راهنمای تکمیل فرم در خواست و شرایط ارائه سرویس ( با دقت خوانده و مهر و امضا شود )
 ( پر کردن کلیه اطالعات الزامی است  ،به فرمهایی که ناقص پر شده باشد یا مهر و امضا نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد) خط  8رقمی با پیش شماره  026و  120صرفا جهت متقاضیان تهران و البرز است و متقاضیان شهرهای دیگر امکان درخواست آنرا ندارند رابط با شرکت اهرا فردی است که برای موارد جزئی با ایشان تماس گرفته خواهد شد مشتریان ویژه به مشتریانی گفته میشود که از طرف شرکتهای همکار از جمله سروشان  ،فراگستر  ،تیبا سامانه  ،فرارای  ،آسا سیستم اسپادانا ،همکاران سیستم  ،رادیسان  ،رایورز و  ...معرفی شده باشند و نرم افزار این شرکتها را تهیه کرده باشند
 مدارک مورد نظر بایستی به ایمیل  info@ahra.irارسال گردد  ( ،پس از ارسال  ،حتما تاییدیه دریافت ایمیل را تلفنی از شرکت اخذ نمایید) خطوط غیر رند غیر سفارشی به خطوطی گفته میشود که کاربر صرفا تعداد ارقام را مشخص مینماید و خود شماره بصورت رندم توسط اپراتور مشخصمی گردد و امکان تغییر آن نیست.
 قیمتهای اعالم شده برای خطوط غیر رند غیر سفارشی میباشد و در مورد خطوط کمتر از  8رقم  ،رند  ،نیمه رند یا سفارشی بایستی آزاد بودن خط و قیمت آناستعالم گردد
 در صورت نیاز به خطوط کمتر از  8رقم  ،رند  ،نیمه رند یا سفارشی  ،پس از استعالم  ،قیمت و مشخصات خط مورد نظر را در بخش توضیحات و موارد اضافی موردنیاز بنویسید
 به کلیه مشتریان در صورت تقاضا فاکتور رسمی ارائه خواهد شد و شرکت از ارائه هرگونه رسید دریافت وجه یا فاکتور غیر رسمی غیر از فاکتور رسمی با فرمتاعالمی دارایی معذور است

 در حال حاضر کیفیت اپراتورهای ارائه دهنده خطوط اختصاصی با پیش شماره  ، 0111با وجود قیمت بسیار پایین سرویس  ،کیفیت قابل قبولی نیست ودر صورت اصرار مشتری به استفاده از این خطوط مسئولیت کیفیت پایین سرویس به عهده خود مشتری میباشد
 قیمتهای اعالمی در بخش آبونمان ساالنه  ،مبالغی است که کاربر بایستی هر سال در سالگرد دریافت سرویس جهت تمدید خط  ،سامانه و پشتیبانی مجددا پرداختنماید و عدم پرداخت آن به منزله انصراف از سرویس و خط میباشد  ،در اینصورت چون امکان بازپرداخت شارژ به مشتری وجود ندارد  ،مشتری باید قبل از اتمام دوره
شارژ خود را تخلیه نماید  ،در غیر اینصورت شارژ و خط و سرویس ابطال خواهد گردید و هیچ مبلغی بازگردانده نخواهد شد
 در صورت رضایت طرفین  ،تمدید قرارداد از طریق واریز مبالغ آبونمان در سال جدید صورت خواهد پذیرفت  ،مادامی که این قرارداد تمدید گردد  ،خطوط وسرویسهای اخذ شده در اختیار دارنده آن خواهد بود و شرکت اجازه در اختیار قرار دادن آن به دیگری را نخواهد داشت
واگذاری شماره به خریدار هیچ گونه حق مالکیتی را برای خریدار ایجاد نکرده و صرفا به معنای ارائه خدمات ارسال ودریافت پیامک به صورت انحصاری جهت خریدار ازطریق شماره مذکور برای مدت یکسال می باشد.
در صورت خاتمه قراردادهای فی مابین فروشنده و اپراتورهای تلفن همراه کشور ویا قطع سرویس پیامک به هر دلیل،این قرارداد نیز به صورت اتوماتیک خاتمه یافتهتلقی شده و طرفین مکلف به تسویه حساب می باش ند  ،بدیهی است در اینصورت باقیمانده شارژ مصرف نشده به خریدار عودت داده خواهد شد.
 خریدار متعهد می باشد کلیه قوانین مصوبه در حال حاضر و قوانینی که ممکن است در آینده برای ارسال پیام چه به صورت عمومی از طرف قانونگذارو چه به صورتاختصاصی از طرف شرکتهای اپراتور تلفن همراه وضع گردد را اجرا نماید  ،بدیهی است در صورتیکه به دلیل عدم رعایت ضوابط و قوانین  ،سرویس قطع گردد ،
مسئولیتی از این بابت متوجه اهرا سامانه نخواهد بود و مسئولیت کلیه عواقب و خسارتهای احتمالی از جمله قطع خط و شارژ و غیره برعهده خریدار است.
 شماره موبایلهای اعالمی ( موبایل مدیر عامل و موبایل شخص رابط با اهرا ) بایستی حتما همراه اول باشد و شماره های رایتل  ،تالیا و ایرانسل پذیرفته نمی شود مشتریان شرکت سروشان فقط در صورتی که بیش از یک خط اختصاصی داشته باشند یا متقاضی کنسول ارسال منطقه ای باشند  ،به نرم افزارهای تحت وب نیازپیدا خواهند نمود و در غیر اینصورت نیازی به انتخاب این نرم افزارها ندارند
 خطوط ثابت ( خطوط  0 ، 8و  4رقمی با پیش شماره های  120یا  ) 120بایستی قبال توسط مشتری خریداری شده و در محل مشتری نصب شده باشد و شرکتاهرا سامانه صرفا مسئولیت راه اندازی سرویس پیامک برروی این خطوط را برعهده خواهد داشت .

