قالب قرارداد پشتیبانی ،نگهداری و راهبری سرور
شماره { :شماره ثبت قرارداد}
تاریخ { :تاریخ عقد قرارداد}
پيوست  :دارد

توضیح  :موارد ذکر شده در این { قالب } بر اساس مشخصات و توافقات مذاکرات فروش تنظيم خواهند شد.
تاریخ اعتبار 2327/29/92 :

 .1طرفین قرارداد

این قرارداد ميان {نام شرکت یا سازمان کارفرما} به نمایندگي آقاي/خانم {نام و نام خانوادگي صااببان امااام مزااز
کارفرما} با سمت {سمت سازماني نماینده کارفرما} به عناوان کارفرماا و شارکت منندساي ساازه ااتعاات ساامان
(سنامي خاص  )326303به نمایندگي آقاي جعفر اسکندریان با سمت مدیر عامل به عناوان کاارگرار باه شارل ذیال
منعقد مي گردد.
 .2موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از ارائه خدمات پشتيباني ،نگنداري و راهبري سرور {نام سرور ،مثال :سرور سامان سوئيت}
{ در سطح اینترانت داخلي سازمان کارفرما  /در دامنه اینترنتي سازمان کارفرما و دربال بنره برداري تحت دامنه
 }www.domain.comکارفرما ابق شرل خدمات پيوست شماره یک.
 .3تعهدات کارگزار
.3.2
.3.9
.3.3
.3.3

ارائه خدمات پایه پشتيباني و راهبري سرور موضوع پيوست شماره  2در ازاي مبلغ همين قرارداد.
ارائه خدمات جانبي موضوع پيوست شماره  9با اخذ هرینه مزرا ابق تعرفه شرکت.
پاسخ به مکاتبات فيمابين بداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت مکاتبه.
کارگرار متعند مي شود از ااتعات ،داده هاا ،اساناد و مادارکي کاه تحات عناوان محارمانااه در اختياار وي
قرارداده مي شود ،مراقبت نموده و از هر گونه افشا یا انتشار آننا خودداري نماید.

 .4تعهدات کارفرما
.3.2
.3.9
.3.3
.3.3
.3.6
.3.3
.3.7

پرداخت بدون تاخير وجه مرابل قرارداد بشرل ماده شش به کارگرار.
معرفي نماینده رسمي داراي اختيارات کافي ،جنت پاسخگاویي به مکاتبات فروشنده ،صدور تایيدیاه مرابال و
پيگيري درخواستنا و مطالبات فني ،قراردادي ،مالي و اداري فروشنده در سازمان کارفرما تا بصول نتيزه.
پاسخ به مکاتبات فيمابين بداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت مکاتبه.
تأمين هرینه و امکانات ایاب و ذهاب ،اقامت و پذیرایي تيم فروشنده (خارج از شنر تنران) بين اجراي قرارداد.
در اختيار قراردادن ااتعات ،مدارک و مستندات مورد نياز کارگرار جنت انزام موضوع قرارداد.
تامين دفتر کار با امکانات و تزنيرات اداري و ایستگاه کاري متصال باه شابکه ،در صاورت نيااز باه بااور و
فعاليت کارگرار در محيط کارفرما.
کارفرما متعند است تا دو سال پس از پایان قرارداد ،با هيچ یاک از کارکناان کاارگرار باه هايچ وجاه قارارداد
همکاري منعقد ننموده و آننا را به استخدام خویش در نياورد.
{نام و نام خانوادگی نماینده کارفرما}

جعفر اسکندریان

نماینده کارفرما

نماینده کارگزار

تاریخ اعتبار 2327/29/92 :

