توافق نامه فروش آنالین سرور مجازی

کد سندBU-FO-160/02 :

بسمه تعالی
این توافقنامه بین شرکت انتقال داده های آ سیاتک ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره  216971شنا سه ملی  10102583274به ن شانی خیابان
مطهری -خیابان میرعماد –نبش خیابان دوازدهم – پالک  37/1کدپستتت ی  15878-43111به مدیریت و نمایندگی آقای محمد علی یوستتت ی زاده با
سمت مدیرعامل و خانم س اره اصغری با سمت نایب رئیس هیات مدیره که از این پس " آسی ــاتک" نامیده می شود از یک طرف و خریداران سرویس
سرور مجازی از طریق سایت شرکت آسیاتک از طرف دیگر می باشد:
 .1خریدار اذعان می نماید که کلیه اطالعات هوی ی ارایه شده اعم از آدرس ،شماره تماس و اطالعات شنا سایی و  ...صحیح بوده و همواره در به روز نگه
داش ن آنها در پورتال کاربران می کوشد ،ارائه مدارک شناسائی (اشخاص حقیقی :کپی شناسنامه و کپی کارت ملی .اشخاص حقوقی :کپی روزنامه رسمی)
الزامی می با شد .جهت ت سریع در امر س ارش ،مدارک در زمان س ارش درخوا ست نمی گردد امّا در هر زمان آ سیاتک این حق را خواهد دا شت که از
خریدار این مدارک را درخوا ست نماید .الزم به ذکر ا ست که عواقب ارائه اطالعات نادر ست به عهده خریدار خواهد بود .در صورتی که به هر دلیل اطالعات
ناقص و یا غیر واقعی با شد کلیه سرویس های خریدار به حالت تعلیق در آمده و هزینه خدمات قابل برگ شت نمی با شد و تنها با ارایه اطالعات صحیح و
مع بر ،خدمات ارایه شده از حالت تعلیق خارج و مجدد فعال می گردد.
 .2سرویس خریداری شده پس از تایید پرداخت خریدار ،حداکثر ظرف  7-2روز کاری به خریدار تحویل داده خواهد شد.
.3قیم ی که در هنگام س ارش خریدار در صورتحساب منظور گردیده است ،مع بر می باشد.
10 .4روز قبل از اتمام دوره سرویس ،فاک ور دوره بعد به صورت الک رونیکی در پنل مش رک صادر می گردد .
 .5خریدار م عهد است در خصوص پرداخت فاک ورهای صادر شده ،حداکثر ظرف مدت  48ساعت اقدام نماید ،در غیر این صورت آسیاتک محق است کلیه
امکانات واگذاری و خدمات مربوط به مو ضوع این توافق نامه را به حالت تعلیق درآورد .پس از  48ساعت در صورت عدم انجام اقدامات الزم در خ صوص
پرداخت هزینه ،سرویس خریدار به صورت دایم قطع میشود و آسیاتک هیچ مسولی ی در قبال دی ای موجود نخواهد داشت.
 .6در صورت درخواست خریدار مبنی بر لغو سرویس مبلغ فاک ور پرداخت شده مس رد نخواهد شد.
.7به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده ،در تمامی صورتحسابها ی صادره توسط آسیاتک ،درصد تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات
و عوارض ارزش افزوده محاسبه و از خریدار اخذ می گردد.
 .8در صورت درخوا ست پ ش یبانی فنی سرور مجازی با آدرس ایمیل  Hosting@asiatech.irیا شماره تماس  1544داخلی  2سپس  5و درخوا ست
پش یبانی مالی و فروش با آدرس ایمیل  IDC@asiatech.irیا شماره تماس  1544داخلی  1سپس  5در ارتباط باشید.
الزم به ذکر است در صورتی که در ساعات اداری مش رک در ناحیه کاربری تیکت ارسال نماید بررسی خواهد شد.
 .9نحوه جبران خ سارت نا شی از هرگونه ا شکال و یا قطع ارتباط بر مبنای ( SLAتوافقنامه سطح خدمات ) که در ان های همین توافقنامه (پیو ست یک)
آمده است خواهد بود و سقف آن معادل  %10مدت زمان کل سرویس دهی می باشد.
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 .10خریدار موظف به رعایت کلیه قوانین مدنی و اج ماعی جمهوری استتالمی ایران در قبال مح وای ذخیره شتتده بر روی ستترویس های خریداری شتتده
می با شد و ان شار هر نوع داده مغایر با عرف سیا سی ،امنی ی و اخالقی جامعه به هر صورت ممنوع بوده و در صورت م شاهده آ سیاتک مجاز به قطع
سرویس های ارائه شده و گزارش امر به مراجع ذیصالح می باشدو مسولیت های حقوقی و کی ری ناشی از آن به عهده مش رک می باشد.
.11آسیاتک کلیه اطالعات و داده های خریدار را محرمانه تلقی نموده و از افشای آنها بدون موافقت خریدار به هر شکلی خودداری خواهد کرد.
 .12انجام هرگونه فعالیت غیرمجاز منجر به قطع ستترویس خواهد شتتد و حق اقدام قانونی برای دریافت غرامت حاصتتله از این فعل یا افعال برای آستتیاتک
مح وظ می باشد .برخی از مهم رین فعالیت های غیرمجاز در زیر آمده است:


