
 ضوابط فروش قابل ارائه با پرداخت صورتحساب
افزارهای آماده اداری و مدیریت اطالعات  نرم ١٣٫١۵نسخه   

افزارهای آماده مدیریت مالی نوسا نرم ١٠٫٠٢و یا نسخه   
بـسته  ۱۰٫۰۲به منظور تبیین ضوابط و تعهدات خدمات پس از فروش قابل دریافت به شرط پرداخت کامـل وجـه صورتحـساب خریـد امکانـات جدیـد نـسخه 

یادداشـت  ۱۲تبصره، و  ۱۴ماده،  ۳افزارهای آماده اداری و مدیریت اطالعات نوسا، مستند حاضر در  بسته نرم ۱۳٫۱۵افزارهای آماده مالی نوسا و یا نسخه  نرم
تقدیـم  ۱۴۰۰های مرتبط، به عنوان ضوابط و تعهـدات خریـد امکانـات نـسخ جدیـد در سـال  افزارها و پیوست افزاری نرم های سخت به همراه آخرین نیازمندی

 باشد. معتبر می ۱۴۰۰گردد. تعهدات شرکت نوسا در این ضوابط به شرط پرداخت کامل و عدم وجود بدهی از تاریخ صورتحساب تا پایان سال  می

 . ارائه، نصب، و آموزش نسخ جدید ١
افزارهای آماده اداری و مدیریـت  بخشی از بسته نرم ۱۳٫۱۵افزارهای آماده مالی و یا نسخه جدید  بخشی از بسته نرم ۱۰٫۰۲ارائه، تحویل و نصب نسخه جدید 

مـورد افـزار موجـود و  اطالعات نوسا که نسخ قدیمی آن(ها) توسط مشتری از قبل خریداری شده باشد، و حداکثر یک جلـسه پـشتیبانی رایگـان بابـت هـر نرم
 باشد. ، جزو خدمات پس از فروش این نسخ می۱۴۰۰، تا پایان سال ۱۲الی  ۱های  استفاده مشتری، با در نظر گرفتن یادداشت

افزارهـای  باشـد، لـذا ارائـه سـایر نرم افـزاری آمـاده واگـذار شـده قبلـی می نسخ بروز شده در برگیرنده بهبود امکانات و رفع خطاهای بسته نرم : ١تبصره 
بـان افزارهـا تغیـیر سـاختاری و اساسـی از قبیـل تغیـیر ز  گردد. چنانچه در تکنولوژی استفاده شـده در طراحـی و تولیـد نرم خریداری نشده شامل آن نمی

افزارها توسط شـرکت  و یا تغییرات در نحوه ارتباط با کاربران صورت پذیرد، به نحوی که نسل جدیدی از نرم)  Platform(زیرساخت، سیستم عامل، پلتفرم 
ی خـاص ها افزارهای فعلی محسوب نخواهند شد. همچنین همواره ویژگی افزارهای عرضه شده، نسخه بروز شده نرم نوسا تولید و به بازار عرضه گردد، نرم

 شوند. شوند، به عنوان امکانات نسخه بروز شده محسوب نمی افزارهای فعلی اضافه و به ازای دریافت وجه واگذار می یا ابزار به نرم Optionکه به عنوان 
باشـد. بـدیهی اسـت کـه نـصب سـایر  افزارهـا می هـای کـاربردی ایـن نرم افزارهای نوسا و ارائه آموزش نصب و آموزش صرفا شامل نصب نرم:  ٢تبصره 

هـا، شـرایط، کـدینگ، داده و یـا  هـا، گزارش و یا انجام هرگونه کار اجرایی از قبیل تعریف و یـا تغیـیر در فرم SQLافزارهای زیرساخت مانند ویندوز یا  نرم
رکت، ها توسـط ایـن شـ گونه خدمات اجرایی و میسر بودن اجرای آن باشد. در صورت نیاز به همکاری در این ساختار، بخشی از خدمات پشتیبانی نوسا نمی

