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توافق نامه سطح خدمات ) (SLAشرکت موج بهمن
این قرارداد برای ارائه سرویس های شرکت موج بهمن تحت شرایط مندرج در مصوبه  711کمیسیون ذیل قرارداد ارایه سرویس مربوطه و در هنگام دریافت سرویس اعمال می گردد.
این سند ،حداقل سطوح کیفیت سرویس و حق "مشتری" در اقدام برای اخذ اعتبار و جبران زیان در صورت عدم دستیابی به سطوح سرویس مربوطه را مشخص می نماید .این قرارداد
دو جانبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده که بر اساس توافق و به منظور تضمین پارامترها ،کیفی ت خدمات توافق شده ،منعقد می شود .از این پس این قرارداد  SLAنامیده می
شود.
" 1-1تجهیزات مشترک" تجهیزات نصب شده در محل ارائه خدمات به مشترک (شامل مودم  ADSLو جدا کننده خط تلفن .)Splitter
"1-2مدار مشترک" خط تلفن بین تجهیزات "موج بهمن" و "تجهیزات مشترک".
" 1-3حق اشتراک" هزینه ماهیانه سرویس برابر تعرفه ماهیانه اینترنت پرسرعت " موج بهمن"
 " 1-4دوره اشتراک" مدت زمان سرویس انتخابي که مشترک بر اساس تعرفه موج بهمن هزینه آن را پرداخت مينماید.
 " 1-5ترافیك ماهیانه"حجم تبادل بستهها اطالعاتي ارسال و دریافت به شبكه اینترنت.
" 1-6وقفه در خدمات" وقفه در مبادله بستههاي  IPاز طریق "موج بهمن" بین "تجهیزات مشترک" و هر نشاني  IPبر روي شبكه عمومي اینترنت.
1-7موارد زیر «وقفه در خدمات» تلقي نميگردند :
الف) هرگونه وقفه براي سرویس و نگهداري دورهاي «موج بهمن»
ب) هرگونه وقفه به هنگام سرویس و نگهداري دورهاي و یا رفع اشكال در «تجهیزات مشترک» و یا برنامههاي کاربردي وي .اشكال و اختالل در سیمکشي داخلي در محل مشترک و یا در مدار مشترک
و یا هرگونه دستكاري و تغییرات در «تجهیزات مشترک» که توسط «موج بهمن» انجام نشده باشد نیز شامل این بند است.

ج) هرگونه اختالل در شبكه مخابراتي کشور و خارج از «شرکت موج بهمن».
تعهدات "شرکت موج بهمن":
شرکت متعهد به ارائه و اجراي توافقنامه خدمات ( (SLAبه مشترک مي باشد .
 2-1موج بهمن متعهد است که اینترنت را تا درگاه خروجي مودم تحویل مشترک نماید.
 2-2متوسط ماهیانه زمان رفت و برگشت بستههاي اطالعاتي درشبكه اینترنت عمومي  750میلي ثانیه ميباشد.
 -2-3شرکت متعهد مي باشد نسبت به فعال سازي و تحویل خدمات حداکثر  48ساعت کاري پس از انعقاد قرارداد و در صورتي که مشترک نسبت به پرداخت هزینه راه اندازي تجهیزات مشترک اقدام
نموده حداکثر تا یك هفته پس از تاریخ این قرارداد در محل مشترک به صورت حضوري خدمات را تحویل دهد ..
 4 -2شرکت خدمات پشتیباني مرتبط با موضوع قرارداد را در هفت روز هفته تعهد مي نماید .

شرایط بستانکاری:
 3-1چنانچه وقفهاي در خدمات ارائه شده به مشترک پیش بیاید و مشترک برابر مفاد فوق خود را بستانكار بداند ،ميبایست درخواست خود را طي حداکثر هفت روز پس از بروز وقفه به امور مشترکین
به نشاني پست الكترونیك  mojbahman.irارسال نماید.
 3-2پس از دریافت گزارش اشكال و تایید مدیریت شبكه موج بهمن ،نسبت به محاسبه میزان بستانكاري و افزودن آن به مدت قرارداد مشترک اقدام ميگردد.

