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  شرکت فناوري نیکراد
  سهامی خاص

 

 قواعد و شرایط

 توافق نامه

در صورت دریافت ، استفاده   .) سهامی خاص(این یک توافق نامه رسمی است ما بین شما کاربر گرامی و شرکت فناوري نیکراد 
موافقید که به قواعد و و یا خرید هر یک از محصوالت و یا مشاهده محتویات ارائه شده در هر یک از صفحات وب سایت ، شما 

در صورت عدم موافقت با قواعد و شرایط اعالم شده ، لطفا از سایت ، خدمات و محصوالت ارائه  . شرایط اعالم شده پایبند باشید
 .شده استفاده نفرمایید و همچنین کلیه اطالعات ، فایل ها و نرم افزارهاي دریافت شده را از کامپیوتر خود حذف نمایید

به اینکه کلیه محصوالت و خدمات ارائه شده ، تابع عرف و قوانین کشوري و بین المللی می باشد و با در نظر با توجه 
گرفتن اینکه عرف و قوانین کشوري و جهانی در حال تغییر هستند ، این ضرورت وجود دارد که شرایط و قواعد مطرح شده در این 

ه و تغییر یابند. از این رو ضرورت دارد که کاربران به صورت دوره اي ، قواعد و توافقنامه پیرو تغییرات مذکور به روز رسانی شد
 .شرایط مطرح شده را مورد مالحظه قرار داده تا از آخرین تغییرات اطالع یابند

 
 انواع پروانه کاربري

 الیسنس دائمی ·
 

تحویل و بر روي دستگاه کامپیوتري  در این حالت یک نسخه قابل نصب از نرم افزار مجهز به قفل نرم افزاري به مشتري
بنابراین کلیه اطالعات بر روي  .معین شده و صرفا براي استفاده همان موسسه ، شرکت و یا بنگاه اقتصادي نصب می گردد

 .کامپیوتر مستقر در محل فعالیت مشتري ذخیره شده و مسئولیت مراقبت از اطالعات صرفا بر عهده کاربران می باشد
ئمی به صورت بسته هاي قابل نصب ارائه شده ، نصب ، نگهداري و عیب یابی از راه دور و به روش سیستم هاي دا

  .ریموت کانکشن انجام می شود

 اعتباريالیسنس  ·
 

همانند الیسنس دائمی می باشد با این تفاوت که مشتري مادامی که از محصول نرم افزاري استفاده  اعتباريکلیات الیسنس 
در این حالت یک نسخه قابل نصب از نرم افزار  .پرداخت می نماید انهیماهستفاده از آن را به صورت می کند ، هزینه ا

مجهز به قفل نرم افزاري به مشتري تحویل و بر روي دستگاه کامپیوتري معین شده و صرفا براي استفاده همان موسسه ، 
بر روي رایانه مستقر در محل فعالیت مشتري ذخیره  بنابراین کلیه اطالعات . شرکت و یا بنگاه اقتصادي نصب می گردد
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به صورت بسته هاي قابل نصب  اعتباريسیستم هاي  .شده و مسئولیت مراقبت از اطالعات صرفا بر عهده کاربران می باشد
 .ارائه شده ، نصب ، نگهداري و عیب یابی از راه دور و به روش ریموت کانکشن انجام می شود

 ابري سرویس ·
 

حالت نرم افزار صرفا بر روي سرور هاي شرکت نیکراد نصب شده و امکان بهره برداري از امکانات سیستم ها به در این 
بنابراین کلیه اطالعات و فایلها بر روي  .روش دسترسی از طریق اینترنت و با استفاده از مرورگر وب امکانپذیر می باشد

یس میزبانی ابري نرم افزار به صورت اجاره ماهیانه در ازاي هر سرور هاي شرکت نیکراد ذخیره و محافظت می شود. سرو
امکان ارتقاء سرویس ابري با محاسبه تفاوت . به مشتریان ارائه می گردد دوره ايکاربر و با تنظیم صورتحساب به صورت 

دائمی بدون استرداد وجه باقیمانده و  اعتباريفراهم است. همچنین انتقال از سرویس ابري به الیسنس بسته ها تا پایان دوره 
 .تا پایان دوره امکانپذیر است

 
در هر سه نوع پروانه کاربري ، مالک و صاحب امتیاز اصلی محصول نرم افزاري ، همواره شرکت نیکراد می باشد و کاربران 

کاربران مجاز به . اقدام نمایندصرفا مجاز هستند که طبق قواعد و شرایط مشخص و معین در جهت استفاده از محصول نرم افزاري 
دستکاري ، اقدام براي نفوذ ، جاسوسی و ایجاد  تکثیر ، تقلید و یا کپی برداري کلی و یا جزئی از اصل و یا محتواي نرم افزار و یا