شناسه سند270230-270000 :
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 .5مدت قرارداد
مدت این قرارداد یک سال شمسي از تاریخ {تاریخ شروع قرارداد} الي {تاریخ خاتمه قرارداد} مي باشد.
 .6مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
هرینه خدمات ماهيانه {هرینه ماهيانه به عدد} ({هرینه ماهيانه به بروف}) ریال و براي کل مدت قرارداد جمعا
{جمع هرینه به عدد} ({جمع هرینه به بروف}) ریال مي باشد.
در ابتداي هر دوره یک ماهه بر اساس صورت وضعيت ارسالي هرینه یک ماهه خدمات نگنداري آتي به عتوه هرینه
خدمات جانبي مازاد انزام شده در دوره ي یک ماهه قبل ،توسط کارفرما در وجه کارگرار پرداخت مي گردد.
تبصره :1در صورت عدم پرداخت هرینه نگنداري بداکثر تا یک ماه پس از ارسال صورت بساب ،کارگرار مزاز به
قطع خدمات بوده و هرگونه مسئوليت و تعند ناشي از این قرارداد از عنده وي ساقط مي گردد .برقراري مزدد
خدمات تننا با پرداخت هرینه ها بصورت پيوسته در ادامه دوره قبل امکانپذیر است.
 .7کسور و اضافات قانونی
 .7.2به جمع مبلغ هر صورت وضعيت ،عوارض و ماليات بر ارزش افروده ،ابق ضرایب قانوني اضافه مي شود.
 .7.9از هر مربله پرداخت  %6بابت سپرده بيمه تامين اجتماعي کسر مي شود که پس از پرداخت مربله آخار و در
قبال ارائه مفاصا بساب تامين اجتماعي ،کسور بيمه تامين اجتماعي به کارگرار مسترد خواهد شد.
 .8قانون قرارداد
این قرارداد از هر بيث تابع قوانين کشور جمنوري استمي بوده و کارگرار اعتم مي نماید مشمول قانون منع مداخله
کارکنان دولت مصوب  99دیماه  2337و اصتبيه هاي آن نمي باشد و منافع این قرارداد را به هيچيک از اشخاص
مشمول قانون مذکور انتقال نداده یا آنان را به شرکت در این قرارداد قبول نخواهد کرد.
 .9فسخ قرارداد
در شرایط زیر قرارداد قابل فسخ است:
 .2.2فسخ قرارداد با توافق ارفين که در این صورت شرایط خاتمه و نحوه تسویه بساب نير مشخص خواهد شد.
 .2.9درصورتيکه یکي ازارفين قرارداد در اجراي مفاد آن تخلف نماید و ظرف ده روز کاري از دریاافت تاذکر کتبي
از ارف دیگر نسبت به رفع آن یا ارائه پاسخ مقتاي اقدام نکند ،ارف دیگار ماي تواناد باا ارساال اظنارناماه
نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
 .2.3در صورت بروز هر گونه بوادث غير مترقبه مانند جنگ ،سيل ،زلرله ،و یا هار گوناه عاواملي خاارج از اختياار
ارفين که ادامه کار را غير ممکن مي سازد قرارداد به خودي خود فسخ مي شود.
 .2.3در صورت فسخ قرارداد ،هرینه خدمات انزام شده تا زمان فسخ ،بر اساس ارزیاابي ماورد توافاق اارفين یاا در
صورت اختتف ،ابق ارزیابي کميته بل اختتف ،به کارگرار پرداخت مي شود.

{نام و نام خانوادگی نماینده کارفرما}

جعفر اسکندریان

نماینده کارفرما

نماینده کارگزار

تاریخ اعتبار 2327/29/92 :
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 .11حل اختالف
در صورت بروز اختتف ميان ارفين قرارداد ،بدوا موضوع توسط کميته بل اختتف ،مرکب از دو نماینده از هر ارف
و یک کارشناس مورد قبول ارفين ،رسيدگي و در صورت عدم بل مشکل ،محاکم قاایي جمنوري استمي ایران
صالح به رسيدگي مي باشند.
 .11ضمائم قرارداد
ضمائم قرارداد که جرم الینفک آن مي باشد عبارت است از:
 .22.2پيوست شماره  -2شرل خدمات پشتيباني و راهبري سرور
 .22.9پيوست شماره  -9شرل خدمات جانبي
 .12نشانی طرفین قرارداد
نشاني کارگرار :تنران ،بررگراه مدرس ،ابتاداي خياباان ظفار (خياباان شانيد دساتگردي) ،شاماره  ،926ابقاه دوم،
کدپستي  .2222823728تلفن99203338 :
نشاني کارفرما{ :آدرس رسمي کارفرما}
تلفن{ :تلفن تماس کارفرما}
هرگاه یکي از ارفين قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد باید نشاني جدید خود را پانرده روز قبل از
تغيير کتبا به ارف دیگر ابتغ کند و تا وقتي که نشاني جدید به ارف دیگر اعتم نشده است کليه مکاتبات به نشاني
فوق ارسال خواهد شد و تمام آننا ابتغ شده تلقي مي گردد.
 .13نسخ قرارداد
این قرارداد در { 23ماده و  2تبصره و  9ضميمه در  8صفحه} ،اي { }3نسخه که کليه صفحات به اماااي مزااز و
تعندآور ارفين رسيده است و کليه نسخ آن اعتبار وابد دارد.
** پایان متن صفحه **

