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ثسوِ تؿبلی

قًاویه ي مقررات استفبدٌ از ورم افسار ثبت سفبرش آسبن

ولیِ حمَق هبدی ٍ هؿٌَی ورم افسار ثبت سفبرش آسبن ٍ ًطبى ّبی تجبسی آى ثشای شرکت آسبن سیستم مبىب بب مسئًلیت
محديد ي شمبرٌ ثبت  53833هحفَظ هی ثبضذّ .ش گًَِ استفبدُ غیش هجبص اص ًبم ،هطبلت ٍ هستٌذات ٍ هٌبثؽ ًشم افضاس ثذٍى هجَص
وتجی ضشوت ،هطبثك ثب لبًَى جشاین ًشم افضاسی غیش هجبص تلمی هی گشدد ٍ پیگشد لبًًَی داسد.
هجَص استفبدُ اص ًشم افضاس طجك لشاسداد فیوبثیي ،تٌْب ثشای استفبدُ یه هطتشی ٍ ثِ ًبم آى هی ثبضذ( .هطتشی هیتَاًذ داسای ضخصیت
حمیمی ٍ یب حمَلی ثبضذ) ّش گًَِ وپی ثشداسی ٍ سؿی دس ًفَر ثِ دادُ ّبی ًشم افضاس طجك لَاًیي ًشم افضاسی حبون ثش جوَْسی اسالهی
ایشاى غیش هجبص تلمی هی گشدد ٍ ؾالٍُ ثش پیگشد لبًًَی ضشایط پطتیجبًی ٍ خذهبت پس اص فشٍش ًشم افضاس سا لغَ خَاّذ ًوَد.
ٍغیفِ حفع ٍ حشاست اص ًشم افضاس ثش ؾْذُ هطتشی خَاّذ ثَد ٍ دس صَست وپی ثشداسی ،استفبدُ غیش هجبص ٍ یب وشن اص ًسخِ تحت
هبلىیت هطتشی ،ضشوت ،هطتشی سا دس لجبل ایي اهش هسئَل هی داًذ ٍ طجك لبًَى حمَق هَلفیي ٍ پذیذآٍسًذگبى ًشم افضاس غیش هجبص تلمی
هی گشدد ٍ پیگشد لبًًَی خَاّذ داضت ٍ ثؿالٍُ ضشایط پطتیجبًی ٍ خذهبت پس اص فشٍش ًشم افضاس سا ًیض لغَ خَاّذ ًوَد.
ؾالئن تجبسى ،آسم ّب ٍ هبسن ّبى تجبسى ٍ خذهبتى (وِ جوؿبً" ،ؾالئن تجبسى" خَاًذُ هى ضًَذ) ٍ دس ًشم افضاس ثِ ًوبیص دس آهذُ ،آسم
ّب ٍ هبسن ّبى تجبستى ثجت ضذُ ٍ ثجت ًطذُ ضشوت آسبى سیستن هجٌب ٍ دیگشاى هى ثبضٌذّ .یچ جضئى اص هحتَاى ًشم افضاس سا ًوى
تَاى تحت ؾٌبٍیي صذٍس اجبصُ یب حك ضوٌى ٍ تلَیحى ،یب "ؾذم اهىبى اًىبس پس اص لجَل ٍ غیشُ جْت استفبدُ اص ؾالئن تجبسى استفبدُ
ضذُ دس ًشم افضاس ،ثذٍى اجبصُ وتجى صبحجبى ؾالئن ،تؿجیش یب تفسیش وشد .استفبدُ ضوب اص ؾالئن تجبسىِ هَجَد دس ًشم افضاس ٍ یب ّشگًَِ
هحتَاى دیگش اویذاً هوٌَؼ است هگش آًچِ دس ایي "ضشایط ٍ الضاهبت" همشس ٍ یب تصشیح ضذُ ثبضذ.
هسئَلیت هستمین حفع ٍ ًگْذاسی اطالؾبت هَجَد دس ًشم افضاس ثش ؾْذُ هطتشی هیجبضذ ٍ ضشوت آسبى سیستن هجٌب ّیچ گًَِ تؿْذی
دس لجبل ایي همَلِ ًذاسد لزا پیطٌْبد هی ضَد ثشًبهِ ای هذٍى جْت وپی پطتیجبى اص اطالؾبت ًشم افضاس تْیِ ًوبییذ .وپی ّبی پطتیجبى
