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יום חמישי  10נובמבר 2102
הצעת מחיר  – 2102אתר מובייל LiveMobile
אודות LiveDns
( LiveDns Ltdח.פ )151012315 .עוסקת במתן פתרונות אינטרנט מתקדמים.
מאז היווסדה בשנת  0225הוכיחה חברת  LiveDns Ltdכי היא החברה המובילה בישראל בתחום אחסון אתרים ,הקמת אתרים
דינמיים ,רישום שמות מתחם כרשם המוסמך הגדול בישראל מטעם איגוד האינטרנט הישראלי ,הקמת אפליקציות web
מורכבות ,פיתוח חנויות וירטואליות ,ניהול קמפיינים בגוגל ,הקמת אתרים מותאמים למובייל ופתרונות בענן.
הודות לצוות החברה ,המורכב מאנשי ניהול ואנשי מיחשוב מקצועיים ,הצליחה החברה להגיע לרמה גבוהה מאוד מבחינת
מקצועיות ,שרות ומחיר.

 LiveDnsעוסקת במספר תחומי ליבה בסביבת האינטרנט וביניהם:
אחסון אתרים וניהול שרתים בסביבת Windows
רישום שמות מתחם כרשם מוסמך של ISOC-IL
בנייה ועיצוב אתרים דינמיים
הקמת מערכות מסחר אלקטרוני וחנויות וירטואליות
ניהול קמפיינים ממומנים בגוגל
הקמת אתרי אינטרנט מותאמים למובייל
מגוון פתרונות בענן
בית התוכנה של  LiveDnsהינו מהמובילים בארץ בתחום הקמת מערכות באמצעי פיתוח המבוססים על טכנולוגיות של
 Microsoftולזכותה שלושה מוצרי מדף מהם נהנים אלפי לקוחות בישראל:
 – LiveSHOPפתרון מושלם להקמה וניהול חנות וירטואלית ללא ידע מקדים וללא מאמץ.
 – LiveCMSממשק בניית אתרים חינם.
 – LiveMOBILEמערכת הקמת אתר מובייל בקלות ,ביעילות ובמחיר מעולה.
ניתן לזקוף לזכות החברה אלפי התקנות מוצלחות של המוצרים השונים .לקוחות החברה הינם לקוחות ידועים ומובילים בענפים
השונים ,וכולם כאחד מדווחים על הצלחת המערכות השונות ,הן בפשטות השימוש והן ביכולת שלהן לעזור בקידום ,מיתוג
והגדלת מכירות הארגון .מגוון השירותים אותם אנו מספקים מאפשרים את ההופעה ברשת האינטרנט במהירות ,בפשטות
ובמחירים נמוכים.
צוות החברה עובר הכשרות רבות באופן שוטף על מנת לעמוד בשורה הראשונה מבחינת סביבת פיתוח.
אנו שואפים למצוינות בכל המוצרים אותם אנו מפתחים ובהתאם לכך כל מוצר עובר בדיקות  QAנרחבות ובדיקות אבטחה
מקיפות על יד מומחים.
כל מערכות החומרה של החברה נמצאות בבעלותה הפרטית ומתוחזקות ברמה הגבוהה ביותר.
ל  LiveDnsשרתים איכותיים מתוצרת  IBMבעלי מערכות הפעלה  Windows 2008המריצים  IIS 7.5-המערכת המתקדמת ביותר
מביתMicrosoft .
השרתים ממוקמים בישראל ומחוברים דרך צמתי קשר מרכזיים בארץ ובעולם:
 .5צומת האינטרנט הישראלית ,ה - IIXהמקשר בין ספקי האינטרנט המקומיים.
 .0שדרת האינטרנט בארה"ב (קישור ישיר אל ה - Backbone Internetדרך  UUNETו- Teleglobe).
 .1שדרת האינטרנט באירופה .
צוות טכנאים מנוסים מתחזקים את השרתים באופן קבוע  02שעות ביממה ,דבר המאפשר לשרתינו להיות מחוברים קרוב ל
 522%מהזמן ללא נפילות .מערכת  DNSמשולשת משרתת את לקוחותינו באופן שוטף לצורך הגברת זמינות רשומות ה DNS
וזמינות אתרי לקוחותינו.
www.livedns.co.il

