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طـراح و مـجری اتوماســیونهای مالـی و اداری
ارائه دهنده سامانه ارسال پیامک اینترنتی

قرارداد فروش و پشتیبانی سیستم نرم افزاری نوین پرداز
ماده  : 1مشخصات طرفین قرارداد

این قراداد فی مابین خریدار به مشخصات ذیل :
نام و نام خانوادگی  /نام شرکت
کد ملی  /شماره ثبت
نشانی
کد پستی
تلفن  /همراه
آدرس پست الکترونیکی

و فروشنده  :گروه نرم افزاری نوین پرداز به نمایندگی آقای  /خانم  ..........................به شرح و شرایط ذیل منعقد می گردد .
ماده  : 2موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از فروش  ،نصب ،آموزش و پشتیبانی سیستم نرم افزاری نوین پرداز به مشخصات ذیل :
نسخه
شناسه قفل (ها)
سریال قفل (ها)

تا یک سال پس از تاریخ انعقاد قرارداد

مدت زمان پشتیبانی

 کالینت شبکه (  .........نسخه)

 نسخه آندروید ( .........نسخه)  زیربسته چاپ بارکد

 زیربسته تولید وبهای تمام شده  زیربسته کالرآی دی

افزونه های نصب

 وب سرویس(مخصوص آندروید و سایت)

 فراخوان صوتی

 نرم افزار پشتیبان گیری اینترنتی

 زیربسته ارتباط با ترازوی دیجیتال – کانفیگ ترازو (........عدد)  باجه فروش(  ..........نسخه)
Server IP :
Access Point IP:
Modem Name:

مشخصات ارتباط با ترازو

Modem Password:
Scale(s) IP:
تنظیمات وب سرویس

رمزعبور

نام کاربری

نحوه آشنایی

تعداد جلسات آموزشی

ماده  : 3نحوه پرداخت
قیمت سیستم با مشخصات مندرج در ماده ( ............................... )1ریال معادل حروفی  ........................................................................................می باشد
که با هماهنگی گروه نرم افزاری نوین پرداز به نحو ذیل پرداخت می گردد :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................... .........

امضاء خریدار

امضاء فروشنده
آدرس دفترمرکزی :مشهد -انتهای بلوار خیام شمالی – خیابان عقیق – نبش فیروزه 8
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ماده  : 4تعهدات فروشنده
 .1فروشنده ضامن صحت عملکرد نرم افزار در طول مدت قرارداد می باشد .
 .2ارائه خدمات پشتیبانی فنی در محل فروشنده در طول مدت قرارداد بصورت رایگان انجام می پذیرد .
 .3فروشنده متعهد به راهنمایی برای استفاده از نرمافزار می باشد ولی تعه دی نسبت به عدم آگاهی خریدار از ضوابط ودانش مهندسی
ندارد.

 .4فروشنده ملزم به ارائه مشاوره تلفنی و اینترنتی در طول مدت قرارداد می باشد .

ماده  : 5تعهدات خریدار
 .1خریدار ملزم به نگهداری از قفل سخت افزاری مربوطه می باشد و در صورت مفقود شدن هزینه تعویض قفل دریافت می گردد که
این هزینه در صورت تحویل قفل سخت افزاری قبلی مسترد می گردد  .الزم به ذکر است که در صورت مفقودی قفل و دریافت قفل
جدید  ،قفل قدیمی از درجه اعتبار ساقط می گردد .
 .2خریدار موظف به پرداخت به موقع و کامل مبلغ قرارداد مطابق با ماده ( )3این قرارداد می باشد .
 .3پشتیبان گیری  ،حفظ و نگهداری از اطالعات به عهده خریدار می باشد و در صورت از دست رفتن اطالعات بر اثر موارد غیر مترقبه
از قبیل ویروسی شدن سیستم  ،حذف اطالعات به صورت عمدی یا سهوی و یا مشکالت سخت افزاری هیچگونه مسئولیتی متوجه
فروشنده نخواهد بود.
 .4در صورت هرگونه نسخه برداری  ،دستکاری غیر مجاز در فایلهای برنامه  ،اقدام به هک یا تغییر این فایلها و موارد مشابه که توسط
متخصصین امر تایید گردد  ،پشتیبانی فنی نرم افزار لغو می گردد .
 .5خریدارملزم به پرداخت آبونمان سالیانه مصوب شرکت نوین پرداز جهت استفاده ازخدمات پشتیبانی وآخرین نسخه نرم افزار می
باشد.پشتیبانی منحصر به ارائه نسخه های جدید ورفع خطاهای احتمالی نرم افزارمی باشد.
 .6خریدار برای استفاده ازخدمات پشتیبانی ودریافت نسخه های جدید نرم افزاری ملزم به داشتن اینترنت با سرعت مناسب درمحل
کارخود می باشد.ضمنا دارا بودن سخت افزارسالم وباکیفیت وسرعت مناسب جهت دریافت خدمات پشتیبانی نرم افزاری الزامی است.
این قرارداد در  5ماده  ،دو صفحه و دو نسخه تنظیم گردیده و هر دو نسخه دارای ارزش یکسان می باشند و تا بقای شخصیت حقیقی و
حقوقی امضاء کنندگان آن معتبر است  .این قرارداد از لحاظ قانونی از قوانین معتبر در جمهوری اسالمی ایران تبعیت می نماید .
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امضاء فروشنده
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