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 رايگان خدمات پشتيبانيشرح  -٣
  افزاررمن

   اتوماسيون اداري و مديريت فرايندهاي فراگستر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يي گوو پاسخ دمات رفع اشكالارائه خ

   تلفني بصورت . ١

 ٠٢١-٤٢٦٢٣ شماره تلفن قياز طر ييگوزمان پاسخ 
 يال ٨شنبه تا چهارشنبه از ساعت  يروزها يصورت عادبه

از  يبانيمنوط به اعالم كد پشت ١٢ يال ٩شنبه و پنج ١٧
  .خواهد بود داريخر يسو

  كدپشتيباني از طريق پورتال مشتريان فراگستر توسط راهبر
 سيستم قابل رويت خواهد بود. 

  ثبت تيكت در پورتال مشتريان فراگستر  . ٢
با ايجاد حساب كاربري در پورتال مشتريان فراگستر و ثبت 

) توسط نماينده خريدار، Ticket-درخواست پشتيباني (تيكت
امكان پاسخگويي به سواالت و ابهامات با سرعت و دقت بيشتري 

هاي مكتوب ارسال شده از اين بطوريكه درخواستفراهم است. 
طريق قابليت استناد و پيگيري بهتر مراحل پيشرفت حل مشكل 

 دارد.را 

   ريموت)بصورت از طريق اينترنت ( .٣
و رفع موارد  بررسي به نسبت وقت اسرع دربايست فروشنده مي

در بستر  و راه دور قياز طر داريخر ندهيشده توسط نمااعالم
 نيا ياندازراه يبرا ازهاينشياست پ يهياقدام نمايد. بد نترنتيا

 توجه با بايستاعالم خواهد شد و خريدار مي داريبه خر تيفعال
خدماتي كه اين روش ايجاد خواهد كرد نسبت  ودبهب و سرعتبه

  موارد، نهايت همكاري را انجام دهد. ياندازو راه نيبه تأم

  مشتريان فراگستر پورتالاعطاي حق دسترسي به 
يكي از بهترين و سريعترين كانالهاي ارتباطي با واحد پشتيباني فراگستر 
بمنظور دريافت خدمات پشتيباني و آموزش، استفاده از پورتال مشتريان 

است. خدمات قابل  portal.faragostar.netفراگستر به آدرس 
 دريافت از طريق پورتال مشتريان به شرح زيراست:

  ثبت هرگونه درخواست پشتيباني (تيكت)  - ١
 شدهثبتي هادرخواستپيگيري الكترونيكي دريافت پاسخ و  - ٢

 افزارهانرمي آموزشي هالميفمشاهده   - ٣

سرفصلهاي راهنما، ( افزارهانرممشاهده مستندات آموزشي  - ٤
 آموزشي، نمونه فرايندها و ...)

 افزارهانرممشاهده اخبار  - ٥

ي موردي مازاد بر قرارداد خريد آنالين خدمات پشتيبان - ٦
 مابين (نظير نصب مجدد، آموزش مجدد و ...)في

  استفاده از پايگاه دانش فراگستر - ٧

  ارتقاي نسخ اجرايي
موجود  پلتفرم نسخهافزار(ها) تحت نرم ديجد ينسخ اجرائ گانيرا ليتحو

زمان صورت  نيدر ا داريها به بازار و بنا به درخواست خرپس از عرضه آن
ي احتمالي بر روي نسخه افزارنرم. در صورت وجود اشكال رديگيم

  ، اشكاالت بر روي همان نسخه برطرف خواهد شد.شدهيداريخر
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  هزينه خدمات مازاد و درخواستي خريدار
د بر مازا پشتيبانيدر صورت اعالم نياز از سوي خريدار به ارائه خدمات 

 كارشناس،تصاص اخنظير مشخص شده در اين قرارداد  يا نفر/روز ساعات
ق نصب مجدد، آموزش مجدد، فعالسازي مجدد ليسانس و ... هزينه آن طب

تر و تعرفه خدمات پشتيباني موردي اعالم شده در پورتال مشتريان فراگس
  شود. شرايط آن محاسبه مي

  )تيراي(كپ ازيحق امت يافزارمجوز نرم

 مذكور، مجوز  انهيدر را يافزارسخت راتييدر صورت تغ
 وني) نصب شده مرتبط با نرم افزار اتوماسLicense(يافزارنرم
شد. لذا خواهد رفعاليفراگستر غ يهانديفرآ تيريو مد يادار
 ايو  يافزارسخت رييقبل از هر گونه تغ يستيبا داريخر
مجوز  زبانيم دهندهسيسرو انهيرا عاملستميس يروزرسانبه

را به صورت مكتوب مطلع ساخته تا  فروشنده ،ينرم افزار
 .مجوز انجام شود يسازفعال يالزم برا يازينشياقدامات پ

 فراگستر يمجوزهاكنترل افزار (نرم قياز طر توانديم داريخر- 

سرور نصب شده است نسبت به  ي) كه بر روفراگستر من
اقدام نموده و پس از  )Licenseمجوز نرم افزاري ( دهيبازپس

 گيري وبازپس را مجوز مجدداً  يافزارسخت راتيياعمال تغ
 .ديفعال نما

  روزرساني ي و يا بهافزارسخت رييهر گونه تغدر صورت
ه، بدون هماهنگي با دهندسيسرو انهيراعامل سيستم

افزاري در بازه گارانتي يا سازي مجدد مجوز نرمفروشنده، فعال
مجوز نرم سازي مجدد بعد از آن مشمول هزينه خدمات فعال

 .افزار خواهد بود

 افزاري (مجوز نرمLicense (با عقد قرارداد  يارتباط چيه
 نيا با رعايت شرايط مندرج در اين سند نداشته و يبانيپشت

مجوز  خواهد بود. خريدار اريدر اخت شهيهم يبرامجوز 
به نشاني  انيپورتال مشتر در يافزارنرم

portal.faragostar.net است. قابل مشاهده  

    
   


