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Certificado de Garantia para Sites Personalizados

O site personalizado produzido pela CampoSolv Soluções e Tecnologia é um software de qualidade, onde utiliza 
um sistema de gerenciamento de conteúdo, do qual já testado e aprovado pela comunidade de desenvolvedores no mundo 
inteiro possui uma versão estável. Nossa empresa garante o perfeito funcionamento do software em condições de execução 
dentro das normas técnicas já previstas na Internet.

Esta garantia de software se aplica aos projetos de site dos quais foram adotados sistemas de gerenciamento como 
Joomla!, Drupal e WordPress, não sendo aplicado á outra plataforma de gerenciamento de conteúdo. As condições desta 
garantia se aplicam aos sites dos quais o cliente concedeu o aceite final, contemplando o layout, componentes, recursos e 
integrações adotadas que incluem no projeto de software. 

Desta forma as condições técnicas adotadas na implantação foram definidas pela equipe de desenvolvedores da 
CampoSolv Soluções e Tecnologia, devendo ser incondicionalmente a mesma definida pelo escopo técnico desta equipe e a 
versão estável adotada pelas respectivas comunidades destes sistemas em nível internacional.

A presente garantia não deverá ser aplicada quando:

 Após a implantação do site personalizado, quando do aceite do cliente ultrapassar o período de 3(três) meses. 
Assim neste período as qualificações técnicas de execução do site devem se manter perfeitas;

 Houver mudança de plataforma de hospedagem ou de servidor de produção do qual contemple outros requisitos 
técnicos diante do definido durante a implantação;

 Houver mudança em nível de software por parte do cliente ou de algum desenvolvedor deste;

 Houver mudança de configurações e parâmetros definidos no sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) do 
site;

 Houver mudança de arquivos ou imagens que fazem parte da instalação do site, onde estes afetam a disposição 
de layout;

 Em casos  de  ataques  hackers  ou  crackers  mudar  ou  afetar  a  integridade  da  organização  e  instalação  dos 
arquivos, sendo neste ato a responsabilidade direta da empresa de hospedagem ou do servidor de execução do 
site na internet; 

 Finalmente, quando houver mudança de domínio vinculado ao site ou endereço DNS definido no registro do 
domínio.

Marcas e Direitos Autorais

O Joomla! é uma plataforma de gerenciamento de conteúdo, sendo um software livre de licença GNU GPL devidamente registrada. O Joomla! é  
organizado por desenvolvedores da Open Source Matters uma instituição sem fins lucrativos que distribui este software.

Drupal também é uma plataforma de gerenciamento de conteúdo na modalidade de software livre onde é distribuído sob licença GNU General  
Public License. Drupal é uma marca registrada e sua distribuição é descentralizada pela internet, sendo majoritariamente pela Drupal.org. 

WordPress é uma sistema de gerenciamento de conteúdo na modalidade de software livre onde também é distribuído sob licença GNU General  
Public  License.  WordPress  é  um projeto  da  WordPress  Fundation  sendo  uma  organização  sem  fins  lucrativos  devidamente  registrada  e  sua 
distribuição acontece em wordpress.org.

SUPORTE
Suporte Técnico de 9h00 as 19h00 no Canal de Atendimento.
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