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بسمه تعالی

همكار عزيز و گرانقدر
شرايط و ضوابط استفاده از خدمات رندرفارم سيمرغ به شرح ذيل ميباشد :
اين شرايط حكم قرارداد خدمات رندرينگ را داشته و شروع خدمات مرکز خدمات رندرفارم سيمرغ منوط به پذیير

تمذامی

اين بندها و تعهد طرفين مطابق بندهای میکور ميباشد.

 .1نرم افزار و پالگين های مربوطه را (ورژن مورد استفاده به همراه کرک هذا) حتمذا در کنذار فايذل هذا جهذ

ارسذا و

نصب در صورت نياز بر روی رندرفارم اماده نماييد.
.2

جه

کنتر صح

انجام پروژه تس

رندرهای خود را در کنار فايل اصلی ذخيره کنيد.

 .3در صورت استفاده از نرم افزار تری دی استوديو مكس ،تمامی تكسچر ها ،وی آرمش ،وی آر مذ

و هذر فايذل دي ذر

که در رندر مورد استفاده قرار مي يرد را در يک فولدر به نام  Mapجمع آوری کنيد.
 .4در هر فايل فقط يک دوربين برای رندر شدن قرار دهيد و فريم های مورد نظر را در يک فايل متنی در کنار فايذل اصذلی
و يا در نام یاری فايل لحاظ نموده و دوربين را قفل ننماييد.
 .5در تمامی نام گیاری ها ،اعم از نام فايل اصلی ،تكسذچرها ،فولذدرها و ريذره از حذروگ ان ليسذی اسذتفاده کنيذد و از
حروگ فارسی و عالئم خاص استفاده نكنيد و تمامی فايل ها و پروژه خود را در درايو مجذازی ايكذس )  ( xتنظذيم و
ذخيره نماييد.
 .6استوديو انيميشن سيمرغ امان

دار پروژه و فايل های شماس

و در قرارداد منعقده با مشتری به اين بند وفذادار

می باشد و تمامی اطالعات مربوطه به پروژه ها و فايل های رندر شده آن پس از تاييد کپی فايل ها توسط مشتری
از سيستم پاک می شود.
 .7در صورت رزرو خدمات رندرفارم برای تاريخی معين حداقل مبلغ قرارداد به عنوان پيش پرداخ
 .8در قرارداد های رندر ،تمام مبلغ پيش بينی شده بر اساس تس
می گردد و اکان

درياف

می گردد.

هذای مشذتری ،پذيش از آرذاز رنذدر پذروژه دريافذ

مربوط به ميزان مبلغ پرداختی شارژمی گردد ( .از آنجايی که زمان استفاده از خذدمات بذه ميذزان

پرداختی شما رزرو مي ردد و پس از پايان تايم رزرو شما پروژه های دي ر آراز خواهد شد در جه
ارائه خدمات به شما سعی نماييد عدد و زمان مورد تخمين شما تا حد ممكن نزديک به واقعي
 .9در حين رندر پروژه در صورت نياز به زمان بيشتر از پيش بينی اوليه مبلغ مازاد واريز و اکان

عدم ايجاد وقفذه در
باشد )

مشتری شارژ مي ردد.

 .11صورت اتمام پروژه پيش از زمان مورد پيش بينی و مطابق آن هزينه ای کمتر از مبالغ پرداختی و پيش بينذی اوليذه،
حداقل مبلغ کف قرارداد )

مبلغ مازاد به حساب واريز کننده وجه مسترد می گردد ( .با رعاي

 .11حداقل قرارداد برای ارائه خدمات رندر فارم  7111111ريا می باشد.
 .12تمام پيش بينی های اوليه ( در نرم افزار و يا گفت وی تلفنی ) در حد پيش بينی جه
پيش بينی دقيق تر بايد فايل روی فارم تس

پروژه بوده و جه

تخمين حذدود زمذان و هزينذه

شود و مبلغ نهايی پس از اتمذام پذروژه مشذخ

مي ردد.
 .13تمامی مبالغ و هزينه های اعالم شده بدون احتساب ماليات می باشد.
 .14در پروژه های تک فريم که با تكنيک  distributeرندر می شوند به دليل عدم وجود تسذ

قبلذی فايذل ،مسذوولي

رندر شدن پروژه به عهده مشتری بوده و حتی در صورت عدم رندر به دليل اشكاالت تنظيمات رنذدر 111 ،درصذد هزينذه
درياف

می گردد.

