SAP Afaria, Cloud Edition
Termos e Condições Suplementares
A SAP e o Cliente celebraram um contrato de compra de certos produtos e serviços da SAP ("Contrato"), nos
termos do qual o Cliente está comprando o SAP Afaria, Cloud Edition. O SAP Afaria, Cloud Edition é considerado
parte do Serviço (definido nos Termos e Condições Gerais para os Serviços SAP Cloud) e fornecido nos termos e
condições do Contrato. O Contrato abrange um Formulário de Pedido, os Termos e Condições Gerais para os
Serviços SAP Cloud (os "TCGs"), estes termos e condições suplementares (o "Suplemento") e quaisquer
Cronogramas mencionados naqueles documentos. Este Suplemento e quaisquer modificações feitas no Contrato
por este instrumento serão aplicadas exclusivamente ao SAP Afaria, Cloud Edition e não a outro produto ou
serviço da SAP.
1.

Uso do Serviço SAP Cloud
(a) O Serviço inclui o SAP Afaria, Cloud Edition em que Dispositivos Móveis do Cliente (conforme definido na
Cláusula 2 abaixo) podem ser gerenciados pelo Cliente para seus funcionários e contratados e os funcionários e
contratados das Afiliadas do Cliente. O Serviço também inclui acesso a um portal de autosserviço através do qual
o Cliente pode acessar as funções administrativas do SAP Afaria, Cloud Edition para realizar tarefas
administrativas e obter informações sobre o Serviço.
(b) Se for necessária a integração de um aplicativo no local com o Serviço, o Cliente deverá obter as licenças
aplicáveis nos termos de uma licença no local separada para acesso a tais aplicativos instalados no local através
do Serviço.
(c) O Cliente reconhece que partes do Serviço são fornecidas por terceirizados da SAP e seus fornecedores. SAP
será a única responsável pelo cumprimento de suas obrigações previstas neste Contrato, sejam ou não
executadas, no todo ou em parte, pela SAP, suas afiliadas, terceirizados ou fornecedores. O Cliente não terá
nenhum recurso contra, e não deve propor nenhuma reivindicação contra qualquer terceirizado da SAP ou Afiliada
da SAP ou qualquer fornecedor de tal terceirizado em relação a qualquer responsabilidade ou obrigações de
responsabilidade da SAP nos termos deste Contrato.
(d) O Serviço não deve ser usado por Usuários Designados localizados fora dos seguintes países: todos os países
do Espaço Econômico Europeu e Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Israel, Uruguai e Argentina.

2.

Taxas. As taxas para o Serviços são baseadas no número de Dispositivos Móveis pedidos mediante o Formulário
de Pedido. Se o número de Dispositivos Móveis registrado para o Serviço exceder o número de Dispositivos
Móveis solicitado, o Cliente deverá pagar por tal uso excedente de acordo com os TCGs.

3.

Intervalos de manutenção
A SAP poderá usar estes intervalos de manutenção para tempos de inatividade previstos:
Intervalos regulares de
manutenção
Upgrades de Grande
Porte

Intervalos de manutenção
Quinzenalmente, nas semanas ímpares (por exemplo, semana 1, 3, 5,
etc.), sábado 2 h às 10 h, Horário Leste dos EUA.
Até 4 vezes por ano de sexta às 22 h até segunda às 3 h do Horário
Mundial Coordenado (*). A SAP informará ao Cliente sobre o upgrade em
tempo adequado, antecipadamente (por e-mail ou por qualquer outro meio
eletrônico)

4.

Suporte. Somente o suporte SAP Standard Cloud está disponível para o Serviço.

5.

Proteção de Dados. O Documento 2 dos TCGs não se aplica ao Serviço. A SAP declara ao Cliente que adotou e
adotará, permanentemente, medidas técnicas e organizacionais adequadas para manter a segurança dos Dados
do Cliente e para protegê-los do processamento não autorizado ou ilegal, e de perdas, destruição ou danos
acidentais.
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