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GIRIġ
Bu SAP Yazılım Kullanım Hakları dokümanında belirtilen koĢullar, bu Kullanım KoĢullarında sözü geçen ("Ürün Kullanım
Hakları" veya benzer adlandırma düzenlemelerindeki referanslar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) AnlaĢmaya
(doğrudan SAP'ye veya yetkili bir satıcı, dağıtımcı, Orijinal Ekipman Üreticisi ("OEM") veya SAP'nin diğer yetkili iĢ ortağı
aracılığıyla verilen sipariĢler de dahil olmak üzere) istinaden lisans verilen tüm AdlandırılmıĢ Kullanıcılar ve Paketler (bu
dokümanda Bölüm 1.1.1'de tanımlandığı Ģekilde) için geçerlidir. Burada aksi belirtilmediği sürece, bu Kullanım KoĢullarında
büyük harfle baĢlayan tüm terimler, Genel ġartlar ve KoĢullarda belirtilen anlamları taĢımaktadır.
1.

LISANSLAMA ĠLKELERI/ KULLANIM KURALLARI

1.1

Tanımlar

1.1.1

Bu Kullanım KoĢullarında kullanıldığı Ģekliyle: 1) bu Kullanım KoĢullarında atıfta bulunulan AnlaĢmaya istinaden lisanslanan
her Yazılım ve/veya Üçüncü Taraf Yazılım ürünü (GKġ‟de tanımlandığı gibi) “Yazılım Paketi” (yalnızca Yazılımdan
bahsediliyorsa) veya “Üçüncü Taraf Yazılım Paketi” (yalnızca Üçüncü Taraf Yazılımından bahsediliyorsa) veya “Paket” (hem
Yazılım hem de Üçüncü Taraf Yazılımından bahsediliyorsa) olarak anılabilir; 2) “AdlandırılmıĢ Kullanıcı”, Yan ġirketleri veya ĠĢ
Ortaklarının çalıĢanları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Lisans Sahibi tarafından bir Paketi Kullanmasına izin
verilen herhangi bir kiĢi anlamına gelir; 3) “AdlandırılmıĢ Kullanıcı Lisansı”, her AdlandırılmıĢ Kullanıcı için geçerli Metrik ve
Lisanslama Düzeyi anlamına gelir; 4) “Paket Lisansı”, her Paket için geçerli Metrik ve Lisanslama Düzeyi anlamına gelir; 5)
“Metrik”, a) AdlandırılmıĢ Kullanıcı bağlamında kullanıldığında, burada Bölüm 2.1‟de daha ayrıntılı olarak açıklanacağı gibi tek
tek AdlandırılmıĢ Kullanıcı kategorilerini ve türlerini (ve bu gibi AdlandırılmıĢ Kullanıcı Kullanım Hakları için karĢılık gelen
AdlandırılmıĢ Kullanıcı tanımı ayarlarını) belirtir ve b) Paket bağlamında kullanıldığında, burada Bölüm 2.1‟de daha ayrıntılı
olarak açıklanacağı gibi her Pakete karĢılık gelen tek tek iĢ metriklerini belirtir; 6) “Lisanslama Düzeyi”, a) AdlandırılmıĢ
Kullanıcı bağlamında kullanıldığında, tek tek her AdlandırılmıĢ Kullanıcı kategorisinin ve türünün lisanslandığı Metrik miktarını
ve b) Paket bağlamında kullanıldığında, tek tek her Paketin lisanslandığı Metrik miktarını belirtir ve 7) “SipariĢ Formu”,
AnlaĢmaya istinaden, doğrudan SAP'ye veya yetkili bir satıcı, dağıtımcı, Orijinal Ekipman Üreticisi veya SAP'nin diğer yetkili iĢ
ortağı aracılığıyla verilen sipariĢler de dahil olmak üzere AdlandırılmıĢ Kullanıcılara veya Paketlere iliĢkin sipariĢ dokümanı
anlamına gelir.

1.2

Standart Lisans Ġlkeleri / Kullanım Kuralları

1.2.1

Gerekli Adlandırılmış Kullanıcı Lisansı ve Paket Lisansı.Bu dokümanda, Bölümler 1.3.2 ve 3‟te aksi özellikle belirtilmediği
sürece, AdlandırılmıĢ Kullanıcı Lisanslarının geçerliliğiyle ilgili olarak, 1) herhangi bir Paketin Kullanılması hem bir
AdlandırılmıĢ Kullanıcı Lisansı hem de bir Paket lisansı gerektirir; 2) Lisans Sahibinin, herhangi bir kiĢinin bir Pakete eriĢmesini
sağlamak için AdlandırılmıĢ Kullanıcı Lisansına sahip olması gerekir ve böyle bir AdlandırılmıĢ Kullanıcı Lisansı, söz konusu
kiĢinin Paket Kullanımı kapsamını da tanımlamalıdır; her durumda bu gibi bir Paket Kullanımı ayrıca Paket Lisansına ve
AnlaĢmada belirtilen diğer koĢullara tabidir.

1.2.2

Bağımsız Kullanım için Lisanslanmamış SBOP ve Eski SBOP Yazılımları için İlave Adlandırılmış Kullanıcı Kuralları. “SBOP” ve
“Eski SBOP”, bu Kullanım KoĢulları Ek 1'de sırasıyla SBOP veya Eski SBOP olarak belirtilen tüm Yazılımlardır. Burada aksi
özellikle belirtilmedikçe, “SBOP” terimiyle yapılan tüm atıflar, herhangi bir SipariĢ Formunda "Eski SBOP" olarak belirtilen tüm
lisanslı Yazılımları kast etmektedir; ancak, “Eski SBOP” terimiyle yapılan atıflar, yalnızca Ek 1'de özellikle "Eski SBOP" olarak
tanımlanan tüm lisanslı Yazılımlar anlamına gelmektedir. Lisanslı herhangi bir SBOP yalnızca Developer User, Expert User,
Business Analytics Professional User veya BI Limited User olarak lisans verilen kiĢiler tarafından kullanılabilir ve söz konusu
Kullanım her kiĢinin ilgili AdlandırılmıĢ Kullanıcı türüne (ve söz konusu Yazılımın Lisanslama Düzeyine (Düzeylerine)) uygun
olmalıdır. Lisanslı herhangi bir Eski SBOP yalnızca Developer User, Expert User, Business Analytics Professional User, BI
Limited User veya Business Information User olarak lisans verilen kiĢiler tarafından kullanılabilir ve söz konusu Kullanım her
kiĢinin ilgili AdlandırılmıĢ Kullanıcı türüne (ve söz konusu Yazılımın Lisanslama Düzeyine (Düzeylerine)) uygun olmalıdır.

1.2.3

Çalışma Zamanı YazılımıLisanslanan Paket(ler), SAP NetWeaver Foundation da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere
Lisans Sahibinin lisansına sahip olmadığı diğer Paketlerin sınırlı iĢlevlerini ("ÇalıĢma Zamanı Yazılımı") kullanıyor olabilir.
Lisans Sahibi açık bir Ģekilde ÇalıĢma Zamanı Yazılımının lisansını alana dek, Lisans Sahibinin bu gibi bir ÇalıĢma Zamanı
Yazılımını Kullanımı, lisanslanan Paket(ler) tarafından ve bunlar üzerinden sağlanan eriĢimle sınırlıdır ve bunlar üzerinde izin
verilen DeğiĢiklikler, yalnızca lisanslanan Paketin (Paketlerin) çalıĢmasına olanak sağlama amacına yönelik olacaktır. Lisans
Sahibinin bir Paketi bir uyarlama geliĢtirmek ve/veya çalıĢtırmak veya bir üçüncü taraf uygulaması geliĢtirmek ve/veya
çalıĢtırmak için Kullanırsa, ilave lisanslar gerekebilir.

1.2.4

Ülke / Dil Versiyonları ve Kullanılabilirlik Kısıtlamaları.SipariĢ Formunda aksi özellikle belirtilmediği sürece, Lisans Sahibi
tarafından SAP'den lisanslanan ürünlerin ülkeye/dile özgü geçerli versiyonları bulunmamaktadır. Paketler kullanılabilirlik
kısıtlamalarına tabi olabilir. Ülkede kullanılabilirlik, desteklenen diller, desteklenen iĢletim sistemleri ve veritabanları da dahil
olmak üzere bu gibi kısıtlamalarla ilgili bilgi www.service.sap.com/pam adresinde bulunan Ürün Kullanılabilirliği Matrisi (PAM)
aracılığıyla sağlanabilir veya Dokümantasyona dahil edilmiĢ olabilir.
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1.3.

Ġstisnai Lisans Ġlkeleri / Özel Lisans Senaryoları için Kullanım Kuralları

1.3.1

Bu Bölüm 1.3, aĢağıdaki özel lisans senaryoları (“Özel Lisans Senaryoları”) için istisnai lisans ilkelerini / Kullanım kurallarını
açıklar ve bu Bölüm 1.3‟te belirtilen herhangi bir Özel Lisans Senaryosunun istisnai lisans ilkeleri ve/veya Kullanım kuralları,
AnlaĢmada ve bu dokümandaki Bölüm 1.2‟de belirtilen herhangi bir Özel Lisans Senaryosunun istisnai lisans ilkeleri ve/veya
Kullanım kuralları ile çeliĢtiğinde, bu Bölüm 1.3‟teki koĢullar, Bölüm 1.2‟deki çeliĢen koĢullara göre öncelikli olacaktır.

1.3.2

Bağımsız Kullanım Yazılım, geçerli SipariĢ Formunda bu Ģekilde belirtiliyorsa, sadece Bağımsız Kullanım için lisanslanmıĢtır.
Herhangi bir satıcı ya da dağıtıcı tarafından veya üçüncü taraflarca lisanslanan SBOP Yazılımı, SipariĢ Formunda yazılı olarak
SAP tarafından aksi kabul edilmedikçe, Yalnızca Bağımsız Kullanım için Kullanılabilir. "Bağımsız Kullanım", Yazılımın (ve denk
gelen herhangi bir Üçüncü Taraf Yazılımının), ne Ģekilde olursa olsun SAP veya yetkili bir satıcı, dağıtımcı, Orijinal Ekipman
Üreticisi veya SAP'nin diğer yetkili iĢ ortağı aracılığıyla lisanslanan herhangi bir diğer Yazılım ve/veya Üçüncü taraf Yazılımına
doğrudan veya dolaylı olarak eriĢmek için kullanılamayacağı anlamına gelir. Ancak Bağımsız Kullanım için lisanslanan
Yazılım, yine Bağımsız Kullanım için lisanslanan diğer Yazılımlar (ve karĢılık gelen herhangi bir Üçüncü Taraf Yazılımı) ile
birlikte Kullanılabilir.
Kural olarak, Bağımsız Kullanım için lisanslanan Yazılımın Kullanımı, bizzat ilgili Yazılım için Paket Lisansına ek olarak bir
AdlandırılmıĢ Kullanıcı Lisansı gerektirmez. Herhangi Ģüpheli bir durumdan kaçınmak için, SAP topluluğuna katılmadan önce
bir Business Objects topluluğu veya bir Sybase topluluğu tarafından lisanslanan tüm SBOP ve/veya Sybase Yazılımları,
yalnızca Bağımsız Kullanım lisansları olarak kabul edilir.

1.3.2.1

SBOP ve Eski SBOP Yazılımlarının Bağımsız Kullanımı. Bağımsız Kullanım için Lisanslanan SBOP ve Eski SBOP kullanımı,
fiili SBOP veya Eski SBOP Paket Lisanslarına ek olarak bir AdlandırılmıĢ Kullanıcı Lisansı gerektirir. Bağımsız Kullanım için
lisanslanmıĢ SBOP'u kullanma izni olan AdlandırılmıĢ Kullanıcı türleri Ģunlardır: SAP Application Standalone Business
Analytics Professional User veya SAP Application Standalone BI Business Analyst Limited User ve söz konusu Kullanım her
kiĢinin ilgili AdlandırılmıĢ Kullanıcı türüne (ve söz konusu Yazılımın Lisanslama Düzeyine (Düzeylerine)) uygun olmalıdır.
Bağımsız Kullanım için lisanslanmıĢ Eski SBOP'u kullanma izni olan AdlandırılmıĢ Kullanıcı türleri Ģunlardır: SAP Application
Standalone Business Analytics Professional User, SAP Application Standalone BI Limited User veya SAP Application
Business Information Viewer User ve söz konusu Kullanım her kiĢinin ilgili AdlandırılmıĢ Kullanıcı türüne (ve söz konusu
Yazılımın Lisanslama Düzeyine (Düzeylerine)) uygun olmalıdır.

1.3.3

Kısıtlı Lisans Lisans Sahibi, Yazılımı bir üçüncü Ģahıstan bir donanım veya bir üçüncü Ģahıs ürünüyle birlikte kullanmak üzere
satın aldıysa (“OEM Uygulaması”), bir Kısıtlı Lisans satın almıĢtır.Lisans Sahibi, her lisanslı Yazılım kopyasını, yalnızca
verildiği OEM Uygulaması ile birlikte kullanabilir. OEM Uygulaması tarafından özel olarak oluĢturulmayan veya kullanılmayan
verilere eriĢim bu lisansın ihlal edilmesi anlamına gelir. OEM Uygulaması data mart veya veri ambarı kullanımı gerektiriyorsa,
Yazılım data mart veya veri ambarıyla, yalnızca OEM Uygulaması tarafından oluĢturulmuĢ veya iĢlenmiĢ verilere eriĢmek için
kullanılabilir. Kısıtlı Lisanslar aynı YerleĢtirmede kısıtlı olmayan lisanslarla birleĢtirilemez.
Abonelik Lisansı Taraflar yazılı olarak baĢka bir Ģekilde anlaĢmadığı sürece, Yazılım Abonelik temelinde lisanslandığında,
size Yazılımı on iki aylık bir dönemde kullanmanız için münhasır olmayan ve devredilemez kullanım lisansı verilir. Söz
konusu lisans, Lisans Alanın o sırada geçerli fiyatı üzerinden veya tarafların müĢterek olarak üzerinde yazılı olarak
anlaĢacakları diğer koĢullara göre yenilenebilir.

1.3.4

1.3.5

Geliştirme Lisansı Taraflar yazılı olarak baĢka bir Ģekilde anlaĢmadığı sürece, Lisans Alan bir geliĢtirme lisansı alırsa, alınan
sayıda ve türden lisansı yalnızca bu gibi geliĢtirmeleri geliĢtirmek ve test etmek için kullanabilirsiniz. GeliĢtirme lisansı canlı
kullanım ortamına aktarılamaz veya canlı kullanım ortamında kullanılamaz.

1.3.6

Güncelleme Lisansı Taraflar yazılı olarak baĢka bir Ģekilde anlaĢmadığı sürece, Yazılımı daha önce lisanslanan bir ürünün
güncellemesi olarak aldıysanız, Yazılımı kullanma lisansınız, daha önceki ürün için alınan lisansların toplam sayısıyla
sınırlıdır. Yazılımı ve önceki ürünü birlikte kullanmayı seçerseniz, Yazılıma ve önceki ürüne eriĢmek için kullanılan toplam
lisans sayısı, önceki ürün için alınan lisansların toplam sayısıyla sınırlıdır.

1.3.7

Promosyon Lisansı Taraflar yazılı olarak baĢka bir Ģekilde anlaĢmadığı sürece, Yazılımı özel teklif veya promosyon lisansı
("Promosyon Lisansı") olarak aldıysanız, Promosyon Lisanslarını yalnızca yeni bir YerleĢtirme ile kullanabilirsiniz.
Promosyon Lisansları mevcut bir YerleĢtirme veya Projeye eklenemez veya mevcut bir YerleĢtirme veya Projeyle
kullanılamaz.
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1.3.8

Değerlendirme Lisansı/Satılamaz LisansTaraflar yazılı olarak baĢka bir Ģekilde anlaĢmadığı sürece, Değerlendirme Lisansı
veya Satılamaz Lisans, yalnızca Yazılım paketi, sipariĢ veya sevk dokümanlarında belirtilen dönem için ve belirtilen sayıda
ve türde lisans için kullanılabilir. Belirtilen bu gibi bir dönemin sona ermesinin ardından, Değerlendirme veya Yeniden
Satılamaz lisansı ile iliĢkili Yazılım, Lisans Sahibi geçerli daimi lisans anahtarlarını almadığı sürece çalıĢmayacaktır. SipariĢ
veya sevkiyat dokümanında belirli bir proje belirtiliyorsa, Yazılım ancak bu projeyle ilgili olarak kullanılabilir. Değerlendirme
Lisansı yalnızca değerlendirme amacıyla kullanılabilir; canlı kullanılamaz. Bu AnlaĢmanın diğer hükümlerinden bağımsız
olarak, Değerlendirme Lisansına veya Satılamaz Lisansa istinaden sunulan Yazılımlar, "OLDUĞU GĠBĠ" esasında, açık
veya zımni hiçbir türden garanti verilmeksizin sağlanmaktadır. Değerlendirme Lisansı veya Satılamaz Lisans, SAP
tarafından önceden yazılı olarak bildirerek herhangi bir zamanda sona erdirilebilir.
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2.

METRIKLER

2.1

AdlandırılmıĢ Kullanıcı Ġlkeleri ve Metrikleri

2.1.1

Adlandırılmış Kullanıcı İlkeleri. Bu dokümanda Bölümler 1.3.2 ve 3'te aksi özellikle belirtilmediği sürece, AdlandırılmıĢ
Kullanıcı Lisanslarının geçerliliğiyle ilgili olarak, bir Paketi yalnızca uygun Ģekilde lisans verilmiĢ AdlandırılmıĢ Kullanıcılar
Kullanabilir ve bu gibi bir Kullanım, “adlandırılmıĢ Kullanıcı Lisansı” ve “Paket Lisansına” ve AnlaĢmada bulunan diğer
koĢullara uygun olmalıdır. Lisanslanan SAP Application Limited Professional User toplam sayısı hiçbir Ģekilde lisanslanan SAP
Uygulaması Professional User ve SAP Uygulaması Business Expert User toplamını aĢamaz. AdlandırılmıĢ Kullanıcı
Lisansının bir kiĢiden diğerine aktarılması, ancak AdlandırılmıĢ Kullanıcı Lisansının devredildiği kiĢi (i) tatildeyse, (ii) hastalık
iznindeyse, (iii) artık istihdam edilmiyorsa, (iv) Paketlerden herhangi birini kullanmasını gerektirmeyen yeni bir iĢe atandıysa
veya (v) SAP tarafından kabul edilmiĢ herhangi baĢka bir durumdaysa gerçekleĢtirilebilir.

2.1.2

2006 veya Daha Eski Tarihlerde Yapılan Anlaşmaları Olan Lisans Sahipleri için Önemli Not. Böyle Lisans Sahipleri, daha
önceki Ģu kullanıcı türlerinden birinin lisansını almıĢ olabilirler: mySAP.com User, SAP Business Suite User, SAP ERP User,
Individual SAP solutions User.
Daha önce yukarıdaki kullanıcı türlerinden birinin veya daha fazlasının lisansını almıĢ olan Lisans Sahipleri, aynı kullanıcı
türlerinden ek kullanıcı lisansı alabilirler. Bu gibi Lisans Sahiplerine, mevcut lisans anlaĢmaları kapsamında SAP Application
User lisanslama izni verilmez. SAP Application User içeren, 2006 veya daha eski tarihli anlaĢmalara sahip Lisans Sahiplerinin,
bu önceki kullanıcı türlerinden herhangi biri için lisans almasına izin verilmez.

2.1.2

Adlandırılmış Kullanıcı Metriği – Kategoriler, Türler ve Tanımları.
Kategoriler, türler ve tanımları da dahil olmak üzere AdlandırılmıĢ Kullanıcı Metrikleri, burada referans vermek amacıyla anılan
Ek 2'de belirtilmiĢtir.

2.2

Paket Ġlkeleri ve Metrikleri

2.2.1

Paket İlkeleri. Her Paket kendisi için geçerli Metrik temel alınarak lisanslanır ve bir Paketin Kullanımı hiçbir Ģekilde söz konusu
Paketin lisanslandığı Lisans Düzeyini aĢamaz.

2.2.2

Paket Metrikleri – Türler ve Tanımları.
Türler ve tanımları da dahil olmak üzere Paket Metrikleri, burada referans vermek amacıyla anılan Ek 2'de belirtilmiĢtir.
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3.

PAKETE ÖZGÜ KOġULLAR / KULLANIM KURALLARI

3.1

Paket Lisansları. Ek 3'te sözü geçen herhangi bir Paket için Paket Lisansı, burada referans vermek amacıyla anılan Ek 3'te
ana hatları belirtilen ve bu gibi bir Paket için geçerli olan özgün koĢullar / Kullanım kuralları içerir ve bunlara tabidir.

3.2

Geçerlilik. Bu Bölüm 3.2, bir SipariĢ Formuna istinaden lisanslanan ve söz konusu SipariĢ Formunda Üçüncü Taraf Yazılımı
(veritabanları dahil olmak üzere) olarak tanımlanan (burada kullanıldığı Ģekliyle "Üçüncü Taraf Yazılım Paketi") herhangi bir
Paket (veritabanları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) için geçerlidir ve AnlaĢmada bulunabilecek herhangi bir
çeliĢkili koĢula göre önceliklidir. Tüm Üçüncü Taraf Yazılım Paketlerinin Kullanımı yalnızca SAP tarafından birlikte kullanılması
öngörülen veya SAP'nin Üçüncü Taraf Kullanımı olarak sağladığı belirli bir Paketle sınırlıdır ve Üçüncü Taraf Yazılım Paketleri
diğer Paketlerle veya ayrı olarak kullanılamaz.
Kullanım KoĢulları Bölüm 3'te aksi özellikle belirtilmediği sürece, Üçüncü
Taraf Yazılım Paketlerinin (canlı veya değil) herhangi bir Ģekilde Kullanımı herhangi geçerli bir Metrik için Lisanslama Düzeyine
aykırı olarak kabul edilir.

3.2.1

Üçüncü Taraf Yazılım Paketleri için Genel Koşul ve Şart İstisnaları.

3.2.1.1

Genel KoĢullar ve ġartlardaki Bölüm 6.3 (DeğiĢiklik / Eklenti) Üçüncü Taraf Yazılım Paketleri için geçerli değildir. Lisans Alan
SAP tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, Üçüncü Taraf Yazılım Paketlerine DeğiĢiklikler veya Eklentiler
uygulamamalı ya da Üçüncü Taraf Yazılım Paketlerini baĢka bir Ģekilde değiĢtirmemelidir.

3.2.1.2

Sorumluluk Sınırlaması. BU BELGEDE AKSĠ YÖNDE BĠR HÜKÜM BULUNMASINDAN BAĞIMSIZ OLARAK, BU KULLANIM
KOġULLARINDA ATIFTA BULUNULAN BĠR SĠPARĠġ FORMUNA ĠSTĠNADEN LĠSANSLANAN ÜÇÜNCÜ TARAF
YAZILIMLARINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA ĠLGĠLĠ OLARAK HERHANGĠ BĠR ġEKĠLDE ORTAYA ÇIKAN HER
TÜRDEN VEYA CĠNSTEN TÜM TALEPLER VE ĠDDĠALAR AÇISINDAN, SAP VEYA LĠSANS VERENLERĠ BĠRBĠRLERĠNE
VEYA HERHANGĠ BAġKA BĠR KĠġĠYE VEYA TOPLULUĞA, DOĞRUDAN ZARARA NEDEN OLAN ÜÇÜNCÜ TARAF
YAZILIMLARI ĠÇĠN ÖDENEN GEÇERLĠ TUTARIN ÜZERĠNDE SORUMLU DEĞĠLDĠR VE ÖZEL, ARIZĠ VEYA DOLAYLI
ZARARLARDAN, ĠTĠBAR VEYA KÂR KAYIPLARINDAN, ĠġĠN DURMASINDAN, VERĠ KAYBINDAN, BĠLGĠSAYAR
ARIZASINDAN VEYA ÇALIġMAMASINDAN VEYA ÖRNEK YA DA CEZA GEREKTĠREN ZARARLARDAN HĠÇBĠR ġEKĠLDE
SORUMLU TUTULAMAZ.

3.3

Üçüncü Taraf Veritabanları.

3.3.1.

Bir çalıĢma zamanı veritabanı lisanslanmıĢsa ve SipariĢ Formu buna istinaden lisanslanan böyle bir çalıĢma zamanı veritabanı
lisansını hariç tutmuyorsa, Lisans Sahibinin bu gibi bir çalıĢma zamanı veritabanını Kullanması aĢağıdaki koĢullara tabidir:

3.3.1.1.

Lisans Sahibi, bu Kullanım KoĢullarına atıfta bulunulan bir SipariĢ Formuna istinaden lisanslanan çalıĢma zamanı veritabanını,
yalnızca böyle bir SipariĢ Formuna istinaden lisanslanan Paketlerin Kullanımıyla bağlantılı olarak Kullanabilir. Lisans Sahibinin
lisanslanan çalıĢma zamanı veritabanını bu paragrafta belirtilenin dıĢında bir Ģekilde kullanması halinde, programlama araçları
dahil olmak üzere eksiksiz bir kullanım lisansı doğrudan yetkili satıcıdan alınmalıdır.

3.3.2

Bir çalıĢma zamanı veritabanı lisanslanmıĢsa ve SipariĢ Formu buna istinaden lisanslanan böyle bir çalıĢma zamanı veritabanı
lisansını hariç tutuyorsa ("Hariç Tutulan BileĢenler"), Lisans Sahibinin bu gibi bir çalıĢma zamanı veritabanını Kullanması
aĢağıdaki koĢullara tabidir:

3.3.2.1

Lisans Sahibi, bu Kullanım KoĢullarına atıfta bulunulan bir SipariĢ Formuna istinaden lisanslanan çalıĢma zamanı veritabanını,
yalnızca böyle bir SipariĢ Formuna istinaden lisanslanan ve Hariç Tutulan BileĢenler olmayan Paketlerin Kullanımıyla bağlantılı
olarak Kullanabilir. Lisans Sahibinin lisanslanan çalıĢma zamanı veritabanını bu paragrafta belirtilenin dıĢında bir Ģekilde
kullanması halinde, programlama araçları dahil olmak üzere eksiksiz bir kullanım lisansı doğrudan yetkili satıcıdan alınmalıdır.

3.3.2.2

Hariç Tutulan BileĢenler bir veritabanı ürünü gerektirebilir. Hariç Tutulan BileĢenler ile ilgili olarak: (i) SipariĢ Formu da
AnlaĢma da, Hariç Tutulan BileĢenlerin bir parçası olarak entegre edilmiĢ veya önceden yüklenmiĢ olduğu durumlarda dahi,
herhangi bir veritabanını kullanmak için bir lisans içermez; (ii) her veritabanı ürünü kendi ilgili satıcı lisans anlaĢmasına tabidir;
(iii) SAP, doğrudan bir üçüncü taraf satıcıdan temin edilen herhangi bir veritabanının lisans koĢullarına veya çalıĢmasına
yönelik bir garanti vermez ve bu konuda aracılık yapmaz ve (iv) bir üçüncü taraf satıcıdan temin edilen herhangi bir
veritabanının destek ve bakımından Lisans Sahibi sorumludur ve SAP'nin bu açıdan bir sorumluluğu yoktur.

3.3.3

ÇalıĢma zamanı veritabanı lisanslı değilse, aĢağıdaki koĢullar geçerli olacaktır:

3.3.3.1

Bu Kullanım KoĢullarına atıfta bulunulan bir SipariĢ Formuna istinaden lisanslanan Paketler bir veritabanı ürünü gerektirebilir.
Bu gibi Paketler ile ilgili olarak: (i) SipariĢ Formu da AnlaĢma da, Hariç Tutulan BileĢenlerin bir parçası olarak entegre edilmiĢ
veya önceden yüklenmiĢ olduğu durumlarda dahi, herhangi bir veritabanını kullanmak için bir lisans içermez; (ii) her veritabanı
ürünü kendi ilgili satıcı lisans anlaĢmasına tabidir; (iii) SAP, doğrudan bir üçüncü taraf satıcıdan temin edilen herhangi bir
veritabanının lisans koĢullarına veya çalıĢmasına yönelik bir garanti vermez ve bu konuda aracılık yapmaz ve (iv) bir üçüncü
taraf satıcıdan temin edilen herhangi bir veritabanının destek ve bakımından Lisans Sahibi sorumludur ve SAP'nin bu açıdan
bir sorumluluğu yoktur.
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3.4

Üçüncü Taraf Veritabanları için Bağımsız Kullanım.
Bu Kullanım KoĢullarına atıfta bulunulan bir SipariĢ Formu Bağımsız Kullanım kısıtlaması içeriyorsa, aĢağıda koĢullar geçerli
olacaktır:

3.4.1

Bu Kullanım KoĢullarına atıfta bulunulan bir SipariĢ Formuna istinaden lisanslanan Paketler bir veritabanı ürünü gerektirebilir.
Paketler ile ilgili olarak: (i) SipariĢ Formu da AnlaĢma da, Hariç Tutulan BileĢenlerin bir parçası olarak entegre edilmiĢ veya
önceden yüklenmiĢ olduğu durumlarda dahi, herhangi bir veritabanını kullanmak için bir lisans içermez; (ii) her veritabanı
ürünü kendi ilgili satıcı lisans anlaĢmasına tabidir; (iii) SAP, doğrudan bir üçüncü taraf satıcıdan temin edilen herhangi bir
veritabanının lisans koĢullarına veya çalıĢmasına yönelik bir garanti vermez ve bu konuda aracılık yapmaz ve (iv) bir üçüncü
taraf satıcıdan temin edilen herhangi bir veritabanının destek ve bakımından Lisans Sahibi sorumludur ve SAP'nin bu açıdan
bir sorumluluğu yoktur.

3.5

GiriĢ KoĢulları.
Üçüncü taraf veritabanı ürünlerinin ve adres dizinlerinin kullanımı SAP'nin tedarikçileri tarafından öngörülen ilave Ģartlara ve
koĢullara tabi olabilir. Bu gibi ilave Ģartlar ve koĢullar sırasıyla Ek 4 “Üçüncü Taraf Veritabanları için GiriĢ KoĢulları” ve Ek 5
“Adres Dizinleri için GiriĢ KoĢulları”nda belirtilmiĢtir.

3.6

Açık Kaynak Yazılım .
SAP tarafından kullandırılan belirli açık kaynak ürünleriyle ilgili özel koĢullar geçerli ürün dokümantasyonunun parçasıdır
ve/veya Yazılım ile birlikte "BENĠOKU" dosyası olarak teslim edilmiĢtir ve Lisans Sahibinin bu gibi açık kaynak ürünlerini
kullanımıyla ilgilidir. Açık kaynak teriminin tanımını www.opensource.org/ adresinde bulunabilir.

3.7

SAP En Ġyi Uygulamalar.
Yazılım Paketleri, belirli bir sektör veya ülkenin gerekliliklerini karĢılamak üzere önceden konfigüre edilmiĢ ana veriler ve
ayarlarla teslim edilebilir (SAP En Ġyi Uygulamalar). SAP En Ġyi Uygulamalar, canlı sistemlerde kullanılmak üzere
lisanslanmaz.

3.8

SAP Araçları.
Yazılım, özellikle ABAP Workbench ve SAP NetWeaver yazılım araçları içerir. Lisans Sahibi bu araçları yalnızca AnlaĢmaya
uygun olarak DeğiĢiklik programlamak veya Eklentiler oluĢturmak için kullanabilir. Araçlar, değiĢtirilen veya oluĢturulan
yazılıma kısmen veya tamamen aktarılamaz.

3.9

ĠĢlev Modülleri.
Yazılım, bir iĢlev kitaplığında depolanan iĢlev modülleri içerebilir. Bu iĢlev modüllerinin bazıları, değiĢtirilen veya yeni
oluĢturulan yazılıma aktarılmak üzere bir onay iĢareti taĢır. Lisans Sahibi tarafından Yazılım DeğiĢikliklerine veya Eklentilerine
yalnızca bu iĢlev modülleri aktarılabilir. ĠĢlev modülleri, AnlaĢmada izin verilmediği sürece değiĢtirilemez veya kaynak koda
dönüĢtürülemez.
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Ek 1
Eski SBOP ve SBOP Yazılımları

Eski SBOP
ĠĢ Zekası
SAP BusinessObjects BI BaĢlangıç Paketi
SAP BusinessObjects BI Package (Ana ĠĢlem Birimi)
SAP BusinessObjects BI Package (kullanıcı)

SBOP
ĠĢ Zekası

AdlandırılmıĢ kullanıcı lisansı gerektirmeyen Kullanım Hakları

BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (kullanıcı)

BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (Concurrent
Session lisansı (“CS”))
BA&T SAP BusinessObjects Business
Platform (kullanıcı)
BA&T SAP BusinessObjects Business
Platform (Merkezi Sistem)
BA&T SAP BusinessObjects Business
Platform Mobile eklentisi (kullanıcı)
BA&T SAP BusinessObjects Business
Platform Mobile eklentisi (Merkezi Sistem)

Platform servislerine eriĢim; gösterge tablolarını, BI widget'ları ve
kullanıcı profillerini uyarlamak ve kiĢiselleĢtirmek; önceden tanımlı
raporları görüntülemek (yani, yenilemek, çizelgelemek, dıĢa aktarmak,
yakınlaĢtırmak, sıralamak, aramak, filtrelemek, ayrıntılarına girmek,
temel biçimlendirme uygulamak)
Platform servislerine eriĢim; gösterge tablolarını, BI widget'ları ve
kullanıcı profillerini uyarlamak ve kiĢiselleĢtirmek; önceden tanımlı
raporları görüntülemek (yani, yenilemek, çizelgelemek, dıĢa aktarmak,
yakınlaĢtırmak, sıralamak, aramak, filtrelemek, ayrıntılarına girmek,
temel biçimlendirme uygulamak)

Intelligence

Platform servislerine eriĢim ve ortamı görüntülemek

Intelligence

Platform servislerine eriĢim ve ortamı görüntülemek

Intelligence

Mobil olarak etkinleĢtirilmiĢ içeriği görüntülemek (yani yenilemek ve
etkileĢime girmek)
Mobil olarak etkinleĢtirilmiĢ içeriği görüntülemek (yani yenilemek ve
etkileĢime girmek)

Intelligence

BA&T SAP Crystal Reports (kullanıcı)

Raporları görüntülemek (yani yenilemek ve çizelgelemek)

BA&T SAP Crystal Reports (Merkezi Sistem)

Raporları görüntülemek (yani yenilemek ve çizelgelemek)

BA&T SAP
(kullanıcı)

BusinessObjects

Web

Intelligence

BA&T SAP BusinessObjects Web Intelligence (Aynı
Anda Oturum Açma)

Önceden tanımlı bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
çizelgelemek, dıĢa aktarmak, yakınlaĢtırmak, sıralamak, aramak,
filtrelemek, ayrıntılarına girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
Önceden tanımlı bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
çizelgelemek, dıĢa aktarmak, yakınlaĢtırmak, sıralamak, aramak,
filtrelemek, ayrıntılarına girmek, temel biçimlendirme uygulamak)

BA&T SAP BusinessObjects Analysis edition for OLAP
(kullanıcı)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis edition for OLAP
(Merkezi Sistem)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis edition for Office
(kullanıcı)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis edition for Office
(Merkezi Sistem)

Dokümanları görüntülemek (yani yenilemek ve etkileĢime girmek)

BA&T SAP BusinessObjects Dashboard (kullanıcı)

Gösterge tablosu modellerini
etkileĢime girmek)
Gösterge tablosu modellerini
etkileĢime girmek)
Veri kümelerini görüntülemek
gezinmek)
Veri kümelerini görüntülemek
gezinmek)
Veri kümelerini görüntülemek
gezinmek)
Veri kümelerini görüntülemek
gezinmek)

BA&T SAP BusinessObjects Dashboard (Merkezi
Sistem)
BA&T SAP BusinessObjects Explorer (kullanıcı)
BA&T SAP BusinessObjects Explorer (Merkezi
Sistem)
BA&T SAP BusinessObjects Explorer hızlandırılmıĢ
paket (kullanıcı)
BA&T SAP BusinessObjects Explorer hızlandırılmıĢ
paket (Merkezi Sistem)
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Dokümanları görüntülemek (yani yenilemek ve etkileĢime girmek)
Dokümanları görüntülemek (yani yenilemek ve etkileĢime girmek)
Dokümanları görüntülemek (yani yenilemek ve etkileĢime girmek)
görüntülemek (yani yenilemek ve
görüntülemek (yani yenilemek ve
(yani aramak, görüntülemek ve
(yani aramak, görüntülemek ve
(yani aramak, görüntülemek ve
(yani aramak, görüntülemek ve
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BA&T SAP BusinessObjects Integration, version for
ESRI GIS software by APOS (Merkezi Sistem)
BA&T SAP BusinessObjects Integration, version for
ESRI GIS software by APOS (kullanıcı)
BA&T SAP BusinessObjects Predictive Workbench by
IBM

ĠĢ uygulamalarından verileri bir raporda, analizde veya gösterge
tablosunda görüntülemek (dolaylı eriĢim)
ĠĢ uygulamalarından verileri bir raporda, analizde veya gösterge
tablosunda görüntülemek (dolaylı eriĢim)
Platform servislerine eriĢim; gösterge tablolarını, BI widget'ları ve
kullanıcı profillerini uyarlamak ve kiĢiselleĢtirmek; önceden tanımlı
raporları görüntülemek (yani, yenilemek, çizelgelemek, dıĢa aktarmak,
yakınlaĢtırmak, sıralamak, aramak, filtrelemek, ayrıntılarına girmek,
temel biçimlendirme uygulamak)

Enterprise Information Management
SAP BusinessObjects Operasyonel ĠĢletme Bilgileri
Yönetimi Paketi
SAP BusinessObjects Analitik ĠĢletme Bilgileri
Yönetimi Paketi
BA&T SAP BusinessObjects Data Services
BA&T SAP BusinessObjects Information Steward
BA&T SAP BusinessObjects Information Steward
Multi-Source Integrators by MITI Add-on
BA&T SAP BusinessObjects Event Insight
BA&T SAP BusinessObjects Data Federator
BA&T SAP BusinessObjects Data Integrator (DI)
BA&T
SAP
BusinessObjects
Data
Quality
Management (DQM)
BA&T SAP BusinessObjects DQM, version for SAP
Solutions
BA&T
SAP
BusinessObjects
Data
Quality
Management SDK

Bilgileri görüntülemek ve
eriĢim
Bilgileri görüntülemek ve
eriĢim
Bilgileri görüntülemek ve
eriĢim
Raporları görüntülemek
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek
okunur eriĢim

ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt okunur
ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt okunur
ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt okunur
ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt

GRC
BA&T SAP BusinessObjects Access Control

BA&T SAP BusinessObjects Process Control

BA&T SAP BusinessObjects Risk Management
BA&T SAP BusinessObjects GTS, Export
BA&T SAP BusinessObjects GTS, Import
BA&T SAP BusinessObjects GTS, Restitution
BA&T SAP BusinessObjects GTS, Trade Preferences
BA&T SAP BusinessObjects GTS, Bundle
BA&T SAP BusinessObjects Goods Movement with
EMCS
BA&T SAP BusinessObjects GTS, Sanction Party List
Service
BA&T SAP Electronic Customs Processing for AES
(Automated Export System)
BA&T SAP BusinessObjects Electronic Invoicing for
Brazil (NFE - Inbound)
BA&T SAP BusinessObjects Electronic Invoicing for
Brazil (NFE - Outbound)
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Uyarı alan, rapor ve gösterge tablolarına eriĢen yöneticiler, idareciler
ve denetçiler EriĢim veya self servis talebi gönderen son kullanıcılar
EriĢim talebini onaylayanlar, sertifikasyon incelemeleri ve iyileĢtirme
eylemleri
Raporları ve analitikleri görüntüleyen kullanıcılar Denetim testi
sonuçları, iĢletmenin 'uyumluluk kalkanı" durumuna yönelik raporlar,
denetim–risk kapsamı raporları veya bir süreç ya da iĢletme için
denetim testinin durumuna yönelik raporlar gibi.
Varsayımları incelemek ve test etmek için risk sahibi olarak
belirlenmiĢ veya bu sıfatla faaliyet gösteren kullanıcılar, sistemi
raporlar veya denetimleri desteklemek için kullanan kullanıcılar
Raporları görüntülemek ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
okunur eriĢim
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BA&T
SAP
BusinessObjects
Performance Management

Sustainability

Onay taleplerine yanıt veren, sürdürülebilirlikle ilgili verileri manuel
olarak giren ve alınan anketlere/iĢ akıĢlarına yanıt veren, veri toplama
sürecinde yer alan kullanıcılar dıĢında raporları görüntülemek ve
ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt okunur eriĢim Önceden konfigüre
edilmiĢ onaylayan, iĢe katkıda bulunan ve analist rollerine yönelik
haritalar

EPM
BA&T
SAP
BusinessObjects
Planning
&
Consolidation, version for the Microsoft Platform (BPC)
BA&T
SAP
BusinessObjects
Planning
&
Consolidation, version for SAP NetWeaver (BPC)
BA&T SAP BusinessObjects Planning, version for the
Microsoft Platform
BA&T SAP BusinessObjects Planning, version for SAP
NetWeaver
BA&T SAP BusinessObjects Consolidation, version for
the Microsoft Platform
BA&T SAP BusinessObjects Consolidation, version for
SAP NetWeaver
BA&T
SAP
BusinessObjects
Planning
&
Consolidation, SAP NetWeaver Platformu EriĢim
BileĢeni
BA&T
SAP
BusinessObjects
Planning
&
Consolidation, Microsoft Platformu EriĢim BileĢeni
BA&T SAP BusinessObjects Strategy Management
BA&T SAP BusinessObjects Spend Performance
Management
BA&T SAP BusinessObjects Financial Information
Management (FIM)
BA&T SAP BusinessObjects Intercompany
BA&T SAP BusinessObjects Financial Consolidation
BA&T SAP BusinessObjects Profitability and Cost
Management
BA&T
SAP
BusinessObjects
Supply
Chain
Performance Management (SCPM)
BA&T SAP BusinessObjects Disclosure Management
BA&T SAP BusinessObjects Notes Management

