درخواست فضای اختصاصی سرور ()Colocation

مرکز فناوری اطالعات

به منظور دریافت فضای سرور در مرکز داده دانشگاه دامغان ،الزم است این فرم توسط درخواست دهنده تکمیل گردد .مرکز فناوری
اطالعات دانشگاه پس از بررسی درخواست و در صورت وجود امکانات نسبت به تخصیص فضای سرور اقدام خواهد کرد.

شرایط و تعهدات

•

متقاضیان براساس تعرفههای مصوب هیئت رییسه دانشگاه ملزم به پرداخت هزینه کرد ماهیانه میباشند .همچنین هزینه مشخص شده از
اولین روز نصب سرور در مرکز داده محاسبه میگردد.

•

مسئولیت خرید ،نگهداری ،مانیتورینگ ،تعمیرات و به روز رسانی کلیه موارد سخت افزاری مربوط به هر مشتری بر عهده خود مشتری
میباشد.

•

مشتری می بایست از به روز بودن و امنیت سرویسهای خود اطمینان حاصل کند.

•

تجهیزات میبایست  Rack mountو دارای تجهیزات نصب در رک مطابق با استاندارد باشد .در غیر این صورت استفاده از سرویس بنا
بر شرایط خاص با تایید مدیریت مرکز فناوری اطالعات میسر است.

•

مسئولیت هر نوع محتوا و سرویس ارائه شده توسط سرور به عهده مشتری بوده و مشتری ملزم به رعایت قوانین مربوطه دانشگاه و کشور
میباشد.

•

مشتری حق واگذاری یا اجاره سرور خود به غیر را ندارد.

•

مسئولیت مدیریت سرور بعهده مشتری میباشد مگر آنکه خالف آن توافق شود.

•

مشتری مجاز به ارائه سرویس یا محتوایی که ناقض قوانین کشوری و بین المللی باشد نیست.

•

ارسال هرگونه داده غیر مجاز از قبیل هرزنامه ( )Spamبه هر منظور مجاز نیست.

•

ایجاد اختالل در سرویسهای شبکه و یا دیگر سرویسهای دانشگاه مجاز نمیباشد و درصورت بروز اختالل مرکز تا زمان حل مشکل
مجاز به قطع سرویس میباشد.

•

عدول از شرایط سرویس میتواند باعث تذکر یا قطع یک طرفه سرویس از سوی مرکز فناوری اطالعات شود.

•

منحصرا نماینده فنی یا متقاضی که مشخصاتشان در فرم درخواست آمده است حق ورود به سایت همراه با یکی از کارشناسان مرکز را
دارد.

•

مشتری جهت ثبت مشکالت و یا دسترسی به سرور موجود در مرکز داده میبایست حداقل 24ساعت قبل از طریق ارسال ایمیل به آدرس
 colocation@du.ac.irاطالع داده تا مجوز ورود به سایت همراه با یکی از کارشناسان مرکز صادر گردد.

•

باتوجه به فرآیند حقوقی و مالی سرویس ،الزم است سرویس گیرنده حداقل از  20روز پیش از تاریخ مورد نظر برای شروع سرویس
درخواست خود را ارسال نماید.

جدول( 1سرویس های فضای اختصاصی سرور)
سرویس مرکز داده

سرویس 1

سرویس 2

سرویس 3

سرویس 4

سرویس 5

فضای اختصاصی

2U

4U

8U

21U

42U

تعداد آدرس IPاستاتیک قابل تخصیص

2

4

8

16

32

ترافیک استاندارد ماهیانه

100GB

100GB

100GB

100GB

100GB

حداقل دوره قرارداد

ماهانه

ماهانه

ماهانه

شش ماه

ساالنه

سرویس انتخابی
خدمات اضافی و انتخابی
میزان فضای اضافی برای سرویس انتخابی
میزان  IPاضافی برای سرویس انتخابی
میزان ترافیک اضافی برای سرویس انتخابی

جدول( 2مشخصات سرورها)
شماره اموال

برند

مورد استفاده سرور
پورتهای مورد استفاده جهت ثبت دسترسی در فایروال
تاریخ درخواستی جهت شروع سرویس

جدول( 3اطالعات تماس متقاضی و نماینده فنی)
نام مجموعه درخواست دهنده
آدرس
شماره تماس
شماره فکس
شماره ثبت
آدرس پستی

پردازنده

حافظه RAM

فضای هارد

سیستم عامل

جدول( 4اطالعات تماس درخواست دهنده)
نام نام خانوادگی

شماره
شناسنامه

کد ملی

شماره ثابت

شماره همراه

پست الکترونیک

باالترین مقام مجموعه درخواست
دهنده
نماینده فنی مجموعه درخواست دهنده

این مجموعه بدینوسیله متعهد میگردد که ضمن مطالعه دقیق و پذیرش موارد فوق الذکر مسئولیت نگهداری از سرورها و محتوای آن را بر عهده
گرفته و در صورت بروز هر گونه شکایت و دعاوی حقوقی درباره فعالیت یا محتوای مربوط به این سرورها ،مسئولیت قانونی آن را به عهده خواهد
گرفت.
امضاء نماینده فنی مجموعه درخواست دهنده

باالترین مقام مجموعه درخواست دهنده (مهر و امضاء)

جدول ( 5مشخصات سرویس درخواستی) اطالعات جدول توسط کارشناس مرکز فناوری اطالعات دانشگاه دامغان تکمیل میگردد.
سرویس درخواستی
خدمات اضافی
موقعیت رک
هزینه راهاندازی اولیه (ریال)
هزینه قرارداد ماهیانه (ریال)
هزینه قرارداد ساالنه (ریال)

اطالعات مندرج در جدول شماره  5مورد تایید میباشد.
نام و امضاء کارشناس مرکز داده

نام و امضاء مدیر فناوری اطالعات

با درخواست مجموعه مورد نظر موافقت میگردد ،طبق اطالعات مندرج در جدول شماره  5و شروع سرویس از تاریخ  .............................میباشد.
نام و امضاء
مدیر مرکز فناوری اطالعات