موارد فوق را با دقت مطالعه نمودم و مورد قبول می باشد

مهرو امضا مدیرعامل

فرم در خواست دریافت سامانه هوشمند پیام کوتاه  ،نسخه مربوط به مشتریان عادی
نام شرکت معرف :
آدرس :

نام شرکت درخواست کننده :

نام مدیر عامل:

نام رابط :

کد ملی :

شماره تماس :
کد پستی ده رقمی :
پست الکترونیکی :

موبایل:

شماره همراه :

پست الکترونیکی :

شماره تماس :

لطفا موارد مورد نیاز خود را مشخص نمائید ( مواردی که قبال تیک خورده اند اجباری میباشد  ،حداقل یکی از خطوط مشخص شده بایستی انتخاب شود)
امکانات مورد نیاز

قیمت اولیه

آبونمان ساالنه

خط اختصاصی  04رقمی ( در صورت خرید بیمه شارژ خسارت پرداختی بیمه در این خط  %41میباشد )

0

 700,000ریال

خط اختصاصی  02رقمی ( در صورت خرید بیمه شارژ خسارت پرداختی بیمه در این خط  %01میباشد )

0

2,000,000ریال

خط اختصاصی  01رقمی ( در صورت خرید بیمه شارژ خسارت پرداختی بیمه در این خط  %81میباشد )

0

3,500,000ریال

خط اختصاصی  9رقمی ( در صورت خرید بیمه شارژ خسارت پرداختی بیمه در این خط  %91میباشد )

0

4,500,000ریال

خط اختصاصی  8رقمی ( در صورت خرید بیمه شارژ خسارت پرداختی بیمه در این خط  %011میباشد )

0

6,000,000ریال

خط 8رقمی باپیش شماره (120در صورت خریدبیمه شارژ خسارت پرداختی بیمه در این خط  %01است)

0

2,500,000ریال

فعال سازی وب سرویس  Dll ،و Url

1,000,000ریال

1,000,000ریال

کنسول بیمه شارژ

1,000,000ریال

 500,000ریال

کنسول خروجی ساز

1,000,000ریال

 500,000ریال

نرم افز ار تحت وب نسخه پایه

 2,500,000ریال

 500,000ریال

نرم افز ار تحت وب نسخه شخصی

 4,500,000ریال

 900,000ریال

کنسول ارسال منطقه ای به همراه بانک اطالعاتی حاوی بیش از  41میلیون شماره موبایل فعال

1,000,000ریال

1,500,000ریال

مجموع
توجه  :قیمتهای اعالمی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد
 قیمتهای اعالمی در بخش آبونمان ساالنه  ،مبالغی است که کاربر بایستی هر سال در سالگرد دریافت سرویس جهت تمدید خط  ،سامانه و پشتیبانی مجددا پرداختنماید و عدم پرداخت آن به منزله انصراف از سرویس و خط میباشد  ،در اینصورت چون امکان بازپرداخت شارژ به مشتری وجود ندارد  ،مشتری باید قبل از اتمام دوره
شارژ خود را تخلیه نماید  ،در غیر اینصورت شارژ و خط و سرویس ابطال خواهد گردید و هیچ مبلغی بازگردانده نخواهد شد
 -انتخاب یکی از نرم افزارهای تحت وب الزامی است

ضمنا بهمراه موارد یکصد عدد پیامک جهت نصب و تست سیستم نیز بصورت رایگان در اختیار مشتریان ویژه قرار خواهد گرفت
ریال
مبلغ شارژ ریالی مورد نیاز جهت خرید پیامک :
مدارک مورد نیاز :
 کپی مهر و امضا شده صفحه اول ( راهنما ی تکمیل فرم و شرایط ارائه سرویس ) و فرم درخواست تکمیل شده و مهر و امضا شده(متقاضیان خطوط با پیش شماره  120و  120بایستی فرم شماره های ثابت و مدارک مورد نیاز آن را نیز ارسال نمایند)
 کپی کارت ملی و شناسنامه فردی که سامانه بنام وی صادر می گردد فیش واریز مجموع مبالغ اولیه  ،هزینه موارد اضافی درخواستی ( در صورت وجود ) و آبونمان به عالوه مبلغ شارژ ریالی مورد نیاز به حساب جاریشماره  212 . 800 . 1386213 . 1یا شماره کارت  0122-2901-1050-0928نزد بانک پاسارگاد بنام ایرج نظریان آزاد
Sheba : IR450570021280001386213001
توضیحات و موارد اضافی مورد نیاز :