Raporları görüntülemek
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek
okunur eriĢim

ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
ve ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt

Yok
Yok
Raporları görüntülemek ve
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek ve
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek ve
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek ve
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek ve
okunur eriĢim
MDX konnektörü aracılığıyla
görüntülemek
Raporları görüntülemek ve
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek ve
okunur eriĢim
Raporları görüntülemek ve
okunur eriĢim

ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
Kârlılık ve Maliyet Yönetimi verilerini
ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt
ayrıntılarına inmek, uygulamaya salt

ĠĢ Zekası için Orta Ölçekli Pazar Çözümleri
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, standard
package (kullanıcı)
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, version with
data integration (kullanıcı)
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, version with
data management (kullanıcı)
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, standard
package (Merkezi Sistem)
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, version with
data integration (Merkezi Sistem)
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, version with
data management (Merkezi Sistem)
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, standard
package NUL add-on
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Önceden tanımlı bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
çizelgelemek, dıĢa aktarmak, yakınlaĢtırmak, sıralamak, aramak,
filtrelemek, ayrıntılarına girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
Önceden tanımlı bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
çizelgelemek, dıĢa aktarmak, yakınlaĢtırmak, sıralamak, aramak,
filtrelemek, ayrıntılarına girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
Önceden tanımlı bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
çizelgelemek, dıĢa aktarmak, yakınlaĢtırmak, sıralamak, aramak,
filtrelemek, ayrıntılarına girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
Önceden tanımlı bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
çizelgelemek, dıĢa aktarmak, yakınlaĢtırmak, sıralamak, aramak,
filtrelemek, ayrıntılarına girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
Önceden tanımlı bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
çizelgelemek, dıĢa aktarmak, yakınlaĢtırmak, sıralamak, aramak,
filtrelemek, ayrıntılarına girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
Önceden tanımlı bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
çizelgelemek, dıĢa aktarmak, yakınlaĢtırmak, sıralamak, aramak,
filtrelemek, ayrıntılarına girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
Önceden tanımlı bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
çizelgelemek, dıĢa aktarmak, yakınlaĢtırmak, sıralamak, aramak,
filtrelemek, ayrıntılarına girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
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BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, version with
data integration NUL add-on
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, version with
data management NUL add-on
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI Publishing AddOn
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Önceden tanımlı bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
çizelgelemek, dıĢa aktarmak, yakınlaĢtırmak, sıralamak, aramak,
filtrelemek, ayrıntılarına girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
Önceden tanımlı bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
çizelgelemek, dıĢa aktarmak, yakınlaĢtırmak, sıralamak, aramak,
filtrelemek, ayrıntılarına girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
Önceden tanımlı bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
çizelgelemek, dıĢa aktarmak, yakınlaĢtırmak, sıralamak, aramak,
filtrelemek, ayrıntılarına girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
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Ek 2
AdlandırılmıĢ Kullanıcı Metrikleri ve Paket Metrikleri

AdlandırılmıĢ Kullanıcılar ile Kullanılan Metrikler
SAP Application Developer User, lisanslı Yazılımda değiĢiklik ve/veya Eklentiler yapılması amacıyla lisanslı Yazılımla birlikte sağlanan geliĢtirme
araçlarına eriĢim yetkisi olan bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır ve ayrıca SAP NetWeaver Developer User ve SAP Application Employee User için verilen
haklara da sahiptir.
SAP Application Business Expert User, SBOP tarafından desteklenen tüm rolleri yerine getirmek üzere (SBOP'ta DeğiĢiklik ve/veya Eklenti yapma
hakkı hariç) yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır ve SAP Application Professional User için verilen haklara da sahiptir.
SAP Application Professional User, lisanslı Yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen sistem yönetimiyle ilgili iĢlemleri gerçekleĢtirmek üzere
yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır ve SAP Application Limited Professional User için verilen haklara da sahiptir.
SAP Application Limited Professional User, lisanslı Yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen sınırlı iĢlem rollerini yerine getirmek üzere
yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır ve SAP Application Business Information User için verilen haklara da sahiptir. Lisans AnlaĢması, böyle bir
Limited Professional User tarafından gerçekleĢtirilecek sınırlı kullanımı ayrıntılı olarak tanımlamalıdır.
SAP Application Business Information User lisanslı Eski SBOP tarafından sağlanan standart ve interaktif raporlar ile uygun Ģekilde lisans verilen
AdlandırılmıĢ Kullanıcılar tarafından lisanslı Eski SBOP aracılığıyla oluĢturulan raporları Kullanmak (değiĢiklik yapma ve/veya uyarlama hakkı hariç)
üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Bu kullanım yalnızca kiĢinin kendi amaçlarıyla sınırlıdır baĢkaları adına veya baĢkaları için
kullanılamaz. Her SAP Application Business Information User ayrıca SAP Application Employee User için verilen haklara da sahiptir.
SAP Application Employee User , lisanslı Yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen Ģu rolleri baĢkaları yerine veya adına değil, yalnızca kendi
amaçları için yerine getirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır: (i) lisanslı Yazılım ile sağlanan standart ve interaktif raporları kullanmak
(değiĢtirme ve/veya uyarlama hakkı hariç), (ii) seyahat planlaması / gider raporlama self servislerinden, (iii) tedarik self servislerinden ve (iv) oda
rezervasyonu self servislerinden yararlanmak. Her SAP Application Employee User aynı zamanda SAP E-Recruiting User, SAP Learning User ve SAP
Application ESS User için verilen haklara da sahiptir.
SAP Application Employee Self-Service User , lisanslı yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen çalıĢan zamanları ve devamlılık giriĢlerine iliĢkin
ĠK self servis rollerini baĢkaları yerine veya adına değil, yalnızca kendi amaçlarına yönelik olarak gerçekleĢtirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ
Kullanıcıdır.Her SAP Application ESS User ayrıca SAP Application Employee Self-Service Core User ve SAP Human Capital Performance Management
User için verilen haklara da sahiptir.
SAP Application Employee Self-Service Core User , lisanslı Yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen Ģu ĠK self servis rollerini baĢkaları yerine
veya adına değil, yalnızca kendi amaçlarına yönelik olarak gerçekleĢtirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır: (i) çalıĢan kayıtları
bakımı, (ii) çalıĢan dizini ve (iii) sosyal yardım ve ödeme hizmetleri. Ayrıca, ESS Core User, söz konusu eriĢim lisanslı Yazılımın Kullanımını
gerektirmeyen veya bununla sonuçlanmayan (Lisans Sahibinin SAP Portalındaki bu gibi bir SAP DıĢı Ġçeriğine eriĢimin ötesinde), Lisans Sahibine ait
“SAP Portal”da bulunan “SAP DıĢı Ġçeriğe”de eriĢim yetkisine sahiptir. Bu ESS Core User tanımında kullanıldığı Ģekilde (i)“SAP DıĢı Ġçerik”, lisanslı
yazılım kullanılmadan oluĢturulan içerik anlamına gelir ve (ii)“SAP Portalı” SAP Enterprise Portal Yazılımı (lisanslı SAP NetWeaver Yazılımı ile
sağlandığı Ģekilde) yazılımını kullanan Lisans Sahibi tarafından oluĢturulan ve uygun Ģekilde lisans verilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıya lisanslı SAP
Yazılımını kullanarak eriĢebileceği bir eriĢim noktası sağlayan herhangi bir portal anlamına gelir
SAP Application HANA Administrator User yalnızca SAP DıĢındaki Uygulamalarla birlikte kullanılması durumunda lisanslı HANA Yazılımı tarafından
desteklenen tüm rolleri (DeğiĢiklik ve/veya Eklenti yapma hakkı hariç) gerçekleĢtirme yetkisine sahip bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır ve SAP HANA
Application Viewer User için verilen yetkileri de kapsar.
SAP Application Standalone HANA Administrator User, yalnızca SAP Müseccel Bilgileri olarak lisanslanan (ayrıca sözleĢmeyle Bağımsız
Kullanımı sınırlandırılmıĢ) ve yalnızca Bağımsız Kullanım Ģeklinde kullanıldıklarında kendiliklerinden SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı
ve/veya SAP DıĢında Uygulamalar (sözleĢmeyle Bağımsız Kullanım sınırlamasına tabi) gerektirmeyen belirli uygulamalarla iliĢkili olarak
kullanıldığında, Bağımsız Kullanım için lisanslanan HANA Yazılımının desteklediği tüm rolleri gerçekleĢtirmek üzere (DeğiĢiklik ve/veya
Eklenti yapma hakkı hariç) yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır ve SAP HANA Standalone Viewer User altında verilen hakları içerir.
SAP Application HANA Viewer User, rapor okuma ve görüntüleme iĢlevlerini etkinleĢtirmek için yalnızca SAP DıĢındaki Uygulamalarla birlikte lisanslı
HANA Yazılımını Kullanmasına izin verilen bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır.
SAP Application Standalone HANA Viewer User, yalnızca lisanslı Yazılım veya Üçüncü Taraf Yazılımı olan (ayrıca sözleĢmeyle Bağımsız Kullanımı
sınırlandırılmıĢ) ve yalnızca Bağımsız Kullanım Ģeklinde kullanıldıklarında kendiliklerinden SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı ve/veya SAP DıĢında
Uygulamalar (sözleĢmeyle Bağımsız Kullanım sınırlamasına tabi) gerektirmeyen belirli uygulamalarla birlikte okuma ve görüntüleme iĢlevlerini
etkinleĢtirmek üzere Bağımsız Kullanım için lisanslanmıĢ HANA Yazılımını kullanmasına izin verilen bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır.
SAP Application HANA Administrator Upgrade User yalnızca SAP DıĢındaki Uygulamalarla Kullanıldığında lisanslı HANA Yazılımının desteklediği
tüm rolleri (DeğiĢiklik ve/veya Eklenti yapma hakkı hariç) gerçekleĢtirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Söz konusuAdlandırılmıĢ
Kullanıcının ayrıca SAP'den bir SAP Application HANA Viewer User olarak kiĢisel lisans almıĢ olması ve söz konusu iki lisansın da, varsa, aynı çalıĢma
zamanı veritabanı için verilmiĢ olması koĢulu vardır. Lisans Sahibi lisans anlaĢmasına istinaden destek hizmeti alıyorsa, söz konusu destek hizmetini
almaya devam ettiği sürece hem bu Kullanıcı hem de SAP Application HANA Viewer User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kaydı
yaptırmalıdır.
SAP Application Standalone HANA Administrator Upgrade User, yalnızca lisanslı Yazılım veya Üçüncü Taraf Yazılımı olan (ayrıca sözleĢmeyle
Bağımsız Kullanımı sınırlandırılmıĢ) ve yalnızca Bağımsız Kullanım Ģeklinde kullanıldıklarında kendiliklerinden SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı
SAP Confidential
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ve/veya SAP DıĢında Uygulamalar (sözleĢmeyle Bağımsız Kullanım sınırlamasına tabi) gerektirmeyen belirli uygulamalarla birlikte kullanıldığında
Bağımsız Kullanım için lisanslanmıĢ HANA Yazılımının desteklediği tüm rolleri (DeğiĢiklik ve/veya Eklenti yapma hakkı hariç) gerçekleĢtirmek üzere
yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Söz konusu AdlandırılmıĢ Kullanıcının ayrıca SAP'den bir SAP Application Standalone HANA Viewer User
olarak kiĢisel lisans almıĢ olması ve söz konusu iki lisansın da, varsa, aynı çalıĢma zamanı veritabanı için verilmiĢ olması koĢulu vardır. Lisans Sahibi
lisans anlaĢmasına istinaden destek hizmeti alıyorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam ettiği sürece hem bu Kullanıcı hem de SAP
Application Standalone HANA Viewer User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kaydı yaptırmalıdır.
SAP Application Business Expert Upgrade User , SBOP tarafından desteklenen tüm rolleri (SBOP'ta DeğiĢiklik ve/veya Eklenti yapma hakkı hariç)
yerine getirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Bunun için bu gibi bir AdlandırılmıĢ Kullanıcının bir SAP Application Professional
User olarak da SAP'den lisans almıĢ olması ve söz konusu Kullanıcı lisanslarının, varsa aynı çalıĢma zamanı veritabanı için geçerli olması gerekir.
Lisans Sahibi lisans anlaĢmasına istinaden destek hizmeti alıyorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam ettiği sürece hem bu Kullanıcı hem de
SAP Application Professional User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kaydı yaptırmalıdır.
SAP Application Business Analytics User, SBOP tarafından desteklenen tüm rolleri yerine getirmek üzere (SBOP'ta DeğiĢiklik ve/veya Eklenti
yapma hakkı hariç) yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır ve SAP Application BI Limited User için verilen haklara da sahiptir. NetleĢtirmek
amacıyla: Lisans Sahibinin tüm ilgili veri kaynakları için uygun bir lisansı sürdürüyor olması Ģartıyla (ancak veri kaynağının SAP tarafından lisanslanmıĢ
bir SBOP DıĢındaki Yazılım ve/veya Üçüncü Taraf Yazılımı olması durumunda SBOP'a yalnızca tek taraflı veri çekme için ilave bir AdlandırılmıĢ
Kullanıcı lisansı istenmeyecektir) bir SAP Application Business Analytics Professional User herhangi bir veri kaynağından SBOP'a veri çekebilir ve/veya
SBOP'tan herhangi bir veri kaynağına veri gönderebilir.
SAP Application Business Analytics Professional Upgrade User, SBOP tarafından desteklenen tüm rolleri (SBOP'ta DeğiĢiklik ve/veya Eklenti
yapma hakkı hariç) yerine getirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Bunun için bu gibi bir AdlandırılmıĢ Kullanıcının bir SAP
Application BI Limited User olarak da SAP'den lisans almıĢ olması ve söz konusu Kullanıcı lisanslarının, varsa aynı çalıĢma zamanı veritabanı için
geçerli olması gerekir. Lisans Sahibi lisans anlaĢmasına istinaden destek hizmeti alıyorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam ettiği sürece hem
bu Kullanıcı hem de SAP Application BI Limited User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kaydı yaptırmalıdır.NetleĢtirmek amacıyla: Lisans
Sahibinin tüm ilgili veri kaynakları için uygun bir lisansı sürdürüyor olması ve Kullanımın her Ģekilde AnlaĢmaya uygun olması Ģartıyla (ancak veri
kaynağının SAP tarafından lisanslanmıĢ bir SBOP DıĢındaki Yazılım ve/veya Üçüncü Taraf Yazılımı olması durumunda SBOP'a yalnızca tek taraflı veri
çekme için ilave bir AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı istenmeyecektir) bir SAP Application Business Analytics Professional Upgrade User herhangi bir veri
kaynağından SBOP'a veri çekebilir ve/veya SBOP'tan herhangi bir veri kaynağına veri gönderebilir.
SAP Application BI Limited User , her bir SBOP bileĢeninin lisanslı olması koĢuluyla Ģu SBOP bileĢenlerinden yalnızca birini (1) kullanmasına izin
verilen AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır: (i) Mobile Designer, (ii) Crystal Reports Designer, (iii) WEB Intelligence Designer, (iv) Explorer Designer, (v)
Dashboard Designer, (vi) SAP BusinessObjects Analysis software edition for OLAP veya (vii) SAP BusinessObjects Analysis software edition for
Microsoft Office. NetleĢtirmek amacıyla: Lisans Sahibinin tüm ilgili veri kaynakları için uygun bir lisansı sürdürüyor olması Ģartıyla (ancak veri kaynağının
SAP tarafından lisanslanmıĢ bir SBOP DıĢındaki Yazılım ve/veya Üçüncü Taraf Yazılımı olması durumunda belirtilen SBOP bileĢenlerinden birine (1)
yalnızca tek taraflı veri çekme için ilave bir AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı istenmeyecektir) bir Application BI Limited User herhangi bir veri kaynağından
belirtilen SBOP bileĢenlerinden birine (1) veri çekebilir ve/veya belirtilen SBOP bileĢenlerinden birinden (lisanslı olması koĢuluyla) (1) herhangi bir Veri
Kaynağına veri gönderebilir.
SAP Application Standalone Business Analytics Professional User, Bağımsız Kullanım için lisanslanmıĢ SBOP tarafından desteklenen tüm rolleri
yerine getirmek üzere (SBOP'ta DeğiĢiklik ve/veya Eklenti yapma hakkı hariç) yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır ve SAP Application
Standalone BI Limited User için verilen haklara da sahiptir.
SAP Application Standalone BI Limited User, her bir SBOP bileĢeninin Bağımsız Kullanım için lisanslı olması koĢuluyla Ģu SBOP bileĢenlerinden
yalnızca birini (1) kullanmasına izin verilen AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır: (i) Mobile Designer, (ii) Crystal Reports Designer, (iii) WEB Intelligence Designer,
(iv) Explorer Designer, (v) Dashboard Designer, (vi) SAP BusinessObjects Analysis software edition for OLAP veya (vii) SAP BusinessObjects Analysis
software edition for Microsoft Office. SAP Application Standalone BI Limited User ayrıca SAP Application Business Information Viewer User için verilen
haklara da sahiptir.
SAP Application Business Information Viewer User lisanslı Eski SBOP tarafından sağlanan standart ve interaktif raporlar ile uygun Ģekilde
lisans verilen AdlandırılmıĢ Kullanıcılar tarafından lisanslı Eski SBOP aracılığıyla oluĢturulan raporları Kullanmak (değiĢiklik yapma ve/veya uyarlama
hakkı hariç) üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Bu kullanım yalnızca kiĢinin kendi amaçlarıyla sınırlıdır baĢkaları adına veya baĢkaları
için kullanılamaz.
SAP Learning User yalnızca, söz konusu eğitim çözümlerinin lisanslı olması Ģartıyla SAP'nin fiyat listesindeki aĢağıda sayılan eğitim çözümlerine
eriĢmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. SAP Learning User kullanıcı türünün diğer SAP çözümlerine veya çözüm bileĢenlerine eriĢim
yetkisi yoktur. SAP'nin bu kapsamda sunduğu eğitim çözümleri Ģunlardır:
7002075 SAP Learning Solution
7003485 SAP Enterprise Learning Environment
7009559 SAP Acrobat Connect Professional Learning by Adobe
7009558 SAP Acrobat Connect Professional Meeting by Adobe
7009560 SAP Productivity Pak by RWD - Kuzey Amerika hariç
7009561 SAP Productivity Pak Help Launch Pad by RWD - Kuzey Amerika hariç
7009562 SAP Productivity Composer by RWD - Kuzey Amerika hariç
7009563 SAP Productivity Composer Help Launch Pad by RWD - Kuzey Amerika hariç
7009639 SAP Productivity Pak by RWD - Yalnızca Kuzey Amerika
7009640 SAP Productivity Pak Help Launch Pad by RWD - Yalnızca Kuzey Amerika
7009641 SAP Productivity Composer by RWD - Yalnızca Kuzey Amerika
7009642 SAP Productivity Composer Help Launch Pad by RWD - Yalnızca Kuzey Amerika
SAP E-Recruiting User, yalnızca E-Recruiting motoruna eriĢimi olan bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. E-Recruiting User türündeki kullanıcıların diğer SAP
çözümlerine veya çözüm bileĢenlerine eriĢim yetkisi yoktur.
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SAP Human Capital Performance Management User , lisanlı Yazılıma (SBOP hariç) baĢkaları yerine veya adına değil, yalnızca kendi amaçları için (i)
çalıĢan değerlendirmeleri, (ii) yetenek ve beceri profilleri ve(iii) profil eĢleĢtirmelerinin bakımını yapmak üzere eriĢim yetkisi olan bir AdlandırılmıĢ
Kullanıcıdır.
SAP Manager Self-Service User , lisanslı Yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen Ģu yönetici self servis rollerini yerine getirmek üzere
yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır: (i) HCM sistemindeki formları ve süreçleri kullanarak idari değiĢiklik talebinde bulunma, (ii) satın alma
talepleri ve aday değerlendirmeleri oluĢturma, (iii) yetenek değerlendirmeleri gerçekleĢtirme, (iv) tazminatları planlama ve onaylama, (v) bütçe
değerlendirmelerini alma, (vi) proje yönetimi görevlerini organize etme, (vii) planlama görevlerini yerine getirme, (viii) seyahat taleplerini ve giderleri
onaylama ve (ix) iĢ akıĢı görevlerini yerine getirme. SAP Manager Self-Service User ayrıca SAP Application Employee User için verilen haklara da
sahiptir.
SAP Banking User , yalnızca bankalar için belirlenen sektör paketlerine eriĢim yetkisi olan bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Banking User türündeki
kullanıcıların diğer SAP çözümlerine veya çözüm bileĢenlerine eriĢim yetkisi yoktur.
SAP Retail Store User, Lisans Sahibinin perakende mağazasında çalıĢan ve yalnızca lisanslı Yazılım(SBOP hariç) tarafından desteklenen, yönetimle
ilgili olmayan / satıĢ noktasıyla ilgili rolleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır ve SAP Application Employee User için
verilen haklara da sahiptir.
SAP Logistics User, geçerli lisanslı Tedarik Zinciri Yürütme Yazılımı için yalnızca Ģu görevleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmiĢ AdlandırılmıĢ
Kullanıcıdır:
 Nakliye Yönetimi: Navlun sözleĢmesi arama, belirli bir sevkiyatı ve benzer faaliyetleri izleme, ana verileri güncelleme (fiyatlar, nakliye iliĢkileri, yerler),

Nakliye talebi giriĢi, nakliye planlaması, ihale için teklif talebi yanıtlama, Olay Yönetimi (OY) teyidi, ücret hesaplama doğrulaması ve benzer faaliyetler.
 Depo Yönetimi: Mal giriĢleri ve depolama teyidi, mal çıkıĢları, çekme, yenileme ve üretim evrelendirme de dahil olmak üzere stok hareketleri ve fiziksel

stok sayımları.
 Ürün ve Kalem Ġzlenebilirliği: Seri numarası verilmiĢ ve/veya geçerli ya da geçmiĢ yerini sorgulama veya ürün soy ağacını belirleme gibi ad hoc

temelde izlenen herhangi bir nesnenin görüntüleme. Mal hareketini raporlamak veya izlenebilirlik raporunu görüntülemek için ad hoc temelde ürün
izlenebilirliği çözümlerine eriĢen kullanıcı.
Lisans Sahibi çalıĢanları için, SAP Logistics User ayrıca SAP Application Employee User için verilen hakları da kapsar.
SAP Shop Floor User Lisans Sahibinin üretim tesislerinde çalıĢan ve yalnızca lisanslı Yazılım tarafından desteklenen Ģu rollerden bir veya daha
fazlasını gerçekleĢtirmek üzere yetkilendirilen AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır: (i) iĢ talimatlarını görüntüleme, faaliyetleri ve iĢlemleri belgeleme, (ii) mal
giriĢlerini, mal çıkıĢlarını ve stok hareketlerini teyit etme, (iii) üretim sipariĢi onaylarını girme, (iv) ürün veya üretim bilgilerini kaydetme, örn. kalite
denetimi sonuçları veya tesis/süreç/ekipman verileri, (v) üretim sorunlarını ve iliĢkili hizmet taleplerini girme ve (vi) kalemler (i)-( v) ile ilgili raporlama ve
gösterge tablosu görüntüleme. SAP Shop Floor ayrıca SAP Application Employee User için verilen yetkilere de sahiptir.
SAP Maintenance Worker User , lisanslı yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen (i) bakım bildirimlerini onaylama, (ii) süre onaylarını, mal giriĢini,
stok hareketlerini ve tamamlanma onaylarını bakım iĢ emirlerine girme, (iii) servis taleplerini ve servis talebi giriĢ sayfalarını (iv) ve (i) – (iii) arasındaki
öğelere iliĢkin bakım faaliyetlerinin tümünü girme rollerinden birini veya daha fazlasını yerine getiren, bakım çalıĢanı olan bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır.
SAP Maintenance Worker User ayrıca SAP Application Employee User için verilen haklara da sahiptir.
SAP Engineering User, her durumda SBOP portföyü ürünleri üzerinden veya bunlar aracılığıyla herhangi bir veri veya nesneye eriĢim hariç olmak
üzere, yalnızca lisanslı SAP Collaborative Product Development Package, Access Control Component (ACC) aracılığıyla aĢağıdaki verilere ve
nesnelere eriĢim yetkisi verilen bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır:
(i) Engineering-Bill-of-Material and Product Structure Management verileri;
(i) Doküman Yönetimi Sisteminde (DMS) bulunan verilerle ilgili (ii)Tasarım Dokümanları;
(iii) Business Context Viewer içinde bulunan veriler ve
(iv) 3D görselleĢtirme içeriği.
Söz konusu kiĢiler Lisans Sahibinin çalıĢanlarıysa, SAP Engineering User, SAP Application Employee User için verilen yetkileri de kapsar.
SAP Procurement Self-Service and Collaborator User, lisanslı Yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen Ģu rolleri baĢkaları yerine veya adına
değil, yalnızca kendi amaçlarını yerine getirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır: (i) alıĢveriĢ veya satın alma sepetleri oluĢturmak, bir
satın almadaki kalemleri denetlemek, almak veya bunlara katkıda bulunmak, (ii) personel yöneticisi dıĢında bir kaynak bulma veya sözleĢme
hazırlanması için kaynak bulma veya sözleĢme hazırlama desteği istemek, kalemleri incelemek ve/veya onaylamak, RFX scoring sürecine katılmak,
tedarikçi geri bildirimi sağlamak, raporları görüntülemek veya sistem içeriğinde arama yapmak ve (iii) uyumluluk bildirimini veya yöntem bileĢeni bilgilerini
yüklemek. Her SAP Procurement Self-Service User ayrıca SAP Application ESS User için verilen haklara da sahiptir.
SAP Partner Channel User, lisanslı Yazılımın (SBOP hariç) barındırdığı Ģu kanal yönetimi iĢlevlerinden birini veya daha fazlasını yerine getirmek
üzere yetkilendirilmiĢ ĠĢ Ortakları'nın çalıĢanı olan bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır: (i) Kanal Pazarlama, (ii) Kanal SatıĢı, (iii) ĠĢ Ortağı SipariĢ Yönetimi, (iv)
Kanal Servisleri, (v) ĠĢ Ortağı ve Kanal Analitikleri ve (vi) ĠĢ Ortağı Yönetimi.
SAP Çözüm GeniĢletme Sınırlı Kullanıcısı, yalnızca SAP tarafından lisanslanan bir (1) adet Üçüncü Taraf Çözümü kullanmak üzere yetkilendirilmiĢ bir
AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. SAP Solution Extension Limited Users diğer SAP çözümlerine, çözüm bileĢenlerine veya bu çözümlerde saklanan verilere
eriĢim yetkisine sahip değildir. SAP Solution Extension Limited User yalnızca Ģu ürünlere eriĢim için lisanslanabilir: “SAP extended ECM by Open Text“,
SAP Digital Asset Management by Open Text ve “SAP Intelligence Analysis for Public Sector by Palantir” ve SAP Application Visualization by iRise
(SRM eklentisi ve genel SAP çözümleri eklentisi dahil olmak üzere).
SAP CRM User, yalnızca AnlaĢmaya istinaden lisanslanan CRM Yazılımını (varsa, "Lisanslı CRM Yazılımı") kullanma yetkisi verilmiĢ (DeğiĢiklik ve/veya
Eklenti yapma hakkı hariç) AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. SAP CRM User, Lisans Sahibinin söz konusu veri kaynağı (kaynakları) için uygun lisansa sahip
olması ve bu Kullanımın AnlaĢma koĢullarına uygun olması Ģartıyla, herhangi bir Lisanslı CRM Yazılımına herhangi bir veri kaynağından veri çekebilir
ve/veya herhangi bir Lisanslı CRM Yazılımından herhangi bir kaynağa veri aktarabilir. Veri kaynağı AnlaĢmaya istinaden lisanslanan Yazılım (Lisanslı
SAP Confidential
SAP Software Use Rights trTR.v.1-2012

