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שלו רב,
הנדו :שרות למחשבי

שבבתי המרצי

חב' השרות שנותנת שרות למחשבי האוניברסיטה הציעה מת שרות למחשבי מסוג פנטיו שבבתי

המרצי.
הצעת החב' הועברה על ידינו ליו"ר ארגו הסגל והוא העבירה לדיו במוסדות האוניברסיטה.
המשנה למנכ"ל לענייני כספי אישר לממ מהקר לקשרי מדע מנוי שנתי לטפול בתקלות חומרה ותוכנה
במחשבי שנרכשו מכספי הקר ונמצאי בבתי המרצי.

פרוט השרות המוצע:
השרות יינת ע" י חב ' אלדור למחשבי של מרצי שיצטרפו להסדר לאחר שירשמו באמצעות הספח
הרצ"ב.
במקרה תקלה יובא המחשב מבית המרצה לחדרו באוניברסיטה והמרצה יפנה למס"ר לטלפו 8733
ויודיע על התקלה .זיהוי המחשב יעשה ע"י מס' המצאי של המחשב .אי להביא את המחשב למס"ר.

שרות למחשב בתקופת האחריות של הספק:
א .תקלות חומרה יטופלו ע"י ספק המחשב.
ב .תקלות תוכנה ו/או תפעול המחשב יטופלו ע"י חב' אלדור.
ג .עלות השרות לשנה  210ש"ח כולל מע"מ.
שרות למחשב שאינו באחריות הספק

א .תקלות חומרה ,תוכנה ותפעול יטופלו ע"י חב' אלדור.
ב .עלות השרות לשנה  380ש"ח כולל מע"מ.
אבקש' להעביר אלינו טופס אישור הקר כשהוא חתו ע"י רמ"ד תשלומי סגל אקדמי עד .31.1.01
העתק :ד"ר אחיעזר שאקי יו"ר ארגו הסגל האקדמי הבכיר
יצחק כה משנה למנכ"ל
משה גוטליב

בברכה,
מאיר קלמ
מנהל רכש והתקנות
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איש סגל נכבד,
א ברצונ' להשתלב בהסדר השרות למחשבי פנטיו שבבתי המרצי )כמפורט במכתב המלווה(
הנ' מתבקש למלא טופס זה ולהחזירו אל מאיר קלמ,
מדור רכש והתקנות ,חדר  222בבניי מרכז המחשבי


לכב'

-

אוניברסיטת בר איל
מדור תשלומי

סגל אקדמי

כא

הנדו  :מימו מהקר לקשרי מדע בינלאומיי להסכ שרות שנתי למחשב
אני הח"מ ______________ ת.ז ______________.מחלקה ________________.

 .1מעוניי להצטר +להסכ השרות למחשבי פנטיו שהוצע ע"י מרכז המחשבי באוניברסיטה.
 .2אני מבקש לחייבני בדמי מנוי שנתיי בס' _________________ ש"ח מתו' כספי הקר.
 .3מספר המצאי של המחשב שברשותי הוא ___________.

ולראיה באתי על החתו____________ :
_________ __________________________
אשור רמ"ד תשלומי סגל אקדמי
תארי'
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