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ضوابط فروش نرمافزارهای مدیریت اطالعات نوسا
به منظور تبیین ضوابط و قواعد فروش و خدمات پس از فروش در راستای ارائه هر چه بهتر خدمات نرمافزاری ،مستند حاضر در  4ماده 6 ،تبصره و  51یادداشت بهه
همراه پیوستهای مرتبط ،به عنوان ضوابط و تعهدات پشتیبانی شرکت نوسا تقدیم میگردد .در این مستند ،صورتحسابهای خریهد مرعهت تهش یر نرمافزارهها و
ابزارهای خریداری شده میباشد.
شرح و مدت زمان خدمات پشتیبانی رایگان سیستم مدیریت اطالعات یکپارچه نوسا از تاریخ صورتحساب خرید
نصب و آموزش

رفع اشکال

ارائه نسخه جدید

شش ماه

یک سال

یک سال

سه ماه

یک سال

-

ارتقای مدل نرمافزارها

دو علسه طی  5ماه

-

-

خرید ابزارها و یا لیسانس کاربر ورود اطالعات نرمافزارها

دو علسه طی  5ماه

-

-

خرید اولین لیسانس نرمافزار مدیریت اطالعات
خرید مجدد لیسانس نرمافزار مدیریت اطالعات و خرید اولیه و یا مجدد لیسانس سایر نرمافزارها

عزئیات ضوابط و تعهدات خدمات پشتیبانی نرمافزارهای مدیریت اطالعات نوسا به شرط پرداخت کامل وعه توسط خریدار ،در پنج ماده به شهر ییهل قابهل ارائهه
خواهد بود:

ماده  . 1نصب و آموزش
مدت زمان خدمات رایگان نصب و آموزش ،با در نظر گرفتن یادداشتهای  5الی  ،51در خصوص خرید اولین لیسانس نرمافزار مهدیریت اطالعهات ،از تاریه
صورتحساب خرید به مدت  6ماه ،و در خصوص خرید مجدد لیسانس نرمافزار مدیریت اطالعات و خرید اولیه و یا مجدد لیهسانس سهایر نرمافزارهها ،از تاریه
صورتحساب خرید به مدت  3ماه ،و در خصوص ارتقای مدل نرمافزارها یا خرید ابزارها و لیهسانس کهاربر ورود اطالعهات نرمافزارهها ،پهس از پرداخهت کامهل
صورتحساب ،تا  2علسه طی حداکثر یک ماه میباشد.

ماده  . 2ارائه نسخههای جدید
مدت زمان ارائه رایگان نس ههای عدید ،با در نظر گرفتن یادداشتهای  5الی  ،51در خصوص خرید اولین لیهسانس نرمافهزار مهدیریت اطالعهات ،از تاریه
صورتحساب خرید به مدت  5سال و در خصوص خرید مجدد لیسانس نرمافزار مدیریت اطالعات و خرید اولیه و یا مجهدد لیهسانس سهایر نرمافزارهها ،ارتقهای
مدل نرمافزارها ،خرید ابزارها و یا افزایش لیسانس کاربر نرمافزارها ،نس ه عدید ارائه نمیگردد.
تبصره  :1ارائه نس ه بروز شده ،در برگیرنده بهبود امکانات و رفت خطاها و اشکاالت بسته نرمافزاری آماده واگذار شده میباشد ،لذا ارائه سایر نرمافزارهها
شامل آن نمیگردد و چنانچه در تکنولوژی استفاده شده در طراحی و تولید نرمافزار تغییر ساختاری و اساسی از قبیل تغیهیر سیهستم عامهل ،تغیهیر پلتفهرم
( )mroftalPو یا تغییرات اساسی در نحوه ارتباط با کاربر صورت پذیرد ،به نحوی که نسل عدیدی از نرمافزار تولید و توسط فروشنده به بازار عرضه گهردد،
آن نرمافزار عرضه شده نس ه بروز شده نرمافزار قبلی محسوب نمیشود.
تبصره  :2ویژگیهای خاص که به عنوان  noftaOیا ابزار عداگانه به نرمافزارهای فعلی اضافه و به ازای دریافت وعه واگذار میشوند ،به عنوان نهس ه
بروز شده محسوب نمیشوند.
تبصره  :3تغییر نس ه نیازی برای تغییر ساختار در پایگاههای اطالعاتی پیشفرض نرمافزار مدیریت اطالعهات کتابهشناختی سهیمرو بوعهود نمهیآورد.
چنانچه مشتری درخواست تغییرات ساختاری در این پایگاه هها را از شهرکت نوسها داشهته باشهد و اعمهال ایهن تغیهیرات میهسر باشهد ،بها در نظهر گرفتهن
یادداشتهای  5الی  ،51هزینه مربوطه مطابق تعرفههای شرکت اخذ خواهد شد.
تبصره  :4در زمان تغییر نس ه نرمافزار مدیریت اطالعات کتابشناختی سیمرو هیچگونه پایگاه اطالعات عدیدی اضافه ن واهد شد .در صهورت نیهاز و
درخواست مشتری به تعریف پایگاه اطالعات عدید و میسر بودن ایجاد پایگاه درخواستی ،با در نظر گرفتن یادداشتهای  5الی  51هزینه مربوطه مطابهق
تعرفههای شرکت و منطبق با نرخ خدمات فنی ت صصی انفورماتیک سازمان نظام صنفی رایانهای اخذ خواهد شد.
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ضوابط فروش نرمافزارهای مدیریت اطالعات نوسا
ماده  . 3رفع اشکال
 . 3-1رفع اشکال کلیه خطاهای حادث شده به دلیل اشکال در نرمافزارهای نوسا