اس اده از نرم افزارهای ایرانی مشمول قانون کپی رایت به صورت نال شده و یا غیرقانونی



نصب و یا اس اده برنامه هایی که موجب اخ الل در عملکرد سرور گردد



اس اده از برنامه های قدیمی و غیراس اندارد که موجب کاهش امنیت سرورهای آسیاتک شود



قراردادن کدهای مخرب (تروجان ها ،شل اسکریپت ها و …) و ویروس ها در فضای سرویس خریداری شده



ارسال هرزنامه ) (spamبه صورت عمدی یا سهوی



فعالیت در زمینه هک ،کرک ،امنیت و همچنین راه اندازی سایت های آموزشی در زمینه های مذکور



عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسالمی ایران (مشاهده قانون جرائم رایانه ای)



اس اده از سرویس جهت ایجاد اخ الل و یا ن وذ در سیس م های سایرین



اس اده از شبکه های اش راک گذاریp2p



نصب اسکریپت های دانلود فایل)(Leecher



عدم رعایت محدوده اس اده از منابع تخصیص یاف ه در هر سرویس



راه اندازی  VPNسرور بر روی سرویس های خریداری شده



کاله برداری این رن ی و راه اندازی شبکه های هرمی



راه اندازی Voip termination



اس اده از هرگونه ابزار دور زدن سیس م پایش مح وی filtering

.13خریدار موظف است ظرف مدت حداکثر  10روز قبل از موعد پایان سرویس ،در صورت تمایل نسبت به تمدید سرویسهای خریداری شده اقدام نماید.
بدیهی استتت مستتتولیت هرگونه اخ الل در ستترویس ها در صتتورت دیرکرد در تمدید ،بر عهده خریدار بوده و حق هرگونه ادعا در این زمینه از وی ستتلب
می گردد .همچنین آسیاتک مستولی ی در قبال نگهداری و ارائه اطالعات و داده های کاربر پس از تاریخ انقضاء نخواهد داشت.
.14آسیاتک حق دریافت هزینه جهت تاخیر مش ری در تمدید سرویس ها و دریافت هزینه فنی جهت رفع مسدودی یک سرویس را خواهد داشت.
 .15در صورت واگذاری کل یا بخ شی از سرویس از سوی خریدار به شخص ثالث ،تمامی م ستولیت و تعهدات سرویس به عهده خریدار بوده و در صورت
بروز مشکل عواقب آن به عهده خریدار اصلی خواهد بود.
.16چنانچه به دالیلی خارج از حیطه اخ یار و اراده آ سیاتک  ،به علت وقوع ات اقی که در عرف حقوقی به آن فورس ماژور می گویند ،انجام تمام یا ق سم ی
از تعهدات و وظایف آسیاتک امکان پذیر نباشد ،مادام که موانع ذکر شده برطرف نشده باشند ،عدم انجام تعهدات مذبور ،از سمت اسیاتک تخلف محسوب
نمی گردد.
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 .17با توجه به تابعیت آسیاتک از قوانین جمهوری اسالمی ایران و قوانین بین المللی ،آسیاتک این حق را بر خود مح وظ می داند که در صورت تغییر در
این قوانین ،تغییراتی در قوانین خود ایجاد نماید .در نهایت ن سخه به روز و قابل ا س ناد قوانین آ سیاتک همی شه در ص حه شرایط و قوانین ا س اده در
دس رس خواهد بود و برای کلیه مش ریان الزم اجرا می باشد.
 .18در صتتتورت بروز اخ الف ،جهت رفع اخ الف ،خریدار موظف استتتت اب دا از آدرس ایمیلی که در پنل کاربری خود ثبت نموده با واحد مربوطه مکاتبه
نماید و در صورت عدم حصول ن یجه پس از  15روز کاری ،خریدار می تواند به شورای ان ظامی سازمان نظام صن ی رایانه ای مراجعه نموده تا موضوع را
مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد .ضمناً کاربر نظر این شورا را به عنوان حکم مرضی الطرفین پذیرف ه و حق شکایت و یا درخواست حکم به سایر مراجع
را نخواهد داشت.
.19آسیاتک مستولی ی نسبت به عدم تطابق سرویس خریداری شده با نیاز مش ری ندارد.
.20آسیاتک مستولی ی در قبال عدم اس اده کاربر از سرویس خریداری شده و تحویل داده شده ندارد.
 .21تغییرات در تعرفه ها از طریق وب سایت منعکس شده و مش رکین فعلی جهت تمدید سرویس های خود موظف به تبعیت از آن می باشند.
.22آسیاتک مستولی ی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین کاربر و سرورهای خود ندارد.
.23آ سیاتک پس از ارائه م شخ صات د س ر سی (نام کاربری و رمزعبور) سرویس به خریدار ،م ستولی ی در قبال این م شخ صات ندا ش ه و م ستولیت ح ظ و
نگهداری اطالعات دس رسی به عهده خریدار می باشد.
.24کلیه سرورهای مجازی بین  2تا  7روز کاری پس از عقد قرار داد و تایید پرداخت مش ری تحویل داده خواهد شد.
.25کلیه م ش ریان سرور مجازی موظف می با شند  10روز قبل از زمان سر ر سید سرور ،هزینه سرورمجازی خود را پرداخت کنند در غیر این صورت
درخواست کنسل شدن سرور به دی اسن ر اعالم خواهد شد ،پس از گذشت یک ه ه از اتمام سرویس اطالعات مش رک حذف خواهد شد و آسیاتک هیچ
گونه مسولی ی در قبال ح ظ و نگهداری اطالعات سرور مجازی مش رک نخواهد داشت.
.26کلیه مش ریان سرور مجازی در صورتی که قصد کنسل یا تمدید نکردن سرویس خود را دارند بایس ی یک ماه قبل از سر رسید تاریخ پایان قرارداد ،این
موضتتوع را از طریق تیکت و ایمیل به اطالع آستیاتک برستتاند .در غیر این صتتورت موظف به پرداخت هزینه دوره بعد خواهند بود و آستیاتک طبق قوانین
جرایم رایانه ای و این رن ی با مش ری م خلف برخورد خواهد کرد.
..27هر گونه توهین به کارمندان به صورت ش اهی یا از طریق راه های ارتباطی نظیر ایمیل ،تیکت ،گ گوی زنده ،تل ن/فکس و … به هر شکل ممنوع بوده
و آسیاتک امکان قطع کامل سرویس و همچنین پیگیری قانونی را برای خود مح وظ نگاه خواهد داشت.
 .28سرور مجازی به صورت خام به کاربر تحویل می گردد و ن صب سی س م عامل و بکاپ گیری از مح وای سرور بر عهده م ش رک

می با شد ،در

صورت بروز هر گونه مشکل آسیاتک هیچ گونه مستولی ی در قبال مح وای سرور مش رک ندارد.
 .29ر سیدگی به شکایت مش رکین از طریق تل ن سراسری  " 1544داخلی 4ارتباط با مش ری و یا ار سال شکایت به ایمیل  Crm@Asiatech.irقابل
پیگیری است.
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پیوست شماره یک
توافقنامه سطح خدمات )(SLA
م ن ذیل شامل تعهداتی درقبال خریداران شرکت آسیاتک می باشد که از خدمات دی ا سن ر این شرکت اس اده می کنند .
ضمانت های ذیل تنها شامل خدماتی هس ند که از داخل  Data Centerشرکت آسیاتک ارائه می شوند و سرویس های خارج از  Data Centerرا در بر
نمی گیرند و همچنین در صتتورت کاهش کی یت خدمات ارایه شتتده به طوری که بهره برداری از این خدمات امکان پذیر نباشتتد و یا قطع اح مالی آن به
مدت بیش از یکساعت مم د باشد (به شرط اثبات قصور آسیاتک در مراجع ذیصالح مخابرات یا قضایی) جهت جبران آن مطابق م اد ذیل اقدام می گردد:

