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  شماره ملی  خریدار

  تلفن محل کار  نام فروشگاه/کسب و کار

  شماره همراه  آدرس

  : خریداری شده محصوالت و خدمات 
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  جمع مبلغ

  تخفیف

  پس از تخفیفمبلغ 

  %9ارزش افزوده  

  مبلغ قابل پرداخت

 :)فقط برای پرداخت نقدی( تخفیفشرایط 

ماهیانه  استفاده نماید و کیش ، فقط از کارتخوان شرکت پرداخت الکترونیک سامان سِپویژه پذیرندگان  تخفیف.... درصد .......مشتری تعهد می نماید که جهت بهره مندی از 

 داشته باشد. PC-to-POS....  تراکنش ......حداقل  .....

 تراکنش تعهد شده از ماه دوم، خریدار ملزم به واریز مابه التفاوت خواهد بود.ماه اول بررسی و در صورت عدم تحقق  3تعهد فوق طی 

 :اقساطی پرداختشرایط 

فیش  طی..  ریال آن به صورت نقدی ....................خواهد بود، که مبلغ ............ورت اقساطی، همراه با ترهین کاال/خدمات ارائه شده به ص اختپرد ، نحوه یبنابر توافق میان طرفین

 :پرداخت می گرددماه پس از پرداخت نقدی  3و حداکثر تا و مابقی طبق جدول زیر ............. واریز ........................   مورخ ...................................شماره .......

 خ سررسیدتاری )ریال(غ مبل قسط شماره
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اند میتو رسیسبوده و  توافق شدهی عدم رعایت مواد ه لبه منزاقساط مشخص شده در جدول فوق،  زعدم وصول هر کدام ابوده و  موقع اقساط خودپرداخت به متعهد به خریدار 

د مقرر می باشد، هیچگونه ادعایی به عسنس استفاده از نرم افزارها تا پایان پرداخت اقساط در موالیمدت و از آنجا که  اقدام نماید /خدمات ارائه شدهپس گیری کاالجهت باز

 .جهت غیر فعال شدن نرم افزار و دسترسی به دیتای آن برای خریدار وجود نخواهد داشت

ینده ر آقیمتها بر اساس شرایط روز توافق شده و چنانچه دقابل ذکر است نخواهد شد، داده و وجهی عودت  محاسبه شدهزمان جهت جبران ضرر و زیان  نآتا ی واریزغ المب ضمناً

 نخواهد شد. توافقتغییری در قیمت ها ایجاد گردد مشمول این 
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 شرایط استفاده از نرم افزار :

می باشد، مگر اینکه هزینه نسخه های متصل به سرور پرداخت شده باشد، که در هر  کارتخواندستگاه کامپیوتر یا صرفاً مجاز به نصب روی یک نرم افزار نصب شده  .1

 صورت کلیه امتیازات آن در انحصار رسیس می باشد  و با رعایت حق کپی رایت اعم از تجاری و غیر تجاری به مشتری ارائه می گردد.

نرم افزار؛ اعم از کپی، اقتباس، الگوبرداری، یادگیری،ارتقاء، تولید مشتقات و غیره توسط  sourceاز اعمال هر گونه تغییرات در نرم افزار و یا بهره برداری جزئی یا کلی  .2

 مجاز نمی باشد.یا هر شخص دیگری مشتری 

 رسیس ممنوع است.واگذاری به غیر به هر شکل ممکن اعم از تجاری و غیر تجاری، انتفاعی و غیر انتفاعی بدون هماهنگی با  .3

 مشتری تعهد می نماید که سخت افزار و بستر ارتباطی الزم برای کارکرد صحیح نرم افزار را طبق اعالم رسیس تهیه نماید.  .4

ی که کارتخوانیا دستگاه  از اطالعات، طبق آموزش های داده شده هنگام نصب بعهده مشتری و در محلی به غیر از هارد کامپیوتر  (BackUp)تهیه نسخه پشتیبان  .5

 نرم افزار نصب شده، می باشد. 

یا فلش،   DVDدر حال کار فعلی ، از قبیل یا کارتخوان پس از تهیه نسخه پشتیبان خارج از کامپیوتر  ،هر گونه تغییرات نرم افزاری یا سخت افزاریدر صورت نیاز به  .6

، در غیر اینصورت عواقب از دست رفتن اطالعات با رسیس نمی باشد، صل نماییدتماس حا  034-32486000 یا 021-84345567 پشتیبانی رسیس به شماره با 

اره، نصب برنامه دوب یبند شنیپارت ایمانند فرمت کردن دیتای نرم افزار گردد، که منجر به از دست رفتن  ستمیاز س حیاستفاده نا صحیا  هارد یدر صورت خراب همچنین

و  جاسوسی هایآلوده شدن به برنامه های مخرب )باج افزارها، نرم افزار ، ویروسی شدن سیستم،رساندن به داده ها را داشته باشند بیکه امکان آس یینرم افزارها ای

 بعهده مشتری خواهد بود. یاز دست رفتن بانک اطالعات تیمسئول،  (غیره

بر   AnyDesk نرم افزار نصب و مشتری باید از اتصال اینترنت  فاکتور فروش،به منظور انجام خدمات این توسط کارشناسان رسیس، از راه دور الزم دسترسی جهت  .7