مدت زمان رفت کلیه خطاهای حادث شده به دلیل اشکال در نرمافزارهای نوسا در صورت تهیه آخرین نس ه ،با در نظر گهرفتن یادداشهتهای  5الهی  ،51در
خصوص خرید لیسانس هر یک از نرمافزارها از تاری صورتحساب خرید به مدت  5سال میباشد .ارتقای مدل نرمافزارها ،خرید ابزارها و یها افهزایش لیهسانس
کاربر نرمافزارها شامل خدمات رفت اشکال نمیگردد.
 . 3-2رفع اشکال کلیه خطاهای حادث شده به دلیل اشکال در سایر زیر ساختهای نرمافزاری ،سختافزاری و شبکه

رفت اینگونه مشکالت عزو خدمات پشتیبانی نمیباشد و در صورت اعالم نیاز به همکاری نوسا و میسر بودن رفت اینگونه مشکالت ،هزینهه مربوطهه مطابهق
تعرفههای شرکت و منطبق با نرخ خدمات فنی ت صصی انفورماتیک سازمان نظام صنفی رایانهای اخذ خواهد شد.
 . 3-3رفع اشکال کلیه خطاهای حادثشده به دلیل اشتباهات کاربری و یا دسترسی افراد غیرمسئول و غیرمجاز به نرمافزار و دادههای مربوطه

رفت اینگونه مشکالت عزو خدمات پشتیبانی نمیباشد و در صورت اعالم نیاز به همکاری نوسا و میسر بودن رفت اینگونه مشکالت ،هزینهه مربوطهه مطابهق
تعرفههای شرکت و منطبق با نرخ خدمات فنی ت صصی انفورماتیک سازمان نظام صنفی رایانهای اخذ خواهد شد.
تبصره :5ایجاد هرگونه تغییرات در ساختار پایگاههای اطالعاتی بهصورت مستقیم از طریق  rL LeS LSl Slو یها اعمهال تغیهیرات از طریهق سهایر
نرمافزارها ،پایگاه مربوطه را از حیطه پشتیبانی خارج میکند .در صورت بروز مشکل برای این پایگاهها ،خریدار میتواند از شرکت نوسا همکاری برای رفت
این گونه مشکالت را درخواست نماید که در صورت میسر بودن ،خریدار موظف است هزینه مربوط بهه ایهن قبیهل امهور را مطهابق صورتحهساب عداگانهه
صادرشده توسط شرکت نوسا ،پرداخت نماید.

