فراخوان روش و قيمت پيشنهادي تست پروتكل ارتباطي E.C.E
پيرو تفاهمنامه فيمابين سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور و مركز فناوري اطالعات ،ارتباطات و امنيت نهاد
رياست جمهوري ،بدينوسيله از آزمايشگاههاي فعال در حوزه سرويس تست پروتكل  ECEدعوت به عمل
ميآورد روش پيشنهادي خود را به همراه قيمتهاي پيشنهادي ،براساس شرح خدمات ذيل ،به دبيرخانه سازمان
ارسال نمايند.
مشروح خدمات و عمليات
گام صفر:
آزمايشگاه موظف است ،پيش از شروع عمليات اين قرارداد ،نسبت به مهيا كردن الگوريتمهاي كنترلي ،چک ليستهاي
فني و سازوكار عملياتي الزم جهت انجام تست كاركردي پروتكل  ECEدر محل خود اقدام نموده و سرويس تست
خودكار ( )Self-Testingپروتكل  ECEرا جهت برقراري ارتباط  (Machin to Machin) M2Mبر روي سكوي
اجرايي مناسب و بستر ارتباطي امن با دسترسي دايم ( )42*7و قابليت اطمينان باال فراهم نمايد.
گام اول:
در اين مرحله ،شركت توليد كننده نرم افزار اتوماسيون اداري ،درخواست خود را جهت تست آزمايشگاهي پروتكل ECE
(كه در سيستم خود و با ورژن مشخص كار گذاشته است) به آزمايشگاه ارسال ميكند .آزمايشگاه ظرف مدت مشخص،
عمليات تست كاركردي اين پروتكل را به انجام رسانده و در صورت تاييد ،نسبت به صدور گواهينامه فيزيكي با درج ورژن
پروتكل  ECEو ورژن نرمافزار اتوماسيون اداري مبادرت ميورزد (اين گواهينامه براي ورژنهاي ذكر شده در آن دايمي
است) و همزمان شركت توليدكننده سيستم را به عضويت يكساله باشگاه مشتريان خود در ميآورد.
به واسطه اين عضويت ،شركت توليدكننده نرم افزار به همراه مشتريان معرفي شده توسط وي (اسامي آنها به همراه سقف
مجاز استفاده از سرويس  M2Mبه طور رسمي به آزمايشگاه اعالم ميشود) ،مجاز خواهند بود كه طي مدت يكسال و
بدون هماهنگي (در هر زمان و از هر مكان) در مجموع از  05تراكنش تست خودكار  M2Mو اخذ تاييديه الكترونيكي
 ECEبهرهمند گردند.
گام دوم:
عضويت در باشگاه مشتريان و حق دسترسي به سرويس تست خودكار پروتكل  ECEيكساله بوده و شركتهاي
توليدكننده سيستم ميبايست در پايان هر سال ،نسبت به تمديد دوره عضويت خود ،اخذ مجدد مجوز دسترسي به
سرويس  M2Mو بروزآوري فهرست مشتريان خود اقدام نمايند.
گام سوم:
در صورتي كه شركت توليدكننده سيستم و مشتريان وي ،در طي مدت اعتبار عضويت در باشگاه مشتريان از سهميه 05
تراكنش رايگان تست خودكار  ECEخود به هر شكلي استفاده نمايد و نياز به دسترسي و تست مازاد داشته باشند،
مي توانند به صورت پيش پرداخت نسبت به خريد اعتبار (كوپن اتصال) به هر ميزان كه تمايل داشته باشند ،اقدام نموده و
در طي همان دوره عضويت ،استفاده نمايند.
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لينک دسترسي به سرويس تست خودكار  ECEبه طور همزمان روي سايت سازمان نظام صنفي رايانهاي و
سايت آزمايشگاه قرار داده ميشود.
كليه گواهينامه هاي صادره مرتبط با گام اول ،با هماهنگي ،تاييد و درج نام و لوگوي سازمان نظام صنفي
رايانهاي ،رأساً توسط آزمايشگاه صادر و تحويل خواهد شد.
در صورت تغيير در ورژن پروتكل  ،ECEگامهاي صفر و يک ميبايست مجدداً و بدون هرگونه كم و كاست انجام
پذيرند.
در صورت تغيير در ورژن نرم افزار و در صورت تمايل شركت توليدكننده ،چنانچه قبالً به هر شكلي و تحت هر
ورژني گواهينامه دريافت كرده باشند ،مراتب تست آزمايشگاهي و صدور گواهينامه فيزيكي جديد ،با تخفيف 05
درصد صورت خواهد پذيرفت.
در پايان دوره يكساله ،چنانچه شركت توليدكننده سيستم تمايل به تمديد عضويت در باشگاه مشتريان نداشته
باشد ،سرويس تست خودكار براي وي و كليه مشتريان ذيربط بالفاصله خاتمه پيدا ميكند .ليكن در صورت
تمديد عضويت ،چنانچه از دوره قبل اعتبار پيش خريد شدهاي باقيمانده باشد ،به دوره جديد آن منتقل
ميشود.
آزمايشگاه موظف است در پايان هر ماه ،نتايج حاصل از تست خودكار  ECEمرتبط با هر شركت را به صورت
الكترونيكي و انحصاري در اختياري وي قرار دهد.
اين توافقنامه تا پايان سال  1336معتبر مي باشد .ليكن شش ماه پس از شروع عملياتي آن ،مفاد و تعهدات
مربوطه مجدداً مورد بازبيني قرار گرفته و موارد اصالحي در آن اعمال خواهد گرديد.
از سال  1337هر سال به ميزان  %40به مبالغ مندرج در جدول هزينهها افزوده خواهد شد.
جدول هزينهها تا پايان سال :6931

رديف

شرح خدمات

1

تست آزمايشگاهي پروتكل  ECEبا ورژن مشخص در قالب
نرمافزار اتوماسيون اداري آن هم با ورژن مشخص كه منجر به صدور
گواهينامه دائم و عضويت يكساله در باشگاه مشتريان گردد.

4

حق عضويت ساليانه جهت تمديد دسترسي به سرويس تست خودكار
پروتكل  ECEجهت باشگاه مشتريان

3

خريد كوپن مازاد جهت دسترسي به سرويس تست خودكار توسط هر
يک از اعضاي باشگاه مشتريان اعم از بهرهبرداران نهايي ،كارمندان،
توسعهدهندگان سيستم ،سازمانهاي ذينفع و...

قيمت پيشنهادي (ريال)

