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 چاپار سيستم   ضمانت پشتيباني نرم افزار

 

 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 به معنای توقف نرم خدمات پشتیبانی اتمام تاريخ ضمانت .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    فاکتور  درصدی نسبت به مبلغ  20افزار در سال جديد يا افزايش  مبلغ نرم    %20تیبانی  هزينه تمديد خدمات پش .4

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

 .ددريافت می گرد  یبانتیهزينه خدمات پشتیبانی ، اول دوره پش .5

 ندارد و متعهد به عدم افشای اطالعات است. دسترسی  عاتی( مشتری  ثبت شده نرم افزار )بانک اطال  اطالعاتبه    چاپار سیستم .6

 

 آیتم های شامل پشتيباني 

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

 بود.  واهده پیرامون نرم افزار خ ای سواالت پیش آمد نماهو و ردرمدت ضمانت و پشتیبانی، چاپار سیستم پاسخگ  .2

 ه پشتیبانی انجام می شود. در صورت تهیه نسخه جديد و تمايل مشتری, آپديت نرم افزار در دور .3

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

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

 

 شامل پشتيباني نمي شود  مواردی که

يل های پشتیبان و حفاظت و ايجاد فااس بگیريد.  بانی چاپار سیستم تمش پشتیا بخما بدر صورت اشکال در ايجاد فايل پشتیبان حت .1

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

ز بررسی و در صورت گزارشات سفارشی جزو پشتیبانی نمی باشد. اين موارد پس ازار، آيتم ها، فرم ها و  غییرات در نرم افتدرخواست   .2

 مکانپذير بودن شامل هزينه جداگانه می شود. ا

سازگاری با دستگاه های جانبی    مات شبکه، مشکل سخت افزاری ، عد اشکال ويندوز و رفع آن, اشکال در شبکه و رفع آن، انجام تنظیم .3

ر و ... جزو موضوع اين  و دستگاه های جانبی نظیر اسکنر و پرينتگونه نرم افزار و قطعات سخت افزاری  رهای ديگر, نصب هراو نرم افز

 ضمانتنامه نبوده و خارج از خدمات پشتیبانی است. 

 


