ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА SAP STANDARD SUPPORT SOLUTIONS (наричано по-нататък за кратко “Допълнение”)
Във всички случаи, когато разпоредбите на настоящото Допълнение противоречат или не съответстват на разпоредбите на
договора, включително всички приложения, представени документи, формуляри на поръчки или други документи, които са
приложени към или са неразделна част от договора, ще важат и ще се прилагат разпоредбите на настоящото Допълнение.
Настоящото Допълнение урежда доставката на услуги за поддръжка от SAP или както са дефинирани по-нататък (наричани
по-нататък за краткост “SAP Standard Support”) за целия софтуер, лицензиран от Лицензополучателя по договора (наричани
по-нататък колективно “STANDARD SUPPORT SOLUTIONS”, с изключение на софтуера, за който важат ексклузивно специални
договори за поддръжка.
1. Дефиниции:
"Продуктивна система" означава работеща SAP система, използвана за изпълнение на вътрешните бизнес операции на
Лиценозполучателя, в която се записват данните на Лицензополучателя.
"Сервизна сесия" означава поредица от дистанционно извършвани дейности и задачи по поддръжка, за събиране на
допълнителна информация посредством интервюта или анализи на продуктивна система, резултатът от които е списък с
препоръки. Сервизната сесия може да бъде проведена ръчно, като самообслужване или напълно автоматизирана.
2. Обхват на SAP Standard Support
Лицензополучателят може да поиска, а SAP се задължава да осигури до степента, в която SAP предоставя като цяло такива
услуги на съответната територия, услугите на SAP Standard Support. SAP Standard Support понастоящем включва:
Продължително подобрение и иновации
 Нови софтуерни версии на лицензирани Standard Support Solutions, както и инструменти и процедури за преминаване
към нови версии.
 Помощни пакети - пакети за корекция, намаляващи усилията по внедряването на единични корекции. Помощните
пакети могат също да съдържат корекции за адаптиране на съществуващата функционалност към промени в законите
и разпоредбите.
 За версии на основните приложения на SAP Business Suite 7 (започвайки със SAP ERP 6.0 и с версиите на SAP CRM
7.0, SAP SCM 7.0, SAP SRM 7.0 и SAP PLM 7.0 доставени през 2008 година), SAP може да предвиди засилена
функционалност и / или иновации чрез актуализиращи пакети или чрез други средства, в зависимост от случая. В
рамките на основната поддръжка за версия на основно приложение на SAP, текуща практика на SAP е да предостави
по един пакет за разширение или друг вид актуализация на календарна година.
 Технологични обновявания за поддръжка на операционни системи и бази данни на трети страни.
 Наличен ABAP програмен код за SAP Software приложения и допълнително разработени и съвместими функционални
модули.
 Управление на промените в софтуера, като например променени конфигурационни настройки или актуализации на
пакета Standard Support Solutions, се поддържа например чрез съдържание и информационни материали,
инструменти за копиране от клиента и копиране на обекти, както и инструменти за сравнение на настройките на
производителя.
Обработка на съобщения
 SAP бележките в SAP Service Marketplace документират софтуерни неизправности и съдържат информация за
начина, по който грешките могат да бъдат отстранени, избегнати или заобиколени. SAP бележките могат да съдържат
корекции, които лицензополучателите внедряват в своята SAP система. SAP бележките също документират свързани
въпроси, запитвания на клиенти и препоръчвани решения (напр. индивидуални настройки).
 SAP помощник - инструмент за инсталиране на специфични корекции и подобрения на компонентите на SAP.
 Глобална обработка от страна на SAP на съобщения за проблеми, свързани със Standard Support Solutions. Когато
Лицензополучателят докладва за неизправности, SAP подкрепя Лицензополучателя, като му предоставя информация
как да се коригират, избягват и заобикалят грешките. Основният канал за тази поддръжка е инфраструктурата за
поддръжка на SAP. Лицензополучателят може по всяко време да изпрати съобщение за грешка. Всички лица,
участващи в процеса на решаване на съобщението, имат достъп по всяко време до статуса на съобщението. По
изключение, Лицензополучателят може да се свърже със SAP и по телефона. За такива контакти (и в другите случаи)
SAP изисква от Лицензополучателя да предостави достъп от разстояние, както е уточнено в т. 3.2(iii). SAP ще започне
обработка на съобщения за грешки с много висок приоритет (за определения на приоритетите, вж. SAP Бележка
67739) в рамките на 24 часа, 7 дни в седмицата, при положение, че са спазени следните условия: (i) Грешката трябва
да е съобщена на английски език и (ii) Лицензополучателят трябва да разполага със служител с подходящо ниво на
владеене на английски език, позволяващо осъществяването на комуникация между Лицензополучателя и SAP, в
случай че SAP прехвърли съобщението за проблема на задграничен център за SAP поддръжка. Ако не е изпълнено
едно от условията или и двете, SAP може да няма възможност за започне или продължи обработката на съобщения,
докато не бъдат изпълнени тези условия.
