باسمه تعالی
شرکت مخابرات ایران
سهامي عام (شماره ثبت
)180523
شرکت مخابرات ایران
توافق نامه سطح خدمات سرویس
)Service Level agreement (SLA
مشترکین سرویس اینترنت پرسرعت براساس فناوری ADSL

 -1تعاریف
خدمت دهنده  :شرکت مخابرات استان .................................که ارائه دهنده خدمات ارتباطات داده ها در سطح
استان می باشد.
خدمت گیرنده  :دریافت کننده خدمات ارتباطات داده ها.
موافقت نامه سطح خدمات :یک قرارداد دو جانبه بین
منظفر تضمن

پارامترها ،کنفنت خدمات تفاف

خیدمت دهنیده و خیدمت رنرنیده کیه براسیات تفافی

شده  ،منعقید میی شیفد .در ایی

نحفه اندازه رنری تخطی از سطح خدمات و ضمانت های اجرایی آن تعنن

و بیه

قیرارداد بایید کنفنیت سیطح خیدمات،

شفد .از ایی

پیا ایی

قیرارداد  SLAنامنیده

می شفد.
شبکه  :مجمفعه نقاط و خطفط ارتباطی بن

آنها که برای ارائه خدمات ارتباطات داده استفاده می شفند.

دوره زمانی :یک ماه شمسی با فرض هر ماه  15روز
ساعات کاری موثر 82 :ساعت کاری.در ای

قرارداد محاسیبات مربیفط بیه کیاهح سیطح کنفنیت خیدمات براسیات

ساعات کاری مفثر انجام خفاهد شد.
قطعی خدمت :قطع خدمات تفاف

شده از سمت شبکه خدمت دهنده

تبصره  :در صفرت بروز قطعی سرویا همزمان ناشیی از ننید پیارامتر کنفنیت سیرویا،فقن زمیان قطعیی سیرویا
پارامت ری که بنشتری

زمان قطعی را داشته است در محاسبه مدت زمان قطعی کامل خدمات منظفر خفاهد شد.

رسید خرابی :اعالم وصفل رزارش خرابی و یا کاهح سطح کنفنت خدمات کیه از طیرخ خیدمت رنرنیده اعیالم میی
شفد.
پهنای باند تضمین شده ) : (CIRبه حداقل پهنای باند اختصاص یافته به خدمت رنرنده در دوره زمانی اطیال
شفد و از تقسنم منانگن

میی

پهنای باند ارسال و دریافت تقسنم بیر ضیریت تسیهنم کانیال ارتبیاطی و ییا براسیات سیایر

روش های استانداردی که اعالم خفاهد شد محاسبه می شفد.
میانگین زمان بازیابی یا تعمیر ) : (MTTRبه منانگن
بن

خدمات دهنده و خدمت رنرنده اطال

زمان رفیع خرابیی و برقیراری مجیدد خیدمات براسیات تفافی

می شفد.
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زمان کاهش سطح کیفیت خدمات :مجمفع زمان های کاهح سطح کنفنت خدمات به دلنیل عیدم بیرآورده شیدن
یک یا نند پارامتر کنفنت خدمت مندرج در  SLAبه صفرت مستقل.
زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مجاز :حداکثر زمان مجاز کاهح سطح کنفنت خدمات در طفل دوره زمانی
زمان کاهش سطح کیفیت خدمات غیر مجاز :حاصیل تفریی

زمیان کیاهح سیطح کنفنیت خیدمات مجیاز از زمیان

کاهح سطح کنفنت خدمات .در صفرتنکه حاصل کمتر از صفر باشد زمان کاهح سطح کنفنت خدمات غنرمجیاز برابیر
صفر منظفر می شفد.
 :DownTimeبه کلنه عملنات جهت بهبفد،ارتقاء،تفسعه و تغننر در شبکه کیه منجیر بیه قطعیی ییا اخیتالل در کنفنیت
سرویسهای شبکه می رردد،اما با برنامه ریزی قبلی بفده و به اطالع خیدمت رنرنیده رسیانده میی شیفد،اطال

میی

شفد.
 -2زمان کاهش سطح کیفیت خدمات
زمان کاهح سطح کنفنت خدمات معادل مجمفع زمانهای کاهح سطح کنفنت ناشی از قطع خیدمات ) (∑T1و عیدم
برآورده شدن  (∑T2) CIRطب

فرمفل ذیل می باشد:
T=∑T1+∑T2

تبصره  :بدیهی است در یک زمان بنح از یک جریمه به مشترک تعل

نخفاهد ررفت.