ده از اختالل در عملکرد سیستم نیستند و در صورت محرز شدن هر گونه تخلف ، کلیه خدمات قطع شده و ضمن توقف امکان استفا
 .نرم افزار ، پیگیري از طریق مراجع قانونی انجام می شود

 
 پرونده کاربران

ارائه هر گونه خدمات و یا فروش هر یک از محصوالت صرفا وابسته به تشکیل پرونده از طریق سایت وب شرکت و یا به 
نام و یا ثبت  یح و واقعی در هنگام تکمیل فرمکاربران موظف به ارائه اطالعات هویتی صح کلیه .واسطه کارشناسان نیکراد می باشد
 .اعالم به کارشناسان نیکراد هستند

کلیه اطالعات ارائه شده توسط مشتریان نظیر شماره تلفن ها ، نشانی ، پست الکترونیک و ... باید کامال صحیح و معتبر  
برسانند و یا مستقیما از طریق سایت وب نیکراد در  باشد و مشتریان موظف هستند که همواره آخرین تغییرات را به اطالع نیکراد

 .پرونده کاربري خود ثبت نمایند. مسئولیت مشکالت ناشی از عدم اطالع رسانی از تغییرات مذکور صرفا بر عهده کاربران می باشد

 
 پشتیبانیآپدیت و 

ارائه می شود که با تایید  گانیو پشتیبانی را تیبا یک سال آپد منحصرا براي یک موسسه و،  یدائم سنسیالهر پکیج با 
مهم ،  یو دارائ هیسرما کیبه عنوان  يمحصول نرم افزار یو به روز رسان تیتوجه داشت که آپد دیقابل تمدید می باشد. با کرادین

عامل ها ،  ستمیس راتییبا تغ يزسازگار سا نیها و برقرار نگه داشتن آنها است. همچن ستمیحفظ ارزش س يبرا یاصل تضرور
  .ستین ریها امکانپذ ستمیس ی، بدون به روز رسان یاحتمال یها و ... و رفع مشکالت فن روسیو ی، آنت یتیامن يها ستمیس
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محصول و با در نظر گرفتن تورم  متیاز ق يدرصد ي، بر مبنا یدائم سنسیبا ال يها ستمیس يبرا انهیسال تیآپد نهیهز
 انیگردد و در زمان پا یارائه م انهی، به صورت سال یدائم سنسیمحصوالت با ال یو به روز رسان تیگردد. آپد یمحاسبه م انهیسال

  .ردیپذ یانجام م گانیها به صورت را ستمیس یبانی، پشت انهیسال تیآپد تیبودن وضع عالباشد. در صورت ف یم دیقابل تمددوره 

 دیگردد و با تمد یپرداخت نم یفن یبانیپشت ایو  ستمیس تیآپد يبرا يا نهی، هز يابر سیسرو ایو  اعتباري سنسیال در
  رد مذکور بر قرار خواهند بود.دوره ، موا

 ایو  يافزار ، نرم يافزار ، سخت یفن راتییخدمات ، در جهت انجام تغ یفیمجاز است که به منظور ارتقاء سطح ک کرادین
و  يگذار ریباشد و احتمال تائ يزی، کنترل و برنامه ر ینیب شیقابل پ راتییتغ کهیصورت . دردیاقدام نما ساخت شبکه ریدر سطح ز

خود را  ستیبا یو کاربران م دینما یاز قبل اقدام م یدر جهت اطالع رسان کرادیداشته باشد ، ن جودکاربران و سیبروز وقفه در سرو
اعالم در  نیکوتاه و همچن امی، پ کیاز جمله ارسال پست الکترون یمختلف يبه روشها یامرسانی. پندیهماهنگ نما راتییتغ نیبا ا
  باشد. یقابل انجام م یاجتماع يشبکه ها ایوب و  تیسا

برد. هدف ما  یبهره م یو دانش فن زاتیامکانات ، تجه نی، از بهتر تیفیسطح ک نیبه منظور ارائه خدمات در باالتر کرادین
 ریحوادث غ ریکه عوامل خارج از کنترل نظ يها است ، مگر در موارد سیوقفه در سطح سرو نزایم نیو با کمتر داریارائه خدمات پا

 دیکه تول ییو مشکالت نرم افزار ها ینترنتیارتباطات ا یساخت ریها ، مشکالت ز میخاص ، تحر یو اجتماع یاسیس طیمترقبه ، شرا
  روال متعارف گردد. يمانع از اجرا ستندیشرکت ن نیا