 .ای اخذ خواهد شد های نوسا و منطبق با آخرین نرخ خدمات فنی تخصصی انفورماتیک سازمان نظام صنفی رایانه های مربوطه مطابق با تعرفه هزینه
افزار قابلیت برگشت به نسخ قدیمـی  افزارها توسط مشتری، از آنجا که پایگاه داده نرم در صورت عدم پرداخت کامل مبلغ خرید نسخ جدید نرم:  ٣تبصره 

 افزارها را از دست خواهد داد.  را پس از بروزرسانی نخواهد داشت، همراه با برگشت نسخ جدید، مشتری قابلیت کارکرد با نرم
 در صورت عدم وجود تاریخ در یادداشت ذیل صورتحساب (مانند شرح تا پایان سال ...) ، نسخه بدون خدمات رایگان ارائه گردیده است. : ۴تبصره 
آیـد.  یافزار بوجود نم افزار پرسنلی و حقوق و دستمزد، با تغییر نسخه تغییری در ساختار اطالعاتی و محاسباتی در این نرم با توجه به ماهیت نرم : ۵تبصره 

 ۱های  شتسازی شده را از شرکت داشته باشد و اعمال این تغییرات میسر باشد، با در نظر گرفتن یاددا چنانچه مشتری درخواست تغییرات در ساختار پیاده
یـز کند و قابل تغیـیر توسـط مـشتری ن افزار به سفارش مشتری تغییر می های نوسا اخذ خواهد شد. از آنجا که این نرم ، هزینه مربوطه مطابق تعرفه۱۲الی 
 د.باش ها، اطالعات ثبتی و ارسالی همواره به عهده مشتری می ها، گزارش باشد، کنترل صحت و قانونی بودن تمامی ساختارها، محاسبات، پرداخت می

های اکسل عرضه شده نیازی به تغییر نخواهنـد Templateافزاری بروز شده، ساختار  در صورت وجود ابزار تولید گزارشات خاص در بسته نرم : ۶تبصره 
، هزینـه ۱۲الـی  ۱های  داشت، در صورت درخواست اعمال تغییرات توسط مشتری و میسر بودن اعمال تغییرات درخواستی، با در نظر گـرفتن یادداشـت

یدادهـا های استاندارد وابستگی زیادی به ساختار مالی مـشتری و نحـوه ثبـت رو های نوسا اخذ خواهد شد. از آنجا که اخذ گزارش مربوطه مطابق با تعرفه
باشـد و شـرکت نوسـا  نمایـد همـواره بـه عهـده مـشتری می که اخذ گزارش را با مـشکل مواجـه می  دارد، رفع مشکالت مربوط به محتوای داده و ساختار

و در مـورد های خریداری شده با استاندارد نوسا را داشته  گونه مسئولیتی در این موارد نخواهد داشت. شایان ذکر است مشتری تنها امکان اخذ گزارش هیچ
 ها، شرکت نوسا هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. ها، تغییرات و یا نسخ آتی این گزارش سایر گزارش

و باشـد. تعریـف، تغیـیر،  از پیـش تعریـف شـده می  افزار خام بدون هر گونه فرآینـد ها و اتوماسیون کسب و کار یک نرم افزار مدیریت فرآیند نرم : ٧تبصره 
ی افزار همواره به عهده مشتری است. در صورت موجود بودن فرآیند از پیش تعریـف شـده مـورد نیـاز مـشتر  کنترل صحت فرآیندهای گوناگون در این نرم

یرسـاخت جـاوا ها و ز  ها و یـا اجـرا، طراحـی و تغیـیر در فرآینـد خرید آن بصورت جداگانه امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به مشاوره در راه اندازی فرآینـد
 گردد. های نوسا دریافت می های پیچیده، هزینه مشاوره و اجرای این ساختار بصورت جداگانه مطابق با تعرفه اسکریپت جهت پشتیبانی از فرآیند