ماده  . 4خدمات تبدیل اطالعات از سایر نرمافزارها
تبدیل اطالعات از سایر پایگاههای اطالعاتی به نرمافزارهای خریداریشده و همچنین اصال سهاختارهای اطالعهاتی و محاسهباتی عهزو خهدمات پهشتیبانی
محسوب نمیشود .خریدار میتواند از شرکت نوسا همکاری در اینگونه خدمات را درخواست نماید که در صورت میسر بودن انجام خدمات درخواسهتی ،هزینهه
مربوطه مطابق تعرفههای شرکت و منطبق با نرخ خدمات فنی ت صصی انفورماتیک سازمان نظام صنفی رایانهای اخذ خواهد شد.
ً
تبصره  :6تبدیل اطالعات از سایر نرمافزارها به نرمافزار نوسا صرفا شامل محدودهای از اطالعات پایه بوده که توسط تیم فنی شرکت نوسا قابهل تبدیهل
تش یر داده شود .این اطالعات به شکلی که در سیستم مبدأ بوده تبدیل شده و هیچگونه اصال ساختار در اطالعات توسط شرکت نوسا انجام ن واهد
گرفت .کنترل و صحت اطالعات تبدیل شده به عهده خریدار میباشد.
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ضوابط فروش نرمافزارهای مدیریت اطالعات نوسا
یادداشت  :1استفاده از آخرین نس ه بروز شده تمامی نرمافزارها توسط خریدار الزامی است .با توعه به اینکه با ارائه هر نس ه عدید از نرمافزار توسط شرکت نوسا،
ً
عمال  LaulcSو ساختار اطالعاتی تغییر میکند ،لذا پشتیبانی نس ههای قبلی نرمافزار غیرممکن میگردد و در صورت عدم استفاده خریدار از آخرین نهس ه بهروز
شده نرمافزار ،این شرکت هیچگونه مسئولیتی در خصوص ارائه خدمات پشتیبانی و یا رفت اشکال نس ههای قبلی نرمافزارهای فروختهشده ندارد.
یادداشت  :2وعود زیرساخت س تافزاری و نرمافزاری مورد نیاز نسبت به گستردگی استفاده مؤسسات عهت دریافهت خهدمات از نوسها توسهط مهشتری الزامهی
است .آخرین نس ه نیازمندیهای سه تافزاری و نرمافهزاری همهواره در ب هش پهشتیبانی و آمهوزش نرمافزارههای یکاارچهه مهدیرت اطالعهات نوسها بهه آدرس
 www.Oaso.caPقابل دریافت میباشند.
یادداشت  :3خدمات پس از فروش نوسا فقط در خصوص نرمافزارهای آماده این شرکت ،مطابق با امکانات منهدرج در بروشهورها در زمهان خریهداری ،میباشهد.
مشکالت حادث شده به دلیل اشتباهات کاربری ،دسترسی غیر مجاز ،عدم مسئولیت استفادهکننده ،و یا زیرساختهای نرمافهزاری ،سه تافزاری ،وینهدوز ،بهستر
ارتباطی ،شبکه ،تجهیزات ،پایگاه داده ،تنظیمات ،روترها ،سوئیچها ،ویروس ،و اختالالت ایجاد شده در صورت نصب دیگهر نرمافزارهها شهامل خهدمات پهشتیبانی
نمیشوند .مشتری میتواند از شرکت نوسا در رفت این گونه مشکالت درخواست همکاری نماید که در این صورت خریدار موظف است هزینه مربوط به این قبیل امور
را مطابق صورتحساب عداگانه صادرشده توسط شرکت نوسا ،پرداخت نماید.
یادداشت  :4مسئولیت صحت اطالعات ،تهیه پشتیبان ،نگهداری ،ورود ،اصال و هرگونه تغییر در اطالعات به عهده خریدار میباشهد و شهرکت نوسها بهه هیهچ
عنوان وارد مقوله نگهداری یا صحت داده و اطالعات مشتری نمیشود و هیچگونه مسئولیتی در خصوص اطالعات ندارد .چنانچه در حیهن انجهام خهدمات توسهط
شرکت نوسا ،اطالعات مربوط به سیستمهای مشتری دچار اشکال یا ت ریب گردد ،مهشتری ملهزم و متعههد اسهت کهه نهس ه بهه روز پهشتیبان سهالم (Bockuo
اطالعات سالم) خود را داشته باشد و شرکت نوسا ملزم و متعهد است در صورت وعود نس ه پشتیبان سالم ( Bockuoاطالعات سالم) در صهورت نیهاز در بازیابهی
فایل پشتیبان مشتری همکاری نموده و آموزشهای الزم را انجام دهد.
ً
