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    خدمات پشتیبانیشرح   -٣

  افزاررمن رایگان
    اتوماسیون اداري و مدیریت فرایندهاي فراگستر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یی گوو پاسخ  دمات رفع اشکالارائه خ 

     تلفنی   بصورت  . ١

 پاسخ طر  ییگو زمان  تلفن  قی از    021-42623  شماره 

تا چهارشنبه از ساعت    يروزها  يصورت عادبه   ی ال  8شنبه 

پنج  17 پشت  12  یال  9شنبه  و  کد  اعالم  به  از    یبان یمنوط 

  . خواهد بود  داری خر  يسو

   کدپشتیبانی از طریق پورتال مشتریان فراگستر توسط راهبر

 سیستم قابل رویت خواهد بود.  

  ثبت تیکت در پورتال مشتریان فراگستر   . ٢

ثبت   و  فراگستر  مشتریان  پورتال  در  کاربري  حساب  ایجاد  با 

(تیکت پشتیبانی  خریدار،  Ticket-درخواست  نماینده  توسط   (

امکان پاسخگویی به سواالت و ابهامات با سرعت و دقت بیشتري  

این  بطوریکه درخواستفراهم است.   از  شده  هاي مکتوب ارسال 

طریق قابلیت استناد و پیگیري بهتر مراحل پیشرفت حل مشکل  

 دارد. را 

    ریموت) بصورت  از طریق اینترنت (  .٣

و رفع موارد    بررسی  به  نسبت   وقت   اسرع   در بایست  فروشنده می

نما اعالم توسط  طر   داری خر  ندهیشده  دور  ق یاز  بستر    و   راه  در 

بد   نترنت یا نماید.    ن یا   ياندازراه  يبرا  ازها ی ن شیاست پ  یهیاقدام 

  توجه   با   بایستاعالم خواهد شد و خریدار می  داری به خر  ت یفعال

نسبت  خدماتی که این روش ایجاد خواهد کرد    ودبهب  و  سرعت به

  موارد، نهایت همکاري را انجام دهد.  ي اندازو راه ن یبه تأم

  مشتریان فراگستر پورتالاعطاي حق دسترسی به 

یکی از بهترین و سریعترین کانالهاي ارتباطی با واحد پشتیبانی فراگستر  

بمنظور دریافت خدمات پشتیبانی و آموزش، استفاده از پورتال مشتریان  

آدرس   به  قابل    portal.faragostar.netفراگستر  خدمات  است. 

 دریافت از طریق پورتال مشتریان به شرح زیراست:

  ی (تیکت)  ثبت هرگونه درخواست پشتیبان  - ١

 شده ثبتي هادرخواستپیگیري الکترونیکی دریافت پاسخ و  - ٢

 افزارها نرمي آموزشی  هالمیفمشاهده   - ٣

آموزشی   - ۴ مستندات  سرفصلهاي  راهنما،  (  افزارهانرممشاهده 

 آموزشی، نمونه فرایندها و ...)

 افزارها نرممشاهده اخبار  - ۵

بر   - ۶ مازاد  موردي  پشتیبانی  خدمات  آنالین  قرارداد  خرید 

 مابین (نظیر نصب مجدد، آموزش مجدد و ...)فی

  استفاده از پایگاه دانش فراگستر  - ٧

  ارتقاي نسخ اجرایی 

موجود    پلتفرم نسخهافزار(ها) تحت  نرم  دی جد  ی نسخ اجرائ   گانی را  لیتحو

زمان صورت    نیدر ا   دار ی ها به بازار و بنا به درخواست خرپس از عرضه آن

اشکال  ردیگیم وجود  صورت  در  نسخه  افزارنرم.  روي  بر  احتمالی  ي 

  ، اشکاالت بر روي همان نسخه برطرف خواهد شد. شدهيداری خر
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  هزینه خدمات مازاد و درخواستی خریدار 

ارائه خدمات   به  از سوي خریدار  نیاز  اعالم  بر    پشتیبانیدر صورت  مازاد 

کارشناس،  اختصاص  نظیر  مشخص شده در این قرارداد    یا نفر/روز   ساعات

نصب مجدد، آموزش مجدد، فعالسازي مجدد لیسانس و ... هزینه آن طبق  

تعرفه خدمات پشتیبانی موردي اعالم شده در پورتال مشتریان فراگستر و  

  شود.  شرایط آن محاسبه می

  )تی رای(کپ ازیحق امت  يافزارمجوز نرم

 تغ صورت  را  يافزارسخت  راتییدر  مجوز    انهیدر  مذکور، 

  ونی) نصب شده مرتبط با نرم افزار اتوماسLicense(يافزارنرم

شد. لذا  خواهد  رفعالی فراگستر غ  يهاندیفرآ  تیر یو مد  يادار

تغ  یستیبا   داری خر گونه  هر  از    ا ی و    يافزارسخت  رییقبل 

مجوز    زبان یم  دهندهسی سرو  انهیرا   عاملستمیس  ی روزرسان به

افزار تا    فروشنده   ، ينرم  ساخته  مطلع  مکتوب  صورت  به  را 

 .مجوز انجام شود  ي سازفعال  يالزم برا ي ازین شیاقدامات پ

 فراگستر  ي مجوزهاکنترل  افزار (نرم  ق یاز طر   تواند یم  داری خر -  

من  روفراگستر  بر  که  به    ي)  نسبت  است  شده  نصب  سرور 

م نموده و پس از  اقدا  )Licenseمجوز نرم افزاري (  دهیبازپس

تغ و بازپس  را   مجوز  مجدداً  ي افزارسخت  راتییاعمال    گیري 

 .دی فعال نما

   صورت تغدر  گونه  بهافزار سخت  رییهر  یا  و  روزرسانی  ي 

با  دهندسی سرو  انهی راعامل  سیستم هماهنگی  بدون  ه، 

افزاري در بازه گارانتی یا  سازي مجدد مجوز نرمفروشنده، فعال

سازي مجدد مجوز نرم  مشمول هزینه خدمات فعالبعد از آن  

 . افزار خواهد بود

 نرم ( مجوز  قرارداد    یارتباط  چ یه)  Licenseافزاري  عقد  با 

  ن ی ا  با رعایت شرایط مندرج در این سند   نداشته و  یبان یپشت

اخت  شهیهم  يبرامجوز   بود.  خریدار   ار یدر  مجوز    خواهد 

مشتر  در   يافزارنرم نشانی    انی پورتال  به 

portal.faragostar.net است.  قابل مشاهده  

    

   