گـردد. چنانچـه مـشتری درخواسـت آمـوزش یـا  فرض نوسا ارائـه می همراه با بروزرسانی نسخه پورتال نوسا و سیمرغ، این ابزار مطابق با پیش : ٨تبصره 
 .های نوسا اخذ خواهد شد های مربوطه مطابق با آخرین تعرفه ها را از شرکت نوسا داشته باشد و این امر میسر باشد، هزینه تغییرات در پورتال
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باشـند،  های استاندارد با تعـاریف عـام می افزارهای مدیریت اطالعات کتابشناختی سیمرغ و مدیریت میراث فرهنگی ققنوس شامل پایگاه نرم : ٩تبصره 
باشند. چنانچه مـشتری  قابل دریافت می www.nosa.comافزارها از طریق سایت شرکت نوسا به نشانی  ها برای مشتریان آخرین نسخه از نرم این پایگاه

طـه مطـابق بـا های مربو ها را از شرکت نوسا داشته باشد و اعمال این تغییرات میسر باشد، هزینـه درخواست تعریف پایگاه جدید و یا تغییرات در این پایگاه
 ای اخذ خواهد شد. های نوسا و منطبق با آخرین نرخ خدمات فنی تخصصی انفورماتیک سازمان نظام صنفی رایانه تعرفه

افزارها مانند شبکه سیمرغ، گنجینه کتاب نوسا، ابر ققنوس، سـرویس فراخوانـی آنالیـن اطالعـات کتابخانـه  های مازاد برخی از نرم سرویس : ١٠تبصره 
اسـتراتژی  افزارهای خریداری شده یا بروز شده نبوده و بصورت ارزش افزوده تا زمانی کـه در ملی و سرویس فراخوانی آنالین کتابخانه کنگره بخشی از نرم

 گردد. افزارها ارائه می پذیر باشد به مشتریان آخرین نسخه از نرم شرکت نوسا معنا دار و امکان
افزارهای نوسا و همچنیـن اصـالح سـاختارهای اطالعـاتی و محاسـباتی جـزو خـدمات  های اطالعاتی به نرم تبدیل اطالعات از سایر پایگاه : ١١تبصره 

گونه خدمات را درخواست نماید که در صـورت میـسر بـودن انجـام خـدمات  تواند از شرکت نوسا همکاری در این شود. مشتری می پشتیبانی محسوب نمی
ذ ای اخـ های شرکت و منطبق با آخرین نرخ خدمات فنی تخصصی انفورماتیک سازمان نظام صنفی رایانـه های مربوطه مطابق با تعرفه درخواستی، هزینه

باشد که توسط شرکت نوسـا قابـل تبـدیل تـشخیص داده شـود. ایـن اطالعـات  ای از اطالعات پایه می خواهد شد. تبدیل اطالعات صرفًا شامل محدوده
 باشد. گردد. صحت اطالعات تبدیل شده همواره به عهده خریدار می همواره به شکلی که در سیستم مبدأ بوده و بدون اصالحات تبدیل می

 افزارهای نوسا . رفع اشکال خطاهای موجود و حادث شده به دلیل اشکال در نرم ٢
الـی  ۱های  افزارهای آماده خریداری و بروز شده پس از نصب آخرین نسخه، با در نظر گرفتن یادداشـت رفع کلیه خطاهای احتمالی موجود و حادث شده در نرم

های  افزارهای آماده مالی و یا نسخه نرم xx/۱۰های جدیدتر  های آتی انجام خواهد شد. در صورت وجود نسخه ، طی پیگیری با واحد پشتیبانی، یا در نسخه۱۲
 گردد. ، آن نسخ نیز بصورت رایگان ارائه می۱۴۰۰افزارهای آماده اداری و مدیریت اطالعات تا پایان سال  نرم xx/۱۳جدیدتر 

و یـا اعمـال تغیـیرات از طریـق سـایر   SQL Serverصـورت مـستقیم از طریـق  های اطالعاتی به ایجاد هرگونه تغییرات در ساختار پایگاه: ١٢تبصره 
رها و برقراری اتـصال افزا های استاندارد نرم جز از درگاه افزارها و یا مواردی مانند فراخوانی اطالعات از فایل اکسل و هر گونه فرآیند ورود اطالعات به  نرم