ماده یک
در دسترس بودن سرویس ها:
الف – ضمانت های سخت افزاری:
شرکت آ سیاتک ت ضمین می کند که تمام سخت افزارهای م علق به شرکت که از طرف خریدار در حال ا س اده ه س ند در هر ماه حد اقل در % 99/9
زمان قابل دس رسی و اس اده باشند .در صورت درخواست خریدار برای دریافت  ،Service Creditدوره در دس رس نبودن یا قابل اس اده نبودن سخت
افزارها برای خریدار مربوطه محاسبه و طبق ماده  4عمل خواهد شد.
ب – ضمانت های منبع تغذیه:
شتترکت آستتیاتک تضتتمین می کند که منبع تغذیه  ACطبق قرارداد را با حداقل قابلیت در دست رس بودن  % 99/9برای ستترویس خریدار فراهم کند .در
صورت درخوا ست خریدار برای دریافت  ، Server Creditدوره زمانی قابل ا س اده نبودن منبع تغذیه برای خریدار مربوطه محا سبه شده و طبق ماده 4
عمل خواهد شد .
ج  -ضمانت های شبکه ای:
شرکت آ سیاتک ت ضمین می کند برای خریداران ات صال شبکه ای  Data Centerآ سیاتک را با قابلیت  % 99/9فراهم کند .در صورت درخوا ست خریدار
برای دریافت  ،ServiceCreditدوره زمانی در د س رس نبودن ات صال شبکه ای  DataCenterبرای خریدار مربوطه محا سبه شده و طبق ق سمت  4عمل
خواهد شد .
د – :Server Credit
بتترای در دستت رس نبتتودن ستترویس هتتا ،در صتتورتیکه خریتتدار در هتتر متتاه در دستت رس بتتودن ستترویس هتتای زیتتر ستتاخت آستتیاتک را
کم تتتر از  %99/9تضتتتمین شتتتده تجربتتته کنتتتد ،خریتتتدار مربوطتتته پتتتس از اعتتتالم ک بتتتی Server Credit ،دریافتتتت خواهتتتد کتتترد .میتتتزان
دریافت  Server Creditطبق موارد ذیل تعیین می شوند:
 -1در دس رس نبودن بیش از  40دقیقه و کم ر از  4ساعت در یک ماه :یک روز Server Credit
 -2در دس رس نبودن بیش از  4ساعت و کم ر از  8ساعت در یک ماه :یک ه ه Server Credit
 -3در دس رس نبودن بیش از  8ساعت در یک ماه :یک ماه Server Credit
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ماده دو
ضمانت اطالع رسانی از قطع سرویس:
شتترکت استتیاتک تضتتمین متتی کنتتد کتته در صتتورت بتتروز قطعتتی کتته تغییتتری در دس رستتی بتته ستترویس هتتا ایجتتاد کنتتد و Downtime

کامتتل ستترویس بتترای خریدارمربوطتته ایجتتاد شتتود ،تتتا حتتداکثر یتتک ستتاعت از طریتتق تل تتن یتتا ایمیتتل (کتته اطالعتتات تمتتاس آن بتته
صتتورت مک تتوب بتته آستتیاتک داده شتتده استتت ) بتته خریتتدار اطتتالع رستتانی کنتتد .در صتتورتیکه شتترکت آستتیاتک ن وانتتد تتتا حتتد اکثتتر
یتتک ستتاعت بتته خریتتدار اطتتالع رستتانی کنتتد یتتک روز  Server Creditبتته خریتتدار تعلتتق متتی گیتترد .بتترای اطالعتتات بیشتت ر بتته متتاده4
مراجعه شود .

