شماره 312124:
صفحه  2از 1

ضوابط فروش و خدمات پس از فروش قابل ارائه با پرداخت
صورتحساب اشتراک سرویس ابری نرمافزارهای مالی نوسا
به منظور تببین ضوابط و قواعد فروش و خدمات پس از فروش قابل دریافت به شرط پرداخت کامل صورتحساب اشتراک سرویس ابری نرمافزارهای ماای نوساا و
در راستای ارائه بهتر خدمات نرمافزاری مستند حاضر در  4ماده  4تبصره و  21یادداشت به همراه پیوستهای مرتبط به عنوان ضوابط فروش و خدمات پاس از
فروش اشتراک سرویس ابری نرمافزارهای نوسا تقدیم م گردد.

 . 1تعریف از اشتراک سرویس ابری نرمافزارهای مالی نوسا
با توجه به رشد روز افزون شبکههای کامپیوتری و ارتقای سطح کم و کیف شبکههای گسترده مانند اینترنت استفاده از محاصوتت نرمافازاری باه صاورت
ابری به دییل صرفه جوی قابل توجه در هزینههای تهیه و نگهداری نرمافزار و سرور و قابلیت دسترس به یحظه باه نرمافازار از هار نقطاه جغرافیاای ماورد
استقبال قرار گرفته است.
شرکت نرمافزار و سخت افزار ایران (نوسا) نیز همگام با رشد تکنویوژی در سال  2811امکان استفاده از نرمافزار مای یکپارچاه را باه صاورت اباری بار روی
سرورهای شرکت به منظور معرف و نمایش امکانات راه اندازی نمود .با توجه به استقبال مخاطبین به سرویس های اباری و بهباود زیرسااختهای شابکه در
ایران شرکت نوسا از سال  2831سرویس ابری نرمافزارهای مای یکپارچه نوسا را برای ارائه به مشتریان به صورت رسم آغاز نمود .در این شیوه مشتریان از
طریق اینترنت به پایگاه مربوطه در سرورهای شرکت نوسا متصل شده و بر اساس موارد و مدت زمان خریداری شده از سیستم استفاده م کنند.

 . 2شیوه فروش اشتراک سرویس ابری نرمافزارهای نوسا
تقریبا تمام اجزای نرمافزارهای مای یکپارچه نوسا به صورت ابری قابل استفاده است .با در نظر گرفتن یادداشتهای  2ای  21مشتری م تواند حق امتیاز
استفاده از آخرین نسخه هر یک از نرمافزارهای و یا ابزارها را برای مدت معین و با تعداد کاربر همزمان دیخواه خریداری و در صورت نیاز ناسبت باه تمدیاد در
سال های بعد اقدام نماید .همچنین تعداد کاربران مورد استفاده تا پایان دوره خریداری شده قابل افزایش خواهند بود .تعرفههای مرباوط باه حاق امتیااز ساال
اول تمدید حق امتیاز سال های بعد و هزینه کاربران همزمان و همچنین هزینه تغییرات تعریف کاربران و سایر هزینههای مرتبط هماواره بار اسااس آخریان
تعرفههای شرکت نوسا تهیه و توسط واحد فروش شرکت نوسا قابل دریافت م باشند.
همانند شیوه فروش ییسانس نرمافزار مای یکپارچه نوسا در سرویس ابری نیز تعداد کاربران همزمان مبنای اصل محاسبه است .وییکن پس از خریاد کاربار
همزمان برای هر مشتری به تعداد کاربران همزمان خریداری شده کاربر نرمافزار در سرور نوسا نیز تعریف م گردد در صورت نیاز به تعریاف کااربران ماازاد
غیر همزمان تغییر در اطالعات کاربران برگشت پشتیبان و یا هرگونه سرویس پشت سرور ابری نوسا هزیناه سارویس باصورت ماوردی دریافات م گاردد.
همچنین بر خالف شیوه فروش ییسانس در مدل ابری مشتری تنها یک پایگاه اطالعات در اختیار خواهد داشات و در صاورت نیااز باه پایگاههاای بیاشتر
م بایست حق امتیاز استفاده از پایگاههای دیگر را نیز خریداری نماید.
تبصره  :1سرویس ابری نرمافزار حسابداری تنها بصورت ساتنه قابل ارائه م باشد سایر نرمافزارها و کاربران باا واحاد مااه و صارفا بار اسااس ماهاای
باق مانده سرویس ابری حسابداری قابل فروش م باشد .در صورت که نرمافزارها برای دورهی طوتن تری از نرمافزار حسابداری پایه فااکتور گاردد در
صورت عدم خرید آت سرویس حسابداری قابلیت استفاده از تمام نرمافزارها و کاربران نیز امکانپذیر نم باشد.