مهرو امضا مدیرعامل

فرم در خواست دریافت سامانه هوشمند پیام کوتاه  ،نسخه مربوط به مشتریان ویژه
نام شرکت معرف :
آدرس :

نام شرکت درخواست کننده :

نام مدیر عامل:

نام رابط :

موبایل:

کد ملی:

شماره همراه :

شماره تماس :
کد پستی ده رقمی :
پست الکترونیکی :

پست الکترونیکی :

شماره تماس :

لطفا موارد مورد نیاز خود را مشخص نمائید ( مواردی که قبال تیک خورده اند اجباری میباشد  ،حداقل یکی از خطوط مشخص شده بایستی انتخاب شود)
قیمت اولیه

آبونمان ساالنه

خط اختصاصی  04رقمی ( خسارت پرداختی بیمه در این خط  %41میباشد )

0

 500,000ریال

خط اختصاصی  02رقمی (خسارت پرداختی بیمه در این خط  %01میباشد )

0

1,500,000ریال

خط اختصاصی  01رقمی (خسارت پرداختی بیمه در این خط  %81میباشد )

0

2,500,000ریال

خط اختصاصی  9رقمی (خسارت پرداختی بیمه در این خط  %91میباشد )

0

3,000,000ریال

خط اختصاصی  8رقمی (خسارت پرداختی بیمه در این خط  %011میباشد )

0

4,500,000ریال

خط  8رقمی مانند  ( 120XXXXXXXXخسارت پرداختی بیمه در این خط  %01میباشد )
خط  5رقمی مانند  021XXXXXو ( 026XXXXXخسارت پرداختی بیمه در این خط  %100میباشد)

0

1,500,000ریال

0
0
0

 5,000,000ریال
 300,000ریال

پنل کاربری

0

 300,000ریال

کنسول بیمه شارژ و کنسول خروجی ساز

0

 300,000ریال

 500,000ریال

 500,000ریال

 2,500,000ریال

 900,000ریال

 500,000ریال

 500,000ریال

امکانات مورد نیاز

خط  4رقمی مانند  021XXXXو  ( 026XXXXخسارت پرداختی بیمه در این خط  %100میباشد )
فعال سازی وب سرویس  Dll ،و  URLو ابزارهای برنامه نویسی )(API

نرم افز ار تحت وب نسخه پایه
نرم افز ار تحت وب نسخه شخصی
کنسول ارسال منطقه ای به همراه بانک اطالعاتی حاوی بیش از  41میلیون شماره موبایل فعال

 7,000,000ریال

مجموع
توجه  :قیمتهای اعالمی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد
 قیمتهای اعالمی در بخش آبونمان ساالنه  ،مبالغی است که کاربر بایستی هر سال در سالگرد دریافت سرویس جهت تمدید خط  ،سامانه و پشتیبانی مجددا پرداختنماید و عدم پرداخت آن به منزله انصراف از سرویس و خط میباشد  ،در اینصور ت چون امکان بازپرداخت شارژ به مشتری وجود ندارد  ،مشتری باید قبل از اتمام دوره
شارژ خود را تخلیه نماید  ،در غیر اینصورت شارژ و خط و سرویس ابطال خواهد گردید و هیچ مبلغی بازگردانده نخواهد شد
 -در صورت نیاز به کنسول ارسال منطقه ای یا استفاده از چند خط  ،انتخاب یکی از نرم افزارهای تحت وب الزامی است

ضمنا بهمراه موارد فوق سورس یکعدد برنامه تحت وب و یکعدد برنامه تحت ویندوز جهت استفاده برنامه نویسان جهت ارسال ودریافت پیامک و پنجاه
عدد پیامک جهت نصب و تست سیستم نیز بصورت رایگان در اختیار مشتریان ویژه قرار خواهد گرفت
ریال
مبلغ شارژ ریالی مورد نیاز جهت خرید پیامک :
مدارک مورد نیاز :
 کپی مهر و امضا شده صفحه اول ( راهنما ی تکمیل فرم و شرایط ارائه سرویس ) و فرم درخواست تکمیل شده و مهر و امضا شده(متقاضیان خطوط با پیش شماره  120و  120بایستی فرم شماره های ثابت و مدارک مورد نیاز آن را نیز ارسال نمایند)
 کپی کارت ملی و شناسنامه فردی که سامانه بنام وی صادر می گردد فیش واریز مجموع مبالغ اولیه  ،هزینه موارد اضافی درخواستی ( در صورت وجود ) و آبونمان ب ه عالوه مبلغ شارژ ریالی مورد نیاز به حساب جاریشماره  212 . 800 . 1386213 . 1یا شماره کارت  0122-2901-1050-0928نزد بانک پاسارگاد بنام ایرج نظریان آزاد
Sheba : IR450570021280001386213001
توضیحات و موارد اضافی مورد نیاز :

مهرو امضا مدیرعامل