ماده سه
تعاریف:
شارژ تکرار پذیر ماهانه به معنای پول ماهیانه ای است که خریدار سرویس  Data Centerبه آسیاتک پرداخت می کند .
در دس رس نبودن برای ضمانت های در دس رس بودن که در ماده  1بیان شد شامل قطعی به علل زیر نمی باشد:
در دس رس نبودن به علت تعمیرات از پیش برنامه ریزی شده
در دس رس نبودن به علت قطعی از پیش برنامه ریزی شده
درخواست خریدار نمی باشد:
لوازم و تجهیزات ،سخت افزار ،نرم افزار و تنظیمات خریدار
اقدامات خریدار یا کاربران خریدار
قطعی سرویس به علت عدم تسویه حساب توسط خریدار
از بین رف ن اطالعات خریدار در صورت عدم تهیه نسخه پش یبان از طرف خریدار
متتواردی کتته بتته شتترکت آستتیاتک ربطتتی نداشتت ه باشتتد یتتا از کن تترل شتترکت ختتارج متتی باشتتد و نیتتز متتوارد فتتورس متتاژور و حتتواد
غیر م رقبه به شرح بند  19توافقنامه
قطعتتتی یتتتا تعمیتتترات از پتتتیش برنامتتته ریتتتزی شتتتده بیشتتت ر از  48ستتتاعت قبتتتل از قطعتتتی و یتتتا تغییتتترات از پتتتیش برنامتتته ریتتتزی شتتتده،
شتترکت آستتیاتک بتته بختتش فنتتی شتترکت مربوطتته ( کتته اطالعتتات تمتتاس آن بتته صتتورت مک تتوب بتته شتترکت آستتیاتک داده شتتده استتت
)از طریتتق ایمیتتل اطتتالع رستتانی خواهتتد کتترد .شتترکت آستتیاتک در صتتورت بتتی تتتوجهی قستتمت فنتتی خریتتدار مربوطتته چتته در خوانتتدن
ایمیتتتل و چتتته در دریافتتتت ایمیتتتل بتتته دلیتتتل اشتتت باه بتتتودن آدرس داده شتتتده یتتتا ختتتراب بتتتودن سیستتت م ایمیتتتل شتتترکت خریتتتدار،
مست ولی ی را در برابر عدم اطالع رسانی بر عهده ندارد و قطعی یا تعمیرات از پیش تعیین شده صورت خواهد گرفت .
خریتتدار م عهتتد استتت تتتا در دوره هتتای زمتتانی مناستتب نستتبت بتته تهیتته نستتخه پشتت یبان از اطالعتتات ختتود اقتتدام نمایتتد و در صتتورتی
کتته مطتتابق قتترارداد تهیتته نستتخه پشتت یبان جتتزء ختتدمات آستتیاتک باشتتد ،خریتتدار متتی بایستتت دس رستتی بتته فایتتل هتتای متتورد نظتتر را
به آسیاتک اعطا نماید .

ماده چهار
پروسه مطالبه سرویس:
بتتترای مطالبتتته  service creditدر حتتتوزه اختتت الالت ناشتتتی از شتتترکت آستتتیاتک  ،متتتی بایستتتت تتتتاریخ و متتتدت زمتتتان قطعتتتی ستتترویس
ختتود را بتته صتتورت ایمیتتل و یتتا تیکتتت بتته آستتیاتک اعتتالم نمایتتد .آستتیاتک پتتس از بررستتی هتتای فنتتی و در صتتورتیکه بتتروز اختت الل در
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ستترویس از ستتمت ایتتن شتترکت باشتتد ،اقتتدام بتته ارایتته  service creditبتته خریتتدار نمتتوده و ایتتن امتتر بتته صتتورت ارستتال ایمیتتل و
تیکتتت بتته خریتتدار اطتتالع رستتانی خواهتتد شتتد .بتته غیتتر از متتواردی کتته از قبتتل توستتط شتترکت آستتیاتک اطتتالع رستتانی شتتده استتت
،خریتتدار متتی بایستتت متتوارد قطعتتی را فتتورا بتته شتترکت آستتیاتک از طریتتق ایمیتتل و یتتا تیکتتت اطتتالع دهتتد .واجتتد شتترایط بتتودن بتترای
دریافتتتت  service creditتنهتتتا شتتتامل اخ الالتتتتی استتتت کتتته جزیتتتی یتتتا کلتتتی م تتتاثر از ستتترویس دهتتتی آستتتیاتک بتتته وقتتتوع پیوستتت ه
باشند.

ماده پنج
اع بار سرویس:
در صتتتورتیکه مشتتتخص گتتتردد بتتتروز وق تتته م تتتاثر از ستتترویس دهتتتی آستتتیاتک بتتتوده استتتت ،آستتتیاتک طبتتتق بنتتتد د متتتاده یتتتک همتتتین
پیوستتت اقتتدام بتته ارایتته  service creditبتته خریتتدار نمتتوده و ایتتن امتتر بتته صتتورت ارستتال تیکتتت و یتتا ایمیتتل بتته خریتتدار اطتتالع
رسانی خواهد شد .ارایه  service creditشامل مواردی که از قبل توسط شرکت اسیاتک اطالع رسانی شده نمی گردد.
در هر حال مسولی ی بیش از  service creditذکر شده م وجه آسیاتک نخواهد بود.
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