تبصره  :2بهای سیستم مدیریت هزینه بر اساس مجموع تعداد کاربران همزمان حسابداري و دریافات و پرداخات محاسابه گردیاده اسات .در صاورت
افزایش تعداد کاربران این نرمافزارها توسط خریدار و عبور از بازهی مربوطه هزینه ماهانه این سیستم در بازه جدید اخذ خواهد شد.
تبصره  :3در سیستم حقوق و دستمزد تنها فیلدها فرمولها و فرمهای استاندارد به صورت ابری در اختیار خواهند بود و در صورت نیاز به تغیایرات در
ساختار پایه در صورت میسر بودن تغییرات درخواست هزینه مربوطه بر اساس تعرفههای شرکت اخذ خواهد شد.

 . 3خدمات رفع اشکال و آموزش
در زمان خریداری اشتراک سرویس ابری نرمافزار های مای یکپارچه نوسا تا زمان اتمام مدت استفاده رفع اشکال و آموزش تلفن و آنالین با در نظر گرفتان
یادداشتهای  2ای  21به صورت رایگان انجام خواهد شد .استفاده از انجمنهای پشتیبان راهنماهای نرمافزارها و ویدیوهای آموزش موجود نایز در ایان
دوره همواره رایگان م باشد .خدمات و جلسات آموزش حضوری بخش از خدمات پشتیبان سرویس ابری نبوده و در صورت نیاز به جلسات حاضوری هزیناه
این جلسات مطابق با تعرفههای شرکت و استانداردهای انجمن صنف رایانهای کشور دریافت م گردد.
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ضوابط فروش و خدمات پس از فروش قابل ارائه با پرداخت
صورتحساب اشتراک سرویس ابری نرمافزارهای مالی نوسا
 . 4حفاظت از اطالعات
از آنجا که در این شیوه استفاده از نرمافزار (به صورت ابری) اطالعات مشتری بر روی سرورهای شرکت نوسا ذخایره و نگهاداری م شاود شارکت نوساا باه
منظور حفظ اطالعات مشتریان تالش خود را جهت تهیه پشتیبان از پایگاههای اطالعات مشتریان به صورت هفتگ م نماید .به همیان جهات در صاورت
بروز مشکل برای اطالعات مشتری با در نظر گرفتن یادداشتهای  2ای  21امکان بازگردانادن آخارین پاشتیبان ساایم موجاود میاسر خواهاد باود .بارای
اطمینان خاطر گرفتن  LMXحاوی تمام اطالعات از سیستم نیز همواره به مشتری توصیه م گردد.
تبصره  :4در پایان مدت زمان استفاده از سرویس ابری در صورت درخواست کتب تا  2ماه پس از پایان دوره اشتراک شرکت نوسا اطالعات مشتریان را
به انتخاب مشتری در یک از قایب های "پشتیبان نوسا" "پشتیبان بانک اطالعات  "LQXو یا "با فرمت  "LMXدر اختیار وی قرار خواهد داد.
یادداشت  :1وجود زیرساخت مورد نیاز برای استفاده از کالینت ابری نوسا توسط ماشتری ایزاما اسات .آخارین ناسخه نیازمنادیهای شابکه ساختافزاری و
نرمافزاری همواره در بخش پشتیبان و آموزش نرمافزارهای یکپارچه مای نوسا به آدرس  www.nosa.comقابل دریافت م باشند.
یادداشت  :2خدمات پس از فروش نوسا فقط در خصوص نرمافزارهای آماده این شرکت مطابق با امکاناات منادرد در بروشاورها در زماان خریاداری م باشاد.
مشکالت حادث شده به دییل اشتباهات کاربری دسترس غیر مجاز عدم مسئوییت استفادهکننده و یا زیرساختهای نرمافازاری ساختافزاری وینادوز باستر
ارتباط شبکه تجهیزات پایگاه داده تنظیمات روترها سوئیچها بادافزارها ویروسها و اختالتت ایجاد شده در صورت نصب دیگر نرمافزارها شامل خادمات
پشتیبان نم شوند .مشتری م تواند از شرکت نوسا در رفع این گونه مشکالت درخواست همکاری نماید که در این صورت خریدار موظف است هزینههای مربوط به
این قبیل امور را مطابق با صورتحساب جداگانه صادرشده توسط شرکت نوسا پرداخت نماید.
