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Hallo sobat MySCH.id,
Dengan menggunakan layanan jasa pembuatan website dari MySCH.id berarti Anda telah
membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan dari kami. Untuk itu harap Anda baca dengan
seksama semua syarat dan ketentuan berikut ini:
Paket Profesional
1. Mendapatkan semua fitur website yang tertera pada deskripsi.
2. Mendapatkan akses halaman Admin website untuk mengelola website seperti upload
gambar, berita, dan tambah menu sesuai dengan module yang sudah disediakan.
3. Tidak mendapatkan akses CPanel Hosting, jika menginginkan fitur CPanel silahkan
upgrade ke paket exclusive atau custom.
4. CPanel hanya kami berikan pada paket exclusive dan custom.
5. Proses Pembuatan website sekolah maksimal 7x24 jam (dijam Kerja).
6. Semua konten, yang ada diwebsite menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya. Jika di
kemudian hari ditemukan adanya copyright dari pihak lain maka MySCH.id tidak
bertanggung jawab akan hal tersebut. Tetapi kami siap membantu dan memberikan solusi
apabila terjadi kesalahpahaman.
7. Pembayaran dilakukan diawal pemesanan, setelah kami terima bukti pembayaran, website
segera kami proses.
8. Pengguna diharapkan membayar tagihan perpanjangan website sesuai dengan due date
tagihan, apabila melewati tanggal due date, website sementara tidak bisa diakses sampai
dilakukan pembayaran.
9. Data website yang tidak diperpanjang akan dihapus selambat-lambatnya 3 bulan setelah
melewat masa aktif habis.
10. MySCH.id memberikan Layanan Support 24/7 via telpon, email, chat online, dan
Whatsapp. Untuk telpon, chat online dan whatsapp akan dibalas fast respon pada jam kerja
(08.00-16.00), selain dijam kerja dibalas slowrespon. MySCH.id berusahan memberikan
support terbaik untuk semua pengguna.
Paket Exclusive
1. Pengguna mendapatkan semua layanan paket profesional
2. Pengguna mendapatkan akses cpanel dengan kapasitas hosting 1GB.
3. Pengguna bisa mengelola, mengedit, atau merubah cms website yang sudah kami
sediakan.
4. Apabila terjadi kerusakan atau error akibat pengelolaan hosting oleh pengguna , MySCH.id
tidak bertanggung jawab tetapi MySCH.id siap membantu memulihkan dengan
menggunakan data backup terakhir.
5. Pengguna berhak mendapatkan pelatihan online untuk pengelolaan website dan
hostingnya.
6. Pengguna tidak diperbolehkan menginstall aplikasi, apabila ditemukan aplikasi yang
terinstall MySCH.id berhak menghapus file tsb.
7. Pengguna bisa melakukan upgrade atau order tambahan berupa paket hosting atau vps
untuk menginstall aplikasi-aplikasi yang diinginkan.
8. MySCH.id akan memberikan layanan backup data 1 kali dalam 1 bulan, jadi apabila dirasa
Anda perlu backup lebih sering silahkan bisa melakukan backup mandiri.
Paket Custom
1. Pengguna mendapatkan semua layanan dan ketentuan paket exclusive.
2. Pengguna berhak meminta perubahan pada tema, menu, dan tampilan website dimana
tidak melenceng dengan fitur-fitur yang sudah disediakan di paket website.
3. Pengguna berhak meminta desain untuk gambar-gambar yang akan ditampilkan di website
seperti desain banner, template slideshow, template foto.
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