 Глобални процедури по ескалация в режим 24x7.
Дистанционни услуги
 В момента SAP Standard Support ви дава възможност за избор на една от следните услуги за всяка производствена
инсталация за календарна година:
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Една проверка на пускането в производствена експлоатация (GoingLive Check), например ако клиентът реши
да внедри нов софтуер на SAP и да го използва за производствени цели;
o Една проверка на ъпгрейд на пускането в производствена експлоатация (GoingLive Upgrade Check) за
ъпгрейд към по-висока версия; или
o Една проверка на миграцията на операционна система/база данни (GoingLive OS/DB). Проверката на
миграцията на операционна система/база данни подпомага подготовката на миграцията на операционна
система или база данни на Лицензополучателя. Миграцията е задължение на Лицензополучателя.
В случай на изключително важни предупреждения, докладвани чрез SAP EarlyWatch® Alert, могат да бъдат извършени
до две (2) проверки SAP EarlyWatch® за календарна година за всяка производствена система, ако е необходимо.
Всяка услуга може да се състои от една или няколко сервизни сесии (“Сервизна сесия”).
За да може да бъде спазена заявената дата за предоставяне на дистанционна услуга, то тя трябва да се поръча
предварително най-малко два месеца преди желаната дата за нейното предоставяне. Правото за получаване на
дистанционни услуги съществува само за определена инсталация и не може да се прехвърля за други инсталации.
Допълнителна информация и подробни данни относно отделните дистанционни услуги на SAP можете да намерите в
SAP Service Marketplace на адрес http://service.sap.com/standardsupport.
o






SAP Solution Manager Enterprise Edition при Standard Support

SAP Solution Manager Enterprise Edition (и всеки приемник на SAP Solution Manager Enterprise Edition съгласно
условията по-долу) е предмет на Договора и се използва само за следните цели в SAP Standard Support: (i) доставка
на SAP Standard Support, включително доставка и инсталиране, ъпгрейд и поддръжка за Standard Support Solutions и
(ii) повторно активиране на поддръжка при поискване от Лицензополучателя, включително, но не само, приложение на
поправки на неизправности (напр. програмни допълнения, бележки и т.н.) и анализ на основна причина за управление
на Standard Support Solutions (iii) Standard Support Solutions,използващи самотези сценарии,които са част от
функционалния основен план, както е определен в SAP Service Marketplace http://service.sap.com/solutionmanager

SAP – по свое собствено усмотрение – може да актуализира от време на време случаите на използване за SAP
Solution Manager Enterprise Edition при SAP Standard Support в SAP Service Marketplace на адрес
http://service.sap.com/solutionmanager.
 SAP Solution Manager Enterprise Edition следва да се използва само за SAP Standard Support по време на срока на това
Допълнение от Поименните Потребители, лицензирани от Лицензополучателя, съгласно лицензираните права за
Софтуера и изключително за цели на поддръжката, свързани с SAP, на Лицензополучателя, при поддръжката на
вътрешните бизнес операции на Лицензополучателя. Правото за използване на които и да е възможности на SAP
Solution Manager Enterprise Edition при SAP Standard Support, различно от изброените, е предмет на отделно писмено
споразумение със SAP, дори когато тези възможности се съдържат в или са свързани със SAP Solution Manager
Enterprise Edition. SAP Solution Manager изрично не трябва да се използва за приложения на трета страна, които не са
лицензирани чрез SAP, или каквито и да било други компоненти или активи на ИТ, работещи заедно със софтуер на
SAP.
 В случай, че Лицензополучателят прекрати SAP Standard Support и получи SAP Enterprise Support съгласно Раздел 6,
за използването на SAP Solution Manager Enterprise Edition от Лицензополучателя ще се прилагат условията на
Допълнението за SAP Enterprise Support.