یادداشت  :5در زمان خرید ابزارها (ابزار اتصال از راه دور  ،LnAmو …) و لیسانس کاربر نرمافزارها ،صرفا خدمات مربوط به نصب و آموزش پس از پرداخت کامل
صورتحساب حداکثر  2علسه طی یک ماه میباشد و مدت زمان مربوط به سایر خدمات تغییری ن واهد کرد.
خدمات به سه شیوه حضوری ،تلفنی و آنالین قابل انجام هستند .تش یر نوع ارائه خدمات به عهده کارشناسان شرکت نوسا میباشد .شهایان
یادداشت  :6کلیه ً
یکر است پشتیبانی صرفا در مرکز نصب نرمافزار ،مندرج در صورتحساب فروش ،قابل انجام است.شرکت نوسا متعهد میگردد که تا تعداد مجاز ،کلیه سهرویسهای
حضوری مورد نیاز مشتری عهت انجام خدمات پس از فروش در تهران را ظرف مدت  42ساعت و در شهرستانها نهایتا طی  5هفته (در صورت امکان تهیه بلیط و
محل اقامت مناسب) ارائه داده و به منظور حل مشکالت مشتری اقدام نماید.
یادداشت  :7ارائه هرگونه راهکار اعرایی و اعمال هرگونه تغییرات در اطالعات مشتری ،اعم از ساختار کهدین ،،الگوهها ،قهوانین … ،و همچنیهن ارائهه هرگونهه
خدمات خارج از ساعات کاری شرکت نوسا ،توسط کارشناسان پشتیبانی غیرمجاز بوده و قابل تایید شرکت نوسا نمیباشد.
یادداشت  :8منظور از لغت علسه در این مستند ،حداکثر  3ساعت خدمات توسط تیم پشتیبانی یا فنی نوسا است که در محل مشتری بهصورت حهضوری و یها در
شرکت نوسا قابل ارائه میباشد.
یادداشت  :9در زمان ارائه خدمات پشتیبانی حضوری در مراکزی که فاصله آنها از دفاتر شرکت نوسا بیش از  19کیلومتر باشهد ،هزینهه ایهاب و یههاب ،اقامهت و
ماموریت پرسنل پشتیبانی ،بر اساس تعرفههای شرکت بهصورت عداگانه اخذ میگردد.
یادداشت  :11مواردی مانند فراخوانی اطالعات از فایل اکسل و هر گونه فرآیند ورود اطالعات به سیستم بهعز از درگاههای استاندارد سیستم و برقراری اتهصال و
ارتباط به لحظه سیستم با سایر نرمافزارها ،قابل تأیید نوسا نبوده ،سیستم را از پشتیبانی خارج کرده و عزو خدمات پشتیبانی نمیباشد.
یادداشت  :11لیسانس نرم افزارهای آماده نوسا و خدمات مرتبط با آن فقط برای استفاده به مشتری واگذار گردیده و خریدار حق کای برداری ،تکثیر ،انتقال ،بهره
برداری غیر مجاز و یا واگذاری آن به ش ر ثالث اعم از حقیقی و حقوقی را تحت هیچ عنوانی ندارد .با دریافهت نهسل و یها نهس عدیهد نرمافهزار ،برگهشت تمامهی
نس ههای قبلی و قفلهای مربوطه الزامی است.
یادداشت  :12پس از گذشت مدت خدمات نصب و آموزش ،ارائه نس ه عدید و رفهت اشهکال رایگهان ،هزینهه تهیهه نهس ههای عدیهد و پهشتیبانیهای سهالیانه
نرمافزارها بر اساس آخرین نرخها و فرمولهای مصوب سازمان نظام صنفی رایانهای کشور میباشد.
یادداشت  :13مشتری حق برقراری هرگونه رابطه مستقیم مشاوره ،کاری و یا است دامی با همکاران نوسا را بدون مجوز کتبی صادر شده توسط افهراد دارای حهق
امضاء نداشته و در صورت برقراری اینگونه روابط ،تمامی خدمات مشتری قطت میگردد.
یادداشت  :14شرکت نوسا مسئولیت پرداخت هرگونه خسارت احتمالی را بعهده ن واهد گرفت و درصورت نیاز به دریافت انهواع خهسارت توسهط مهشتری ،تمامهی
هزینههای بیمه مسئولیت خسارتهای درخواست شده نزد یکی از شرکتهای بیمه و هزینههای سربار مرتبط بعهده مشتری میباشد.
یادداشت  :15از آنجا که این ضوابط برای تمامی مشتریان یکسان بوده و در اسناد فروش ثبت میگردد ،هرگونه گواهی کتبی و یا تعهدات شفاهی ارائه شده توسط
پرسنل شرکت نوسا بهعز موارد مندرج در این ضوابط فاقد اعتبار میباشند.

