.........тоот гэрээний хавсралт №1
ГЭРЭЭТ ИНЖЕНЕРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Гэрээт инженерийн давуу талууд:
1. Гэрээт инженерийн зардал тусдаа IT инженер авч цалинжуулснаас хамаагүй бага
бөгөөд үндсэн орон тоон дээр бүтэн цалинтай IT инженер авч ажиллуулах
шаардлагагүй болно. (Цалин, НД,ЭМД, амралт гм)
2. Орон тооны инженер ажиллуулсан тохиолдолд гардаг зардлууд хэмнэгдэхээс
гадна түүний байхгүй үед гардаг хүндрэлүүд шийдэгдэнэ. (ээлжийн амралт олгох,
өвдөх, чөлөө авах, ажил таслах зэрэг шалтгаанаар гарах бүх зардлууд хэмнэгдэж
энэ үед нь ажил хохирох эрсдэл гарахгүй)
3. Орон тооны инженер ганцаараа шийдэж чадахгүй, хүч хүрэхгүй, мэдлэг ур чадвар,
туршлага дутах гм асуудал гарахгүй.
4. Ажил, амралтын өдөр ялгахгүй жилд 365 хоног дуудлага авах боломжтой.
Гэрээт инженер нь дараахь ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:
Дотоод сүлжээний ажил

Програмын ажил

Рөүтер тохируулах
Компьютер форматлах
 PPPoE тохиргоо хийх
 Систем суулгах (Windows XP, Windows
7, Windows 10)
 Wifi тохируулж өгөх
 Устсан файлыг сэргээх (зураг, office –
 Байгууллагын
рөүтрээс
хамаарч
ийн файл, сэргээгдэх боломжтой
нэмэлт тохиргоо хийж өгч болно
файлууд)
 Facebook, youtube гэх мэт сайтуудыг
 Лан карт таниулах
хязгаарлах, хаах
 Hardware ийн анхан шатны зөвөлгөө өгөх
 Хурдны зохицуулалт хийх
 Сард 1-5 компьютер форматлах
 VPN тохируулах
(Компьютерийн тооноос хамаарч
инженертэй тохиролцоно)
Дотоод сүлжээ янзлах
Хэрэглээний програм суулгах
 Дотоод сүлжээг нь зохион байгуулж,
 Microsoft Office
татаж өгөх, салаалуулах
 Visual Studio
 Дотоод сүлжээний свитч тохируулж
 Microsoft Office Visio
өгөх
 Adobe, Foxit reader
 Кабель татаж өгөх
 Web browser
 Хуучин кабелийн гэмтэл илрүүлж
 Photoshop
засаж өгөх (кабелийн толгой солих,
 AutoCAD
өнгө солих)
 Thunderbird, skype
 TeamViewer
 Winrar
 Лицензтэй вирусны програм
(Байгууллага өөрсдөө худалдаж авна)
 Бусад програм (байгууллагын хүсэлтээр
үнэгүй байдаг програмуудаас суулгаж
өгч болно)

Кабель цэгцлэх
 Цагаан зам тавих
 Кабель далдлах
 Шинээр сувагчлал гаргах
 Шал
тааз
өрөмдөж
суурилуулах

Төхөөрөмж таниулах
 Принтер таниулах
 Скайнер таниулах
 Бусад драйвер таниулах
хоолой
Анхан шатны сургалт







Интернетийн тухай ойлголт өгөх
Сүлжээ доголдсон үед сүлжээгээ хэрхэн шалгах
Хэрэглээний зарим командуудыг ашиглаж сурах
Өөрийн компьютер дээрх интернетийн хэрэглээгээ хэрхэн шалгах
Рөүтер дээр энгийн тохиргоо хийх (wifi нэр, нууц үг солих)

Гэрээт инженерийн ажиллах (гэрээнд тодорхой заасан) товч журам:
1. Үйлчлүүлэгч тал 7011-6161 дугаарт дуудлага өгнө. Дуудлагыг Дата шалгаж, инженер
явуулах эсэхийг шийднэ. Инженер очих хугацаа 60 мин.
2. Гэрээт инженерийн үйлчилгээ авсанаар шаардлага гарсан үед дуудлагаар очих бөгөөд
10 хоногтоо 1 удаа байгууллага дээр очин дотоод сүлжээг нь хянаж шалгаж байна.
3. Анхан шатны сургалтыг хагас жилд 1 удаа өгч болно.
4. Тухайн байгууллага дээр гэрээт инженер өдөрт 3 цагаас хэтрэхгүй ажиллана.
5. Гэрээт инженерийн хийх ажилын материалын зардлыг тухайн байгууллага 100хувь
хариуцна.
6. Ажлын цаг: Өдөр бүр 10-20 хүртэл байна.

ЁКОЗУНАНЭТ ХХК-ийн ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЛБА

