
 ضوابط فروش قابل ارائه با پرداخت صورتحساب
افزارهای آماده مدیریت اطالعات نوسا بروزرسانی نسخه نرم  

طالعات نوسا، افزارهای آماده مدیریت ا به منظور تبیین ضوابط و قواعد خدمات پس از فروش قابل دریافت به شرط پرداخت کامل صورتحساب بروزرسانی نسخه نرم
های مررتبط، بره عنرواو ضروابط و تتهردات  یادداشت به همرراه پیوسرت 41تبصره، و  8ماده،  2افزاری، مستند حاضر در  و در راستای ارائه هرچه بهتر خدمات نرم

 تتبر است.گردد. این ضوابط به شرط پرداخت کامل از تاریخ صورتحساب تا پایاو مدت درج شده در صورتحساب بروزرسانی مربوطه م بروزرسانی نسخه تقدیم می

 . ارائه، نصب، و آموزش نسخه جدید 1
در نظر گرفترن افزار مدیریت اطالعات مورد استفاده مشتری، با  ارائه، تحویل و نصب آخرین نسخه بروز شده و حداکثر یک جلسه پشتیبانی رایگاو بابت هر نرم

 باشد. ، تا پایاو مدت درج شده در صورتحساب، جزو خدمات پس از فروش این نسخه می41الی  4های  یادداشت
ا شامل آو افزاره باشد، لذا ارائه سایر نرم افزاری آماده واگذار شده می ارائه نسخه بروز شده، در برگیرنده بهبود امکانات و رفع خطاهای بسته نرم :1تبصره 

پلتفررم  افزار تغییر ساختاری و اساسی از قبیرل تغیریر سیرستم عامرل، تغیریر گردد. همچنین چنانچه در تکنولوژی استفاده شده در طراحی و تولید نرم نمی
 (mroftalP )افزار توسط شرکت نوسا تولید و به برازار عرضره گرردد،  و یا تغییرات در نحوه ارتباط با کاربراو صورت پذیرد، به نحوی که نسل جدیدی از نرم

یرا ابرزار بره   noftaOهرای خراک کره بره عنرواو  افزارهای فتلی محسوب نخواهد شرد. همچنیرن وییگی افزارهای عرضه شده، نسخه بروز شده نرم نرم
 شوند. شوند، به عنواو نسخه بروز شده محسوب نمی افزارهای فتلی اضافه و به ازای دریافت وجه واگذار می نرم

افزارهرا  هرای کراربردی و مردیریتی ایرن نرم افزارهای مدیریت اطالعرات نوسرا و ارائره آموزش خدمات نصب و آموزش صرفا شامل نصب نرم:  2تبصره 
رایط، و یرا هرا، شر هرا، گزارش افزارهای زیرساخت و یا انجام هرگونه کار اجرایی از قبیل تتریف و یرا تغیریر در فرم باشد. بدیهی است که نصب سایر نرم می

ت، گونه خدمات اجرایی و میسر بودو اجررای آو توسرط شررک باشد. در صورت نیاز به همکاری نوسا در این ساختار، بخشی از خدمات پشتیبانی نوسا نمی
 .ای اخذ خواهد شد های نوسا و منطبق با آخرین نرخ خدمات فنی تخصصی انفورماتیک سازماو نظام صنفی رایانه های مربوطه مطابق با تترفه هزینه

افرزار قابلیرت برگرشت بره نرسخ  افزارها توسط مشتری، از آنجا کره پایگراه داده نرم در صورت عدم پرداخت کامل هزینه بروزرسانی نسخه نرم:  3تبصره 
 افزارها را از دست خواهد داد.  قدیمی را پس از بروزرسانی نخواهد داشت، همراه با برگشت نسخه جدید، مشتری قابلیت کارکرد با نرم