support@livedns.co.il
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מערך שרתי הדואר שלנו הינו מהמתקדמים והמהירים בעולם בעלי יכולות טכניות רבות המגובות במנגנוני אנטי וירוס הדואגים
לזיהוי וניטרול וירוסים ומאפשרים ללקוח לקבל לתיבות הדואר אך ורק אימיילים נקיים לחלוטין מוירוסים מסוכנים.
בשרתי  LiveDnsמותקנים מגוון רחב של רכיבים אשר משמשים את אתרי האינטרנט המאוחסנים בהם בכל עת וביניהם :רכיבים
לשליחת דואר ,טיפול בתמונות ,העלאת תמונות ועוד.
שרתי  LiveDnsמותאמים לתמיכה בטכנולוגיות רבות ומגוונות על מנת לאפשר ללקוחותינו להנות מחבילת אחסון מובילה
בישראל .כל חבילות האחסון תומכות באופן מלא בטכנולוגיות מובילות של  ASP,PHP,ASP.NETוכן במסדי נתונים .
אנו שמחים להעניק שרותים אלה במקצועיות רבה  ,שרות אדיב ובמחיר אטרקטיבי במיוחד.
עם שרתי האינטרנט מהירים ואמינים ביותר בישראל.
עם טכנולוגיות אחסון וניהול שרתים מהמובילות בעולם.
עם צוות המספק שירות תמיכה טכני מקצועי ושרות לקוחות אדיב .
אין ספק כי עם  LiveDnsתהנה משירותי אינטרנט בדרך האמינה והיעילה ביותר בתעשיית האינטרנט בישראל.
אנו משרתים כיום קהל לקוחות רחב ומרוצה המונה אלפי לקוחות פרטיים ,עיסקיים ,ממשלתיים ,חינוכיים וקהילתיים.
בוא והצטרף לקהל לקוחותינו ותהנה משירותי אינטרנט כוללים לאתרך ברמה הגבוהה ביותר.

אנא ,אל תהסס ליצור קשר בכל פרט נוסף.
יצירת קשר:
אימיילsupport@livedns.co.il :
טלפון10-0011011 :
פקס10-0011010 :

www.livedns.co.il

|

מען למכתבים:
לייבדיאנאס בע"מ
ת.ד 0383 .פתח תקווה
80001

support@livedns.co.il

|

משרדים ראשיים:
רח' שחם 00
בית רם ,כניסה א' קומה 0
קרית מטלון ,פתח תקווה
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אתר מובייל LiveMobile
מערכת  LiveMobileהינה מערכת להקמת אתרי מובייל  -המערכת המקיפה,
הידידותית ,המתקדמת ומהמובילה בתחומה בישראל.
 LiveDnsהיא חלוצה בתחום אתרי אינטרנט מותאמים למובייל ובעלת ידע רב שנים
בהקמה ,תפעול ותחזוקת אתרי אינטרנט סטטיים ודינמיים כאחד .המערכת נבנתה

למה ?LiveMobile
כי עם ההאצה של גלישה בסמארטפונים
לא ניתן להתווכח...

בהתאמה לצרכי העסק הישראלי.
 LiveMobileמאפשרת לכל עסק להרחיב את מעגל לקוחותיו באופן משמעותי.
בעזרת  LiveMobileהעסק שלך יהיה נגיש למיליוני גולשים בסמארטפונים
ובטאבלטים (אייפון ,אייפד ואנדרואיד).
כל גולש הופך ללקוח פוטנציאלי שלך מבלי להשקיע סכומי עתק!
הצטרף עכשיו להצלחה!  -נסה את  LiveMobileל  09 -ימים בחינם.
המערכת מאפשרת הקמה מהירה ונוחה של אתר מובייל ללא צורך בידע טכני
ובעזרת ממשק ניהול משוכלל בעברית .הממשק מאפשר ניהול מלא ושליטה על
האתר מכל מחשב המחובר לרשת האינטרנט.
 LiveMobileהוא הפתרון המושלם הן לנוכחות שלכם ברשת האינטרנט לכל גולשי
הסמארטפונים תוך כדי חשיפה לקהל יעד עצום .
פתרון  LiveMobileמציע מגוון רחב של אפשרויות ניהול ותחזוקת האתר כולל
פתרון מקיף לניהול תבנית עיצובית ,לוגו ותכנים.
מערכת  LiveMobileבמסלול תפעולי חודשי מאפשרת את ניהול אתר המובייל על
ידי הלקוח באופן מלא ועצמאי וללא צורך בהתערבות מצידנו ,כאשר אנו אחראים
על תפעול השרתים ועדכוני המערכת.

