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YILLIK DESTEK VE GÜNCELLEME ÜYELİĞİ SÖZLEŞMESİ 
  
 
Değerli Müşterimiz, 
  
Zaman içerisinde virüs, kötü amaçlı yazılım, elektrik sorunları, donanım sorunları, 
bilgisayarda yapılan değişiklikler, network, modem ve ağ bağlantılarının bozulması vb. 
birçok nedenden dolayı yazılımlar çalışamaz hale geliyor ve destek hizmetleri gerekiyor. 
 
Ancak bu tip problemler yaşandığında ve istenen hizmet talepleri zamanında 
karşılanmayınca, memnun olmayan ve devamlı şikâyet eden mutsuz müşteriler oluşuyor 
ne yazık ki. 

 
Bir yazılım ne kadar iyi olursa olsun herhangi bir sorun esnasında destek alamıyorsanız 
yani yazılımın sürdürebilirliği sağlanamıyorsa o yazılım iyi diyemeyiz.  
 
Müşterilerinin tamamı teknik servis hizmeti veren bir yazılımın üreticisi olarak, 
yazılımlarımıza hızlı ve etkin olarak verdiğimiz desteğin önemini çok iyi biliyoruz. 
 
Yukarıda belirttiğimiz ve olası oluşabilecek sorunlara hızlı destek alabilmek için Yıllık 
Destek ve Güncelleme Üyeliğini aktif etmenizi tavsiye ediyoruz. 

  
Memnun Müşteri;  
Yıllık Destek Üyeliği aktif, hizmetleri zamanında ve tam olarak alan, sorunlara değil işine 
odaklanan.   
  

Memnun Olmayan Müşteri;  
Yıllık Destek Üyeliği pasif, hizmet alamayınca memnun olmayan, sürekli şikâyet eden, 
işine değil sorunlara odaklanan. 
  

Siz hangisi olmak istersiniz? 
 

 
 

Destek hizmetlerimize ilişkin aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması için 
programımızı ilk satın aldığınızdan itibaren destek/hizmet prensiplerimizin nasıl işlediği 
aşağıda çok açık ve detaylı şekilde belirtilmiştir. 
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 Programı İlk Satın Aldığınızda 
(Hizmetler Uzak Bağlantı ile Online olarak sağlanır) 

 
 

 
 Herhangi bir yeni lisans, ek kullanıcı lisansı veya upgrade paketi satın alındığında 60 

gün boyunca ücretsiz destek sağlanır. 

 Tüm bilgisayarlarınıza kurulumlar uzak erişimle-online ve ücretsiz olarak 

gerçekleştirilir.  

 Lisans aktifleştirme işlemi ücretsiz olarak tamamlanır. 

 4 saat online interaktif eğitim ücretsiz olarak verilir.  

 Farklı ürünlerden data aktarım talepleri ücrete tabidir. 

 Form tasarımı talepleri ücrete tabidir. 

 

 60 Günlük Süre Bitiminde  
(Hizmetler Uzak Bağlantı ile Online olarak sağlanır) 

 
 
 
 
 

 Öncelikle hizmetlerden yararlanabilmek için Yıllık Destek ve Güncelleme Üyeliği 

(YDU) sözleşmesi yapılmalıdır.  

 Bilgisayarlarınıza kurulum talepleriniz YDU kapsamında gerçekleştirilir.  

 Yazılımdan kaynaklı sorunlara YDU kapsamında müdahale edilir.  

 Lisans parametresi talepleri YDU kapsamında gerçekleştirilir. 

 Minör sürüm güncellemeleri YDU kapsamında gerçekleştirilir. 

 Veri tabanı bakım-onarım hizmeti ücrete tabidir.  

 Farklı ürünlerden data aktarım işlemleri ücrete tabidir.  

 Form tasarımı işlemleri ücrete tabidir.  

 Yılsonu devir işlemleri ücrete tabidir. 

 Online interaktif eğitim talepleri ücrete tabidir. 
 
Ücretli işlem bedelleri ve Yıllık Destek ve Güncelleme Üyeliği (YDU) ücretleri 
https://berworks.com web sitemizde Fiyatlar bölümünde belirtilmektedir. 

 

İlk Kurulum Lisanslama 
Sorun 

Çözümü 

Data 

Aktarımı 

Form 

Tasarımı 
İlk Eğitim 

Tekrar 

Kurulum 

ÜCRETLİ HİZMETLER ÜCRETSİZ HİZMETLER YILLIK DESTEK ÜYELİĞİ  

Sorun 

Çözümü 

Form 

Tasarımı 
Lisanslama 

Tekrar 

Eğitim 

Data 

Aktarımı 
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YDU 
YILLIK DESTEK VE GÜNCELLEME ÜYELİĞİ  

SÖZLEŞMESİ 
 

Sözleşme No :  Üyelik Başlama/Yenileme Tarihi :  

Müşteri Bilgileri 
Ticari Ünvanı :  

Yetkilisi :  Yetkilinin Görevi :  

Vergi Dairesi :  Vergi No :  

Adres : 
 

 Posta Kodu 

 

İlçe :  Şehir :  Ülke : TÜRKİYE 

Telefon :  Faks :  Diğer :  

E-mail :  

Web Adresi :   

Program Bilgileri 
Adı :  Aktivasyon Kodu (PAC) :  

Versiyonu :  

Terminal Sayısı :  

Paket ve Modülleri :  

Sözleşme Maddeleri 
 
1. berWorks, yukarıda adı ve versiyonu açıkça belirtilmiş yazılımına üyelik tarihinden itibaren bir 

365 gün boyunca; 
 

a. Online teknik destek hizmeti verecektir. Bu hizmetler; 

 Telefon ile destek, 

 WhatsApp ile destek, 

 Uzak bağlantı ile destek, 

 E-posta ile destek konularını kapsamaktadır. 
b. Destek hizmet saatleri 09:00 – 18:00 aralığındadır. (C.tesi – Pazar hariç) 
c. Lisans parametresi yenileme hakkı sağlar. 
d. Major versiyona ait yapılacak minör versiyon güncellemelerini yükleme hakkı sağlar.  

(Örn. 12.00.1 ile 12.99.9 aralığı güncellemeler gibi) 
 

2. berWorks bildirilen probleme en geç 24 saat içinde online olarak müdahale edecektir. 
 

3. berWorks bu sözleşme ile ürün üzerinde hiçbir hacimdeki geliştirmeyi son kullanıcıya taahhüt 
etmemektedir. 

 
4. Bu sözleşme ile programda oluşabilecek olası hatalar sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl 

garanti kapsamındadır ve internet üzerinden güncelleme yapılarak giderilir. berWorks olası hatayı 
gidermek ve programı teslim edildiği andaki işlevini doğru olarak göreceği şekle getirmekle 
yükümlüdür. Ancak bu; "YAZILIM, SON KULLANICI' nın özel isteklerini karşılayacak hale getirilir." 
manasında yorumlanamaz. 

 
5. Eğitim, MÜŞTERİ YERİNDE destek, farklı uygulamalardan veri aktarımı, form/rapor tasarımı, 

yılsonu devir işlemi, veri tabanı bakım-onarım işlemi ve ürün geliştirme vb. hizmetler bu sözleşme 
kapsamında değildir. Bu yöndeki talepleriniz https://berWorks.com sitemizde yayınlanan güncel 
fiyat listesinde belirtildiği gibi tekliflendirilecektir. 

 

    Fatura No :  Üyelik Bitiş Tarihi :  

   

           berWorks                      Müşteri  
İmza   /   Kaşe            İmza  /  Kaşe 
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