اتحادهي دست گاههاي مخارباتي ،ارتباطي و لوازم جانبي تهران

تعرفه خدمات تجهیزات مخابراتي و ارتباطي
که به تصویب هیات 1400احتراما تعرفه ارائه کنندگان خدمات و تعمیرات و پیشتیباني دستگاههاي مخابراتي سال
مدیره رسیده جهت اجراء ،ابالغ میگردد.
مسئول محترم واحد صنفي ضمن رعایت دقیق آنرا در معرض دید مشتریان نصب نمایید.
توجه :خدمات تعمیر و نصب و راه اندازي دستگاههاي مخابراتي مستلزم داشتن پروانه کسب معتبر صادر شده از این
اتحادیه در رسته مربوطه بوده و واحد هاي صنفي که پروانه کسب آنها مضمون فوق الذکر در ستون رسته صنفي
مي باشد مجاز به این امر نمي باشند.
*این تعرفه پس از ممهور شدن به اصل مهر اتحادیه قابل بهره برداري مي باشد.
اجرت خدمات و امور نصب و راه اندازي و تعمیرات و نگهداري مراکز تلفن داخلي و خارجي
الف)اجرت بازدید (بدون هزینه ایاب و ذهاب)
 857/000ریال

-1بازدید براي برآورد کار و حق سرویس
ب)اجراي اجرت خدمات موردي (بدون هزینه ایاب و ذهاب)

 1/715/000ریال

-1رفع اشکال از اتصاالت سیم و کابل

*در صورت افزایش زمان کار به بیش از یک ساعت اضافه کاري معادل  612/000ریال الزامي است .
-2برنامه ریزي مراکز مخابراتي
) 1-2مراکز تلفن تا  50پورت به ازاي هرساعت

 2/330/000ریال

) 2-2مراکز تلفن  50تا  250پورت به ازاي هرساعت

 4/410/000ریال

) 3-2مراکز تلفن  250تا  500پورت به ازاي هرساعت

 8/942/000ریال

*مراکز تلفن از  500پورت به باال با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین مي باشد.
پ) هزینه اجراي خدمات نگهداري پورت هاي  MDFتا پریز مراکز مخابراتي اعم از آنالوگ –دیجیتال خطوط شهري
بصورت ماهیانه و بدون حضور دائمي تکنسین
) 1-1تا 50پورت با توافق طرفین
)2-1از  50تا  200پورت هر پورت

 95/000ریال

 -3ا)ز  200تا  500پورت هر پورت

 77/000ریال

)4-1از 500پورت به باال هر پورت

 60/000ریال
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* این نگهداري شامل سیم ها و کابل ها ي مرتبط به تقسیم اصلي مرکز تلفن تا تقسیم هاي فرعي ساختمان و محل
نصب پریز مي باشد .
سخت افزار و نرم افزار
-2نگهداري مراکز تلفن PBXبه صورت ماهیانه
(2-1نگهداري مراکز تلفن تا  50پورت

 1/900/000ریال

)2-2نگهداري مراکز تلفن  50تا  250پورت

 5/660/000ریال

 )2-3نگهداري ماهیانه مرکز تلفن  250تا  500پورت

 11/320/000ریال

*نگهداري ماهیانه مرکز تلفن باالتر از  500پورت با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین مي باشد.
* اجرت نگهداري مراکز تلفن تا تقسیم اصلي دستگاه سانترال مي باشد.
* اجرت نگهداري فوق بدون بدون هزینه ایاب و ذهاب و عدم حضور تکنسین بصورت دائم در محل مي باشد ،در
صورت لزوم تکنسین دائم با احتساب حقوق و مزایاي قانوني یک نفر بصورت ماهیانه محاسبه میگردد.
ت:اجرت نصب و راه اندازي بصورت موردي و غیر قرار داد
-1نصب و راه اندازي هر پورت از قبیل آنالوگ – دیجیتال -هیبرید و یا خطوط شهري

 740/000ریال

 -2نصب و راه اندازي مرکز تلفن تا  50پورت

 15%ارزش سیستم نو

-3نصب و راه اندازي مرکز تلفن  50تا  250پورت

 12%ارزش سیستم نو

 -4نصب و راه اندازي مرکز تلفن  250تا  500پورت

 %10ارزش سیستم نو

*نصب و راه اندازي فوق از سیستم مرکزي تا پست اصلي دستگاه محاسبه مي گردد.
*اجرت نصب و راه اندازي مراکز باالي  500پورت با مشاوره کارشناس اتحادیه و یا توافق طرفین مي باشد.
*نصب هر گونه قطعات و یا کارتهاي مراکز تلفني معادل  %10ارزش قطعه مورد نظر مي باشد .
ث:اجرت ایجاد بستر و شبکه کابلي
-1کابل کشي روکار تا  20زوج

