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ضمانت پشتيباني نرم افزار
شرایط ضمانت پشتيباني
 .1مدت اين ضمانتنامه يکسال و از تاريخ  ....................................الي  .....................................خواهد بود.
 .2پشتيباني نرم افزار تلفني و اينترنتي است.
 .3نرم افزار با قفل سخت افزاری آن کار کرد ه و فاقد محدوديت يا خطای ثبت زماني يا رکوردی قبل يا بعد از مدت پشتيباني است.
.4

پس از اتمام مدت اين ضمانت نامه در صورت تمايل مشتری ،خدمات پشتيباني يکساله نرم افزار به همراه نسخه جديد نرم افزار

فاکتور مي شود .هزينه تمديد پشتيباني يکساله جديد ،قبل از اتمام سررسيد  %22مبلغ نرم افزار در سال جديد خواهد بود .تمديد پس از اتمام دوره
پشتيباني  %23و در صورتي که فاصله بين تمديد پشتيباني ها بيش از يکسال شود مبلغ پشتيباني  %22است.
 .5هزينه خدمات پشتيباني سال های آتي ،اول دوره پشتيباني دريافت مي گردد.
آیتم های شامل پشتيباني
.1

گارانتي برنامه نرم افزاری بوده و شامل ضمانت و پشتيباني از عملکرد صحيح آيتم های فعلي نرم افزار مي باشد.

.2

در مدت ضمانت و پشتيباني ،هر اشکال و خطای نرم افزاری که گزارش داده شود ،چاپار سيستم متعهد است آن خطا يا اشکال را

اصالح نموده و نسخه اصالح شده نرم افزار را به ايميل پشتيباني مشتری ارسال نماييد.
.3

درمدت ضمانت و پشتيباني ،چاپار سيستم پاسخگو و راهنمای سواالت پيرامون نرم افزار خواهد بود.

 .4در مدت پشتيباني ،در صورتي که نسخه ی جديد نرم افزار تهيه و آماده شود ،به ايميل پشتيباني مشتری ارسال مي گردد.
 .5قبل يا بعد از اتمام پشتيباني ،نرم افزار با قفل سخت افزاری آن بر روی هر کامپيوتر با سيستم عامل ويندوز قابل نصب مجدد است.
 .6اگر قفل سخت افزاری خر اب شود ،در صورتي تعويض مي گردد که شکل ظاهری آن عوض نشده باشد و نيز اطالعات حافظه آن
قابل بازيابي باشد ( يعني مشخص شود که تنظيمات اصلي قفل مربوط به چاپار سيستم است) .هزينه تعويض قفل  5520222ريال است.
مواردی که شامل پشتيباني نمي شود
 .1ايجاد فايل های پشتيباني و حفاظت و نگهداری از آنها از اختيار چاپار سيستم و خدمات پشتيباني خارج است و اين مهم بر عهده
مشتری است.
 .2درخواست تغييرات در نرم افزار ،آيتم ها ،فرم ها و گزارشات سفارشي جزو پشتيباني نمي باشد .اين موارد پس از بررسي و در صورت
امکانپذير بودن شامل هزينه جداگانه مي شود.
 .3خدمات حضوری مجدد مانند نصب و آموزش مجدد ،بازيابي بانک اطالعاتي و  ...جزو پشتيباني نيست و هزينه آن فاکتور مي شود.
 .4نگهداری و حفاظت از قفل سخت افزاری نرم افزار بر عهده مشتری مي باشد .قفل های مفقود شده يا قفل هايي که به دليل تغيير فيزيکي
قابل استفاده نباشد (مثال شکسته شده) جزو گارانتي تعويض نمي باشد .در اينصورت برای دريافت قفل جديد بايستي هزينه نسخه نرم افزار مرتبط با
آن قفل پرداخت شود
 .5رفع اشکال ويندوز واشکال شبکه ،تنظيمات شبکه ،مشکالت سخت افزاری  ،نصب و راه اندازی هرگونه نرم افزار و قطعات سخت
افزاری و تجهيزات جانبي نظير اسکنر و پرينتر و  ...جزو موضوع اين ضمانتنامه نمي باشد و چاپار سيستم مسئوليتي در اين موارد ندارد.
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