Други компоненти, методики, съдържание и участие в общността
 Наблюдение на компонентите и агентите на системите с цел оптимизация на наличните ресурси и събиране на
информация за системния статус на Standard Support Solutions (например SAP EarlyWatch Alert).
 Административна интеграция на разпределени системи чрез SAP Solution Manager Enterprise Edition за целите на SAP
EarlyWatch Alert
 Съдържание и допълнителни инструменти, предназначени за повишаване на ефективността, които могат да включват
методи за внедряване и стандартни процедури, ръководство за внедряване (IMG) и комплекти бизнес конфигурации
(BC).
 Достъп до указания чрез SAP Service Marketplace, който може да включва внедряване, работни процеси и
съдържание, предназначено за намаляване на разходите и рисковете.
 Участие в общността от клиенти и партньори на SAP (чрез SAP Service Marketplace), осигуряваща информация за найдобрите бизнес практики, предложения за услуги и пр.
3. Отговорности на Лицензополучателя
3.1 Програмно управление на SAP Standard Support
С цел да получава SAP Standard Support по този договор, Лицензополучателят трябва да назначи англоговорящо лице за
контакти със SAP Клиентския център за опит (“Клиентски ЦО”) (“Лице за контакти”) и да осигури информация за контакти (в
частност електронен адрес и телефонен номер), чрез които лицето за контакти или упълномощен представител на това лице
могат да бъдат намерени по всяко време. Лицето за контакти на Лицензополучателя е упълномощен представител на
Лицензополучателя с право да взема необходимите решения от името на Лицензополучателя или незабавно да довежда тези
решения до знанието на Лицензополучателя.
3.2 Други изисквания
Лицензополучателят трябва освен това да изпълни и следните изисквания:
(i) Да плаща редовно всички такси за услуги по SAP Standard Support в съответствие с настоящия договор.
(ii) Да изпълнява всичките си задължения по договора и настоящото Допълнение.
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(iii) Да осигурява и поддържа дистанционен достъп посредством технически стандартни процедури, както са дефинирани от
SAP, и да дава на SAP всички необходими права за достъп, най-вече за анализ на проблеми, като част от обработката на
съобщенията. Такъв дистанционен достъп ще се предоставя без ограничения по отношение на националността на
служителите на SAP, обработващи съобщенията за поддръжка, или страната, в която се намират. Лицензополучателят се
съгласява, че отказът да се даде достъп може да доведе до забавяне на обработката на съобщението и осигуряването на
корекции и че може да попречи на SAP да осигури подкрепа по ефективен начин. Необходимите софтуерни компоненти
също трябва да бъдат инсталирани за осъществяването на услуги по поддръжка. За повече подробности виж съобщение на
SAP № 91488.
(iv) Да създаде и поддържа сертифициран от SAP Клиентски център за опит, отговарящ на изискванията, посочени в Раздел
4.
(v) Да инсталира, конфигурира и използва в производството системата SAP Solution Manager Enterprise Edition Software с
последните patch нива за Basis, както и последните софтуерни пакети на поддръжка за SAP Solution Manager Enterprise
Edition.
(vi) Да активира SAP EarlyWatch Alert за продуктивните системи и да прехвърля данни за продуктивната система SAP
Solution Manager Enterprise Edition на Лицензополучателя. Виж съобщение на SAP № 1257308 за информация относно
настройката на тези услуги.
(vii) Да установи връзка между инсталацията на софтуера SAP Solution Manager Enterprise Edition на Лицензополучателя и
SAP, и връзка между решенията Standard Support и инсталацията на софтуера SAP Solution Manager Enterprise Edition на
Лицензополучателя.
Лицензополучателят трябва да поддържа инфраструктурата на решенията и основните работни процеси в своята система
SAP Solution Manager Enterprise Edition поне за продуктивните системи и свързаните с тях системи. Лицензополучателят
трябва да документира всички проекти за внедряване или ъпгрейд в софтуерната си система SAP Solution Manager
Enterprise Edition.
(ix) За да позволи пълна функционалност и активиране на SAP Solution Manager Enterprise Edition, Лицензополучателят
трябва да се придържа към приложимата документация.
(x) Лицензополучателят се съгласява да поддържа адекватни и текущи записи на всички изменения и, ако е необходимо, да
предоставя тези записи на SAP.
