
 
                                                                                                             

 Highcmsبروشور شرايط استفاده از نرم افزار   
 

  ....................:  موضوع فاكتور شماره    ............................. پكيج..............نگارش Highcmsيك نسخه از نرم افزار  :نوع پكيج   -1
از سوي خريدار به فروشنده  معرفي مي گردد ،  خريدتاكيد مي شود تنها يك مجوز ، براي يك دامين كه در زمان   : توجه 

مي باشد كه بار اول نصب اين نسخه ، بعهده فروشنده در صورت استفاده از هاستينگ آريانيك . )نسخه 1(صادر خواهد شد 
در . با اخذ هزينه انجام خواهد گرفت )  1ضميمه(رايگان و در صورت نياز از دفعات بعد ، مطابق با ليست خدمات جانبي برنامه 

جموعه در نسخه نصب شده براي دامين اصلي وجود دارد كه ، امكان ساخت و راه اندازي سايت زير م 4و  3پكيجهاي سازماني 
  .اينكار طبق راهنماي برنامه ، بعهده خريدار است 

  : مراحل اجرايي)  2
  )رايگان( ايران 2003تخصيص فضاي ويندوز  ثبت دامنه مورد نظر و ) 1-2
             )رايگان( Highcmsاز نرم افزار مورد نظر يجپكنصب )  2-2

  طراحي قالب )  3-2
 آموزش و تحويل )  4-2
  :تعهدات فروشنده ) 3
  ) با شرايط زير(مات پس از فروش سال خد 5حداقل ) 1-3
، ارائه مستندات ، بصورت زير  اتجوابگويي به سواالت ، رفع ايراد,نگارش هاي جديد آبديت خدمات پشتيباني شامل  ) 2-3

                  :خواهد بود 
در صورت استفاده از نرم افزار بر روي سرور اختصاصي با ارائه كارت گارانتي رايگان ، : سال اول  –1          

  .ضروريست  Remote Desktopخريدار ، ارائه دسترسي 
بر اساس كارت گارانتي انتخاب شده توسط مشتري مي باشد، كه به قيمت ها و  : سال هاي بعد – 2            

  ) 3توضيحات تكميلي در ضميمه شماره (.به آنها در ذيل اشاره شده استجزئيات خدمات مربوط 

تلفن در ساعات ايميل  انواع كارت
  اداري
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قيمت ها   نگيمانيتور  كاربري  غير اداري
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، يعني بعد از  2در صورت تمايل خريدار به تحويل نرم افزار در جلسه آموزش ، خدمات پشتيباني بعد از اتمام بند   - 3       

 . هماهنگي و بهره مندي از جلسه آموزش اختياريست . آموزش آغاز مي گردد
صورتي نياز به اعزام نيرو  دارد و فقط در Remote Desktopآريانيك توانائي برطرف سازي كليه مشكالت را توسط :توجه 

نداشته باشد كه در اين صورت يا به هر دليل ديگري كه  Remote Desktopمي باشد كه خريدار تمايلي به دادن دسترسي 
  .عمل خواهد شد  2هاي ضميمه شماره خريدار از آريانيك درخواست در اختيار داشتن كارشناس نمايد ، طبق هزينه 

سايت زير  35خريدار مي تواند بجاي ثبت 3سايتهاي زير مجموعه تك زبانه هستند بعنوان مثال در پكيج سازماني :   توجه  
  . زبانه بسازد  3يا  2مجموعه تك زبانه ، تعداد كمتري سايت زير مجموعه 

ت جانبي                       ،طراحي قالب سايت مطابق ليست خدماHighcms جهت راه اندازي و  استفاده از نرم افزار ) 2-3
روز كاري انجام خواهد شد خريدار متعهد است پس از اتمام طراحي قالب تغييرات جزيي و نهايي  10طي ) 2ضميمه شماره ( 

و پس از اعمال ، به تاييد نماينده تام االختيار خريدار رسيده  و پس از آن اعمال تغييرات . خود را به فروشنده اعالم نمايد
چنانچه . صورت خواهد گرفت)  Highcmsليست خدمات جانبي (  2يي و كلي قالب با اخذ هزينه طبق ضميمه شماره جز

خريدار طي يك هفته قالب نهايي را تاييد ننمايد به علت تعدد خريداران و حفظ نظم فرايند تحويل ، طراحي سايت از سوي 
وجه به سليقه اي بودن مبحث طراحي قالب ، انتظار مي رود نماينده بنابراين ، با ت.  فروشنده تاييد شده محسوب مي گردد

، خواسته قطعي و مندرجات نهايي در قالب را جهت  خريدار با مطالعه و بررسي ساليق صاحبنظران در آن سازمان مطبوع خود 
    .  و همكاري الزم جهت تاييد آن در اسرع وقت صورت پذيرد. اقدام به فروشنده ارائه نمايد
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. كسب نظر مي شود  خريداريا سامانه پوسته آسان از   htmlقبل از شروع طراحي در مورد انتخاب يكي از روشهاي  –توجه 
راهنماي كدگذاري قالب به كاربر ارائه مي شود كه در صورت داشتن معلومات متوسط در زمينه ،  htmlدر صورت طراحي 