מגוון המודולים במערכת כולל בין השאר את המודולים הבאים:

גלרית תמונות

ניהול לוגו ותבנית עליונה

מגוון תבניות עיצוב

חיבור לסטטיסטיקת  Google analyticsהתממשקות ל Google webmaster tools

www.livedns.co.il

support@livedns.co.il

תגיות  Metaו Alt -מותאמות אישית
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ניהול האתר מכל מחשב בכל מקום

מפת האתר ב xml

גיבוי יומי לחומר האתר

תחזוקה ועידכונים שוטפים לממשק

שרתי  Windowsמהירים וחומרת IBM

השגחת שרתים 24x7

ומגוון רחב של מודולים נוספים.
סטטיסטיקה

מערכת  LiveShopכוללת ממשק התחברות מובנה לסטטיסטיקה הנפוצה ביותר בעולם .Google Analytics
 Google Analyticsהוא כלי רב עוצמה מבית  Googleהמשמש לניטור התנועה באתרי אינטרנט והוא אחד הכלים הטובים ביותר
עבור ניתוח תנועה באתר האינטרנט שלך .הממשק יאפשר לך לקבל מידע רב עוצמה לגבי פעילות הגולשים באתרך  -מי מגיע לאתר
שלך ,מה הם מחפשים וכיצד הם מגיעים אלייך .עם קצת אימון ,תוכל להשתמש בכלי ניתוח התעבורה של  Google Analyticsכמו
מקצוען.
טכנולוגיות פיתוח

המערכת מבוססת על טכנולוגית  Microsoftונבנתה תוך שימוש בשפת הפיתוח המובילה כיום.ASP.NET :
בבניית החנות הוירטואלית משולבות בין השאר טכנולוגיות הפיתוח הבאות:
.AJAX ,DHTML, ASP.NET, VBSCRIPT, JAVASCRIPT ,HTML, JQUERY
ומסדי הנתונים הבאים.Microsoft SQL Server 2008 , XML :
המערכת פותחה תוך שימת דגש לסטנדרט  W3Cותמיכה מלאה בדפדפני ( (Firefox 10( ,(Google Chrome 17) ,(IE 9ומעלה.
ארכיטקטורת המערכת נכתבה תוך הקפדה יתרה על אבטחת אפליקציה כנגד יכולות פריצה שונות כדוגמת:
) Advanced SQL Injection, SQL Injection, Cross site scripting (XSSואחרים.
 LiveMobileכוללת מודולים מובנים המשרתים את דרישות ה ,SEO -עם אופטימיזציה למנועי חיפוש כדוגמת .Google

www.livedns.co.il
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אחסון

אתרי המובייל מאוחסנים על גבי מערך שרתים מתקדם מתוצרת  IBMעם מערכת הפעלה  Windows server 2008 R2המגובים
על ידי מערך  Storageאיכותי ופועלים מול מסד נתונים מסוג .Microsoft SQL server 2012
השרתים ממוקמים בחוות שרתים מהמתקדמות והגדולות במדינת ישראל .השרתים בחווה נהנים מ:
מערך אבטחה פיזי 24x7
מערכות התראה לבקרת מבנה וטלוויזיה במעגל סגור.
מערכות לזיהוי עשן ( )VESDAולכיבוי אש מבוססות גז ומערכות .Pre-Action
שרידות גבוהה המובטחת מחיבור ישיר וכפול ל 2-יציאות אינטרנט לארץ ולעולם ע"ג קווי  01ג'יגה אופטיים.
מערכות מיזוג אויר ייחודיות ( )InRowמבוקרות טמפרטורה ולחות.
מערכת לנטרול ברקים וחשמל סטטי.
הציוד המשמש את החברה למתן שירות האחסון הינו מהיצרנים המובילים בעולם וביניהם:

|

|
אבטחת מידע

אנו שמים דגש רב על אבטחת מידע וכחלק ממאמצים אלו ,אנו מקפידים על:
הזמנת השרות באמצעות טופס מאובטח בפרוטוקול אבטחה .SSL 256Bit
כתיבת קוד מוקפד למניעת הזרקות  SQLו.XSS -
השרתים המריצים את המערכת מוגנים על ידי  Firewallמתקדם מבית .Fortinet
מערך השרתים מוגן בפני התקפות  DDoSעל ידי .Cisco Guard
עלויות

עלות חודשית סופית –  74ש"ח לחודש כולל מע"מ
העלות כוללת:
פתיחת אתר המובייל
שימוש חודשי במערכת.
אחסון אתר המובייל.
עדכוני גירסה שוטפים.
תמיכה טכנית מלאה.

תנאים כלליים להצעה

.0
.2
.0
.8
.5
.0

המחירים נקובים בשקלים חדשים כולל מע"מ.
תשלום חודשי מתחדש מראש באמצעות כרטיס אשראי.
התחייבות על בסיס חודשי מתחדש.
לא ניתן לקבל החזר כספי במהלך ההתקשרות בגין חלק יחסי של החודש.
בחתימה על טופס ההזמנה מצהיר הלקוח כי הוא קרא ומסכים להסכם קבלת שירותי החברה:
 - http://www.livedns.co.il/Terms.aspxהסכם קבלת שירותי החברה.
הצעה זאת תקפה כל עוד היא מופיעה באתר החברה תחת הצעה מס' .2102
בברכה,
LiveDns Ltd

www.livedns.co.il
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טופס הזמנה  – 2102אתר מובייל LiveMobile

כללי
שם הדומיין:

תאריך הזמנה:
פרטי בעל החשבון

שם משפחה:

שם פרטי:
שם חברה:
רחוב:

מספר בית:

עיר:

מיקוד:

טלפון:

טלפון נייד:

פקס:

אימייל:
מספר ת.ז/.ח.פ/.ע.מ:.

חשבונית על שם:
השירות המוזמן – אנא בחר את השירותים שאותם ברצונך להזמין

□

אתר מובייל  80 - LiveMobileש"ח לחודש מתחדש.
כל המחירים הנקובים בהצעה הינם בשקלים חדשים כולל מע"מ כחוק.

שירותים נוספים (אופציה) – אנא בחר את השירותים הנוספים שאותם ברצונך להזמין

□

עיצוב תבנית עליונה מותאמת אישית לאתר המובייל –  811ש"ח חד פעמי

□

חבילת דואר אלקטרוני  5 Mail Liteתיבות –  21ש"ח חודשי מתחדש

□

חבילת דואר אלקטרוני  05 Mailתיבות –  05ש"ח חודשי מתחדש

□

שירות הזנת תוכן - ,יתומחר בהתאם לכמות הדפים והתוכן ולפי טופס הזמנה נפרד.
כל המחירים הנקובים בהצעה הינם בשקלים חדשים כולל מע"מ כחוק.

__________________________
לייבדיאנאס
www.livedns.co.il

support@livedns.co.il

_________________________
הלקוח
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פרטי תשלום
ויזה

סוג הכרטיס:

ישראכרט

אמריקן אקספרס

דיינרס

מאסטרקארד

לאומי קארד

מספר כרטיס:
( CVVשלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס):

תוקף הכרטיס:
פרטי בעל הכרטיס:
שם פרטי:

שם משפחה:

ת.ז:.