(xi) Да изпраща всички съобщения за грешка чрез действащата към момента инфраструктура за поддръжка на SAP, каквато
е осигурена от SAP от време на време чрез актуализации, ъпгрейди или добавки.
(xii) Да информира своевременно SAP за всякакви промени в инсталациите и Поименните потребители на
Лицензополучателя, както и всякаква друга информация относно Standard Support Solutions.
4. Клиентски център за опит
4.1 Роля на Клиентския център за опит
Клиентският център за опит се определя от Лицензополучателя като ключово звено за контакт при взаимодействието с
подкрепящата организация на SAP. SAP препоръчва създаването на Клиентски център за опит като паралелен проект на
проектите за функционално и техническо внедряване.
4.2 Основни функции на Клиентския център за опит
Клиентският център за опит трябва да изпълнява следните основни функции:
 Център за подкрепа: Създаване и действие на център за подкрепа с достатъчен брой консултанти за
инфраструктурните/програмните платформи и свързаните приложения през местното работно време (поне 8 часа
дневно, 5 дни в седмицата (от понеделник до петък)). Процесите за поддръжка и уменията на Лицензополучателя ще
бъдат оценени съвместно в рамките на процеса на планиране на услугите и одита за сертификация.
 Администриране на договори: договор и лиценз във връзка със SAP (одит за лиценз, такса за поддръжка, обработка
на заявките, управление на главните и инсталационните данни на потребителя).
 Координация на исканията за иновации: Събиране и координация на исканията за развитие от страна на
Лицензополучателя и / или някое от неговите подразделения при условие, че тези подразделения са оторизирани да
ползват Standard Support Solutions при реда и условията на настоящото споразумение. В тази си роля Клиентският
център за опит също ще има правата да функционира като интерфейс към SAP, предприемащ всички действия и
решения, необходими за избягване на ненужни изменения на Standard Support Solutions и за съгласуване на всички
планирани изменения със стратегията за софтуерни версии на SAP. Клиентският център за опит следва също да
координира и изискванията на Лицензополучателя относно известяването за изменения и оповестяването на
информация.
 Управление на информацията: Разпространение на информация (напр. вътрешни демонстрации, информационни
събития и маркетинг) за Standard Support Solutions и Клиентския център за опит в рамките на организацията на
Лицензополучателя.
 Планиране на дистанционни услуги: координация на предоставяне на дистанционна услуга със SAP
4.3 Удостоверяване на потребителския достъп до Клиентския център за опит
Ако Лицензополучателят все още няма сертифициран Клиентски център за опит след Датата на влизане в сила,
Лицензополучателят трябва да създаде такъв (i) в рамките на дванайсет (12) месеца след датата на влизане в сила; или (ii) не
по-късно от шест (6) месеца, след като Лицензополучателят е започнал да използва най-малко едно от решенията Standard
Support в реален режим за нормални бизнес операции. За да получи валидната към момента първична сертификация на
Клиентски център за опит или повторна сертификация от SAP, Клиентският център за опит преминава през процедура на одит.
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Подробна информация за процеса и условията на първоначална и повторна сертификация, както и информация за
действащите към момента нива на сертификация, е публикувана на портала на SAP Service Marketplace на адрес
http://service.sap.com/coe.
5. Такси за Standard Support
Таксите за SAP Standard Support се заплащат авансово на тримесечие и трябва да бъдат указани в Приложения или
документи за поръчка към Договора. След първоначалния срок (определен в съответните приложения или документи за
поръчки към Споразумението), всички ограничения по отношение на увеличение на таксите за SAP Standard Support зависят
от спазването от страна на Лицензополучателя на горепосочените изисквания за Клиентския Център за Опит.
6. Прекратяване
6.1 Услугите SAP Standard Support могат да бъдат прекратени от всяка една от двете страни с тримесечно писмено
предизвестие (i) преди края на Първоначалния срок и (ii) впоследствие преди началото на следващия период за
подновяване. Всяко прекратяване в съответствие с горното влиза в сила в края на съответния период на SAP Standard
Support, през който предизвестието за прекратяване е получено от съответната страна.
Независимо от
горепосоченото,SAPможе да прекрати SAP Standard Support с едномесечно писмено предизвестие на основание
неизпълнение на задълженията за плащане на таксите за Standard Support от страна на Лицензополучателя.