 گونه خدمات آتی ارائه گردیده است.  در صورت عدم وجود تاریخ در شرح نسخه ارائه شده )مانند شرح تا پایاو سال ...( این نسخه بدوو هیچ: 4تبصره 
باشرند، ایرن  هرای اسرتاندارد برا تتراریف عرام می افزارهای مدیریت اطالعات کتابشناختی سیمرغ و مدیریت مراکز ققنرو  شرامل پایگاه نرم : 5تبصره 

باشرند. چنانچره مرشتری  قابرل دریافرت می www.Oaso.caPافزارها از طریق سایت شرکت نوسا به نشانی  ها برای مشتریاو آخرین نسخه از نرم پایگاه
طره مطرابق برا های مربو ها را از شرکت نوسا داشته باشد و اعمال این تغییرات میسر باشد، هزینره درخواست تتریف پایگاه جدید و یا تغییرات در این پایگاه

 ای اخذ خواهد شد. های نوسا و منطبق با آخرین نرخ خدمات فنی تخصصی انفورماتیک سازماو نظام صنفی رایانه تترفه
گرردد. چنانچره مرشتری درخواسرت آمروزش یرا  فرض نوسا ارائره می همراه با بروزرسانی نسخه پورتال نوسا و سیمرغ، این ابزار مطابق با پیش : 6تبصره 

 .های نوسا اخذ خواهد شد های مربوطه مطابق با آخرین تترفه ها را از شرکت نوسا داشته باشد و این عمر میسر باشد، هزینه تغییرات در پورتال
افزارهای مدیریت اطالعات مانند شبکه سیمرغ، گنجینه کتراب نوسرا، سررویس فراخوانری آنالیرن اطالعرات  های مازاد برخی از نرم سرویس :7تبصره 

انی کره در افزارهای خریداری شده یا بروز شده نبوده و بصورت ارزش افزوده ترا زمر کتابخانه ملی و سرویس فراخوانی آنالین کتابخانه کنگره بخشی از نرم
 گردد. افزارها ارائه می استراتیی شرکت نوسا متنا دار باشد به مشتریاو آخرین نسخه از نرم

افزارهای نوسا و همچنیرن اصرالح سراختارهای اطالعراتی و محاسرباتی جرزو خردمات  های اطالعاتی به نرم تبدیل اطالعات از سایر پایگاه : 8تبصره 
گونه خدمات را درخواست نماید کره در صرورت میرسر برودو انجرام خردمات  تواند از شرکت نوسا همکاری در این شود. خریدار می پشتیبانی محسوب نمی

ذ ای اخر های شرکت و منطبق با آخرین نرخ خدمات فنی تخصصی انفورماتیک سازماو نظام صنفی رایانره های مربوطه مطابق با تترفه درخواستی، هزینه
 باشد که توسط شرکت نوسا قابل تبدیل تشخیص داده شرود. ایرن اطالعرات بره ای از اطالعات پایه می خواهد شد. تبدیل اطالعات صرفًا شامل محدوده

 باشد. گردد. صحت اطالعات تبدیل شده همواره به عهده خریدار می شکلی که در سیستم مبدأ بوده و بدوو هیچ گونه تغییر یا اصالحات تبدیل می

 افزارهای نوسا . رفع اشکال خطاهای موجود و حادث شده به دلیل اشکال در نرم 2
ر گرفترن شده پس از نصب آخرین نرسخه، برا در نظر  افزارهای آماده مدیریت اطالعات خریداری و بروز رفع کلیه خطاهای احتمالی موجود و حادث شده در نرم

های جدیردتر ترا پایراو مردت درج شرده در  های آتی انجام خواهد شد. در صرورت وجرود نرسخه ، طی تما  با پشتیبانی، یا در نسخه41الی  4های  یادداشت
 گردد. افزارهای آماده مدیریت اطالعات نوسا، آو نسخه نیز بصورت رایگاو ارائه می صورتحساب بروزرسانی نرم
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سط شرکت نوسا، افزار تو افزارها توسط خریدار الزامی است. با توجه به اینکه با ارائه هر نسخه جدید از نرم نرم  استفاده از آخرین نسخه بروز شده تمامی: 1یادداشت 
برروز  گردد و در صورت عدم استفاده خریدار از آخرین نرسخه افزار غیرممکن می های قبلی نرم کند، لذا پشتیبانی نسخه و ساختار اطالعاتی تغییر می Saulceعماًل 