טלפון:

תנאים כלליים לטופס ההזמנה
.0
.2
.0
.8
.5
.0

.0

המחירים נקובים בשקלים חדשים כולל מע"מ.
תשלום חודשי מתחדש מראש באמצעות כרטיס אשראי.
התחייבות על בסיס חודשי מתחדש.
פתיחת חשבון תבוצע תוך יום עסקים אחד ,לאחר קבלת ההזמנה חתומה ואישור קבלת התשלום.
לא ניתן לקבל החזר כספי במהלך ההתקשרות בגין חלק יחסי של החודש.
בחתימה על טופס ההזמנה מצהיר הלקוח כי הוא קרא ומסכים להסכם קבלת שירותי החברה ולתנאי
הרישום הבאים:
 - http://www.livedns.co.il/Terms.aspxהסכם קבלת שירותי החברה.
 - https://domains.livedns.co.il/Terms.aspxהסכם רישום שם מתחם.
הצעה זאת תקפה כל עוד היא מופיעה באתר החברה תחת הצעה מס' .2102

אישור ההזמנה על ידי הלקוח
הלקוח מאשר בזאת כי קרא והסכים לתנאי הצעת המחיר וההזמנה וכי הוא מאשר לחברת  LiveDns Ltdלגבות ממנו תשלום חד
פעמי ועל בסיס חודשי מתחדש על פי תנאי הצעת המחיר ,טופס ההזמנה וההסכם המצ"ב.
שם פרטי:

שם משפחה:

שם החברה:

תפקיד בחברה:

חתימה:

חותמת:

תאריך:

טלפון:

פרטים להעברת ההזמנה

באמצעות פקס:
באמצעות דואר ישראל:

www.livedns.co.il

( 10-0011010מומלץ לוודא שהפקס אכן התקבל בטלפון)10-0011011 :
 LiveDns Ltdת.ד ,0383 .קרית אריה פתח תקווה 80001

support@livedns.co.il
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הסכם שימוש  – 2102אתר מובייל LiveMobile
בין:

מצד אחד

לייבדיאנאס בע"מ (להלן "לייבדיאנאס")

מצד שני

לבין :הלקוח כפי שחתום מטה (להלן "הלקוח")

הסכם רשיון זה הינו ההסכם הכולל בינך לבין לייבדיאנאס בקשר עם התוכנה וגובר על כל תקשורת ,הצעות ומצגים קודמים או בו-זמניים ,בכתב או
בעל-פה ,לגבי נושא הסכם רשיון זה וכן גובר על כל תנאים נוגדים או נוספים שבכל הצעת מחיר ,הזמנה ,אישור או תקשורת אחרת בין הצדדים
במהלך תקופת הסכם הרשיון.
הואיל ולייבדיאנאס בעלת קניין וזכויות ההפצה והשווק הבלעדיים של התוכנה.
והואיל ולייבדיאנאס מעוניינת לתת הרשאה לשימוש בתוכנה ללקוח.
והואיל והלקוח מעוניין לקבל זכות השימוש בתוכנה לצרכיו בלבד.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .0הגדרות.
"תוכנה" משמעה פלטפורמה לניהול אתר מובייל במערך אינטרנט( ,להלן – "תוכנה").
 .2מתן רשיון.
לייבדיאנאס מעניקה לך בזאת ,ואתה מקבל בזאת ,רשיון יחיד ,לא בלעדי ובלתי -עביר להשתמש בתוכנה בהתאם להרשאה המפורטת בהסכם
רשיון זה .התוכנה ,זכויות היוצרים והידע בגינה וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות אליה ,הינם בבעלות לייבדיאנאס ,והם מוגנים על-ידי הדין
הישראלי ואמנות בינלאומיות .הסכם רשיון זה אינו מעניק לך רשיון ,זכות או אינטרס כלשהם בכל סימן מסחר ,זכויות יוצרים ,ידע ,שם מסחרי ,סימן
שרות או זכות קניין רוחני אחרת בתוכנה או בכל חלק ממנה.
 .3הרשמה.
על מנת להשתמש בתוכנה עליך לבצע הרשמה .כחלק מהליך ההרשמה יהא עליך להזין פרטים אישיים לטופס ההרשמה ,כאשר פרטים אלו יישמרו
במאגרי המידע של החברה .על הלקוח להקפיד על שינוי סיסמא אחת ל 01 -ימים מטעמי אבטחת מידע.
 .7תקופת ניסיון.
לייבדיאנאס רשאית להציע תקופת ניסיון לשימוש התנסות במערכת לתקופה קצובה מראש כפי שתתפרסם באתר .בתום תקופת הניסיון ובמידה
והלקוח לא ביטל את השרות ,יחוייב הלקוח בגין השימוש בתוכנה בהתאם לעלות רישיון השימוש בתוכנה.
ללייבדיאנאס שמורה מלוא הזכות למחוק את חשבון ההתנסות של הלקוח מיד עם תום תקופת ההתנסות או לאחריה ,וזאת במידה והלקוח לא
הסדיר את התשלום להמשך שימוש שוטף בתוכנה.
 .5הגבלות שימוש.
 5.1זולת אם לייבדיאנאס נתנה את הסכמתה בכתב במפורש ,אתה רשאי להשתמש בעותק יחיד בלבד של התוכנה ,ואינך רשאי בשום אופן
ליצור כל עותק של התוכנה או כל חלק ממנה.
 5.2זולת אם לייבדיאנאס נתנה את הסכמתה בכתב במפורש ,אינך רשאי להתקין את התוכנה ,להפעילה או לעשות בה שימוש באופן אחר ביותר
משרת או התקן אלקטרוני אחד בלבד.
 5.3אינך רשאי להעביר ,לשתף ,למשכן ,להמחות ,להעניק רשיון-משנה ,למכור ,להחכיר או להשכיר את התוכנה או את זכויותיך בה.
 5.4אינך רשאי לבצע כל שיכפול ,שינוי ,הסבה ,פירוק או הידור לאחור של התוכנה או כל חלק ממנה.
 .6התחייבויות.
לייבדיאנאס תספק ללקוח במשך שלושה חודשים קלנדריים מיום חתימה על הסכם זה ,תמיכה בשימוש והפעלת התוכנה באמצעות הדואר
האלקטרוני בין השעות  0:11בבוקר ל  00:11אחר הצהריים למעט ימי חג ושבתות .כמו כן ,אחראית לייבדיאנאס לתקן שגיאות ו/או תקלות בתוכנה
במידת האפשר ובזמן סביר בכפוף לכך שההודעה על שגיאה ו/או תקלה בתוכנה ו/או ליקוי תובא לידיעת לייבדיאנאס .מתן התמיכה מותנה ברמת
ידע סבירה של סביבת חלונות ,וגלישה תקינה באינטרנט בכפוף לסביבת העבודה הדרושה לגלישה בתוכנה ובהפעלתה כראוי.
הלקוח מתחייב כי לא יבצע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים במישרין ו/או בעקיפין כל שינוי ,תוספת ,גריעה ,מחיקה ,תרגום או התאמה בדרך
כלשהי בתוכנה ,במסדי הנתונים ו/או בקוד המקור שלה.
בכל מקרה לייבדיאנ אס לא תהיה אחראית לשינויים שערך הלקוח בתוכנה ולתפקוד התוכנה לאחר שינויים שנערכו בה על ידי הלקוח.