 .15تمامی مسوولي

های مرتبط با تنظيمات رندر و اصالح آدرس تكسچرهای مربوطه ،بر عهده مشتری می باشد.

 .16فايل ها فقط پس از تسويه حساب نهايی قابل تحويل می باشد.
 .17انجام خدمات اپراتوری و درياف

وتحويل فايل هايی با حجم باال فقط از شنبه الی چهارشنبه فقط در سذاعات اداری از

 9الی  16مقدور می باشد و برای شروع ودرياف
205110111ريا به عنوان هزينه فعالي
آنالين با اولوي

فايل ها و يا پايان و تحويل فايل هذا در ريذر سذاعات اداری مبلذغ

در روز تعطيل و يذا سذاع

ريذر اداری دريافذ

مي ذردد( . .ارائذه خذدمات

باال ،با هماهن ی قبلی در ساعات  9الی  24بدون احتسب هزينه اين بند ميباشد
رير اداری ميباشد و پروسه رندرينگ

 .18هزينه روز تعطيل فقط مربوط به اراز يا پايان و تحويل در روز تعطيل يا ساع
در اين ساعات ادامه يافته و متوقف نمي ردد.

 .19هزينه نصب نرم افزار يا پالگين بر روی حداقل  31سيستم  205110111ريا ميباشد.
 .21در صورت تحويل ريموت به مشتريان ( در اولوي

پايين يا متوسط) در شرايط خاص پس از در نظر گذرفتن يكسذاع

برای تنظيمات فايل هزينه تمام سيستم های تحويل شده تا زمان اعالم پايان پروژه بذه صذورت گي ذاهرتز سذاعتی
محاسبه گرديده و در صورت عدم رندر با سيستم های تحويل شده به مشتری هزينه رندرفارم به صورت کامل و صذد
درصد محاسبه و از مشتری به عنوان خسارت درياف
فايل ها اماده بوده و تس
 .21جه

مي ردد .فلیا در زمان درياف

ريموت دق

نماييذد تذا تمذام

ها انجام و تاييد کارفرما پيش از تحويل فايل به فارم کسب گرديده باشد.

رندر پروژه های سن ين و رير قابل ارسا اينترنتی هزينه ارسا و درياف

فايل ها تا محل دفتر (پذل کذال ) بذر

عهده مشتری اس .
 .22تمامی محاسبات و تخمين ها و نرح گیاری واحد در رندرفارم سيمرغ برای سيستم هايی که قابلي

ترد کردن

سی پی يو و ايجاد سی پی يو مجازی دارند ،بر اساس محاسبات با تعداد ترد ميباشد و در صورت عدم احتساب
تعداد سی پی يو مجازی و يا تعداد باک

های رندر تمامی قيم

های واحد دوبرابر مي ردد .برای مثا

اگر از يک

سيستم ای سون  8هسته ای برای تس
اس

رندر استفاده کرده ايد که سی پی يو آن به صورت مجازی و ترد  16شده

شما در نرم افزار تخمين بايد تعداد سی پی يو را  16وارد نماييد) .