{نام و نام خانوادگی نماینده کارفرما}

جعفر اسکندریان

نماینده کارفرما

نماینده کارگزار

تاریخ اعتبار 2327/29/92 :

شناسه سند270230-270000 :
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قرارداد نگهداری ،پشتیبانی و راهبری سرور
پیوست شماره  - 1شرح خدمات قرارداد
 .1محدوده شمول خدمات:

 .2.2یک سرور اختصاصي {که ميربان نرم افرار سامان سوئيت /به آدرس  www.domain.comو داراي سيستم
عامل لينوکس ،مستقر در مرکر داده ؟؟؟ در موقعيت جغرافيایي شنر تنران} مي باشد.
تبصره  :1منظور از نرم افزارهای پایه سرور ،نرم افرار وب سرور ( ،)Apacheنرم افرار پایگاه داده
( ،)MySQLو نرم افرار سيستم عامل ( )Linuxو نرم افرار  PHPمي باشد.
 .2شرح خدمات پشتیبانی و راهبری سرور:
 .9.2بررسي و رفع اشکاالت ابتمالي سرور که در نتيزه اختتل نرم افرارهاي پایه سرور رخ بدهد.
 .9.9بروزرساني (وصله هاي الرامي و امنيتي) نرم افرارهاي پایه سرور (بروزرساني و نصب وصله ها به صورت
آنتین و از اریق اتصال اینترنتي انزام مي گيرد بنابراین ،فراهم نمودن اتصال سرور به اینترنت به صورت
موقت الرامي است .درصورت عدم فراهم نمودن اتصال ،کل زمان مورد نياز براي بروزآوري به صورت آفتین،
در قالب خدمات مازاد نفر ساعتي محاسبه مي گردد.).
 .9.3نصب و راه اندازي مزدد نرم افرارهاي پایه سرور (تا یک نوبت در سال بدون هرینه مازاد).
 .9.3تنظيم رویه هاي پشتيبان گيري خودکار روزانه از پایگاه داده و اسناد فایل (درصورت عدم فراهم نمودن
محل نگنداري مزرا با دسترسي  ،ftpنسخ پشتيبان روي سرور ذخيره مي شوند).
 .9.6خدمات پایش ( .RUMبازه زماني و تعداد پایش هرکدام از آیتمناي ذیل متناسب با بساسيت و سطح
سرویس جنت تحقق تعند بند  3.3تنظيم مي شود)
 انتقال نسخه پشتيبان از سرور به رسانه ماندگار

(درصورت فراهم نمودن بند )3.22

 بازبيني سرور جنت بررسي صحت رویه پشتيبان گيري ،وضعيت سرور و رفع مشکتت ابتمالي.
 کنترل صحت نسخه پشتيبان سيستم
 .9.3ارائه گرارش فعاليت و وضعيت سرور در دوره هاي سه ماهه.

(نصب آزمایشي روي سرور مزرا)

 .9.7پاسخگویي به درخواستناي خدمات نگنداري کارفرما {توسط مرکر تماس پشتيباني} {از اریق سامانه
تيکتينگ} {در ساعات اداري}.
 .3شرایط خدمات پشتیبانی:
 .3.2ميران ارائه خدمات جنت رفع اختتالت نرم افراري سرور ،سقف زماني ندارد.
 .3.9زمان رسيدگي به اختتالت و اشکاالت نرم افراري سرور ،از زمان اعتم کتبي کارفرما به شرل زیر خواهد بود:
نوع خطا ()Bug

زمان رسیدگی

رسيدگي به خطاي باد (عملکرد ناصحيح در زیرساخت نرم افرار هاي پایه به نحوي
که پاسخگویي سرور به اور کامل دچار وقفه گردد یا آسيب پذیري در نرم

(رسيدگي ساعت اداري)
پاسخ به تماس  9 :ساعت
بازیابي سيستم  3 :ساعت

{نام و نام خانوادگی نماینده کارفرما}

جعفر اسکندریان

نماینده کارفرما

نماینده کارگزار
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افرارهاي پایه رخ دهد).

