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 سیستم نرم افساري نوين پرداز اعطاي نماينذگيقرارداد 

   31      /       /     : تاریخ 

  

 تِ هطخصات ریل : ًوایٌذُایي قراداد فی هاتیي 

  ضرکتٍ ًام خاًَادگی / ًام ًام 

  / ضوارُ ثبت کذ هلی

  ًطاًی

  کذ پستی

  تلفي / ّوراُ

  آدرس پست الکترًٍیکی
 

  : اعغاكٌٌذٍُ 

 گردد . ......... تِ ضرح ٍ ضرایظ ریل هٌعقذ هی....................................تِ ًوایٌذگی آقای / خاًن  .............. ًَیي پرداز ضركت 

 

هی تاضذ كِ عثق تَافقات  اعغای ًوایٌذگی عاهلیت فرٍش ٍ آهَزش ًرم افسارّای حساتذاری ًَیي پردازایي قرارداد هرتَط تِ 

 .زیر هی تاضذ ركر ضذُ در  قِ هٌذ تِ فعالیت در هَاردصَرت گرفتِ ًوایٌذُ عال

 عاهلیت فرٍش     

 كِ تعرفِ ّای پرداخت پَرساًت آى تر عثق خذٍل زیر است. 

 درصذ پَرساًت تعذاد ًسخِ ّا ردیف

 درصذ20 كوتر از سِ ًسخِ در هاُ 1

 ًسخ3ِدرصذ افسایص ترای هعرفی تیص از 2 ًسخِ در هاُ 10تا  3 2

 درصذ30 ًسخِ در هاُ 10تیطتر از  3
 

 آهَزش بِ هطترياى      

الزم تِ ركر است كِ تعذاد خلسات آهَزضی هصَب تِ ترتیة دٍ ، سِ ٍ چْار خلسِ ترای ًسخِ ّای فرٍضگاّی سادُ ، هتَسظ ٍ  

 20ضَد كِ سْن آهَزش دٌّذُ پیطرفتِ هی تاضذ ٍ تِ ازای ّر یك از پكیح ّای تَلیذ ٍ تاركذ یك خلسِ اضافِ در ًظر گرفتِ هی 

 درصذ از كل هثلغ قرارداد خَاّذ تَد.

 

 طرفین قرارداد : مشخصات 2ماده 

 

 موضوع قرارداد : 2ماده 

 

 طـراح ي مـجری اتًماســیًوُای مالـی ي اداری

 ارائٍ دَىدٌ ساماوٍ ارسال پیامک ایىتروتی
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 ًوایٌذُ حق درج آگْی در خرایذ ، رٍزًاهِ ّا ٍ تَزیع تراكت ّای تثلیغاتی را دارا هی تاضذ. .1

تخطی از ایي هَارد در صَرت توایل  كلیِ اهَر هرتَط تِ پطتیثاًی ٍ ارتقاء تِ عْذُ تَلیذ كٌٌذُ ًرم افسار هی تاضذ كِ .2

 تِ ًوایٌذُ است. قاتل تفَیض

ایي  2ركر ضذُ در هادُ هلسم تِ پرداخت پَرساًت ًوایٌذُ پس از تسَیِ حساب كاهل هطتری عی تعرفِ ّای  اعغاكٌٌذُ .3

  هی تاضذ. قرارداد

 

 

 

 

ایي قرارداد هی تاضذ كِ ایي تعرفِ ّا هطوَل   1ًوایٌذُ هلسم تِ عقذ قرارداد عی تعرفِ ّای هٌذرج در پیَست  .1

 تخفیفات در هٌاسثت ّا ٍ اعیاد اعالم ضذُ در عَل سال هی گردد.

درصذ تخفیف از تعرفِ ّای اعالم ضذُ ترای هطتری در صَرت تسَیِ حساب  10ًوایٌذُ هداز تِ در ًظر گرفتي حذاكثر  .2

 كل هثلغ قرارداد تِ صَرت ًقذی هی تاضذ.