 .23نرخ ارائه خدمات رندرفارم سيمرغ به شرح زير ميباشد:
الف  -اولوي

پايين با سرع

 1111گي اهرتز در ساع

هر گي اهرتز  651ريا

با قيم

ب -اولوي

متوسط با سرع

 2111گي اهرتز درساع

با قيم

هر گي اهرتز  751ريا

ج -اولوي

باال با سرع

 11111گي اهرتز در ساع

با قيم

 951ريا

د -فورس ماژور با سرع

 24811گي اهرتز درساع

با قيم

هر گي اهرتز

هر گي اهرتز  3151ريا

تبصره :
 -1در حالذ

فذذورس مذذاژور ايذذن تعذذداد سذذرور بسذذته بذذه شذذرايط زمذذانی از  211تذذا  1111سذذرور معذذاد

 136411گي اهرتز در ساع

قابل افزايش ميباشد.

 -2در پروژه های سينمايی با حجم باال نرخ و شرايط پرداخ
 -3الزم به ذکر اس

با توجه به وضعي

پروزه توافقی می باشد.

که حداقل نرخ قرارداد برای شروع پروژه به شرح ذيل ميباشد:
برای پروژه تک فريم معماری

 401110111ريا باب

 5714گي اهرتز

در حال

اولوي

پايين  701110111ريا باب

در حال

اولوي

متوسط  701110111ريا باب

 8235گي اهرتز

در حال

اولوي

 2101110111ريا باب

 13333گي اهرتز

در حال

فورس ماژور  11101110111ريا

باب

 32258گي اهرتز

باال

 11769گي اهرتز

 -4به داليل نوسانات زياد نرخ ها ،قيم

ها در ساي

بروز رسذانی شذده و در اولذين فرصذ

در

نرم افزار تخمين به روز رسانی خواهدشد ،فلیا مبنذای توافقذات نذرخ هذای درج شذده در سذاي
ميباشد.
 -5در اولوي

پايين پيش فرض بر هزينه پايين تر در مقابل زمان بيشتر اس

پروژه  3تا  7روز پس از تحويل فايل خواهد بود و رندر پروژه اولويذ
رندر پروزه های اولوي

 .فلیا اسذتارت

پذايين در زمذان مذابين

باال و متوسط در زمان خالی بودن سيستم ها انجام خواهد شد .

 .24از مهمترين نكات استفاده از خدمات رندرفارم وجود خطا و باگ تنطيمات و  ...در بيش از  91درصد پروژه هاسذ

.

فلیا به تايم تخمينی که در شرايط استيبل حدس زده ميشود و قطعا متفاوت از زمان نهايی خواهد بود اطمينذان نكذرده و
ختما رمان الزم برای رندر و کامپوزي

در آخر کار در نظر ب يريد .

 . 25تمامی مكالمات پيرامون پروزه ضبط و به عنوان تعهدات شفاهی طرفين ذخيره مي ردد.
 .26استوديو انيميشن و رندرفارم سيمرغ هيچ گونه مسووليتی در رابطه با نوع تعهدات زمانی وتحويل شذما بذا کارفرمذا و
تاخيرات معمو در پرسه رندرينگ که حاصل خطای نرم افزار ها و پالگين ها و فايذل ميباشذد نذدارد  .پذس بذرای خطاهذای
احتمالی زمان باقی گیاشته و حتما بعد از تس

فريم با فارم و رندرينگ تحذ

شذبكه توافقاتتذان بذا کارفرمذا را قطعذی

کنيد.
هزينه های دي ر :
 -1باب

اپلود و يا دانلود بيش از  21گيگ فايل مبلغ  25111ريا باب

 -2هزينه اپراتوری همزمان با عقد قرارداد و واريز پيش پرداخ
 -3در هر سه حال

باب

درياف

هر گي اباي

درياف

می گردد

مي ردد

هر دوربين ،پالن ،يا جاب مبلغ  151111ريا به عنوان هزينه اپراتوری درياف

 -4هزينه اپراتوری تنظيمات شبكه و گرفتن الي

کش باب

هر پالن  211111ريا می باشد

اميدواريم با تجربه ای خوب در اين پروژه به جمع مشتريان دائمی و همكاران رندرفارم سيمرغ بپيونيد
با احترام

می گردد.