هر متر  73/000ریال

-2کابل کشي روکار از  20الي  50زوج

هر متر  86/000ریال

-3کابل کشي روکار از  50زوج به باال

هر متر  110/000ریال

-4کابل کشي داخل داکت تا  20زوج

هر متر  61/000ریال

 -5کابل کشي داخل داکت تا  50زوج

هر متر  80/000ریال

-6داکت کشي تا سایز 3/5

هر متر 80/000ریال
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 -7داکت کشي سایز  3/5تا 9

هر متر 90/000ریال

-8داکت کشي سایز 10

هر متر  110/000ریال

 -9نصب پست با سربندي یا رانژه کشي

هر پورت  30/000ریال

-10کابل کشي فیبر نوري تا CORE12

هر متر 120/000ریال

 -11کابل کشي فیبر نوري تا  CORE12در کانال آدم رو هر متر

 200/000ریال

-12فیوژن فیبر نوري و ارتباط  PIGTailبه سر فیبر تا  3/680/000 CORE 2ریال هر  COREاضافه  1/000/000ریال
-13نصب رک و متعلقات  U4تا  U6تا عمق سانت100

 1/850/000ریال

 -14نصب رک و متعلقات  7 Uتا 12Uتا عمق سانت 100

 2/450/000ریال

-15نصب پیچ پنل تلفني و شبکه در رک به ازاي هر پورت

 120/000ریال

 -16نصب هر قطعه در رک

 550/ 000ریال

 -17نصب سیني در رک

 550/000ریال

-18نصب نگهدارنده کابل

 550/000ریال

-19نصب وراه اندازي آنتن وایرلس کوتاه برد به ازاي هر آنتن

 4/900/000ریال

 -20راه اندازي ارتباط نقطه به نقطه و یا مجموع نقاط بر روي بستر اینترنت  FXOو  FXSو یا آنتن وایرلس به ازاي
هر پورت  735/000ریال وهمچنین  %15ارزش مودم و یا تجهیزات وایرلس
-21جمع آوري داکت و یا کابل هاي مربوطه رک و متعلقات و آنتن وایرلس معادل  %35اجرت اجراي نصب مي باشد.
*اجراي پروژه شبکه کابل و ترانکینگ با مشاوره کارشناس اتحادیه و یا توافق طرفین میباشد.
ج)اجرت و بهاي تعمیرات (بدونه هزینه ایاب و ذهاب)
 1/710/000ریال

-1حق سرویس و هزینه بازدید

-2تعمیرات مراکز تلفن و کارت هاي مربوطه و گوشیها و دستگاه فکس و غیره حد اکثر %20ارزش دستگاه مورد
تعمیر و با اطالع به مشتري انجام میگردد.
-3قیمت قطعات تعویضي جداگانه محاسبه میگردد.
*هزینه حمل و نقل دستگاه تعمیري و نصب مجدد به عهده مشتري مي باشد.
*تعمیر کار موظف است در تمام مراحل تعمیر ،مشتري را از روند کار و هزینه مطلع نماید .
*تعمیر کارموظف به صدور برگ گارانتي یک ماهه جهت تجهیزات تعمیر شده مي باشد .
3

*کسورات قانوني جداگانه محاسبه میگردد.
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*تعمیرگاه موظف است هنگام تحویل دستگاه رسید به مشتري ارائه نماید .
چ)نصب و راه اندازي خطوط E1وVOIPو قطعات مربوطه
-1نصب و راه اندازي CONFIGمودم اینترنتي ADSLو SPILITER

 1/840/000ریال

 -2نصب و راه اندازي خطوط E1و کارت PRI

12/860/000ریال

-3نصب و راه اندازي خطوط TRUNK

SIPو نصب مودم مربوطه VOIP GATEWAY

-4نصب و راه اندازي و کنفینگ Routerمربوط به  CIPو لینک سانترال  Ipترانک () sip server

 14/100/000ریال
 6/20/000ریال

-5راه اندازي 10%IP EXTENTIONارزش کارت و تجهیزات به عالوه راه اندازي هر پورت

730/000ریال

 -6ایجاد ارتباط  E1یا  Trunkجهت لینک و برقراري ارتباط دو دستگاه مجزا به ازاء هر سیستم

