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 دفتر تلفن  ضمانت پشتيباني نرم افزار

 

 شرایط ضمانت پشتيباني 

 خواهد بود.     ....................................   تا   ..................................... اعتبار این ضمانتنامه به مدت یک سال  از تاریخ   .1

 خدمات پشتیبانی تلفنی و اینترنتی است.  .2

نوبت در مدت اعتبار این    10خدمات پشتیبانی اینترنتی شامل رفع اشکال از طریق ریموت )نرم افزارهای پشتیبانی از راه دور( حداکثر تا   .3

 ( خواهد بود.   1ضمانتنامه ) تا تاریخ خاتمه بند  

م خدمات پشتیبانی منوط به تمدید مجدد آن  افزار نیست اما پس از این تاریخ انجااتمام تاریخ ضمانت خدمات پشتیبانی به معنای توقف نرم  .4

قبل یا بعد از اتمام این ضمانت نامه, در صورت تمایل مشتری، خدمات پشتیبانی یکساله نرم افزار تحت عنوان نسخه جدید نرم افزار    می باشد.

 فاکتور می شود.  

درصدی نسبت به مبلغ پشتیبانی سال قبل )در صورت وجود(    20مبلغ نرم افزار در سال جدید یا افزایش    %25هزینه تمدید خدمات پشتیبانی   .5

 مبلغ ارتقا نرم افزار به نرخ سال جدید )در صورت وجود( است.  %25بعالوه  

 هزینه خدمات پشتیبانی جدید، اول دوره پشتیبانی دریافت می گردد.  .6

 و متعهد به عدم افشای اطالعات است.   ردندادسترسی  مشتری    نرم افزار )بانک اطالعاتی(اطالعات ثبت شده  چاپار سیستم به   .7

 

 

 آیتم های شامل پشتيباني

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

 راهنمای سواالت پیرامون نرم افزار خواهد بود. درمدت ضمانت و پشتیبانی، بخش پشتیبانی پاسخگو و   .2

 در صورت تهیه نسخه جدید و تمایل مشتری, آپدیت نرم افزار در دوره پشتیبانی انجام می شود.  .3

در مدت ضمانت و پشتیبانی، هر اشکال و خطای نرم افزاری که گزارش داده شود، چاپار سیستم متعهد است آن خطا یا اشکال را اصالح نموده   .4

 سخه اصالح شده نرم افزار را  برای مشتری آپدیت کند. و ن

 

 

 مواردی که شامل پشتيباني نمي شود

در صورت اشکال در ایجاد فایل پشتیبان حتما با بخش پشتیبانی چاپار سیستم تماس بگیرید. ایجاد فایل های پشتیبانی و حفاظت و نگهداری   .1

 پشتیبانی خارج است و این مهم بر عهده مشتری است. از آنها از اختیار چاپار سیستم و خدمات  

یر  درخواست تغییرات در نرم افزار، آیتم ها، فرم ها و گزارشات سفارشی جزو پشتیبانی نمی باشد. این موارد پس از بررسی و در صورت امکانپذ .2

 بودن شامل هزینه جداگانه می شود. 

رفع آن، انجام تنظیمات شبکه، مشکل سخت افزاری ، عدم سازگاری با دستگاه های جانبی و نرم  اشکال ویندوز و رفع آن, اشکال در شبکه و   .3

بوده  افزارهای دیگر, نصب هرگونه نرم افزار و قطعات سخت افزاری و دستگاه های جانبی نظیر اسکنر و پرینتر و ... جزو موضوع این ضمانتنامه ن

 و خارج از خدمات پشتیبانی است. 

 

 