رفع کامل خطا  3 :روز

رسيدگي به خطاي منم (عملکرد ناصحيح در زیرساخت نرم افرارهاي پایه به نحوي
که پاسخگویي کل سرور قطع نشده و در اجرا و پاسخگویي بخشنایي از سيستم
مشکل ایزاد کرده باشد یا آسيب پذیري منم در نرم افرارهاي پایه گرارش شود).

(رسيدگي ساعت اداري)
پاسخ به تماس  3 :ساعت
رفع موقت  9 :روز
رفع کامل خطا  3 :روز

رسيدگي به خطاي عادي (اشکال عملياتي ،اشکال در پشتيبان گيري ،کندي
سرعت یا سایر مواردي که باعث اختتل شده اما باعث توقف عملکرد جاري نرم
افرار نشده اند).

(رسيدگي ساعت اداري)
پاسخ به تماس  8 :ساعت
رفع موقت  3 :روز
رفع کامل خطا  20 :روز

 .3.3در جدول فوق منظور از ساعت ،ساعت اداري و منظور از روز ،روز کاري است .مبناي محاسبه زمان رسيدگي
از زمان اعتم رسمي کارفرما در ساعات اداري ( 8تا  23شنبه تا چنارشنبه) به استثناي روزهاي تعطيل مي
باشد ،و در صورت ثبت درخواست خارج از ساعات اداري ،مبناي محاسبه زمان رسيدگي از ابتداي شروع بکار
اولين روز کاري بعدي خواهد بود .رسيدگي به درخواست ها در خارج از ساعات اداري به صورت خدمات
مازاد و مطابق هرینه کارشناسي پيوست شماره دو محاسبه خواهد گردید.
 .3.3تعهد فعال بودن سرور (براساس گرارش  pingدقيقه اي  )7*93و لحاظ شرایط این پيوست –  %98مي
باشد( .در سطح سرویس استاندارد با توجه به اینکه پایش مکانيره مستمر 93*7وجود ندارد ،زمان قطعي
سرویس که قبل از اعتم کارفرما و منلت رسيدگي به درخواست باشد از مزموع قطعي گرارش شده کسر و
سپس  Downtimeسرور محاسبه مي گردد ).همچنين (قطعي هایي که خارج از قصور پيمانکار در عمل
به تعندات باشد –مانند قطعي اینترنت یا خرابي سخت افرار ،زیرساخت مزازي سازي و زیر ساخت شبکه یا
برق -از مزموع قطعي گرارش شده ماهيانه کسر و سپس  Downtimeسرور محاسبه مي گردد).
 .3.6جریمه در صورت قطعی سرور (دردسترس نبودن) بيش از سقف مزاز ماهانه به علت قصور پيمانکار در
عمل به تعندات سطح سرویس به ازاي هر ساعت  311هزار ریال مي باشد( .سقف اعمال جرایم در ماه
معادل دو سوم رقم ماهانه نگنداري و راهبري همان سرور خواهد بود.).
 .3.3مستقل از سطح سرویس ،در صورتي که وقوع رویدادي به عنوان بروز خطاي نرم افراري یا پيکربندي سرور
به کارگرار ارجاع شود ،اما در جریان رسيدگي مشخص شود ،دليل وقوع رویداد ،خطاي نرم افرارهاي پایه
سرور نبوده و دالیل دیگري از قبيل مشکتت نرم افرار ،اختتالت سخت افرار ،زیرساخت مزازي سازي و
شبکه و اینترنت و  ...دليل امر بوده است ،تعندات زماني جداول فوق از کارگرار ساقط شده و زمان صرف
شده جنت رسيدگي ،به عنوان خدمات نفر ساعت کارشناسي مازاد منظور خواهد شد و زمان قطعي
سرویس دهي سرور نير در محاسبه  Downtimeسرور (بند  )3.3محسوب نخواهد گردید.
 .3.7فرض بر ارائه خدمات راهبري سرور براي نرم افرار نصب شده روي یک سرور فيریکي یا مزازي وابد جنت
پاسخ به تحمل ترافيک و بساسيت امنيتي متعارف که در زمان انعقاد قرارداد برآورد و تعيين گردیده است.
در اول مدت قرارداد ،درصورت نياز به پاسخ گویي ترافيک باالتر به صورت مقطعي یا دایمي و یا نياز به
تغيير ساختار عمده در پيکربندي امنيتي و یا نياز به نصب نرم افرار به صورت مقياس پذیر روي چند سرور و
{نام و نام خانوادگی نماینده کارفرما}
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یا راه اندازي زیر ساخت هاي  ،High Availabilityعتوه بر نياز به تغيير زیرساخت و پيکربندي سخت
افراري و منابع سرور که برعنده کارفرما مي باشد ،محاسبات برآورد هرینه راهبري سرور نير مي بایست
مزدد صورت پذیرد.
 .3.8خدمات پشتيباني منحصرا به یک نفر نماینده واجد شرایط کارفرما (فردي ثابت با دانش کافي در زمينه
شبکه و سرور) ارائه مي شود .کارگرار از ارائه خدمات پشتيباني به سایر کاربران سازمان یا نماینده فاقد
شرایط معذور است.
 .3.2دریافت خدمات ،مستلرم برقراري دسترسي راه دور کارگرار به سرور از اریق ( )sshبا بق دسترسي
مدیریت و سرویس  ،kvmتوسط کارفرما است.
تبصره  :2عدم تامين سطح دسترسي الزم به صورت راه دور ،ضمن کاهش سطح سرویس و افرایش باداقل
زمان پاسخگویي ،مبناي محاسبات هرینه پشتيباني را نير افرایش خواهد داد.
تبصره  :3درصورت نياز به مراجعه باوري نماینده کارگرار به محل اساتقرار سارور (مرکار داده) ،کارفرماا
موظف است هماهنگي ورود و باور نماینده در محل سرور را در هر ساعت شبانه روز که الزم باشد به عمل
آورد  .در غير این صورت تعندات زماني جدول سطح سرویس پاسخ گویي از کاارگرار برداشاته شاده و زماان
قطعي ابتمالي جرم  Downtimeسرور محاسبه نخواهد گردید.
ارائه خدمات مشروط به دسترسي انحصاري کارگرار در باالترین سطح دسترسي (شناسه  )rootبه
.3.20
سرور(هاي) موضوع قرارداد مي باشد .در صورت نياز و به صورت موقت در پاسخ به درخواست کتبي کارفرما
و توافق کارگرار ،شناسه مذکور براي بازه زماني مشخص مي تواند در اختيار کارفرما قرار گيرد.
.3.22

