شرکت نرم افسار حسابداری زمرد
قرارداد پشتیبانی

ایي لشاسداد فی هب ثیي ششوز ًشم افضاس حسبثذاسی صهشد ثِ ًشبًی اَّاص خیبثبى عبلمبًی ثیي سی هششی ٍ هسلن
جٌت ثبًه اًظبس سبخشوبى صهشد عجمِ سَم ٍ  ............................................وِ اص ایي ثِ ثؼذ وبسثش ًبهیذُ هی شَد ثب
ششایظ ریل هٌؼمذ هی گشدد ٍ عشفیي هلضم ثِ اجشای هفبد آى هی ثبشٌذ.

بند  -1موضوع و مدت قرارداد

لشاسداد دششیجبًی ًشم افضاس حسبثذاسی صهشد ًسخِ  .......................ثشای هذر یه سبل ٍ اص سبسیخ  ....................لغبیز
 ........................هی ثبشذ.

بند  -2نصب و آموزش

ششوز صهشد هشؼْذ هی گشدد دس اص فشٍش ًشم افضاس ثِ وبسثش ،ظشف هذر  77سبػز ثب ّوبٌّگی لجلی جْز ًظت ٍ
آهَصش ًشم افضاس دس ششوز ٍ یب هحل وبسثش الذام ًوبیذ .ثشای خذهبر سسبًی ثِ وبسثشاى شْشسشبًی ٍ غیش ثَهی جْز
ًظت ٍ آهَصش ًشم افضاس ،اص عشیك سلفي ٍ ثشًبهِ دششیجبى اص ساُ دٍس) )Team Viewerاهىبًذزیش هی ثبشذ.
 - 7-1دس طَسر دششیجبًی حضَسیّ ،ضیٌِ ایبة ٍ رّبة وبسشٌبس ششوز ثِ ػْذُ وبسثش هی ثبشذ.
بند  - 3تعهدات پشتیبانی شرکت نرم افسار حسابداری زمرد

آهَصش اٍلیِ ًشم افضاس حسبثذاسی صهشد
طذٍس وذ فؼبلسبصی
اسائِ آخشیي ٍسطى ًشم افضاس ثِ وبسثشاى
دبسخگَیی ثِ سَاالر ٍ هشىالر وبسثشاى
سفغ هشىالر احشوبلی ًشم افضاس حسبثذاسی اص عشیك ًشم افضاس دششیجبًی اص ساُ دٍس ) )Team Viewer
هشبٍسُ دس صهیٌِ هسبئل حسبثذاسی ٍ هبلی وبسثشاى
 -3-1ثؼذ اص خشیذ ًشم افضاس سَسظ وبسثش ،ثِ هحض طبدس شذى وذ فؼبلسبصی دس طَسر اسشفبدُ یب ػذم اسشفبدُ اص
ًشم افضاس صهشد ،دششیجبًی ثِ هذر یه سبل فؼبل هی شَد .الصم ثِ روش اسز دس طَسر ػذم اسشفبدُ اص
ًشم افضاسّن،وبسثش هَظف ثِ دشداخز ّضیٌِ دششیجبًی سبلیبًِ هی ثبشذ .دس طَسر ػذم دشداخز ،ششوز ّیچگًَِ
خذهبر دششیجبًی ثِ وبسثش هزثَس سا سضویي ًویىٌذ ٍ سؼْذی ثشای اسائِ خذهبر فَق ثِ وبسثش ًذاسد.

شرکت نرم افسار حسابداری زمرد
قرارداد پشتیبانی

 -3-7دس خظَص اسسمبء ًشم افضاس چٌبًچِ وبسثش ًیبص ثِ اهىبًبر سغَح ثبالسش سا داششِ ثبشذ هی سَاًذ ثب دشداخز
هب ثِ الشفبٍر سغح خشیذاسی شذُ ٍ سغح هَسد ًظش ،ثب دسیبفز وذ فؼبلسبصی ًشم افضاس سا اسسمبء دّذّ.وچٌیي دس
طَسر ًیبص ثِ یه هبطٍل خبص دس سغَح ثبالسش وبسثش هی سَاًذ ثب دشداخز ّضیٌِ آى ،ثب دسیبفز وذ فؼبلسبصی هبطٍل
هَسد ًظش سا فؼبل ًوبیذ.
 -3-3دس طَسسی وِ لفل سخز افضاسی دچبس هشىل ٍ غیش لبثل اسشفبدُ گشدد ثب سشخیض وبسشٌبس دششیجبًی یه
ػذد لفل سخز افضاسی ثِ طَسر سایگبى ثِ وبسثش سحَیل دادُ هی شَد .دس طَسر گن شذى ،شىسشِ شذى ٍ یب
سشلز لفل سخز افضاسی،وبسثش هَظف اسز ثشای خشیذ لفل جذیذ الذام ًوبیذ ٍ ّضیٌِ یه لفل  %55هجلغ سغح
ًشم افضاس خشیذاسی شذُ هی ثبشذ.
 -3-4چٌبًچِ سیسشوی ثذٍى لفل سخز افضاسی اص ششوز صهشد خشیذاسی شَد (لفل ًشم افضاسی) دس طَسر ًظت
هجذد ًشم افضاس ثش سٍی سیسشن جذیذ الضاهبً ثشای ًظت ًبهحذٍد ًشم افضاس ثبیذ لفل سخز افضاسی خشیذاسی شَد.
فؼبلسبصی ًشم افضاس حسبثذاسی صهشد ثش سٍی لفل ًشم افضاسی ،فمظ ٍ فمظ ثش سٍی ّوبى سیسشن اٍلیِ اهىبًذزیش
هی ثبشذ.
 -3-5دس خظَص هشالجز اص اعالػبر ٍاسد شذُ دس ًشم افضاس ٍ سْیِ فبیل دششیجبى،وبسثش هَظف اسز ثِ طَسر سٍصاًِ
ثه آح گیشی یب دششیجبى گیشی اعالػبر سا اًجبم دّذ لزا دس طَسر اص ثیي سفشي اعالػبر ٍ فبیل دششیجبى سَسظ
وبسثش ،ششوز صهشد ّیچگًَِ هسئَلیشی سا سمجل ًخَاّذ وشد.
 -3-6دس طَسسی وِ هبله ًشم افضاس لظذ سغییش هبلىیز ٍ یب ٍاگزاسی آى سا داششِ ثبشذ ،ثبیذ لجل اص ّش گًَِ الذام ثب
ششوز ًشم افضاس حسبثذاسی صهشد سوبس حبطل ًوبیذ ٍ هشخظبر وبسثش جذیذ ًشم افضاس سا اعالع دّذ ،دس غیش ایي
طَسر ششوز اص اسائِ ّش گًَِ خذهبر ثِ وبسثش جذیذ هؼزٍس خَاّذ ثَد.
 -3-7وبسثش هَظف اسز جْز اسشفبدُ اص خذهبر دششیجبًی ششوز صهشد ،الضاهبً ایٌششًز داششِ ثبشذ .
بند  – 4خدمـــات فــنـــــی