 8/570/000ریال

-7تغییر ورژن و یا نسخه نرم افزاري دستگاه مرکزي  IP pbxو کارتهاي مربوطه به ازاي هر دستگاه  3/670/000هر
کارت 370/000ریال
-8اجراي ذخیره سازي اطالعات دستگاه ()BACK UPو پردازش و پیاده سازي مجدد ( )UP LOADبه ازاي هر
دستگاه  3/670/000ریال
-9نصب و راه اندازي مودم GATE WAYیه ازاي هر پورت  730/000ریال بعالوه  %10ارزش مودم جهت کانفیگ
مودم
 -10پیاده سازي و اجراي کلیه مجوز هاي دستگاه هاي  IPو LICENCEمعادل  %10ارزش مجوز به عالوه راه اندازي
هر پورت  730/000ریال
-11راه اندازي دستگاه مستقل اپراتور گویا و صندوق صوتي  %12ارزش سیستم
-12نصب و راه اندازي هر نوع دستگاه ضبط مکالمات ( با قابلیت اعالم ضبط مکالمات به تماس گیرنده) معادل %12
ارزش سیستم
 -13فلش کردن انواع گیت وی voip GATEWAY

 2/500/000ریال

 -14ساخت کابل ارتباط تلفن

 1/400/000ریال

-15تعمیرات  BOARDکلرت هاي PCI
 -16اعمال تنظیمات بر روی IP PBX
-17فلش کردن

 1/130/000ریال
3/240/000ریال

 4/230/000ریال

IP PBX
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تعرفه خدمات در خصوص فناوری ویپ  VOIPسال 1400
نصب ،راه اندازی و خدمات پشتیبانی
ردیف

قیمت (ریال)

موضوع خدمات
نصب وراه اندازی سیستم تلفنی متن باز و رایگان ( 8خط شهری –  1تا  10کاربر) با

1

47/880/000

گارانتی  6ماهه
2

نصب وراه اندازی سیستم تلفنی متن باز و رایگان( 24خط شهری  1/لینک -E1یازده

83/880/000

تا  30کابر)
3

نصب وراه اندازی سیستم تلفنی متن باز و رایگان( 48خط شهری  2/لینک -E1سی و

119/880/000

یک تا  100کاربر)
4

نصب وراه اندازی سیستم تلفنی متن باز و رایگان( 96خط شهری  2/لینک -E1صد و

155/880/000

یک کاربربه باال)
5

اعزام کارشناس فنی ( تهران) – روزانه

4/200/000

6

اعزام کارشناس فنی(حومه تهران)-روزانه

4/800/000

7

اعزام کارشناس فنی(شهرستان تهران) روزانه +هزینه ایاب و ذهاب

35/880/000

8

نصب ماژول  CALL CENTERسیستم تلفنی متن باز و رایگان

35/880/000

9

نصب ماژول ارسال خودکار فکس AUTO FAXتلفنی متن باز و رایگان

35/880/000

10

نصب ماژول تماس خودکار AUTO DIALمتن باز و رایگان

35/880/000

11

نصب ماژول ارسال فکس با ایمیل EMAIL 2 FAXتلفنی متن باز و رایگان

35/880/000

12

نصب ماژول نظر سنجی تلفنی متن بازو رایگان

35/880/000

13

نصب ماژول احراز هویت تلفنی باز و رایگان

35/880/000

14

نصب ماژول کد رهگیری و انتقادات و پیشنهادات تلفنی متن باز و رایگان

35/880/000

15

نصب ماژول مدیریت پیشرفته کاربران تلفنی متن باز و رایگان

11/880/000

16

ارائه خدمات پشتیبانی به مدت شش ماه به صورت ریموت (دسترسی از راه دور)

30%تعرفه مربوطه

17

ارائه خدمات پشتیبانی به مدت یکسال به صورت ریموت (دسترسی از راه دور)

50%تعرفه مربوطه
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گوشی شبکه یا IP PBX
1

تغییر فریم ور) میان افزار) انواع گوشی تحت شبکه یا فلش کردن

800/000

2

تعویض میکروفن دهنی

550/000

3

تعویض اسپیکر دهنی

550/000

4

تعویض صفحه کلید keyboardKEYBARD

980/000

5

تعویض شاسی

800/000

6
7

تعویض برد اصلی BOARD

2/820/000

تعویض LCD

1/230/000

8

تعمیرات BOARD

800/000

9

تعویض سیم تلفن

230/000

10
11

تعویض هندست HANDSET

1/220/000
500/000

تعویض سوکت دهنی
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