14

CRM Yazılımı dıĢında) ve/veya üçüncü taraf yazılımı olduğunda, Lisanslı CRM Yazılımına yalnızca tek yönlü veri çekmek için ilave bir SAP AdlandırılmıĢ
Kullanıcı Lisansı gerekmez.
SAP CRM Rapid Deployment Edition User yalnızca (i) SAP CRM Rapid Deployment Edition'a eriĢmek ve (ii) SAP CRM aracılığıyla SAP ERP sipariĢ
durumu kontrollerini gerçekleĢtirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Diğer SAP yazılımlarına eriĢmek için bir SAP Application
Business Expert User, bir SAP Application Professional User veya bir SAP Application Limited Professional User lisansı gerekir. Bir SAP CRM Rapid
Deployment Edition User hakları mevcut SAP Application Business Expert User, SAP Application Professional User ve SAP Application Limited
Professional User haklarına dahildir. SAP CRM Rapid Deployment Edition User ayrıca, SAP Application Employee User haklarına da sahiptir.
SAP Business Suite'deki SMB Professional User 2005'dekiyle aynı iĢlev kapsamına eriĢmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır.
Kapsamın tamamı, SAP Satıcılarından temin edilecek Ġlave ġartlar ve KoĢullar dokümanından öğrenilebilir. Bu kullanıcı lisansı, halen mevcut SMB
Professional User müĢterilerine özeldir.
SAP NetWeaver Gateway User, SAP Business Suite portföyünden lisanslı Yazılımları, yalnızca SAP NetWeaver Gateway üzerinden dolaylı olarak
lisanslı Yazılımlara eriĢen ayrı bir uygulama aracılığıyla kullanma yetkisi verilen bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. SAP NetWeaver Gateway aracılığıyla
servis çağrıları yalnızca durum bilgisiz protokolleri kullanabilir. Durum bilgisiz protokol her bilgi talebini daha önceki herhangi bir taleple ilgisiz, bağımsız
bir iĢlem olarak ele alan protokoldür; bu nedenle iletiĢim bağımsız talep ve yanıt çiftlerinden oluĢur.
SAP Platform Advanced User, lisanslı Yazılımı yalnızca Ģu Ģartları yerine getiren ayrı bir uygulama üzerinden Kullanmak üzere yetkilendirilmiĢ bir
AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır: A) (i) iĢ süreçlerine yönelik, SAP Yazılımı tarafından kapsanmayan yeni ve bağımsız iĢlev bileĢenleri eklemek, (ii) lisanslı bir
SAP teknolojisi kullanılarak geliĢtirilmiĢ olmak ve (iii) yayınlanmıĢ SAP uygulaması program arayüzleri aracılığıyla bağlanmak ve/veya iletiĢime geçmek
ve B) hiçbir Ģekilde (i) AnlaĢma ile belirlenen kısıtlamaları atlama veya etkisiz kılma olanağı sağlamamak, (ii) Lisans Sahibine kendisine lisanslanmamıĢ
herhangi bir Yazılım eriĢimi sağlamamak ve/veya (iii) veriler veya meta data için yeni bir kayıt sistemi oluĢturmak amacıyla SAP Yazılımından SAP
dıĢındaki bir yazılıma toplu veri veya meta data çekme olanağı sağlamamak. SAP Platform Advanced User ayrıca SAP Platform Standard User ve SAP
Platform Extended User için verilen yetkilere de sahiptir.
SAP Platform Extended User, lisanslı Yazılımı yalnızca Ģu Ģartları yerine getiren bir veya daha fazla uygulama aracılığıyla ve yalnızca uygulamaların
izin verdiği ölçüde kullanmak üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır (i) SAP Entegrasyon ve Onay Merkezi tarafından SAP Platform
Extended Users platform kullanıcısı uyumlu bir çözüm (“PULCS”) olarak onaylanmıĢ olmak (SAP Platform Extended Users olarak onaylanmıĢ PULCS
uygulamalarının listesi “https://ecohub.sdn.sap.com/irh/ecohub/pul_compliant ” (zaman zaman SAP tarafından bildirilen ardıl site(ler) dahil olmak üzere,
“PULCS Sitesi”) adresinden görülebilir) ve (ii) Lisans Sahibinin bu gibi bir PULCS uygulamasını (uygulamalarını) kullanmak için ilgili lisans verenlerden
tüm uygun lisans haklarını almıĢ olması (bu gibi uygulamalar PULCS Sitesinden duyurulsa bile, SAP AG, herhangi bir SAP AG dağıtımcısı veya yetkili
SAP AG satıcıları veya dağıtımcıları tarafından lisanslanan Yazılım ve/veya üçüncü taraf yazılımları bu AdlandırılmıĢ Kullanıcı türü için PULCS
uygulaması olarak kabul edilmez).
SAP Platform Standard User, lisanslı Yazılımı yalnızca Ģu Ģartları yerine getiren bir veya daha fazla uygulama aracılığıyla ve yalnızca uygulamaların
izin verdiği ölçüde kullanmak üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır (i) SAP Entegrasyon ve Onay Merkezi tarafından SAP Platform
Standard Users platform kullanıcısı uyumlu bir çözüm (“PULCS”) olarak onaylanmıĢ olmak (SAP Platform Standard Users olarak onaylanmıĢ PULCS
uygulamalarının listesi “https://ecohub.sdn.sap.com/irh/ecohub/pul_compliant” (zaman zaman SAP tarafından bildirilen ardıl site(ler) dahil olmak üzere,
“PULCS Sitesi”) adresinden görülebilir) ve (ii) Lisans Sahibinin bu gibi bir PULCS uygulamasını (uygulamalarını) kullanmak için ilgili lisans verenlerden
tüm uygun lisans haklarını almıĢ olması (bu gibi uygulamalar PULCS Sitesinden duyurulsa bile, SAP AG, herhangi bir SAP AG dağıtımcısı veya yetkili
SAP AG satıcıları veya dağıtımcıları tarafından lisanslanan Yazılım ve/veya üçüncü taraf yazılımları bu AdlandırılmıĢ Kullanıcı türü için PULCS
uygulaması olarak kabul edilmez).
SAP NetWeaver Developer User Ģu Ģartları yerine getiren uygulamaları geliĢtirmek ve değiĢtirmek için söz konusu Yazılım ile birlikte sağlanan
geliĢtirme araçlarına eriĢim yetkisi verilen (yalnızca SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications Software lisansı alındığında) bir
AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır: (i) SAP AG, herhangi bir SAP AG dağıtımcısı veya yetkili SAP AG satıcıları veya dağıtımcıları tarafından lisanslanmamıĢ
olması ve (ii) Lisans Sahibinin uygulamayı kullanmak için ilgili lisans verenlerden tüm uygun lisans haklarını almıĢ olması. SAP NetWeaver Developer
User ayrıca SAP NetWeaver Administration User için verilen yetkilere de sahiptir.
SAP NetWeaver Administrator User Ģu Ģartları yerine getiren uygulamaları yönetmek için söz konusu Yazılım ile birlikte sağlanan geliĢtirme araçlarına
eriĢim yetkisi verilen (yalnızca SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications Software lisansı alındığında) bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır: (i)
SAP AG, herhangi bir SAP AG dağıtımcısı veya yetkili SAP AG satıcıları veya dağıtımcıları tarafından lisanslanmamıĢ olması ve (ii) Lisans Sahibinin
uygulamayı kullanmak için ilgili lisans verenlerden tüm uygun lisans haklarını almıĢ olması.
SAP Business Suite/ individual SAP solution Developer Userlisanslı Yazılımda DeğiĢiklik ve/veya Eklenti yapmak için lisanslı Yazılımla birlikte
sağlanan geliĢtirme araçlarına eriĢmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ kullanıcıdır ve SAP NetWeaver Developer User ve SAP Business Suite
Employee User için verilen yetkilere de sahiptir.
SAP Business Suite / Individual SAP Solution Business Expert User, SBOP tarafından desteklenen tüm rolleri yerine getirmek üzere (SBOP'ta
DeğiĢiklik ve/veya Eklenti yapma hakkı hariç) yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır ve SAP Business Suite Professional User için verilen haklara
da sahiptir.
SAP Business Suite / individual SAP solution Professional User lisanslı Yazılım tarafından desteklenen (SBOP hariç) iĢlemlerle ilgili rolleri ve
sistem yönetimi rollerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır ve SAP Business Suite/ individual SAP solution Limited
Professional User için verilen yetkilere de sahiptir.
SAP Business Suite / individual SAP solution Limited Professional User lisanslı Yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen sınırlı iĢlem rollerini
yerine getirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır ve SAP Business Suite Business Information User için verilen yetkilere de sahiptir.
Lisans AnlaĢması, böyle bir Limited Professional User tarafından gerçekleĢtirilecek sınırlı kullanımı ayrıntılı olarak tanımlamalıdır.
SAP Business Suite / individual SAP solution Business Information User lisanslı Yazılım tarafından sağlanan standart ve interaktif raporlar ile uygun
Ģekilde lisans verilen AdlandırılmıĢ Kullanıcılar tarafından lisanslı Yazılım aracılığıyla oluĢturulan raporları Kullanmak (değiĢiklik yapma ve/veya
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uyarlama hakkı hariç) üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Bu kullanım yalnızca kiĢinin kendi amaçlarıyla sınırlıdır baĢkaları adına veya
baĢkaları için kullanılamaz. Her SAP Business Suite Business Information User ayrıca SAP Business Suite Employee User için verilen yetkilere de
sahiptir.
SAP Business Suite / Individual SAP Solution Employee User , lisanslı Yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen Ģu rolleri baĢkaları yerine veya
adına değil, yalnızca kendi amaçları için yerine getirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır: (i) lisanslı Yazılım ile sağlanan standart ve
interaktif raporları kullanmak (değiĢtirme ve/veya uyarlama hakkı hariç), (ii) seyahat planlaması / gider raporlama self servislerinden, (iii) tedarik self
servislerinden ve (iv) oda rezervasyonu self servislerinden yararlanmak. Her SAP Business Suite Employee User ayrıca SAP E-Recruiting User, SAP
Learning User ve SAP Business Suite ESS User için verilen yetkilere de sahiptir.
SAP Business Suite / Individual SAP Solution Employee Self-Service User , , lisanslı yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen çalıĢan
zamanları ve devamlılık giriĢlerine iliĢkin ĠK self servis rollerini baĢkaları yerine veya adına değil, yalnızca kendi amaçlarına yönelik olarak
gerçekleĢtirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Her SAP Business Suite ESS User ayrıca SAP Business Suite Employee SelfService Core User ve SAP Human Capital Performance Management User için verilen yetkilere de sahiptir.
SAP Business Suite / Individual SAP Solution Employee Self-Service Core User , lisanslı Eski SBOP (SBOP hariç) tarafından desteklenen Ģu ĠK
self servis rollerini baĢkaları yerine veya adına değil, yalnızca kendi amaçlarına yönelik olarak gerçekleĢtirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ
Kullanıcıdır: (i) çalıĢan kayıtları bakımı, (ii) çalıĢan dizini ve (iii) sosyal yardım ve ödeme hizmetleri. Ayrıca, ESS Core User, söz konusu eriĢim lisanslı
Yazılımın Kullanımını gerektirmeyen veya bununla sonuçlanmayan (Lisans Sahibinin SAP Portalındaki bu gibi bir SAP DıĢı Ġçeriğine eriĢimin ötesinde),
Lisans Sahibine ait “SAP Portal”da bulunan “SAP DıĢı Ġçeriğe”de eriĢim yetkisine sahiptir. Bu ESS Core User tanımında kullanıldığı Ģekilde (i)“SAP DıĢı
Ġçerik”, lisanslı yazılım kullanılmadan oluĢturulan içerik anlamına gelir ve (ii)“SAP Portalı” SAP Enterprise Portal Yazılımı (lisanslı SAP NetWeaver
Yazılımı ile sağlandığı Ģekilde) yazılımını kullanan Lisans Sahibi tarafından oluĢturulan ve uygun Ģekilde lisans verilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıya
lisanslı SAP Yazılımını kullanarak eriĢebileceği bir eriĢim noktası sağlayan herhangi bir portal anlamına gelir
SAP Business Suite Business Expert Upgrade User , SBOP tarafından desteklenen tüm rolleri (SBOP'ta DeğiĢiklik ve/veya Eklenti yapma hakkı
hariç) yerine getirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Bunun için bu gibi bir AdlandırılmıĢ Kullanıcının bir SAP Business Suite
Professional User olarak da SAP'den lisans almıĢ olması ve söz konusu Kullanıcı lisanslarının, varsa aynı çalıĢma zamanı veritabanı için geçerli olması
gerekir. Lisans Sahibi lisans anlaĢmasına istinaden destek hizmeti alıyorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam ettiği sürece hem bu Kullanıcı
hem de SAP Business Suite Professional User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kaydı yaptırmalıdır.
SAP Business Suite B2B Sales User yalnızca lisanslı Yazılım tarafından desteklenen Ģu sipariĢ yönetimiyle ilgili rollerden bir veya daha fazlasını
yerine getirmek üzere yetkilendirilmiĢ ve ĠĢ Ortaklarının çalıĢanı olan bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır: (i) ürün kullanılabilirliğini kontrol etmek, (ii) sipariĢ
konfigüre etmek, (iii) sipariĢ vermek, (iv) sipariĢ durumunu kontrol etmek ve (v) (i) – (iv) arasındaki maddelerle ilgili sipariĢ yönetimi faaliyetlerini
gerçekleĢtirmek.
SAP ERP Business Expert Upgrade User , SBOP tarafından desteklenen tüm rolleri (SBOP'ta DeğiĢiklik ve/veya Eklenti yapma hakkı hariç) yerine
getirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Bunun için bu gibi bir AdlandırılmıĢ Kullanıcının bir SAP ERP Professional User olarak da
SAP'den lisans almıĢ olması ve söz konusu Kullanıcı lisanslarının, varsa aynı çalıĢma zamanı veritabanı için geçerli olması gerekir. Lisans Sahibi lisans
anlaĢmasına istinaden destek hizmeti alıyorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam ettiği sürece hem bu Kullanıcı hem de SAP ERP
Professional User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kaydı yaptırmalıdır.
SAP Application Professional Upgrade User, lisanslı Yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen iĢlemlerle ve sistem yönetimiyle ilgili faaliyetleri
gerçekleĢtirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Bunun için bu gibi bir AdlandırılmıĢ Kullanıcının bir SAP Application Limited
Professional User olarak da SAP'den lisans almıĢ olması ve söz konusu Kullanıcı lisanslarının, varsa aynı çalıĢma zamanı veritabanı için geçerli olması
gerekir. Lisans Sahibi lisans anlaĢmasına istinaden destek hizmeti alıyorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam ettiği sürece hem bu Kullanıcı
hem de SAP Application Limited Professional User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kaydı yaptırmalıdır.
SAP Application Limited Professional Upgrade User, lisanslı Yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen sınırlı iĢlemlerle ilgili faaliyetleri
gerçekleĢtirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Bunun için bu gibi bir AdlandırılmıĢ Kullanıcının bir SAP Application Business
Information User olarak da SAP'den lisans almıĢ olması ve söz konusu Kullanıcı lisanslarının, varsa aynı çalıĢma zamanı veritabanı için geçerli olması
gerekir. Lisans Sahibi lisans anlaĢmasına istinaden destek hizmeti alıyorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam ettiği sürece hem bu Kullanıcı
hem de SAP Application Business Information User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kaydı yaptırmalıdır.
SAP Application Business Information Upgrade User, lisanslı Eski SBOP tarafından sağlanan standart ve interaktif raporlar ile uygun Ģekilde lisans
verilen AdlandırılmıĢ Kullanıcılar tarafından lisanslı Eski SBOP aracılığıyla oluĢturulan raporları Kullanmak (değiĢiklik yapma ve/veya uyarlama hakkı
hariç) üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Bu kullanım yalnızca kiĢinin kendi amaçlarıyla sınırlıdır baĢkaları adına veya baĢkaları için
kullanılamaz. Bunun için bu gibi bir AdlandırılmıĢ Kullanıcının bir SAP Application Employee User olarak da SAP'den lisans almıĢ olması ve söz konusu
Kullanıcı lisanslarının, varsa aynı çalıĢma zamanı veritabanı için geçerli olması gerekir. Lisans Sahibi lisans anlaĢmasına istinaden destek hizmeti
alıyorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam ettiği sürece hem bu Kullanıcı hem de SAP Application Employee User için eksiksiz ödeme
yaparak destek hizmeti kaydı yaptırmalıdır.
SAP Application Employee Upgrade User, lisanslı Yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen Ģu rolleri baĢkaları yerine veya adına değil, yalnızca
kendi amaçları için yerine getirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır: (i) lisanslı Yazılım ile sağlanan standart ve interaktif raporları
kullanmak (değiĢtirme ve/veya uyarlama hakkı hariç), (ii) yetenek yönetimi self servis iĢlemlerini gerçekleĢtirmek (çalıĢan değerlendirmeleri, çalıĢan
geliĢim planları, çalıĢan eğitim kaydı ve çalıĢan fırsat sorgulaması ve yanıtı dahil), (iii) seyahat planlaması / gider raporlaması self servislerini kullanmak,
(iv) tedarik self servislerini ve (v) oda rezervasyonu self servislerini gerçekleĢtirmek. Bunun için bu gibi bir AdlandırılmıĢ Kullanıcının bir SAP Application
Employee Self Service (ESS) User olarak da SAP'den lisans almıĢ olması ve söz konusu Kullanıcı lisanslarının, varsa aynı çalıĢma zamanı veritabanı
için geçerli olması gerekir. Lisans Sahibi lisans anlaĢmasına istinaden destek hizmeti alıyorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam ettiği sürece
hem bu Kullanıcı hem de SAP Application Employee Self Service (ESS) User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kaydı yaptırmalıdır.
SAP Business Suite Professional Upgrade User, lisanslı Yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen iĢlemlerle ve sistem yönetimiyle ilgili faaliyetleri
gerçekleĢtirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Bunun için bu gibi bir AdlandırılmıĢ Kullanıcının bir SAP Business Suite Limited
Professional User olarak da SAP'den lisans almıĢ olması ve söz konusu Kullanıcı lisanslarının, varsa aynı çalıĢma zamanı veritabanı için geçerli olması
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gerekir. Lisans Sahibi lisans anlaĢmasına istinaden destek hizmeti alıyorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam ettiği sürece hem bu Kullanıcı
hem de SAP Business Suite Limited Professional User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kaydı yaptırmalıdır.
SAP Business Suite Limited Professional Upgrade User, lisanslı Yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen sınırlı iĢlemlerle ilgili faaliyetleri
gerçekleĢtirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Bunun için bu gibi bir AdlandırılmıĢ Kullanıcının bir SAP Business Suite Business
Information User olarak da SAP'den lisans almıĢ olması ve söz konusu Kullanıcı lisanslarının, varsa aynı çalıĢma zamanı veritabanı için geçerli olması
gerekir. Lisans Sahibi lisans anlaĢmasına istinaden destek hizmeti alıyorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam ettiği sürece hem bu Kullanıcı
hem de SAP Business Suite Information User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kaydı yaptırmalıdır.
SAP Business Suite Business Information Upgrade User lisanslı Yazılım tarafından sağlanan standart ve interaktif raporlar ile uygun Ģekilde lisans
verilen AdlandırılmıĢ Kullanıcılar tarafından lisanslı Yazılım aracılığıyla oluĢturulan raporları Kullanmak (değiĢiklik yapma ve/veya uyarlama hakkı hariç)
üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Bu kullanım yalnızca kiĢinin kendi amaçlarıyla sınırlıdır baĢkaları adına veya baĢkaları için
kullanılamaz. Bunun için bu gibi bir AdlandırılmıĢ Kullanıcının bir SAP Business Suite Employee User olarak da SAP'den lisans almıĢ olması ve söz
konusu Kullanıcı lisanslarının, varsa aynı çalıĢma zamanı veritabanı için geçerli olması gerekir. Lisans Sahibi lisans anlaĢmasına istinaden destek
hizmeti alıyorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam ettiği sürece hem bu Kullanıcı hem de SAP Business Suite Employee User için eksiksiz
ödeme yaparak destek hizmeti kaydı yaptırmalıdır.
SAP Business Suite ÇalıĢan Yükseltme Kullanıcısı, lisanslı Yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen Ģu rolleri baĢkaları yerine veya adına değil,
yalnızca kendi amaçları için yerine getirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır: (i) lisanslı Yazılım ile sağlanan standart ve interaktif
raporları kullanmak (değiĢtirme ve/veya uyarlama hakkı hariç), (ii) yetenek yönetimi self servis iĢlemlerini gerçekleĢtirmek (çalıĢan değerlendirmeleri,
çalıĢan geliĢim planları, çalıĢan eğitim kaydı ve çalıĢan fırsat sorgulaması ve yanıtı dahil), (iii) seyahat planlaması / gider raporlaması self servislerini
kullanmak, (iv) masaüstü tedarik self servislerini ve (v) oda rezervasyonu self servislerini gerçekleĢtirmek. Bunun için bu gibi bir AdlandırılmıĢ
Kullanıcının bir SAP Uygulaması ÇalıĢan Self Servis (ESS) Kullanıcısı olarak da SAP'den lisans almıĢ olması ve söz konusu Kullanıcı lisanslarının,
varsa aynı çalıĢma zamanı veritabanı için geçerli olması gerekir. Lisans Sahibi lisans anlaĢmasına istinaden destek hizmeti alıyorsa, söz konusu destek
hizmetini almaya devam ettiği sürece hem bu Kullanıcı hem de SAP Business Suite Employee Self Service (ESS) User için eksiksiz ödeme yaparak
destek hizmeti kaydı yaptırmalıdır.
SAP ERP Professional Upgrade User, lisanslı Yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen iĢlemlerle ve sistem yönetimiyle ilgili faaliyetleri
gerçekleĢtirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Bunun için bu gibi bir AdlandırılmıĢ Kullanıcının bir SAP ERP Limited Professional
User olarak da SAP'den lisans almıĢ olması ve söz konusu Kullanıcı lisanslarının, varsa aynı çalıĢma zamanı veritabanı için geçerli olması gerekir.
Lisans Sahibi lisans anlaĢmasına istinaden destek hizmeti alıyorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam ettiği sürece hem bu Kullanıcı hem de
SAP ERP Limited Professional User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kaydı yaptırmalıdır.
SAP ERP Limited Professional Upgrade User, lisanslı Yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen sınırlı iĢlemlerle ilgili faaliyetleri gerçekleĢtirmek
üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Bunun için bu gibi bir AdlandırılmıĢ Kullanıcının bir SAP ERP Business Information User olarak da
SAP'den lisans almıĢ olması ve söz konusu Kullanıcı lisanslarının, varsa aynı çalıĢma zamanı veritabanı için geçerli olması gerekir. Lisans Sahibi lisans
anlaĢmasına istinaden destek hizmeti alıyorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam ettiği sürece hem bu Kullanıcı hem de SAP ERP Business
Information User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kaydı yaptırmalıdır.
SAP ERP Business Information Upgrade User, lisanslı Eski SBOP tarafından sağlanan standart ve interaktif raporlar ile uygun Ģekilde lisans verilen
AdlandırılmıĢ Kullanıcılar tarafından lisanslı Eski SBOP aracılığıyla oluĢturulan raporları Kullanmak (değiĢiklik yapma ve/veya uyarlama hakkı hariç)
üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır. Bu kullanım yalnızca kiĢinin kendi amaçlarıyla sınırlıdır baĢkaları adına veya baĢkaları için
kullanılamaz. Bunun için bu gibi bir AdlandırılmıĢ Kullanıcının bir ERP Employee User olarak da SAP'den lisans almıĢ olması ve söz konusu Kullanıcı
lisanslarının, varsa aynı çalıĢma zamanı veritabanı için geçerli olması gerekir. Lisans Sahibi lisans anlaĢmasına istinaden destek hizmeti alıyorsa, söz
konusu destek hizmetini almaya devam ettiği sürece hem bu Kullanıcı hem de SAP ERP Employee User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti
kaydı yaptırmalıdır.
SAP ERP ÇalıĢan Yükseltme Kullanıcısı, lisanslı Yazılım (SBOP hariç) tarafından desteklenen Ģu rolleri baĢkaları yerine veya adına değil, yalnızca
kendi amaçları için yerine getirmek üzere yetkilendirilmiĢ bir AdlandırılmıĢ Kullanıcıdır: (i) lisanslı Yazılım ile sağlanan standart ve interaktif raporları
kullanmak (değiĢtirme ve/veya uyarlama hakkı hariç), (ii) yetenek yönetimi self servis iĢlemlerini gerçekleĢtirmek (çalıĢan değerlendirmeleri, çalıĢan
geliĢim planları, çalıĢan eğitim kaydı ve çalıĢan fırsat sorgulaması ve yanıtı dahil), (iii) seyahat planlaması / gider raporlaması self servislerini kullanmak,
(iv) masaüstü tedarik self servislerini ve (v) oda rezervasyonu self servislerini gerçekleĢtirmek. Bunun için bu gibi bir AdlandırılmıĢ Kullanıcının bir SAP
ERP ÇalıĢan Self Servis (ESS) Kullanıcısı olarak da SAP'den lisans almıĢ olması ve söz konusu Kullanıcı lisanslarının, varsa aynı çalıĢma zamanı
veritabanı için geçerli olması gerekir. Lisans Sahibi lisans anlaĢmasına istinaden destek hizmeti alıyorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam
ettiği sürece hem bu Kullanıcı hem de SAP ERP Employee Self Service (ESS) User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kaydı yaptırmalıdır.
Enterprise Extensions ile Kullanılan BaĢlıca Metrikler
Enterprise Foundation Paketi SAP ERP ve beĢ (5) SAP Application Professional User içerir.
Yıllık SipariĢ bir yılda iĢlenen harici olarak oluĢturulmuĢ satıĢ ve servis veya satın alma sipariĢlerinin toplam sayısı olarak tanımlanır. Harici olarak
oluĢturulmuĢ sipariĢler, bir SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcısı tarafından girilmemiĢ sipariĢlerdir.
Ana Kayıtlar Ģirket ve bordrosu hesaplanan bir çalıĢan arasındaki sözleĢmeye dayalı iliĢkiyi temsil eder.
Pozisyonlar bir organizasyon, iĢ birimi, coğrafi konum gibi muhtemelen SAP E-Recruiting kullanılarak doldurulacak pozisyonlar olarak tanımlanır.
Bunun, belirli bir yıldaki boĢ pozisyonların sayısıyla aynı olmadığını unutmayın. Her pozisyon, pozisyonun yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak
tanımlanmasına bakılmaksızın, yalnızca tek bir çalıĢan eĢitlenir. Örneğin bir Ģirkette, 4.000'i beyaz yakalı ve 6.000'i mavi yakalı 10.000 pozisyon
olduğunu düĢünün. ġirkette beyaz yakalı pozisyonlarını doldurmak için E-Recruiting, mavi yakalı pozisyonlarını doldurmak için bir baĢka çözüm (veya
kağıt formlar) kullanılıyor. SAP E-Recruiting motoru, fiyatı 4.000/500 = 8 blok olarak hesaplayacaktır.
Öğrenim Gören , uygulamaya eriĢen ve uygulamanın iĢlediği öğrenim hizmetlerine katılan herhangi bir kiĢi olarak tanımlanır.
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Etkin MüĢteriler / Satıcılar geçen 2 yıl içerisinde finansal iĢlem verileri içeren etkin iĢ ortağı ana kayıtlarıdır. ĠĢ Ortağı, etkin iĢ ortakları (müĢteriler,
satıcılar, yan kuruluĢlar veya genel merkezler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) anlamına gelir.
Gelir, normal iĢ faaliyetlerinden ve faizler, kâr payları, imtiyazlar veya diğer kaynaklardan elde ettiği yıllık kazançtır.
SAP Account & Trade Promotion Management ve SAP Trade Promotion Optimization için yalnızca bu paketin özelliklerini kullanan iĢ veya bölümle
bağlantılı gelir gereksinimleri göz önüne alınır.
ĠĢletme Bütçesi SAP müĢterisinin (devlet dairesi, kurum, program veya departman) toplam yıllık kamu sektörü bütçesi olarak tanımlanır.
Program Bütçesi lisanslı Yazılım ile yönetilen ve programın gerçekleĢtirilmesi için savunma organizasyonuna (yapısal veya sözleĢmeli) gerekli
özellikleri kazandırmak üzere ayrılan bütçedir.
Yönetim Altındaki Varlıklar bilançoda açıklanan ve SAP çözümü ile iĢlenen toplam varlıklar olarak tanımlanır.
Kullanıcı, doğrudan veya dolaylı olarak Yazılım'a eriĢen kiĢi anlamına gelir.
SAP Real Estate Management için Kullanıcı, ofis, perakende, sınai mülkiyet ve benzeri portföyler yöneten kiĢi olarak tanımlanır. Hem sahip olunan
hem de faaliyet gösterilen alanları ve hem ticari hem de kurumsal gayrimenkul yönetimini kapsar.
SAP Oil & Gas Secondary Distribution için Kullanıcı, bir veya daha fazla SAP Oil & Gas Secondary Distribution iĢlem koduna eriĢen kiĢi olarak
tanımlanır.
Kiralık Birimler SAP Real Estate Management ile yönetilen tüm kiralık nesneler olarak tanımlanır.
Toprak Parselleri, Yazılım ile yönetilen toprak birimleridir.
ÇalıĢanlar Lisans Sahibi tarafından istihdam edilen toplam çalıĢan sayısı (sözleĢmeli çalıĢanlar dahil olmak üzere) olarak tanımlanır..
Komisyon Alanlar, SAP Incentive and Commissions Management aracılığıyla herhangi bir türden ödeme alan kiĢilerdir.
WCM Tesisi fiziksel bir tesis veya bir ağ konumu olarak tanımlanır.
Servis ĠĢlemleri, iĢ desteği iĢlev alanı baĢına bilet/vaka, Ģikayet, olay, servis sözleĢmesi, garanti talebi ve servis sipariĢlerinin yıllık toplam sayısı olarak
tanımlanır.
Finansal Nesneler finansal nesnelerin sayısıdır (Ana Veri Yönetimi sisteminde depolanan Grup Hesabı, ĠĢlem Hesabı, Masraf ÇeĢidi, Ģirket, kâr
merkezi, masraf yeri toplamı).
Hedge Hacmi, kendisine Hedge muhasebesi faiz oranı riski uygulanması gereken finansal varlıkların ve/veya borçların hacmi anlamına gelir. Yönetilen
hacim ne kadar büyükse o kadar fazla Hedge iĢlevine ihtiyaç duyulur.
ĠĢ Ortağı Nesneleri (MDG) Master Data Governance sisteminde saklanan tüm iĢ ortağı türünde nesnelerin toplam sayısı olarak tanımlanır. ĠĢ ortağı
türünde kullanıcı tanımlı nesnelerin (Vendor, B2B Customer, B2B Contact, Employee, ĠĢ Ortağı vb.) yanı sıra tedarikçi nesnelerinin toplamıdır. Kullanıcı
tanımlı nesne Mater Data Governance çatısı kullanılarak oluĢturulmuĢtur. ĠĢ Ortağı, Ģirket ile herhangi bir iĢ iliĢkisi olan bir iĢletme içindeki bir kiĢi, bir
iĢletme içindeki bir grup kiĢi veya bizzat bir iĢletme olabilir.
Ürün ve Diğer Veri Nesneleri (MDG), Finansallar veya ĠĢ Ortağı Nesnesi türünde olmayan ve Master Data Governance sisteminde saklanan tüm veri
nesnelerinin toplam sayısı olarak tanımlanır. Bu, kullanıcı tanımlı nesnelerin (Ürün, Kalem, SözleĢme, Yer, Varlık gibi) yanı sıra tüm malzeme
nesnelerinin toplamıdır. Kullanıcı tanımlı nesne Mater Data Governance çatısı kullanılarak oluĢturulmuĢtur.
ĠĢ Kolu ve Sektör Portföyleriyle Kullanılan BaĢlıca Metrikler
Hesaplar hesaplar (cari hesaplar, tasarruf hesapları ve ticari hesaplar) veya iĢlemler (menkul değer iĢlemleri (spot + vadeli iĢlemler) ve MM / FX
iĢlemleri). Hesaplar terimi SAP Capital Yield Tax Management bağlamında vergileri hesaplamak veya vergi muafiyetlerini belirlemek için CYT
bileĢenini kullanan hesapların (örn. cari, tasarruf ve ticaret hesaplarının) sayısı olarak tanımlanır.
Etkin SözleĢmeler enerji üretim ve dağıtım Ģirketi ile bir iĢ ortağı arasındaki, iĢ ortağına elektrik, gaz, su, kanalizasyon hizmetleri veya atık / temizlik
hizmetlerine sağlanmasına yönelik anlaĢmalar olarak tanımlanır. Bu nedenle, sağlanan her hizmet için ayrı bir sözleĢme oluĢturulmalıdır (örn. enerji
üretim ve dağıtım Ģirketi bir iĢ ortağına elektrik, su ve temizlik hizmetleri sağlıyorsa, üç ayrı sözleĢme yapılmalıdır). SözleĢmenin bitiĢ tarihi sistem
tarihinden sonraysa veya bununla aynıysa, sözleĢme etkin olarak kabul edilir.
Etkin ĠĢ Ortağı Organizasyonları marka sahibinin iĢ yaptığı etkin iĢ ortağı organizasyonlarının sayısı olarak tanımlanır.
Etkin Kayıtlı Araç Plakaları son 12 ay içerisinde fatura alan kayıtlı Plakalar olarak tanımlanır.
Reklam SatıĢ Değeri bir yılda SAP Advertising Sales for Media tarafından yaratılan tüm reklam satıĢlarının toplam tahmini değeridir.
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Yıllık Kamu Sektörü Bütçesi SAP müĢterisinin (yani devlet dairesi, kurum, program veya departman) yıllık toplam kamu sektörü bütçesi olarak
tanımlanır.
Yıllık Gelir ve Giderler (SAP Billing for Telecom veya SAP Charging and Billing for High Tech için) elde edilen Yıllık Gelir ve ödenen Yıllık Giderler
(komisyonlar, telif ücretleri, gelir payı vb.) olarak tanımlanır. bu tutarlar SAP Billing for Telecom veya SAP Charging and Billing for High Tech ile iĢlenen
fiyatlandırma ve satıĢ olayları bazında elde edilir. Gelir ve Giderler pozitif değerlerdir, böylece giderler gelirden kesilmez.
Yıllık Gelir ve Giderler (SAP Charging and Billing for Banking için), elde edilen Yıllık Gelir ve ödenen Yıllık Giderler (komisyonlar, telif ücretleri, gelir
payı vb.) olarak tanımlanır ve bu tutarlar, fiilen SAP Service to Cash for Banking tarafından iĢlenen fiyatlandırma ve iĢlemler, örn. gelir ve giderler
komisyonlar, telif ücretleri, gelir payı vb.) bazında elde edilir. Bu nedenle, Gelir ve Giderlerin her ikisi de pozitif değerlerdir; yani Giderler Gelirler
rakamlarıyla denkleĢtirilmez.
ĠĢlenen Günlük Ortalama ĠĢlem/Seyahat Sayısı (12 ay boyunca), gün baĢına Birlikte Faturalamadan veya Olay Ayrıntısı Kayıtları Faturalamadan
geçen iĢlemlerin/Seyahatlerin/Olay Ayrıntı Kayıtlarının/Faturalama Kalemlerinin sayısı olarak tanımlanır. Günlük iĢlem sayısı, son 12 ay boyunca
gerçekleĢtirilen ortalama iĢlem sayısı olarak ölçülür.
KarĢılanamayan SipariĢ, takvim yılı baĢına karĢılanamayan sipariĢ kokpitinde iĢlenen karĢılanamayan sipariĢ görevlerinin ortalama sayısı olarak
tanımlanır.
Banka Komisyonu Alıcısı, bir banka iĢiyle ilgili olarak ICM aracılığıyla herhangi bir türden ödeme alan kiĢi olarak tanımlanır (mevcut komisyon
sözleĢmesi).
Banka Kartları, yıllık bazda Price Optimization çözümü kullanılarak fiyatlandırılacak kart hesaplarının (Kredi Kartları, Çek Kartları) sayısı olarak
tanımlanır.
Merkez ve Uzak Konumlar: Merkez konum, uzak konumlara yedek parça ve malzeme tedariki yapılan merkezi bir depo veya dağıtım merkezidir. Deniz
üzerindeki tesisler (örn. platformlar) veya uzak kara tesisleri, Petrol ve Gaz sektöründeki uzak konumlara örnek olarak gösterilebilir. Madencilik
sektöründeki uzak konumlara örnek olarak madenler veya iĢleme merkezleri sayılabilir.
Big Tickets, bir takvim yılında leasing sözleĢmelerinde finanse edilen nesnelerin (varlıkların) sayısı olarak tanımlanır. Kiralanan varlığın değerine bağlı
olarak (finanse edilen tutar), SAP Leasing için 5 farklı ticket boyutu tanımlanmıĢtır. Big tickets, (varlık değeri 100.001 € - 500.000 € arasında olan) enerji
yönetim makineleri, yüksek değere sahip arabalar, özel amaçlı makineler, baskı makineleri, ev otomasyonu makineleridir.
Üretilen BOEPD: BOEPD, Üretilen Günlük Petrol Varili miktarı anlamına gelir. Petrol ve gaz sektöründe kullanılan; üretilen, çizelgelenen veya satılan
hidrokarbon (alıĢılmıĢ kaynaklardan veya istisnai kaynaklardan) miktarını toplamaya olanak sağlayan bir ölçü birimidir. Örneğin, gaz üretimi genellikle
"günde kübik metre" gibi zaman döneminde hacim cinsinden ölçülür ve üretilen toplam petrol ve gaz miktarını tutarlı bir ölçümle belirlemek için varil
petrol cinsinden dengine dönüĢtürülür. BOEPD'ye dönüĢtürme, aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
Üretilen BOEPD için yalnızca üretilen hidrokarbonlar geçerlidir. Fiyatlandırma için Üretilen BOEPD baz alınamıyorsa (henüz ham petrol veya gaz üretimi
olmayan yeni giriĢimler), giriĢim tarafından planlanan veya tahmini üretim geçerli olacaktır.
ABD'de Üretilen BOEPD: BOEPD, Gün BaĢına Petrol Varili KarĢılıktır. Petrol ve gaz sektöründe kullanılan; üretilen, çizelgelenen veya satılan
hidrokarbon (alıĢılmıĢ kaynaklardan veya istisnai kaynaklardan) miktarını toplamaya olanak sağlayan bir ölçü birimidir. Örneğin, gaz üretimi genellikle
"günde kübik metre" gibi zaman döneminde hacim cinsinden ölçülür ve üretilen toplam petrol ve gaz miktarını tutarlı bir ölçümle belirlemek için varil
petrol cinsinden dengine dönüĢtürülür. BOEPD'ye dönüĢtürme, aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
ABD'de Üretilen BOEPD için yalnızca ABD'de üretilen hidrokarbonlar geçerlidir.Fiyatlandırma için Üretilen BOEPD baz alınamıyorsa (henüz ham petrol
veya gaz üretimi olmayan yeni giriĢimler), giriĢim tarafından planlanan veya tahmini üretim geçerli olacaktır.
ABD DıĢında Üretilen BOEPD: BOEPD, Gün BaĢına Petrol Varili KarĢılık anlamına gelir. Petrol ve gaz sektöründe kullanılan; üretilen, çizelgelenen
veya satılan hidrokarbon (alıĢılmıĢ kaynaklardan veya istisnai kaynaklardan) miktarını toplamaya olanak sağlayan bir ölçü birimidir. Örneğin, gaz üretimi
genellikle "günde kübik metre" gibi zaman döneminde hacim cinsinden ölçülür ve üretilen toplam petrol ve gaz miktarını tutarlı bir ölçümle belirlemek için
varil petrol cinsinden dengine dönüĢtürülür. BOEPD'ye dönüĢtürme, aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
ABD DıĢında Üretilen BOEPD için yalnızca ABD dıĢında, küresel olarak üretilen hidrokarbonlar geçerlidir. Fiyatlandırma için Üretilen BOEPD baz
alınamıyorsa (henüz ham petrol veya gaz üretimi olmayan yeni giriĢimler), giriĢim tarafından planlanan veya tahmini üretim geçerli olacaktır.
Çizelgelenen/Planlanan BOEPD: BOEPD, Gün BaĢına Petrol Varili KarĢılık anlamına gelir. Petrol ve gaz sektöründe kullanılan; üretilen, çizelgelenen
veya satılan hidrokarbon (alıĢılmıĢ kaynaklardan veya istisnai kaynaklardan) miktarını toplamaya olanak sağlayan bir ölçü birimidir. Örneğin, gaz üretimi
genellikle "günde kübik metre" gibi zaman döneminde hacim cinsinden ölçülür ve üretilen toplam petrol ve gaz miktarını tutarlı bir ölçümle belirlemek için
varil petrol cinsinden dengine dönüĢtürülür. BOEPD'ye dönüĢtürme, aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
Çizelgelenen/Planlanan BOEPD için yalnızca çizelgelenen/planlanan hidrokarbonlar geçerlidir.
Satılan BOEPD: BOEPD, Üretilen Günlük Petrol Varili miktarı anlamına gelir. Petrol ve gaz sektöründe kullanılan; üretilen, çizelgelenen veya satılan
hidrokarbon (alıĢılmıĢ kaynaklardan veya istisnai kaynaklardan) miktarını toplamaya olanak sağlayan bir ölçü birimidir. Örneğin, gaz üretimi genellikle
"günde kübik metre" gibi zaman döneminde hacim cinsinden ölçülür ve üretilen toplam petrol ve gaz miktarını tutarlı bir ölçümle belirlemek için varil
petrol cinsinden dengine dönüĢtürülür. BOEPD'ye dönüĢtürme, aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
Satılan BOEPD için yalnızca satılan hidrokarbonlar geçerlidir.
DönüĢtürme kuralları: Yukarıda sayılan Metrik Tanımları metrik BOEPD (Gün BaĢına Petrol Varili KarĢılık) bazındadır. MüĢteri paketleri farklı petrol
ürünleri (örn. ham petrol, benzin, doğal gaz gibi rafine edilmiĢ ürünler veya sıvı petrol ürünleri - LPG) için ve/veya varilden farklı ölçü birimlerinde
kullanmayı isteyebilir. Bu ürünlerin ve ölçü birimlerinin BOEPD'ye dönüĢtürülmesi için aĢağıdaki dönüĢtürme tablosu kullanılabilir.
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DönüĢtürme Faktörleri:
DönüĢtürülecek
kilolitre

varil

ABD galonu

ton / yıl

1

1,165

7,33

307,86

-

Kilolitre

0,8581

1

6,2898

264,17

-

Varil

0,1364

0,159

1

42

-

ABD Galonu

0,00325

0,0038

0,0238

1

-

Varil/gün

-

-

-

-

49,8

Ham Petrol*
Kaynak
Birim

ton (metrik)

Ton (metrik)

Çarpma

*Dünya çapında ortalama ağırlık bazında.
Kaynak Birim
Ürünler

varili tona

tonu varile

kilolitreyi tona

tonu kilolitreye

Çarpma
LPG

0,086

11,6

0,542

1,844

Benzin

0,118

8,5

0,740

1,351

Kerosen

0,128

7,8

0,806

1,240

Gaz yağı /
0,133
mazot

7,5

0,839

1,192

Fuel oil

6,7

0,939

1,065

0,149

DönüĢtürülecek
Doğal Gaz milyar metreküp NG
ve LNG

milyar
kübik
kadem
NG

milyon ton petrol karĢılığı

milyon ton LNG

trilyon Ġngiliz
termal birimi

milyon
varil
petrol karĢılığı

1
milyar 1
metreküp
NG

35,3

0,90

0,73

36

6,29

1
milyar 0,028
kübik
kadem NG

1

0,026

0,021

1,03

0,18

1
milyon 1,111
ton petrol
karĢılığı

39,2

1

0,805

40,4

7,33

1
milyon 1,38
ton LNG

48,7

1,23

1

52,0

8,68

1
trilyon 0,028
Ġngiliz
termal
birimi

0,98

0,025

0,02

1

0,17

1
milyon 0,16
varil petrol
karĢılığı

5,61

0,14

0,12

5,8

1

Kaynak
Birim

Çarpma

Ölçü Birimi
1 metrik ton = 2204,62 lb. = 1,1023 kısa ton
1 kilolitre = 6,2898 varil
1 kilolitre = 1 metreküp
1 kilokalori (kkal) = 4,187 kJ = 3,968 Btu
1 kilojoule (kJ) = 0,239 kkal = 0,948 Btu
1 Ġngiliz termal birimi (Btu) = 0,252 kkal = 1,055 kJ1 kilowatt-saat (kWh) = 860 kkal = 3600 kJ = 3412 Btu
OGSD User: SAP Oil & Gas Secondary Distribution kullanıcısı bir veya daha fazla SAP OGSD iĢlem koduyla çalıĢan bir kullanıcıdır.
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ĠĢ Ortağı
SAP In-House Cash için ĠĢ Ortakları, son 2 yıl içerisinde finansal iĢlem verisi içeren ana kayıtlara sahip etkin iĢ ortakları olarak tanımlanır. Etkin iĢ
ortakları ilgili yan kuruluĢlar, genel merkezler ve harici bankalardır. Harici bankalar, In-House Nakit Merkezi (Genel Merkez) ve harici banka arasında
nakit transferi için kullanılacak bankalar olarak tanımlanır.
SAP Bank Communication Management için ĠĢ Ortakları, son 2 yıl içerisinde finansal iĢlem verisi içeren ana kayıtlara sahip etkin iĢ ortakları olarak
tanımlanır. Etkin iĢ ortakları, son 2 yıl içerisinde hakkında finansal iĢlem verisi bulunan ilgili müĢteriler ve satıcılardır.
SAP Constituent Services for Public Sector için ĠĢ Ortağı, bir vatandaĢ veya mali destek almak üzere baĢvuru yapan bir kiĢidir.
SAP Payment Processing for Public Sector ve SAP Receivables and Payables Management for Public Sector için ĠĢ Ortağı bir vatandaĢ, organizasyon
veya Ģirket olarak tanımlanır.
SAP Tax and Revenue Management for Public Sector için ĠĢ Ortağı, bir vatandaĢ, vergi mükellefi, vergi aracısı / vergi muhasebecisi olarak tanımlanır.
Yukarıda sayılan paketlere son derece sınırlı bir dizi görev (yani doküman görüntüleme, adres değiĢikliği, fatura ödeme ve teslimat teyidi ve e-form
doldurma) için eriĢen harici kullanıcılar için kullanıcı lisansı gerekmez.
Kasa Mevcudu Kontrol Noktaları, banka ofisleri (Ģubeler), ATM'ler, merkezi kasa daireleri ve APO'da (Advanced Planning and Optimization) para
birimi ağı arz ve talebini planlamak için modellenen ve kullanılan merkezi kasa daireleri gibi bir dizi kasa mevcudu kontrol noktası olarak tanımlanır.
ġikayet Vakaları bir yıllık dönemde Claims Management'da oluĢturulan yeni Ģikayetlerin sayısı olarak tanımlanır.
Seri ilanlar bir yıllık dönemde SAP Ad Editor ile tasarlanan reklam versiyonlarının sayısı olarak tanımlanır.
Satılan Mallar, SAP ERP'de modellendiği Ģekliyle satılan malların (örn. Bakır Konsantresi, Molibden, Demir Cevheri, Altın, Kömür, KurĢun) sayısı olarak
tanımlanır.
Tüketici Kredileri, Tüketici Kredilerinin sayısıdır (Araç Kredileri yıllık bazda Price Optimization aracı kullanılarak fiyatlandırılacaktır).
SAP Customer Financial Management for Utilities ve SAP Customer Financial Management for Wholesale Utilities içinSözleĢme Hesabı, aynı
tahsilat/ödeme koĢullarına tabi sözleĢmeler veya sözleĢme kalemleri için kayıt verilerinin iĢlendiği hesap olarak tanımlanır.
SAP Customer Financials Management for Telecommunications ve SAP Convergent Invoicing for Telecommunications için SözleĢme Hesabı, aynı
tahsilat/ödeme koĢullarına tabi sözleĢmeler veya sözleĢme kalemleri için kayıt verilerinin iĢlendiği hesap olarak tanımlanır. Fiyatlandırma, ana
dosyadaki maksimum SözleĢme hesabı sayısı bazında gerçekleĢtirilir.
SAP Bill-to-Cash Management for Postal ve SAP Bill-to-Cash Management for Postal için SözleĢme Hesabı, birlikte faturalama seçeneği: Bu
bağlamda bir sözleĢme hesabı, sözleĢme veya sözleĢme kalemlerine yönelik kayıt verilerinin, aynı tahsilat/ödeme anlaĢmasına tabi olduğu bir
sözleĢme hesabı anlamına gelir. Fiyatlandırma, ana dosyadaki maksimum SözleĢme hesabı sayısı bazında gerçekleĢtirilir. SözleĢme hesapları, açık
kalemlerin ve ödemelerin toplandığı müĢteri alt defterleridir. MüĢteriye göre farklı hesaplar kullanılabilir.
ġirket Hesapları, ġirket Hesaplarının sayısı olarak tanımlanır. ġirket Hesapları, genellikle hiyerarĢik hesap yapılarının / gruplarının bir parçası olan,
kurumsal pazar için yüksek değerli ve büyük ölçüde özelleĢtirilmiĢ mevduatlar ve ödeme ürünleridir. Fiyatlandırma tek bir hesap bazında değil, genellikle
hesap grubu bazında yapılır (örn. nakit havuzu). ġirket Hesapları bir ana sözleĢmeye dahil edilebilir ve bu durumda SAP for Banking uygulaması veya
harici bir sistem aracılığıyla yönetilebilir.
Kurumsal MüĢteriler, MüĢteri Dosyalarının sayısı olarak tanımlanır ve bu da iĢ ortaklarının (müĢteriler, müĢteri adayları, ilgili kiĢiler vb.) sayısıdır;
Perakende MüĢterileri, Kurumsal MüĢteriler ve Banka ÇalıĢanlarının (ÇalıĢan Yardım Masası söz konusu olduğunda) ayırt edilmesi gerekir; çözümün
planlanan kullanımıyla ilgili/kullanım için (belirli departman/Ģube, müĢteri grubu vb.) uygun tüm iĢ ortakları sayılmalıdır. ÇalıĢan Yardım Masası söz
konusu olduğunda (SAP Solution Manager kullanılarak) bu metrik yardım masası personeline uygulanır. Yalnızca sorun bildiriminde bulunan çalıĢanlar
için Employee User ücreti alınır.
ġirket Kredileri kurumsal pazar için büyük ölçüde özelleĢtirilmiĢ ve yüksek değerli kredi ürünleridir.
MüĢteri, veritabanındaki etkin iĢ ortağı kayıtları sayısı olarak tanımlanır.
Pazarlama Yapılan MüĢteriler Ģu Ģekilde hesaplanır: Belirli bir takvim yılında herhangi bir etkin (gerçekleĢtirilmiĢ) kampanyada yer alan ayrı
müĢterilerin
sayısı
ARTI
bir
takvim
yılındaki
sadakat
programlarında
yer
alan
ayrı
etkin
üyelerin
sayısı.
Bir üye, kendisi için kaydedilen aktivitelerin sayısına bakılmaksızın, SAP CRM sistemindeki üyelik kaydı durumu "etkin" olduğu sürece etkin sayılır.
Ton Olarak BoĢ Ağırlık (DWT) bir geminin taĢıdığı veya güvenli bir Ģekilde taĢıyabileceği ağırlık miktarı olarak tanımlanır. Diğer nakliye Ģekillerinde
DWT, Ton'a karĢılık gelir.
Mevduatlar yıllık bazda Price Optimization çözümü kullanılarak fiyatlandırılacak mevduat hesaplarının (Tasarruf, Para Piyasası, Cari, Mevduat
Sertifikaları vb.) sayısı olarak tanımlanır.
Türevler, değerleri baĢka bir menkul değere bağlı olarak değiĢen bir finansal enstrüman olarak tanımlanır.
Cihaz, Mobil POS uygulaması için POS cihazı veya Mobil Cihaz olarak tanımlanır.
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Çizelgelenen ÇalıĢanlar, çizelgeleme çalıĢtırmasında göz önüne alınması gereken maksimum çalıĢan sayısı olarak tanımlanır.
Tek Parçalı Ekipmanlar ana ekipman kayıtları olarak tanımlanır. Ekipman ve Araç Yönetimi'ne (ETM) tayin edilen her ana ekipman kaydı fiyatlandırma
için sayılır. Ana ekipman kaydı tek bir kalem olarak (örn. bir vinç) veya “çok parçalı ekipman” (örn. envanterde 100 matkap olması gibi) konfigüre
edilebilir, her iki durumda da fiyatlandırma için yalnızca bir ana ekipman kaydı sayılır.
Olaylar, bir yıllık dönem boyunca veritabanında iĢlenen ve depolanan olay verilerinin maksimum sayısı olarak tanımlanır.
Mamul Kalemler, bir yılda müĢteri tarafından üretilen veya tutulan ek mamul kalemlerin toplam sayısı olarak tanımlanır. Mamul kalem; motor, aks ve
Ģanzıman montajı gibi araç montajlarını ve büyük montajları temsil eder. SAP DBM sisteminden gönderilen veya bu sistem tarafından alınan, daha fazla
iĢlenmeyen ve Dealer Business Management (DBM) servis sipariĢleri tarafından oluĢturulan garanti talepleri kapsama dahildir. Garanti iĢlevlerinin daha
uzun süre kullanılması durumunda bu istisna geçerli değildir. Garanti talebi fiyatlandırmaları (servis talepleri) “SAP Aftersales Support for Automotive”'e
uygun olarak gerçekleĢtirilecektir.
Mamul Ürünler, hızlı planlama matrisi, sıra planlama tablosu ve/veya karma malzeme grubu planlamasında planlanan mamul ürünlerin sayısı olarak
tanımlanır.
Tam Zamanlı ĠĢ Gücü (FTE): Tam Zamanlı ĠĢ Gücü hem lisans sahibi organizasyon tarafından istihdam edilen çalıĢanlar, hem de acil durumla ilgili
faaliyetler için geçici veya daimi olarak istihdam edilen ve lisans sahibi organizasyon tarafından afet veya acil durum yönetimi amacıyla görevlendirilen,
yerleĢtirilen ve yönetilen çalıĢan olmayan kiĢiler olarak tanımlanır.
Tam Zamanlı Kayıtlı Öğrenciler veya Denkleri Ģöyle tanımlanır:

Tam Zamanlı Öğrencilerin Sayısı: Yani geçerli akademik yılda derslerin tamamı için kuruma kayıt yaptırmıĢ öğrenciler.

