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 این درخواست بدون مهر و امضاء فاقد هرگونه اعتبار جهت پیگیری می باشد .
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نکاتی درباره نصب مجدد نرم افزار نوسا بر روی سرور


به دلیل کاهش سرعت ،استفاده از سرورهای مجازی جهت راه اندازی نرمافزار توصیه نمیگردد .در صورت لزوم ،به دلیل مشکل کندی این نوع سرورها
در استفاده از پورتهای  ،USBبکارگیری از نرمافزارهای USB Gatewayیا سایر ابزار شبکه سازی پورتهای USBپیشنهاد میگردد.



فایل پشتیبان نوسا در زمان خرابی داده ،اشکاالت سختافزاری ،اشکاالت نرمافزاری و سایر مشکالت مانند ویروسهای باجگیر ،تنها راه قابل اطمینان
برای برگشت اطالعات شما میباشد .لذا همواره تاکید میگردد که پشتیبان گیری از طریق مدیریت سیستم نوسا (و با کنترل آزمایش صحت پشتیبان
در منوی ادمین) انجام شده و فایلهای حاوی اطالعات پشتیبان در حافظهای خارج از محیط سرور نوسا ) (External Hard, CD, Flash, ...نگهداری
گردد .تنظیمات مربوط به پشتیبان گیری اتوماتیک در پایگاه  ،SQLبه دلیل عدم اطمینان به این نوع پشتیبانها در زمان خرابی سرور و مشکالت
ناشی از این روش ،توصیه نمیگردد و این تنظیمات توسط کارشناسان نوسا انجام نخواهد شد.



با توجه به اینکه بخش پشتیبانی مالی نوسا تنها از آخرین نسخه نرم افزار نوسا پشتیبانی می کند ،الزم است آخرین نسخه نرم افزار روی سرور نوسا
نصب شود .بنابراین اگر با مجموعه دیگری تبادل اطالعات از طریق  Backupهای نوسا دارید عالوه بر آن که نسخه  SQLسرور نوسا باید در هر دو محل
یکسان باشد ،مجموعه مذکور نیز می بایست اقدام به ارسال درخواست و تغییر نسخه نرم افزار نوسا به آخرین نسخه نماید.



در صورت استفاده از  ،SOAPتنظیمات مربوط به پیکربندی تجهیزات شبکه ،فایروالهای موجود و آنتی ویروس ها به عهده مشتری می باشد  .در محل
نصب سرور میبایست بستر مخابراتی  Dedicatedو پهنای باند مناسب با توجه به حجم عملیات ،وجود داشته باشد .از آنجا که در بسیاری از خطوط
اینترنتی ،پهنای باند ،ظرفیت اعالمی در دریافت اطالعات ( )Downloadبوده و ظرفیت ارسال اطالعات ) (Uploadبسیار کمتر میباشد ،تاکید
میگردد خط مخابراتی مورد استفاده باید دارای ظرفیت خوب در هر دو جهت ارسال و دریافت باشد (به ازای هر کاربر همزمان  256Kb ، SOAPپهنای
دوطرفه پیشنهاد میگردد).



برای راهاندازی ماژول وب سرویس  SOAPیک  IP Staticمخابراتی یا استفاده از  Dynamic DNSو ابزار شبیهسازی  IP Staticبرای دسترسی به
نرمافزار مالی نوسا از طریق اینترنت مورد نیاز میباشد .پیاده سازی این بسترها بخشی از خدمات واحد پشتیبانی سیستمهای مالی نوسا نمیباشند.



برای مراکزی که نیاز دارند حجم اطالعات زیادی را بطور یکجا بر روی بستر مخابراتی جابجا نمایند (فراخوانی  )XMLالزم است که بین کالینت و سرور
ارتباط مستقیم ( )Point to Pointبرقرار گردد و استفاده از  SOAPپیشنهاد نمیگردد.



آموزش راه اندازی یک کالینت نوسا ،آموزش بازیابی یک پایگاه اطالعاتی و همچنین چگونگی تعریف مجدد کاربران در آن ،توسط پرسنل پشتیبانی
شرکت نوسا انجام خواهد شد و در صورت تمایل کاربر به راه اندازی و بازیابی تمام کالینت ها و پایگاههای اطالعاتی بنا به تشخیص واحد فروش ،هزینه
ای جداگانه برای انجام آن در فاکتور صادره برای مشتری در نظر گرفته خواهد شد.



جهت انتخاب نسخه  SQLجدید می بایست این نکته را مدنظر داشته باشید که شرکت ماکروسافت نهایتا تا  2نسخه باالتر از نسخه قبلی را پشتیبانی
می نماید ،همچنین استفاده از نسخه های پائین تر از نسخه قبلی  SQLنیز امکان پذیر نمی باشد.

درخواست دهنده ................................................ :

سمت .................................................. :
مهر و امضاء

 این درخواست بدون مهر و امضاء فاقد هرگونه اعتبار جهت پیگیری می باشد .