اين بروشور دارد  2اين طراحي هزينه اي مطابق با ضميمه . طراحي قالب بتوانند تغييرات اين بخش را نيز شخصا اعمال نمايند 
   .  كه شرايط خاص و تخفيفات نيز در آنجا پبش بيني شده است 

با حضور كاربران در محل كه  ساعت ......... بر اساس پكيج جلسه آموزشي استفاده از برنامه، خريداردر صورت تهران بودن ) 4-3
 .تشكيل و در اين جلسه نحوه ورود اطالعات آموزش داده شده ، به سئواالت پاسخ داده مي شود و يا خريدار در تهران  فروشنده

شهرستان مي توانند با استفاده از راهنما ها و فيلم هاي موجود  خريداران.  تام االختيار مي رسد اتمام آموزش به تاييد نماينده
 .و يا در زمان دلخواه نماينده خود را جهت آموزش به تهران اعزام دارند .مايند نبه روي وب سايت آريانيك از نرم افزار استفاده 

اين امر را به فروشنده واگذار ) 2ضميمه ( تواند طبق ليست خدمات جانبي ورود اطالعات بعهده خريدار بوده ليكن ايشان مي 
  . نمايد 

ضميمه بر اساس پكيج مقدار اين فضا . فضاي وب سايت ، يكسال به صورت رايگان از جانب فروشنده تعهد مي شود) 5-3
رد اول و كل پرداخت مبلغ مابه التفاوت در مودر صورت تمايل به افزايش و تمديد ميزباني مگابايت است كه   .........، 1شماره 

الزم به ذكر است اين نرم افزار فقط بر روي سرورهاي شركت آريانيك و يا سرور . به عهده خريدار مي باشدمبلغ ، در مورد دوم 
 .اختصاصي خريدار نصب مي گردد 

مه باشد هر چند به نظر ساده و يا مختصر سازي هاي مد نظر مشتري كه نيازمند تغيير در اصل برنادرخواست سفارشي  )6-3
صورتحساب ، ، به وي اعالم گردد و در صورت لزوم  فروشنده و اتمام قرارداد فعليبرسد ، مي بايست پس از تحويل كار توسط 

  .جداگانه اي با ذكر زمان و هزينه مورد مذاكره قرار گيرد 
تغيير در اصل برنامه هر چند مختصر ، نياز به بررسي دقيق توسط مديريت فني فروشنده دارد چرا كه مي بايست ، آن  :توجه

 . كه از برنامه استفاده مي نمايند باشد و يا حداقل اعتراضي را از سوي آنان در بر نداشته باشد  خريداراني كليه مناسب ،تغييرات
  . مختار است  برنامه يرش تغييرات در اصللذا فروشنده در پذيرش يا عدم پذ

  : هزينه نصب ) 7-3
  رايگان:  Remote Desktopبار اول با دسترسي )  1
  ريال Remote Desktop–   :000/000/3دفعات دوم به بعد با دسترسي )  2
سايت آريا نيك مي وب موجود در لينك ذيل بر روي  SLAمالك عملكرد آريانيك در خصوص ارائه خدمات بر اساس ) 8-3

  http://www.aryanic.com/support-sla.html .باشد
   : داريخرتعهدات )  4
  معرفي نماينده تام االختيار به صورت كتبي جهت ارتباط در طول زمان اجرا و تحويل موضوع قرارداد و پشتيباني )  1-4
به تفصيل همراه با  cmsدر كتاب مرجع  Highcmsو نحوه عملكرد امكانات نرم افزار با توجه به اينكه كليه امكانات )  2-4

برگزاري  آمادگي شركت به قرار داده مي شود و با وجود خريدارتصوير شرح داده شده است و اين كتاب قبل از خريد در اختيار 
)  فروشنده(جلسات پرزنت و پاسخگويي به همه سئواالت و موارد محتملي كه در كتاب مرجع نيز وجود ندارد ، خريد از شركت 

اظهار بي اطالعي از نحوه عملكرد امكانات براي . به منزله علم و آگاهي كامل و پذيرش نرم افزار خريداري شده مي باشد 
  ..مايد ، و درخواست تغيير نحوه عملكرد امكانات ، مستلزم توافقنامه عليحده اي مي باشدايجاد مسئوليت نمي ن فروشنده

                                                     . در صورت تمايل به انتقال به غير حتماً با فروشنده هماهنگي صورت پذيرد ) 4-  3
تغييرات تي كه در سرور ايجاد مي كند مانند شده باشد و مشتري با تغييرادر صورتي كه نرم افزار در سرور مشتري نصب ) 4-4

و يا فايل ها و سطح دسترسي كه موجب از كار افتادن برنامه شود ،مي بايست هزينه نصب  sql server,web server,osدر 
آريانيك باشد كه در اين صورت سرور در اختيار  administratorمجدد برنامه را پرداخت نمايد،مگر اينكه رمز عبور كاربر 

                                                   .مسئوليت كليه خرابي ها بر عهده آريانيك بوده و آريانيك موظف مي باشد كه بدون هزينه ايراد را برطرف نمايد
  
  
  
  
  
 