جنت انتقال نسخه پشتيبان به رسانه ماندگار ،کارفرما مي بایست امکانات زیر را فراهم نماید:

 .3.22.2در صورتي که نسخه هاي پش تيبان بزمي کمتر از یک گيگا بایت داشته باشند ،فراهم نمودن
دسترسي الزم با تامين پنناي باند مناسب و پایدار براي سرور جنت دانلود نسخه هاي پشتيبان.
 .3.22.9در صورتي که نسخه هاي پشتيبان بزمي بيش از یک گيگا بایت داشته باشند ،عتوه بر تامين
پنناي باند مناسب و پایدار براي سرور ،مي بایست سامانه هاي سخت افراري و نرم افراري مناسب
(مانند  ) tapeجنت انتقال نسخه هاي پشتيبان به رسانه ماندگار را در مرکر داده تامين نموده و
توافقات الزم جنت تحویل رسانه بامل نسخه پشتيبان به کارگرار را با مدیریت مرکر داده باصل
نماید.
.3.29

تامين و نگنداري بس تر مناسب اعم از سخت افرار سرور یا زیرساخت مزازي سازي ،شبکه و پنناي

باند کافي بر عنده کارفرما است.
تبصره  :4در صورتيکه بستر اجراي سرور به صورت ماشين مزازي توساط کارفرماا فاراهم گاردد ،کارفرماا
موظف است مطابق زمانبندي توافق شده اي ،از ماشين مزازي  Imageکامل تنيه و بداقل دو نسخه آخار
را در رسانه مناسب نگنداري نماید .و همچنين بداقل یک نسخه را در وضعيت  hostشده و آماده اجرا نگاه
دارد.
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مدیریت سرور مستقيما از اریق پوسته سيستم عامل انزام شده و از نرم افرارهاي مدیریت

.3.23

هاستينگ استفاده نخواهد شد.
در صورت درخواست کارفرما ،نصب و پيکربندي هرگونه نرم افرار جانبي و کمکي ،اضافه بر نرم

.3.23

افرارهاي پایه سرور ،منوط به تست و تایيد کارگرار و در قالب ارائه خدمات جانبي مازاد انزام خواهد
پذیرفت.
.3.26

در صورت نياز به نصب و پيکربندي مزدد سرور به دليل خرابي سخت افرار یا تصميم کارفرما به