یادداشت :3مسئوییت صحت اطالعات نگهداری ورود اصالح و هرگونه تغییر در اطالعات به عهده خریدار م باشد و شرکت نوسا به هیاچ عناوان وارد مقویاه
صحت داده و اطالعات مشتری نم شود و هیچ گونه مسئوییت در خصوص اطالعات ندارد .چنانچه در حین انجام خدمات توسط شرکت نوسا اطالعات مربوط به
سیستم های مشتری دچار اشکال یا تخریب گردد شرکت نوسا ملزم و متعهد است در صورت وجود نسخه پشتیبان سایم در بازیاب فایل پشتیبان همکاری نماید.
یادداشت  :4ارائه هرگونه راهکار اجرای و اعمال هرگونه تغییرات در ساختار مای مشتری اعم از ساختار کدینگ ایگوها قوانین … و همچنیان ارائاه هرگوناه
خدمات خارد از ساعات کاری شرکت نوسا توسط کارشناسان پشتیبان در قایب این ضوابط غیرمجاز بوده و قابل تایید شرکت نوسا نم باشد.
یادداشت  :5منظور از یغت جلسه در این مستند حداکثر  8ساعت خدمات توسط یک از پرسنل نوسا است که در محل مشتری و یا در شرکت نوسا قابل ارائه م باشد.
یادداشت  :6در زمان ارائه خدمات پشتیبان حضوری در مراکزی که فاصله آنها از دفاتر شرکت نوسا بیش از  11کیلومتر باشاد هزیناه ایااب و ذهااب اقامات و
ماموریت پرسنل پشتیبان بر اساس تعرفههای شرکت بهصورت جداگانه اخذ م گردد.
یادداشت  :7مواردی مانند فراخوان اطالعات از فایل اکسل و هر گونه فرآیند ورود اطالعات به سیستم بهجز از درگاههای استاندارد سیستم و برقاراری اتاصال و
ارتباط به یحظه سیستم با سایر نرمافزارها قابل تأیید نوسا نبوده سیستم را از پشتیبان خارد کرده و جزو خدمات پشتیبان نم باشد.
یادداشت  :8حق امتیاز استفاده از سرویس ابری نرمافزارهای آماده نوسا و خدمات مرتبط با آن فقط برای استفاده به مشتری واگذار گردیده و خریادار حاق کپا
برداری تکثیر انتقال بهره برداری غیر مجاز و یا واگذاری آن به شخص ثایث اعم از حقیق و حقوق را تحت هیچ عنوان ندارد.
یادداشت  :9این مستند تنها شامل ضوابط مرتبط با اشتراک نرمافزارهای مای نوسا م باشد در مواردی که خریدار از سایر محصوتت و خدمات شرکت نوسا نیاز
بهرهبرداری م نماید تمام ضوابط مربوطه بصورت جداگانه قابل دریافت م باشند .چنانچه مشتری در اجرای ضوابط و یا پرداخت هزینههای خرید و یا بروزرساان
بخش از محصوتت و خدمات خود اقدام ننماید تمام تعهدات شرکت نوسا به مشتری در خصوص تمام محصوتت و خدمات قطع خواهد گشت.
یادداشت  :11مشتری حق برقراری هرگونه رابطه مستقیم مشاوره کاری و یا استخدام با همکاران نوسا را بدون مجوز کتب صادر شده توسط افاراد دارای حاق
امضاء شرکت نوسا نداشته و در صورت برقراری اینگونه روابط تمام تعهدات و خدمات به مشتری قطع م گردد .در صاورت خرابا داده و یاا باروز ماشکالت در
نتیجه همکاری شخص با همکاران فعل و یا قبل نوسا و دیگر اشخاص در پشتیبان نرمافزارها و راهکارها تمام خسارات وارده به عهده مشتری خواهد بود.
یادداشت  :11شرکت نوسا مسئوییت پرداخت هرگونه خسارت احتمای را به عهده نخواهد گرفت و در صورت نیاز به دریافت انواع خسارت توسط ماشتری تماما
هزینههای بیمه مسئوییت خسارتهای درخواست شده با سقف درخواست نزد یک از شرکتهای بیمه و هزینههای سربار مرتبط به عهده مشتری م باشد.
یادداشت  :12از آنجا که این ضوابط برای تمام مشتریان یکسان بوده و در اسناد فروش ثبت م گردد هرگونه گواه کتب و یا تعهدات شفاه ارائه شده توسط
پرسنل شرکت نوسا بهًجز موارد مندرد در این ضوابط فاقد اعتبار م باشند .در صورت اعالم پرسنل به مواردی خارد از این ضوابط و یا درخواست همکاری شخاص
پرسنل با خریدار یطفا این موضوع را به مدیریت نوسا گزارش دهید تا در ارائه یکسان خدمات خوب و برخورد یکنواخت پرسنل با مشتریان کوشا باشیم.