در صورت بـروز کند.  افزارها را از پشتیبانی خارج می سرور نوسا قابل تأیید نبوده و نرم APIها بدون استفاده از  افزارها با سایر سیستم و ارتباط به لحظه نرم
ری گونه مشکالت را درخواست نماید کـه در صـورت میـسر بـودن، مـشت تواند از شرکت نوسا همکاری برای رفع این ها، خریدار می مشکل برای این پایگاه
 های مربوط به این قبیل امور را مطابق با صورتحساب جداگانه صادرشده توسط شرکت نوسا، پرداخت نماید. موظف است هزینه

 افزاری های سخت ها و شرایط استفاده از قفل افزار . الیسنس استفاده از نرم ٣
تکثیر، انتقال،  برداری، افزارهای آماده نوسا و خدمات مرتبط با آن فقط برای استفاده به مشتری واگذار گردیده و مشتری حق کپی نسخه اجرایی از الیسنس نرم

زار، برگـشت افـ برداری غیرمجاز و یا واگذاری آن به شخص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی را تحت هیچ عنوانی ندارد. با دریافت نـسل و یـا نـسخ جدیـد نرم بهره
یـسنس نگهـداری ال  افزار(هـای) پایـه، ابـزاری بـرای کنـترل و افزاری همراه بـا نرم های سخت های مربوطه الزامی است. قفل های قبلی و قفل تمامی نسخه

و مـسئولیت شـود  هـا هرگـز ذخـیره نمی ها تعبیه گردیده است. اطالعـات مـشتری در ایـن قفل جلوگیری از استفاده و کپی غیرمجاز آن افزارها بوده و برای نرم
 ها الزامی است. افزار بروز شده برای استفاده از نسخ جدید نرم USBافزاری  های سخت باشد. وجود قفل ها همواره به عهده خریدار می نگهداری و سالمت آن

ای و همچنیـن جهـت  های غیر نقدی، قابلیت ارائه کاربر و یا امکانات اجـاره به دالیل امنیتی، کنترل کپی برداری غیر مجاز، کنترل پرداخت:  ١٣تبصره 
چنـد های زمانی مختلف بین  افزاری تعبیه گردیده که در بازه های سخت ها، یک سیستم امنیتی درون قفل همکاری بهتر در شرایط مفقودی یا سرقت قفل

ی افزار  سـخت  گردد. پس از فعال شدن ایـن سیـستم، قفـل ها فعال می ماه تا چند سال و یا همراه با نوسانات سیگنال و همچنین تالش به شکستن قفل
ای دربر نداشته و وابسته به وجود پـشتیبانی یـا تهیـه آخریـن  این امر هیچ گونه هزینه USBهای  ریزی مجدد خواهد داشت. برای قفل مزبور نیاز به برنامه

 باشد. در هر یک از دفاتر شرکت نوسا تا زمان رایج بودن این نوع تکنولوژی در سطح کشور قابل انجام می USBهای  ریزی قفل نسخه نخواهد بود. برنامه
باشد و بـه هیـچ عنـوان هیـچ یـک از  افزار و دیگر مستندات فنی و طراحی نمی نرم Sourceخرید الیسنس و یا نسخه جدید آن هرگز شامل :  ١۴تبصره 

یـق سـایت افزارهـا از طر  ها و مستندات نحوه نصب و کار بـا نرم موارد مذکور در هیچ مقطعی از زمان در اختیار مشتری قرار نخواهد گرفت. تمامی بروشور
افزارها قرار دارد. مالکیت و کلیـه حـق و حقـوق مـادی و معنـوی ناشـی از تمـامی نـسخ  ) در اختیار خریداران آخرین نسخ نرمwww.nosa.comنوسا (

 افزار ایران (نوسا) محفوظ است. افزار و سخت افزارهای فروخته شده برای همیشه و از هر جهت برای شرکت نرم الیسنس نرم
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زار توسـط افـ افزارهای نوسا توسط خریدار الزامی است. با توجه به اینکه با ارائـه هـر نـسخه جدیـد از نرم نرم  استفاده از آخرین نسخه بروز شده تمامی:  ١یادداشت 

