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Access Touch -sovelluskilpailu

Kilpailun säännöt
Kilpailun tarkoitus
Idesco julkistaa opiskelijoille avoimen sovelluskilpailun, jonka tarkoituksena on löytää uusia RFIDtunnistusta hyödyntäviä sovelluksia Idescon Access Touch 3.1 -kosketusnäyttöpäätteelle. Haemme
kaikenlaisia RFID-tunnistamiseen pohjautuvia sovelluksia, joissa on liiketoimintapotentiaalia ja/tai jotka
voivat tehostaa loppuasiakkaan liiketoimintaa. Pääpaino on loppukäyttäjän ohjelmistosovelluksissa.
Sovelluksessa tulee hyödyntää RFID-tunnistusta. Sovelluksen tulee olla kaupallisesti kiinnostava ja
kansainvälisesti hyödynnettävissä.
Osallistuminen
Kilpailu on suunnattu opiskelijoille. Kilpailuun voi osallistua yksin tai korkeintaan kolmen hengen
joukkueena. Kilpailuesityksen tulee olla uusi eikä se saa olla vastaavana tuotteena markkinoilla.
Kilpailu jakaantuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa odotamme englanninkielisiä
sovellusehdotuksia, joka sisältää seuraavat asiat, yht. 3-5 sivua:
•
•
•
•
•
•

Tuotteen (sovelluksen) kuvaus ja käyttötarkoitus ja sen tuomat hyödyt
Käyttösovelluksen kuvaus
Projektisuunnitelma
Valittu käyttöjärjestelmä (Linux tai Windows XP Pro)
Tekijöiden esittely ja yhteystiedot
Oppilaitoksen yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Esitetyistä ehdotuksista valitsemme jatkoon viisi parasta. Pidätämme kuitenkin oikeuden hyväksyä
enemmän ehdotuksia, mutta myös vähemmän tai ei yhtään ehdotusta.
Jatkoon päässeet henkilöt/ryhmät saavat käyttöönsä yhden Access Touch 3.1 -laitteen haluamallaan
RFID-lukijalla varustettuna sekä tarvittavat tunnistimet sovelluksen kehittämistä varten. Kilpailijat arvioivat
itse, mille asteelle sovellus kehitetään. Kilpailijat sopivat oppilaitosten kanssa käytännön järjestelyistä ja
mahdollisesta kilpailusuoritusten linkittämisestä opintoihin.
Ehdotusten lisäksi myös varsinaisen sovelluksen ja siihen liittyvän muun materiaalin (dokumentaatio ja
muu sovelluksen / tuotteen luonteeseen kuuluva materiaali) tulee olla toteutettu englannin kielellä.

Aikataulu
• Kilpailuehdotusten palautus 15.11.2011 mennessä sähköisesti osoitteeseen anuleena.arola@idesco.fi. Muusta palautustavasta voidaan sopia erikseen, kuitenkin niin että ehdotus
on perillä 15.11.2011 mennessä.
• Jatkoon päässeille lähetetään Access Touch 3.1 -laite ja tunnistimet 15.12.2011 mennessä
• Sovelluksen kehittämiselle on aikaa 15.12.2011 - 28.2.2012. Sovelluksen palautustavasta
sovitaan erikseen.
• Voittaja julkistetaan 15.3.2012
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Arviointiperusteet
Kilpailuehdotuksia ja sovelluksia arvioitaessa kiinnitämme huomiota mm. seuraaviin asioihin:
•
•
•
•

Hyödyntämiskelpoisuus liiketoiminnassa ja erityisesti kansainvälisillä markkinoilla
Uutuusarvo, omaperäisyys, kaupallinen kiinnostavuus
Tekninen toteuttamiskelpoisuus ja myöhemmin sovelluksen tekninen taso
Sovelluksen toteutusaste

Tuomaristo
Idesco Oy:n johtoryhmä
Palkinto
Palkitsemme voittajajoukkueen jäsenet tai voittaneen yksittäisen henkilön iPad -laitteella. Jatkosovelluksia
kehittämässä olleiden opiskelijoiden käytössä olleet Access Touch -laitteet luovutetaan oppilaitosten
käyttöön.
Tekijänoikeudet
Oikeudet kilpailussa esitettyihin ideoihin ja myöhemmin kehitettyihin sovelluksiin säilyvät niiden tekijöillä.
Idesco varaa kuitenkin ensisijaisen oikeuden neuvotella kiinnostavaksi katsomiensa ideoiden
hyödyntämisestä kilpailussa mukana olleiden kanssa ja / tai esittää niitä hyödynnettäväksi
yhteistyökumppaneiden tai muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa yhteistyössä.
Luottamuksellisuus
Kilpailussa mukana olevat ideat pysyvät luottamuksellisena koko kilpailun ajan 15.3.2012 asti. Kilpailijat ja
Idesco sitoutuvat siihen, että ideoita ei paljasteta ulkopuolisille sinä aikana, kun kilpailu kestää.
Kilpailuehdotusten hylkääminen
Kilpailusta voidaan sulkea pois ehdotukset, jotka eivät täytä näitä ehtoja.
Muut ehdot
Idescon työntekijänä olevat opiskelijat eivät voi osallistua tähän kilpailuun. Idesco pidättää oikeuden olla
hyväksymättä yhtään kilpailuehdotusta jatkojalostukseen ts. keskeyttää kilpailu. Idesco ei osallistu
opiskelijoiden tähän kilpailuun mahdollisesti liittyvien kurssisuoritusten käytännön järjestelyihin. Idesco
toimittaa jatkojalostukseen päässeiden ideoiden tekijöille Access Touch 3.1 -laitteen ja tunnistimet, mutta
ei vastaa mahdollisista muista materiaalikuluista tai opiskelijoiden matkakuluista.
Osallistumalla tähän kilpailuun kaikki osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Oulussa 19.9.2011

Idesco Oy
Mari Kauppinen
Viestintäkoordinaattori
Puh: 020 743 4175 (vaihde)
E-mail: mari.kauppinen@idesco.fi

Anu-Leena Arola
Tuotekehitysjohtaja
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