 دیتمد نهیآن نموده و پس از پرداخت هز دیخود اقدام به تمد سیانقضاء سرو خیاز تار شیروز پ 10 ستیبا یم کاربران
وب به انجام  تیموجود در سا تیآپد دیتمد ایپروانه و  دیبخش تمد قیالزم را صرفا از طر يریگیو پ یرسان ، اطالع سیسرو

  توسط کاربران ندارد. یدهبدون اطالع  يها اختدر ارتباط با پرد یتیمسئول کرادیرسانند. ن

 متیق هیکه در کل انهیسال فی% تخف25  ازیو ایجاد فاصله ، امت تیآپد ای يصورت عدم تمدید به موقع دوره کاربر در
حالت قطع سرویس دهی به صورت پایدار و دائم تلقی شده و در صورت  نیگردد. در ا یم یها لحاظ شده است منتف يگذار

خواهد یافت و یا جهت دسترسی به امکانات جدید می بایست نسخه هاي  شراد به تمدید مجدد ، هزینه مربوطه افزایموافقت نیک
  جدید نرم افزار خریداري گردد.

 
 موزش و راهبريآ

 نیکراد براي آموزش نصب و راهبري کلیه محصوالت خود راهنماي آموزشی و مستندات جامع ، گویا و گام به گام ارائه 
 مطالعه دقیق و کامل راهنماي آموزشی جهت راهبري سیستم و همچنین دریافت خدمات پشتیبانی پیش نیاز و ضروري  .دمی ده

 .می باشد

 
 قفل نرم افزاري
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، براي نسخه هاي تک کاربره و یا سرور (سرویس دهنده) ، در مجموع  اعتباريبا هر پکیج با الیسنس دائمی و یا الیسنس 
فعال کدهاي . مستلزم گذشت یک و سه سال است 4و  3، کد فعال سازي صادر می گردد و دریافت کد  دستگاه رایانه 4براي 

همچنین کاربران می توانند با پرداخت مبلغ معادل سی و پنج درصد از  .دنصرفا در حکم پشتیبان می باشو پس از آن ، دوم سازي 
در نسخه هاي تحت شبکه ، در ازاي  .فعال سازي اضافی دریافت نمایندارزش نرم افزار به نرخ روز ، صرفا براي همان موسسه ، کد 

کدهاي  .بار کد فعال سازي ارائه می گردد که کدهاي دوم صرفا در حکم پشتیبان می باشد 2هر کالینت (سرویس گیرنده) در مجموع 
دیسک را فرمت نموده و یا پارتیشن بندي انجام فعال سازي براي هر کامپیوتر پایدار بوده و می توانید به تعداد دفعات نامحدود هارد 

 .دهید

 
 تکثیر و کپی برداري ، تخلف ، خرابکاري

و یا سرویس ابري ، منحصرا براي یک موسسه و در حالت غیر قابل انتقال به  اعتباريهر پروانه کاربري با الیسنس دائمی ، 
رداري کلی و یا جزئی از اصل ، محتوا ، طرح ، شمایل ، سبک و متد کاربران مجاز به تکثیر ، تقلید و یا کپی ب .غیر ارائه می شود

 .همچنین دستکاري ، اقدام براي نفوذ ، جاسوسی و ایجاد اختالل در عملکرد سیستم ها غیر مجاز است .اجرائی نرم افزار نمی باشند

ز نرم افزار ، پیگیري از در صورت محرز شدن هر گونه تخلف ، کلیه خدمات قطع شده و ضمن توقف امکان استفاده ا
طریق مراجع قانونی انجام شده و شخص دریافت کننده پروانه کاربري ضامن و مسئول جبران کلیه خسارات مادي و معنوي وارد شده 

الزم به ذکر است که در این حالت هیچگونه وجهی به مشتري متخلف از قواعد و شرایط و تحت هر عنوان مانند ادعاي  .می باشد
همچنین نام و مشخصات فرد متخلف به پلیس فتا ، اتحادیه ها و  .یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد شدخسارت 

  .انجمن هاي صنفی و همچنین لیست سیاه شبکه هاي اجتماعی اعالم می گردد

د انبوه ایمیل براي دیگران و یا تعدا ، ویروس برخی دیگر از موارد تخلف: استفاده از سرویس ابري براي ارسال هرزنامه
نصب یا استفاده از هر گونه برنامه ، کد و یا اسکریپت که موجب اختالل در عملکرد سیستم و یا سرور گردد. تالش  .آنها بدون اجازه

کردن  کنجکاوي و آزمایش آسیب پذیري سیستم ، سرور و یا شبکه. تالش عامدانه براي پر .براي دسترسی به اطالعات سایر کاربران
 .فضاي سرور و تجاوز عمدي از محدوده منابع اختصاص یافته به مشتري

