SAP Cloud for Financials
Termos e Condições Suplementares
A SAP e o Cliente firmaram um contrato de compra de certos produtos e serviços da SAP ("Contrato"), nos termos do
qual o Cliente está comprando o SAP Cloud for Financials ("SAP Financials"). O SAP Financials 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,
estes termos e condições suplementares (o "Suplemento") e quaisquer Cronogramas mencionados naqueles
documentos. Este Suplemento e quaisquer modificações feitas no Contrato aqui mencionado serão aplicados
exclusivamente ao SAP Financials e a nenhum outro produto ou serviço da SAP.
1.

O Serviço atende dois níveis de assinaturas de Usuários Designados A Taxa Única estabelecida no Formulário de
Pedido permite ao Usuários Designados do Cliente acessar o Serviço e utilizar os seguintes recursos: tarefas,
notificações, aprovações, autosserviço, auditoria, e análises e relatórios (de acordo com centros de trabalho
atribuídos). O acesso a qualquer recurso adicional disponível do Serviço exige do Usuário Designado uma
assinatura como Usuário Pleno.

2.

Colocar em produção (Go Live), Acesso ao Sistema e Outras Obrigações do Cliente
a)

b)

O uso produtivo do SAP Financials pelo Cliente terá início quando a atividade "Confirmar Colocação em
Produção" for ativada pelo Cliente na configuração de gestão empresarial do sistema SAP Financials do
Cliente. A SAP verificará a prontidão para uso produtivo quando a atividade "Solicitar Colocação em Produção"
for ativada pelo Cliente.
Para acessar e usar o SAP Financials, o Cliente deverá cumprir as obrigações e os pré-requisitos adicionais
estabelecidos nos materiais do SAP Financials disponibilizados pela central empresarial da SAP. A título de
esclarecimento, pré-requisitos referem-se a definição e/ou configuração/implementação do SAP Financials.

3.

O Serviço pode ser acessado pelos Usuários Designados por meio de aplicativo móvel obtido pelos Usuários
Designados em sites da Web de terceiros. O Cliente está ciente de que o uso dos aplicativos móveis é regido
pelos termos e condições apresentados ao Usuário Designado ao baixar ou acessar o aplicativo móvel e não
pelos termos e condições deste Contrato. O Cliente está ciente de que a distribuição do aplicativo móvel pode
ser interrompida a qualquer momento por tais terceiros operadores do site da Web e que a SAP não se
responsabiliza pela indisponibilidade do aplicativo móvel por conta de ações de outros distribuidores.

4.

O Serviço inclui acesso às interfaces SAP. O uso dessas interfaces pelo Cliente está sujeito aos termos
estabelecidos no Anexo 1 deste Suplemento.

5.

Intervalos de manutenção
A SAP poderá usar estes intervalos de manutenção para tempos de inatividade previstos:

Intervalos
manutenção

regulares

de

Upgrades de grande porte

Intervalos de manutenção
Terça e quinta-feira, das 2 h às 4 h, Hora Média de Greenwich (*)
Até 4 vezes por ano, de sexta-feira às 22 h até segunda-feira às 3 h, Hora
Média de Greenwich (*). A SAP informará o Cliente com antecedência (por
e-mail ou por qualquer outro meio eletrônico aceitável)

(*) Hora Média de Greenwich
UTC–5, América;
UTC+2,
Europa, UTC+8, APA
No caso do Private Edition, estes são os intervalos de manutenção para tempos de inatividade planejados:

Intervalos
manutenção

regulares

Upgrades de grande porte

de

Intervalos de manutenção
Terça e quinta-feira das 12 h às 2 h [duração: 2 h] Tempo Universal
Coordenado (*), a menos que de outra forma acordado entre as partes.
Até 4 vezes por ano, de sexta-feira às 22 h até segunda-feira às 3 h,
Tempo Universal Coordenado (*).
A SAP informará o Cliente com antecedência sobre a programação de
upgrade previsto. O Cliente e a SAP concordam mutuamente em
reprogramar a data de upgrade dentro do prazo de upgrade divulgado
(normalmente o prazo compreende de 4 a 8 finais de semana após o
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lançamento oficial de uma nova versão).
(*) Hora Média de Greenwich

UTC–5,
América; UTC+2,
Europa, UTC+8, APA
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Anexo 1
Termos Suplementares para o uso de Interfaces SAP
1
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10