 .4אחריות מוצר מוגבלת.
התוכנה מסופקת לך במצב כפי שהיא )" ("as isולייבדיאנאס אינה נוטלת כל אחריות לגבי השימוש בתוכנה או ביצועיה למעט האמור בסעיף .0
לייבדיאנאס אינה נוטלת אחריות לגבי ביצועי התוכנה או התוצאות שאתה עשוי להשיג על-ידי השימוש בתוכנה .לייבדיאנאס אינה נוטלת כל
התחייבות ואינה מציגה כל מצג (בכל אופן) לגבי עניין כלשהו ,לרבות ,אך לא רק ,התאמה לתכלית מסוימת ,אינטגרציה ,העדר שיבושים או איכות
מספקת.
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 .8הגבלת אחריות.
בשום מקרה לא תישא לייבדיאנאס ,באחריות כלפי הלקוח או כלפי המשתמשים בתוכנה לכל נזק תוצאתי ,עקיף ,אגבי ,עונשי או מיוחד (לרבות ,אך
לא רק ,אובדן רווחים ,אובדן חסכון או כל נזק כספי או אחר) ,או לטענה כלשהי של צד שלישי כלשהו ,הנובעים משימוש או אי-יכולת להשתמש
בתוכנה או הקשורים קשר כלשהו לשימוש או אי-יכולת שימוש כאמור ,או הקשורים באופן אחר להוראה כלשהי של הסכם רשיון זה ,לרבות במקרה
של עוולה נזיקית ,הפרת חוזה ,הפרת חובת תום הלב או חובת זהירות או באופן אחר ,אפילו אם לייבדיאנאס קיבלה מידע אודות האפשרות
להתרחשות נזקים כאלה .לכל מקרה ,האחריות הכוללת של לייבדיאנאס כלפיך לגבי התוכנה והסכם רשיון זה תהיה מוגבלת לסכום הכספי ששולם
על-ידי הלקוח בפועל עבור התוכנה במהלך התשלום החודשי השוטף האחרון.
 .9תמורה.
שימוש חודשי מתחדש במערכת יינתן ללקוח רק לאחר פירעון התשלום בפועל ובמלואו מראש ולפי תנאי התשלום בטופס ההזמנה המצ"ב .קוד
המקור של התוכנה לא יועבר לבעלות הלקוח ולא תהיה לו זכות בעלות או שימוש בקוד המקור .למען הסר ספק ,הלקוח אינו רשאי לאחסן את
האתר או מסד הנתונים בשרתים אחרים מלבד שרתי לייבדיאנאס .ללקוח לא תהא גישת  FTPאו אחרת לשטח בו מאוחסנת התוכנה בפועל.
הלקוח יחוייב באופן אוטומטי בחיוב חודשי מתחדש בגין השימוש החודשי במערכת לפי תנאי הצעת המחיר וטופס ההזמנה .חידוש השירותים יבוצע
בלייבדיאנאס בלבד לתקופה נוספת על מנת שהלקוח יוכל להמשיך ולהשתמש בתוכנה .למען הסר ספק ,קוד המקור של המערכת לרבות קבצי
ההפעלה ,מסדי הנתונים ,חומרי הגרפיקה והעיצוב ,לא יועברו לרשות הלקוח בשום אופן והוא אינו רשאי להתקינם בשרתים שאינם שרתי
לייבדיאנאס ו/או לעשות בהם שימוש אחר.
תנאי התשלום יהיו כדלקמן:
תנאי התשלום הינם :תשלום מראש באמצעות כרטיס אשראי ובהתאם לנתונים שיועברו בטופס ההזמנה המצורף להסכם זה כנספח המהווה חלק
בלתי נפרד ממנו.
כל המחירים הנקובים בהצעת מחיר זאת מצויינים בש"ח וכוללים מע"מ כחוק.
כל עוד יבוצע שימוש במערכת ,תוצב בתחתית המערכת כתובת קרדיט ללייבדיאנאס בע"מ לפי הפורמט המקובל של לייבדיאנאס.
 .01מכירת מוצרים ו/או שירותים.
הלקוח יכול להציע מוצרים ו/או שירותים למכירה באמצעות התוכנה .לייבדיאנאס לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבטחת המידע והנתונים המועברים
ללקוח או מהלקוח ,לרבות נתונים אישיים ונתוני כרטיסי אשראי.
ללקוח תהיה אחריות בלעדית למוצרים ו/או השירותים אותם הוא מציע באמצעות התוכנה ולייבדיאנאס לא תתערב בשום אופן בכל סכסוך או חילוקי
דעות ככל שיתגלעו בין הלקוח לצד ג' בנוגע לטיב השרות ,טיב המוצר או בכלל.
חברות האשראי השונות מחייבות בתי עסק הפועלים עימם לשם קבלת תשלום באמצעות כרטיסי אשראי ,לעבור סדרת אישורים והתחייבויות .על
הלקוח חלה החובה הבלעדית לקבלת האישורים המתאימים לכך .ללייבדיאנאס לא תהיה כל אחריות בנוגע לטיב המוצר ו/או טיב השירות שיסופק