اي خالف باشد هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاري کشور و یا قانون جرائم رایانه
ز آن ، قطع سرویس ها و یا توقف گردد و در صورت برو نیز تخلف از قواعد و شرایط ارائه محصوالت و خدمات محسوب می

  .امکان استفاده از محصوالت از طرف نیکراد انجام پذیرفته و کلیه حقوق از مشتري سلب می گردد

 
 حفاظت از داده ها

جهت حفظ  Backup ، کاربران می بایست عهده دار تهیه منظم نسخه هاي اعتباريدر الیسنس دائمی و همچنین الیسنس 
توصیه می گردد که کاربران به سیستم پشتیبان گیري خودکار اکتفا نکنند و تهیه  .وارد شده در سیستم باشندو نگهداري اطالعات 

 .نسخه هاي پشتیبان را به صورت روزانه و منظم به انجام رسانده و همچنین در مکانی خارج از کامپیوتر سرویس دهنده آرشیو نمایند
 .ده از تجهیزات برق اضطراري مانع از نوسانات و قطع برق شویدافزون بر این پیشنهاد می شود که با استفا
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در سرویس ابري ، کلیه اطالعات و فایلها بر روي سرورهاي نیکراد ذخیره و محافظت می گردد. نیکراد از بهترین تجهیزات 
ویه مناسب قرار داشته و مجهز به و روش ها براي تهیه نسخه هاي پشتیبان بهره می برد. کلیه سرور ها در شرایط فیزیکی امن و با ته

تجهیزات برق اضطراري ، دیواره آتش ، مانیتورینگ آنالین ، سیستمهاي تشخیص نفوذ ، پهناي باند وسیع و سایر امکانات کاربردي و 
داده و  در صورتیکه کاربران سرویس ابري تمایل داشته باشند که یک کپی از اصل اطالعات آنها (شامل پایگاه .امنیتی می باشند

فایلهاي سیستم آرشیو) به ایشان تحویل داده شود ، این امکان در ازاي دریافت هزینه مربوطه و بر مبناي حجم فیزیکی اطالعات 
روز پیش از تاریخ انقضاء سرویس خود اقدام به تمدید آن نمایند. در غیر این صورت  10کاربران موظف هستند که  .فراهم می باشد

  .ها و فایلهاي مشتري پس از تاریخ انقضاء نخواهد داشت ر قبال نگهداري و ارائه اطالعات ، دادهنیکراد مسئولیتی د

کاربران موظف هستند که از پسوردهاي خود محافظت کرده و حداقل از هشت کاراکتر متشکل از اعداد و حروف استفاده 
کاربر است و در  اي تخصیص داده شده در سرور ها ، بر عهدهمسئولیت کلیه اطالعات ، فایلها و مطالب قرار گرفته در فض .نمایند

المللی باشد ، موارد صورت مشاهده هر گونه موردي که اثر مخرب و یا آلودگی ویروسی داشته و یا ناقض قوانین داخلی و یا بین 
 .بدون اطالع قبلی از سرور حذف خواهد شد

ها و اطالعات  داده تی و به منظور حفظ محرمانگی و محافظت از کلیهنیکراد تمام امکانات خود را در باالترین سطح امنی
موجود در پایگاه داده و یا فضاي تخصیص داده شده به سرویس مشتري به کار می برد و تحت هیچ شرایطی آنها را در اختیار 

اشد و یا کاربر در جهت خرابکاري و یا اشخاص و یا سازمانهاي ثالث قرار نخواهد داد ، مگر در مواردي که حکم قانونی صادر شده ب
  .سوء استفاده از سیستم ها و سرویس ها اقدام نموده باشد

 
 تغییر قیمت

نیکراد مجاز است که با در نظر گرفتن بهاي تمام شده سرویس ها در سطح زیر ساخت ، هزینه هاي کارشناسی ، هزینه هاي 
، نرخ ارز و همچنین آئین نامه هاي اجرائی از طرف اتحادیه ها و انجمن هاي  اداري و پرسنلی ، هزینه هاي حقوقی ، تورم سالیانه

تغییرات قیمت در هنگام تمدید و یا ارتقاء سرویس ها و محصوالت  .صنفی در جهت تغییر قیمت محصوالت و خدمات اقدام نماید
روز اعتبار دارند ،  10ر شده حداکثر براي مدت اعمال می گردد و مشتري باید تغییرات قیمت را بپذیرد. کلیه پیش فاکتور هاي صاد

  .مگر اینکه مدت اعتبار مشخصی در پیش فاکتور درج شده باشد
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