6.2 Независимо от правата на Лицензополучателя по Раздел 6.1, и при условие че Лицензополучателят няма неизпълнени
задължения по Споразумението, той може да избере SAP Enterprise Support с тримесечно предизвестие до SAP (i) по
отношение на всички поръчки за поддръжка, чието подновяване е само на базата на календарна година, преди началото на
календарен месец; или (ii) по отношение на всички поръчки за поддръжка, чието подновяване не е само на базата на
календарна година, преди всяка месечна дата на подновяване на такава поръчка.
Този избор се заявява от
Лицензополучателя в предизвестието и прекратява SAP Standard Support, считано от започването на SAP Enterprise Support.
Този избор важи за всички Standard Support Solutions и се извършва съгласно актуалните към съответния момент условия на
SAP за SAP Enterprise Support, които включват, но не се ограничават до ценообразуването. SAP и Лицензополучателят
подписват изменение или друг документ към Споразументието, удостоверяващ избора на Лицензополучателя и актуалните
към съответния момент условия на SAP.
6.3 За да се избегне всякакво съмнение, прекратяването на SAP Standard Support или изборът за абонамент за друг вид
услуги по SAP поддръжка от Лицензополучателя съгласно разпоредбите за избор на услуги по поддръжка по Договора,
следва да важи за всички лицензи по Договора, неговите приложения, графици, допълнения и документи за поръчка без
изключение, и няма да се допуска частично прекратяване на SAP Standard Support или частичен избор на SAP Standard
Support от Лицензополучателя по отношение на която и да е част от Договора, неговите приложения, графици, допълнения,
документи за поръчка или настоящото Допълнение.
7. Проверка
За да гарантира съответствие с реда и условията на настоящото Допълнение SAP има право периодично да осъществява
редовен мониторинг (поне веднъж годишно и в съответствие със SAP стандартните процедури) на (i) коректността на
предоставената от Лицензополучателя информация и (ii) употребата от страна на Лицензополучателя на Solution Manager
Enterprise Edition в съответствие с правата и ограниченията по т. 2.4.
8. Повторна инсталация
В случай, че Лицензополучателят избере да не стартира SAP Standard Support от първия ден от месеца, след получаването на
Standard Support Solutions или SAP Standard Support бъде прекратена по т. 6,1 по-горе или другояче отказана от
Лицензополучателя за някакъв период от време, след което бъде повторно поискана или преинсталирана, SAP ще фактурира
на Лицензополучателя натрупаните за този период такси плюс такса преинсталация.
9. Други срокове и условия
9.1 Обхватът на услугите SAP Standard Support, предлагани от SAP, може да бъде променян годишно от SAP по всяко
време, с тримесечно писмено предизвестие.
9.2 С настоящото Лицензополучателят потвърждава, че Лицензополучателят е получил всички лицензи за Standard
Support Solutions.
9.3 В случай, че Лицензополучателят има право да получи една или повече дистанционни услуги за календарна година, (i)
Лицензополучателят няма право да получава такива дистанционни услуги през първата календарна година, ако Датата на
влизане в сила на настоящото Допълнение е след 30-ти септември, и (ii) Лицензополучателят няма да има право да
прехвърля дистанционна услуга за следващата година, ако Лицензополучателят не е използвал съответната
дистанционна услуга.
9.4 НЕИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОСИГУРЯВАНАТА ОТ SAP STANDARD SUPPORT МОЖЕ ДА ПОПРЕЧИ НА SAP ДА
ИДЕНТИФИЦИРА И СПОМОГНЕ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ПОТЕНЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО НА СВОЙ РЕД ДА ДОВЕДАТ
ДО НЕЗАДОВОЛИТЕЛНА РАБОТА НА СОФТУЕРА, ЗА КОЕТО SAP НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ
9.5 В случай че по договор SAP отдаде на Лицензополучателя лиценз на софтуер на трета страна, SAP ще осигури SAP
Standard Support за софтуера на такава трета страна до степента, в която тази трета страна предоставя на SAP такава
поддръжка. За да получава SAP Standard Support, от Лицензополучателя може да бъде поискано да премине към по-нови
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версии на операционната си система и базите си данни. Ако съответният продавач предлага удължаване на срока на
обслужване за своя продукт, SAP може да предложи такова удължаване на срока на обслужване в отделно писмено
споразумение срещу допълнителна такса.
9.6 SAP Enterprise Support се предоставя в съответствие с настоящите фази на поддръжка на версиите на софтуера на
SAP, както е обявено на следния електронен адрес: http://service.sap.com/releasestrategy
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