
 
                                                                                                          

    

  

  

  

  )SLA(توافقنامه سطح خدمات

  شركت ايده پردازان موج نو

  

  

 :تعاريف - 1

  

  .موج نواينترنت شبكه درصد برقراري ارتباط و دسترسي به : Availability  .الف

  .موج نو به مشكالت مشترك با توجه به مانيتورينگ شبانه روزي شبكه زمان آغاز پاسخگويي: Response Time. ب

در ( .در زماني مشخص قابل اندازه گيري است Pingدرصد گم شدن بسته ها كه با اجراي دستور : Packet Loss. ج

  .)هناي باند خريداري شده نباشدپ% 90صورتيكه پهناي باند مصرفي بيش از 

 .بايت يكبار در دو ثانيه 100به حجم  ICMPارسال بسته هاي : Ping.  د

  

 :ميزان تضمين كيفيت - 2
 

  .در ماه تضمين مي نمايد% 99.5موج نو درصد برقراري ارتباط مشترك را تا  : Availability: الف

  .)كل از بخش فني پيگيري مي گردددر صورت بروز مش(ساعت كاري  2حداكثر : Response Time:ب

  .خواهد بود Packet Lossدر ماه داراي% 3سرويس مشترك حداكثر معادل :  Packet Loss:ج

موارد ب و ج در خصوص مشكالتي است كه در حيطه اختيار موج نو باشد و مشكالت مرتبط با فيبر نوري  :تبصره

 .ناوري اطالعات را شامل نمي شودسراسري كشور و پهناي باند تامين شده از طريق شركت ف

 

 :جرايم - 3
 

  : Availability: الف

باشد به  يساعت سرويس م 716دسترسي مشترك به سرويس ارائه شده در ماه كه معادل % 99.5در صورت عدم تحقق 

  .ترتيب ذيل جريمه به مشترك پرداخت مي شود

  

  

  

  



 
  

  

  

  

 .ماه ، يك روز به مدت زمان قرارداد اضافه ي شوددقيقه قطعي در  12ساعت و  7دقيقه تا  36ساعت و  3جهت  �

 .ساعت قطعي در ماه ، دو روز به مدت زمان قرار داد اضافه مي شود 24دقيقه تا  12ساعت و  7جهت  �

 .برابر مدت زمان قطعي به مدت زمان قرارداد اضافه مي شود 2.5ساعت  24جهت بيش از  �

  .قطعي هاي ناشي از موارد ذيل شامل جريمه نمي شود  :تبصره

ساعت قبل به صورت كتبي  24قطعي هاي مربوط به تعمير و نگهداري سرويس هاي دوره اي شبكه كه حداقل  .1

 .يا الكترونيكي به اطالع مشترك رسانده شود

 .ي كشورحوادث قوه قهريه مانند حوادث طبيعي يا قوانين و مقررات ابالغقطعي هاي ناشي از  .2

 .قطعي هايي كه به واسطه خرابي تجهيزات مشترك ايجاد مي شود .3

 .حل سكونت ، تست شبكه داخلي و غيرهمخواست مشترك ايجاد مي شود مانند تغيير رقطعي هايي كه بنا به د .4

 .ستفاده از اينترنتاقطعي هاي ناشي از تخطي مشترك از قوانين و مقررات جاري كشور در زمينه  .5

ي از اختالالت اينترنت جهاني ، زير ساخت مخابراتي كشور يا ساير موارد مرتبط با شركت قطعي هاي ناش .6

 .ت ارتباطات داده و شركت زير ساختمخابرات ايران ، تهران ، شرك

 .قطعي هاي ناشي از عدم پرداخت شارژ ماهيانه .7

  : Packet Loss : ب                 

باشد دو برابر زمان  Packet Lossدر ماه داراي % 3ز چنانچه سرويس  مشترك به طور متوسط بيش ا

  .هاي مشترك اعتبار در نظر گرفته مي شود Packetمتوسط اختالل در ماه در ارسال 

 :ابزار نظارتي  - 4

به منظور ارائه استاندارد جهت امكان نظارت بر تضمين ها و جرايم ذكر شده ، پس از نصب و راه اندازي سرويس 

ور در اختيار مشترك جهت بمز عره گيري و مشاهده گراف پهناي باند تحويلي، كد كاربري و مشترك و براي انداز

  ارائه مي شود Linkو وضعيت  Monitoringستفاده از نرم افزار ا

 

  

  

  

  
                                                                                                            