تعهدات "مشترک":
" 4-1مشترک" متعهدست کلیه قوانین و مقررات کشور و شرکت مخابرات را در مورد موضوع قرارداد و استفاده از خدمات رعایت نماید و جهت جلوگیري از دسترسي و استفاده سایر کاربران شبكه خود
به سایت ها و موضوعات خالف اخالق وعفت عمومي و مغایر باشئونات اسالمي ،اقدامات الزم را بكار برد .درهر حال کلیه مسئولیتهاي اخالقي وقانوني ناشي ازاستفاده"مشترک" وکاربران دیگر شبكه وي
برعهده "مشترک" میباشد.
" 4-2مشترک" متعهدست از ایجاد هرگونه اختالل نرم افزاري و سخت افزاري در شبكه "موج بهمن" خودداري نماید؛ در صورت عدم رعایت و یا بهره برداري نامعقول موج بهمن مختار به فسخ یكجانبه
میباشد.
" 4-3مشترک" حق واگذاري حقوق و تعهدات مرتبط ناشي از این اشتراک منجمله  IPتخصیص یافته توسط "موج بهمن" را ,جزئا" و یا کال" ندارد" .مشترک" متعهد ميباشد از فروش مجدد و یا ارائه
خدمات ثانوي به اشخاص ثالث به هر نحوي از انحاء خودداري نماید مگر با موافقت کتبي "موج بهمن" یا نماینده وي .در هرحال مسئولیت هرگونه استفاده غیر قانوني وغیر مجاز و یا ایجاد اخالل بعهده
"مشترک" ميباشد.
 4-4چنانچه "مشترک" هرگونه تغییري در شبكه یا تجهیزات مورد استفاده خود اعمال نماید که منجر به اختالل در خدمات شود ،راهاندازي مجدد منوط به پرداخت هزینه خواهد بود.
 4-5حفاظت از اطالعات و امنیت شبكه مشترک به عهده وي ميباشد..
"4-6مشترک" متعهد به پرداخت بموقع و بدون تاخیر حق اشتراک ،مالیات و عوارض قانوني مربوطه و آبونمان مخابرات ميباشد.
 4-7جهت بهینه سازي کارآیي سیستم ،مشترک ملزم به استفاده از تجهیزات مورد تایید "موج بهمن" میباشد.
شرایط فسخ ،قطع و تمدید و تعدیل قرارداد :
 5-1چنانچه "مشترک" به هر یك از تعهدات خود عمل ننماید "موج بهمن" مي تواند ارائه خدمات به مشترک را متوقف نماید و مجاز است ارتباط مربوطه را از طریق مخابرات قطع نماید .بدیهي
است دراین صورت مبلغ باقیمانده حق اشتراک و ودیعه پرداختي مسترد نخواهد شد و مشترک ملزم به جبران هر نوع خسارت وارده خواهد بود.براي وصل مجدد سرویس هزینه نصب از مشترک اخذ
ميگردد.
 5-2چنانچه مشترک حداکثر تا پایان هر دوره نسبت به پرداخت حق اشتراک دوره بعد اقدام ننماید ،خدمات ارائه شده به مشترک به طور موقت تا  15روز قطع خواهد شد .مشترک ميتواند در این
مدت نسبت به تمدید اشتراک خود با پرداخت هزینهها آن اقدام نماید .در غیراینصورت پارس پ ورت اختصاص یافته به مشترک را به متقاضیان دیگر واگذار کرده و تمدید مجدد اشتراک منوط به وجود
امكانات فني و پرداخت هزینه دایري مجدد خواهد بود.
امكان انتقال مانده ترافیك مصرف نشده ماهیانه به ماه بعدي وجود ندارد  ،جز ترافیكي که اضافه از پكیج ماهیانه خریداري میشود .همچنین مسئولیت عدم استفاده از ارتباط به عهده مشترک بوده و
عدم استفاده از آن موجب کاهش هزینه هاي ماهیانه نمي شود.
 5-3در صورت خاتمه دوره اشتراک و یا مصرف ترافیك ماهیانه (هرکدام که زودتر اتفاق افتد) ادامه سرویس مشترک مشروط به تمدید اشتراک بر اساس موارد فوق خواهد بود.
 5-4مشترک ميتواند در هر زمان ارتقاء سرویس را به سرویس باالتر درخواست نماید .در این صورت شرکت موج بهمن به شرط وجود امكانات فني با دریافت مابهالتفاوت سرویس باالتر خدمات درخواستي
را به مشترک ارائهمينماید.
 5-5با پرداخت حق اشتراک به صورت آنالین یا حضوري این قرارداد خودبهخود براي دورهاي که حق اشتراک آن پرداخت شده تمدید ميگردد.
مفاد مندرج فوق به دقت خوانده شد و مورد قبول مي باشد.
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معیارهای کیفیت
معیارهای کیفیت به طور کلی بر اساس ضوابط ابالغی و موافقت شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور خواهد بود که ذیال به آن اشاره شده است .
پهنای باند  :شرکت موظف است حداقل پهنای باند مشترک را حاصل تقسیم پهنای باند فروخته شده به وی  ،بر ضریب تسهیم کانال اعالم شده به مشترک  ،تضمین نماید.
تاخیر در دسترسی ( )Latencyمتوسط زمانی که طول می کشد تا یک بسته  IPدر طول شبکه از هر درگاه روتر مشترک به سرور تست رسیده و مجددا به نقطه دسترسی
مشترک برسد میزان  Latencyبر اساس متوسط تاخیر بسته ها  ،براساس میانگین نمونه برداری در طول یک ماه تعیین می شود.
قابلیت دستیابی به خدمات ( ) Avallabilittyمدت زمان دسترسی مشترک به خدمات موضوع قرارداد بر حسب درصد است که بصورت زیر محاسبه می شود:
Total time – total unavailability time
=Avallabilitty%

