Radio Positioning and Identification Companies Syndicate

سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی

AVL, GPS, GIS, ITS, LBS, ETC, Navigation, Tracking, RFID, Smart Card, IoT

با مجوز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عضو مجمع تشکلهای دانش بنیان

به نام خدا
تاریخ1398/10 /09 :
شرح پارامترهای تعرفه خدمات
به طور کلی پارامترهای تعرفه خدمات به دو دسته ذیل تقسیم می شوند:
-

جزئیات مرتبط با وسیله نقلیه

-

جزئیات مرتبط با شرکت مجری

در ادامه هریک از این دسته بندی ها شرح داده خواهند شد:

جزئیات مرتبط با وسیله نقلیه
-

وسیله نقلیه:
 oنوع وسیله نقلیه :شامل وسایل نقلیه سبک ،نیمه سنگین و سنگین می باشند.
 oسطح وسیله نقلیه :این مورد شامل پیچیدگی نصب با توجه به خودرو در هر نوع می باشد که در دو حالت ساده و
پیشرفته قابل انتخاب خواهد بود.
 oتجهیزات جانبی و سطح آن :وجود یا عدم وجود تجهیزات جانبی و سطح آن ،با توجه به پیچیدگی ،توسط این گزینه
تعیین خواهد گشت.

جزئیات مرتبط با شرکت مجری
-

رتبه شرکت :در فاز اول رتبه شرکت بر اساس رتبه شرکت در شورال عالی انفورماتیک سنجیده شده ،معیار رتبه شرکت بر
اساس جدول ذیل خواهد بود:
ردیف

رتبه شرکت در شورای عالی انفورماتیک

رتبه شرکت در تعرفه خدمات

1

 1الی 2

1

2

 3الی 5

2

3

 6الی 7

3

4

بدون رتبه

4

توضیحات :در صورت ایجاد فرآیند رتبه بندی دیگری از جمله رتبه بندی داخلی شرکت ها ،این نحوه رتبه بندی به جدول فوق اضافه
خواهد گشن.

تهران – میدان ونک ،خیابان مال صدرا ،خیابان پردیس ،خیابان زاینده رود شرقی ،پالک  ،24طبقه سوم
تلفن021- 86088243 :

فکس021-89778387 :

تلفن همراه 0910-450 9924 :و 0910-450 9926

پست الکترونیکیinfo@rpics.ir :

وب سایتwww.rpics.ir :

سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی
با مجوز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عضو مجمع تشکلهای دانش بنیان

-

Radio Positioning and Identification Companies Syndicate
AVL, GPS, GIS, ITS, LBS, ETC, Navigation, Tracking, RFID, Smart Card, IoT

رتبه نصاب :این رتبه بندی در دو حالت و برای نصاب کم تجربه و با تجربه در نظر گرفته شده است .جزئیات رتبه بندی نصاب
در جدول ذیل نشان داده شده است:

ردیف

میزان تجربه – ارشدیت نصاب

رتبه نصاب در تعرفه خدمات

1

کم Junior -

1

2

زیاد – Senior

2

توضیحات :در صورت ایجاد فرآیند آموزش در سندیکا ،گواهی اعطا شده توسط سندیکا مرجعی برای رتبه بندی نصاب خواهد بود.

تهران – میدان ونک ،خیابان مال صدرا ،خیابان پردیس ،خیابان زاینده رود شرقی ،پالک  ،24طبقه سوم
تلفن021- 86088243 :

فکس021-89778387 :

تلفن همراه 0910-450 9924 :و 0910-450 9926

پست الکترونیکیinfo@rpics.ir :

وب سایتwww.rpics.ir :