 د.شده ندار  افزارهای فروخته های قبلی نرم گونه مسئولیتی در خصوک ارائه خدمات پشتیبانی و یا رفع اشکال نسخه افزار، این شرکت هیچ شده نرم
افزاری مورد نیاز نسبت به گستردگی استفاده مجموعه جهت دریافت خردمات از نوسرا توسرط مرشتری الزامری  افزاری و نرم وجود زیرساخت سخت: :  2یادداشت 

 باشند. قابل دریافت می www.Oaso.caPافزارهای مدیریت اطالعات نوسا به آدر   ها همواره در بخش پشتیبانی و آموزش نرم است. آخرین نسخه نیازمندی
باشرد.  افزارهای آماده این شرکت، مطابق با امکانرات منردرج در بروشرورها در زمراو خریرداری می خدمات پس از فروش نوسا فقط در خصوک نرم:  3یادداشت 

نردوز، برستر افزاری، وی افرزاری، سرخت های نرم کننده، و یا زیرساخت مشکالت حادث شده به دلیل اشتباهات کاربری، دسترسی غیر مجاز، عدم مسئولیت استفاده
افزارها شامل خردمات  ها و اختالالت ایجاد شده در صورت نصب دیگر نرم افزارها، ویرو  ها، باج ارتباطی، شبکه، تجهیزات، پایگاه داده، تنظیمات، روترها، سوئیچ

های مربوط به  گونه مشکالت درخواست همکاری نماید که در این صورت خریدار موظف است هزینه تواند از شرکت نوسا در رفع این شوند. مشتری می پشتیبانی نمی
 این قبیل امور را مطابق با صورتحساب جداگانه صادرشده توسط شرکت نوسا، پرداخت نماید.

باشرد و شررکت نوسرا بره هیرچ  مسئولیت صحت اطالعات، تهیه پشتیباو، نگهداری، ورود، اصالح و هرگونه تغییر در اطالعات به عهده خریدار می: 4یادداشت 
ت توسرط گونه مسئولیتی در خصوک اطالعات ندارد. چنانچه در حیرن انجرام خردما شود و هیچ عنواو وارد مقوله نگهداری یا صحت داده و اطالعات مشتری نمی

 Bockuoبره روز پرشتیباو سرالم )  های مشتری دچار اشکال یا تخریب گردد، مرشتری ملرزم و متتهرد اسرت کره نرسخه شرکت نوسا، اطالعات مربوط به سیستم
اطالعات سالم( در صرورت نیراز در بازیابری  Bockuoاطالعات سالم( خود را داشته باشد و شرکت نوسا ملزم و متتهد است در صورت وجود نسخه پشتیباو سالم )

 های الزم را انجام دهد. فایل پشتیباو مشتری همکاری نموده و آموزش
باشد. شرایاو  کلیه خدمات به سه شیوه حضوری، تلفنی و آنالین قابل انجام هستند. تشخیص نوع ارائه خدمات به عهده کارشناساو شرکت نوسا می: 5یادداشت 

 افزار، مندرج در صورتحساب فروش، قابل انجام است. ذکر است پشتیبانی صرفًا در مرکز نصب نرم
و همچنیرن ارائره …  ارائه هرگونه راهکار اجرایی و اعمال هرگونه تغییرات در ساختار اطالعات مشتری، اعم از سراختار کردین ، الگوهرا، قروانین، : 6یادداشت 

 د.باش هرگونه خدمات خارج از ساعات کاری شرکت نوسا، توسط کارشناساو 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   3 منظور از لغت جلسه در این مستند، حداکثر  : 7یادداشت 
کیلومتر باشرد، هزینره ایراب و ذهراب، اقامرت و  08در زماو ارائه خدمات پشتیبانی حضوری در مراکزی که فاصله آنها از دفاتر شرکت نوسا بیش از : 8یادداشت 