Tam Zamanlı Öğrenci Denklerinin Sayısı (örneğin Yarı Zamanlı bir öğrenci, Tam Zamanlı bir öğrencinin bir bölümünü temsil edebilir.
Kapitalize Edilebilir Varlıklar, Finansman ĠĢ Yeri, Mortgage ve Leasing Kiralama.
Finanse Edilen Varlıklar, SAP Funding Management tarafından yönetilen ve içinde bulunulan zamanda yeniden finanse edilen tüm sözleĢmeler
(finansal kiralama, krediler vb.) olarak tanımlanır. Bu bağlamda, efektif tutar “sabit” veya “finanse edildi” durumundaki tüm yeniden finansman iĢlemlerinin
toplamıdır.
Bir sigorta Ģirketinin Brüt Yazılan Primleri (GWP) bir mali yıl içinde SAP çözümü tarafından iĢlenen toplam brüt yazılan primler olarak tanımlanır.
Gigawatt (GW) , kurulu kapasitenin ölçü birimi olarak tanımlanır. Kurulu kapasite, bir tesisin nominal kapasiteye istinaden sahip olduğu en yüksek üretim
kapasitesidir. Bir elektrik santrali için elektrik gücünün yanı sıra termal güç de değerlendirilmelidir. Bir enerji santralinin kurulu kapasitesi Watt cinsinden
ölçülür ve birim olarak Megawatt (MW) veya Gigawatt (GW) kullanılır.
Ev Teminatlı Ürünler yıllık bazda Price Optimization çözümü kullanılarak fiyatlandırılacak ev teminatlı kredilerin (HELOC, HEL ve FRLO gibi) sayısı
olarak tanımlanır.
Yüksek Değerli Krediler: Yüksek Değerli Kredilerin sayısıdır. Yüksek değerli krediler normalde, kurumsal bankacılık alanında müĢteri düzeyinde
karmaĢık bir yapıya sahiptir ve oldukça özelleĢtirilmiĢtir. Büyük olasılıkla sendikasyonlar aracılığıyla refinansmana dahil edilmiĢlerdir.
EtkileĢim Kayıtları, bir yılda SAP CRM etkileĢim merkezinde oluĢturulan etkileĢim kayıtlarının toplam sayısıdır.
Ortak GiriĢim, belirli bir iĢ taahhüdünü yerine getirmek için iki veya daha fazla tarafı bir araya getiren, sözleĢmeye dayalı bir anlaĢma olarak tanımlanır.
Tüm taraflar iĢteki kâr ve zararı paylaĢmayı kabul eder. Yıllık maksimum Ortak GiriĢim sayısı göz önünde bulundurulmalıdır.
Lisans Geliri, bir Ģirketin SAP IPM sisteminde iĢlenen fikri mülkiyet lisanslarının paraya dönüĢtürülmesiyle elde ettiği yıllık değer olarak
tanımlanır. Lisans Geliri, SAP IPM'de uygulanan fakat gelir teĢkil eden bir ödemeyle sonuçlanmayan iĢlerin (örn. takas iĢi) finansal doğrulamasını da
içerir.
Sınır Kümeleri, sistemde kullanılan geçerli Sınır Kümesi sayısı olarak tanımlanır.
Bilançodaki Kredi Hacmi: Bilançodaki Kredilerdir.
Lojistik Yerler SAP APO'da (Advanced Planning and Optimization) modellenen ve ürünlerin veya kaynakların planlandığı tesisler, dağıtım merkezleri,
müĢteriler ve tedarikçiler/satıcılar olarak tanımlanır.
MüĢteri ile ĠĢbirliği senaryosu dahilinde Yer, sistemi uygularken ve kullanırken tanımlanması gereken bir ana veri parçasıdır. Yer; iĢ birliğiyle ilgili ve
MüĢteri ile ĠĢbirliği senaryosu tarafından kapsanan iĢ birliği süreçlerinin bir parçası olan herhangi bir tesis, depo, dağıtım merkezi anlamına gelir. Bu, tüm
müĢteri yerlerini, örn. mal kabulü ve tüm tedarikçi yerlerini, örn. mal sevkiyatı veya MüĢteri ile ĠĢbirliği senaryolarını çalıĢtırırken baĢka bir Ģekilde
sistemde tanımlanması gereken yerleri kapsar.
Harici Üretim senaryosu dahilinde Yer, sistemi uygularken ve kullanırken tanımlanması gereken bir ana veri parçasıdır. Yer; iĢ birliğiyle ilgili ve Harici
Üretim senaryosu tarafından kapsanan iĢ birliği süreçlerinin bir parçası olan herhangi bir tesis, depo, dağıtım merkezi anlamına gelir. Bu, tüm fason
üreticilerin sahip oldukları ve yönettikleri yerlerin yanı sıra tüm müĢteri tarafı yerleri, yani mal kabul yerlerini veya Harici Üretim senaryolarını çalıĢtırırken
baĢka bir Ģekilde sistemde tanımlanması gereken yerleri kapsar.
Kalite ĠĢ Birliği senaryosu dahilinde Yer, sistemi uygularken ve kullanırken tanımlanması gereken bir ana veri parçasıdır. Yer; iĢ birliğiyle ilgili ve
Kalite ĠĢ Birliği senaryosu tarafından kapsanan iĢ birliği süreçlerinin bir parçası olan herhangi bir tesis, depo, dağıtım merkezi anlamına gelir. Bu, tüm
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tedarikçilerin sahip oldukları ve yönettikleri yerlerin yanı sıra tüm müĢteri tarafı yerleri, yani mal kabul yerlerini veya Kalite ĠĢ Birliği senaryolarını
çalıĢtırırken baĢka bir Ģekilde sistemde tanımlanması gereken yerleri kapsar.
Satıcı ile ĠĢbirliği senaryosu dahilinde Yer, sistemi uygularken ve kullanırken tanımlanması gereken bir ana veri parçasıdır. Yer; iĢ birliğiyle ilgili ve
Satıcı ile ĠĢbirliği senaryosu tarafından kapsanan iĢ birliği süreçlerinin bir parçası olan herhangi bir tesis, depo, dağıtım merkezi anlamına gelir. Bu, tüm
tedarikçilerin sahip oldukları ve yönettikleri yerlerin yanı sıra tüm müĢteri tarafı yerleri, yani mal kabul yerlerini veya Tedarikçi ile ĠĢbirliği senaryolarını
çalıĢtırırken baĢka bir Ģekilde sistemde tanımlanması gereken yerleri kapsar.
Yalın Yönetim senaryosu dahilinde Yer, SNC çözümünün (ICH) ana dosyasındaki tüm iĢ ortağı yerlerinin (hem müĢteri hem de tedarikçi yerleri) yanı
sıra, JITCU tablosundaki tüm bağlı JIT/JIS (Just-in-time/Just-in-sequence) iĢ ortakları olarak tanımlanır. Her lisanslı iĢ ortağı ek olarak yeri bir yılda
50.000 gelen JIT/JIS çağrısı içerir. Bu durumda Bağlı ĠĢ Ortağı yerleri / iĢ ortakları, lisans ücretini hesaplamak için müĢteri tesisi baĢına sayılır (örn. bir
Ģirketin bir müĢteri tesisine sevkiyat yapan 2 tedarikçi tesisi, 2 iĢ ortağı tesisi olarak sayılmalıdır).
Bakım Nesnesi MSP (Maintenance and Service Planning) ana dosyasında (uçak, motor gibi büyük montajlar) tanımlı tüm nesneler olarak
tanımlanır..
Pazarlama ĠĢlemleri: SAP CRM sisteminde tanımlanan etkin kampanyaların sayısı artı yıl baĢına etkin Market Development Funds MDF programı
üyeliği sayısı olarak tanımlanır. Etkin bir MDF programı üyeliği, bir iĢ ortağının söz konusu yılda en az bir MDF inisiyatif talebi gönderdiği üyeliktir.
Medium Tickets, bir takvim yılında leasing sözleĢmelerinde finanse edilen nesnelerin (varlıkların) sayısı olarak tanımlanır. Finanse edilen tutara bağlı
olarak SAP Leasing için 5 farklı ticket boyutu tanımlanmıĢtır. Medium tickets'a örnek olarak kamyonlar, büyük araçlar, inĢaat ekipmanları ve forklift'ler
(varlık değeri 50.001 € - 100.000 € arasında olan) gösterilebilir.
Mortgage'lar: Mortgage'lar, yıllık bazda Price Optimization çözümü kullanılarak fiyatlandırılacak mortgage hesaplarının sayısı olarak tanımlanır.
Mikro Krediler, geliĢmekte olan ülkelerde banka veya diğer kurumlar tarafından sağlanan yüksek oranda standartlaĢtırılmıĢ, düĢük değerli krediler
olarak tanımlanır. Mikro krediler, bir bireye veya gruplara genellikle teminatsız olarak sunulabilir.
Mikro Tasarruf Hesapları, kiĢilere genellikle minimum bakiye koĢulu olmadan, gelecekte kullanmak üzere küçük tutarlarda para biriktirme olanağı
sağlayan, yüksek oranda standartlaĢtırılmıĢ mevduat hizmetleri olarak tanımlanır. Bu bir sabit vadeli mevduat hesabı olamaz.
Yıllık Vaka Sayısı, bir vaka yöneticisi tarafından iĢlenen belirli bir olayın çevresinde oluĢan, iliĢkili bilgiler olarak tanımlanır. ĠliĢkili bir kavram olarak,
vaka, artık SAP sisteminde bir kayıt olarak tutulan bir fiziksel dosya klasöründe bulunan bilgilerdir.
SAP CRM sistemindeki Sadakat Programı Üyelerinin Sayısı 12 ayın fiili ortalaması olarak tanımlanır.
ĠĢ Ortağı Organizasyonların Sayısı, SAP CRM sisteminde tutulan iĢ ortağı organizasyonların sayısı olarak tanımlanır.
Kayıt Sayısı, SAP CRM sisteminde tutulan iĢ ortağı ve pazarlama müĢteri adaylarının fiili 12 aylık ortalaması olarak tanımlanır.
SatıĢ ÇalıĢanlarının Sayısı, SAP CRM Sales yazılımını kullanan çalıĢanların ve iĢ ortaklarının toplam sayısı (sözleĢmeli çalıĢanlar da dahil olmak
üzere) olarak tanımlanır.
Nesneler, perakende pazarında ve OTC'de (borsa dıĢında) satılan finansal ürünler (örneğin: krediler, kredilendirme araçları) ve açık bir piyasada
(menkul kıymetler borsası) (örn. Hisseler, Borsaya Kayıtlı Opsiyon SözleĢmeleri, Tahviller) alınıp satılabilen standartlaĢtırılmıĢ ürünler için yapılan
sözleĢmeler olarak tanımlanır.
Yıllık Ayakta Hasta Günleri: Bir takvim gününde bir hasta, ayakta hasta olarak tedavi edildiğinde, söz konusu günde yapılan iĢ miktarından ve iĢin SAP
sisteminde nasıl dokümante edildiğinden (bir veya daha fazla tedavi vakasında ve bir veya daha fazla ziyaret olarak vakalar çerçevesinde) bağımsız
olarak, bu bir Ayakta Hasta Günü olarak sayılır.
Sayfa Görüntülemeleri (yıllık) bir Web sayfasının, Web sunucusunun günlük dosyaları tarafından kaydedildiği Ģekilde bir kullanıcının tarayıcısında
baĢarıyla görüntülenme (12 ayda) sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik için yalnızca SAP sunucusuna servis veren Web sayfaları sayılır.
P/C/S Nakit AkıĢına Dayalı: Perakende kredileri hariç, nakit akıĢına dayalı krediler Ģöyle tanımlanır:
1. Özel Bankacılık / Kompleks Bireysel / KOBĠ Bankacılığı / Mortgage'lar, kiĢiler ve küçük/orta ölçekli iĢletmeler için müĢteri düzeyinde belirli bir
derecede özelleĢtirilmiĢ ürünleri kapsar.
2. Kurumsal krediler, kurumsal pazar için yüksek oranda özelleĢtirilmiĢ kredi ürünleridir ve ayrıca kompleks bir yapıya sahip olabilirler.
3. Menkul değer portföyleri
Katılımcı, EriĢim Kontrolü için Bağlamın bir üyesi veya ĠĢ Bağlamı Görüntüleyiciyi kullanan bir kullanıcı olarak tanımlanır.
Yıllık Tedavi Edilen Hasta: SAP sistemi tarafından desteklenen kurumlarda bir takvim yılında tedavi edilen hasta sayısıdır. Yıl içinde hastanede kaç kez
tedavi edilmiĢ olurlarsa olsunlar, hastalar yalnızca bir kez sayılır.
Popülasyonda Tedavi Edilen KiĢiler, Yazılımın uygulandığı sağlık ağında tedavi edilen ve popülasyona dahil kiĢilerin sayısı olarak tanımlanır.
Fiziksel Yerler, tüm madenler, yoğunlaĢtırıcılar, iĢleme tesisleri, izabe tesisleri, rafineriler, dağıtım merkezleri (stok miktarı) ve gaz yolları olarak
tanımlanır.
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GeliĢmiĢ, etkin bir sayaç tayin edilmiĢ Sayım Noktası. Sayım Noktası (PoD), bir enerji üretim ve dağıtım servisinin veya diğer servislerin tedarik
edildiği noktadır. Çift yönlü iletiĢimi destekliyorsa, bir sayaç geliĢmiĢtir (“akıllı sayaç” olarak da bilinir); sistemdeki durumu "etkin" olarak ayarlanmıĢsa, bir
sayaç etkindir (genellikle sayacın hazır olduğunu göstermek için sayaç takıldıktan sonra gerçekleĢtirilir); bir tesisatta gömülü durumdaysa ve bu tesiste
Sayım Noktasına tayin edilmiĢse, bir sayaç "tayin edilmiĢtir.
Ton Cinsinden Üretim: Ton Cinsinden Üretim, bir yıllık dönemde ortalama günlük üretim hacmi olarak tanımlanır.
Küçük Tesis: 500 kiĢiye kadar çalıĢan istihdam eden bir tesis olarak tanımlanır: Tesis, Yazılım tarafından desteklenen bir iĢletmenin sahip olduğu ve
iĢlettiği fiziksel bir yerdir. Tesis baĢına çalıĢanlar, tesiste görevli tüm çalıĢanlar ve yüklenicilerdir.
SAP Product Structure Synchronization: Her harici üretim tesisi, küçük tesis olarak kabul edilecektir. Bir harici üretim sistemi; bir tedarikçinin veya
Product Structure Synchronization tarafından desteklenen üretim senaryosunun mühendislik kısmının bir parçası olan bir iĢ ortağının sahibi olduğu veya
bunlar tarafından çalıĢtırılan bir fiziksel yerdir.
Orta Büyüklükte Tesis 501 ila 5.000 kiĢiye kadar çalıĢan istihdam eden bir tesis olarak tanımlanır. Tesis, Yazılım tarafından desteklenen bir iĢletmenin
sahip olduğu ve iĢlettiği fiziksel bir yerdir. Tesis baĢına çalıĢanlar, tesiste çalıĢan tüm çalıĢanlar ve yüklenicilerdir.
Büyük Tesis 5.000 kiĢiden fazla çalıĢan istihdam eden bir tesis olarak tanımlanır. Tesis, Yazılım tarafından desteklenen bir iĢletmenin sahip olduğu ve
iĢlettiği fiziksel bir yerdir. Tesis baĢına çalıĢanlar, tesiste görevli tüm çalıĢanlar ve yüklenicilerdir.
SAP Operations Management for Mining için: Tesisler, madenler, yoğunlaĢtırıcılar, iĢleme tesisleri, izabe tesisleri, rafineriler, dağıtım merkezleri
(stok miktarı) ve gaz yolları olarak tanımlanır. ÇalıĢanlara operasyondaki Ģirket çalıĢanları, yükleniciler, yönetim ve bakım personeli dahildir.
Sayım Noktaları: Sayım Noktaları, bir enerji üretim ve dağıtım servisinin veya diğer servislerin tedarik edildiği noktalardır.
SAP Business Planning for T&L veya SAP New Product Development and Introduction for CP ile Yönetilen Portföy Bütçesi, SAP Business
Planning for T&L veya SAP New Product Development and Introduction for CP'de bulunan birleĢik "etkin" portföy kalemlerinin toplam yıllık (takvim veya
mali yıl) bütçesi olarak tanımlanır.
SatıĢ Noktaları (POS), fiziksel bir mağaza veya çok katlı mağazalardaki bölümler olarak tanımlanır. Fiyatlandırma, ana dosyadaki toplam POS giriĢi
sayısı bazında gerçekleĢtirilir.
POS ĠĢlemleri: SAP CRM sisteminde yürütülen münferit SAP CRM sistemi ve POS (SatıĢ Noktası) iĢlem kalemleri tarafından tetiklenen tek sipariĢ
dokümanlarına dayalı müĢteri sipariĢlerinin yıllık sayısıdır.
Özel Bankacılık / KOBĠ Hesapları: Özel Bankacılık / KOBĠ Hesapları, Özel Bankacılık / KOBĠ Hesaplarının sayısı olarak tanımlanır. MüĢteri düzeyinde
belli derecede özelleĢtirilen mevduat hesabı ürünleridir. Özel Bankacılık / KOBĠ Hesapları bir ana sözleĢmeye dahil edilebilir ve bu durumda SAP for
Banking uygulaması veya harici bir sistem aracılığıyla yönetilebilir.
Özel Bankacılık, Kompleks Bireysel, KOBĠ Kredileri: Özel, KarmaĢık Bireysel veya KOBĠ Kredilerinin sayısıdır. Bu iĢ türü, bireyler ve küçük/orta
ölçekli iĢletmeler için müĢteri düzeyinde belli derecede özelleĢtirilmiĢ ürünlerin yönetimini kapsar. Ürün yelpazesi, perakende bankacılık ile aynı türden
ürünleri içerir ancak bunlar daha komplekstir, özelleĢtirilme düzeyleri ve değerleri daha yüksektir.
Kamu Sektörü Harcamaları Bütçesi: Bütçe yılı tedarik zorunluluklarının yayınlanan kayıtlarındaki Ģekliyle yıllık kamu sektörü harcama bütçesidir.
ARGE Harcamaları Bütçesi: Personel sayısı, ekipman ve ilgili projeler dahil olmak üzere, Ģirket veya ilgili iĢ birimlerinin bilanço ve K/Z tablolarında
belirtildiği Ģekliyle ARGE faaliyetleri için yıllık harcamalarıdır.
Perakende Hesapları: Perakende Hesaplarının sayısıdır. Perakende Hesapları, genel pazar için basit yapıda, düĢük değerli ve standartlaĢtırılmıĢ
mevduat ürünleridir. Dahili hesaplar da perakende hesapları olarak sınıflandırılacaktır. Perakende Hesapları bir ana sözleĢmeye dahil edilebilir.
Perakende Nakit AkıĢı: Perakende kredilere dayalı nakit akıĢı, bireysel genel pazar segmenti için standartlaĢtırılmıĢ nakit akıĢına dayalı kredi ürünleri
olarak tanımlanır. Ürün yelpazesi; tüketici ürünleri, otomotiv/araç ve seyahat finansmanı için basit yapıda ve düĢük değerli kredileri kapsar.
Perakende MüĢterileri: MüĢteri Dosyalarının Sayısı = iĢ ortaklarının (müĢteriler, aday müĢteriler, ilgili kiĢiler vb.) sayısı; Perakende MüĢterileri,
Kurumsal MüĢteriler ve Banka ÇalıĢanlarının (ÇalıĢan Yardım Masası söz konusu olduğunda) ayırt edilmesi gerekir; çözümün planlanan kullanımıyla
ilgili/kullanım için (belirli departman/Ģube, müĢteri grubu vb.) uygun tüm iĢ ortakları sayılmalıdır.
ÇalıĢan Yardım Masası söz konusu olduğunda (SAP Solution Manager kullanılarak) bu metrik yardım masası personeline uygulanır. Yalnızca sorun
bildiriminde bulunan çalıĢanlar için Employee User lisansı alınmalıdır.
Perakende Kredileri: Perakende Kredilerinin sayısıdır. Perakende kredileri, bireysel genel pazar için standartlaĢtırılmıĢ kredi ürünleridir. Ürün yelpazesi
normalde basit yapıda ve düĢük değerli kredileri kapsar.
Haklar Harcaması: , bir Ģirketin fikri mülkiyet haklarının alınması için yaptığı yıllık harcamanın toplam tutarıdır. Haklar Harcaması SAP IPM'de
uygulanan anlaĢmaların finansal doğrulamasını içerir fakat giderle sonuçlanmaz (örn. takas iĢi).
SAP Sales kullanan SatıĢ ÇalıĢanlarının Sayısı, SAP CRM Sales yazılımını kullanan çalıĢanların ve iĢ ortaklarının toplam sayısı (sözleĢmeli çalıĢanlar
da dahil olmak üzere) olarak tanımlanır.
MüĢteri SipariĢleri, SAP CRM sisteminde ve bunun tarafından tetiklenen sipariĢ dokümanları bazında yıllık müĢteri sipariĢlerinin sayısı olarak
tanımlanır.
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SatıĢ Değeri, bir yılda SAP Product Sales and Distribution for Media'da oluĢturulan toplam tahmini satıĢ değeri olarak tanımlanır.
Teminat Altında AlınmıĢ Kurumsal Alacaklar, kurumsal pazar için SAP for Banking uygulaması veya harici bir sistem tarafından yönetilen ve bir veya
daha fazla teminat nesnesi ile teminat altına alınmıĢ, yüksek oranda özelleĢtirilmiĢ kredi (kredi, kredi olanakları…) ürünleridir.
Teminat Altına AlınmıĢ Mikro Krediler müĢteriye banka veya baĢka bir kurum tarafından teminat karĢılığında bireysel veya grup kredisi olarak sunulan
küçük tutarda para olarak tanımlanır.
Teminat Altına AlınmıĢ Özel Bankacılık, Kompleks Bireysel, KOBĠ Alacakları, müĢteri düzeyinde büyük oranda özelleĢtirilmiĢ, SAP for Banking
uygulaması veya harici bir sistem tarafından yönetilen ve bir veya daha fazla teminat nesnesi ile teminat altına alınmıĢ alacaklar(kredi, kredi olanakları...)
olarak tanımlanır.
Teminat Altında AlınmıĢ Perakende Alacaklar, SAP for Banking uygulaması veya harici bir sistem tarafından yönetilen ve bir veya daha fazla teminat
nesnesi ile teminat altına alınmıĢ, standartlaĢtırılmıĢ kitle pazara yönelik kredi (kredi, kredi olanakları…) ürünleridir.
Servis Sorguları, servis süreci türleri yani Ģikayetler, servis sipariĢleri, servis olayları, servis talepleri, değiĢiklikler için onarım sipariĢi talebi, garanti
talepleri ve sorunları dahil olmak üzere servisle ilgili sorguların yıllık sayısı olarak tanımlanır.
Yedek Parça Envanteri, geçerli muhasebe ilkelerine göre bilançodaki yedek parça stok envanterinin anahtar tarihteki geçerli değeri olarak tanımlanır.
Servis Talepleri ve Garanti Talepleri, servis süreci türleri yani Ģikayetler, servis sipariĢleri, servis olayları, servis talepleri, değiĢiklikler için onarım
sipariĢi talebi, garanti talepleri ve sorunları artı garanti taleplerinin sayısı (ERP'de iĢlenen) dahil olmak üzere servisle ilgili sorguların yıllık sayısı olarak
tanımlanır.
Sevkiyat, kargonun kaynaktan hedefe fiziksel olarak sevkiyatı anlamına gelir. Sevkiyatlar, yazılımda bir yıllık dönemde temsil edildiği gibi konsolide
sevkiyatlardır.
Lojistik Hizmet Sağlayıcılar: Sevkiyatlar, sistemde bir yıllık dönemde temsil edildiği gibi konsolide sevkiyatlardır (sipariĢler/rezervasyonlar/iĢler veya
kalem satırları). Sektör terimi "konĢimento" (kara, hava veya deniz yolu) ayrıca SAP sistemi içindeki bir sevkiyat için de geçerlidir.
Hadde Ürünleri: Sevkiyatlar, sistemde bir yıllık dönemde temsil edildiği gibi konsolide sevkiyatlardır. Hadde ürünleri sektöründe sevkiyatlar teslimatlara,
sevkiyatlara, konteynerlere, kamyonlara veya vagonlara karĢılık gelir.
Tüketici Ürünleri: Sevkiyatlar, sistemde bir yıllık dönemde temsil edildiği gibi konsolide sevkiyatlardır Tüketici ürünleri sektöründe, sevkiyatlar sipariĢlerin
veya yüklerin (araçlar) teslim edilmesi anlamına gelir.
Posta: Sevkiyatlar, sistemde bir yıllık dönemde temsil edildiği gibi konsolide sevkiyatlardır Teslimatlar, navlun birimleri olarak göz önüne alınır.
Teslimatlara ek olarak, konteynerler, iĢlenen birimler, sipariĢler, araçlar veya paketler de navlun birimleri olabilir.
Small Tickets, bir takvim yılında leasing sözleĢmelerinde finanse edilen nesnelerin (varlıkların) sayısı olarak tanımlanır. Finanse edilen tutara bağlı
olarak SAP Leasing için 5 farklı ticket boyutu tanımlanmıĢtır. Small tickets'a örnek olarak küçük araçlar, medikal cihazlar, BT ekipmanları (varlık değeri
5.001 € - 50.000 € arasında olan) gösterilebilir.
Yedek Parça Malzeme Ana Kayıtları,geçerli muhasebe ilkelerine göre bilançodaki yedek parça stok envanterinin anahtar tarihteki geçerli değeri olarak
tanımlanır.
Harcama Hacmi, bir Ģirketin doğrudan ve dolaylı tüm mal ve hizmetlerin tedariki için yıllık toplam harcama tutarı olarak tanımlanır.
SAP BusinessObjects Electronic Invoicing for Brazil (NFE-Inbound) lisanslanırken, yalnızca Brezilya'daki Harcama Hacmi göz önüne alınır.
Abonelikler, müĢteri ve servis sağlayıcı arasında, belirli Ģartlar ve koĢullar altında bir servise eriĢim veya söz konusu servisin kullanılmasıyla ilgili olarak
yapılan bir anlaĢma olarak tanımlanır. Bir müĢteri veya abone, farklı veya aynı servisler için bir veya daha fazla aboneliğe sahip olabilir.
Bir pakette, dahil edilen her ana servis aboneliği 1 abonelik olarak sayılır (örn. Mobil, Ġnternet GeniĢ Bandı ve IPTV servislerini içeren Üçlü Paket için üç
abonelik ücreti alınır)
Sendikasyon Kredileri,: Toptan bazda Sendikasyon Kredileri, yani big ticket'lardır (örn. altyapı projeleri için).
Telekom SipariĢleri, telekom sipariĢlerinin ve aboneliklerinin (bireysel servis ürünleri veya paketler için), değiĢiklik süreçlerinin (örn. tarife veya abonelik
değiĢiklikleri) ve iptallerin toplam yıllık sayısı olarak tanımlanır.
BaĢlıklar, yayıncı tarafından raporlandığı Ģekliyle son üç yıllık dönemde etkin olarak yönetilen baĢlıkların sayısıdır.
Üretilen Tonaj,: bir günde üretilen maksimum tonajdır.
Yolculuk/Araçlarla Ġlgili Servisler (gün baĢına), fiyatlandırma çıktıları olarak tanımlanan (burada Olay Ayrıntı Kaydı/Faturalanabilir Kalem gibi bir giriĢ
bir veya daha fazla fiyatlandırma çıktısı verebilir) ve birlikte tahsilat sistemi tarafından iĢlenen iĢlemlerin toplam sayısı olarak tanımlanır.
Yolculuk/Araçlarla Ġlgili Serviste birçok tarafın yer alması durumunda, masraf yükleme için SAP Convergent Charging motoru tarafından tetiklenen ilave
iĢlemler, orijinal iĢlemlere ek olarak sayılacaktır.
Gün BaĢına ĠĢlemler: Gün baĢına iĢlemler, fiyatlandırma çıktıları olarak tanımlanan (burada bir giriĢ bir veya daha fazla fiyatlandırma çıktısı verebilir) ve
birlikte tahsilat sistemi tarafından iĢlenen iĢlemlerin toplam sayısı olarak tanımlanır.
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Gün BaĢına ĠĢlem lisans miktarı, çok yüklü günlerde de hizmet vermek için yeterli olmalıdır. Yani yılın belirli bir gününde fiyatlandırma çıktılarının
gerçekleĢen Gün BaĢına ĠĢlem sayısı, lisanslanan Gün BaĢına ĠĢlem hacminden az veya buna eĢit olmalıdır.
Ön Ödemeli Telekomünikasyon: Tüketilen servis için önceden ödeme yapılan hesaplara yönelik fiyatlandırma veya tahsilat çıkıĢları.
Sonradan Ödemeli Telekomünikasyon: Tüketilen servis için fatura veya ödeme belgesi oluĢturulduktan sonra ödeme yapılan hesaplara yönelik
fiyatlandırma veya tahsilat çıkıĢları.
Seyahat Alacağı Talepleri , SAP TM'ye girilen ve talep olarak bildirilen Gezi veya Gider Raporlarıdır.
TaĢıt Araçları: Bir yılda sipariĢ edilen mamul kalemlerin sayısıdır. Mamul kalem; motor, aks ve Ģanzıman montajı gibi araç montajlarını ve büyük
montajları temsil eder.
Very Big Tickets, bir takvim yılında leasing sözleĢmelerinde finanse edilen nesnelerin (varlıkların) sayısı olarak tanımlanır. Finanse edilen tutara bağlı
olarak SAP Leasing için 5 farklı ticket boyutu tanımlanmıĢtır. Very big tickets'a örnek olarak gemiler, güç istasyonları, petrol platformları, uçaklar,
karmaĢık BT projeleri (varlık değeri 500.000 € değerinden büyük olan) gösterilebilir.
Very Small Tickets: Very small tickets, bir takvim yılında leasing sözleĢmelerinde finanse edilen nesne (varlıklar veya varlık içermeyen servisler) sayısı
olarak tanımlanır. Finanse edilen tutara bağlı olarak SAP Leasing için 5 farklı ticket boyutu tanımlanmıĢtır. Very small tickets'a örnek olarak
bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, fotokopi makineleri, yazıcılar (varlık değeri 0 € - 5.000 € arasında olan) gösterilebilir.
ĠĢletmenin Tam Zamanlı ĠĢ Gücü Ağırlıklı Boyutu: ĠĢletmenin ağırlıklı boyutu, askeri ve sivil personel ve yedekler dahil olmak üzere istihdam edilen
Tam Zamanlı ĠĢ Gücü (FTE) sayısını yansıtır.
Depo, bir fabrika veya iĢ yerinde, malları, hammaddeleri veya parçaları (yarı mamul ürünler) depolamak için kullanılan bir bina, oda veya alan olarak
tanımlanır.
Küçük Depo, günde en fazla 5.000 teslimat kalemi içeren depo olarak tanımlanır. Depo, bir fabrika veya iĢ yerinde, malları, hammaddeleri veya
parçaları (yarı mamul ürünler) depolamak için kullanılan bir bina, oda veya alandır. Depo büyüklüğünü belirlemek amacıyla, teslimat kalemi, malzeme
miktarından, yer belirtiminden, depolama veya çekme tarihinden ve partiden oluĢan mal giriĢine veya mal çıkıĢına iliĢkin fiili teslimatın gelen veya giden
münferit teslimat kalemidir.
Orta Büyüklükte Depo günde 5.001 ila 35.000'e kadar teslimat kalemi içeren depo olarak tanımlanır. Depo, bir fabrika veya iĢ yerinde, malları,
hammaddeleri veya parçaları (yarı mamul ürünler) depolamak için kullanılan bir bina, oda veya alandır. Depo büyüklüğünü belirlemek amacıyla, teslimat
kalemi, malzeme miktarından, yer belirtiminden, depolama veya çekme tarihinden ve partiden oluĢan mal giriĢine veya mal çıkıĢına iliĢkin fiili teslimatın
gelen veya giden münferit teslimat kalemidir.
Büyük Depo günde 35.000'den fazla teslimat kalemi içeren depo olarak tanımlanır. Depo, bir fabrika veya iĢ yerinde, malları, hammaddeleri veya
parçaları (yarı mamul ürünler) depolamak için kullanılan bir bina, oda veya alandır. Depo büyüklüğünü belirlemek amacıyla, teslimat kalemi, malzeme
miktarından, yer belirtiminden, depolama veya çekme tarihinden ve partiden oluĢan mal giriĢine veya mal çıkıĢına iliĢkin fiili teslimatın gelen veya giden
münferit teslimat kalemidir.
Web Kanalı Kullanıcısı, harici ĠĢ Ortaklarının yalnızca ĠĢten ĠĢe satıĢ ve/veya hizmet yönetimi ve/veya Web kanalı yazılımıyla desteklenen kullanıcı
bakımı aktiviteleri gerçekleĢtirmesine izin verilen çalıĢanıdır.
SAP NetWeaver ile Kullanılan BaĢlıca Metrikler
CPU (Merkezi ĠĢleme Birimi): Lisanslanan yazılımı kısmen de olsa çalıĢtıran her CPU bütün halinde göz önüne alınır.
Fiziksel CPU'lar sayılırken, çok yüklü iĢleme zamanlarında geçici olarak tayin edilen veya çizelgelenenler de dahil olmak üzere, lisanslanan yazılımı
kısmen de olsa kullanan bir fiziksel CPU'nun her çekirdeği göz önüne alınır ve sayılır.
Sanal CPU'lar sayılırken, çok yüklü iĢleme zamanlarında geçici olarak tayin edilen veya çizelgelenenler de dahil olmak üzere, lisanslanan yazılımı
kısmen de olsa kullanan bir sanal CPU'nun her çekirdeği göz önüne alınır ve sayılır. Yazılım tamamen sanal bir ortamda çalıĢacaksa, fiziksel CPU'lar
göz önüne alınmaz.
CPU metrik değer hesaplaması: Her CPU için, ilk iĢlemci çekirdeği 1 ile çarpılmalı ve her artımlı iĢlemci 0,5 ile çarpılmalıdır. Daha sonra tüm CPU'ların
toplamı sonraki tam sayıya yuvarlanır.
BağdaĢtırıcı Türü: kurulumların veya bağlı sistemlerin sayısından bağımsız olarak, her bağdaĢtırıcı kullanım türü (Oracle'a, Siebel'e vb. bağlanabilirlik)
için Arka Uç Uygulamaları BağdaĢtırıcıları lisanslamak gerekir; bağdaĢtırıcının SAP PI gerektiren bir SAP çözümüyle birlikte mi yoksa özel geliĢtirilmiĢ
bir senaryoda mı kullanıldığı önemli değildir.
Aylık GB, ilgili SAP Uygulaması tarafından iĢlenen ve ay baĢına Gigabayt (GB) olarak ifade edilen, genel iĢlenmiĢ ileti hacmi olarak tanımlanır.
Kurulum: Kurulum, yazılımın belirlenen cihaza kurulan bir birimi olarak tanımlanır.
Blade bellek, blade'deki bellek olarak tanımlanır.
Harici Topluluk Üyeleri ya okullar, üniversiteler, yardım kurumları ya da resmi kurumlar gibi çalıĢan olmayan kiĢiler veya yalnızca SAP Enterprise
Portal'a eriĢmek için lisans alan müĢteriler, distribütör ve tedarikçi çalıĢanları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak Ģekilde iĢ üçüncü taraflarıdır.
Harici Topluluk Üyelerinin diğer SAP yazılımlarına ve ilgili bileĢenlerine eriĢimine izin verilmez. SAP Enterprise Portal yazılımının ötesinde eriĢim
gerektiren iĢbirliği senaryolarına katılan üçüncü taraf çalıĢanları, ilgili SAP yazılımı için AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı almalıdır.
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ĠĢ Ortağı Nesneleri Master Data Management sisteminde saklanan tüm iĢ ortağı türünde nesnelerin toplam sayısı olarak tanımlanır. ĠĢ ortağı türünde
kullanıcı tanımlı nesnelerin (Vendor, B2B Customer, B2B Contact, Employee, ĠĢ Ortağı vb.) yanı sıra tedarikçi nesnelerinin toplamıdır. Kullanıcı tanımlı
nesneler, MDM repository'si içindeki MDM aracı kullanılarak oluĢturulur. ĠĢ Ortağı, Ģirket ile herhangi bir iĢ iliĢkisi olan bir iĢletme içindeki bir kiĢi, bir
iĢletme içindeki bir grup kiĢi veya bizzat bir iĢletme olabilir.
Tüketici Nesneleri, Master Data Management sisteminde saklanan tüm tüketici türü nesnelerin toplam sayısı olarak tanımlanır. Bu, tüm B2C MüĢterisi,
B2C Ġrtibat KiĢisi, VatandaĢ nesnelerinin sayısı artı ilave Tüketici türü kullanıcı tanımlı nesnelerin toplam sayısıdır. Kullanıcı tanımlı nesneler, MDM
repository'si içindeki MDM aracı kullanılarak oluĢturulur. Tüketici, bir Ģirket ile herhangi bir iĢ iliĢkisi olan bir kiĢi veya bir grup kiĢidir.
Ana Veri Nesneleri, SAP NetWeaver Master Data Management sisteminde saklanan tüm ana verilerin toplam sayısı artı SAP Master Data Governance
Sisteminde saklanan tüm ana veri nesnelerinin toplam sayısı olarak tanımlanır.
Ürün ve Diğer Veri Nesneleri, Finansallar veya ĠĢ Ortağı Nesnesi türünde olmayan ve Master Data Management sisteminde saklanan tüm veri
nesnelerinin toplam sayısı olarak tanımlanır. Bu, kullanıcı tanımlı nesnelerin (Ürün, Kalem, SözleĢme, Yer, Varlık gibi) yanı sıra tüm malzeme
nesnelerinin toplamıdır. Kullanıcı tanımlı nesneler, MDM repository'si içindeki MDM aracı kullanılarak oluĢturulur.
Veri Önbelleğindeki Ürün: Veri Önbelleğindeki ürün sayısına dayalı fiyattır.
Dahili Kullanıcı Tanıtıcıları, Lisans Sahibinin organizasyonu dahilinde çalıĢan ve hesap ve/veya kullanıcı bilgileri lisanslanan Paketin
iĢlevleriyle yönetilen kiĢilerin (çalıĢan, sözleĢmeli çalıĢan ve dıĢ kaynak) toplam sayısı olarak tanımlanır.
Harici Kullanıcı Tanıtıcıları, Lisans Sahibinin organizasyonu dıĢında bulunan ve hesap ve/veya kullanıcı bilgileri lisanslanan Paketin iĢlevleriyle
yönetilen kiĢilerin (çalıĢan, sözleĢmeli çalıĢan ve dıĢ kaynak) toplam sayısı olarak tanımlanır.
Kayıtlar, ana SAP iĢ nesnelerinin toplam sayısı ve/veya SAP NetWeaver Folders Management'taki vakaların sayısı olarak tanımlanır. ArĢivlenmiĢ
Kayıtlar (arĢivlenen iĢ nesnelerine bağlı kayıtlar) sayılmaz. Ana nesne, kaydın referans aldığı nesnedir.
ÇalıĢan dosyalarını yönetmek için SAP NetWeaver Folders Management kullanıldığında, SAP HCM sisteminde yönetilen çalıĢanlar sayılacak ana
nesnelerdir. Faturalama için kullanıldığında alacaklıların ve borçluların sayısı sayılacak ana nesnelerdir. SAP Real Estate Management'ta
kullanıldığında gayrimenkuller (gayrimenkul sözleĢmeleri, iĢletme birimleri, binalar, arsalar, kiralık nesneler, mimari yapılar ve parseller dahil ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere) sayılacak ana nesnelerdir. Ekipman değiĢiklikleri için vakalardan yararlanılarak kullanıldığında, değiĢiklik taleplerinin
sayısı sayılır.
Bağlantı noktası, iletiĢim kanalı olarak tanımlanır.
Alıcılar, lisanslı yazılımdan rapor alan kiĢilerin sayısı olarak tanımlanır.
Kapatılan Sistemler, SAP NetWeaver Information Lifecycle Management kullanımından çekilen sistemlerin sayısı olarak tanımlanır.
Servis Çağrıları, takvim yılı baĢına SAP NetWeaver Gateway Sunucusu tarafından iĢlenen HTTP isteklerinin toplam sayısı olarak tanımlanır. Meta veri
istekleri ve SAP NetWeaver Gateway çalıĢma zamanı yazılımı içeren SAP Yazılımından istekler sayılmaz.
LVM örneği; kuyruğa koyma ve ileti hizmetleri (örneğin merkez örneği), merkez hizmeti olmayan ve yönetilen SAP uygulamasıyla iliĢkili SAP Web AS
örnekleri, (örneğin iletiĢim örnekleri), yönetilen SAP uygulamasının birincil veritabanı (örneğin veritabanı örneği) veya yönetilen SAP uygulamasıyla iliĢkili
TREX ya da LiveCache olayları dahil olmak üzere, yönetilen SAP uygulamasının merkez uygulama hizmetleri için kullanılan birincil uygulama sunucusu
olarak tanımlanır.
Kopyala/klonla/yenile seçeneği açısından kaynak sistemlerin yalnızca birincil sistem veritabanı sayılmaktadır. Yönetilen sistemler için birden fazla
veritabanının yapılandırıldığı durumlarda (örneğin shadow DB, DB cluster, LiveCache, vb.) yalnızca bir veritabanı sayılır. Bu veri tabanlarından
hangilerinin veya kaç tanesinin yapılandırıldığı dikkate alınmaz.
Üçüncü taraf uygulamaları (örneğin SAP dıĢındaki uygulamalar) ve özel olarak geliĢtirilen uygulamalar için uygulamanın tamamı SAP NetWeaver
Landscape Virtualization Management içerisinde tek bir LVM örneği olarak tanımlanır. Söz konusu uygulamanın yazılım mimarisi dikkate alınmaz.
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SAP HANA ile Kullanılan BaĢlıca Metrikler
Gigabayt Bellek HANA Yazılımı tarafından kullanılabilecek ve gigabayt cinsinden ölçülen toplam bellek miktarı olarak tanımlanır. Lisanslanan her HANA
birimi 64 Gigabayt bellek içerir.
Genel Ek Ürünlerle Kullanılan BaĢlıca Metrikler
MüĢteri EtkileĢimleri, yıllık bazda RTOM motoru tarafından yapılan bir veya daha fazla öneriyle gerçekleĢen temsilci yardımlı veya self servis müĢteri
etkileĢimlerinin sayısı olarak tanımlanır. RTOM önerileri çapraz satıĢ, yukarı satıĢ veya sonraki en iyi eylem önerileri olabilir.
Kurumsal Proje Bağlantısı için Kurulumlar, üçüncü taraf ürünlerine kurulumların (örn. SAP sistemlerine bağlanacak üçüncü taraf proje sistemi
kurulumları) sayısı olarak tanımlanır.
SAP Portfolio and Project Management ile yönetilen (Kaynak ve Portföy Yönetimi iĢlevleri aracılığıyla) Portföy Bütçesi, SAP Portfolio and Project
Management dahilindeki (Kaynak ve Portföy Yönetimi iĢlevleri aracılığıyla) "etkin" portföy kalemlerinin yıllık (takvim yılı veya mali yıl) toplam bütçesi
olarak tanımlanır.
SözleĢmeler, Ģirketin uygulama kapsamında yönetmeyi planladığı sözleĢmelerin toplam sayısı olarak tanımlanır. SözleĢmelerin toplam sayısı; tedarik,
satıĢ, yasal, iĢ ortağı yönetimi, ĠK, gayrimenkul ve iĢletmenin diğer tüm iĢlevleri dahil olmak üzere tüm iĢlevlerde kullanılan sözleĢmelerin sayısıdır.
ĠĢ Yeri "Kanban ĠĢ Yeri" veya "Pacemaker ĠĢ Yeri" olarak tasarlanmıĢtır. Bir ĠĢ Merkezi, satır için tek bir çizelge oluĢturulduğunda "tek bir" kaynak veya
bir "kaynak grubu" olabilir where a single schedule is created for the line.
Auto-ID Sitesi, Auto-ID Enterprise ve\veya Auto ID Infrastructure yazılımlarına bağlı cihazın (cihazların) veri yakaladığı ve aktardığı bir açık adresle
belirlenen bir fiziksel konum olarak tanımlanır. Ortak duvarı olmayan ancak aynı açık adrese sahip birçok ayrı fiziksel yapı, ayrı siteler olarak kabul
edilecektir.
Veritabanı Boyutu, her sistem, yani ERP, BI ve CRM sistemlerinin her biri için ayrı ayrı hesaplanan, canlı sistemin veritabanı boyutu olarak tanımlanır.
SAP NetWeaver Information Lifecycle Management Veritabanı Boyutu, SAP NetWeaver ILM Retention Management'ın çalıĢtırıldığı canlı SAP
sisteminin toplam veritabanı boyutu olarak tanımlanır.
Kaynaklar, SAP Manufacturing Yürütme Sistemine doğrudan veya dolaylı olarak veri besleyen ve benzersiz olarak tanımlanmıĢ kullanıcılar veya
makineler, araçlar ve tarayıcılar da dahil olmak üzere ekipman parçaları olarak tanımlanır.
Öneriler, bir takvim yılında RTOM sistemi tarafından oluĢturulan önerilerin toplam sayısı olarak tanımlanır.
ÇalıĢanlar (SAP MII), çalıĢanların iĢçiler, mobil iĢçiler, yükleniciler veya bu tesisler/yerlerle iliĢkilendirilmiĢ iĢ ortakları olduğu tesislerdeki ve destek
yerlerindeki çalıĢanların toplam sayısı olarak tanımlanır.
BCM multi-channel User, bir irtibat merkezi ortamında çalıĢan ve çoklu iletiĢim kanalları aracılığıyla (sesli, e-posta ve sohbet) gelen irtibatları ve/veya
giden kampanya çağrılarını iĢleyen ve/veya irtibat merkezi temsilcilerini izlemek için gözetmen araçlarını kullanan kullanıcı (temsilci ve/veya gözetmen)
olarak tanımlanır.
BCM voice-only User, bir irtibat merkezi ortamında çalıĢan ve yalnızca sesli kanallar aracılığıyla gelen irtibatları ve/veya giden kampanya çağrılarını
iĢleyen kullanıcı (temsilci) olarak tanımlanır.
BCM personal-telephony User, irtibat merkezi özelliklerine sahip olmadan, sistemi yalnızca ofis telefonu için kullanan kullanıcı olarak tanımlanır.
BCM reporting User, SAP Business Communications Management müĢteri sisteminde irtibat istatistiklerini toplayan kullanıcıların (çoklu
kanal kullanıcısı, yalnızca sesli iletiĢim kullanıcısı ve personel telefonu kullanıcısı) toplam sayısı olarak tanımlanır.
BCM Rapid Deployment Edition User, bir irtibat merkezi ortamında çalıĢan ve yalnızca sesli kanalı kullanarak irtibat iletiĢimlerini iĢleyen ve önceden
tanımlı bir SAP Business Communications Management Rapid Deployment müĢteri sisteminde iletiĢim istatistiklerini görüntüleyen kullanıcı (temsilci
ve/veya gözetmen) olarak tanımlanır.
Tanımlı Ticari ĠĢlemler, servis süreci türleri yani Ģikayetler, servis sipariĢleri, servis olayları, servis talepleri, değiĢiklikler için onarım sipariĢi talebi,
garanti talepleri ve sorunları dahil olmak üzere servisle ilgili iĢlemlerin yıllık sayısı olarak tanımlanır.
Toplam Veritabanı Boyutu, müĢterinin SAP Landscape Transformation'ı kullanacağı tüm üretken SAP sistemlerinin veritabanı boyutu olarak tanımlanır.
Konfigürasyon baĢına kalem, CRM teklifinde bulunan ve çözüm kullanılarak üretilmiĢ münferit kalemlerin tutarı olarak tanımlanır.
SAP Commodity Sales & Procurement için demir cevheri, çelik ve kömüre yönelik yıllık ton, Ģu mallar için yıllık azami satıĢ veya satınalma hacmi
olarak tanımlanır: Demir cevheri, çelik ve kömür.
SAP Commodity Sales & Procurement için petrol, petrol dengi ve gaza yönelik Günlük Varil Petrol ("BOEPD") Ģu mallar için azami satıĢ veya
satınalma hacmi olarak tanımlanır: ham petrol, doğal gaz, sıvı doğal gaz LPG, etanol, mazot, jet yakıtı / kerosen, fuel oil.
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SAP Commodity Sales & Procurement için temel metallere, tahıllara ve Ģekere yönelik yıllık ton Ģu mallar için azami satıĢ veya satınalma hacmi
olarak tanımlanır: tungsten, molibdenum, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, titanyum, zirkonyum, antimon, manganez, berilyum, krom,
germanyum, vanadyum, galyum, hafniyum, indiyum, niyobyum, renyum, talyum, uranyum, küspe, kağıt, buğday, mısır, pirinç, Ģeker kamıĢı.
SAP Commodity Sales & Procurement için alüminyum, tohum ve diğer baĢlıca ekinlere yönelik yıllık ton Ģu mallar için azami satıĢ veya
satınalma hacmi olarak tanımlanır: Alüminyum, yulaf, arpa, çavdar, patates, tapyoka, soya fasulyesi.
SAP Commodity Sales & Procurement için demir esaslı olmayan metallere yönelik yıllık ton, Ģu mallar için yıllık azami satıĢ veya satınalma hacmi
olarak tanımlanır: Bakır, kurĢun ve çinko.
SAP Commodity Sales & Procurement için for kahve, yağlı tohumlar, et, süt ürünlerine yönelik yıllık ton, Ģu mallar için azami satıĢ veya
satınalma hacmi olarak tanımlanır: kahve, kolza, kanola, ayçiçeği tohumu, fıstık, katı ve sıvı yağlar, küspe, canlı hayvan, besi hayvanı, domuz, CME süt,
tereyağı, meyve ve sebze, pamuk, hint keneviri, portakal suyu, elma suyu konsantresi, Ģeker, kereste, tütün, kauçuk.
SAP Commodity Sales & Procurement için kalay, nikel, kakao ve çaya yönelik yıllık ton, Ģu mallar için yıllık azami satıĢ veya satınalma hacmi olarak
tanımlanır: Kalay, nikel, kakao ve çay.
SAP Commodity Sales & Procurement için gümüĢe yönelik yıllık ons, Ģu mallar için yıllık azami satıĢ veya satınalma hacmi olarak tanımlanır: GümüĢ.
SAP Commodity Sales & Procurement için değerli metallere yönelik yıllık ons, Ģu mallar için yıllık azami satıĢ veya satınalma hacmi olarak
tanımlanır: Altın, platin, paladyum, rutenyum, rodyum, ozmiyum, iridyum.
Üçüncü Taraf Ek Ürünleri ile Kullanılan BaĢlıca Metrikler
Süreç sunucuları, çizelgelenen iĢlerin yönetileceği her bir sunucu (gerçek veya sanal) olarak tanımlanır. bağlantılı uygulamaların her bir sunucu veya
iĢletim sistemi (ĠS) örneği (sanal ya da fiziksel) için yürütülen hangi süreçlerin izlenmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi gerektiğine iliĢkin benzersiz bir
tanıtıcıya sahip bir süreç sunucusu gerekir. Satın alınan her süreç sunucusu için müĢteriye 1 üretim ve 3 üretim dıĢı ortam (örn. üretim örneğinde
üstlenme için 1, geliĢtirme için 1 ve test için 1) sağlanır.
Fatura, her yıl mutabakat için kokpite gelen tüm kalemler olarak tanımlanır.
Kullanıcılar ve Formlar Kullanıcılar, Adobe - Enable the Enterprise'a dayalı Interactive Forms'a eriĢen çalıĢanlar olarak tanımlanır.
40 formluk paketler, 40 değiĢtirilmiĢ veya oluĢturulmuĢ Ġnteraktif Forma eriĢileceği anlamına gelir.
Professional User , fiilen bu programı kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın, müĢterinin tüm SAP Professional ve SAP Limited Professional
adlandırılmıĢ kullanıcılarının toplam sayısı olarak tanımlanır.
Senaryolar, SAP Solution Maps'e dayalı Software AG, SAP Process Performance Management'da kullanılan senaryolar olarak tanımlanır. SAP Solution
Maps'e iliĢkin ayrıntılar sap.com http://www.sap.com/solutions/businessmaps/index.epx adresinden temin edilebilir
Ağır Vasıtalar, uygulamada ele alınan sipariĢ yönetimiyle ilgili taĢıt araçları olarak tanımlanır.
Ġzlenen Kullanıcılar, izlenecek ve raporlama konsolunu kullanmaya yetkili çalıĢanlar olarak tanımlanır.
Yönetilen Kaynaklar, ClickSoftware, SAP Workforce Scheduling & Optimization ile yönetilen MüĢteri çalıĢanlarının, teslimat araçlarının ve/veya diğer
benzersiz kaynakların sayısı olarak tanımlanır.
Çizelgelenen Kamu Görevlisi, kamu idaresi, kamu güvenliği veya bir kamu kuruluĢu için çalıĢan ve görev listeleri ve/veya servis faaliyetleri
planlamalarına dahil olacak çalıĢanlardır.
Sanal Kullanıcı, SAP sistemindeki yükü test etmek için yazılımda simüle edilen her kullanıcı olarak tanımlanır.
Portal User , SAP Professional User, ESS/MSS User ve Harici Topluluk Üyeleri de dahil olmak üzere SAP Portal'ın belirli bir dağıtımına eriĢimi olan
lisanslı kullanıcıların tahmini sayısı olarak tanımlanır.
LoadRunner Denetleyicisi, yük testi tasarımı ve yürütülmesi için merkez nokta olarak tanımlanır.
LoadRunner Enterprise Denetleyicisi yük testi tasarımı ve yürütülmesi için merkez nokta olarak tanımlanır ve Web eriĢimi ile çizelgeleme
iĢlevleri sağlayan bir bileĢen içerir.
Test Sorumluları, HP ürünleri için SAP Quality Center ile birlikte çalıĢan görevlilerdir. SAP Test Acceleration and Optimization söz konusu olduğunda
test sorumlusu, SAP TAO'yu kullanan ve kurum kapsamında SAP uygulamalarını test eden görevlidir.
Toplam Varlıklar, bankanın sahip olduğu mevcut ve uzun vadeli varlıkların toplamı olarak tanımlanır.
Ġleti hacmi (MB) / ay / kurulum, her ay kurulum baĢına gerçekleĢtirilen MB cinsinden veri dönüĢtürme hacmidir.
Mobil Kullanıcı, DB2 Everyplace Veritabanındaki verilere eriĢebilen kullanıcı olarak tanımlanır.
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Cihazlar, Sybase SQL Anywhere Veritabanındaki verilere eriĢebilen tüm cihazlar olarak tanımlanır.
VIP User, NRX, SAP Visual Information for Plants'e eriĢebilen kullanıcı olarak tanımlanır.
SAP Uygulama Değeri (SAV), AdlandırılmıĢ Kullanıcılar, Harici Topluluk Üyeleri, (sektörler arası veya sektöre özgü) Yazılım Motorları ve Ek Ürünler
için fiyat listesinde belirtilen kalemler ve SAP Uygulama Değerine katkıda bulunmayan koĢullar hariç liste fiyatlarının toplamı olarak tanımlanır.
SözleĢme Fiyatı, lisans sözleĢmesinin net değeri olarak tanımlanır. ĠĢ Ortakları için SözleĢme Fiyatı, destek verme yöntemine bağlı olarak ĠĢ Ortağı
Satınalma Fiyatını referans alır.
Servis Talebi, servis süreci yani Ģikayetler, servis sipariĢleri, servis olayları, servis talepleri, değiĢiklikler için onarım sipariĢi talebi, garanti talepleri ve
sorunları dahil olmak üzere servisle ilgili sorguların yıllık sayısı olarak tanımlanır.
Bağlı Sistem; HP, SAP Quality Center; Redwood, Central Process Scheduling veya RWD, SAP Productivity Pak canlı sistemlerine bağlı canlı SAP
Solution Manager sistemlerinin toplam sayısı olarak tanımlanır.
Toplam yıllık bütçe, geçerli bütçe dönemi bazında SAP müĢterisinin (devlet dairesi, kurum, program veya departman) toplam yıllık kamu sektörü
bütçesi olarak tanımlanır.
Kullanım hacminde yer alan kaynak, belirli bir takvim yılında SAP Multiresource Scheduling veya SAP Multiresource Scheduling with Optimizer
kullanılarak planlanan bir kaynak olarak tanımlanır. Kaynak bir kiĢi (teknisyen, servis mühendisi veya onarım mühendisi gibi) veya bir üretim kaynağıdır
(araç, enstrüman, makine veya oda gibi).
Ödeme Kalemi, bir ödeme emrindeki tek bir Ödeme ĠĢlemi olarak tanımlanır. Ödeme emri, bir sipariĢ veren kalemi ve n alıcı taraf kalemi içerebilir.
Lisanslı Kullanıcı, fiyat listesinde tanımlandığı Ģekliyle AdlandırılmıĢ Kullanıcı türlerinden biri kapsamında lisans verilmiĢ bireysel kullanıcıdır.
ÇalıĢan Dosyaları, elektronik dosyalarını içeren çalıĢan (çalıĢanlar ve eski çalıĢanlar) klasörleri olarak tanımlanır.
Profil, bağlı her iĢ ortağı için sayılan, bireysel bazda oluĢturulmuĢ bir iĢ eĢleĢtirme dokümanı olarak tanımlanır. Her profil SAP tarafından nitelendirilir,
örneğin: Satınalma sipariĢi gelen, Satınalma sipariĢi teyidi giden, Satınalma sipariĢi teyidi gelen, Satınalma sipariĢi değiĢikliği ve iptali.
Net Mülk, Tesis ve Ekipman, SAP çözümü tarafından iĢlendiği ve o güne kadar bilançoda açıklandığı Ģekliyle toplam mülk, tesis ve ekipman değeri
olarak tanımlanır.
Satılan Malların Maliyeti, Ģirketin sattığı mallarla veya hizmetlerle (malzeme, iĢ gücü, genel gider ve amortisman) doğrudan bağlantılı tüm harcamalar
olarak tanımlanır. Bu, SGA veya ARGE'yi içermez. COGS bilinmiyorsa, COPGS toplam Ģirket gelirinin %70'i olarak kabul edilmelidir.
Bir çıktı iĢlemi, ürünler tarafından oluĢturulan, iĢlenen, yazdırılan veya bir Ģekilde bunlarla ele alınan tek bir iĢ dokümanı (örn. mektup, e-posta, PDF,
faks, SMS) birimi anlamına gelir.
Varlık çıkıĢı yükümlülüğü maliyet tahminleri çözümde iĢlenen maliyet tahminlerinin hacmi olarak tanımlanır.
Maliyet tahmini hacmi, SAP Asset Retirement Obligation Management tarafından iĢlenen tüm Varlık ÇıkıĢı Yükümlülüklerinin maliyet tahmini planlarının
tüm maliyet tahmini öğelerinin hesaplaĢma değerlerinin (tahmini çıkıĢ tarihinde beklenen maliyetler) toplamına eĢittir. MüĢteri birden fazla muhasebe
ilkesi kullanıyorsa, maliyet tahmini hacmi her muhasebe ilkesi için ayrı olarak hesaplanır. Fiyatlandırma için bu değerlerden en büyüğü kullanılacaktır.
Maliyet tahmini hacmi, mali yılın bitiĢ tarihi itibarıyla geçerli hacme dayalı olarak belirlenir. Yalnızca bu tarihte etkin olan varlık çıkıĢı yükümlülüğü göz
önüne alınır.
Faturalar (giden), e-faturalama aracılığıyla gönderilen faturaların sayısı olarak tanımlanır.
Faturalar (gelen), e-faturalama aracılığıyla alınan faturaların sayısı olarak tanımlanır.
Yazar, SAP Application Visualization by iRise, SRM için eklenti (varsa) ve genel olarak SAP Çözümleri için eklentileri (varsa) kullanarak bir
görselleĢtirme oluĢturabilen/düzenleyebilen kiĢi olarak tanımlanır.
Veritabanı Nesneleri, bir Palantir dinamik ontolojisi tarafından tanımlanan ve bir Palantir sisteminde depolanan veya bunun aracılığıyla ulaĢılan, yerleĢik
ve/veya müĢteri tanımlı özellikler koleksiyonudur.
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ĠĢ zekası (BI), iĢletme ve bilgi yönetimi (EIM) çözümleri ve adres dizinleri ile kullanılan baĢlıca metrikler
AdlandırılmıĢ Kullanıcı Lisansı (NUL). Kullanıcılar, AdlandırılmıĢ Kullanıcı Lisansı (NUL) olarak da bilinir. Her bireysel son kullanıcı, bir NUL'un tek
sahibi olarak özellikle belirlenmelidir. NUL'un birden fazla kullanıcı tarafından paylaĢılması açıkça yasaklanmıĢtır. Ek olarak, NUL'lar, baĢlangıçtaki son
kullanıcının artık ihtiyaç duymadığı ve Lisanslı Yazılıma eriĢmesine artık izin verilmediği durumlar hariç bir kiĢiden diğerine devredilemez.
Yazılımla aynı anda kaç kiĢinin çalıĢtığına yönelik lisans sınırlaması yoktur. Kullanılan iĢlemci veya sunucu sayısına yönelik bir lisans sınırlaması yoktur.
AdlandırılmıĢ Kullanıcılar oturum açma sırasında tanımlanır ve bir Concurrent Session lisansından yararlanılmaz. Concurrent Session lisansları ve
NUL'lar bir YerleĢtirme için kombinasyon halinde satın alınabilir ancak yerleĢtirmeler arasında paylaĢılamaz.
Bu metrik, genel SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı gerekliliğinin yerini almaz.
EĢ Zamanlı EriĢim Lisansı veya CAL'lar (Önemli not: Bu fiyatlandırma metrikleri yalnızca BusinessObjects Değer Katan Satıcıları aracılığıyla
kullanılabilir) herhangi bir zamanda lisanslı yazılıma eriĢen son kullanıcıların toplam sayısıdır. Lisanslı Yazılıma eriĢen kullanıcıların sayısı, müĢterinin
aldığı CAL sayısını aĢamaz. CAL(lar) tek bir Dağıtım için tayin edilmiĢtir ve farklı Dağıtımlar arasında paylaĢtırılamaz. Concurrent Access licenses
kullanılırken, müĢteri rapor taleplerini önbelleğe veya sıraya almak için bir program kullanamaz.
Yıllık Abonelik, her takvim yılı veya mali yılda, söz konusu takvim yılı veya mali yıl boyunca yazılımı veya servisleri kullanma hakkı için dönemsel,
yinelenen bir ücret olarak ödenmesi gereken tutardır. Bu ücret, yazılım veya servis söz konusu yıl boyunca kullanılmıĢ olsun veya olmasın her takvim yılı
veya mali yıl için ödenir.
EĢzamanlı Oturum herhangi bir zamanda lisanslı Yazılıma eriĢen oturumların toplam sayısı anlamına gelir. Oturum, oturum açma ve kapama
arasındaki süre olarak veya lisanslı Yazılıma benzersiz bir kullanıcı, uygulama veya platform eriĢtiğinde, zaman aĢımı olarak tanımlanır. Her lisanslı
Yazılım ürününe eriĢen oturumların sayısı, söz konusu Lisanslı Yazılım ürünü için EĢzamanlı Oturum sayısına yönelik Lisans Düzeyini aĢmamalıdır.
Belirli bir Yazılım ürünü için tüm Concurrent Session lisansları aynı ve tek YerleĢtirmeye tayin edilmelidir; farklı YerleĢtirmelere tayin edilemez.
Concurrent Session lisanslarının sayısına göre lisanslanan Yazılım kullanılırken, Lisans Sahibi rapor taleplerini arabelleğe veya kuyruğa almak için
herhangi bir program veya sistem kullanamaz.
CPU. Lisanslanan yazılımı kısmen de olsa çalıĢtıran her CPU bütün halinde göz önüne alınır.
Fiziksel CPU'lar sayılırken, çok yüklü iĢleme zamanlarında geçici olarak tayin edilen veya çizelgelenenler de dahil olmak üzere, lisanslanan Yazılımı
kısmen de olsa kullanan bir fiziksel CPU'nun her çekirdeği göz önüne alınır ve sayılır.
Sanal CPU'lar sayılırken, çok yüklü iĢleme zamanlarında geçici olarak tayin edilen veya çizelgelenenler de dahil olmak üzere, lisanslanan Yazılımı
kısmen de olsa kullanan bir sanal CPU'nun her çekirdeği göz önüne alınır ve sayılır. Yazılım tamamen sanal bir ortamda çalıĢacaksa, fiziksel CPU'lar
göz önüne alınmaz.
CPU metrik değer hesaplaması: Her CPU için, ilk iĢlemci çekirdeği 1 ile çarpılmalı ve her artımlı iĢlemci 0,5 ile çarpılmalıdır. Daha sonra tüm CPU'ların
toplamı sonraki tam sayıya yuvarlanır.
Veri GeçiĢi Projesi, verilerin birden fazla kaynak sistemden belirlenen tek bir hedef sisteme geçirildiği veya tersinin yapıldığı bir proje olarak tanımlanır.
Paketin baĢlangıçta 6 ay bakım ve 12 ay boyunca bir kez bakım yenileme seçeneğiyle 18 aylık süre sınırı vardır. Süre, sözleĢme imzalandığında baĢlar.
YerleĢtirme, BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform Yazılımı (Lisans Sahibinin lisans alması gerekenler) içindeki Ģu Yazılım
modüllerinin veya dosyalarının yalnızca birinin sadece tek bir kurulumu olarak tanımlanır: Repository, Security Domain, Central Management Server
(“CMS”), CMS Cluster veya Crystal Reports Runtime Engine.
Birim, belirlenen bir uygulama veya teknoloji türüne tek ve benzersiz bir bağlantı olarak tanımlanır.
Paket Ücreti , yazılımı lisanslamak için ödenmesi gereken sabit ücret olarak tanımlanır.
Sunucu fiziksel bir bilgisayar veya yazılım ürününü çalıĢtıran CPU'yu barındıran bir kasa, kutu veya blade anlamına gelir. Aynı fiziksel kasada birden
fazla sanal makineye izin verilir ve ek lisans gerektirmez.
Tür Lisansı Yazılım veya Üçüncü Taraf Yazılım Türe göre lisanslandığında, Yazılım veya Üçüncü Taraf Yazılımı yalnızca belirlenen tek bir veritabanına
veya uygulamaya sınırsız sayıda bağlantı için kullanılabilir.
Yönetim, Risk ve Uyumluluk (GRC) / Kurumsal Performans Yönetimi (EPM) Çözümleriyle Kullanılan BaĢlıca Metrikler
Ġhraç Eden Ülke , yerel gümrük yetkilileriyle elektronik iletiĢim araçları kurulması gereken ülkeler anlamına gelir.
Ġhraç Eden Ülke bazında lisans alırken, lütfen Ģu anda elektronik iletiĢim araçlarının kullanılabilir olduğu ülkelerin sınırlı olduğunu göz önünde
bulundurun. Lisans almadan önce lütfen söz konusu ülke için kullanılabilirliği kontrol edin.
ÇalıĢan, paket iĢlevlerinin lisansını alan Ģirket veya tüzel kiĢilik tarafından istihdam edilen çalıĢanların (sözleĢmeli çalıĢanlar da dahil olmak üzere)
toplam sayısıdır.
EPM veya GRC paketleri için ÇalıĢanlar bazında lisans alırken: Lisanslanan paket Lisans Sahibinin bir bölümü, bir yan kuruluĢu veya bir bağlı
kuruluĢuyla sınırlandırılacaksa, toplam çalıĢan sayısını Lisans Sahibinin, faaliyetleri lisanslı yazılım tarafından yönetilecek söz konusu bölümü, yan
kuruluĢu veya bir bağlı kuruluĢunun çalıĢanlarıyla sınırlamak mümkündür.
Bir Seferlik Ücret, yazılımı lisanslamak için alınan bir seferlik ücret olarak tanımlanır.
Monitored Users, bilgileri, izinleri, ayrıcalıkları ve/veya diğer kullanıcı bilgileri Yazılım tarafından izlenecek, değerlendirilecek veya yönetilecek
çalıĢanlar, sözleĢmeli çalıĢanlar ve diğer bireyler olarak tanımlanır.
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Gelir, normal iĢ faaliyetlerinden ve faizler, kâr payları, imtiyazlar veya diğer kaynaklardan elde ettiği kazançtır.
SAP BusinessObjects Electronic Invoicing for Brazil (NFE) ürünü Gelir bazında lisanslanırken göz önüne alınacak ġirket Geliri, Brezilya'da yerleĢik
Ģirketin veya tüzel kiĢiliğin geliriyle sınırlıdır.
Alıcılar, lisanslı yazılımdan rapor alan kiĢilerin sayısı olarak tanımlanır.
SAP BusinessObjects Solutions for SME ile Kullanılan BaĢlıca Metrikler
BaĢvuru: Her BaĢvuru bir Tüzel KiĢilik'in sınırsız sayıda baĢvuru, beyan, iade, bildirim, rapor, muafiyet veya benzer baĢka dokümanı her takvim yılında
tek bir Kamu KuruluĢuna göndermek üzere Yazılımı kullanmasına izin verir. Herhangi bir baĢvurunun birden fazla Tüzel KiĢilik tarafından aynı Kamu
KuruluĢuna veya tek bir Tüzel KiĢilik tarafından birden fazla Kamu KuruluĢuna gönderilmesi için ek BaĢvuru lisansları gerekir.
“Kamu KuruluĢu” eyalet düzeyde, devlet düzeyinde veya yabancı hükümet düzeyinde kiĢilikler; kıymetli evrak mercileri; aracı veya komisyon
niteliğindeki merciler ya da diğer düzenleyici, kendini düzenleyici ya da yaptırım mercileri veya mahkemeler, idari aracılar veya komisyonlar ya da
diğer hükümet mercileri veya temsilcilikleri anlamına gelir.
“Tüzel KiĢilik” yerli ya da yabancı herhangi bir birey, kiĢilik, ortaklık, ortak giriĢim, Ģirket, firma ya da baĢka bir giriĢim Ģekli anlamına gelir.
Sabit Oranlı Ücret/Sabit Ücret, yazılım için sabit paket lisans ücreti olarak tanımlanır
Rapid Mart (RM) Modülü, belirli bir kullanıcı kümesi için belirli sorulara yanıt vermek üzere tasarlanmıĢ veri ve/veya içerik için belirlenen konuya özgü
bir repository içerebilen, ayrı bir yazılım birimidir. Örn. SatıĢ, Stok, Satın Alma, Defteri Kebir, ĠK vb.
Mevcut Edge Rapid Marts (RM) Modülleri: SAP (11 modül mevcuttur); Oracle E-Business Suite (11 modül mevcuttur); PeopleSoft (5 modül mevcuttur);
Siebel (3 modül mevcuttur).
Sybase Ürünleriyle kullanılan baĢlıca metrikler
Uygulama Bağlantısı, tek bir Uygulamaya eriĢim sağlayan tek bir lisanslı SUP User veya SUP & Afaria HDM User ya da SUP for Consumers User'dir.
“Uygulama”, SUP veya tek bir mobil uygulama (varsa, (i) Lisans Sahibi tarafından SAP'den ayrıca lisansı alınmıĢ ve (ii) SUP ile kullanımı öngörülen
mobil uygulamalarla sınırlıdır) kullanılarak bir SUP Developer User tarafından geliĢtirilmiĢ bir ilgili iĢlev kümesidir.
Dizüstü Cihaz, dizüstü bilgisayar olarak tanımlanır.
Sınırlı ÇalıĢma Zamanı Verimlilik Uygulamaları http://www.sap.com/solutions/mobility/sap-mobile-platform-runtime-option-for-productivityapps/index.epx adresinde belirtilen lisanslı SAP Enterprise Integration for SAP Mobile Applications veya SAP Partner Certified Mobile Apps
uygulamalarıdır.
Sınırlı ÇalıĢma Zamanı Uygulamaları http://www.sap.com/solutions/mobility/sap-mobile-platform-runtime-option/index.epx adresinde belirtilen lisanslı
SAP Enterprise Integration for SAP Mobile Applications veya SAP Partner Certified Mobile Apps uygulamalarıdır.
Terabayt (TB), ana Sybase IQ Server veritabanında saklanan verilerin tam sayı olarak tutarıdır (kesirli sayılar yuvarlanmalıdır). VLDB seçeneği
lisanslanırsa, Sybase IQ Server'ın ana veritabanının tamamının boyutuna uygun olacak Ģekilde lisanslanmalıdır.
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Ek 3
Paket Kısıtlamaları