دس سیستن ّبی هذیشیت اطالؾبت اص اّویت ثبالیی ثشخَسداسًذ .ثبصیبثی اطالؾبت دس اوثش هَالؽ ثشپبیِ ایي وپی ّبی پطتیجبى اهىبى پزیش
است .تَجِ ثِ چٌذ ًىتِ دس تْیِ ایي وپی ّب ضشٍسی است .هذاٍهت دس اًجبم ایي وبس ثصَست سٍصاًِّ ،فتگی ٍ هبّبًِ .تَجِ وٌیذ وِ دس
صَست ثشٍص حبدثِ اهىبى هیضاى خسبست ٍ ثبصیبثی اطالؾبت ثستگی هستمین ثِ ًحَُ ٍ فبصلِ صهبًی تْیِ وپی پطتیجبى داسد .تَصیِ اویذ
ضشوت ثِ تْیِ وپی پطتیجبى ّبی سٍصاًِ دس پبیبى سبؾت وبسی ٍ حزف (یب اًتمبل ثش سٍی  CDیب  )DVDوپی پطتیجبى ّبی لذیوی تش اص
 6هبُ است .ثب تَجِ ثِ اهىبى ثشٍص آتص سَصی ضشٍسی است وپی ّبی پطتیجبى اص هحل فیضیىی سشٍس ًیض خبسج ضذُ ٍ دس هحل اهي
دیگشی ًگْذاسی ضًَذ.
ضشایط ثحشاًی ٍ هَالؽ اضطشاسی سا اص لجل پیطجیٌی وشدُ ٍ ساُ حل ّب ٍ ساّىبسّبی خَد سا هذٍى وٌیذ .تذٍیي ایي طشح ثِ ضوب ووه
هی وٌذ وِ ؾالٍُ ثش ایٌىِ ثِ ساُ حل ّبی پیطگیشاًِ فىش هی وٌیذ ٍ فؿبلیت ّبی ثؿذ اص حبدثِ سا ثشًبهِ سیضی هی وٌیذ دس صهبًی وِ ضوب
حضَس ًذاسیذ دیگشاى ثتَاًٌذ آى فشایٌذ ّب سا اًجبم دٌّذ .ضشایط ثحشاًی اؾن اًذ اص هطىالت ًبضی اص خشاثىبسی ّبی وبهپیَتشی ،لطؿی ثشق
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ٍ خشاثی ّبی ًبضی اص آى ،اص وبس افتبدى ّبسددیسه سیستن ،خشاثی سیستن ،آتص سَصی ،سیل  ،صلضلِ ،سشلت سیستن یب ّبسدیسه آى ،اص
وبس افتبدى وبست ضجىِ سشٍس یب ّش لطؿِ دیگش آى ٍ یب ّش هطىل دیگشی وِ ثبؾث ٍلفِ دس وبس یب ثِ خطش افتبدى اهٌیت اطالؾبت ضوب
ضَد .دس ّوِ هَاسد ساُ حل ّبی پیطگیشی ٍ ساُ حل ّبی ثبًَیِ سا هىتَة وٌیذ.
ضشوت آسبى سیستن هجٌب هى تَاًذ ثب ثِ سٍص وشدى ایي ثیبًیِ دس ّش صهبى ایي "ضشایط ٍ الضاهبت" سا هَسد تجذیذ ًػش لشاس دّذ .ضوب همیذ
ٍ هتؿْذ ثِ چٌیي تجذیذ ًػشّبیى ّستیذ ٍ ثٌبثشیي الصم است ّش اص چٌذ گبّی اص لَاًیي ٍ همشاسات جذیذ دس سبیت ضشوت
( )www.EasySoft.irدیذى ًوبییذ تب اص ضشایط ٍ الضاهبت جبسى ٍ الصم االجشا دس صهبى هٌػَس هطلؽ ضَیذ.
ًصت ًشم افضاس ٍ استفبدُ اص آى ثِ هٌضلِ سٍیت ٍ هطبلؿِ دلیك لشاسداد فَق ٍ لجَل توبهی هفبد آى هی ثبضذ.
لَاًیي جوَْسی اسالهی ایشاى ثش تؿجیش ،تفسیش ،اجشا ٍ تأثیش ایي تَافك ًبهِ حىن خَاٌّذ ثَد.

آدرس :تبریس ،خیبببى اهبم ،ببزار کبَد ،طبقِ زیرزهیي ،پالک 143
تلفي09144030032-09144024936-04135255991-04135255980 :
www.EasySoft.ir – info@EasySoft.ir