 گردد. صورت جداگانه اخذ می های شرکت به ماموریت پرسنل پشتیبانی، بر اسا  تترفه
فراخوانری  افزارها و یرا مرواردی ماننرد صورت مستقیم و یا اعمال تغییرات از طریق سایر نرم های اطالعاتی به ایجاد هرگونه تغییرات در ساختار پایگاه : 9یادداشت 

ها  افزارهرا برا سرایر سیرستم مافزارها و برقراری اتصال و ارتباط به لحظره نر  های استاندارد نرم جز از درگاه اطالعات از فایل اکسل و هر گونه فرآیند ورود اطالعات به 
توانرد از  هرا، خریردار می باشد. در صورت بروز مرشکل بررای ایرن پایگاه افزارهای خریدار را از پشتیبانی خارج کرده و جزو خدمات پشتیبانی نمی قابل تأیید نبوده، نرم

 اخت نماید.های مربوطه را جداگانه پرد گونه مشکالت را درخواست نماید که در صورت میسر بودو، خریدار موظف است هزینه شرکت نوسا همکاری برای رفع این
ل، بهره قالیسانس نرم افزارهای آماده نوسا و خدمات مرتبط با آو فقط برای استفاده به مشتری واگذار گردیده و خریدار حق کپی برداری، تکثیر، انت :11یادداشت 

برگرشت تمامری  افرزار، برداری غیر مجاز و یا واگذاری آو به شخص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی را تحت هیچ عنوانی ندارد. با دریافرت نرسل و یرا نرسخ جدیرد نرم
 ها الزامی است. افزار بروز شده برای استفاده از نسخ جدید نرم USBافزاری  های سخت های مربوطه الزامی است. وجود قفل های قبلی و قفل نسخه

باشد، در مواردی که خریدار از سایر محصوالت و خردمات شررکت  افزارهای مدیریت اطالعات نوسا می این مستند تنها شامل ضوابط بروزرسانی نرم: 11یادداشت 
باشند. چنانچه مشتری در  نماید، تمامی ضوابط مربوطه بصورت جداگانه قابل دریافت می  برداری می و ... نیز بهره RFIDافزارهای مالی، راهکارهای  نوسا مانند نرم

در خرصوک های خرید و یا بروزرسانی بخشی از محصوالت و خدمات خود اقدام ننماید، تمامی تتهدات شرکت نوسرا بره مرشتری  اجرای ضوابط و یا پرداخت هزینه
 تمامی محصوالت و خدمات قطع خواهد گشت.

ق مشتری حق برقراری هرگونه رابطه مستقیم مشاوره، کاری و یا استخدامی با همکاراو نوسا را بدوو مجوز کتبی صادر شده توسط افرراد دارای حر:  12یادداشت 
مرشکالت در  گردد. در صرورت خرابری داده و یرا برروز گونه روابط، تمامی تتهدات و خدمات به مشتری قطع می امضاء شرکت نوسا نداشته و در صورت برقراری این

 تری خواهد بود.ها، تمامی خسارات وارده به عهده مش افزارها و راهکار نتیجه همکاری شخصی با همکاراو فتلی و یا قبلی نوسا و دیگر اشخاک در پشتیبانی نرم
شرکت نوسا مسئولیت پرداخت هرگونه خسارت احتمالی را به عهده نخواهد گرفت و در صورت نیاز به دریافت انواع خسارت توسط مرشتری، تمامری :  13یادداشت 

 اشد.ب های سربار مرتبط به عهده مشتری می 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 تتهدات شفاهی ارائه شده تو از آنجا که این ضوابط برای تمامی مشتریاو یکساو بوده و در اسناد فروش ثبت می: 14یادداشت 

ت همکاری شخرصی 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
 باشیم. وشاپرسنل با خریدار، لطفًا این موضوع را به مدیریت نوسا گزارش دهید تا در ارائه یکساو خدمات خوب و برخورد یکنواخت پرسنل با مشتریاو ک
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