*100
Tota; yime
عدم قابلیت دستیابي به خدمات به موارد زیر اطالق مي شود :
.1قطع فیزیكي خط مشترک
. 2عدم امكان  Pingنمودن
کم شدن بسته ( )PacketLossبه مقدار متوسط افت یا کم شدن بسته هاي IPدر طول شبكه اطالق شده و از فرمول زیر محاسبه میشود:

Total number of packet sent – total nember of packet recive
= PacketLoss

*100
Total number of packet sent
مفادیر قابل قبول براي متغیرهاي تشریح شده در جدول زیر آورده شده است :

شاخص

آستانه اندازه گیری

تاخیر در دسترسي Latency

کمتر از  500میلي ثانیه

قابلیت دستیابي به خدماتAvallabilitty

بیشتر از  98درصد

حداکثر کم شدن بسته PacketLoss

کمتر از  2درصد

شاخص

تاخیر در دسترسيLatency

قابلیت دستیابي به خدماتAvallabilitty

کم شدن بسته PacketLoss

امضاء و مهرمشترک .................................................

میزان اندازه گیری شده

میزان خسارت

500 ms≤7La<750ms

 5درصد کسر از کارکرد ماهانه

500 ms≤7La<1s

 10درصد کسر از کارکرد ماهانه

1s≤La<5S
5s≤La

 20درصد کسر از کارکرد ماهانه
عدم دریافت وجه از مشتري

95%>Av≤%98

 5درصد کسر از کارکرد ماهانه

90%>Av≤%95

 10درصد کسر از کارکرد ماهانه

80%>Av≤%90

 15درصد کسر از کارکرد ماهانه

Av≤%80

عدم دریافت وجه از مشتري

2%≥PL<%4

 5درصد کسر از کارکرد ماهانه

4%≥PL<%8

 10درصد کسر از کارکرد ماهانه

8%≥PL<%20

 15درصد کسر از کارکرد ماهانه

20%≥PL

عدم دریافت وجه از مشتري

کد و امضاء مسئول فروش و یا نماینده........................................