1.

SAP Business Suite ve Enterprise Foundation

1.1

SAP Business Suite. SAP Business Suite gömülü analitik özelliklerle teslim edildiğinde, önceden konfigüre edilmiĢ SAP BusinessObjects
Crystal Reports ve ve sorgulardan veri görüntüleyebilen SAP BusinessObjects Xcelsius Enterprise Dashboards dahil ancak bunlarla sınırlı
olmayacak Ģekilde SAP tarafından sağlanan iĢ içeriği kapsar. Bu gibi, SAP Business Suite ("Gömülü Analitikler") ile birlikte sağlanan,
önceden konfigüre edilmiĢ gömülü analitik özelliklerini görüntülemek, kullanmak veya değiĢtirmek için, Lisans Sahibi uygun SAP Business
Objects yazılımlarının yanı sıra gereken SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisanslarını da almalıdır. Lisans Sahibi ayrıca, SAP Business Suite
uygulamaları açısından geçerli Ģartlar ve koĢullar altında herhangi ek bir ücret ödemeden, SAP Crystal Reports olarak ALV'den listeleri
görüntülemek üzere SAP Business Suite Uygulamaları için Crystal Reports Viewer'ı indirebilir, yükleyebilir ve kullanabilir.

1.2

Enterprise Foundation Diğer Paket lisanslarından farklı olarak Enterprise Foundation paketi Enterprise Foundation iĢlevlerine yönelik kullanım
haklarına ek olarak 5 (beĢ) SAP Application Professional User ile birlikte gelir. Ek olarak istenen AdlandırılmıĢ Kullanıcı için ayrı olarak lisans
alınmalıdır. Human Capital Management'da veri imhasına yönelik lisans, ERP lisansına dahildir.

1.3

Belirli SAP Yazılımları için Geliştirme Paketleri Belirli SAP Yazılımları için geliĢtirme paketleri yeni ve geliĢmiĢ yazılım iĢlevselliği sağlayabilir.
Her SAP geliĢtirme paketi, Lisans Sahibinin ayrı ve birbirinden bağımsız olarak etkinleĢtirebileceği iĢlevler içerir. SAP için standart lisanslama
modeli, SAP geliĢtirme paketlerinin parçası olarak teslim edilen iĢlevler için de geçerlidir. ĠĢlevleri etkinleĢtirmek için ilave lisanslar gerekebilir.
Bu durumların tümünde, ihtiyaç duyulan ilgili lisans iĢlev etkinleĢtirilmeden ve kullanılmadan alınmalıdır. SAP hesap yöneticileri talep üzerine,
gerekli lisanslarla ilgili ek bilgi sağlayabilir.

2.

Enterprise Extensions

Enterprise Extension Paketleri, Enterprise Foundation Paketi lisansı gerektirir.
2.1

SAP Payroll Processing. ABD için Payroll Processing, ek lisans ücretlerine tabi iĢ ortağı yazılımını gerektirir.

2.2

BSI U.S. Payroll Tax Processing. BSI, SAP Payroll Processing lisansı gerektirir. Özel bakım anlaĢması gereklidir.

2.3

SAP Treasury and Risk Management ve SAP Treasury and Risk Management, Public Sector. SAP Treasury and Risk Management'ın
kullanımı, menkul kıymetler alanında* maksimum yüz (100) etkin, yatırımla iliĢkili menkul değer sınıfıyla sınırlıdır. Daha fazla sayıda menkul
değer sınıfı isteniyorsa, Industry Package SAP Investment Management for Insurance ve/ veya SAP Investment Controlling for Insurance
lisansları alınmalıdır.
* SAP sisteminde her menkul değer (örn. hisse senetleri) bir sınıftır. Sınıf verileri, bir menkul değerin tüm yapısal özelliklerini içerir. ĠĢlemlerin
oluĢturulması ve iĢlem yöneticisinde pozisyonların yönetimi ürün türlerine dayalı olduğundan, her sınıfa bir ürün türü tayin edilmesi gerekir.

2.4

SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP EHS Management, Health and Safety; SAP EHS Management, Environmental
Compliance; SAP EHS Management, Product Safety; SAP EHS Management, Product and REACH Compliance. Yukarıda sayılan ürünler
müĢterilerin belirli çevre, sağlık ve güvenlik düzenlemeleriyle uyumluluğunu desteklemek için bir çatı sağlar. Çatının, müĢteriye özgü
gereklilikleri karĢılamak üzere Lisans Sahibi tarafından ayarlanması, konfigüre edilmesi ve/veya geniĢletilmesi gerekir. SAP, yönetmeliklerle
veya diğer düzenlemelerle uyumluluğu garanti etmez. Bu ürünleri, yönetmelikler veya diğer düzenlemelerle uyumluluğu sağlayan gereklilikleri
yeterli düzeyde yansıtacak Ģekilde uygulamak Lisans Sahibinin sorumluluğundadır

2.5

SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP EHS Management, sağlık ve güvenlik. SAP EHS Management'ın olay
yönetimi iĢlevselliğini yalnızca baĢlangıç olay raporlaması için veri girmek ve olay incelemeleri için veri sağlamak üzere kullanan çalıĢanlar, alt
yükleniciler ve iĢ ortağı kullanıcıları açısından SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansları gerekmez. Böyle bir veri giriĢi Adobe Interactive Form
aracı sayesinde senkronize olmadan (offline) veya SAP sistemiyle doğrudan etkileĢim veya mobil cihazlar aracılığıyla senkronize (online)
olarak gerçekleĢtirilebilir. Bu istisna yalnızca olay yönetimi veri giriĢi kullanımı için geçerlidir ve olay yönetimi iĢlevselliğinin diğer kullanımları
ya da olay iĢleme, inceleme, performans ve resmi raporlama dahil SAP EHS Management'ın diğer iĢlevleri için geçerli değildir.

2.6

SAP Incentive and Commission Management. Liste fiyatı, komisyon alıcıları ve irtibat kiĢileri gibi temel öğe yönetiminin yanı sıra değerleme,
ödeme, kapanıĢ ve hesaplaĢma temel süreçlerini de kapsar. Seçenek ücreti; manuel komisyon kaydı, prim hesaplaması ve hedef anlaĢma
yönetimi gibi diğer iĢlevleri kapsar. Portföy tayini, akreditasyon ve risk azaltma stratejileri (fiili komisyon ve yükümlülük yönetimi) iĢlevleri hariç
tutulanlardır. Bu gibi iĢlevlerin talep edilmesi durumunda ilgili sektör paketinin lisansı alınmalıdır.

2.7

SAP Credit Management, SAP Biller Direct, SAP Collections and Dispute Management. Yukarıda sayılan uygulamaları kullanan Lisans
Sahibinin çalıĢanları ve Lisans Sahibi adına temsilci olarak görev yapan üçüncü taraf çalıĢanları için SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansları
gerekir. ĠĢ Ortakları adına yazılıma eriĢen söz konusu ĠĢ Ortaklarının çalıĢanları için SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansları gerekmez.

3.

Sektör Paketleri

3.1

SAP Upstream Contracts Management for Oil & Gas. Bu çözüm bileĢenlerinden herhangi biri için herhangi bir yerel veya yasal gerekliliğin
iĢlevsel olarak desteklenmesi, standart bakım anlaĢması kapsamında değildir. Bunun için ayrı bir servis anlaĢması yapılması gerekir.

3.2

SAP Secondary Distribution for Oil & Gas. "SAP Secondary Distribution for Oil & Gas" lisansı, 25.000 BOEPD'ye kadar bir "SAP Downstream
Sales & Logistics for Oil & Gas" sektör paketi lisansı içerir. Bu 25.000 BOEPD için müĢteriler, her 1000 BOEPD için en az 4 tane olacak
Ģekilde (örn. satılan 10.000 BOEPD -> minimum 40 kullanıcı lisansı) “SAP Secondary Distribution for Oil & Gas" kullanıcı lisansı almalıdır.
25.000 BOEPD'nin üzerinde satıĢ yapan lisans sahiplerinin ayrı olarak, 25.000 BOEPD üzerindeki satıĢ hacimleri için "SAP Downstream Sales
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& Logistics for Oil & Gas" sektör paketinin lisansını almaları gerekir. Rafine edilen ürün hacimleri, ham petrol hacimlerine eĢit kabul edilir, örn.
bir varil mazot bir varil ham petrole eĢittir.
3.3

SAP Military Data Exchange. SAP Military Data Exchange tüm ülkelerde kullanılabilir değildir. Ayrıntılar için lütfen www.sap.com/defensesecurity adresinde bulunan irtibat bilgilerine baĢvurun.

3.4

SAP Customer Financial Information Management for Insurance. Policy Management FS-PM, Claims Management FS-CM, Billing ve
Payment FS-CD, Incentive Management FS-ICM SAP çözümleri dahilinde kullanım için ayrıca satın alınması gerekmez.

3.5

SAP Social Services Management for Public Sector ve SAP Constituent Services for Public Sector. Kamu Sektörü senaryolarında
vatandaĢlar ilgili Paket lisansına dahildir ve SAP'den SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı olarak lisans almalarına gerek yoktur.

3.6

SAP Tax and Revenue Management for Public Sector. Yukarıda sayılan paketlere son derece sınırlı bir dizi görev (doküman görüntüleme,
adres değiĢikliği, fatura ödeme ve teslimat teyidi ve e-form doldurma dahil) için eriĢen harici kullanıcılar için SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı
gerekmez.

3.7

SAP Electronic Toll Collection for Public Sector, SAP ERP Billing. Harici kullanıcılar son derece sınırlı bir görev kümesi için yukarıdaki
paketlere eriĢen, kullanıcı lisansına ihtiyacı olmayan kullanıcılardır. Bu görevler dokümanların görüntülenmesi, adres değiĢikliği (sözleĢme
hesabı oluĢturma ve değiĢtirme), fatura ödeme (örn. ön ödemeli üst-yukarı süreç) ve teslimat teyitlerini kapsar.

3.8

SAP Distribution Monitoring for Postal. Web arayüzü aracılığıyla Event Management'taki olay iletilerinin durumunu / teslimatını ve teyitlerini
görüntülemek gibi son derece sınırlı bir görev kümesi için SAP Distribution Management Postal'a eriĢen harici kullanıcılar için SAP
AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı gerekmez.

3.9

SAP Convergent Charging for post-paid Telecommunications; SAP Convergent Charging for pre-paid Telecommunications; SAP Charging
and Billing for High Tech; SAP Convergent Charging, version for Toll Collection; SAP Billing for TC; SAP Charging and Billing for Banking;
SAP Convergent Charging for TC. Referans verilen ürünlerle birlikte gelen Convergent Charging and Billing Software, SınırlanmıĢ Ülkelerdeki
peĢin ödemeli telekomünikasyon ürünleri, hizmetleri ya da sistemlerinin faturalandırması veya gelir payı hesaplanması için ya da bu iĢlemleri
desteklemek amacıyla kullanılamayacağı gibi, SınırlanmıĢ Ülkelerdeki peĢin ödemeli telekomünikasyon sistemlerini (toplu olarak,
"YasaklanmıĢ PeĢin Ödemeli Telekom Kullanımı") uzaktan desteklemek için de kullanılamaz. Fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeye dair tüm
garantiler ve bunlarla iliĢkili tazminatlar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı kalmamak üzere tüm garantiler, YasaklanmıĢ PeĢin Ödemeli Telekom
Kullanımı'na iliĢkin geçerli yasaların izin verdiği en geniĢ ölçüde açıkça dıĢarıda bırakılmıĢtır. YasaklanmıĢ Ülkeler Avustralya, Brezilya,
Kanada, Çin, Kore, Ġsrail, Japonya, Meksika ve Amerika BirleĢik Devletleri'ni içerir. Bu belgede kullanıldığı Ģekliyle “Telekomünikasyon”; mobil,
Voice Over IP (VOIP) ya da diğer telefon görüĢmesi türlerini sağlayan ürün, hizmet veya sistemlere atıfta bulunur.

4.

SAP NetWeaver

Adaptörler yalnızca bir SAP NetWeaver PI lisansına dahildir ve bir arka uç sisteminin veya protokolün tanımlı sürümü için lisanslanmıĢlardır. Adaptörler
için bakım, bir arka uç sistemine bağlanabilirlik desteği veya lisanslama sırasında belirlenen sürümdeki bir protokol belirtimiyle uyumluluğu kapsar. Bir
adaptörün kullanım haklarını (kısmen veya tamamen) ilgili arka uç sistemi veya protokolün daha yüksek sürümlerini kapsayacak Ģekilde geniĢletmek
yalnızca SAP'nin kararına bağlıdır. Bu, protokol versiyonu değiĢikliği için de geçerlidir.
4.1

SAP NetWeaver Process Integration (PI). SAP NetWeaver Process Integration, Lisans Sahibi tarafından, Lisans Sahibinin SAP
uygulamalarını, SAP NetWeaver Foundation'ın uygulamaya özgü çalıĢma zamanı lisansının bir parçası olarak entegre etmek üzere
kullanılabilir. Diğer herhangi bir kullanım için (örn. üçüncü taraf veya SAP Applications harici uygulamalarla entegrasyon), SAP NetWeaver
Process Integration'ın ayrıca lisanslanması gerekir.

