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 ضمانت پشتيباني نرم افزار منابع انساني چاپار سيستم 

 

 شرایط ضمانت پشتيباني 
 خواهد بود.    ....................................  الي.....................................مدت اين ضمانتنامه يکسال و از تاريخ    .1

 خدمات پشتیبانی تلفنی و اينترنتی است.  .2

نیست اما پس از اين تاريخ انجام خدمات پشتیبانی منوط به تمديد مجدد  افزار ی توقف نرممات پشتیبانی به معنااتمام تاريخ ضمانت خد .3

قبل يا بعد از اتمام اين ضمانت نامه, در صورت تمايل مشتری، خدمات پشتیبانی يکساله نرم افزار تحت عنوان نسخه جديد   آن می باشد.

 نرم افزار فاکتور می شود.  

پشتیبانی سال قبل )در  ور  فاکتدرصدی نسبت به مبلغ    20مبلغ نرم افزار در سال جديد يا افزايش    %20مات پشتیبانی  مديد خدهزينه ت .4

 مبلغ ارتقا نرم افزار به نرخ سال جديد )در صورت وجود( است.   %20صورت وجود( بعالوه  

 ريافت می گردد.انی دشتیبره پ دوهزينه خدمات پشتیبانی ، اول   .5

 ندارد و متعهد به عدم افشای اطالعات است.   دسترسی  ت شده نرم افزار )بانک اطالعاتی( مشتریبه اطالعات ثبتم  چاپار سیس .6

 

 تيباني شپمل  آیتم های شا 

 گارانتی برنامه نرم افزاری بوده و شامل ضمانت و پشتیبانی از عملکرد صحیح آيتم های فعلی نرم افزار می باشد. .1

 واالت پیش آمده پیرامون نرم افزار خواهد بود.پاسخگو و راهنمای س  ر سیستمدرمدت ضمانت و پشتیبانی، چاپا .2

 کار در نسخه جديد نرم افزار اعمال می شود. قانون    ولت  ط هیئت دوهای تصويب شده توس  و بخشنامه  نیناوق .3

 در صورت تهیه نسخه جديد و تمايل مشتری, آپديت نرم افزار در دوره پشتیبانی انجام می شود.  .4

ی نرم افزاری که گزارش داده شود، چاپار سیستم متعهد است آن خطا يا اشکال را اصالح  ل و خطا هر اشکا و پشتیبانی،    ضمانت  در مدت .5

 نموده و نسخه اصالح شده نرم افزار را  برای مشتری آپديت کند. 

 

 شامل پشتيباني نمي شود  مواردی که

شتیبان و حفاظت و اد فايل های پاس بگیريد. ايجدر ايجاد فايل پشتیبان حتما با بخش پشتیبانی چاپار سیستم تم  در صورت اشکال .1

 ن مهم بر عهده مشتری است. اي   ت وس یار چاپار سیستم و خدمات پشتیبانی خارج انگهداری از آنها از اخت

ی جزو پشتیبانی نمی باشد. اين موارد پس از بررسی و در صورت زار، آيتم ها، فرم ها و گزارشات سفارشرات در نرم افییدرخواست تغ .2

 اگانه می شود. مکانپذير بودن شامل هزينه جدا

ها, با بخش  ل ابهام يا اشکال قبل از بارگذاری فاي ورتر صدمه و مالیات از صحت لیست آن مطمئن شويد. قبل از ارسال فايل لیست بی .3

يل لیست بیمه و دارايی  د ابهام يا اشکاالت را برطرف کنید. مشکالت پس از بارگذاری فاپشتیبانی چاپار سیستم تماس گرفته و موار

 است.   دمات پشتیبانی چاپار سیستماز مسئولیت و خ خارج  

ی جانبی  ت شبکه، مشکل سخت افزاری ، عدم سازگاری با دستگاه هاامو رفع آن، انجام تنظی  اشکال در شبکه  فع آن,راشکال ويندوز و   .4

بی نظیر اسکنر و پرينتر و ... جزو موضوع اين  نگاه های جازارهای ديگر, نصب هرگونه نرم افزار و قطعات سخت افزاری و دستو نرم اف

 است. یبانی  توده و خارج از خدمات پشضمانتنامه نب


