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3.3.2 Kandydat przedkłada do ASKOM aktualny wykaz swoich pracowników z ukończonym szkoleniem z 
zakresu podstaw wizualizacji na platformie ASIX wg pełnego 4-dniowego programu. 
 

3.3.3 ASKOM weryfikuje spełnienie przez Kandydata wymagań wynikających z Programu IPA (wolumen 
zakupów, uczestnictwo w warsztatach, pracownicy z ukończonym szkoleniem). 

 
3.3.4 Kandydat otrzymuje informację zwrotną potwierdzającą spełnienie, bądź niespełnienie wymagań 

wynikających z Programu IPA oraz, w przypadku spełnienia wymagań, fakturę ProForma na uiszczenie 
stosownej opłaty partnerskiej. 

 
 3.3.5 Po zaksięgowaniu opłaty partnerskiej Integrator otrzymuje Certyfikat Integratora Platformy ASIX 

(Certyfikat IPA) na kolejny rok. 
 
  

4. Świadczenia ASKOM na rzecz IPA/GOLD IPA 
 

4.1 Zakup produktów ASIX z aktualnego cennika dla celów dalszej odsprzedaży wraz z własnym rozwiązaniem 
Integratora (aplikacją SCADA) na preferencyjnych warunkach, zgodnie z obowiązującą  tabelą rabatów dla 
IPA; system rabatów nie obejmuje: 

 
- opłat licencyjnych za licencje Stacji inżynierskich, 
- opłat licencyjnych za dodatkowe biblioteki dla drajwerów platformy ASIX, 
- opłat za implementacje drajwerów dodatkowych protokołów komunikacyjnych platformy ASIX, 
- opłat licencyjnych za moduły Sydel4Asix, 
- opłat za zabezpieczenia sprzętowe dla licencji ASIX, 
- opłat za szkolenia z zakresu oprogramowania ASIX, 
- opłat za świadczenie wsparcia technicznego dla oprogramowania ASIX. 

 
4.2 Możliwość negocjowania jednorazowych upustów specjalnych przy zamówieniach o znacznej wartości. 
 
4.3 Rabaty za szkolenia pracowników Integratora IPA. 
 
4.4 Odroczony termin płatności. 
 
4.5 Dostępny w ramach rocznej opłaty partnerskiej UPGRADE wersji (VUPG) wszystkich zarejestrowanych na 

danego Integratora IPA licencji Stacji inżynierskich do najnowszej wersji dystrybucyjnej. 
 
4.6 Dostępny w ramach rocznej opłaty partnerskiej roczny pakiet godzin wsparcia technicznego przy realizacji 

projektów dla wszystkich zarejestrowanych licencji użytkownika końcowego; wsparcie może być 
telefoniczne, e-mailowe, internetowe lub osobiste w siedzibie ASKOM, udzielane przez doświadczonych 
projektantów systemów wizualizacji i automatyki oraz programistów platformy ASIX w godzinach 8:00 – 
16:00 w dni robocze. 

 
4.7 Dostęp do know-how tworzenia aplikacji na platformie ASIX oraz informacji o kierunkach rozwoju 

oprogramowania na dedykowanej dla IPA witrynie internetowej www.asix.com.pl. 
 

4.8 Bezpłatne wsparcie marketingowe przy ofertowaniu złożonych rozwiązań. 
 

4.9 Bezpłatny dostęp do Newsletter’a ASIX.  
 
4.10 Bezpłatny dostęp do materiałów reklamowo-informacyjnych przekazywanych w postaci elektronicznej;      

w odniesieniu do materiałów drukowanych lub na CD - po kosztach reprodukcji. 
 
 
 
 
 

http://www.asix.com.pl/
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5. Wymagania wobec IPA 
 

5.1 Zachowanie jak najdalej idącej staranności i profesjonalizmu przy projektowaniu i wdrażaniu aplikacji na 
platformie ASIX. 

 
5.2 Stałe podnoszenie umiejętności w zakresie platformy ASIX, w tym poprzez obowiązkowe uczestnictwo w 

dorocznych Warsztatach IPA.  
 

5.3 Składanie zamówień na produkty ASIX zgodnie z zasadami realizacji zamówień. 
 

5.4 Terminowe regulowanie płatności za zakupione licencje i usługi; nieterminowe regulowanie wymagalnej 
faktury będzie skutkowało wstrzymaniem realizacji kolejnych zamówień do czasu uregulowania 
wymagalnych należności.  

 
5.5 Publikowanie na swojej witrynie informacji o statusie IPA wg ustalonego przez ASKOM formatu 

 
5.6 Przesyłanie do ASKOM not aplikacyjnych sporządzonych wg dostarczonego wzorca celem opublikowania 

na witrynie www.asix.com.pl. 
 

5.7 Prowadzenie w miarę swoich możliwości reklamy na rzecz platformy ASIX i jej promowanie u swoich 
klientów w oparciu o wytyczne ASKOM w tym zakresie. 

 
5.8 Informowanie ASKOM o wiadomych sobie przypadkach naruszania zasad uczciwej konkurencji oraz praw 

ochrony dóbr intelektualnych.   
 
5.9 Udostępnianie na prośbę ASKOM swoich referencji w zakresie platformy ASIX, które to referencje ASKOM 

umieści w liście referencyjnej platformy ASIX; dla udostępnionej referencji dopuszczalne jest ukrycie nazwy 
klienta końcowego lub zastrzeżenie jej wykorzystania wyłącznie dla celów wewnętrznych ASKOM. 

 
5.10 Lojalność wobec ASKOM w stosunkach z klientem finalnym: Integrator upowszechnia pozytywną opinię o 

firmie ASKOM i angażuje się w promowanie platformy ASIX u klientów. 
 
5.11 Serwis posprzedażowy: w zakresie dostarczonych i wdrożonych rozwiązań Integrator IPA oferuje i świadczy 

na rzecz swojego klienta finalnego rzetelne usługi wsparcia posprzedażowego i powdrożeniowego. 
 
 
 
 
 

 
6. Formularze: 

 
6.1 WNIOSEK o przystąpienie do PROGRAMU IPA / GOLD IPA - WZÓR 
6.2 OŚWIADCZENIE do referencji – WZÓR 
6.3 OŚWIADCZENIE do aplikacji – WZÓR 
6.4 CERTYFIKAT ukończenia szkolenia ASIX - WZÓR 
6.5 CERTYFIKAT IPA – WZÓR 
6.6 CERTYFIKAT GOLD IPA – WZÓR 
6.7 LOGO ASIX IPA – WZORY do WYBORU 
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