4.2

SAP NetWeaver Process Integration (PI) Adaptörleri. Burada sayılan adaptörler SAP NetWeaver PI veya SAP Process Orchestration lisansı
ile ücretsiz kullanılabilir: CICS Adapter by iWay, TMS/IMS Adapter by iWay, JD EDWARDS ONE WORLD XE Adapter by iWay, ORACLE
Adapter by iWay, PeopleSoft Adapter by iWay, Siebel Adapter by iWay, JDE World Adapter by iWay, SAP NetWeaver Adapter for IDOCs,
SAP NetWeaver Adapter for RFCs, SAP NetWeaver Adapter for File/FTP, SAP NetWeaver Adapter for Http(s), SAP NetWeaver Adapter for
SOAP, SAP NetWeaver Adapter for JMS, SAP NetWeaver Adapter for JDBC, SAP NetWeaver Adapter for Mail Protocols (pop, imap, smtp),
SAP NetWeaver Adapter for SAP BC Protocol.

4.3

SAP NetWeaver OpenHub. SAP NetWeaver BW'den üçüncü taraf hedef sistemlere veri çekileceği ve aktarılacağı zaman SAP NetWeaver
OpenHub lisansı alınmalıdır.

4.4

Planlama Uygulaması Kiti. Çekirdek planlama iĢlevlerinin bellekte iĢlenmesinden yararlanan planlama uygulamaları geliĢtirmek için Planlama
Uygulamaları Kiti kullanıldığında, SAP BusinessObjects Planning, version for SAP NetWeaver veya SAP BusinessObjects Planning and
Consolidation, version for SAP NetWeaver lisansı almak gerekir.

4.5

SAP NetWeaver BeXBroadcaster. SAP çözümlerine veya ilgili bileĢenlerine eriĢen yayın alıcıları söz konusu çözümler için lisansa sahip
olmalıdır. SAP NetWeaver BeX Broadcaster, Lisans Sahiplerine, çok miktarda alıcıya kiĢiselleĢtirilmiĢ ve güvenli bir Ģekilde toplu bilgi
dağıtımını desteklemek için SAP NetWeaver BW bilgilerini (örn. BeX raporları, BeX sorguları ve BeX çalıĢma kitapları) yayınlama olanağı
sağlar.

4.6

SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator. Bazı donanım kısıtlamaları söz konusu olabilir, ayrıntılı bilgi talep üzerinde gönderilir.

4.7

SAP NetWeaver Enterprise Search. Bazı donanım kısıtlamaları söz konusu olabilir, ayrıntılı bilgi talep üzerinde gönderilir.
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4.8

SAP NetWeaver Master Data Management. SAP NetWeaver Master Data Management ürünlerine dayalı tüm Enterprise Master Data
Management senaryoları için, MDM verilerini tutan kullanıcıların bir SAP Professional AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansına sahip olmaları gerekir.
Bir Enterprise Master Data Management senaryosunda, MDM verilerini okuyan/görüntüleyen ve/veya tarayan kullanıcılar için adlandırılmıĢ
kullanıcı lisansına gerek yoktur. MDM repository'sindeki bir kaydı belirlemek için bir arama uygulamasını kullanan iĢ kullanıcısı veya bir Web
kataloguna eriĢen katalog kullanıcıları da sınırlayıcı olmamak kaydıyla buna dahildir.

4.9

SAP NetWeaver Master Data Management, ürün ve diğer veriler. SAP NetWeaver Master Data Management ürün ve diğer verileri, SAP
NetWeaver Master Data Management, yazdırma ve Product Content Management (PCM) lisans haklarını içerir.

4.10

SAP Enterprise Master Data Management. SAP NetWeaver MDM, genel veri senkronizasyonu, SAP Enterprise Master Data Management
kapsamına dahil değildir. SAP NetWeaver Master Data Management ürünlerine dayalı tüm Enterprise Master Data Management senaryoları
için, MDM verilerini tutan kullanıcıların bir SAP Professional AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansına sahip olmaları gerekir. Bir Enterprise Master Data
Management senaryosunda, MDM verilerini okuyan/görüntüleyen ve/veya tarayan kullanıcılar için adlandırılmıĢ kullanıcı lisansına gerek
yoktur. MDM repository'sindeki bir kaydı belirlemek için bir arama uygulamasını kullanan iĢ kullanıcısı veya bir Web kataloguna eriĢen katalog
kullanıcıları da sınırlayıcı olmamak kaydıyla buna dahildir. SAP Master Data Governance ürünlerine dayalı tüm gömülü ana veri yönetimi
senaryoları için uygun AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı gerekir.

4.11

SAP NetWeaver Master Data Management, veri kalitesi seçeneği. SAP Master Data Management, veri kalitesi seçeneği yalnızca SAP
NetWeaver Master Data Management veya SAP Enterprise Master Data Management ile birlikte satılabilir ve kullanılabilir. Bu durumda, söz
konusu ürünler için SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı politikaları geçerlidir. SAP Master Data Management, veri kalitesi seçeneği SAP
BusinessObjects DataServices'ın (DataServices), yalnızca SAP Master Data Management kullanım durumlarında kullanılmasına izin verir.
SAP Master Data Management kullanım durumu, verilerin Ģu özellikleri taĢıdığı bir senaryo olarak tanımlanır: (i) temizlenmiĢ, mükerrer giriĢleri
silinmiĢ ve DataServices aracılığıyla SAP NetWeaver MDM (MDM) veya SAP Master Data Governance'a yüklenmiĢ(MDG) ya da (ii) MDM
veya MDG'den DataServices aracılığıyla alt sistemlere dağıtılmıĢ. DataServices, SAP NW MDM veya SAP MDG'nin MDM repository'si içinde
veri yönetimi için kullanılır. GiriĢten sonra doğrulama ve eĢleĢtirme veya düzenli temizlik ve repository'deki mükerrer giriĢlerin silinmesi
kısıtlayıcı olmamak Ģartıyla buna dahildir.

4.12

Çalışanlar için SAP NetWeaver Identity Management ve çalışan olmayanlar için SAP NetWeaver Identity Management. SAP NetWeaver
Identity Management Lisans Sahibi tarafından Lisans Sahibinin SAP uygulamalarını, SAP NetWeaver Foundation'ın uygulamaya özgü
çalıĢma zamanı lisansının bir parçası olarak entegre etmek üzere kullanılabilir. Diğer herhangi bir kullanım için (örn. üçüncü taraf veya SAP
Applications harici uygulamalarla entegrasyon), SAP NetWeaver Identity Management'ın ayrıca lisanslanması gerekir.

4.13

Üçüncü Taraf Uygulamaları için SAP NetWeaver Foundation. MüĢteriler bir Üçüncü Taraf Uygulamaları için SAP NetWeaver Foundation
lisansı alırken hangi modeli (kullanıcı tabanlı veya CPU tabanlı) seçtiklerini belirlemelidir. SAP NetWeaver Foundation for Third Party
Applications lisans modelinin değiĢtirilmesine veya CPU tabanlı ile kullanıcı tabanlı lisansların harmanlanmasına izin verilmez.

4.14

SAP NetWeaver Portal Enterprise Workspaces. SAP NetWeaver Portal Enterprise Workspaces, SAP NetWeaver Enterprise Portal çalıĢma
zamanı haklarını içerir. SAP NetWeaver Portal Enterprise Workspaces herhangi bir SAP Application eriĢimi olmadan bağımsız olarak
kullanılıyorsa, SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansları gerekmez.

4.15

Duet Enterprise. Duet Enterprise, https://websmp107.sap-ag.de/~sapdownload/012002523100014103542010E/Duet_Enterprise_services.htm
adresinde ve Dokümantasyonda belirtilen sınırlı sayıda Duet Enterprise Starter Services ile teslim edilir. SAP Platform Standard User, Duet
Enterprise Starter Service'a Ģu Ģartlarla eriĢebilir (i) Lisans Sahibinin Duet Enterprise için paket lisansı almıĢ olması ve (ii) Duet Enterprise
Starter Services'a yalnızca Duet Enterprise'dan yararlanan Microsoft SharePoint aracılığıyla eriĢilmesi. Duet Enterprise'ın, Duet Enterprise
Starter Services ötesindeki tüm kullanımları Lisans Sahibinin geçerli türden ve kategoriden SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı almasını
gerektirir. Ek olarak, Lisans Sahibi SAP NetWeaver Gateway'i kullanmak üzere de lisanslanmıĢtır ancak bu kullanım yalnızca MS Sharepoint,
MS Office ve/veya Duet Enterprise aracılığıyla ve sadece Duet Enterprise iĢlevlerini yerine getirmek amacıyla olabilir. SAP NetWeaver
Gateway'in baĢka herhangi bir kullanımı ayrı bir SAP NetWeaver Gateway lisansı gerektirir.

4.16

SAP NetWeaver Gateway (gömülü lisans). Bazı SAP Yazılımları gömülü bir SAP NetWeaver Gateway lisansı içerebilir. SAP NetWeaver
Gateway'in (gömülü lisans) bu gibi SAP Yazılımlarının kapsamı ötesinde kullanımı, ayrı bir SAP NetWeaver Gateway lisansı gerektirir.

4.17

SAP NetWeaver Process Orchestration. SAP NetWeaver Process Orchestration SAP NetWeaver Process Integration (PI), SAP NetWeaver
Business Process Management (BPM) ve SAP NetWeaver Business Rules Management (BRM) kullanım haklarını içerir.

4.18

SAP NetWeaver Single Sign-On Internal User ve SAP NetWeaver Single Sign-On External User. Yazılım geliĢtirme iĢlevlerini
veya idari iĢlevleri yerine getiren kullanıcılar için Yazılımın Paket Lisansına ek olarak bir de AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı
gereklidir.

4.19

SAP NetWeaver Landscape Virtualization Management, enterprise edition. LVM örneklerinin lisansları kalıcı olarak belirli bir LVM örneğine
atanmaz ancak birleĢtirilebilir ve böylece, gereken durumlarda SAP NetWeaver Landscape Virtualization Management tarafından yönetilen
uygulamalar temelinde atanabilirler veya atamaları kaldırılabilir. Kopyala/yenile seçeneğinin lisansları belirli bir SAP sistemine/uygulamasına
(örneğin ECC, CRM, SRM, vb.) atanmalıdır ve bunların baĢka bir sisteme/uygulamaya yeniden ataması her 12 aylık dönemde yalnızca bir kez
yapılabilir. Lisans Sahibi, bu yazılımı kullanarak bir ortamı klonlamak ve/veya kopyalamak için gereken tüm gerekli üçüncü taraf lisanslarını
bulundurma sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve klonlama ve/veya kopyalamadan sonra hedef sistem altyapısını çalıĢtırma hakkı lisansı
dahil olmak fakat bununla sınırlı kalmamak üzere, bu belgede açıklanan iĢlevi kullanmak için gereken tüm benzer lisans haklarını elde ettiğini
ve elinde bulunduracağını tasdik ve kabul eder.AnlaĢmadaki diğer hükümlerin uzlaĢma eĢiğini sınırlamaksızın taraflar, Lisans Sahibi'nin
üçüncü taraf lisans haklarını bu açıdan herhangi bir Ģekilde ihlal etmesinin AnlaĢmanın temel bir ihlalini teĢkil edeceğini kabul ederler.
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5.

SAP BusinessObjects

5.1

SAP BusinessObjects (BA&T Lisans Modeli)

5.1.1

SAP BusinessObjects Business Intelligence
SAP BusinessObjects Business Intelligence özelliklerini lisanslamanın iki yolu vardır:
(1) SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite modeli BI Suite aĢağıdakilere yönelik motorların yanı sıra SAP BusinessObjects BI
platformunu içerir: Mobile motoru, Crystal Reports motoru, Web Intelligence motoru, Dashboards motoru, Explorer motoru, Analysis for
Microsoft Office motoru ve Analysis for OLAP motoru. BI Suite Package motoru yukarıda belirtilen BI istemcileri için içerik görüntüleme
hakkını kapsar.
(2) BileĢen (non-Suite) modeli SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite'i içeren SAP BusinessObjects Business Intelligence
ürünleri, tercih edilirse bir bileĢen modeli aracılığıyla ayrı olarak satın alınabilir. ġunlardan her biri (“Ġstemci Motorları”) ayrı olarak satın
alınır: SAP BusinessObjects BI platformu, Mobile motoru, Crystal Reports motoru, Web Intelligence motoru, Dashboards motoru,
Explorer motoru, Analysis for Microsoft Office motoru ve Analysis for OLAP motoru. Motorlar, yukarıda belirtilen ve açık olarak satın
alınan BI istemcileri için içerik görüntüleme haklarını içerir.
SAP BusinessObjects BI platformunun tek bir yerleĢtirmesi için SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite modeli veya Component
Modeli kullanılmalıdır. SAP BusinessObjects BI platformunun tek bir yerleĢtirmesinde her ikisi de kullanılamaz.
Yazar/Tasarımcı Lisansları iki Ģekilde kullanılabilir:
(a)

SAP Application Business Analytics Professional User

(b)

SAP Application BI Limited User

Hem SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite hem de BileĢen modelleri, Concurrent Session lisans metriği veya AdlandırılmıĢ
Kullanıcı (NUL) metriği kullanılarak lisanslanabilir.
BileĢen (non-Suite) Modeli kullanılarak satın alınırsa, Ġstemci Motorları BI Platformu ile aynı metrik (NUL veya Concurrent Sessions)
kullanılarak lisanslanmalıdır ve aynı lisans metriğini kullanan BI Platformu lisanslarının sayısını aĢamaz.
5.1.2
5.1.2.1

Dashboard ve Görsel Öğe Ekleme
SAP BusinessObjects Dashboard Yazılımı
Dashboard'da oluĢturulan herhangi bir SWF dosyasında (veya desteklenen diğer dosya formatlarına (örn. PDF, AIR, PPT) aktarılan SWF
dosyasında) içerilen verileri yenilemek, yayınlamak, sıkıĢtırmak veya baĢka bir Ģekilde değiĢtirmek için bir Dashboard Yazar/Tasarımcı Lisansı
almanız gerekir.

5.1.3

BA&T SAP Business Objects Explorer hızlandırılmış paketi
SAP BusinessObjects Explorer paketi, SAP BusinessObjects Business Intelligence ile hem bellekteki (hızlandırılmıĢ) veri kaynaklarında hem
de geleneksel veri kaynaklarında arama ve keĢfe yönelik bir sınırlı kullanım senaryosunu desteklemek amacıyla hazırlanmıĢtır. SAP
BusinessObjects Explorer Paketi Explorer'ı Ģu senaryolar için kullanma haklarını içerir: (1) bu lisans ile iliĢkili SAP BusinessObjects semantik
katmanı aracılığıyla veri arama ve keĢif, (2) hızlandırılmıĢ veri kaynaklarında bulunan verilere yönelik arama ve keĢif ve (3) Excel ya da .csv
dosyalarında bulunan verilere yönelik arama ve keĢif.
BA & T SAP BusinessObjects Explorer hızlandırılmıĢ paketi Ģunlardan oluĢur:
1.

SAP BusinessObjects Explorer motoru

2.

SAP BusinessObjects BI platformu (yalnızca SAP BusinessObjects Explorer'ı desteklemek için kullanılacak)
a. SAP BusinessObjects BI platformu Lisans Sahibine SAP BusinessObjects BI platformunun yalnızca Ģu özelliklerini kullanmak üzere
lisans verilir: (a) Central Management Console (CMC), (b) üçüncü taraf kimlik doğrulaması, (c) Explorer ile bellek içi tabanlı dizinlerin
keĢfedilmesi, (d) Central Configuration Manager, (e) bilgi tasarım aracı, (f) Translation Manager, (g) Lifecycle Management aracı, (h)
Upgrade Management aracı, (i) BI launch pad

3.

SAP BusinessObjects Data Integrator. Kullanımınız Ģu Ģekilde sınırlıdır:
a. Data Integrator ve BusinessObjects BI platformu yalnızca SAP BusinessObjects Explorer paketi ile birlikte kullanılabilir.
b. Data Integrator, SAP NetWeaver BWA blade veya diğer veri platformlarıyla aynı blade'e kurulamaz.
c. Data Integrator, ETL (çek, dönüĢtür ve yükle) projeleri için bağımsız olarak kullanılamaz.

Lisans hakları, SAP BusinessObjects Mobile motorunu veya belirli bellekteki platformları içermez (bunlar ayrı olarak lisanslanmalıdır).
5.1.4
5.1.4.1

SAP BusinessObjects Enterprise Information Management Çözümleri
SAP BusinessObjects Enterprise Information Management (EIM) Paketleri
Lisanslanan CPU'ların toplam sayısı, EIM paketlerine dahil tüm Yazılımların yüklenebileceği ve kullanılabileceği toplam maksimum CPU
sayısını gösterir. Adres ve Coğrafi Kodlama dizinleri dahil değildir ve ayrı olarak lisanslanması gerekir.

5.1.5

SAP BusinessObjects Data Services, SAP BusinessObjects Data Integrator ve SAP BusinessObjects Data Quality Management yazılımı.
Adres ve Coğrafi Kodlama dizinleri dahil değildir ve ayrı olarak lisanslanması gerekir.
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5.1.5.1

SAP BusinessObjects Data Services
Lisanslanan CPU'ların toplam sayısı, SAP BusinessObjects Data Services'e dahil tüm Yazılımların yüklenebileceği ve kullanılabileceği toplam
maksimum CPU sayısını gösterir.
SAP BusinessObjects Data Insight kullanımı (paket halinde veya herhangi bir üçüncü taraf ürünüyle birlikte verilmiĢ veya bununla kullanılmak
üzere sağlanmıĢ lisanslar hariç) beĢ AdlandırılmıĢ Kullanıcıyla sınırlıdır. Data Services, SAP BusinessObjects Information Steward 2 CPU
lisansı için bir çalıĢma zamanı lisansı içerir. BusinessObjects Information Steward'ın kullanımı, Cleansing Package Builder ve Data Insight'ta
bulunan Basic ve Advanced Profiling özellikleri ile sınırlıdır

5.1.5.2

SAP BusinessObjects Data Quality Management
Lisanslanan CPU'ların toplam sayısı, SAP BusinessObjects Data Services'e dahil tüm Yazılımların yüklenebileceği ve kullanılabileceği toplam
maksimum CPU sayısını gösterir. SAP BusinessObjects Data Insight kullanımı (paket halinde veya herhangi bir üçüncü taraf ürünüyle birlikte
verilmiĢ veya bununla kullanılmak üzere sağlanmıĢ lisanslar hariç) beĢ AdlandırılmıĢ Kullanıcıyla sınırlıdır. Data Services, SAP
BusinessObjects Information Steward 2 CPU lisansı için bir çalıĢma zamanı lisansı içerir. BusinessObjects Information Steward'ın kullanımı,
Cleansing Package Builder ve Data Insight'ta bulunan Basic ve Advanced Profiling özellikleri ile sınırlıdır

5.1.5.3

Data Quality Management (“DQM”) SDK
Data Quality Management SDK lisansı iki konfigürasyonda Ģu Ģekilde temin edilebilir: (1) bağımsız veya paket halinde olmayan bir
konfigürasyon (“DQM SDK Paket Olmayan Konfigürasyon”) ve (2) Data Services ve/veya DQM Premium CPU metriği lisansları (“DQM SDK
Paket Konfigürasyonu”). DQM SDK Paket Olmayan Konfigürasyon Ģeklinde temin edilirse, bir DQM SDK lisansı Sunucu lisansı olarak verilir.
DQM SDK Paket Konfigürasyonu Ģeklinde temin edilirse, DQM SDK lisansları, Lisans Sahibinin Data Services ve/veya DQM Premium CPU
Metriği lisanslarının bir parçası olarak dahil edilir; Ģöyle ki DQM SDK ve Data Services ve DQM Premium için yerleĢtirilen toplam lisans
sayısının alınan toplam Data Services ve DQM Premium lisanslarının sayısını aĢmaması koĢuluyla, Lisans Sahibinin bu gibi CPU lisanslarının
bir alt kümesi yalnızca DQM SDK'yi çalıĢtırmak için kullanılabilir. Örneğin Lisans Sahibi Data Services ve/veya DQM Premium için toplamda
altı CPU lisansına sahipse, iki CPU lisansını DQM SDK'yı ve kalan dört CPU lisansını Data Services ve/veya DQM Premium'u çalıĢtırmak için
kullanabilir; veya Lisans Sahibi üç CPU lisansını DQM SDK'yı ve kalan üç CPU lisansını Data Services ve/veya DQM Premium'u çalıĢtırmak
için kullanabilir; veya Lisans Sahibi altı CPU lisansının tümünü DQM SDK'yı çalıĢtırmak için kullanabilir.

5.1.5.4

SAP BusinessObjects Data Quality Management software, version for SAP Solutions
SAP BusinessObjects Data Quality Management, version for SAP Solutions lisanslarken, veri kalitesi iĢlevleri yalnızca sırasıyla SAP
uygulamalarıyla baĢlatılan aktiviteler için kullanılabilir. Bu Ģekilde lisanslandığında veri kalitesi iĢlevlerinin uygulama dıĢı amaçlarla kullanılması
kesinlikle yasaklanır. Veri kalitesi iĢlevlerinin SAP uygulamasının dıĢında da kullanılması isteniyorsa, SAP BusinessObjects Data Quality
Management veya SAP BusinessObjects Data Services için ayrı lisans alınmalıdır. Bu lisansın dağıtımı, sunucular kapsamında kullanılan
toplam CPU sayısı Lisans Sahibinin lisans aldığı CPU miktarını aĢmadığı sürece, Lisans Sahibinin lisanslı CPU'ları tek bir sunucuda
toplayabileceği veya birden fazla sunucuya yerleĢtirebileceği anlamına gelir.

5.1.6

SAP BusinessObjects Rapid Marts Ürünleri
SAP BusinessObjects Rapid Marts lisansı alınırken, SAP BusinessObjects Data Integrator veya Data Services Ürünü için de lisans alınmalıdır.
SAP BusinessObjects Rapid Marts, SAP BusinessObjects Data Integrator veya Data Services Ürünü ile lisanslanırsa, her SAP
BusinessObjects Data Integrator veya Data Services lisansı için ayrı bir SAP BusinessObjects Rapid Marts Ürünü lisansı alınmalıdır. Bir SAP
BusinessObjects Rapid Marts lisansını kopyalayıp bunu baĢka birimlere yerleĢtirmek yasaktır.

5.1.7

SAP BusinessObjects Metadata Management
Metadata Management, sınırlı bir SAP BusinessObjects BI Platform kullanım lisansıyla teslim edilir. Lisans sahibi SAP BusinessObjects BI
Platformu yalnızca Metadata Management ile bağlantılı olarak kullanabilir. Özellikle Metadata Management tarafından oluĢturulmayan veya
kullanılmayan verilere eriĢim bu lisansın ihlal edilmesi anlamına gelir. Ayrıca Lisans Sahibi SAP BusinessObjects BI Platformun yalnızca Ģu
özelliklerini kullanabilir: (a) kullanıcı veya grup kimliği doğrulama amacıyla Central Management Server (CMS) ve (b) kullanıcı yönetimi ve
entegratör kaynaklarına, kaynak gruplarına, Metapedia'ya, yardımcı programlara eriĢimle; entegratör kaynak ve yardımcı program
çalıĢtırmalarını yönetmek ve çizelgelemekle ilgili güvenlik için Central Management Console.

5.1.8

SAP BusinessObjects Data Migration Starter Paketi
SAP BusinessObjects Data Migration Starter Paketi Süreli Lisans temelinde lisanslanır.

5.1.9

SAP BusinessObjects Data Migration Starter Paketi
SAP BusinessObjects Data Migration Starter Paketi yalnızca SAP BusinessObjects Metadata Management ve/veya Data Services ile birlikte,
maksimum 4 CPU içeren tek bir sunucuda kullanılabilir. SAP BusinessObjects Data Migration Starter Paketi yalnızca tek bir hedef sistem
birimiyle kullanılabilir; söz konusu sistemde hedef sistem kimliği Lisans Sahibinin uygulama projesinin baĢlangıcında SAP'ye yazılı olarak
verilecektir.

5.1.10

SAP BusinessObjects Enterprise Performance Management

5.1.10.1 SAP BusinessObjects Financial Consolidation. SAP BusinessObjects Financial Consolidation içindeki SAP BusinessObjects BI Platformun
kullanımı yalnızca Ģu özelliklerle sınırlıdır: (a) Central Management Server'ın (“CMS”) yukarıda sayılan uygulamalar için kullanıcı kimliğini
doğrulamak ve/veya yetkilendirmek; (b) Central Management Console'un (“(CMC”) kullanıcı haklarını uygulamaya uygun olarak yönetmek için
kullanımı ve (c) Infoview'un Analyzer çalıĢma alanlarında dolaĢmak ve bunları baĢlatmak için kullanımı.
5.1.11

SAP BusinessObjects Financial Information Management
SAP BusinessObjects Financial Information Management lisanslandığında, SAP BusinessObjects Data Integrator yalnızca Ģunlarla birlikte
kullanılabilir:

SAP Confidential
SAP Software Use Rights trTR.v.1-2012

37



SME, SAP BusinessObjects analitik uygulamaları ve SAP NetWeaver BW için belirli lisanslı SAP BusinessObjects çözümleri;
Dokümantasyona uygun olarak kullanılan belirli lisanslı SAP BusinessObjects EPM uygulamaları ve

SAP BusinessObjects Financial Information Management.
Üçüncü taraf sistemleriyle veri entegrasyonu gerektiğinde SAP BusinessObjects Financial Information Management lisansı alınması gerekir.
Lisans Sahibinin lisans almadığı sınırlı Financial Information Management iĢlevselliği (“FIM Runtime Software”) belli bazı lisanslı SAP
Yazılımlarıyla kullanılabilir. Lisans Sahibi açıkça FIM Runtime Yazılımının lisansını alana dek, FIM Runtime Yazılımını yalnızca lisanslı SAP
Yazılımının çalıĢtırılmasına olanak sağlayacak ölçüde ve lisanslı SAP Yazılımından Dokümantasyonda belirtilen Ģekilde veri entegre etmek
amacıyla, lisanslı Yazılım üzerinden sınırlı eriĢimle kullanabilir.
5.1.12

SAP Electronic Invoicing for Brazil (Nota Fiscal Electronica)
SAP Electronic Invoicing for Brazil – Outbound and Inbound (Nota Fiscal Electronica – Outbound or Inbound) bir SAP PI çalıĢma zamanı
lisansı içerir.

5.1.13

SAP BusinessObjects Governance, Risk and Compliance Çözümleri.
SAP BusinessObjects Governance, Risk and Compliance (GRC) çözümleri Lisans Sahibinin lisans almadığı Xcelsius Enterprise ve Crystal
Reports'dan sınırlı iĢlevsellik kullanabilir (“Raporlama ÇalıĢma Zamanı Yazılımı”). Lisans Sahibi açık bir Ģekilde ÇalıĢma Zamanı Yazılımının
lisansını alana dek, Lisans Sahibinin bu gibi bir ÇalıĢma Zamanı Yazılımını Kullanımı, GRC üzerinden sağlanan eriĢimle sınırlıdır ve bunlar
üzerinde izin verilen DeğiĢiklikler, yalnızca GRC'nin çalıĢmasına olanak sağlama amacına yönelik olacaktır. Raporlama ÇalıĢma Zamanı
Yazılımı yalnızca GRC için lisanslı SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Lisans Sahibine Crystal Reports bileĢenlerini .Net
uygulama geliĢtirmesi için kullanma lisansı verilmemiĢtir.

5.1.13.1 SAP BusinessObjects Access Control, starter edition
SAP BusinessObjects Access Control, starter edition'ın kullanımı; eriĢim risklerini ölçme, izleme ve raporlama ve Super User eriĢimini yönetme
ve raporlamayla sınırlıdır.
5.1.14

KOBİ'ler için SAP BusinessObjects çözümleri

5.1.14.1 SAP BusinessObjects Edge BI (Edge BI)
Kullanıcılara göre lisanslanan Edge BI, sunucu baĢına 250 kullanıcı sınırına sahiptir. Edge BI, 1000 Alıcıya kadar yayınlama özelliği içerir.
Edge BI her 10 kullanıcılık grup veya münhasıran Edge BI kullanımı için lisanslanan 5 EĢzamanlı Oturum lisansı için bir (1) SAP Business
Analytics Professional User lisansı ve dokuz (9) SAP BI Limited User lisansı içerir. Concurrent Session Lisansı temelinde lisanslanan Edge BI
tek bir yerleĢtirmede 50 Concurrent Session'ı aĢamaz. Lisans Sahibi Concurrent Session paketlerini aldıktan sonra, Concurrent Session
Lisanslarının miktarıyla aynı sayıda Edge BI eklenti kullanıcısı lisansı alabilir.
5.1.14.2 SAP BusinessObjects Edge BI, version with data management
SAP BusinessObjects Edge BI ile verilen SAP BusinessObjects Data Quality Management ve SAP BusinessObjects Data Integrator yalnızca
tek bir sunucuya yerleĢtirilebilir (250 adlandırılmıĢ kullanıcı veya 50 Concurrent Sessions's kadar) ve (a) ilgili SAP BusinessObjects Edge BI
ürününün yerleĢtirildiği aynı sunucuya veya (b) en fazla üç CPU içeren ayrı bir sunucuya yerleĢtirilmelidir. SAP BusinessObjects Data Quality
Management ve SAP BusinessObjects Data Integrator yalnızca SAP BusinessObjects Edge BI ile birlikte kullanılabilir ve bağımsız olarak
kullanılamaz. Lisans Sahibine veritabanı arayüzleri altında en fazla iki veritabanı türü ve yalnızca bir hedef veri deposu kullanma izni verilir.
5.1.14.3 SAP BusinessObjects Edge BI, version with data integration
SAP BusinessObjects Edge BI ile verilen SAP BusinessObjects Data Quality Management ve SAP BusinessObjects Data Integrator yalnızca
tek bir sunucuya yerleĢtirilebilir (250 adlandırılmıĢ kullanıcı veya 50 Concurrent Sessions's kadar) ve (a) ilgili SAP BusinessObjects Edge BI
ürününün yerleĢtirildiği aynı sunucuya veya (b) en fazla üç CPU içeren ayrı bir sunucuya yerleĢtirilmelidir. SAP BusinessObjects Edge BI,
version with data integration ve SAP BusinessObjects Data Integrator yalnızca SAP BusinessObjects Edge BI ile birlikte kullanılabilir ve
bağımsız olarak kullanılamaz. Lisans Sahibine veritabanı arayüzleri altında en fazla iki veritabanı türü ve yalnızca bir hedef veri deposu
kullanma izni verilir. SAP BusinessObjects Data Integrator, SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts ile birlikte kullanıldığında en fazla 4 CPU
içeren bir sunucuya yerleĢtirilebilir.
5.1.14.4 SAP BusinessObjects Edge Data Services, Edge Data Integrator ve Edge Data Quality Management (Edge EIM Solutions)
Lisanslanan CPU'ların toplam sayısı, SAP BusinessObjects Edge Data Services'e dahil tüm Yazılımların yüklenebileceği ve kullanılabileceği
toplam maksimum CPU sayısını gösterir. SAP BusinessObjects Edge Data Services ve Edge Data Quality Management için SAP
BusinessObjects Data Insight kullanımı (paket halinde veya herhangi bir üçüncü taraf ürünüyle birlikte verilmiĢ veya bununla kullanılmak üzere
sağlanmıĢ lisanslar hariç) beĢ AdlandırılmıĢ Kullanıcıyla sınırlıdır. Edge Data Services ve Edge Data Quality Management, SAP
BusinessObjects Information Steward'ın 2 CPU lisansı için bir çalıĢma zamanı lisansı içerir.
BusinessObjects Information Steward'ın
kullanımı, Cleansing Package Builder ve Data Insight'ta bulunan Basic ve Advanced Profiling özellikleri ile sınırlıdır. Edge EIM Çözümleri'ne
adres ve Coğrafi Kodlama dizinleri dahil değildir ve ayrı olarak lisanslanması gerekir. Edge EIM Çözümleri'nden herhangi biri için her
yerleĢtirme, en az 3 CPU ve en fazla 5 CPU içeren tek bir sunucuyla sınırlıdır. Tüm Edge EIM çözümleri, geçerli Edge EIM Çözümlerinin
kullanımı için münhasıran SAP Business Analytics Professional User lisansını içerir ve ek SAP Application AdlandırılmıĢ Kullanıcıları
gerektirmez.
5.1.14.5 SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts
SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts Ürününün lisansı alınırken, SAP BusinessObjects Edge BI, version with Data Integration veya SAP
BusinessObjects Edge BI, version with Data Management için de lisans alınmalıdır. SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts yalnızca tek bir
sunucuya yerleĢtirilebilir ve (a) ilgili SAP BusinessObjects Edge BI ürününün yerleĢtirildiği aynı sunucuya veya (b) en fazla 4 CPU içeren ayrı
bir sunucuya yerleĢtirilmelidir. SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts yalnızca SAP BusinessObjects Edge BI ile birlikte kullanılabilir. Bir SAP
BusinessObjects Rapid Marts lisansını kopyalayıp bunu baĢka birimlere yerleĢtirmek yasaktır. Her SAP BusinessObjects Edge Rapid Mart ilgili
Uygulama Arayüzü lisansını içerir.
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5.1.14.6 SAP BusinessObjects Edge Planning and Consolidation
SAP BusinessObjects Edge Planning and Consolidation lisansı en fazla bir sunucuda maksimum 100 kullanıcıyla sınırlıdır.
5.1.14.7 SAP BusinessObjects Edge Strategy Management
Lisans sınırlaması: En fazla bir uygulama sunucusu ve 70 kullanıcı ile sınırlı yerleĢtirme. Her yerleĢtirme 25 bağlam ve 25 veri modeliyle
sınırlıdır.
5.1.15

SAP BusinessObjects analitik çözümleri
Sınırlı Lisans: SAP BusinessObjects analitik çözümlerinin (“BA Çözümleri”) ve BA Çözümünün parçası olarak lisanslanan herhangi bir SAP
yazılımının kullanımı, BA Çözümünün belirli amacıyla (“Amaç”) sınırlıdır.
BA yazılımı: SAP, BA Çözümünün içerdiği BA yazılımını SAP fiyat ve Ģartlar listesindeki ayrı bir SAP yazılım ürünü olarak sunabilir. BA
Yazılımı için Ģartlar ve koĢullar ve yazılımın iĢlevleri, ayrı SAP yazılım ürününden farklı olabilir. Bu gibi bir SAP yazılımının ilave iĢlevleri ayrı bir
lisans anlaĢmasına ve ek lisans ücretlerine tabi olabilir.

5.1.16

SAP BusinessObjects Enterprise Risk Reporting for Banking.
Bu Yazılımının kullanımı, Lisans Sahibinin bankacılık operasyonlarının iĢletme riskini ölçmek ve izlemekle sınırlıdır.

5.1.17

SAP BusinessObjects Trade Promotion Effectiveness Analysis
Bu Yazılımın kullanımı, ticari promosyonların etkililiğini analiz etmekle sınırlıdır.

5.1.18

SAP BusinessObjects Sales Analysis for Retail
Bu Yazılımın kullanımı, perakende ve satıĢ noktası verilerini analiz etmekle sınırlıdır.

5.1.19

SAP BusinessObjects Upstream Operations Performance Analysis Uygulaması
Bu Yazılımın kullanımı, petrol ve gaz hidrokarbon üretimini yukarı yönde destekleyen operasyonel verilerin analiziyle sınırlıdır.

5.1.20

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation for Banking
Bu Yazılımın kullanımı, Lisans Sahibinin Ģu bankacılık operasyonlarıyla sınırlıdır: finansal planlama, bütçeleme, tahmin ve konsolidasyonlar ve
finansal ve diğer plan verilerinin raporlaması.

5.1.21

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation for Public Sector.
Bu Yazılımın kullanımı, Lisans Sahibinin Ģu Kamu Sektörü iĢ operasyonlarıyla sınırlıdır: uzun vadeli iĢ planlama, tahmin, finansal
konsolidasyon ve raporlama ve performans yönetimi.

5.1.22

SAP BusinessObjects Planning for Public Sector
Bu Yazılımın kullanımı Kamu Sektöründe uzun vadeli planlama, bütçeleme, planlama ve raporlamayla sınırlıdır.

5.1.23

SAP BusinessObjects Sales and Operational Planning hızlı yerleĢtirme çözümü
Bu Yazılımın kullanımı konsensüs talep yönetimi, tedarik görünürlüğü, kaba toplam kapasite gibi SatıĢ ve Operasyonel iĢ planlama süreçleri ve
SatıĢ, Pazarlama, Operasyonlar ve Finans'tan tahmin girdilerini kullanarak iĢ sürecini izlemekle sınırlıdır.

5.1.24

Knowledge Accelerator için Ġlave Lisans KoĢulları.

5.1.24.1 SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator (RWD Platform dışında). SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator, Lisans Sahibinin
çalıĢan eğitimi gereksinimlerini karĢılamak için kullanılabilir ancak herhangi bir üçüncü tarafça veya üçüncü taraf adına kullanılamaz. RWD
Platform'da bulunanın dıĢındaki SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator, SAP BusinessObjects tarafından satıĢı sürdürülecek
Knowledge Accelerator'ın (pre-XI sürüm 3) daha eski bir sürümüdür. AĢağıdaki ifadeler yalnızca bu daha eski Business Objects Knowledge
Accelerator sürümüyle ilgilidir: SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator Software (Global Knowledge TM On-Demand-for-Business
Objects Software) içindeki tüm uyarlama araçları, yalnızca SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator Yazılımı kullanılarak geliĢtirilen içeriği
değiĢtirmek ve uyarlamak için ve yalnızca bu SipariĢ Çizelgesinde belirtilen sayıda eğitim tasarımcısı ve yönetici tarafından kullanılabilir. Lisans
Sahibi bu gibi araçları değiĢtiremez, ticari veya ticari olmayan amaçlarla dağıtamaz, bunlara tersine mühendislik iĢlemi uygulayamaz veya bu
araçları, diğer Lisans Veren ürünleriyle ilgili içerik dahil olmak üzere baĢka içerikler geliĢtirmek için kullanamaz.
5.1.24.2 Knowledge Accelerator on RWD Platform SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator Lisans Sahibinin çalıĢan eğitimi gereksinimlerini
karĢılamak için kullanılabilir ancak herhangi bir üçüncü tarafça veya üçüncü taraf adına kullanılamaz. Eğitim Çizelgesindeki herhangi bir
hükümden bağımsız olarak, Knowledge Accelerator NUL'ları, baĢlangıçtaki kullanıcının Knowledge Accelerator'a eriĢimine artık izin verilmiyor
olsa dahi, diğer kiĢilere devredilemez. Söz konusu kiĢi artık Lisans Sahibi tarafından istihdam edilmiyorsa, Lisans Sahibi bu kiĢinin NUL'unu bir
baĢka kullanıcıya devredebilir.
5.1.25

Predictive Workbench. Predictive Workbench, bağımsız olarak kullanılamayan ve BusinessObjects Enterprise ile kullanılabilen, gömülü bir
üçüncü taraf ürünü içerir.

5.2

SAP BusinessObjects (Classic Solutions Model)
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5.2.1

SAP BusinessObjects Enterprise

5.2.1.1

Dashboard Builder. Dashboard Builder ile birlikte sağlanan yazılım bileĢenleri, araçları ve yardımcı programları yalnızca verildikleri ürünle
birlikte kullanılabilir. Ek olarak, Dashboard Builder ile birlikte sağlanan Web Intelligence yardımcı programları yalnızca Dashboard Builder ile
sağlanan analitik Ģablonlarda görüntülemek üzere kullanılabilir.

5.2.1.2

SAP BusinessObjects Enterprise.BusinessObjects Enterprise'ın farklı sürümlerine yönelik lisansları tek bir YerleĢtirmede toplayamazsınız
(örneğin, Premium lisanslar aynı YerleĢtirmede Profesyonel lisanslarla bir araya getirilemez). BusinessObjects Enterprise Professional'ı
yalnızca tek bir SAP BusinessObjects müseccel rapor formatı türünde (Crystal Reports, Web Intelligence/Desktop
Intelligence/BusinessObjects/Voyager) yayın ve dağıtım için kullanabilirsiniz. Web Intelligence ve Desktop Intelligence bu bağlamda tek bir
müseccel rapor formatı olarak kabul edilir. Birden fazla rapor formatında yayın ve dağıtım yapmak istiyorsanız, BusinessObjects Enterprise
Premium almanız gerekir. Yukarıdaki hükümden bağımsız olarak, Lisans Sahibi kombine bir BusinessObjects ve Web Intelligence
YerleĢtirmesinden BusinessObjects Enterpris'a geçerse, Lisans Sahibi bu YerleĢtirmede hem BusinessObjects hem de Web Intelligence rapor
türlerini kullanabilir.

5.2.1.2

SAP BusinessObjects Ürün Seçenekleri. BusinessObjects Enterprise Professional, Crystal Enterprise Professional ve Crystal Reports Server
(birlikte “Temel Uygulama”) için seçenekler bir YerleĢtirmeye eklentiler olarak lisanslanır. Seçeneklere Crystal Reports Explorer, Auditing,
Publishing, Live Office, Üçüncü taraf uygulamaları için Integration Kits ve bir Temel Uygulama için Seçenek olarak belirlenen diğer ürünler
dahil olabilir. Hem Temel Uygulama hem de Seçenekler bir CPU metriğine göre lisanslanırsa, Seçenek lisanslarının sayısı ve türü,
Seçeneklerin kullanıldığı YerleĢtirmedeki Temel Uygulama lisanslarının sayısı ve türüyle eĢleĢmelidir.

5.2.1.4

Web Intelligence Interactive Viewing. Web Intelligence Interactive Viewing anahtar kodları, eksiksiz Web Intelligence ürününün tüm
özelliklerinin kilidini açar. Ancak, Web Intelligence Interactive Viewing sınırlı bir lisanstır ve doküman oluĢturmak veya düzenlemek için
kullanılamaz.

5.2.2

SAP BusinessObjects BI Paketi SAP BusinessObjects BI Paketi, sınırlı bir SAP BusinessObjects Information Steward lisansı içerir. SAP
BusinessObjects Information Steward'ın kullanımı, Metadata Management ve Metapedia iĢleviyle sınırlıdır.