تعویض سخت افرار سرور ،هرینه نصب و پيکربندي در قالب خدمات جانبي مازاد دریافت خواهد شد.
.3.23

درصورت نياز ،تنيه الیسنس کليه نرم افرارهاي پایه سرور و نرم افرارهاي جانبي مورد نياز بر روي

سرور ،بر عنده کارفرما است.
تبصره  :5اختتالت نرم افراري عبارت است از ناسازگاري نرم افرارهاي پایه سرور با همدیگر به گونه یي کاه
بر روي یک سيستم سالم و عاري از هرگونه ویروس و تداخل با ساایر نارم افرارهااي جاانبي و کمکاي و یاا
مشکتت سخت افراري ،نمایان باشد .بدیني است ،عملکرد ناصحيح و یا خطاهااي هرکادام از نارم افرارهااي
پایه یا ابرارهاي کمکي نصب شده به تننایي در محدوده تحت پوشش خدمات و تعنادات ایان قارارداد قارار
نمي گيرند.
تبصره  :6با توجه به شرایط قيد شده در بند  3.3چنانچه در اثر افرایش فشاار ترافياک ،تاتش باراي نفاوذ
(مشابه بمتت  )DOSو یا مشکتت خارج از کنترل در محدوده ي توافق شده ،براي تاداوم سارویس دهاي
نرمافرار مشکتتي بروز نماید ،رفع آن در قالب خدمات کارشناساي نفار سااعتي و ماازاد بار تعنادات ساطح
سرویس توافق شده انزام خواهد پذیرفت .در صورت نياز به تغيير پيکربندي نصب سيستم به صورت مقياس
پذیر ،نصب ابرارهاي کمکي جدید و یا تغيير در پيکربندي ابرارها و نرم افارار هاا جنات پاساخگویي شارایط
جدید ،عتوه بر هرینه هاي نصب و راه اندازي اوليه مي بایست تغيير شرایط راهبري سرور در قالاب الحاقياه
به قرارداد لحاظ گردد.
** پایان متن صفحه **
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قرارداد نگهداری ،پشتیبانی و راهبری سرور
پیوست شماره  - 2خدمات جانبی پشتیبانی و راهبری سرور
 .1خدمات جانبی:
خدمات جانبي به درخواست کارفرما و با پرداخت هرینه مزرا ابق تعرفه قيمت بند  9ارائه مي شود:
 .2.2انزام تست هاي کارایي و امنيت ( تست نفوذپذیري ).
 .2.9انزام تنظيمات ویژه باال بردن کارایي ،تنظيمات ویژه امنيت ،راه اندازي سيستم هاي پایش سرور.
 .2.3هرگونه خدمات باوري و غيرباوري مازاد بر سقف تعند شده در شرل خدمات پشتيباني.
 .2.3برگراري جلسات آموزش ،مشاوره و سایر جلسات مورد تقاضاي کارفرما.
 .2.6نصب نرم افرارهاي کمکي یا برقراري سرویسناي جدید به تقاضاي کارفرما.
 .2.3تنيه هر نوع گرارش و مستندات به درخواست کارفرما.
 .2تعرفه قیمت خدمات جانبی:

شرل خدمت

قيمت (ریال)

یک نوبت نصب و پيکربندي زیرساخت نرم افراري پایه شامل (سيستم
عامل ،پایگاه داده ،وب سرور) بر روي سرور  virtualیا dedicate

96/000/000

یک نوبت نصب و پيکربندي اوليه سامان سوئيت و مولفه هاي وابسته

28/000/000

نصب و پيکربندي سرور ... ، Backup Server ، Mirror

هرینه اجرا به نوع پيکربندي درخواستي و شرایط
دیتاسنتر بستگي دارد.

خدمات کارشناسي پشتيباني عمومي سرور

ساعتي 9/200/000

خدمات کارشناس ارشد سرور و ميرباني وب

ساعتي 9/600/000

خدمات مشاوره ،امنيت و مدیریت پروژه

ساعتي 3/300/000

خدمات کارشناسي خارج از شنر تنران یا خارج از ساعات اداري

کليه هرینه هاي فوق با ابتساب  30درصد افرایش

تبصره  :1هرینه خدمات خاص مانند نصب و پيکربندي سرور  ... ، Backup Server ، Mirrorبسته به نوع پيکربندي
درخواستي و شرایط دیتاسنتر به صورت نفرساعت خدمات کارشناسي و مشاورهاي جدول فوق محاسبه خواهد گردید.
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