan raporları klavye ile değil Mouse ile kısa sürede alabiliyor olmalıdır. 

3. Raporların oluşturulmasında esnek olmalıdır.Kurulum sırasında database de yer alan tablolar 
belirlendikten sonra istenilen raporlar yazılımcı bilgisi gerektirmeden “Rapor Sihirbazı” 
yardımı ile teknik bir kullanıcı tarafından yapılabilmelidir. 

4. Programdan alınan raporlar sadece günümüzü değil gelecek ile ilgili bize yol gösterecek rapor 
yapısını da sahip olmalıdır. What IF analizleri ,Risk ve kullanıcının tanımlayacağı analizleri 
yapabilmelidir. 

5. Oluşan ihtiyaçlara yönelik “programcı” gereksinimi olmadan sihirbaz ve tasarım sayfası 
aracılığı ile geliştirme yapılabilmelidir. Analiz ve raporlamaların hızlı çalışması gerekmektedir.  

6. Program, belirtilen 5 database  içerisindeki tablolara uyarlanmalı ve eğitim ile ilgili süreç  
teklif içerisinde yer almalıdır. 

7. Netsis Muhasebe sistemi database inden  veri alarak raporlama yapılması 
istenecektir.Bundan dolayı Netsis muhasebe sistemi ile daha önce böyle bir çalışma yapmış 
programlar tercih  sebebidir. 

8. Program ,Virtualization teknolojisi üzerinde çalışabilmelidir. 
9. Program  web application olarak hizmet verebiliyor olmalıdır. 
10. Porgramın mobil cihazlar (Ipad, Iphone , Blackberry vb …) üzerinden rapor verebiliyor olması 

gerekmektedir. 
 

Teslim edilen dosyanın üzerine isteklini Adı Soyadı ve Unvanı yazılacaktır. 

TFF. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, 
dilediği istekliye işi ihale etmekte serbesttir. 
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