توافقنامه سطح خدمات)(Services Level Agreement

متن ذیل شامل تعهداتی در خصوص توافقنامه سطح خدمات) (Services Level Agreementوب
سایت  ،فی مابين سازمان تعاون روستایی استان فارس از یک طرف و از طرف دیگر شرﮐت ﻋامل
سيستم به شرح ذيل اﻋﻼم می گردد.
ﻗسﻤت ١
در دسترس بودن سرویس ها:
جهت حﻤایت از سازمان ،اشکاﻻت احتﻤالی ﮐه مﻤکن است در ارائه خدمات ،سازمان با آن مواجه
شوند ﻋنوان می گردند :
• اشکاﻻت احتﻤالی هاست
 -١ﻗطعی اینترنت ﮐشور
 -٢ﻗطعی ایجاد شده در  Data Centerبه دليل شبکه ،منبع تغذیه ،و ...
 -٣مشکﻼت داخلی سرورهای مجتﻤع
 -٤ویروسی شدن ف ایلهای وب سایت سازمان به دليل استفاده سازمان از نرم افزارهای FTP
ﮐرک شده و یا ذخيره ﮐلﻤه ﻋبور و گذرواژه در نرم افزارهای  FTPو یا ویروسی بودن ﮐامپيوتر
سازمان
 -٥مشکل  codeسازمان
 -٦هک شدن وب سایت به دليل ضعف امنيتی  codeسازمان
 -٧ضعف در موارد امنيتی سرور مجتﻤع
 -٨فاش شدن ﮐلﻤه ﻋبور و گذرواژه  hostتوسط سازمان
 -٩منقضی شدن  Hostبه دليل ﻋدم درخواست و یا ﻋدم پرداخت سازمان جهت تﻤدید خدمات
 -١٠ﻗطعی  Hostبه دليل ﻋدم توجه سازمان به ﻗوانين ذﮐر شده در ﻗرارداد
 -١١ﻋدم اجرای تعهدات مجتﻤع در خصوص تﻤدید Host
• اشکاﻻت احتﻤالی در domain
 -١منقضی شدن  Domainبه دليل ﻋدم درخواست و یا ﻋدم پرداخت سازمان جهت تﻤدید خدمات
 -٢ﻋدم اجرای تعهدات مجتﻤع در خصوص تﻤدید Domain
 -٣در صورت شکایت از وب سایت سازمان به دليل مغایرت با ﻗوانين بين الﻤللی  .با توجه به اینکه
خدمات  domainاز طریق ایرنيک — مرﮐز ثبت دامنه نقطه-آیآر ) (.irانجام می شود ،احتﻤال lock

ﮐردن از طرف این مرﮐز وجود دارد.
 -٤صحيح نبودن اطﻼﻋات سازمان) (contact info
• اشکاﻻت احتﻤالی نرم افزار
 -١بروز اشکال در خدمات ميزبانی وب
 -٢به دليل حذف ،ویرایش و یا تغيير فایلهای اصلی برنامه و یا آپلود فایلهای اجرایی از طرف
سازمان )این اشکال به دليل استفاده از مواردی مانند Remote Desktop،FTPو یا دسترسی
مستقيم به  consoleایجاد می گردد(.
 -٣هک شدن به دليل ضعف امنيتی codeنرم افزارهای مجتﻤع
 -٤فاش شدن ﮐلﻤه ﻋبور و گذرواژه نرم افزار
انواع مشکﻼت:
 -١ﻗطعی ﮐامل سرویس) در دسترس نبودن سرویس(
 -٢مشکﻼت جزئی بخشی از سرویس
در مورد مشکﻼت ﻗطعی ﮐامل سرویس ) در دسترس نبودن سرویس( به بخش Service Credit
در این توافقنامه مراجعه شود.
Service Credit
برای در دسترس نبودن سرویسها ،در صورتيکه سازمان در هر ماه در دسترس بودن سرویس
های مجتﻤع را ﮐﻤتر از  %٩٩/٨تضﻤين شده تجربه ﮐند Service Credit ،دریافت خواهد ﮐردو
ميزان دریافت  Service Creditطبق موارد ذیل تعيين می شوند:
 -١در دسترس نبودن بيش از  ١٫٥ساﻋت و ﮐﻤتر از  ٨ساﻋت در یک ماه :یک هفتهService Credit
 -٢در دسترس نبودن بيش از  ٨ساﻋت و ﮐﻤتر از  ١٦ساﻋت در یک ماه :دو هفته Service Credit
 -٣در دسترس نبودن بيش از  ١٦ساﻋت در یک ماه :یک ماه Service Credit
مشکﻼت جزئی بخشی از سرویس:
در مورد ميزبانی وب : Host/Domainمجتﻤع ظرف مدت  ٤٨ساﻋت باید مشکﻼت را ﻋيب یابی
ﮐند .در صورتی ﮐه در ا ین مرحله تشخيص داده شد ﮐه مشکل از طرف مجتﻤع است  ،مشکل
باید حداﮐثرظرف مدت  ٣روز رفع گردد .در صورت ﻋدم رفع مشکل در زمان تعيين شده مجتﻤع به
ميزان  ١/٤خسارتهای تعيين شده برای ﻗطعی ﮐامل ،جریﻤه خواهد شد.
در مورد نرم افزار :مجتﻤع متعهد می شود ایرادات را ظرف مدت  ٤٨ساﻋت ﻋيب یابی ﮐند .در
صورتی ﮐه در این مرحله تشخيص داده شد ﮐه مشکل از طرف مجتﻤع است ،بابت هر خطا  ٣روز