گردد و در صورت عدم استفاده خریـدار از  افزار غیرممکن می های قبلی نرم کند، لذا پشتیبانی کامل نسخه و ساختار اطالعاتی تغییر می Sourceشرکت نوسا، عمًال 
 شده ندارد. فروخته افزارهای های قبلی نرم گونه مسئولیتی در خصوص ارائه خدمات پشتیبانی و یا رفع اشکال نسخه افزار، این شرکت هیچ آخرین نسخه بروز شده نرم

افزاری مورد نیاز نسبت به گستردگی استفاده مجموعه جهت دریافت خدمات از نوسا توسط مشتری الزامی است.  افزاری و نرم وجود زیرساخت سخت:  ٢یادداشت 
 USB   باشند. استفاده از سرورهای مجـازی در کـارکرد مناسـب قفـل قابل دریافت می www.nosa.comها همواره در سایت نوسا به آدرس  آخرین نسخ نیازمندی

 سرور الزامیست. APIو  SOAPبرای استفاده از  IP Staticگردد، همچنین وجود اینترنت مناسب و  پیشنهاد نمی USB Over IPساز بوده و بدون ابزار  مشکل
افزارهای آماده این شرکت، مطابق با امکانـات منـدرج در بروشـورها و مـوارد درج شـده در مـستند  خدمات پس از فروش نوسا فقط در خصوص نرم:  ٣یادداشت 

ات نسخه و یـا کننده، تغییر  باشد. مشکالت حادث شده به دلیل اشتباهات کاربری، دسترسی غیر مجاز، عدم مسئولیت استفاده امکانات نسخه در زمان خریداری می
هـا و اختـالالت  روسافزارهـا، وی ها، باج افزاری، ویندوز، بستر ارتباطی، شبکه، تجهیزات، پایگاه داده، تنظیمات، روترهـا، سـوئیچ افزاری، سخت های نرم زیرساخت

همکـاری نمایـد گونه مشکالت درخواست  تواند از شرکت نوسا در رفع این شوند. مشتری می افزارها شامل خدمات پشتیبانی نمی ایجاد شده در صورت نصب دیگر نرم
 د.های مربوط به این قبیل امور را مطابق با صورتحساب جداگانه صادرشده توسط شرکت نوسا، پرداخت نمای که در این صورت خریدار موظف است هزینه

باشـد و شـرکت نوسـا بـه هیـچ  مسئولیت صحت اطالعات، تهیه پشتیبان، نگهداری، ورود، اصالح و هرگونه تغییر در اطالعات به عهده خریـدار می:  ۴یادداشت 
م خـدمات گونه مسئولیتی در خصوص اطالعات مشتری ندارد. چنانچه در حیـن انجـا شود و هیچ عنوان وارد مقوله نگهداری یا صحت داده و اطالعات مشتری نمی

 Backupم (بـه روز پـشتیبان سـال  افزارهای مشتری دچار اشکال یا تخریب گردد، مشتری ملزم و متعهد است که نسخه توسط شرکت نوسا، اطالعات مربوط به نرم
اطالعات سالم) در صـورت نیـاز در بازیابـی  Backupاطالعات سالم) خود را داشته باشد و شرکت نوسا ملزم و متعهد است در صورت وجود نسخه پشتیبان سالم (

 های الزم را انجام دهد. فایل پشتیبان مشتری همکاری نموده و آموزش
باشـد.  کلیه خدمات نوسا به سه شیوه حضوری، تلفنی و آنالین قابل انجام هستند. تشخیص نوع ارائه خدمات به عهده کارشناسـان شـرکت نوسـا می:  ۵یادداشت 

 افزار، مندرج در صورتحساب فروش، قابل انجام است. همواره پشتیبانی صرفًا در مرکز نصب نرم
و همچنیـن ارائـه …  ارائه هرگونه راهکار اجرایی و اعمال هرگونه تغییرات در ساختار اطالعات مشتری، اعـم از سـاختار کـدینگ، الگوهـا، قـوانین، :  ۶یادداشت 