ًوایٌذُ هلسم تِ تسَیِ حساب كاهل تا هطتری ٍ اعغاكٌٌذُ حذاكثر ظرف یك ّفتِ پس از تحَیل قفل سخت افساری هی  .3

 تاضذ.

قاء ًرم افسار ٍپاسخگَیی تلفٌی هطتریاى عثق قرارداد عقذ ضذُ تا ًوایٌذُ هلسم تِ ارائِ خذهات پطتیثاًی فٌی ،ارت .4

 هطتری هی تاضذ.

 شرايط دفتر نماينذگي  : 5ماده 

 

 كافی ًت ٍ...( -دفاتر حساتذاری یا حساترسی -داضتي هدَز از اتحادیِ)كاهپیَتر .1

 ساعت كاری(8) ًرم افسارداضتي خظ تلفٌی اختصاصی خْت پطتیثاًی فٌی  .2

 یا قَلٌاهِ یك سالِ تِ ًام ًوایٌذُ داضتي هكاى تداری تا ارائِ هذارک هالكیت .3

 ساعت كاری (8) داضتي ًیرٍی پطتیثاى فٌی خْت پاسخگَیی تِ سَاالت رایح هطتریاى ٍپیگیری تازاریاتی هطتریاى .4

 .تِ ًوایٌذُ تعلق هیگیرد دفتر ًوایٌذگی درصذ پَرساًت10درصَرت داراتَدى ضرایظ دفترًوایٌذگی  .5

هادُ ٍ یك پیَست ،سِ صفحِ ٍ دٍ ًسخِ تٌظین گردیذُ ٍ ّر دٍ ًسخِ دارای ارزش یكساى هی تاضٌذ ٍ تا تقای  5ایي قرارداد در  

سالهی ایراى ضخصیت حقیقی ٍحقَقی  اهضاء كٌٌذگاى آى هعتثر است. ایي قرارداد از لحاػ قاًًَی از قَاًیي هعتثر در خوَْری ا

 تثعیت هیٌوایذ.

 اهضاء ًوایٌذُ                                                                   اهضاء اعغاكٌٌذُ

 

 

 

 اعطاكننذهتعهذات  : 3ماده 

 

 نماينذهتعهذات  : 4ماده 

 

 اتر نماينذگي: شرايط دف 5ماده 
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3132درسال  :تعرفِ ًرم افسارّای حسابذاری ٍهالی ًَيي پرداز3پیَست   

 

 قیوت ًام هحصَل

 رايگاى زيربستِ چاپ چك

 ريال  353315111 سادُ ًرم افسار حسابذاری ًسخِ ی

 ريال153،15111   ًرم افسار حسابذاری ًسخِ هتَسظ

 ريال 350115111 ًرم افسار حسابذاری ًسخِ پیطرفتِ

 ريال 111511150 زير بستِ ارتباط با ترازٍی ديجیتال

 ريال 354115111 خظ0زيربستِ کالر آی دی با سخت افسار 

 ريال  053115111 خظ2با سخت افسار زير بستِ کالر آی 

 ريال  353115111 زير بستِ تَلیذ ٍ بْای توام ضذُ

 ريال 351115111 زير بستِ تَلیذ ٍ چاپ بارکذ

 ريال 35،315111 زير بستِ ارتباط با ساهاًِ پیاهك ايٌترًتی

 ريال GSM 054115111زير بستِ ارتباط با پیاهك سین کارتی بِ اًضوام هَدم 

 ريال 051115111 حضَر ٍ غیاب

 ريال 051115111 حقَق ٍ دستوسد

 ريال151115111 زيربستِ کاهل حضَر ٍ غیاب ٍ حقَق ٍ دستوسد

 ريال 353115111 ّر ًسخِ –ًسخِ اًذرٍيذ حسابذاری )حساب يار( 

 ريال 353115111 ٍب سرٍيس )پیص ًیاز اًذٍريذ ٍ سايت(

 ريال 051115111 عراحی سايت)ًوايطگاُ کاال(

 ريال 051115111 )فرٍضگاُ کاال(عراحی سايت 

 ريال 351115111 ّر ًسخِ -ًسخِ باجِ )کاليٌت فرٍش(


