
 
FIRST Choice 

Tüm Takımlara verilen kredi karşılığında online malzeme seçimi ile tedarik edilen ürünler .. 

 
Takımlar FIRST Choice  (buradan) ürünlerini almak için 1. ve 2. Round döngülerinden ya da en 
sonda açılan geleneksel açık sipariş sisteminden faydalanabilirler.  

2019 FIRST Choice işlemi burada bir akış şemasında detaylandırılmıştır 

Priority Listeleri 

Tipik ilk gelen, ilk hizmet modelinin neden olduğu çılgın siber koşturmanın önüne geçmek için FIRST 
ve AndyMark, Regional seçimlerinde uyguladığı sisteme benzer bir önceliklendirme listesi sistemi 
kullanır. Takımlar istedikleri ürünleri belirtirler ve sahip oldukları FIRST kredileri ile ürünleri tedarik 
ederler.  
Sistem nasıl çalışır: 

1. Her takım bir liste yapar ve kargo detaylarını günceller. Bir ekip, FIRST Choice 
hesabında bir Öncelik Listesi (bir ekibin istediği FIRST Choice öğelerinin öncelikli listesi ) 
oluşturur ve listeler belirli bir zaman / tarihte kilitlenir (yukarıdaki zaman çizelgesine 
bakın).Öncelik Listelerinizi oluşturmadan önce kargo bedelleri için (Priority Listeleri 
kilitlenmeden önce detaylar FIRST Choice sitesinde yayınlanacak) geçerli olacak ve bir 
fatura adresi, bir gönderim adresi ve kredi kartı bilgileri sağlanmalıdır .Uluslar arası takımlar 
için ek ücretler geçerli olabilir ve durumu AndyMark duruma göre bire bir ele alacaktır. 
o FIRST Choice sitesi için giriş bilgileri, 1. tur(round) açıldığında ve Lead Mentor 1 ve 2 

tarafından görülebilecek takım hesabında bulunacaktır. 
o Sadece kayıt işlemini tamamlamış (ödeme v.b.) FIRST Robotik takımları giriş 

bilgilerine erişebilecek ve böylece takımları için bir Priority List oluşturabilecek ve 
gönderebileceklerdir.  

o Priority Listeleri, FIRST Choice sitesindeki Priority List (Öncelikli Liste) özelliği 
kullanılarak (sadece bu yolla) oluşturulacaktır. 

o Öncelik Listeleri, kullanıcının "Update" butonuna basması ile kaydolacaktır. Bu işlem 
son güne kadar takımın ekleme çıkarma ve öncelik sıralarını değiştirmelerine olanak 
tanıyacaktır.  

o Son başvuru tarihinde, mevcut Priority Listeleri kilitlenir, işlenir ve herhangi bir 
değişiklik yapılamaz (beklenmedik gecikmelerden veya sürprizlerden kaçınmak için 
son tarihinizden en az bir gün önce listenizi tamamlamanızı şiddetle tavsiye ederiz). 

o Seçeneklerden bunalmış hissediyorsanız, hızlı seçim için “pnömatik” veya “vision” 
gibi örnek listeler vardır. Priority listeniz için bir örnek listesi seçebilir veya uygun 
gördüğünüz gibi bu listeleri düzenlemek ve özelleştirmek için kullanabilirsiniz. Dikkat 



edin, bu hazır listelerden bir tane seçtiğinizde mevcut bir listeyi silecek ve seçimler 
yeniden başlayacaktır. 

o 5 Aralık tarihinde kayıt ücreti tamamlanmamış takımların Priority Listeleri AndyMark 
tarafından dikkate alınmayacak ve yerleştirme sisteminde işlenmeyecektir. 
Dolayısıyla ödeme işlemlerinizi en az bir gün öncesinde tamamlamanızı tavsiye 
ederiz. 

2. AndyMark listeleri rastgele sıralar. Listeler kilitlendikten sonra, en az bir öğeye sahip her 
listeye rasgele bir sıralama atanır (son tarihten ne kadar önce listenin tamamlanmasının 
alacağı sıralama numarasında etkisi yoktur.).  

3. Öğeler atanır. Sıralamaya uygun olarak, AndyMark'ın otomatik taslak sistemi ekibin Priority 
listesindeki en yüksek öncelikli öğesini sorgular ve ekibin krediye sahip olması ve ürünün 
FIRST Choice'un stokunda olması koşuluyla öğeyi takıma atar. Bu işlem her Priority Liste 
satır öğesi için geçerlidir. Eğer takım kredisi ya da AndyMark stoğu yeterli değilse, 
kredinin/stoğun yettiği kadar ürün ataması yapılacaktır. Kredi veya stok seçili ürüne yetmez 
ise, takım bir ürün alamadığı için bir sonraki talep ettiği ürüne geçer. Bu şekilde o döngüyü 
boş geçmemiş olur. Taslak sistem son sıradaki Priority Listesine ulaştığında, taslak sistem 
son Prioirty Listesinin bir sonraki öğesini sorgulayacak ve sıralamada geriye doğru 
ilerleyecektir. Bu algoritma, envanter bitene veya Proirty Listeleri tükenene kadar devam 
eder. Stok listeleri FIRST Choice bir sonraki fazı için güncellenir. Takımların Priority 
Listelerini, atanan sıralama numaraları veya son sipariş içeriğini herkese açık olarak 
yayınlamayacağız. 

4. AndyMark siparişinizi gönderir. 

Açık spariş 

FIRST Choice'un açık sipariş aşaması, geleneksel bir ilk gelen, ilk servis alır sipariş sürecidir.Ekipler, 
alışveriş sepetlerine ürün ekler ve öncelikli liste aşamalarından sonra kalan kredileri kullanarak 
check-out yapar.  