 د.باش هرگونه خدمات خارج از ساعات کاری شرکت نوسا، توسط کارشناسان پشتیبانی در قالب این ضوابط غیرمجاز بوده و قابل تایید شرکت نوسا نمی
 .باشد   ساعت خدمات توسط یکی از پرسنل نوسا است که در محل مشتری و یا در شرکت نوسا قابل ارائه می   ۳ منظور از لغت جلسه حداکثر  : ٧یادداشت 
کیلومتر باشد، هزینه ایاب و ذهاب، ماموریـت و  ۵۰ها از دفاتر شرکت نوسا بیش از  در زمان ارائه خدمات پشتیبانی حضوری در مراکزی که فاصله آن:  ٨یادداشت 

 گردد. صورت جداگانه اخذ می های شرکت نوسا به اقامت پرسنل پشتیبانی، بر اساس تعرفه
ار از باشد، در مواردی که خرید افزارهای آماده مالی، اداری و مدیریت اطالعات نوسا می این مستند تنها شامل ضوابط خرید امکانات نسخه جدید نرم:  ٩یادداشت 

نماید، تمامی ضوابط مربوطه بصورت جداگانه   برداری می افزار و ... نیز بهره افزارها، سخت ، سایر نرمRFIDسایر محصوالت و خدمات شرکت نوسا مانند راهکارهای 
ب شده اقـدام های خرید و یا بروزرسانی بخشی از محصوالت و خدمات صورتحسا باشند. چنانچه مشتری در اجرای ضوابط و یا پرداخت کامل هزینه قابل دریافت می

 .گشتننماید و یا بدهی خود را بصورت کامل تسویه نکرده باشد، تمامی تعهدات شرکت نوسا به مشتری در خصوص تمامی محصوالت و خدمات قطع خواهد 
د فـرامشتری حق برقراری هرگونه رابطه مستقیم مشاوره، کاری و یا استخدامی با همکاران قبلی و فعلی نوسا را بدون مجوز کتبی صادر شده توسط ا:  ١٠یادداشت 

داده و یـا بـروز گردد. در صورت خرابـی  گونه روابط، تمامی تعهدات و خدمات نوسا به مشتری قطع می دارای حق امضاء شرکت نوسا نداشته و در صورت برقراری این
یچگونـه هـا، ایـن شـرکت ه افزارهـا و راهکار مشکالت در نتیجه همکاری شخصی با همکاران فعلی و یا قبلی نوسا و دیگـر اشـخاص غـیر مجـاز در پـشتیبانی نرم

 باشد. ها بخشی از تعهدات پشتیبانی شرکت نوسا نمی مسئولیتی در خصوص تبعات وارده نخواهد داشت و رفع اینگونه خرابی
شرکت نوسا مسئولیت پرداخت هرگونه خسارت احتمالی را به عهده نخواهد گرفت و در صورت نیاز به دریافت انواع خسارت توسـط مـشتری، تمامـی :  ١١یادداشت 

 باشد. ی میهای سربار مرتبط با آن به عهده مشتر  های بیمه و هزینه های درخواست شده با سقف درخواستی نزد یکی از شرکت های بیمه مسئولیت خسارت هزینه
سط گردد، هرگونه گواهی کتبی و یا تعهدات شفاهی ارائه شده تو از آنجا که این ضوابط برای تمامی مشتریان یکسان بوده و در اسناد فروش ثبت می:  ١٢یادداشت 

ت همکـاری شخـصی باشند. در صورت اعالم پرسنل به مواردی خارج از این ضوابط و یا درخواس جز موارد مندرج در این ضوابط فاقد اعتبار می پرسنل شرکت نوسا به
 ان کوشا باشیم.تریپرسنل با خریدار، لطفًا این موضوع را به مدیریت شرکت نوسا گزارش دهید تا در ارائه یکسان خدمات مطلوب و برخورد یکنواخت پرسنل با مش

۹۹۱۲۱۲شماره :   
۳از  ۳صفحه   


