บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด
549/1 ถ.สรรพำวุธ แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260
Tel. : (083) 224-5559 / 02-017-7777 กด 7767,7768
E-Mail : itecsoftware@outlook.com
ติดต่อได้ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 10:00 - 17:00 น.

บริกำร Maintenance ฟรี 1 ปีแรก (ปีต่อไป คิดค่ำบริกำรปีละ 10% จำกรำคำขำย)
รำยละเอียด และเงือ่ นไข
กำรให้บริกำร

ลูกค้ำใหม่
Maintenance
ฟรี 1 ปี

ลูกค้ำทีต่ อ่ สัญญำ
Maintenance
รำยปี

ลูกค้ำทีต่ อ่ MA
(นอกเหนือจำก
เงือ่ นไขทีก่ ำหนด)

(1.) ดูแล Database ทำให้กำรทำงำนของโปรแกรมเร็วขึ้น
(6 เดือน 1 ครั้ง รวมเป็น 2 ครั้ง)
- Reindex Database เพื่อให้ Database ทำงำนเร็วขึ้น
- Shrink Database เพือ่ ให้ Database มีขนำดเล็กลง
- Check AutobackUp Database (2 เดือน 1 ครั้ง)
ตรวจสอบระบบ BackUp ว่ำมีกำรทำงำนปกติหรือไม่





Reindex Database ในกรณี
ที่เกิน 2 ครั้ง คิดครั้งละ 5,000
บำท (ไม่รวมภำษี) แต่หำกเป็น
กำร Remote คิด 3,000 บำท
(ไม่รวมภำษี)

(2.) Support ต่ ำ งๆ เช่ น กำรถำม-ตอบทำงโทรศั พ ท์ ,
บริ ก ำรถำม-ตอบทำง E-Mail, ทำง Internet Remote
Desktop และ Ammyy Admin (AA)





-

(3.) Consult ให้คำแนะนำและคำปรึกษำ เกี่ยวกับกำรใช้งำน
โปรแกรม รวมถึงวิธีประยุกต์กำรใช้งำน ให้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ





-

(4.) บริกำร Set Form Report ให้ฟรี ไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี





ในกรณีที่เกินจำนวนฟอร์ม ที่
กำหนด มีค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้
ฟอร์ม Form ละ 3,000 บำท
(ไม่รวมภำษี)

(ครั้งละไม่เกิน 4 ฟอร์ม)

(ครั้งละไม่เกิน 2 ฟอร์ม)

บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด
549/1 ถ.สรรพำวุธ แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260
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ติดต่อได้ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 10:00 - 17:00 น.

รำยละเอียด และเงือ่ นไข
กำรให้บริกำร

(5.) ดึงข้อมูล Stock คงเหลือ ณ สิน้ เดือน ได้ 12 ครั้ง/ปี
(ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำร และมี Database Backup เก็บไว้)

ลูกค้ำใหม่
Maintenance
ฟรี 1 ปี



ลูกค้ำทีต่ อ่ สัญญำ
Maintenance
รำยปี



ลูกค้ำทีต่ อ่ MA
(นอกเหนือจำก
เงือ่ นไขทีก่ ำหนด)
ในกรณีที่เกิน 12 ครั้ง/ปี
- กำร Remote Desktop
ค่ำใช้จ่ำย 3,000 บำท (ไม่รวม
ภำษี)
- Onsite Service ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
ในกำรบริกำร 5,000 บำท (ไม่
รวมภำษี)

(6.) ขอรับกำรอบรมกำรใช้งำนโปรแกรม ที่บ ริษัท ไอเทค
ซอฟท์แวร์ ได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 วัน (สูงสุด 20 คน/
ครั้ง) ตำมวัน-เวลำที่ บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ กำหนด
หมำยเหตุ
- กรณี ส่ งพนั กงำนเข้ำไปด ำเนินกำร มี ค่ำ ใช้ จ่ำ ยในกำร
บริกำร 5,000 บำท (ไม่รวมภำษี) / 2 คน และค่ำเดินทำง คิด
ตำมระยะทำง (ไป-กลับ กิโลเมตรละ 5 บำท) และค่ำที่พัก
1,000 บำท / 2 คน / คืน





(7.) บริกำรนอกสถำนที่ คิดค่ำบริกำรเพิ่มเติมดังนี้
- กรุงเทพและปริมณฑล ค่ำบริกำร 5,000 บำท (ไม่รวม
ภำษี) / 2 คน
- ต่ำงจังหวัด ค่ำบริกำร 5,000 บำท (ไม่รวมภำษี) / 2 คน
และค่ำเดินทำง คิดตำมระยะทำง (ไป-กลับ กิโลเมตรละ 5
บำท) และค่ำที่พัก 1,000 บำท / 2 คน / คืน





-

(8.) ลง Program ITEC ให้ เ ครื่อ ง Client ในกรณี ที่ เ ครื่ อ ง
ติ ด ไวรั ส ต้ อ งลง Windows ใหม่ หรื อ เครื่ อ งเกิ ด ควำม
เสียหำย (โดยกำร Remote Desktop)





-

ในกรณี ที่ ข อรั บ กำรอบรม ที่
บริษัท ไอเทค เกิน 2 ครั้ง คิด
วั น ละ 3,000 บำท (ไม่ ร วม
ภำษี)
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รำยละเอียด และเงือ่ นไข
กำรให้บริกำร

ลูกค้ำใหม่
Maintenance
ฟรี 1 ปี

(9.) ติดตัง้ , ทดสอบโปรแกรม, ย้ำยระบบ, ลง Program ITEC
สำหรับเครือ่ ง Server หรือโอนย้ำยข้อมูล Database กรณี
เครือ่ ง Server มีปญ
ั หำ (ไม่รวมกำรกู้ Database) โดยกำร
Remote Desktop หรือลูกค้ำยกเครื่องมำที่บริษัทไอเทค
ซอฟท์แวร์
หมำยเหตุ
- กรณี ส่ ง พนั ก งำนเข้ ำ ไปด ำเนิ น กำร มี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำร
บริกำร 5,000 บำท (ไม่รวมภำษี) / 2 คน และค่ำเดินทำง คิด
ตำมระยะทำง (ไป-กลั บ กิ โ ลเมตรละ 5 บำท) และค่ ำ ที่ พั ก
1,000 บำท / 2 คน / คืน
- กำรกู้ Database Program คิ ด ค่ ำ บริ ก ำรเป็ น กรณี ไ ป
ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรกู้ข้อมูล



(10.) ได้รบั ส่วนลด ในกรณีที่ซอื้ Module เสริม, Customize
โปรแกรม และส่วนลดในกำรแก้ไข Report ที่เกินจำกเงือ่ นไข

-

ลูกค้ำทีต่ อ่ สัญญำ
Maintenance
รำยปี


(ไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี)



ลูกค้ำทีต่ อ่ MA
(นอกเหนือจำก
เงือ่ นไขทีก่ ำหนด)

ในกรณีที่เกิน 2 ครั้ง/ปี
- กำร Remote Desktop
ค่ำใช้จ่ำย 3,000 บำท (ไม่รวม
ภำษี)
- Onsite Service ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
ในกำรบริกำร 5,000 บำท (ไม่
รวมภำษี)

-

หมำยเหตุ


สำหรับลูกค้ำที่มีกำร Customize โปรแกรมเพิ่ม จะคิดมูลค่ำ Maintenance รำยปีจำก (10% จำกรำคำโปแกรม) รวมกับ (10% จำก
รำคำ Customize)
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

