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A meta do Programa de Desenvolvedor de Aplicativos de MOTOTRBO é o de cooperar com os
desenvolvedores, para o benefício de nossos clientes. Este programa permite que o cliente receba uma gama
diversa de soluções de alta qualidade, integradas e focadas no cliente a partir de desenvolvedores que tenham
comprovado sua habilidade, expertise e compromisso para preparar aplicativos para uma ampla gama de
setores verticais da indústria.
O Programa de Desenvolvedor de Aplicativos é projetado para facultar o desenvolvedor com as ferramentas
necessárias para acelerar seu desenvolvimento e aumentar seu negócio usando as interfaces suportadas da
Motorola.
O Programa de Desenvolvedor de Aplicativos oferece três níveis de programa para companhias que buscam
relacionamento comercial com a Motorola: Usuário Registrado, Desenvolvedor Licenciado ou Fornecedor de
Aplicativos.

Usuário Registrado
Se você estiver pensando em participar do Programa de Desenvolvedor de Aplicativos ou estiver interessado
em informações mais detalhadas, solicite uma conta MOTODEV e se torne um Usuário Registrado. Este é o
primeiro passo para os desenvolvedores estabelecerem um relacionamento formal com a Motorola. Tornandose um membro MOTODEV, você terá acesso para ver as informações relacionadas aos produtos MOTOTRBO
da Motorola, às interfaces suportadas, aos detalhes sobre o Programa de Desenvolvedor de Aplicativo e os
detalhes sobre as informações disponíveis. Estes recursos permitem que você explore mais as oportunidades
da Motorola, as ofertas de produto, descubra as oportunidades de marketing e de vendas disponíveis para você
se tornar um Fornecedor de Aplicativos ou Desenvolvedor Licenciado.

Desenvolvedor Licenciado
Este nível é o próximo passo do reconhecimento para um desenvolvedor externo. O Desenvolvedor Licenciado
tem de passar por um processo de certificação formal, que estabelece a capacidade do desenvolvedor para
criar e integrar aplicativos em plataformas da Motorola com base nas capacidades técnicas e comerciais. Isto é
requerido para se ter acesso às especificações e às diretrizes de projeto da interface proprietária da Motorola.
Isto é necessário para desenvolver aplicativos em ou com os produtos da Motorola. Através do reconhecimento
como Desenvolvedor Licenciado, você também terá acesso a suporte técnico da Motorola. Como
Desenvolvedor Licenciado credenciado, você pode usar o logotipo de credenciamento como Desenvolvedor
Licenciado MOTOTRBO em materiais e em apresentações de marketing em geral de sua companhia. Os
aplicativos desenvolvidos pelos Desenvolvedores Licenciados são incluídos no Banco de Dados de Soluções
Motorola e estão disponíveis em www.motorola.com/developer.

Fornecedor de Aplicativos
Este nível é o mais alto nível de reconhecimento para um desenvolvedor terceirizado. Este nível é para
Fornecedores que comprovaram sua habilidade, expertise e comprometimento em desenvolver aplicativos de
alta qualidade. Um Fornecedor de Aplicativos tem de passar pelo processo de certificação formal que cobre,
de forma abrangente, as capacidades técnicas e comerciais. O nível é aplicável para desenvolvedores com
experiência em rádios de comunicação ou em integração de sistemas que possam provar que trabalham com
soluções bem sucedidas no mercado, que satisfazem o cliente e que adicionam valor aos rádios da Motorola.
Como Fornecedor de Aplicativos, você tem acesso às especificações de interface proprietária e diretrizes
de projeto da Motorola e acesso a suporte técnico da Motorola. Você pode usar o logotipo de certificação
como Fornecedor de Aplicativos MOTOTRBO em materiais e apresentações de marketing em geral de sua
companhia e ser incluído no Banco de Dados de Fornecedores para Soluções Motorola, que está disponível em
www.motorola.com/developer.
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Visão Geral do Processo de
Credenciamento
O processo de Credenciamento de Fornecedor de Aplicativos e o de Credenciamento de Desenvolvedor
Licenciado é executado mediante uma avaliação onde a Motorola, em cooperação com o desenvolvedor
candidato, analisarão determinados aspectos e atributos essenciais para o fornecimento de soluções
MOTOTRBO.
O propósito do processo de avaliação é, em conjunto, determinar áreas de fortaleza e oportunidades para
melhoria, com resultado final que seja de compreensão mútua, para que os ingredientes essenciais existam
para formar a base do valor adicionado no relacionamento do negócio.
Com o conhecimento de que muitos desenvolvedores candidatos têm histórico de soluções de
desenvolvimento, é visualizado que o processo de credenciamento será relativamente simples e que pode ser
conduzido em curto tempo.

Critérios
Existência de solução comprovada com satisfação de cliente aceitável
• Requerida para Credenciamento de Fornecedor de Aplicativos
• Não requerida para Credenciamento de Desenvolvedor Licenciado

Capacidades comerciais adequadas
• Requeridas para Credenciamento de Fornecedor de Aplicativos
• Requeridas para Credenciamento de Desenvolvedor Licenciado

Experiência em radiocomunicações
• Requerida para Credenciamento de Fornecedor de Aplicativos
• Requerida para Credenciamento de Desenvolvedor Licenciado

Expertise em hardware e/ou desenvolvimento de software
• Requerida para Credenciamento de Fornecedor de Aplicativos
• Requerida para Credenciamento de Desenvolvedor Licenciado

Ambiente qualificado para desenvolvimento de software / hardware
• Requerido para Credenciamento de Fornecedor de Aplicativos
• Requerido para Credenciamento de Desenvolvedor Licenciado

Processos específicos para assegurar desenvolvimento de alta qualidade
• Requeridos para Credenciamento de Fornecedor de Aplicativos
• Requeridos para Credenciamento de Desenvolvedor Licenciado
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