 ، اطمینان حاصل نماید.روی سرور

 قابل انجام است. رسیس جداگانه ای توسط  فاکتورطبق این کار ، و طراحی مجدد (Customize)شی سازی رورود اطالعات، سفا در صورت نیاز مشتری به .8

 نصب و پشتیبانی: شرایط

 .منظور می گردد آن سالنرم افزار در مصوب مبلغ  %20برای سالهای بعد  در صورت نیاز مشتری، هزینه پشتیبانی سال اول رایگان می باشد و  .1

الی  8اعت روزهای شنبه تا چهارشنبه از سزمان نصب به دلیل نیاز به شرایط و امکانات تخصصی نصب و در دسترس بودن تیم پشتیبانی و توسعه برای موارد احتمالی،  .2

 می باشد. 13الی   8و پنجشنبه ها از ساعت 17

هزینه آن طبق آخرین نرخ مصوب  19خارج از ساعات عادی حداکثر  تا ساعت مجدد یا نصب  قابل ذکر است نصب اولیه رایگان می باشد، اما در صورت نیاز به نصب  .3

 .دریافت می گردد

، انجام این لو طراحی لیب کلی نرم افزارآموزش  ،ارتباط  سفارشگیر زمان بر بودن بعضی خدمات از جمله: ارتباط سرور و کالینت، ارتباط با باشگاه مشتریان،  با توجه به .4

 میگردد. روزهای کاری انجام 17تا  8در ساعات موارد 

صورت درخواست نصب و  دربه شیوه آنالین انجام شود رایگان می باشد و ساعت در نظر گرفته می شود در صورتیکه  3نصب نرم افزار به همراه آموزش اولیه که تا  .5

 .افت می گرددهزینه آن طبق آخرین نرخ مصوب درییا نصب مجدد به علت مشکالت سخت افزاری یا ویندوزی و همچنین آموزش مجدد، آموزش حضوری، 

 در مدت زمان پشتیبانی رایگان سال اول، یکبار نصب و یکبار آموزش آنالین مجدد در صورت نیاز مشتری رایگان خواهد بود. .6

 انجام دهد و درمواردی که ناشی از مشکالت نرم افزاری باشد، شرکت متعهد است بدون دریافت هیچگونه وجهی در صورت آنالین بودن خدمات درخواست مشتری را  .7

خ مصوب دریافت می هزینه آن طبق آخرین نرصورت درخواست خدمات حضوری که در شهر محل اقامت مشتری امکانپذیر باشد، تنها هزینه های مراجعه حضوری 

 .گردد

یاز به دد اما در صورتیکه نبه هم ریختگی اطالعات در بانک اطالعاتی در صورتیکه که بنا به دالیل اختالل در کارکرد نرم افزار باشد،  به صورت رایگان انجام می گر .8

سته به بطبق آخرین نرخ مصوب الت سخت افزاری باشد، مشمول هزینه تصحیح اطالعات به دلیل اشتباه در استفاده کاربر یا ناشی از ثبت اطالعات نادرست یا مشک

 میزان زمان تخصصی الزم برای برگرداندن یا تصحیح اطالعات، می گردد.

رسیس نیست و تنها حوزه تخصصی نرم افزارهای یورها و بستر شبکه مورد نیاز جزو تعهدات اامنیت، آنتی ویروس، در کارتخوان، با وجود اینکه سخت افزار، ویندوز، .9

زار موجود سخت اف شبکه وتولیدی خود را بعهده دارد، اما برای راه اندازی کار مشتری در نصب اولیه همکاران واحد نصب و پشتیبانی تا آنجا که ممکن است تنظیمات 

را به صورت رایگان انجام می دهند، اما در صورت نیاز به تنظیم، و اتصال به کارتخوان رت ریدرها کا ،یورهای مورد نیاز مانند ترازو، پرینتر، کالر آیدیاربه همراه نصب د

ت بسته به ساعآن  رت امکان انجام برای واحد نصب و پشتیبانی، مشمول هزینه وراه اندازی یا نصب مجدد هر یک از این موارد خارج از حوزه تخصصی رسیس، در ص

 .طبق آخرین نرخ مصوب دریافت می گردد کار تخصصی الزم

ازطریق  (، هر کدام که زودتر برسدواریز وجهروز پس از 15یا  از نصبپس  روز 10حداکثر ) دوره آزمایشی  طیمشتری از نرم افزار  ی کتبیضایتاعالم ناردر صورت  .10

  وجه پرداخت شده بابت نرم افزار به مشتری عودت داده می شود.،   09307583735یا واتس اپ رسیس به شماره   nasb@rasissoft.irایمیل 

و یا شماره کارت  نزد بانک سامان به نام شرکت ارتباطات پیوسته ایرانیان  9501-40-20003000-1نرم افزار تنها از طریق واریز به حساب جاری شماره هزینه پرداخت  .11

 معتبر خواهد بود.  49056095010402000300001IR  شماره شبایا و   2662-0001-8670-6219
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