 – 1-2زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از قطعی خدمت :در ای
کنفنت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن ای

حالت  T1یعنی زمان کیاهح سیطح

پارامتر که برابر با مجمفع زمان های قطعی خدمت خن خیدمت دهنیده

در دوره زمانی می باشد.(∑T1).
 – 2-2زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن  : CIRحداقل منزان  CIRدر شبکه
خدمت دهنده برابر  ٪80پهنای باند خدمنت رنرنده می باشد.لذا ارر زمان اندازه رنری شده که  CIRاز ای
کمتر باشد را  tدر نظر بگنریم،در ای
ای

منزان

حالت  T2یعنی زمان کاهح سطح کنفنت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن

پارامتر براسات ضرایت جدول  1محاسبه خفاهد شد.
T2

CIR

T2=0

CIR≥80%

T2=0.3t

60%≤CIR<80%

T2=t

CIR<60%

جدول  – 1نحفه محاسبه زمان کاهح سطح خدمات ناشی از عدم برآورده شدن CIR
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 -3-2زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن  : MTTRدر صفرتی که زمان رفع خرابی
بنح از جدول ذیل(جدول  )2باشد،در ای
پارامتر از تفری

حالت  T3یعنی زمان کاهح سطح خدمات ناشی از عدم برآورده شدن ای

کل زمان خرابی منهای زمان های جدول  2بدست می آید.
سطح خدمات

منزان MTTR

المات

 3ساعت

طال

 1ساعت

نقره

 7ساعت

برنز

 32ساعت

ندول  – 2منزان  MTTRدر سطفح مختلف خدمات

 -4-2ارر Tزمان کاهح سطح کنفنت خدمات و ' Tرا به عنفان زمان کاهح سطح کنفنت خدمات غنر مجاز و " Tرا به
عنفان زمان کاهح سطح کنفنت خدمات مجاز در نظر بگنریم  Tو' Tاز فرمفل های زیر محاسبه می شفند:

T=∑T1+∑T2

"T≤T

0
='T

"T>T

"T-T

 - 3ضریب دسترسی
ای

ضریت مشخص کننده امکان دسترسی خدمت رنرنده به حداکثر خدمات ارائه شده روی بستر شبکه خدمت

دهنده با تفجه به پارامترهای مندرج در  SLAمی باشد.ضریت دسترسی براسات سطفح خدمات مشخص شده در
جدول  3تعنن

می شفد:
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ضریب

زمان کاهش سطح کیفیت خدمات

سقف تعرفه

دسترسی

مجاز )” (Tدر دوره زمانی (دقیقه)

( Aتعرفه پایه)

