Muara Karang P 3 Timur no 30
Jakarta Utara, Indonesia
(+62 21) 666 00 886
www.dealpos.com

DEALPOS RESELLER PROGRAM
PERSYARATAN PERJANJIAN
ANTARA
PT. GENERASI INSPIRASI INFORMATIKA
DAN
RESELLER
No.005/CON/POS/20

Berikut adalah PROGRAM RESELLER dengan ketentuan pada tanggal DD/MM/YYYY antara
DealPOS dengan RESELLER, di mana kedua belah pihak mengetahui dan berusaha untuk
mengambil tindakan untuk mencapai kesuksesan di dalam program ini.

1. PT. GENERASI INSPIRASI INFORMATIKA REPRESENTED BY :
Nama

:

Jabatan

:C
 hief Executive Officer

Alamat

:M
 uara Karang P3 Timur No.30, North Jakarta, Indonesia

Telpon

:+
 6266600886

Sebagai pihak P
 ROVIDER

2. RESELLER REPRESENTED BY :
Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Telpon

:

Sebagai pihak R
 ESELLER
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PROVIDER adalah pemilik dan pengembang produk yang dikenal sebagai DealPOS - Online
Point of Sale Software. PROVIDER memiliki hak eksklusif untuk menawarkan RESELLER hak
untuk menjual kembali produk ini berdasarkan perjanjian ini.
PASAL 1

KEWAJIBAN PROVIDER
1. Memberikan pelatihan menyeluruh mengenai fungsi sistem kepada RESELLER sebanyak
1 kali.
2. Menjaga dan menjamin layanan server uptime 99% kepada RESELLER untuk operasional
mereka.
3. Meningkatkan fitur dan add-on baru yang berguna untuk meningkatkan perangkat lunak
dan membantu RESELLER untuk menghasilkan penjualan yang lebih baik.
4. Memberikan perbaikan pada perangkat lunak dan melakukan pengujian untuk
memastikan setiap pembaruan tidak akan menyebabkan gangguan pada aktivitas klien
dari R
 ESELLER.
5. Memberikan materi kepada RESELLER yang berkaitan dengan Produk untuk
membangun website dan penjualan + pemasaran.
PASAL 2

KEWAJIBAN RESELLER
1. Secara aktif mempromosikan D
 eal POS dengan layanan nilai tambah dari R
 ESELLER.
2. RESELLER harus membayar biaya satu kali diawal sebesar Rp 1.000.000 untuk biaya
pendaftaran sebagai program RESELLER.
PASAL 3

KEUNTUNGAN RESELLER
1. Menempatkan fitur unggulan di situs PROVIDER sebagai keuntungan promosi.
2. DealPOS memberikan satu bulan berlangganan untuk RESELLER yang akan digunakan
secara internal tanpa biaya apapun.
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PASAL 4

PEMBAGIAN TINGKAT PENDAPATAN
1.

RESELLER menyetujui harga beli berikut dari PROVIDER untuk semua akun yang
aktif

Type

Price

Discount

Standard Subscription

IDR 250,000 / outlet / bulan

25 %

Additional Register

IDR 100,000 / bulan

25 %

PASAL 5

HARDWARE
1. Terminal POS dan perangkat-perangkat tambahan dapat dibeli dari P
 ROVIDER, dimana
harga akan diperbaharui secara teratur di website kami
https://www.dealpos.co.id/hardware
2. Harga yang tertera tidak termasuk pengiriman dan pemasangan.
PASAL 6

PERJANJIAN TRAINING
1. Training R
 ESELLER diberikan gratis sebagai bagian dari biaya pendaftaran R
 ESELLER.
2. Training E
 ND USER dilakukan oleh RESELLER.
3. Jika RESELLER ingin melakukan outsourcing kepada END USER d
 alam perjanjian t raining
untuk P
 ROVIDER dikenakan biaya tambahan Rp 500.000 / kunjungan.
PASAL 7

KUSTOMISASI DAN INTEGRASI
1. Penambahan Fitur ( Kustomisasi ) dan Integrasi Produk akan ditagih ke RESELLER dengan
perhitungan hari kerja.
2. Nilai Kustomisasi adalah Rp 1.000.000 / hari kerja.
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PASAL 8

PEMBAYARAN PENAGIHAN
1.

Penagihan klien harus dibayar oleh RESELLER bukan oleh masing-masing klien.

2.

RESELLER b
 ertanggung jawab untuk mengumpulkan pembayaran klien setiap awal bulan.

3.

Pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan Transfer Bank ke Bank Central Asia
dengan nama PT. Generasi Inspirasi Informatika - 2443040480

4.

RESELLER tidak dikenakan biaya untuk akun yang tidak berjalan, ini termasuk akun tidak
aktif karena pembatalan atau tidak dibayarkannya biaya berlangganan oleh pelanggan.
PASAL 9

PENUTUPAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1.

Salah satu pihak dapat menghentikan perjanjian ini karena alasan tidak sepakat dalam
pasal yang disebutkan dengan pemberitahuan satu bulan.

2.

RESELLER berhak menyimpan semua klien yang diakuisisi jika terjadi penghentian
perjanjian.

3.

RESELLER menyetujui untuk memberikan pemberitahuan 1 bulan sebelum penghentian
perjanjian untuk memberikan dukungan / saran yang diperlukan bagi klien yang
memutuskan untuk tetap menggunakan perangkat lunak POS kami tanpa dukungan lokal
yang tersedia.

Perjanjian ini di tandatangani pada hari dan tanggal yang disebutkan diawal perjanjian, dimana
kedua belah pihak sepakat untuk dibatasi oleh pasal yang diperkenalkan dalam perjanjian.
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DealPOS - CEO

Reseller
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