فرصت در نظر گرفته می شود و اگر در مدت تعيين شده مشکل رفع نگردید ،به ازای هر روز تاخير
دو روز به مدت خدمات ميزبانی و به روز رسانی اضافه می گردد.
در صورت ی ﮐه برای برطرف سازی مشکل اﻋﻼم شده ،نياز به تغييرات ﮐلی در سيستم باشد و یا
بر اثر به روز رسانی نگارش جدید اختﻼﻻتی به وجود آمده باشد ،خطا در نگارش بعدی برطرف
خواهد شد .اگر سازمان به دليل تغييرات ایجاد شده احساس نﻤاید ﮐه به مشکل بر می خورد
می تواند هﻤيشه از یک نگارش ﻗبل تر از نگارش روز مجتﻤع استفاده نﻤاید تا ایرادات آن نگارش
رفع شده باشد.
موارد ذیل شامل  Service Creditنﻤی باشد:
 -١در دسترس نبودن به ﻋلت تعﻤيرات از پيش برنامه ریزی شده
 -٢در دسترس نبودن به ﻋلت ﻗطعی از پيش برنامه ریزی شده
 -٣درخواست سازمان
 -٤اﻗدامات سازمان
 -٥ﻗطعی سرویس به ﻋلت ﻋدم تسویه حساب توسط سازمان
 -٦از بين رفتن اطﻼﻋات سازمان در صورت ﻋدم تهيه نسخه پشتيبان توسط ایشان  .در صورتی
ﮐه سازمان سرور اختصاصی داشته باشد و هزینه تهيه پشتيبان را به مجتﻤع نداده باشد.
 -٧مواردی ﮐه به مجتﻤع مربوط نباشد و یا از ﮐنترل مجتﻤع خارج باشند.
از  ٤٨ساﻋت ﻗبل از ﻗطعی و یا تغييرات از پيش برنامه ریزی شده مجتﻤع ،بخش فنی مجتﻤع
مربوطه )ﮐه اطﻼﻋات تﻤاس آن به صورت مکتوب به مجتﻤع داده شده است( از طریق emailاطﻼع
رسانی خواهد شد .مجتﻤع در صورت بی توجهی ﻗسﻤت فنی سازمان مربوطه چه در خواندن
 emailو چه در دریافت  emailبه دليل اشتباه بودن آدرس داده شده یا خراب بودن سيستم email
سازمان مسئوليتی را در برابر ﻋدم اطﻼع رسانی نﻤی پذیرد و ﻗطعی یا تعﻤيرات از پيش تعيين
شده صورت خواهد گرفت.
سازمان مسئوليت دارد تا در دوره های زمانی مناسب نسبت به تهيه نسخه پشتيبان از اطﻼﻋات
خود اﻗدام نﻤاید مگر اینکه مطابق ﻗرارداد تهيه نسخه پشتيبان جزء تعهدات مجتﻤع باشد .
ﻗسﻤت ٢
ضﻤانت اطﻼع رسانی از ﻗطع سرویس:
مجتﻤع تضﻤين می ﮐند ﮐه در صورت بروز ﻗطعی ﮐه تغييری در دسترسی به سرویس ها ایجاد
ﮐند و  Downtimeﮐامل س رویس برای سازمان مربوطه ایجاد شود ،تا حداﮐثر  ٢ساﻋت از طریق
تلفن یا ) emailﮐه اطﻼﻋات تﻤاس آن به صورت مکتوب به مجتﻤع داده شده است( به بخش فنی

سازمان اطﻼع رسانی ﮐند .در صورتيکه مجتﻤع نتواند تا حداﮐثر  ٢ساﻋت به سازمان اطﻼع
رسانی ﮐند یک روز  Service Creditبه سازمان تعلق می گيرد.برای اطﻼﻋات بيشتر به ﻗسﻤت ٣
مراجعه شود.
ﻗسﻤت ٣
پروسه مطالبه سرویس:
برای مطالبه Service Creditدر حوزه اختﻼﻻت ناشی از مجتﻤع  ،سازمان می بایست حداﮐثر تا
 ١٤روز بعد از ماهی ﮐه ﻗطعی در آن رخ داده است فرم درخواست  Service Creditرا پر ﮐرده و
برای مجتﻤع بفرستد .مجتﻤع حداﮐثر تا آخر روز ﮐاری بعد از روزی ﮐه فرم دریافت شد ،رسيد
دریافت فرم را از طریق emailبرای سازمان خواهد فرستاد .هﻤچنين مجتﻤع تا حداﮐثر  ١٤روز بعد
از دریافت فرم ،پاسخ سازمان را اﻋﻼم خواهد ﮐرد و سازمان را از طریق  emailاز نتيجه درخواست
خود مطلع خواهد ﮐرد.
به غير از مواردی ﮐه از ﻗبل توسط مجتﻤع اطﻼع رسانی شده ،سازمان می بایست موارد ﻗطعی
را فوراً به مجتﻤع از طریق شﻤاره تلفن های  ٢٢٩١٣٨٢٧و  ٢٢٩١٢٠٢٩اطﻼع دهد .واجد شرایط
بودن برای دریافت  Service Creditتنها شامل اختﻼﻻتی است ﮐه جزاً یا ﮐﻼ ً متاثر از سرویس
دهی مجتﻤع باشند.
ﻗسﻤت ٤
اﻋتبار سرویس:
در صورتی ﮐه درخواست سازمان برای دریافت  Service Creditپذیرفته شود مجتﻤع Service
 Creditرا یک ماه پس از تایيد درخواست سازمان به مدت اﻋتبار سازمان اضافه خواهد ﮐرد .جریﻤه
استاندارد برای ﻗطعی در سرویس ها اضافه نﻤودن  Service Creditمی باشد.
مراحل خدمات پشتيبانی
در زمان تشخيص مشکل و اﻋﻼم به بخش پشتيبانی support level 1 ،مشکل را در سيستم
 ticketingثبت می ﮐند و ایﻤيل محتوی شﻤاره تيکت را برای سازمان ارسال می ﮐند ﮐه به منزله
دریافت مشکل است .از این زمان به بعد سازمان می تواند زمانهای مراحل بعد را محاسبه ﮐند.
سازمان برای پيگيری باید ایﻤيل را  replyﮐند یا تﻤاس بگيرد  .در هر صورت پيگيری سازمان ثبت
می شود.
 ، Support level 2تيکت ها را به ترتيب زمان دریافت و با الویت تيکتهایی ﮐه به صورت ایﻤيل ثبت
گردیده بررسی می ﮐند و وارد مرحله ﻋيب یابی می شود ،در این مرحله  %٨٠اشکاﻻت برطرف
می گردد و در صورت برطرف شدن مشکل ،به سازمان اطﻼع داده و آن را ثبت می ﮐند و تيکت را

می بندد.
در صورتی ﮐه سازمان احساس ﮐند ﮐه مشکل برطرف نشده می تواند مجدداً  emailرا reply
نﻤوده ،تيکت به صورت اتومات باز می گردد و  Support level 2به آنها دسترسی خواهد داشت و
اﻗدامات انجام خواهد شد .
اگر  ، Support level 2تيکت ها را باز ﮐند و با سوالی مواجه گردد و سازمان در پاسخ به آن تاخير
نﻤاید ،این تاخيراز مهلت مجتﻤع نﻤی ﮐاهد )ﻻزم به ذﮐر است ﮐليه تاریخهای دریافت ،پيگيری و
 replyتيکت ها در سيستم به طور دﻗيق ثبت می شود(.
در خصوص  %٢٠باﻗيﻤانده و اشکاﻻت،ﮐه  Support level 2موفق به برطرف سازی آنها و
پاسخگویی نشود )مثل مواردی ﮐه به  sourceبرنامه مرتبط می باشد(به Support level 3ارجاع
داده می شود و ایشان نتایج را پس از تشخيص و اصﻼح به  Support level 2ارجاع می دهد و
 Support level 2نيزنتيجه را از طریق ایﻤيل به سازمان اطﻼع می دهد.
مواردی ﮐه مجتﻤع متعهد است ظرف مدت  ١٥دﻗيقه در مورد ﻗطع سرویس سازمان مطلع شود:
 -١در صورتی ﮐه سازمان ،دارای هاست بر روی سرور مجتﻤع باشد و سرور مجتﻤع به صورت
ﮐلی دچار مشکل شده باشد.
 -٢در صورتی ﮐه سازمان ،دارای هاست بر روی سرور مجتﻤع باشد و ليکن فقط هاست اختﻼل
داشته باشد و هزینه  monitoringبه مجتﻤع پرداخت ﮐرده باشد.
 -٣در صورتی ﮐه سازمان دارای هاست بر روی سرور شخصی خود باشد وليکن هزینه
 monitoringبه مجتﻤع پرداخت ﮐرده باشد .