5.2.3

SAP BusinessObjects BI Başlangıç Paketi.
maksimum 100 kullanıcı ile sınırlıdır.

5.2.4

Gösterge Tabloları ve Görselleştirme

5.2.4.1

SAP® BusinessObjects™ Xcelsius® yazılımı. Herhangi bir Xcelsius'da oluĢturulan herhangi bir SWF dosyasında (veya desteklenen diğer
dosya formatlarına (örn. PDF, AIR, PPT) aktarılan SWF dosyasında) içerilen verileri yenilemek, yayınlamak, sıkıĢtırmak veya baĢka bir Ģekilde
değiĢtirmek için bir Xcelsius Ġnteraktif Görüntüleme Lisansı almanız gerekir. Xcelsius Ġnteraktif Görüntüleme, Crystal Reports Server ve
BusinessObjects Edge AdlandırılmıĢ Kullanıcı Lisansları ("NUL") dahildir ve bunlarla eĢleĢir. Xcelsius Engage Sınırsız Ġnteraktif Görüntüleme
içerir ancak bu, maksimum iki bağlantılı SWF dosyalarıyla sınırlıdır.

5.2.5

SAP BusinessObjects Enterprise Information Management Çözümleri

5.2.5.1

SAP BusinessObjects Data Services, SAP BusinessObjects Data Integrator ve SAP BusinessObjects Data Quality Management yazılımı.
Lisans Sahibi, paketli uygulamalar, veritabanları gibi kurumsal veri kaynaklarına veya teknoloji altyapısı ürünlerine eriĢmek için Data Services,
Data Integrator veya Data Quality Management lisansı almak isterse, Uygulama Arayüzü, Veritabanı Arayüzü, JMS Teknolojisi Arayüzü veya
Salesforce.com Teknolojisi Arayüzü gibi ayrı arayüz lisansları almalıdır. Adres dizinleri dahil değildir ve ayrı olarak lisanslanması gerekir.

5.2.5.2

SAP BusinessObjects Data Services Her SAP BusinessObjects Data Services yazılımına aĢağıdakiler dahildir:

SAP BusinessObjects Data Insight için beĢ AdlandırılmıĢ Kullanıcı (paket halinde veya herhangi bir üçüncü taraf ürünüyle birlikte verilmiĢ
veya bununla kullanılmak üzere sağlanmıĢ lisanslar hariç)

SAP BusinessObjects Information Steward 2 CPU lisansı için çalıĢma zamanı lisansı.
BusinessObjects Information Steward'ın
kullanımı, Cleansing Package Builder ve Data Insight'ta bulunan Basic ve Advanced Profiling özellikleri ile sınırlıdır.

Real Time Transactional Processing, Data Source Web Service Access, Multi-user Team Development ve Grid Computing'in her biri için
bir lisans

SıralanmamıĢ türden veritabanları için Veritabanı Arayüz lisansları

Salesforce.com Teknolojisi Arayüzü

JMS Teknolojisi Arayüzü

5.2.6

SAP BusinessObjects Data Integrator

5.2.6.1

SAP BusinessObjects Data Integrator Starter Her Yazılım lisansı bir Veritabanı Arayüzü lisansı içerir.

5.2.6.2

SAP BusinessObjects Data Integrator Professional Yazılımın her lisansı iki Veritabanı Arayüzü lisansı içerir.

5.2.6.3

SAP BusinessObjects Data Integrator Premium Her Yazılım lisansı Real Time Transactional Processing, Data Source Web Service Access,
Multi-user Team Development, Grid Computing, Salesforce.com Teknoloji Arayüzü, JMS Teknoloji Arayüzünün her biri için bir lisans ve
SıralanmamıĢ türden veritabanları için Veritabanı Arayüz lisansları içerir.

5.2.7

SAP BusinessObjects Data Quality Management

5.2.7.1

SAP BusinessObjects eDQ Management Lisans Sahibi SAP BusinessObjects eDQ Management'ı yalnızca iĢlemlerle ilgili veya gerçek
zamanlı ortamlar için kullanabilir. Yazılımın her lisansı bir SAP BusinessObjects DQM lisansı ve bir dil için temizleme paketi seçeneği içerir.

5.2.7.2

SAP BusinessObjects Data Quality Management Professional Yazılımın her lisansı bir Veritabanı Arayüzü lisansı ve bir SAP BusinessObjects
DQM ve bir dil için temizleme paketi seçeneği içerir.

SAP Confidential
SAP Software Use Rights trTR.v.1-2012

SAP BusinessObjects BI baĢlangıç paketinin lisanslanması, en fazla bir sunucu üzerinde

40

5.2.7.3

SAP BusinessObjects Data Quality Management Premium Her Yazılım lisansı Ģunları içerir:



SAP BusinessObjects Data Insight için beĢ AdlandırılmıĢ Kullanıcı (paket halinde veya herhangi bir üçüncü taraf ürünüyle birlikte verilmiĢ veya
bununla kullanılmak üzere sağlanmıĢ lisanslar hariç



SAP BusinessObjects Information Steward 2 CPU lisansı için çalıĢma zamanı lisansı. BusinessObjects Information Steward'ın kullanımı,
Cleansing Package Builder ve Data Insight'ta bulunan Basic ve Advanced Profiling özellikleri ile sınırlıdır.






Ġki Veritabanı Arayüzü lisansı
Bir SAP BusinessObjects DQM, bir dil için temizlik paketi seçeneği lisansı
SAP BusinessObjects DQM, SDK
Real Time Transactional Processing, Data Source Web Service Access, Multi-user Team Development ve Grid Computing'in her biri için bir
lisans

5.2.7.4 Arayüz lisansları. Herhangiibir Uygulama Arayüzü, Veritabanı Arayüzü veya Teknoloji Arayüzü lisansı için önkoĢullardan biri, bir Data Services,
Data Integrator veya Data Quality Management lisansıdır. Uygulama Arayüzü, uygulama birimi baĢına lisanslanır. “Birim”, Yazılımın belirli bir
uygulama veya teknolojiyle tek bir bağlantı için kullanılabileceği anlamına gelir. Uygulama Arayüzü aracılığıyla bir uygulamanın birçok birimine
ulaĢılıyorsa, her birim için bir Uygulama Arayüz lisansı alınmalıdır. Sınırsız Uygulama Arayüzü, Veritabanı Arayüzü, JMS Teknolojisi Arayüzü ve
Salesforce.com Teknolojisi Arayüzü geçerli olduğu Ģekilde uygulama, veritabanı veya teknoloji türüne göre lisanslanır. “Tür”, belirlenen tek bir
uygulama, veritabanı veya teknolojiye sınırsız sayıda bağlantı anlamına gelir.
5.2.7.5 Data Quality Management (“DQM”) SDK Data Quality Management SDK lisansı iki konfigürasyonda Ģu Ģekilde temin edilebilir: (1) bağımsız
veya paket halinde olmayan bir konfigürasyon (“DQM SDK Paket Olmayan Konfigürasyon”) ve (2) Data Services ve/veya DQM Premium CPU
metriği lisansları (“DQM SDK Paket Konfigürasyonu”). DQM SDK Paket Olmayan Konfigürasyon Ģeklinde temin edilirse, bir DQM SDK lisansı
Sunucu lisansı olarak verilir. DQM SDK Paket Konfigürasyonu Ģeklinde temin edilirse, DQM SDK lisansları, Lisans Sahibinin Data Services
ve/veya DQM Premium CPU Metriği lisanslarının bir parçası olarak dahil edilir; Ģöyle ki DQM SDK ve Data Services ve DQM Premium için
yerleĢtirilen toplam lisans sayısının alınan toplam Data Services ve DQM Premium lisanslarının sayısını aĢmaması koĢuluyla, Lisans Sahibinin
bu gibi CPU lisanslarının bir alt kümesi yalnızca DQM SDK'yi çalıĢtırmak için kullanılabilir. Örneğin Lisans Sahibi Data Services ve/veya DQM
Premium için toplamda altı CPU lisansına sahipse, iki CPU lisansını DQM SDK'yı ve kalan dört CPU lisansını Data Services ve/veya DQM
Premium'u çalıĢtırmak için kullanabilir; veya Lisans Sahibi üç CPU lisansını DQM SDK'yı ve kalan üç CPU lisansını Data Services ve/veya DQM
Premium'u çalıĢtırmak için kullanabilir; veya Lisans Sahibi altı CPU lisansının tümünü DQM SDK'yı çalıĢtırmak için kullanabilir.
5.2.7.6 SAP BusinessObjects Data Quality Management yazılımı, SAP, Siebel veya Informatica uygulamalarıyla kullanılan versiyonları SAP
BusinessObjects Data Quality Management'ın SAP çözümleri, Siebel uygulamaları veya Informatica PowerCenter için hazırlanan versiyonlarını
lisanslarken, veri kalitesi iĢlevleri yalnızca sırasıyla SAP, Siebel veya Informatica uygulamasında baĢlatılan aktiviteler için kullanılabilir. Bu
Ģekilde lisanslandığında veri kalitesi iĢlevlerinin uygulama dıĢı amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaklanır. Veri kalitesi iĢlevlerinin SAP, Siebel
veya Informatica uygulamasının dıĢında da kullanılması isteniyorsa, SAP BusinessObjects Data Quality Management veya SAP
BusinessObjects Data Services için ayrı lisans alınmalıdır. Bu lisansın yerleĢtirilmesi, sunucular kapsamında kullanılan toplam CPU sayısı
Lisans Sahibinin lisans aldığı CPU miktarını aĢmadığı sürece, Lisans Sahibinin lisanslı CPU'ları tek bir sunucuda toplayabileceği veya birden
fazla sunucuya dağıtabileceği anlamına gelir. Tablo hesaplama lisansları dahil değildir ve ayrı lisanslanmaları gerekir.
5.2.7.7 SAP BusinessObjects Rapid Marts Ürünleri SAP BusinessObjects Rapid Marts lisansı alınırken, SAP BusinessObjects Data Integrator veya
Data Services Ürünü için de lisans alınmalıdır. SAP BusinessObjects Rapid Marts, SAP BusinessObjects Data Integrator veya Data Services
Ürünü ile lisanslanırsa, her SAP BusinessObjects Data Integrator veya Data Services lisansı için ayrı bir SAP BusinessObjects Rapid Marts
Ürünü lisansı alınmalıdır. Bir SAP BusinessObjects Rapid Marts lisansını kopyalayıp bunu baĢka birimlere yerleĢtirmek yasaktır. Yukarıdakine
ek olarak, Lisans Sahibinin belirli geçerli Uygulama Arayüzlerinin lisansını alması gerekir.
5.2.7.8 SAP BusinessObjects Metadata Management Metadata Management, sınırlı bir SAP BusinessObjects Enterprise kullanım lisansıyla teslim
edilir. Lisans sahibi SAP BusinessObjects Enterprise'ı yalnızca Metadata Management ile bağlantılı olarak kullanabilir. Özellikle Metadata
Management tarafından oluĢturulmayan veya kullanılmayan verilere eriĢim bu lisansın ihlal edilmesi anlamına gelir. Ayrıca Lisans Sahibi SAP
BusinessObjects Enterprise'ın yalnızca Ģu özelliklerini kullanabilir: (a) kullanıcı veya grup kimliği doğrulama amacıyla Central Management
Server (CMS) ve (b) kullanıcı yönetimi ve entegratör kaynaklarına, kaynak gruplarına, Metapedia'ya, yardımcı programlara eriĢimle; entegratör
kaynak ve yardımcı program çalıĢtırmalarını yönetmek ve çizelgelemekle ilgili güvenlik için Central Management Console.
5.2.8

SAP BusinessObjects Explorer

5.2.8.1.

SAP BusinessObjects Enterprise Professional (for Enterprise Reporting) ile birlikte kullanılan Explorer için anahtar kodlar Web Intelligence
ürününün tüm özelliklerinin kilidini açar. Bu gibi Web Intelligence özellikleri yalnızca SAP BusinessObjects Explorer aracılığıyla kullanılabilir.

5.2.8.2

SAP Business Objects Explorer (Data Exploration Bileşeni) SAP BusinessObjects Explorer (Data Exploration BileĢeni) SAP BusinessObjects
Data Integrator Premium ve SAP BusinessObjects Enterprise'ı içerir. Lisans Sahibi kullanımı Ģunlarla sınırlıdır:

Data Integrator Premium ve BusinessObjects Enterprise yalnızca SAP BusinessObjects Explorer (Data Exploration BileĢeni) ile birlikte
kullanılabilir.

Data Integrator Premium, SAP NetWeaver BWA blade ile aynı blade'e kurulamaz.

Data Integrator Premium, ETL (çek, dönüĢtür ve yükle) projeleri için bağımsız olarak kullanılamaz.

Lisans Sahibine SAP BusinessObjects Enterprise'ın yalnızca Ģu özelliklerini kullanmak üzere lisans verilmiĢtir: (a) Central Management
Console (CMC), (b) üçüncü taraf kimlik doğrulaması, (c) Explorer ile BWA tabanlı endekslerin bulunması, (d) Central Configuration
Manager ve (e) Import Wizard.

5.2.9

KOBİ'ler için SAP BusinessObjects çözümleri

SAP BusinessObjects Edge BI (Edge BI). SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcıları tarafından lisanslanan Edge BI, sunucu baĢına 250 kullanıcı sınırına
sahiptir. Edge BI, 1000 Alıcıya kadar yayınlama özelliği içerir. Edge BI bağımsız seçeneğinin Bağımsız Kullanımı için SAP Application
adlandırılmıĢ kullanıcılarına ihtiyaç yoktur, SAP ERP ile kullanıldığında SAP Business Expert adlandırılmıĢ kullanıcısı gerekli değildir ve bir
SAP Professional adlandırılmıĢ kullanıcısı gereklidir. SAP BusinessObjects satıcıları tarafından CAL (Concurrent Access License) ile
lisanslanan Edge BI, tek bir yerleĢtirmede 50 CAL sınırını geçemez Lisans Sahibi bir SAP BusinessObjects satıcısından CAL paketlerini
aldıktan sonra CAL lisanslı kullanıcılarla aynı sayıda olmak üzere Edge BI eklentisinin adlandırılmıĢ kullanıcılarını lisanslayabilir.
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5.2.9.1

5.2.9.2

SAP BusinessObjects Edge BI, version with data management. SAP BusinessObjects Edge BI ile verilen SAP BusinessObjects Data Quality
Professional ve SAP BusinessObjects Data Integrator Starter yalnızca tek bir sunucuya yerleĢtirilebilir (250 kullanıcıya kadar) ve (a) ilgili SAP
BusinessObjects Edge BI ürününün yerleĢtirildiği aynı sunucuya veya (b) en fazla iki CPU içeren ayrı bir sunucuya yerleĢtirilmelidir. SAP
BusinessObjects Data Quality Professional ve SAP BusinessObjects Data Integrator Starter yalnızca SAP BusinessObjects Edge BI ile birlikte
kullanılabilir ve bağımsız olarak kullanılamaz. Lisans Sahibine veritabanı arayüzleri altında en fazla iki veritabanı türü ve yalnızca bir hedef veri
deposu kullanma izni verilir.

5.2.9.3

SAP BusinessObjects Edge BI, version with data integration.SAP BusinessObjects Edge BI ile birlikte verilen SAP BusinessObjects Data
Integrator Starter yalnızca tek bir sunucuda kullanılabilir (250 kullanıcıya kadar) ve (a) ilgili SAP BusinessObjects Edge Serisi ürününün
yerleĢtirildiği aynı sunucuya veya (b) en fazla iki CPU içeren ayrı bir sunucuya yerleĢtirilmelidir. SAP BusinessObjects Edge BI, version with
data integration ve SAP BusinessObjects Data Integrator Starter yalnızca SAP BusinessObjects Edge BI ile birlikte kullanılabilir ve bağımsız
olarak kullanılamaz. Lisans Sahibine veritabanı arayüzleri altında en fazla iki veritabanı türü ve yalnızca bir hedef veri deposu kullanma izni
verilir. SAP BusinessObjects Data Integrator Starter, SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts ile birlikte kullanıldığında en fazla 4 CPU içeren
bir sunucuya yerleĢtirilebilir.

6.

SAP Crystal

6.1

Tüm SAP Crystal Ürünleri için Kullanım Hakları

6.1.1
6.1.1.1

Tanımlar
ġu ürünler “SAP Crystal yazılımı” olarak tanımlanır: SAP Crystal Reports, SAP Crystal Server, SAP Crystal Reports Server, SAP Crystal
Dashboard Design, SAP Crystal Presentation Design, SAP Crystal Interactive Analysis ve Xcelsius Engage Server.

6.1.1.2

“Desktop SAP Crystal yazılımı”, SAP Crystal Server ve SAP Crystal Reports Server dıĢındaki tüm SAP Crystal ürünleridir.

6.1.1.3

“Bağlı Sunum”, SAP Crystal Dashboard Design kiĢisel sürümü veya SAP Crystal Dashboard Design departman sürümüyle veya SWF
dosyasındaki verileri yenileyen, yayımlayan, iten veya baĢka bir Ģekilde değiĢtiren Xcelsius Engage Server ile oluĢturulan herhangi bir SWF
dosyasıdır (veya desteklenen diğer biçimlere (örn., PDF, AIR, PPT) dıĢa aktarılmıĢ SWF dosyasıdır).

6.1.1.4

“Müstakil Sunum”, SAP Crystal Presentation Design, SAP Crystal Dashboard Design kiĢisel sürümü veya SAP Crystal Dashboard Design
departman sürümüyle veya SWF dosyasındaki verileri yenilemeyen, yayımlamayan, itmeyen veya baĢka bir Ģekilde değiĢtirmeyen Xcelsius
Engage Server ile oluĢturulan herhangi bir SWF dosyasıdır (veya desteklenen diğer biçimlere (örn., PDF, AIR, PPT) dıĢa aktarılmıĢ SWF
dosyasıdır).

6.1.2

SAP Crystal Yazılımları Kullanımı. Lisans Sahibi SAP Crystal yazılımlarını, eğitimlerden veya danıĢmanlık hizmetlerinden yararlanan
herkesin ilgili SAP Crystal Yazılımını kullanmak için ayrı bir lisans almıĢ olması Ģartıyla, söz konusu SAP Crystal yazılımına yönelik eğitim
verme ve danıĢmanlık hizmetleri için kullanabilir.

6.1.3

Desktop SAP Crystal Yazılımları Kullanımı. Bağlı Sunumlar istisna olmak üzere ve Bölüm 6.2.8'e tabi olacak Ģekilde, Lisans Sahibi,
Desktop SAP Crystal yazılımı tarafından oluĢturulan çıktı dosyalarını (örn. PDF, SWF, XLF, WID veya RPT dosya biçimi) Ģu koĢulları yerine
getirmek Ģartıyla üçüncü taraflara dağıtabilir:
(a) Çıktı dosyaları yazılımın dıĢında kalır ve ne doğrudan ne de dolaylı olarak Yazılıma veya Yazılımın iĢleme özelliklerine eriĢir veya baĢka bir
Ģekilde Yazılımı kullanır;
(b) Bu gibi çıktı dosyalarını alanlardan gelen destek, teknik veya diğer yardım talepleri yalnızca Lisans Sahibinin sorumluluğundadır;
(b) Lisans Sahibi, önceden SAP'nin yazılı iznini almadan Lisans Verenin veya Yazılımın adını, logosunu veya ticari markasını kullanamaz;
(d) Lisans Sahibi çıktı dosyalarının kullanılması, çoğaltılması veya dağıtımından kaynaklanan tüm iddialar ve yükümlülükler açısından SAP'yi
savunmayı, SAP'ye tazminat ödemeyi ve SAP'nin zarar görmemesini sağlamayı taahhüt eder.
(e) Lisans Sahibi son kullanıcıların (“Son Kullanıcı”) önemli ölçüde Bölüm 6.3.8'de belirtilenlere benzer koĢullara onay vermesini sağlayacaktır.

6.1.4

Desktop SAP Crystal yazılımı için Training Workstation Lisansı. Münhasır olarak eğitime ayrılmıĢ bir iĢ istasyonunda Desktop SAP Crystal
yazılımı kullanıldığında, lisans iĢ istasyonu için geçerlidir ve Yazılımı kullanan adlandırılmıĢ kullanıcı için geçerli değildir. Eğitim iĢ istasyonu
baĢına bir lisans gerekir.

6.1.5

SAP Crystal yazılımı için ekran görüntülerinin ve kelime markalarının kullanımı. Lisans Sahibi aĢağıdaki koĢulları yerine getirmek Ģartıyla
ekran görüntülerini ve Crystal Reports kelime markalarını dokümanlarda veya medyada çoğaltabilir ve dağıtabilir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Doküman veya medya, ticari eğitim materyali veya üçüncü taraf eğitim materyali ve/veya kâr amaçlı eğitim materyali olmamalıdır.
Lisans Sahibinin kullanımı edebe aykırı veya pornografik olamaz ve SAP'yi, yazılımlarından herhangi birini veya baĢka bir kiĢi ya da
topluluğu küçük düĢüremez, iftira atamaz veya hakaret edemez.
Lisans Sahibinin kullanımı doğrudan veya dolaylı olarak SAP'nin sponsor olduğunu veya SAP yan kuruluĢu olduğunu veya ürün ya
da servisinin onaylandığını çağrıĢtıramaz.
Lisans Sahibi ekran görüntüsünü karĢılaĢtırmalı bir reklamda kullanamaz.
Lisans Sahibi ekran görüntüsünü, yeniden boyutlandırmak veya kesmek dıĢında hiçbir Ģekilde değiĢtiremez.
Lisans Sahibi bir ekran görüntüsünün parçalarını, ürün kullanıcı arayüzüne dahil edemez.
Lisans Sahibi üçüncü tarafın açık iznini almadan, üçüncü taraf içeriği kapsayan ekran görüntülerini kullanamaz.
Lisans Sahibinin Ģu telif hakkı ibaresini eklemesi gerekir: "SAP ürünü ekran görüntüsü (görüntüleri) SAP'nin izniyle çoğaltılmıĢtır."
Lisans Sahibi bir SAP Yazılımına atıfta bulunursa, Yazılımın tam adını kullanmak zorundadır.
Lisans Sahibi kiĢinin iznini almadan, kimliği belirlenebilir bir kiĢinin görüntüsünü içeren bir ekran görüntüsünü kullanamaz.

6.2

SAP Crystal Reports çalışma zamanı ürünü

6.2.1

Kapsam Bu bölüm SAP Crystal Reports 2008, Crystal Reports XI, SAP Crystal Reports for Visual Studio 2010 ve SAP Crystal Reports for
Eclipse tarafından içerilen çalıĢma zamanı ürünü için geçerlidir.
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6.2.2
6.2.2.1

6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.2.4
6.2.2.5

Tanımlar
“İstemci Uygulaması” Lisans Sahibi tarafından geliĢtirilmiĢ, Ģu özellikleri taĢıyan bir uygulamadır: a) Bir ÇalıĢma Zamanı Ürünü kullanır, b) tüm
rapor iĢleme söz konusu makinede yerel olarak gerçekleĢtirilecek Ģekilde eksiksiz olarak tek bir son kullanıcının makinesine yüklenmiĢtir ve c)
ÇalıĢma Zamanı Ürününe önemli ve birincil iĢlevler kazandırır.
“Dahili Kurulum” veya “Dahili Olarak Kurulum”, Lisans Sahibinin Ģirketindeki veya kuruluĢundaki bir veya daha fazla bilgisayardaki canlı Ġstemci
Uygulamalarına ve/veya Sunucu Uygulamalarına, yalnızca Lisans Sahibinin dahili iĢ amaçlarıyla bağlantılı olarak kurulum anlamına gelir.
“Dağıtım” veya “Dağıtma”, Ġstemci Uygulamalarını ve/veya Sunucu Uygulamalarını Lisans Sahibinin Ģirketi veya kuruluĢu dıĢındaki üçüncü
taraf son kullanıcılara satma, finansal kiralama, lisanslama veya yeniden dağıtma anlamına gelir.
“Çalışma Zamanı Ürünü” versiyona özgü dosyalar ve SAP Crystal Reports 2008, SAP Crystal Reports for Eclipse 2.0 ve SAP Crystal Reports
for Visual Studio 2010 ile birlikte sağlanan RUNTIME.TXT dosyasında belirtilen uygulama program arayüzleri (API'lar) anlamına gelir.
“Sunucu Uygulaması” Lisans Sahibi tarafından geliĢtirilmiĢ, Ģu özellikleri taĢıyan bir uygulamadır: a) Bir ÇalıĢma Zamanı Ürünü kullanır, b)
birden fazla kullanıcının doğrudan veya herhangi bir orta katman uygulaması (uygulamaları) üzerinden ÇalıĢma Zamanı Ürününe eriĢmesine
olanak verir ve c) ÇalıĢma Zamanı Ürününe önemli ve birincil iĢlevler kazandırır. Bir Windows terminal sunucu ortamına kurulan bir Ġstemci
Uygulaması (örn. Citrix veya Microsoft Remote Desktop Platform) bir Sunucu Uygulamasıdır.

6.2.3

Kullanım Lisans Sahibi, Ġstemci Uygulamaları ve Sunucu Uygulamaları geliĢtirmek için ÇalıĢma Zamanı Ürününün bir kopyasını kurabilir ve
kullanabilir. Dağıtım ve Dahili Kurulum Ģartları ve koĢulları, aĢağıdaki bölümlerde açıklandığı gibi Lisans Sahibinin geliĢtirdiği uygulamaların
türüne göre farklılık gösterir.

6.2.4

İstemci Uygulamalarının ve Sunucu Uygulamalarının Dahili Kurulumu Lisans Veren Lisans Sahibine, ÇalıĢma Zamanı Ürününün Ġstemci
Uygulamaları ve Sunucu Uygulamalarıyla birlikte Dahili Kurulumu için kiĢisel, münhasır olmayan ve sınırlı bir lisans vermektedir.

6.2.5

İstemci Uygulamalarının Dağıtımı Lisans Sahibinin bölüm 6.2.7 de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere bu dokümandaki tüm koĢullara
uymasına tabi olacak Ģekilde, Lisans Veren Lisans Sahibine, Ġstemci Uygulamalarının Dağıtımı için kiĢisel, münhasır olmayan ve sınırlı bir
lisans vermektedir

6.2.6

Sunucu Uygulamalarının Dağıtımı Lisans Sahibinin bölüm 6.2.7 de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere bu dokümandaki tüm koĢullara
uymasına tabi olacak Ģekilde, Lisans Veren Lisans Sahibine, Sunucu Uygulamalarının üçüncü taraflara Dağıtımı için kiĢisel, münhasır
olmayan ve sınırlı bir lisans vermektedir. Bunun için Ģu Ģartlar da yerine getirilmelidir: a) Lisans Sahibi Dağıtılan bir Sunucu Uygulamasının her
YerleĢtirmesi için Crystal Reports'un lisanslı bir kopyasını almıĢ olmalıdır ve söz konusu Sunucu Uygulaması tarafından kullanılan ÇalıĢma
Zamanı Ürünü versiyonu, Lisans Sahibinin lisanslı Crystal Reports kopyasıyla aynı sürüm olmalıdır veya b) Lisans Sahibi en az bir SAP
Crystal Reports çalıĢma zamanı sunucu lisansına sahip olmalıdır

6.2.7

Çalışma Zamanı Ürünü Dağıtım Gereklilikleri.
Lisans Sahibi ÇalıĢma Zamanı ürününü bölümler 6.2.5.6 veya 2.6'ya istinaden üçüncü taraflara dağıtırsa Ģu gereklilikleri yerine getirmelidir:
(a) Söz konusu ÇalıĢma Zamanı Ürününün kopyalarını veya örnek uygulamalarını alan herhangi bir kiĢi tarafından talep edilebilecek destek,
servis, yükseltme ve teknik ya da diğer yardımlardan yalnızca Lisans Sahibi sorumludur;
(b) Lisans Sahibi, önceden SAP'nin yazılı iznini almadan Lisans Verenin veya Yazılımın adını, logosunu veya ticari markasını kullanamaz;
(c) Lisans Sahibi, ÇalıĢma Zamanı Ürününün kullanılması, çoğaltılması veya dağıtılmasından kaynaklanan herhangi bir iddia veya yükümlülük
karĢısında SAP'yi savunacak, tazmin edecek ve zarar görmesini engelleyecektir;
(d) Lisans Alan ÇalıĢma Zamanı Ürününü herhangi bir genel amaçlı rapor yazma, veri analizi veya rapor iletme ürünü veya SAP'nin ürün
teklifleriyle aynı veya benzer iĢlevleri yerine getiren herhangi bir baĢka ürünle birlikte dağıtmayacaktır ve
(e) Lisans Sahibi son kullanıcıların (“Son Kullanıcı”) önemli ölçüde aĢağıdakilere benzer koĢullara onay vermesini sağlayacaktır:
Son Kullanıcı, ÇalıĢma Zamanı Ürünü veya rapor dosyasını değiĢtirmemeyi, parçalara ayırmamayı, kaynak koduna dönüĢtürmemeyi, tercüme
etmemeyi, uyarlamamayı veya tersine mühendislik uygulamamayı kabul eder;
Son Kullanıcı, ÇalıĢma Zamanı Ürününü herhangi bir üçüncü tarafa dağıtmamayı veya ÇalıĢma Zamanı Ürününü kiralama veya zaman
bölüĢümlü olarak kullanmamayı veya üçüncü tarafların yararına bir servis bürosu çalıĢtırmak için üründen yararlanmamayı kabul eder;
Son Kullanıcı ÇalıĢma Zamanı Ürününü, genel olarak SAP'nin ürün teklifleriyle rekabet eden bir ürün oluĢturup dağıtmak için kullanmamayı
kabul eder.
Son Kullanıcı ÇalıĢma Zamanı ürününü rapor dosyası formatını (.RPT), SAP'nin sahibi olmadığı bir genel amaçlı rapor yazma, veri analizi
veya rapor iletme ürünü tarafından kullanılan rapor dosyası formatına dönüĢtüren bir ürün oluĢturup dağıtmak için kullanmamayı kabul eder.

6.2.8.

SAP VE TEDARĠKÇĠLERĠ, TĠCARETE ELVERĠġLĠLĠK, BELĠRLĠ BĠR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARINI ĠHLAL
ETMEME DE DAHĠL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ TÜM GARANTĠLERDEN FERAGAT EDER. SAP
VE TEDARĠKÇĠLERĠ, BU ANLAġMAYA ĠSTĠNADEN VEYA UYGULAMA YA DA ÇALIġMA ZAMANI ÜRÜNÜYLE BAĞLANTILI OLARAK
ORTAYA ÇIKAN HĠÇBĠR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ZIMNĠ, SONUÇSAL VEYA CEZA GEREKTĠREN ZARARDAN VEYA DĠĞER
ZARARLARDAN HĠÇBĠR ġEKĠLDE SORUMLU TUTULAMAZ.

6.3

SAP Crystal Dashboard Design, departman sürümü.

6.3.1

Kullanım SAP Crystal Dashboard Design'ın departman sürümünde oluĢturulan Müstakil Sunumlar serbestçe yeniden dağıtılabilir.
Verilere münhasıran Crystal Reports konnektörü ile eriĢen departman sürümü tarafından oluĢturulan SWF dosyaları bir Crystal Report içine
gömülebilir ve sonuçta elde edilen rapor herhangi bir lisanslama gerekliliği olmadan serbestçe yeniden dağıtılabilir.

6.3.2

Görüntüleme Lisansı. Departman sürümü tarafından oluĢturulan herhangi bir SWF dosyasının (veya PDF, AIR, PPT gibi desteklenen diğer
dosya biçimlerine dıĢa aktarılan SWF dosyasının) içerdiği verileri yeniler, yayımlar, iter veya baĢka bir Ģekilde değiĢtirirseniz, SWF'yi
görüntüleyebilen her adlandırılmıĢ kullanıcı için SAP Crystal Dashboard Görüntüleme seçeneğini satın almalısınız. Bu seçenek, SAP Crystal
Reports Server ve SAP Crystal Server AdlandırılmıĢ Kullanıcı Lisansları ("NUL") tarafından kapsanır ve bunlarla eĢleĢir. Departman sürümü
lisansı bir adet Dashboard Viewing seçeneğinin adlandırılmıĢ kullanıcı lisansı içerir.

6.3.3

Kısıtlamalar. Departman sürümü tarafından oluĢturulan SWF dosyaları:

SAP BusinessObjects Enterprise veya SAP BusinessObjects Edge'e yerleĢtirilemez.

Bağımsız olarak yalnızca SAP Crystal Reports Server veya SAP Crystal Server'a yerleĢtirilebilir.

SAP BusinessOne istisna olmak üzere SAP Yazılımından herhangi bir veri kaynağına eriĢemez.

100'den fazla son kullanıcıya dağıtılamaz.
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Bağlı Sunumlar yalnızca kullanıcıların dahili iĢ amaçları için kullanılabilir ve Bağlı Sunumların ticari satıĢı, kiralanması ve finansal kiralanması
(tek baĢına veya bir baĢka program veya ürünle kombinasyon halinde) için kullanılamaz.

6.4

SAP Crystal Dashboard Design, kişisel sürüm

6.4.1

Kullanım SAP Crystal Dashboard Design'ın kiĢisel sürümünde oluĢturulan Müstakil Sunumlar serbestçe yeniden dağıtılabilir. Verilere
münhasıran Crystal Reports konnektörü ile eriĢen Crystal Reports kiĢisel sürümü tarafından oluĢturulan SWF dosyaları bir Crystal Report içine
gömülebilir ve sonuçta elde edilen rapor herhangi bir lisanslama gerekliliği olmadan serbestçe yeniden dağıtılabilir.

6.4.2

Kısıtlamalar. KiĢisel sürüm tarafından oluĢturulan SWF dosyaları:

SAP BusinessObjects Enterprise veya SAP BusinessObjects Edge'e yerleĢtirilemez.

Bağımsız olarak yalnızca SAP Crystal Reports Server veya SAP Crystal Server'a yerleĢtirilebilir.

SAP BusinessOne istisna olmak üzere SAP Yazılımından herhangi bir veri kaynağına eriĢemez.
Bağlı Sunumlar yalnızca kullanıcıların dahili iĢ amaçları için kullanılabilir ve Bağlı Sunumların ticari satıĢı, kiralanması ve finansal kiralanması
(tek baĢına veya bir baĢka program veya ürünle kombinasyon halinde) için kullanılamaz.

6.5

SAP Crystal Presentation Design

6.5.1

Kullanım SAP Crystal Presentation Design'ın tüm sürümlerinde oluĢturulan Müstakil Sunumlar serbestçe yeniden dağıtılabilir. SAP Crystal
Presentation Design'ın kurumsal sürümünün Lisans Sahipleri, çalıĢan ve sözleĢmeliler doğrudan Lisans Sahibi tarafından istihdam edildiği
sürece, Yazılımı istenen sayıda çalıĢan ve sözleĢmeli bilgisayarına yerleĢtirebilir. Bu lisans, Lisans Sahibinin kurumsal topluluğunun ötesine
geçemez ve Lisans Sahibinin tüm bağlı ve yan kuruluĢları hariç bırakılır.

6.5.2

Kısıtlamalar. SAP Crystal Presentation Design'ın öğrenci sunumu yalnızca lise veya lise sonrası bir eğitim kuruluĢunun tam ya da yarı zamanlı
öğrencileri tarafından kullanılabilir.

6.6

SAP Crystal Server

6.6.1

Kapsam Bu bölüm SAP Crystal Reports Server ve SAP Crystal Server için geçerlidir. Bu bölüm boyunca „SAP Crystal Server‟ terimi her iki
ürünü de kapsayacak Ģekilde kullanılacaktır.

6.6.2

Kullanım Verilere münhasıran Crystal Reports konnektör aracılığıyla eriĢen kiĢisel sürüm veya departman sürümü SAP Crystal Dashboard
Design tarafından oluĢturulan SWF dosyaları içeren SAP Crystal Reports NUL veya CAL lisanslarına sahip kullanıcılar tarafından
görüntülenebilir.

6.6.3

Kısıtlamalar. Her YerleĢtirme için SAP Crystal Server yalnızca tek bir Sunucuya kurulabilir ve tek bir Sunucuda kullanılabilir. Lisans Sahibi
sistemi birçok Sunucu üzerinde gruplama giriĢiminde bulunmamalıdır. Lisans Sahibi SAP Crystal Server'ı, SAP Business One istisna olmak
üzere SAP uygulamalarındaki verilere eriĢmek için kullanamaz. Lisans Sahibi herhangi tek bir Dashboard'ı 100'den fazla adlandırılmıĢ
kullanıcıya veya CAL lisansı altındaki kullanıcıya kullandırtamaz.
AĢağıdaki yazılım özelliklerine ve iĢlevlerine yalnızca NUL lisansları kullanılarak eriĢilebilir:

InfoView veya BI Launchpad portalı aracılığıyla Dashboard görüntüleme

Herhangi bir portal entegrasyon kiti aracılığıyla Dashboard görüntüleme

Dashboard Builder

BI Workspace

SAP BusinessObjects Explorer (yalnızca SAP Crystal Server 2011 ve sonrası)
AĢağıdaki entegrasyon kitleri SAP Crystal Server ile kullanılmak üzere lisanslanmamıĢtır.

PeopleSoft Enterprise için SAP BusinessObjects Entegrasyonu

JDE EnterpriseOne için SAP BusinessObjects Entegrasyonu

Siebel için SAP BusinessObjects Entegrasyonu

Oracle E-Business Suite için SAP BusinessObjects Entegrasyonu

SAP için SAP BusinessObjects Entegrasyonu

6,7

Xcelsius Engage Server

6.7.1

Kullanım Xcelsius Engage Server ile oluĢturulan Müstakil Sunumlar serbestçe yeniden dağıtılabilir. Verilerini münhasıran Crystal Reports
konnektörden alan ve bir Crystal Report içine gömülen bağlı bir sunum, müstakil sunum olarak kabul edilir.

6.7.2

Kısıtlamalar Xcelsius Engage Server tarafından oluĢturulan SWF dosyaları SAP BusinessObjects Enterprise veya SAP BusinessObjects
Edge'e yerleĢtirilemez.
Bağlı Sunumlar yalnızca kullanıcıların dahili iĢ amaçları için kullanılabilir ve Bağlı Sunumların ticari satıĢı, kiralanması ve finansal kiralanması
(tek baĢına veya bir baĢka program veya ürünle kombinasyon halinde) için kullanılamaz.

7.

Üçüncü Taraf Ürünleri

7.1

Adres Dizinleri. AĢağıdakiler, veri kalitesi içeriği ve veri servisleri ürünleri ("Adres Dizinleri") için ek lisans koĢullarıdır.
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7.1.1









7.1.2




7.1.3






Adres Dizinleri ve kapsadıkları tüm ilgili dokümantasyon ile fikri mülkiyet hakları daima SAP'nin ve üçüncü taraf tedarikçilerinin (söz konusu
olduğu durumlarda) mülkiyetinde kalacaktır.
Lisans Sahibi verileri satamaz. Adres Dizinleri, bir servis bürosu ortamında kullanılamaz. Seçilen durumlarda, bir yan kuruluĢ tarafından
kullanım ayrı bir lisans gerektirir (buraya Ek 5 olarak ekli ve Lisans Sahibinin bu gibi Adres Dizinlerini nasıl kullanacağına yönelik Ģartların ve
koĢulların bir parçasını oluĢturan "Adres Dizinleri için GiriĢ KoĢulları"ndaki tüm özgün dizin kısıtlamalarına bakın)
Adres Dizinleri yalnızca SAP Data Quality ve/veya Data Services Ürünleri ile birlikte kullanılabilir; Adres Dizinlerini kullanmak üzere daimi bir
SAP Data Quality ve Data Services Ürünleri lisansı ön koĢuldur.
Adres Dizinleri posta listesi, veritabanı veya diğer türev çalıĢmalar için kullanılamaz, ancak bir Son Kullanıcının mevcut bir posta listesi veya
veritabanını temizlemek için kullanılabilir;
Adres Dizinleri zaman zaman güncellenecektir: bir Adres Dizininin yalnızca güncel versiyonu kullanılabilir.
SAP, Adres Dizinlerinde, zamanı geçmiĢ Adres Dizinlerinin kullanımını önlemek için zaman sınırlamaları getiren bir yardımcı yazılım
mekanizması kullanabilir.
SAP'nin üçüncü taraf tedarikçilerinin Son Kullanıcıya veya herhangi bir üçüncü tarafa, Son Kullanıcının Adres Dizinlerini kullanımından veya
Adres Dizinlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak aldığınız herhangi bir servisten kaynaklanan hiçbir yükümlülüğü yoktur.
Adres Dizinlerinin bir üçüncü taraf tedarikçisi, SAP'nin Adres Dizinlerini dağıtma hakkını sona erdirmeyi seçebilir veya aboneliğiniz sırasında
güncellemeler yapabilir. Bu durumda Lisans Sahibine sağlanacak tek telafi, GiriĢ KoĢullarında aksi belirtilmediği sürece, Lisans Sahibinin söz
konusu Adres Dizinlerinde artık kullanamadığı bölüm için ücretlerin iade edilmesi olacaktır.
Lisanslama Bilgileri
Adres Dizinleri abonelik modeli bazında satılır, bu nedenle yıllık bakım ücreti alınmaz ve Adres Dizinlerinin içerik kaynağının SAP'ye içerik
güncellemeleri sağlaması hariç, bu ürünler için SAP bakımı veya desteği sunulmaz.
Bunun için BaĢlangıç Süresi, "BaĢlangıç Süresi"nin Geçerlilik Tarihinden itibaren 12 (on iki) takvim ayıdır.
Otomatik yenilemeler yıllık bazda gerçekleĢtirilir, geçerli SAP Fiyat ve KoĢullar Listesindeki lisanslanmıĢ Adres Dizininin kullanılabilirliğine
tabidir ve o sırada geçerli fiyatlandırma ve koĢullara uygun olarak iĢlenir ve fatura edilir. BaĢlangıç Döneminden sonra bu abonelik lisansı
taraflardan birinin, sonraki Yenileme Döneminin baĢlangıcından 90 günce önce yazılı bildirimde bulunmasıyla sona erdirilebilir. Etkilenen
tarafa yapılacak tüm bildirimler yazılı olacak ve sona erdirme bildiriminin SAP tarafından alındığı, o sırada geçerli BaĢlangıç/Yenileme
Döneminin sonundan itibaren geçerli olacaktır.
Coğrafi Kısıtlamalar
USPS ürünleri yalnızca ABD'de satılabilir ve ABD dıĢında mevcut değildir:
ABD ULUSAL DĠZĠN ÜRÜNLERĠ GLOBAL OLARAK SATILABĠLĠR.
LACSLINK, SUITELINK, NCOALINK, DPV, USPS DELIVERY SEQUENCE FILE – DSF2 VE RDI GĠBĠ ÖZEL ÜRÜNLER YALNIZCA ABD
DAHĠLĠNDEKĠ KĠġĠLERE VEYA TOPLULUKLARA., ABD ĠÇĠNDE KULLANILMAK ÜZERE SATILABĠLĠR.
NCOALINK ARAYÜZÜ YALNIZCA USPS TARAFINDAN NCOALINK VERĠLERĠNĠ SATIN ALMA YETKĠSĠ VERĠLMĠġ KĠġĠLERE SATILABĠLĠR.
(NOT: YALNIZCA NCOALINK ARAYÜZÜ SATILMAKTADIR VE MÜġTERĠLER NCOALINK VERĠLERĠNĠ DOĞRUDAN USPS'TEN TEMĠN
EDERLER VE BU GĠBĠ VERĠLERĠN SATIN ALINMASI USPS TARAFINDAN ONAYLANMALIDIR.)

