
 

Elektrobyte Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti 

 Telefon ve İnternet  Üzerinden Uzak Destek Sözleşmesi 

             

1-TARAFLAR 

1.1  ............................................................................................................................Müşteri  Olarak Anılacaktır.) 
.................................................................. ( Bundan Sonra Müşteri  Olarak Anılacaktır.) 1.2 Elektrobyte Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ( Bundan 
Sonra Elektrobyte olarak Anılacaktır.) 

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU 

Elektrobyte bu sözleşme ile müşteri’nin aşağıda belirtilen esaslara uygun bakım ve destek hizmeti sağlamayı, Müşteri’de Verilen bu hizmete karşılık 
Elektrobyte’a 6.maddede belirtilmiş olan ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

3-DESTEK VE BAKIM SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI 

3.1 Telefon İle Destek Ve Bilgi Verilmesi: 

Elektrobyte telefon desteği ve Uzak Masaüstü programları ile bağlanarak sorunları Çözümler üretme ve önerme işlemlerini kapsar 

3.2 Uzaktan Müşteri Bilgisayarına Bağlanmak Koşulu ile Destek Verilmesi: 

Telefon ile görüşmenin yeterli gelmediği noktalarda destek personelinin uygun görmesi halinde uzaktan müşteri bilgisayarına Bağlanmak koşulu ile 
müşteriyi yönlendirmesi ya da sorunu tespit etmesi işlemlerini kapsar.  Uzaktan erişim ihtiyacına Elektrobyte Destek personeli karar verir. Müşteri 
uzaktan erişim desteğini geri çevirmesi durumunda oluşacak sorunlardan ya da büyümesi Muhtemel sorunlardan Elektrobyte sorumlu tutulamaz. 
Uzak bağlantı esnasında oluşabilecek herhangi bir sistemin zarar görmesi Zarar görmesi, database’deki verilerin kaybolmasından yâda zarar 
görmesinden Elektrobyte sorumlu tutulamaz. Bağlantı esnasında Kullanıcı hangi işlemlerin yapıldığını gözlemlemek zorundadır. Müşteri kişisel 
bilgilerinden ve yedeklenmesinden kendi sorumludur. Elektrobyte kişisel bilgilerin korunmasından ya da yedeklenmesinden sorumlu tutulamaz. 

3.3 Hizmetin içeriği: 

Verilecek hizmetler doğrudan eczane yazılımlarıyla ile ilgili olmalıdır ( Eczane yazılımı kurulumu, sorunların çözülmesi, güncelleme destekleri, İlaç 
Takip Sistemi aktarım ve sorunları, Kamu ve Özel Kurum aktarım ve bildirimleri, Fatura aktarımı ve sorunları) bunun dışında talep edilen 
hizmetler ayrıca ücrete tabidir. İşletim sistemindeki bir sorun, sunucu ve bilgisayarlardaki kurulum ve ayarlar, ağ bağlantıları, network 
kurulumundaki sorunlar, Yazıcı tanımlamaları ve ayarları, programdaki mevcut default dizaynların dışındaki yeniden düzenlemeler gibi hizmetler 
dolaylı olarak Programlarının çalışmasını etkileyen nedenler olduğu için bu sorunları gidermek amacı ile verilen hizmetler ayrıca ücretlendirilir. 

Sözleşme sadece telefon destek ve uzaktan yardım desteğini kapsar. Elektrobyte veya müşteri adresinde verilecek her türlü hizmet Ve talep edilen 
servis hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.  Müşteri telefondan veya uzaktan yardım üzerinden detaylı eğitim talebinde Bulunamaz. Bunlar ayrıca ücrete 
tabidir. Eczane yazılımlarının yeni sürümlerinin sisteme yüklenmesinden müşteri sorumludur. Bu sürümler ücretli veya ücretsiz olabilir.  Elektrobyte 
sözleşme kapsamındaki tüm hizmetleri yazılımların son hali üzerine verecektir. Elektrobyte Destek Hizmetini sözleşmedeki bilgisayar sayısı 
dâhilinde, Elektrobyte Bilgisayarlardaki lisanssız yazılımlardan sorumlu  değildir. Yerinde Servis ücretleri, Uzak Destek Anlaşması olan müşterilerde 
% 40 iskonto uygulanarak yapılacaktır. 

4- İSTİSNALAR 

Savaş, grev, lokavt, gümrük mevzuatındaki değişiklikler kara hava ve deniz trafiğinin kesilmesi, hükümet tarafından çıkartılacak Kanun ya da kanun 
hükmünde kararnameler, devletleştirme ve diğer yetkili makamlar tarafından verilecek bir emre uyulması, Telekomünikasyon ve internet ağı 
hizmetlerinin çalışmaması gibi sebeplerden dolayı sözleşme şartlarına uyulmaması halinde Elektrobyte sorumluluk kabul etmeyecektir. 

5-SÖZLEŞME HAKKINDA 

Sözleşme süresi ve Ücretleri madde 6 . Müşteri ve Elektrobyte Tarafından okunarak anlaşma sağlanmıştır. Sözleşme İçerisinde taraflardan birinin 
sözleşme hükümlerine aykırı davranışı olduğunun kanıtlanması halinde tek taraflı olarak fesih edilebilir. Bu sözleşme 3. bir kişi veya firmaya  
Elektrobyte’ın yazılı izni olmadan devredilemez.  Elektrobyte uygun gördüğü takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir, bu sözleşme 
Elektrobyte tarafından gerekli yeterliliği olan başka bilgisayar bakım onarım firmalarına Kullanıcıyı bilgilendirmek koşulu ile devir edilebilir. Bu 
sözleşmeden doğacak itilaflarda  İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

6-SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRETLERİ 

Sözleşmeye dahil bilgisayar sayısı : ..……. Adettir.  Sözleşme Bedeli Aylık : …….……. TL Kdv Dahildir) Yıllık ……………. TL(Kdv Dahildir),                         
Sözleşme Süresi :………AY   Sözleşme Başlangıç Zamanı :......./……/20…... Sözleşme Bitiş Zamanı:........./……/20…... 

7. Telefon ve Uzak Destek Hizmeti  Resmi Tatiller dışında Pazartesi – Cuma 09:00-19:00 Cumartesi 09:00-15:00 saatlerinde verilecektir 

Bu Sözleşme 7 Madde 1 Sayfadan Oluşmaktadır. Sözleşme ……/……/201..… Tarihinde 2 Nüsha Olarak imzalanıp , taraflara iletilmiştir. 

Elektrobyte Bilgisayar Yazılılım Hizmetleri Ltd.Şti                         Müşteri 

Kaşe / imza                                                                                                           Kaşe / imza                                                                                   

 