برنز

٪82

262

A

نقره ای

٪88

218

2A

طالئی

٪88/0

836

3A

المات

٪88/8

21/8

5A

سطح خدمات

جدول  : 3سطفح خدمات پنشنهادی و ضرایت دسترسی به تفکنک خدمات

 - 4جرایم و روش تعیین آن براساس ضریب عدم دسترسی
پا از درﻳافت رزارش اشﻜال و تاﻳند مدﻳرﻳت شبکه خدمت دهنده،نسبت به محاسیبه منیزان بسیتانﻜاري و افیزودن
آن بیه میدت قیرارداد مشیترك اقیدام می رردد.
 -5الزامات
 -3-5خدمت دهنده مفظف است سامانه الزم برای اندازه رنری پارامترهای کنفنت خدمات مندرج در  SLAرا برای
خدمت رنرنده فراهم سازد.سازمان در صفرت لزوم مراجع م استانداردهای مربفط به اندازه رنری پارامترهای کنفنت
خدمات را اعالم خفاهد نمفد و خدمت دهنده مفظف خفاهد بفد براسات استانداردهای اعالم شده پارامترهای
کنفنت خدمات را اندازه رنری نماید.
 -8-5به منظفر پاسخگفئی در زمان مناست،خدمت دهنده مفظف به ایجاد یک مرکز پاسخگفئی با تعداد خطفط و
اپراتفرهای پاسخ دهنده کافی می باشد.
 -1-5دوره اندازه رنری بصفرت  82ساعته می باشد.
 -2-5خدمت دهنده تعهد می نماید انجام عملنات  DownTimeجهیت تغننیرات در سنسیتم را حیداقل  22سیاعت قبیل
اطالع رسانی نماید.
 -0-5خدمت دهنده متعهد می شفد انجام عملنات  DownTimeرا بن
انجام دهد.البته در مفارد اجتناب ناپذیر ای

سیاعات  8الیی  6صیبح و حیداکثر یکبیار در میاه

زمان با اعالم قبلی از ساعت  38شت تا  6صبح می تفاند باشد.

 -6-5خدمت دهنده مجاز است در هر ماه یکبار نسبت بیه اجیرای  Down Timeپینح بننیی نشیده (بیا اطیالع رسیانی
حداقل سه ساعت قبل) اقدام نماید.
 -7-5محاسبه زمان کاهح سطح کنفنت خدمات براسات اعالم خدمت رنرنده در زمیان وقیفع خرابیی و تاینید خیدمت
دهنده و اخذ رسند خرابی انجام خفاهد شد.روش اعالم خرابی عبارت است از:
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اطالع رسانی به مرکز تمات به شماره 2020

 -2-5خدمت دهنده مفظف است پا از رفع مشکل،نسبت به بست

رسند خرابیی منیدرج در بنید  0-0اقیدام نمیفده و

مفضفع را به اطالع خدمت رنرنده برساند.
 -8-5محاسبه جریمه در دوره زمانی صفرت می پذیرد.
-6مواردی که مشمول جریمه نمی شوند.
-3-6قطعی های ناشی از قفه قهریه ( ففرت ماژور) مانند حفادث طبنعی و یا خارج از کنترل خدمت دهنده.در ای
حالت زمان کاهح سطح کنفنت خدمات مشمفل پرداخت تعرفه تفاف

شده نمی باشد.

-8-6قطعی های ناشی از تفسعه،بهننه سازی و بازسازی شبکه کابل که منجر به ارتقاء سطح کنفی خدمات رردد
به شرط آنکه قبال" اطالع رسانی رردیده باشند.
-1-6قطعی های که به واسطه خرابی تجهنزات خدمت رنرنده باشد.
-2-6قطعی هایی که در زمان  DOWN Timeمجاز باشد.
-0-6قطعی هایی که بنا به درخفاست خدمت رنرنده باشد( مانند جابجایی ،آزمایح شبکه داخلی و )...
-6-6قطعی هایی که ناشی از تخطی خدمت رنرنده از قفانن

و مقررات و یا مفاد  SLAباشد.

-7-6قطعی های ناشی از عدم پرداخت صفرتحساب
-2-6قطعی های ناشی از ص دور احکام تفسن مراجع قضایی و یا امننتی کشفر و ییا سیایر مراجیع ذیصیالح کیه در ایی
حالت زمان قطعی مشمفل پرداخت تعرفه تفاف

شده نمی باشد.

 -7سایر موارد
 -3-7خدمت دهنده نباید هنچ تبعنضی را در مفرد سرویسهای مشیابه در شیراین مسیاوی بین

خیدمت رنرنیده هیا در

 SLAقائل شفد.
 -8-7هررفنه تفاف
و حقف

طرفن

اضافه بر شراین مندرج در ای

مصفبه بن

خدمت دهنده و خدمت رنرنده با رعاییت شیراین رفیابتی

بالمانع است.

 -1-7در صفرت عدم امکان تداوم ای

تفافقنامه،طرفن

می بایست مفضفع را کتبا" به یکدیگر اطالع دهند.

 -2-7در شرایط اختالف،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرجع داوری حل اختالف خواهد بود.
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