ششوز صهشد ّیچگًَِ سؼْذی دس لجبل خذهبر فٌی ًذاسد ٍ خذهبر فٌی شبهل سؼْذار دششیجبًی ًوی ثبشذ .وبسثش
هَظف اسز حذالل یه دسشگبُ وبهذیَسش یب لخ سبح سبلن دس اخشیبس وبسشٌبس ششوز ،جْز ًظت ًشم افضاس
حسبثذاسی لشاس دّذ .ثذیْی اسز دس طَسر خشاثی سیسشن ٍ یب ػذم ثبال آهذى سیسشنّ ،ضیٌِ ّبی هشثَط ثِ اًجبم
خذهبر فٌی ثِ طَسر جذاگبًِ اص وبسثش دسیبفز هی شَد.

شرکت نرم افسار حسابداری زمرد
قرارداد پشتیبانی

خذهبر فٌی ثِ ششح صیش هیجبشذ:
ًظت ٍ هًَشبط سیسشن سخز افضاس وبهذیَسش (اسوجل سیسشن )
دبسسیشي ثٌذی ّبسدیسه ( ایجبد دسایَس ّبی هٌغمی )
ًظت ٍیٌذٍص ٍ سوبهی دسایَس ّبی سیسشن.
ساُ اًذاصی شجىِ هحلی ثِ ّوشاُ سٌظین ٍ دیىشثٌذی سیسشن ّبی سشٍس ٍ والیٌز
اشششان گزاسی ایٌششًز دس شجىِ هحلی ) ) Lan

ًظت دشیٌشش ٍ اشششان گزاسی آى دس شجىِ هحلی ( ) Lan
دششیجبى گیشی ٍ ثبصیبثی اعالػبر ّبسدیسه.
ّضیٌِ ّش گًَِ سجْیضار ٍلَاصم جبًجی ٍ سخز افضاس ثِ ػْذُ هشششی هی ثبشذ.
 -4-1سٌظیوبر سشٍس ٍ دیىشثٌذی آى ثشای اٍلیي ثبس سایگبى هی ثبشذ چٌبًچِ وبسثش لظذ سؼَیض سشٍس یب اسسمبء
سیسشن سا داششِ ثبشذ ثبیذ ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ وبًفیگ ٍ دیىشثٌذی هجذد سشٍس سا سمجل ًوبیذ.
بند  – 5سفارشــات برنــــامه نویســـــی

ًشم افضاس حسبثذاسی صهشد دس سغَح هخشلف ٍ ثب سَجِ ثِ ًیبصّبی ػوَهی وبسثشاى سْیِ ٍ ػشضِ شذُ اسز .ثذیْی
اسز وِ ّش گًَِ سغییشار اسبسی ٍ اًجبم سفبسشبر ثشًبهِ ًَیسی عجك ًیبصّبی خبص یه وبسثشثب سَجِ ثِ سشخیض
ثشًبهِ ًَیسبى ششوز ٍدس اص سظوین گیشی ٍ دشداخز ّضیٌِ اص عشف وبسثش اهىبًذزیش هی ثبشذ.

بند  -6فســخ قـــرارداد

ثبثز فسخ لشاسداد  ،دس طَسسی وِ وبسثش ًسجز ثِ سؼْذار لیذ شذُ هشؼْذ ًجبشذ ششوز صهشد هی سَاًذ هشاست لغغ
خذهبر دششیجبًی سا وشجب ثِ وبسثش اػالم ًوبیذ.
ایي لشاسداد دس دٍ ًسخِ ثِ اهضبی عشفیي لشاسداد سسیذُ ٍ ّش دٍ ًسخِ دس حىن ٍاحذ هی ثبشذ.

امضاء کارشناس فروش شرکت

امضاء کاربر محترم