ללקוח על ידי חברות האשראי ו/או חברות הסליקה מולן יבחר הלקוח לעבוד.
למען הסר ספק ,על הלקוח חל איסור לשמור נת וני כרטיסי אשראי בתוכנה והלקוח מתחייב שלא לשמור פרטי כרטיסי אשראי בתוכנה ובמסדי
הנתונים שלה.
 .00שינויים במערכת.
הלקוח רשאי להגיש בקשות להצעות מחיר מחברת לייבדיאנאס לשינויים טכניים וגרפיים במערכת .לאחר מכן ,במידה ולייבדיאנאס תיעתר לבקשה,
הסכמת הצדדים על הצעת המחיר תלווה בחתימה על טופס הזמנת שירותים חדש ונפרד.
 .02גיבויים.
לייבדיאנאס מבצעת גיבוי נתונים על בסיס שוטף ,אך היא אינה ולא תהיה אחראית לגיבוי החומר של הלקוח .באחריות הלקוח ליצור באופן עצמאי
עותק של כל תוכן אותו הוא מפרסם בתוכנה ושל כל נתון הקיים בתוכנה.
 .03אבטחת מידע.
לייבדיאנאס תעשה ככל שביכולתה כדי להגן על השרתים ומרכיבי התוכנה מפני ניסיונות זדוניים לשבש את פעילות המערכות ו/או לגרום למחיקת
נתונים או לנזק .למרות זאת ,לייבדיאנאס לא תהיה אחראית על מידע שיימחק מהתוכנה או לנזק שייגרם למידע בשל פריצה ,וירוס או כל ניסיון
זדוני לשיבוש התוכנה .על הלקוח להקפיד הקפדה יתרה על החלפת סיסמת הניהול לתוכנה אחת ל –  01ימים ולאבחנה מדוקדקת של הרשאים
לגשת לניהול התוכנה מטעמו.
 .07קנייון רוחני וזכויות יוצרים.
לייבדיאנאס הינה בעלת הקניין הרוחני וזכויות היוצרים הבלעדית לתוכנה.
עם זאת ,כל התכנים שיוצגו באתר הלקוח המבצע שימוש בתוכנה הינם באחריות הלקוח בלבד ואין לייבדיאנאס אחראית להם בכל אופן כלפי
הלקוח ,משתמשי התוכנה או כל צד שלישי אחר.
לייבדיאנאס אוסרת על פרסום תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ,מוציאים לשון הרע ,מעודדים פעילות פלילית או חבלנית ו/או תכנים המהווים הפרה
כלשהי של החוק ,לרבות הפרת זכויות יוצרים .לייבדיאנאס שומרת את הזכות למחוק תכנים מפרים ,ככל שיפורסמו ,ללא הודעה מוקדמת.
לייבדיאנאס לא תישא באחריות כלשהי ביחס לתכנים שיפרסם הלקוח באמצעות התוכנה ,לרבות תוכן טקסטואלי ,תמונות ,סרטים וסרטונים וקבצי
מדיה אחרים .הלקוח משפה בזאת את לייבדיאנאס בגין כל נזק שייגרם לה בשל הפרת זכויות יוצרים ומשחרר אותה מאחריות בגין כל נזק שייגרם
ללקוח או לכל צד ג' אחר ,לרבות עוגמת נפש ,נזקים כספיים ,אובדן הכנסות ,אובדן וכל נזק אחר שייגרם באופן ישיר או עקיף ללקוח או לצד ג'.
 .05נספחים.
להסכם שימוש זה קשורים הנספחים הבאים:
מסמך הצעת מחיר וטופס הזמנה המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.
כמו כן ,הלקוח כפוף להסכם קבלת שירותים כפי שמופיע באתר החברה בכתובת: www.livedns.co.il/Terms.aspx .
______ ____________________
לייבדיאנאס
www.livedns.co.il

support@livedns.co.il

_________________________
הלקוח
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 .06סיום התקשרות.
הסכם רשיון זה יסתיים באופן מיידי ,בהודעה על-ידי לייבדיאנאס או בלי הודעה שכזו ,אם לא יעמוד הלקוח בתנאי כלשהו בהסכם הרישיון.
 .04הדין החל.
על הסכם זה יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל והוא יפורש באופן בלעדי בהתאם לדיני מדינת ישראל.
הסמכות המקומית בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים בפתח תקווה.

ולהלן באנו על החתום:

_________________________
הלקוח

______ ____________________
לייבדיאנאס

שם החותם:

שם החותם:

תפקיד:

תפקיד:

חותמת:

חותמת:

תאריך:

תאריך:
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