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PRoToKoL

1. AMAÇ

Bu protokol TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (bundan soffa JMO olarak anılacaktır)
(Kocatepe, Hatay Sk. No:21 ,06420 Çankaya/Ankara) ile Netcad Yazılım A.Ş (bundan
son-ra Netcad olarak anılacaktır) (Bilkent Cyber Plaza, B Blok No:409, Ankara) arasında
düzenlenmiştir. Bu protokol ile JMO'ya tescilli firmaların Netcad lisanslarına kolay,
Protokol'de yer alan indirim oranları uygulanarak elde edilen fıyatta erişmeleri, lisanslı
yazı|ım kullanımının teşvik edilmesi ve bu sayede lisanssız kullanımdan dolayı
o luşabilecek maddi ve manevi zar arlann önl enme si amaçlanmaktadır.

2. JMO,NUNyÜxÜıvıı,Üı,Ürı,rnİ

2.2.

JMO, üyelerine aktif kullandığı iletişim kanallan ile işbu protokol ile ilgili gerekli
bilgilendirme ve duyuruları yapacaktır.

JMO, üyelerini lisanslı yazılım kullanma konusunda yaygın kullandığı iletişim kanalları
vasıtasıyla teşvik edecektir.

JMO, Protokol kapsamında lisans talebi ile odaya başvuran tescilli firmalarını Netcad'a
bildirecek, Lisanslı yazılım|araerişmesi konusunda kolaylaştırıcı olacaktır.

JMO, tescilli firmaların taleplerini yazılı olarak Netcad'a bildirerek, çözüm üretilmesi
konusunda müzakere ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesinde destek verecektir.

JMO, lisanslı yazıIım almak :.Jızerc işbu Protokol'ün Taraflarca akdedilmesinden soffa
Netcad'e başvuru yapan firmaların JMO'ya tescil durumlan ile ilgili bilgileri teyit
edecektir.

2.3.

3. NETCAD,İN yÜrÜurÜrÜrlERİ

Netcad aktif kullandığı iletişim kanalları ile işbu protokol ile ilgili gerekli bilgilendirme
ve duyuruları yapacaktır.

Netcad Jeoloji mühendislik büroları için bir lisans paketi oluşturacaktır. Bu paket JMO'ya
tescilli firmalara %50 Ödeme koşullarına göre +%5 indirim opsiyonu ile sağlanacaktır.

JMO'ya tescilli firmalar ihtiyaçlarının en az yarrsını satın aldıklarında kalan ihtiyaçlar 6
ay süresince demo olarak sağlanabilecektir.

Süre sonunda Demo lisanslar liste fiyatı üzerinden aynı indirim oranları ile
alınabilecektir.
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3.5. Ek lisanslar için aynı indirim oranları geçerli olacaktır.

3.6. Ödemeler taksitli olarak yapılabilecek, vade farkı uygulanmayacaktır.

3.7. Vadeli alımlarda taksitler 10 ayı geçmeyecektir.

3.8. JMO üyelerinin yeni versiyonu kullanabilmeleri için belirlenmiş tarihlerde ücretsiz online

Netcad eğitimleri düzenlenecektir.

3.9. Netcad'in sağladığı masaüstü lisans ürünleri lisans alımı yapan kullanıcılara I-3 ay süreli

demo olarak mevcut kilit içeriğine sağlanabilecektir.

4. PRoToKoLÜNuÜrÜuı,nni

4.I. Bu çalışma pilot uygulama niteliğindedir ve 031061202l - 3|l|21202| tarihleri arasında
geçerlidir. İşbu protokol, sürenin sonunda kendiliğinden herhangi bir ihtar ya da ihbara
gerek olmaksızın fes olacaktır.

4.2. NETCAD, işbu Protokol'ü 15 gün öncesinden haber vermek şartıyla dilediği zamanye
dilediği şekilde, gerekçesiz, tazminatsız. tek taraflı olarak her zaman feshetme hakkına
sahiptir.

4.3, Bu kampanyadan faydalanabilmek için JMO tescilli üyesi olma zorunluluğu vardır. JMO
Tescil belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

4.4. Protokol süresince JMO'ya tescilli firmaların tümüyle lisanslı kullanmaya geçmeleri

beklenmektedir.

4.5. Protokol'de düzenlenmeyen özel durumlar JMO ve Netcad yetkilileri ile birlikte ayrıca
değerlendirilecektir.
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