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Sayın Yetkili, 

KANTİN KART sistemimiz ile ilgili TÖZOK üyesi okullara yönelik özel fiyat teklifimiz aşağıda 

dikkatinize sunulmuştur. 

Saygılarımızla, 

 

Serkan KOÇALİ 

Genel Müdür 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri :  

Santral  : 0(850)4808061 

Direk   : 0(212)6916161 

Mobil   : 0(506)5036316 

E-Posta  : serkan.kocali@analistim.com.tr 
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EKRAN ÖRNEKLERİ  

 

 



 

 
 

                      

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                      

 

ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 

 

 

GARANTİ VE TEKLİF ŞARTLARI 

 Teklifte yer alan fiyatlara %18 K.D.V dahil değildir. 

 Ödeme Şekli: Sipariş onayında peşin olarak ödenecektir. 

 Teslim Süresi: Yazılımlar teslime hazır olup, sizin adınıza basılacak kartlar için teslim 

süresi yoğunluğa göre 3 ile 7 iş günü arasında değişmektedir. 

 Tüm yazılımlarımız Windows 10 ve üzeri işletim sistemlerinde çalışmaktadır. 

 Sistemin kurulacağı noktalara data ve enerji hatlarının çekilmesi ilgili kişi/kurum 

tarafından yapılacaktır. 

 Verilen fiyatlarda beton, asfalt, toprak kazım ve yapı işleri teklif kapsamı dışındadır. 

 Kurulum tek yere yapılacağı ve yeni yerler eklenene kadar bulut sunucu ihtiyacı 

olmayacağı için bulut sunucu teklife dahil edilmemiştir. 

 Network ve güç tesisat kablolamaları müşteri sorumluluğunda olup kablolama ve 

altyapıda CAT6 U/FTP veya CAT7 S/FTP tip data kablosu ve 3x1,5 ttr elektrik kablosu 

ve UPS ile kullanılmalıdır. 

 Bu teklifte yer almayan istekleriniz, ek talep olarak değerlendirilip ayrıca 

tekliflendirilecektir. 

 Kurulum ve nakliye çalışması toplam fiyata dâhil değildir. 

 Sistem teklif onayının ardından 20-25 iş günü sonrasında teslim edilir. 

 Sistemin çalışacağı merkez sunucu kurum tarafından karşılanır. 

ÜRÜN AÇIKLAMA FİYAT

TOZOK ÜYESİ 

OKULA ÖZEL 

FİYAT

1 Kantin Kart Sistemi Aktivasyon Bedeli İlk Uzaktan Kurulum ve Eğitimi İçerir. Zorunlu 300 USD 200 USD

2 Premium Kantin Otomasyon Yazılımı

Her 1 terminal için alınması gereken yıllık lisans bedelidir. 

İlave her bir terminal için ek 50 USD faturalandırılır. 

Bu lisans sayesinde yazılımla ilgili tüm bakım, uzaktan destek ve 

güncelleme hizmeti Smarttek Yazılım Teknolojileri A.Ş. tarafından ek bir 

bedel alınmaksızın sağlanmaktadır. ( Bu bedel heryıl alınır. )

Zorunlu 300 USD 200 USD

3 Kart Okuyucu Mifare USB
Bilgisayara Bağlı Personel Kart Tanımlama, Para Yükleme, Harcama Yapma 

Stok Takibi için bilgisayara USB okuyucu üzerinden bağlanan kart okuyucu
Zorunlu 70 USD 50 USD

4

Barkod Okuyucu USB

Standart Barkod Okuyucu Zorunlu 110 USD 90 USD

5 Çift Ekranlı Pos PC

Müşteri bilgi ekranı Darbeye karşı dayanıklı

Çok hızlı i5 işlemci Dokunmatik ekran özelliği

15 inc ekranlı. 

Dokunmatik ekranda 10 parmağı birden algılama özelliği

4GB Ram

Zorunlu 960 USD 750 USD

6 Ofset Baskılı Temassız Akıllı Kart Bankaların kullandığı kart kalitesinde, temassız özelliği olan kart Zorunlu 0,95 USD 0,75 USD

6 Selfervis Para Yükleme Kiosk'u

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için okul da bulunan self-servis kredi 

yükleme kioskları, öğrencilerin kullandığı kartlı ödeme sistemindeki 

kartlara hızlıca yükleme yapabilir ve mevcut bakiyeyi gösterebilir. Günün

en yoğun saatlerinde ödeme kabul edilen yerlerde aşırı sıra olmasını

engeller.

Her bir Self Servis YüklemeNoktası için "Premium Kantin Otomasyon

Yazılımı Yıllık" lisansı alınması gerekmektedir.

Opsiyonel 6.000 USD 4.500 USD



 

 
 

                      

 Kullanıcı hatalarından oluşan arızalar bakım anlaşması dışında yer alır. 

 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ve Gizlilik Politikamız gereği, 

hizmet esnasında edinilen tüm bilgiler üzerinde kati gizlilik sağlanacaktır. 

 Sunulan donanımsal materyallerin kullanım garantisi 2(iki) yıldır. Cihazların ve sistem 

devamlılığı garantisi aşağıdaki durumları kapsamaz ve ayrıca fiyatlandırılır; 

o Cihazların elektrik arızalarından kaynaklı bozulmaları ve parça değişimleri 

o Kullanıcı hatalarından kaynaklı bozulmalar ve parça değişimleri 

o Cihaz parçalarının veya tümünün kaybolması sonucu oluşan aksaklıklar ve parça 

değişimleri 

 Teklif onayı sonrası anlaşmazlık olması durumunda T.C. İstanbul mahkemeleri yetkilidir. 

 Teklifimiz 14 gün geçerlidir. 
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