2

Definições
"Sistema do Cliente" significa o sistema legado ou outro sistema ERP do Cliente que será integrado ao
Serviço.
"Direitos de Propriedade Intelectual" significa patentes de qualquer tipo, direitos de projeto, modelos de
utilidade ou outros direitos de invenção similares, direitos autorais, direitos a layouts ou topografias bi ou
tridimensionais de circuito integrado (do inglês, mask work rights), segredos comerciais ou direitos de
confidencialidade, e qualquer outro direito de propriedade intangível (com exceção de direitos relativos a
marcas registradas, nomes comerciais e marcas de serviço), inclusive pedidos e registros de qualquer
patente supra mencionada, em qualquer país, decorrentes do direito estatutário ou civil ou contratual, sejam
ou não completos, ora existentes ou futuramente registrados, emitidos ou adquiridos.
"Materiais de Integração" significa todos os programas, ferramentas, sistemas, dados e outros materiais,
incluindo, entre outros, o Serviço, o SAP Enterprise Services, SAP-Enterprise-Service-Definition, SAP
Service-Interface, SAP-Interface Documentation e SAP Sample Code Library.
"SAP Enterprise Service" significa um serviço da Web que fornece processos de negócio ou etapas de
processos de negócio de acordo com uma definição de serviços SAP Enterprise Service Definition, cujos
processos ou etapas podem ser usados para compor cenários de negócio.
"SAP Enterprise Service Definition" significa a descrição de um SAP Enterprise Service, seja em XML ou de
outra forma, que pode ser usado por um aplicativo de software para chamar e/ou receber os comandos de
uso Enterprise Service descritos em tal descrição.
"Interface de Serviço" significa a interface específica de serviço da SAP desenvolvida por, com, ou em nome
da SAP que reside no Serviço e conforme disponibilizado pela SAP.
"Interface de Cliente da SAP" significa uma interface de aplicativo e/ou outro tipo de mapeamento
desenvolvido pelo Cliente, com ou sem a assistência da SAP, que reside no Sistema do Cliente ou está de
outra forma interligado a ele e que, quando ativado, dará acesso ao serviço por meio da Interface de
Serviço.
"Documentação da Interface SAP" significa qualquer documentação fornecida pela SAP ao Cliente nos termos
deste Contrato para desenvolver a Interface de Cliente da SAP.
"Materiais da SAP" significa, para os fins deste Anexo 1, o SAP Enterprise Services, e o SAP Enterprise
Service Definitions, a Interface de Serviço, a Documentação da Interface SAP e o SAP Sample Code Library,
se houver.
"SAP Sample Code Library" significa todas as amostras de código que podem ser fornecidas ao Cliente pela
SAP, a critério da SAP, que ilustra uma integração entre a Interface de Serviço e um aplicativo de amostra
de cliente.

Licenças

2.1 Condicionado ao cumprimento integral pelo Cliente dos termos e condições deste Anexo, a SAP concede ao
Cliente uma licença limitada, isenta de royalties, totalmente paga, não exclusiva e intransferível durante o
prazo de vigência do Formulário de Pedido, sem o direito de conceder sublicenças, sob os Direitos de
Propriedade Intelectual da SAP incorporados aos Materiais de Integração para:
(a) usar, reproduzir e exibir a Documentação da Interface SAP e o SAP Sample Code Library somente para
assistir no desenvolvimento da Interface de Cliente da SAP;
(b) usar os serviços da SAP, o SAP Enterprise Service Definitions e a Interface de Serviço somente para
auxiliar no desenvolvimento na Interface de Cliente da SAP;
(c) criar trabalhos derivativos do SAP Enterprise Service Definitions e da Interface de Serviço somente com o
fim de incorporar tal derivativo à Interface de Cliente da SAP para viabilizar a integração do Sistema do
Cliente e o Serviço; e
(d) acessar o Sistema do Cliente por meio do Serviço somente com o objetivo de sincronizar cadastros (de
Contas, Objetos de Contabilidade de Custos e registros de funcionários do RH) do software SAP ERP e
enviar a transação ao software SAP ERP.
2.2 A licença definida na Cláusula 2.1 dos Materiais Licenciados da SAP fica condicionada às seguintes condições: o
Sistema do Cliente e a Interface de Cliente da SAP devem: (i) usar o SAP Enterprise Service Definitions e/ou a
Interface de Serviço somente com o fim de diretamente exigir e/ou receber do Serviço um ou mais serviços
SAP Enterprise Services sem alterar o uso projetado de tal Entreprise Service; (ii) impedir a inobservância ou o
desvio das restrições de licença da SAP e/ou a concessão de acesso ao Serviço a usuários que não estejam
diretamente licenciados; (iii) impedir a extração de dados em massa do Serviço para uma solução que não
seja uma Solução da SAP visando criar um novo sistema de registro de dados da SAP.
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3.

Acordo

Em troca do direito de desenvolver a Interface de Cliente da SAP nos termos deste Contrato, o Cliente concorda em
não reivindicar nenhum Direito de Propriedade Intelectual sobre a Interface de Cliente da SAP criada pelo Cliente
em relação a qualquer produto, serviço ou criação futura da SAP.
4.

Limitações

Os Materiais Licenciados da SAP estão sujeitos a mudanças contínuas. O Cliente deve adaptar a Interface de
Cliente a tais mudanças para garantir que as Interfaces de Cliente continuem a funcionar de maneira adequada
com a Interface SAP e o Serviço. A SAP não se responsabiliza por qualquer parada ou mau funcionamento do
Serviço ou incompatibilidade da Interface de Cliente com o Serviço decorrente da falta de atualização pelo Cliente
da Interface de Cliente. A SAP se empenhará para enviar ao Cliente notificação prévia por meio do Serviço sobre
quaisquer modificações feitas na Interface de Serviços da SAP.

5.

Interface de Cliente

Independentemente de qualquer disposição em contrário contida no presente instrumento, a Interface de Cliente
da SAP e todos os Direitos de Propriedade Intelectual incorporados aos produtos mencionados acima são de
propriedade única e exclusiva da SAP. A SAP concede ao Cliente uma licença não exclusiva, isenta de royalties e
integralmente paga (sem o direito de sublicenciar) para usar a Interface de Cliente da SAP em locais especificados
para executar as operações de negócio internas do Cliente (incluindo backup e recuperação passiva de desastres) e
fornecer treinamento interno e teste para tais operações internas de negócio. Esta licença não permite que o
Cliente (sem sujeitá-lo unicamente a essas restrições): use os Materiais da SAP ou a Interface de Cliente da SAP
para fornecer serviços a terceiros (por exemplo, terceirização de processos de negócio, aplicativos de serviços de
birô ou treinamento de terceiros); ou (ii) alugar, emprestar, revender, sublicenciar (com exceção dos Usuário
Designados) ou de outra forma distribuir os Materiais da SAP ou a Interface de Cliente da SAP.
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