7.1.4

DPV ve Lacslink için USPS Onaylı Adres Dizini Seçeneği. Lisans Sahibi, Yazılımın kilitleme özelliklerini etkinleĢtirmek ve bu gibi kilitleri açmak
istediği durumlarda; liste sahibi, kilitleme kaydı ayrıntıları ve liste türü, kiralandıysa listenin sahibi ve Lisans Veren ya da USPS tarafından
istendiği Ģekliyle diğer izleme bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kilitleme kaydının kaynağı gibi bilgileri sağlamayı kabul eder.

7.1.5

Hiçbir durumda, SAP‟nin lisanslı Adres Dizinlerinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir tür veya cinste zarara iliĢkin toplam
sorumluluğu, iddia tarihinden önceki on iki (12) aylık dönemde ödenen Abonelik Ücretine eĢit bir tutarı aĢamaz.

7.2

Veritabanları
Linux, Unix ve Windows için DB2:
Enterprise Edition Database bölümleme, Storage Optimization dahildir.
Oracle DB:
Enterprise Edition, Oracle Objects Option, Partitioning, Intermedia, Oracle Advanced Security Option, Oracle Advanced Compression
Option, Standard Management Pack, DBA Management Pack, Diagnostic Pack, Tuning Pack, Provisioning Pack ve Change
Management Pack. Lisanslı seçenek desteğiyle ilgili olası kısıtlamalar ve ayrıntılar için lütfen SAP destek notlarına bakın.
Oracle Extended Package
Real Application Cluster (RAC), Database Vault
z/OS için DB2:
z/OS ve OS/390 için DB2, z/OS için IBM DB2 Operational Utilities, z/OS için IBM DB2 Diagnostic and Recovery Utilities, IBM DB2
Connect Enterprise Edition. Talep üzerine, 1 Ekim 2003'ten önce OS/390 için DB2 lisansı alan müĢterilere yönelik yükseltme
seçenekleri mevcuttur.
Microsoft SQL Server:
Enterprise Edition

7.3

SAP Test Acceleration and Optimization. SAP Test Acceleration and Optimization, Business Process Testing ve QuickTest Professional
modülleri de dahil olmak üzere bir HP Quality Center lisansı gerektirir. Bu, doğrudan HP'den veya “SAP Quality Center by HP” (materyal no.
7010568) alınarak lisanslanabilir.

7.4

Ek Ürünler

7.4.1

Adobe, SAP Interactive Forms İşletmeye Birçok Olanak Sağlar (40 Etkileşimli Form içerir) (“Adobe EE”) SAP Yazılımını kullanmak üzere SAP
AdlandırılmıĢ Kullanıcılarının toplam sayısı, Adobe EE için Lisans Düzeyi'ni aĢmamalıdır örneğin, tüm lisanslı SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcıları
Adobe EE için yapılan lisans hesaplamasına dahil edilmelidir.
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7.4.2

Adobe EE veya Adobe, Individual User için (“Adobe EE veIU”) İlave Etkileşimli Form Paketleri (İlave Etkileşimli Form Paketi başına 40 Form) .
Lisanslanan Adobe EE veya IU için Ġlave EtkileĢimli Form Paketleri (varsa) yalnızca Adobe EE veya IU kullanma lisansı olan kiĢilerce
kullanılabilir.

7.4.3

Adobe, SAP Interactive Forms External User (“Adobe EU”) Yalnızca SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı gerekmeden belirli SAP Yazılımını
kullanma lisansı olan kiĢiler lisanslı Adobe EU'yu kullanabilir ve bu kullanım (Adobe EU'nun), söz konusu kiĢinin böyle bir SAP Yazılımını SAP
AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı gerekmeden kullanımıyla birlikte ve bu ölçüde olmalıdır. Herhangi bir Ģüpheli durumdan kaçınmak üzere, SAP
AdlandırılmıĢ Kullanıcı olarak lisans verilen hiç kimse Adobe EU'yu kullanamaz. Harici kullanıcılar 40 forma veya 40'tan fazlaysa Adobe
EE/Adobe IU için lisanslanan sayıda forma eriĢebilir.

7.4.4

Crossgate, SAP Information Interchange (“IIC”) ve Web Tabanlı Bağlanabilirlik Seçeneği (“WBC”) Geçerli bir IIC lisansı, WBC'yi lisanslamak ve
kullanmak için bir ön koĢuldur. WBC, fiyat listesinde belirtilen minimum tutarlara uygun olarak lisanslanmalıdır ve ön koĢul olarak IIC lisansı
gerektirir. Bir SipariĢ Formuna istinaden çalıĢma zamanı veritabanıyla birlikte IIC veya WBC yanında ICC lisanslandığında, Ģu Ģekilde ayrı bir
mySQL veritabanı lisansı gerekir (lisanslanan çalıĢma zamanı veritabanına ek olarak): (i) bu AnlaĢmaya istinaden lisanslanan Crossgate
yazılımı, Crossgate yazılımının bir parçası olarak entegre edilmiĢ veya önceden yüklenmiĢ ya da Crossgate yazılımını kullanmak için yüklenmesi
gereken bir üçüncü taraf ürünü olan bir mySQL veritabanı ürünü gerektirir; (ii) lisanslanan Crossgate yazılımına entegre edildiyse, entegre edilen
mySQL veritabanı ürünü iĢlevselliği entegre edilmemiĢ mySQL veritabanı ürününden farklı olabilir; (iii) bu AnlaĢma, lisanslı Crossgate yazılımının
bir parçası olarak entegre edilmiĢ veya önceden yüklenmiĢ olsa bile mySQL veritabanını kullanmaya yönelik bir lisans içermez; (iv) mySQL
veritabanı ürününün kullanımı, ilgili satıcısıyla yapılan lisans anlaĢmasına tabidir; (v) SAP, Lisans Sahibi tarafından bir üçüncü taraftan elde
edilen herhangi bir lisansın koĢulları ve herhangi bir veritabanı ürününün çalıĢmasıyla ilgili olarak hiçbir garanti veya teminat vermez ve (vi)
üçüncü taraf bir tedarikçiden temin edilen herhangi bir veritabanı ürününün destek ve bakımından Lisans Sahibi sorumludur ve SAP'nin bu
anlamda hiçbir sorumluluğu yoktur.

7.4.5

HP, SAP LoadRunner (“LR”) Lisans Sahibinin LR yazılımını kullanması, yalnızca kalite garantisi ve benzeri ortamlarda üretim öncesi SAP
Yazılımının (belirli SAP Yazılımını çalıĢtırmak için gereken tüm yazılımlar ve ayrıca SAP Yazılımının iliĢkili iĢletim sistemleri, veritabanları,
uygulama sunucuları vb dahil olmak üzere) test edilmesi veya izlenmesiyle sınırlıdır ve yalnızca tek bir sunucuda kullanılabilir.

7.4.6

HP, SAP LoadRunner, Performance Center with Diagnostics (“LR PCD”). Lisans Sahibinin LR PCD yazılımının kullanımı yalnızca kalite
garantisi ve benzeri ortamlarda üretim öncesi SAP Yazılımının (belirli SAP Yazılımını çalıĢtırmak için gereken tüm yazılımlar ve ayrıca SAP
Yazılımının iliĢkili iĢletim sistemleri, veritabanları, uygulama sunucuları vb dahil olmak üzere) veya herhangi bir baĢka üretim öncesi yazılımın
(LR PCD yazılım Dokümantasyonunda üretim öncesi test edilmesi veya izlenmesi için lisanslı LR PCD yazılımının kullanımı önerildiği sürece)
test edilmesi veya izlenmesiyle sınırlıdır. LR PCD'ye dahil olan Diagnostics for Composite Applications bileĢeninin (“Diagnostics”) kullanımı (i)
yukarıdaki kullanım sınırlamasına tabidir ve (ii) ayrıca lisanslanan her 250 LR PCD Sanal Kullanıcısı için tek Uygulama Birimi (aĢağıda
açıklandığı gibi) sınırlamasına tabidir. “Uygulama Birimi” bir uygulama birimini çalıĢtıran, izlenen ve üretim yapılmayan bir ortam anlamına gelir
(örn. SAP Dialog SAP Yazılımının bir birimi, bir java sanal makinesi veya bir veritabanı sunucusu bir Uygulama Birimi olarak kabul edilir).

7.4.7

HP, SAP LoadRunner, Performance Center without Diagnostics (“LR PC”). Lisans Sahibinin LR PC yazılımının kullanımı yalnızca kalite garantisi
ve benzeri ortamlarda üretim öncesi SAP Yazılımının (belirli SAP Yazılımını çalıĢtırmak için gereken tüm yazılımlar ve ayrıca SAP Yazılımının
iliĢkili iĢletim sistemleri, veritabanları, uygulama sunucuları vb dahil olmak üzere) veya herhangi bir baĢka üretim öncesi yazılımın (LR PC yazılım
Dokümantasyonunda üretim öncesi test edilmesi veya izlenmesi için lisanslı LR PC yazılımının kullanımı önerildiği sürece) test edilmesi veya
izlenmesiyle sınırlıdır.

7.4.8

HP, SAP Quality Center, Enterprise Edition (“QC EE”) Lisans Sahibinin QC EE yazılımını kullanımı, tümü kalite garantisi ve benzeri ortamlarda
üretim öncesi olmak üzere, SAP Yazılımının (belirli SAP Yazılımını çalıĢtırmak için gereken tüm yazılımlar ve ayrıca SAP Yazılımının iliĢkili
iĢletim sistemleri, veritabanları, uygulama sunucuları vb dahil olmak üzere) test edilmesi veya izlenmesiyle sınırlıdır geçerli SipariĢ Formunda QC
EE‟nin “Eksiksiz Kullanım” için lisanslandığı belirtiliyorsa, Lisans Sahibinin QC EE yazılımını kullanımıı (QE CC yazılım Dokümantasyonunda
üretim öncesi test edilmesi veya izlenmesi için lisanslı QE CC yazılımının kullanımı önerildiği sürece) test edilmesi veya izlenmesiyle sınırlıdır.
QC EE Paketi Ģu anda HP, SAP Quality Center, Enterprise Edition'ı içermektedir – QuickTest Professional, TestDirector, Business Process
Testing, Requirements Management ve Defects Management bileĢenleri.

7.4.9

HP, SAP Quality Center, Premier Edition (“QC PE”) Lisans Sahibinin QC PE yazılımının kullanımı yalnızca kalite garantisi ve benzeri ortamlarda
üretim öncesi SAP Yazılımının (belirli SAP Yazılımını çalıĢtırmak için gereken tüm yazılımlar ve ayrıca SAP Yazılımının iliĢkili iĢletim sistemleri,
veritabanları, uygulama sunucuları vb dahil olmak üzere) veya herhangi bir baĢka üretim öncesi yazılımın (QC PE yazılım Dokümantasyonunda
üretim öncesi test edilmesi veya izlenmesi için lisanslı QC PE yazılımının kullanımı önerildiği sürece) test edilmesi veya izlenmesiyle sınırlıdır.
QC PE Paketi Ģu anda HP, SAP Quality Center, Premier Edition'ı içermektedir – QuickTest Professional, TestDirector, Business Process
Testing, Requirements Management ve Defects Management bileĢenleri.

7.4.10 iBS, SAP Regulatory Report, Accounts; iBS, SAP Regulatory Report, Derivatives; iBS, SAP Regulatory Report, P/C/S Cashflow; iBS, SAP
Regulatory Report, Retail Cashflow Lisanslı iBS yazılımı yalnızca Lisans Sahibinin Almanya, Avusturya ve/veya Ġsviçre'deki iĢ operasyonlarını
desteklemek için kullanılabilir.
7.4.11 MITI, Metadata Management Multi-Source Integrators(CPU)AnlaĢmanın Ekine istinaden lisanslanan SAP BusinessObjects Metadata
Management (CPU) CPU'larının toplam sayısı, asla yukarıda lisans verilen MITI Yazılımının Lisans Düzeyini aĢamaz.
7.4.12 SAP Employee File Management by OpenText (“EFM”) EFM'yi kullanma lisansı verilmiĢ (AnlaĢmanın ayrı bir SipariĢ Formuna istinaden) bir kiĢi
bir SAP Business Expert, Professional, Limited Professional, Business Information, Employee ya da Employee Self-Service veya Solution
Extension User olarak da lisans almalıdır. EFM; Open Text, SAP Document Access için sınırlı bir kullanım lisansı içerir ve bu lisans çalıĢanla ilgili
dokümanları yönetmek için EFM çözümü ile birlikte kullanılabilir. Document Access'in daha geniĢ kullanımı, çözümün ayrı olarak lisanslanmasını
gerektirir.
7.4.13 SAP Digital Asset Management by OpenText (“xECM”) DAM'yi kullanma lisansı verilmiĢ (AnlaĢmanın ayrı bir sipariĢ formuna istinaden) bir kiĢi
SAP Business Expert, Professional, Limited Professional, Business Information, Employee ya da Employee Self-Service veya Solution Extension
User olarak da lisans almalıdır.
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7.4.14 SAP Extended ECM by OpenText (“xECM”) xECM'yi kullanma lisansı verilmiĢ (AnlaĢmanın ayrı bir sipariĢ formuna istinaden) bir kiĢi SAP
Business Expert, Professional, Limited Professional, Business Information, Employee ya da Employee Self-Service veya Solution Extension
User olarak da lisans almalıdır.
7.4.15 SAP Document Access by OpenText (“DA”) ve SAP Document Access by OpenText for POS Device ("DA for POS“) DA'yı SAP Business
Expert, Professional ve Limited Professional User olarak kullanma lisansı verilmiĢ (AnlaĢmanın ayrı bir SipariĢ Formuna istinaden) bir kiĢi bir
SAP Business Expert, Professional veya Limited Professional User olarak da lisans almalıdır. DA'yı SAP Business Information, Employee ve
Employee Self-Service User olarak kullanma lisansı verilmiĢ bir kullanıcı (AnlaĢmanın ayrı bir SipariĢ Formuna istinaden) SAP Business
Information, Employee veya Employee Self-Service User olarak da lisans almalıdır. DA, herhangi bir satıĢ noktası cihazından alınan verileri
ve/veya dokümanları arĢivlemek ve/veya görüntülemek için kullanılamaz. DA for POS yalnızca SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcıları olarak lisanslanan
(AnlaĢmanın ayrı bir SipariĢ Formuna istinaden ve her bireyin ilgili SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı türüne uygun Ģekilde) kiĢiler tarafından bir satıĢ
noktası cihazından alınan verileri ve/veya dokümanları arĢivlemek ve/veya görüntülemek için kullanılabilir.
7.4.16 SAP Archiving by OpenText (“Archiving”) Archiving'i SAP Business Expert, Professional ve Limited Professional User olarak kullanma lisansı
verilmiĢ (AnlaĢmanın ayrı bir SipariĢ Formuna istinaden) bir kiĢi bir SAP Business Expert, Professional veya Limited Professional User olarak da
lisans almalıdır. Archiving'i SAP Business Information, Employee ve Employee Self-Service User olarak kullanma lisansı verilmiĢ (AnlaĢmanın
ayrı bir SipariĢ Formuna istinaden) bir kiĢi bir SAP Business Information, Employee veya Employee Self-Service User olarak da lisans almalıdır.
7.4.17 SAP Invoice Management by OpenText (“IM”)OCR'yi kullanma lisansı verilmiĢ bir kiĢi IM için de lisans almalıdır. OCR isteğe bağlı bir bileĢendir
ve en az OCR lisansı kadar IM lisansı olmalıdır ancak OCR lisansından daha fazla IM lisansı olabilir.
7.4.18 SAP Dispatching & Planning – Prologa, Long Term Planning; SAP Dispatching & Planning – Prologa, Operational Planning; Prologa, SAP Legal
Requirements Prologa yazılımını kullanması için lisans verilmiĢ (AnlaĢmanın ayrı bir SipariĢ Formuna istinaden) bir kiĢi, bir SAP Business
Expert, Professional veya Limited Professional User olarak da lisans almalıdır.
7.4.19 Redwood, SAP Central Process SchedulingHer süreç sunucusu lisansı, Redwood yazılımını Ģu sistemlerin her birinde kullanma hakkını içerir:
(1) bir eğitim sistemi, (2) bir test / QA sistemi ve (3) böyle bir süreç sunucusu için bir yedekleme / kurtarma sistemi.
7.4.20 SAP User Experience Management by Knoa ve SAP User Experience Management by Knoa, version for SAP GUI SAP User Experience
Management by Knoa ve SAP User Experience Management by Knoa, version for SAP GUI (birlikte “Knoa” olarak anılacaktır) Ģu SAP Business
Objects Çözümlerine gömülü veya bunlarla paket halinde alınabilir: SAP Business Objects Enterprise Premium, WebIntelligence, Xcelsius
Enterprise, Xcelsius Enterprise Interactive Viewing (“ÇalıĢma Zamanı Yazılımı”) Bu gibi ÇalıĢma Zamanı Yazılımları, yalnızca Knoa ile
oluĢturulan veya geliĢtirilen verilere eriĢmek için kullanılabilir.ÇalıĢma Zamanı Yazılımı, Knoa'dan bağımsız olarak lisanslanmıĢ SAP
BusinessObjects Yazılımıyla aynı dağıtımda kombine edilemez.
7.4.21 BSI U.S. Payroll Tax ProcessingBSI yazılımı, ayrı olarak lisanslanması gereken SAP Payroll Yazılımının içerdiği bordro iĢlevselliği ile birlikte
kullanmak üzere lisanslanır. Ayrıca, BSI yazılımı için lisans, bir kerede tek Platform üzerinde kullanımla sınırlıdır (BSI'ın olanak sağladığı bir
Platform geçiĢ dönemi istisna olmak üzere). Buradaki kullanılma amacı doğrultusunda "Platform", Ģunların tek bir BSI Destekli Konfigürasyonu
anlamına gelir: tek bir veritabanı, tek bir sunucu, tek bir müĢteri yazılımı ve tek bir iĢletim sistemi. Buradaki kullanılma amacı doğrultusunda "BSI
Destekli Konfigürasyon", BSI'nın, BSI yazılımının SAP Lisans Sahipleri için destek sağladığı bir konfigürasyon anlamına gelir. BSI yazılım lisansı;
üçüncü taraf veritabanı, sunucu, müĢteri yazılımı veya iĢletim sistemini kullanmak için bir lisans içermez. Lisans Sahibi Platformu değiĢtirmek
isterse: (i) Lisans Sahibi SAP'ye bunu yazılı olarak bildirecek ve bir Platform DeğiĢikliği formunu dolduracaktır (BSI için kabul edilebilir bir
biçimde) ve (ii) SAP, Lisans Sahibinin geçerli herhangi bir platform değiĢikliği ücretini ödemesi de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere
BSI'nın genel olarak SAP'ye sağladığı ölçüde ve koĢullar altında izin verir.
7.4.22

Bağımsız Kullanım için Geçerli Ġlave Üçüncü Taraf Ürünü KoĢulları:

7.4.22.1 MITI, Metadata Management Multi-Source Integrators SAP BusinessObjects Metadata Management (“BMM”) Bağımsız Kullanım için Lisans
Sahibi tarafından ayrı olarak lisanslanmalıdır ve Lisans Sahibi tarafından lisanslanan BMM CPU'larının toplam sayısı asla yukarıda
lisanslanan MITI yazılımının Lisans Düzeyini aĢamaz.

7.4.23

SAP Solution Extension Sınırlı Kullanıcı. SAP Solution Extension Sınırlı Kullanıcı, SAP tarafından lisanslanan yalnızca bir (1) üçüncü taraf
çözümünü kullanmaya yetkilidir. Bu üçüncü taraf çözümü Lisans AnlaĢmasında açıkça belirtilmelidir. SAP Solution Extension Sınırlı Kullanıcı,
tayin edilen üçüncü taraf çözümü elveriĢliyse SAV için geçerlidir.

7.4.24

RWD
AĢağıdaki fiyat listesi kalemleri için, aĢağıda açıklanan özel koĢul geçerlidir:
SAP Productivity Pak by RWD – Kuzey Amerika hariç (7009560)
SAP Productivity Pak Help Launch Pad by RWD – Kuzey Amerika hariç (7009561)
SAP Productivity Composer by RWD – Kuzey Amerika hariç (7009562)
SAP Productivity Composer Help Launch Pad by RWD – Kuzey Amerika hariç (7009563)
SAP Productivity Pak by RWD – Kuzey Amerika (7009639)
SAP Productivity Pak Help Launch Pad by RWD – Kuzey Amerika (7009640)
SAP Productivity Composer by RWD – Kuzey Amerika (7009641)
SAP Productivity Composer Help Launch Pad by RWD – Kuzey Amerika (7009642)
RWD yazılımı bağımsız SAP BusinessObjects çözümleri, yani Knowledge Accelerator ürünleriyle birlikte veya SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı
gerektiren SAP çözümleriyle arayüzü olmayan SAP BusinessObjects çözümleri için eğitim teklifleri sunmak üzere kullanıldığında, söz konusu
kullanıcılar SAP BusinessObjects çözümlerini kullanmak üzere ya SAP BusinessObjects AdlandırılmıĢ Kullanıcı veya CPU metriğine dayalı
olarak lisanslanmalıdır; SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı olarak lisanslamaya gerek yoktur.
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RWD çözümlerinin yanı sıra SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator'ın da lisanslanması Ģartıyla, SAP Productivity Pak by RWD veya
SAP Productivity Composer by RWD için lisanslı "kullanıcı" satıĢ birimleri, en az SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator çözümleri için
lisanslanan toplam AdlandırılmıĢ Kullanıcı sayısıyla eĢleĢmelidir. SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator, AdlandırılmıĢ Kullanıcı veya
CPU kapasitesi bazında lisanslanabilir.
7.4.25

SAP Extended Enterprise Content Management by OpenText. SAP Application AdlandırılmıĢ Kullanıcı için geçerlidir. SAP Solution Extension
Sınırlı Kullanıcı, nitelikler uygunsa lisanslanabilir.

7.4.26

SAP Multiresource Scheduling, SAP Multiresource Scheduling with Optimizer, SAP Public Budget Formulation, SAP Intercompany Data
Exchange for German Metering, SAP Payment Engine, SAP Pricing and Costing for Utilities, SAP Connector to eBAgent, SAP Business
Process Tracking for Utilities, SAP Application Interface Framework Özel Ģartlar ve koĢullar geçerlidir. Mevcut diller, bu SAP Application
öğelerini yüklemek ve kullanmak için gereken teknik ön koĢullar, destek dönemleri ve ilave Ģartlar ve koĢullar
http://service.sap.com/fbs/availability adresinde bulunabilir.

7.4.27

SAP Real-Time Offer Management (Agent-Assisted Channel), SAP Real-Time Offer Management (Self-Service Channel)Özel Ģartlar ve
koĢullar geçerlidir. Mevcut diller, bu SAP Application öğelerini yüklemek ve kullanmak için gereken teknik ön koĢullar, destek dönemleri ve
ilave Ģartlar ve koĢullar http://service.sap.com/fbs/availability adresinde bulunabilir.

7.4.28

SAP Business Communication Management (BCM), Rapid Deployment Edition
SAP Business Communication Management uygulamasının bu lisans altında kullanımı Ģu Ģekilde sınırlanmıĢtır:
Gelen Ġrtibat Merkezine izin verilir; Giden Ġrtibat Merkezi ve Kurumsal Telefona izin verilmez.
Ġrtibat kanalları Sesli kanalla sınırlıdır ve Geri Arama kanalı yoktur. Yazılıma dayalı Ġnteraktif Sesli Yanıt (IVR) 2 temsilci baĢına 1 port ile
sınırlıdır.
ġu temsilci araçlarının kullanımına izin verilmez: IP masa telefonu, MS Outlook ile entegrasyon, Santral operatörü araçları, Sunucu tarafı
kaydı, Ġrtibat Sınıflandırma Araçları, Görev Yönetimi, Otomatik Manuel Görev OluĢturma, Görev Sınıflandırması, Görev Uyarısı, izleme ve
raporlama, Messenger Araçları ve Giden otomatik arayıcılı yazılım telefonu.
BeĢ temsilciye en fazla bir gözetmene izin verilir; Ģu gözetmen araçlarının kullanımına izin verilmez: Temsilcilerle sohbet, Ġleti yayınlama ve
Giden kampanya yönetimi.
ġu Ġrtibat Yönlendirme ve IVR Araçlarının kullanımına izin verilmez: Beceriye dayalı yönlendirme, Tercih edilen/en son servis veren temsilciye
yönlendirme, KiĢisel sıralar, Anahtar sözcüklere dayalı e-posta yönlendirme ve En düĢük maliyete dayalı yönlendirme.
Görev ĠĢleme Raporlarının kullanımına izin verilmez.
Mobil ĠletiĢim Mobil Ġstemcisinin (CMC) kullanımına izin verilmez.

7.4.29

SAP CRM Rapid Deployment Edition. Lisans Sahibinin, SAP CRM Rapid Deployment Edition'ı kullanımı, SAP CRM içindeki Ģu iĢlevlere
eriĢim ile sınırlıdır: Bölümleme ve Liste Yönetimi, Duyum Yönetimi, Fırsat Yönetimi, SatıĢ Performansı Yönetimi, MüĢteri Hizmetleri ve Destek,
Kampanya Yönetimi ve MüĢteri ve Ġrtibat Yönetimi. Lisans Sahibinin burada belirtilen iĢlevleri kullanımı, yalnızca SAP CRM bileĢenlerine
eriĢimiyle sınırlıdır. Lisans Sahibi SAP NetWeaver Mobile Gateway'i yalnızca burada belirtilen iĢlevlere eriĢmek için gereken ölçüde
kullanabilir. Diğer mobil uygulamaların kullanımı ek lisans ücretleri gerektirebilir.

7.4.30

SAP SRM Rapid Deployment Edition. SAP SRM Rapid Deployment Edition, SAP SRM uygulamasını temel alır. SAP SRM Rapid Deployment
Edition paketi Strategic Sourcing with Request for Quotation ile Enterprise Foundation Paketini geliĢtirir. SAP SRM Rapid Deployment Edition
klasik teknik senaryo kullanılarak bir ERP sistemine Eklenti olarak kurulmalıdır.

7.4.31

SAP Information Interchange by Crossgate. SAP Information Interchange by Crossgate doğrudan ilgili satıcıdan lisanslanması gereken bir
mySQL veritabanı gerektirir.

7.4.32

Adobe, SAP Interactive Forms harici kullanıcılarHarici kullanıcılar 40 forma veya 40'tan fazlaysa Lisans Sahibine/Kullanıcıya lisanslanan
sayıda forma eriĢebilir.

7.4.33

ClickSoftware, SAP Workforce Scheduling & Optimization - Realtime Service Paket, Pitney Bowes Business Insight-MapInfo, PTV ve
Microsoft Bing ile hazır entegrasyon sağlar. Her harita sağlayıcı, ayrı olarak satın alınması gereken, geçerli bir lisans gerektirir. Diğer harita
sağlayıcılarla (örn. ESRI) ek özel entegrasyonlar mümkündür.

7.4.34

SAP BusinessObjects Predictive Workbench by IBM (PW) PW yalnızca Lisans Sahibi tarafından ayrıca lisanslanması gereken SAP
Yazılımlarıyla kullanılabilir. Tüm PW çıktıları, PW ile dağıtım ve PW içinde kullanımla (veya PW içinde sağlanan dıĢa aktarma kaynakları)
ve/veya Lisans Sahibinin lisanslı SAP Yazılımıyla sınırlıdır. Aksi yönde herhangi bir hükümden bağımsız olarak her üç (3) PW lisanslı
kullanıcısı için Lisans Sahibi PW sunucu bileĢenlerini bir (1) CPU'ya yerleĢtirme hakkına sahiptir. PW yalnızca bir Lisans Sahibinde ya da
yetkili Bağlı ġirket'in tesisinde kurulabilir, dağıtılabilir ve/veya barındırılabilir.

7.4.35

SAP Object Event Repository SAP Object Event Repository Auto-ID Infrastructure (AII) özelliklerinin kullanım haklarını içerir ancak bu
özellikler yalnızca SAP Object Event Repository ile birlikte kullanılabilir. Bu lisansa dayalı bağımsız kullanıma izin verilmez.
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8.
8.1

SYBASE Portföyü Ürünleri.
Sybase Ürüne Özgü KoĢullar / Kullanım Kuralları
Bu anlaĢmaya istinaden lisanslanan Sybase Yazılımı belirli üçüncü taraf açık kaynak ve/veya diğer ücretsiz indirilen bileĢenleri içerebilir
(birlikte “Ücretsiz Ġndirilen BileĢenler” olarak anılacaktır).
Lütfen Ücretsiz Ġndirilen BileĢenler ile ilgili bazı bildirimler için
http://www.sybase.com/thirdpartylegal bölümüne bakın.

8.2

Sybase Ürünleri için Paket Kısıtlamaları

8.2.1

Sybase Unwired Platform (“SUP”). SUP, Sybase SQL Anywhere, Mobilink ve Ultralite için bir çalıĢma zamanı lisansı içerir. Bu çalıĢma zamanı
ürünleri yalnızca SUP ile bağlantılı olarak kullanılabilir.

8.2.2

SUP İlave Uygulama Bağlantıları Ġlave Uygulama Bağlantıları yalnızca SUP Kullanıcıları olarak da lisanslanan kiĢiler tarafından kullanılabilir.
Lisanslanan her ilave Uygulama Bağlantısı, ayrıca SUP Kullanıcıları olarak lisanslanan kiĢiler tarafından yapılabilecek Uygulama Bağlantıları
toplamına eklenir.

8.2.3

Sybase Afaria Handheld Device Management from SAP (Afaria HDM) ve/veya Sybase Unwired Platform (SUP) & Afaria Handheld Device
Management from SAP (Afaria HDM)

8.2.3.1

Afaria HDM lisansı yalnızca avuç içi cihazlarda kullanılmak üzere Ģu bileĢenler için lisans içerir: Afaria Enterprise Server including Multitenancy, Afaria Channel Test/Dev Server, Afaria Session Mgr for Handheld Devices, Afaria Software Mgr for Handheld Devices, Afaria
Document Mgr for Handheld Devices, Afaria Security Mgr for Handheld Devices, Afaria Configuration Mgr for Handheld Devices, Afaria
Inventory Mgr for Handheld Devices, Afaria OMA DM Client for Handheld Devices ve Afaria Backup Manager for Handheld Devices.

8.2.3.2

Üretim dıĢı, test ve geliĢtirme Afaria HDM yüklemelerinin her birinin kullanımı on (10) Afaria HDM User'ı veya on (10) SUP & Afaria HDM User'ı
aĢamaz. Ancak, lisanslı Afaria HDM User veya SUP & Afaria HDM User (hangisi geçerliyse) sayısı aĢılmadıkça, test ve geliĢtirme
yüklemelerinin sayısında bir sınırlama yoktur.

8.2.3.3

Afaria HDM Users Afaria HDM'yi kullanan herhangi bir kiĢi (i) bir Afaria HDM User veya SUP & Afaria HDM User olarak (ii) ve ayrıca bir SAP
AdlandırılmıĢ Kullanıcısı olarak lisanslanmalıdır (AnlaĢma haricinde ayrı bir SipariĢ Formuyla) ve söz konusu kiĢilerin Afaria HDM kullanımı
SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı türüne ve Afaria HDM veya SUP & Afaria HDM User Lisansı Düzeyine tabi olmalıdır.

8.2.4

Sybase Afaria Laptop Management from SAP (Afaria LM)

8.2.4.1

Afaria LM lisansı yalnızca dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere Ģu bileĢenler için lisans içerir: Afaria Enterprise Server including Multitenancy, Afaria Channel Test/Dev Server, Afaria Session Mgr for Laptop Management, Afaria Document Mgr for Laptop Management, Afaria
Software Mgr for Laptop Management, Afaria Backup Mgr for Laptop Management ve Afaria Patch Mgr for Laptop Management.

8.2.4.2

Üretim dıĢı, test ve geliĢtirme Afaria LM yüklemelerinin her birinin kullanımı on (10) Afaria LM User'ı aĢamaz. Ancak, lisanslı Afaria LM User
sayısı aĢılmadıkça, test ve geliĢtirme yüklemelerinin sayısında bir sınırlama yoktur.

8.2.4.3

Afaria LM Users Afaria LM'yi kullanan herhangi bir kiĢi (i) bir Afaria LM User olarak (ii) ve ayrıca bir SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcısı olarak
lisanslanmalıdır (AnlaĢma haricinde ayrı bir SipariĢ Formuyla) ve söz konusu kiĢilerin Afaria LM kullanımı SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı türüne
ve Afaria LM Lisansı Düzeyine tabi olmalıdır.

8.2.5

Advanced Security Option; Unstructured Data Analytics Option; Multiplex Grid Option; Very Large Database Management Option (VLDB)
Advanced Security Option; Unstructured Data Analytics Option; Multiplex Grid Option; Very Large Database Management Option (VLDB),
Sybase IQ Enterprise Edition lisansı gerektirir.

8.2.6

Sybase ASE. Sybase Adaptive Server Enterprise ("ASE"), SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcısı olarak lisanslanan kiĢiler tarafından yalnızca Lisans
Sahibinin SAP'den lisansladığı geçerli Yazılım ve/veya Üçüncü Taraf Yazılımlarıyla kullanmak üzere lisanslanan bir çalıĢma zamanı
veritabanıdır Sybase ASE çalıĢma zamanı veritabanı, geçerli Yazılım ve/veya Üçüncü Taraf Yazılımları dıĢında herhangi bir yazılım ve/veya
üçüncü taraf yazılımını çalıĢtırmak için kullanılamaz. NetleĢtirmek amacıyla, Sybase ASE çalıĢma zamanı veritabanında desteklenen
sürüm(ler) / versiyon(lar) ile ilgili bilgi için geçerli Yazılım ve/veya Üçüncü Taraf Yazılımı Dokümantasyonuna bakın.

8.2.7

Bazı Sybase Lisanslama Senaryolarında DB2 Çalışma Zamanı Veritabanı Aksine herhangi bir husus bulunmasından bağımsız olarak, Afaria
HDM ve Afaria LM Yazılımları bu anlaĢmaya istinaden lisanslandılarsa, bu anlaĢmaya istinaden lisanslanan herhangi bir çalıĢma zamanı
veritabanına ek olarak bir veritabanı ürünü gerektirebilir. AnlaĢma, AnlaĢma'da belirtilenler dıĢında herhangi bir veritabanının kullanımı için
lisans içermez. SAP, Lisans Sahibi tarafından doğrudan bir üçüncü taraf satıcıdan temin edilen (yani lisanslanan) herhangi bir veritabanının
lisans koĢullarına veya çalıĢmasına yönelik bir garanti vermez ve bu konuda aracılık yapmaz ve bir üçüncü taraf satıcıdan temin edilen
herhangi bir veritabanının destek ve bakımından Lisans Sahibi sorumludur ve SAP'nin bu açıdan bir sorumluluğu yoktur.

8.2.8

SAP Enterprise Integrations for Mobile Apps Software

8.2.8.1

SAP Enterprise Integration for Mobile Apps Software, üçüncü taraf mobil uygulama mağazasından indirilecek ek bir bileĢene ihtiyaç duyabilir.
Her ek bileĢen, kendisiyle ilgili lisans anlaĢmasına tabidir. Ayrıca, belirli Yazılımlar için aĢağıdaki koĢullar geçerlidir:
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8.2.8.2

SAP Enterprise Integrations for Mobile Apps AĢağıda listelenen SAP Enterprise Integration Mobile Apps için, temel teĢkil eden SAP Named
User lisans Ģartına ek olarak, lisanslandırılmıĢ Enterprise Integrations for Mobile Apps uygulamasına eriĢim için Ģu lisanslardan birisi gereklidir
(i) SAP NetWeaver Gateway lisansı ve SUP User lisansı; (ii) SAP NetWeaver Gateway lisansı ve SUP & Afaria HDM User lisansı ya da (iii)
SAP Mobile Platform User lisansı.
SAP Enterprise Integration for ERP Quality Issue Mobile App
SAP Enterprise Integration for Employee Lookup Mobile App
SAP Enterprise Integration for Leave Request Mobile App
SAP Enterprise Integration for Travel Receipt Capture Mobile App
SAP Enterprise Integration for Travel Expense Approval Mobile App
SAP Enterprise Integration for HR Approvals Mobile App
SAP Enterprise Integration for Cart Approval Mobile App
SAP Enterprise Integration for Timesheet Mobile App
SAP Enterprise Integration for Sales Order Notification Mobile App
SAP Enterprise Integration for Customer and Contacts Mobile App
SAP Enterprise Integration for Material Availability Mobile App
SAP Enterprise Integration for ERP Order Status Mobile App
SAP Enterprise Integration for GRC Access Approver Mobile App
SAP Enterprise Integration for GRC Policy Survey Mobile App
SAP Enterprise Integration for Payment Approvals Mobile App
SAP Enterprise Integration for Customer Financial Fact Sheet Mobile
App
SAP Enterprise Integration for Interview Assistant Mobile App
SAP Enterprise Integration for Transport Notification and Status Mobile
App
SAP Enterprise Integration for Transport Tendering Mobile App
SAP Enterprise Integration for Manager Insight Mobile App
SAP Enterprise Integration for Electronic Medical Record on iPad Mobile
App

8.2.8.3

Sybase Mobile Workflow Enterprise Integration for SAP, Sybase Mobile Sales Enterprise Integration for SAP CRM, SAP Enterprise Integration
for Retail Execution Mobile App, SAP Enterprise Integration for Field Service Mobile App, SAP Enterprise Integration for EAM Work Order
Mobile App. Referans verilen Enterprise Integrations for Mobile Apps, SAP NetWeaver Mobile Gateway yazılımının çalıĢma zamanı lisansını
içerir ve söz konusu lisansın Kullanımı yalnızca Lisans Sahibi'nin lisanslı Enterprise Integrations for Mobile App yazılımını kullanmasını
sağlamakla sınırlıdır. Temel teĢkil eden SAP Named User lisansı Ģartını yerine getirmenin yanı sıra her Enterprise Integration Mobile App
Kullanıcısı aynı zamanda bir SUP User, SUP & Afaria HDM User ya da SAP Mobile Platform User olarak lisanslanmıĢ olmalıdır.

8.2.8.4

SAP Enterprise Integration for Citizen Connect Mobile App Temel teĢkil eden SAP Named User lisans Ģartını yerine getirmenin yanı sıra,
lisanslı SAP Enterprise Integration for Citizen Connect Mobile App yazılımının Kullanımı SAP NetWeaver Gateway lisansı ya da SAP Mobile
Platform User lisansı gerektirir.

8.2.9

SAP Mobile Platform Her SAP Mobile Platform User lisansı, bir (1) Sybase Unwired Platform (SUP) & Afaria Handheld Device Management
from SAP (Afaria HDM) User lisansı içerir.SAP Mobile Platform'u oluĢturan her bileĢen, Yazılım Kullanım Hakları dokümanında belirtilen
geçerli koĢullara tabidir. Bu Ģekildeki her SAP Mobile Platform User, Use SAP NetWeaver Gateway yazılımını burada belirtilen Ģekilde
Kullanabilir: Her SAP Mobile Platform User, SAP Mobile Platform ile birlikte sağlanan SAP NetWeaver Gateway yazılımını yalnızca (i)
http://www.sap.com/mobile adresinde belirtildiği ve Lisans Sahibi tarafından AnlaĢma kapsamında kullanıcı-baĢına temelinde lisanslandığı
üzere SAP Mobile Applications'ı etkinleĢtirmek, yalnızca SUP üzerinden AnlaĢmayla lisanslanan Yazılım ve/veya üçüncü taraf
yazılımıyla arayüz oluĢturmak ve/veya (2) Lisans Sahibinin sahip olduğu/lisansladığı mobil uygulamaları yalnızca SUP üzerinden
AnlaĢmayla lisanslanan Yazılımla ve/veya üçüncü taraf yazılımla arayüz oluĢturmak için kullanabilir. SAP NetWeaver Gateway'in
baĢka bir Ģekilde kullanımı, ayrı bir SAP NetWeaver Gateway lisansı gerektirir.

8.2.10

SAP Mobile Platform for Consumers Her SAP Mobile Platform for Consumer User lisansı, Sybase Unwired Platform (SUP) ve SAP
Netweaver Gateway ürünlerini içerir. SAP Mobile Platform for Consumers'ı oluĢturan her bileĢen, Yazılım Kullanım Hakları dokümanında
belirtilen geçerli koĢullara tabidir. Bu Ģekildeki her SAP Mobile Platform for Consumer User, SAP Mobile Platform for Consumers ile birlikte
gelen SAP NetWeaver Gateway yazılımını yalnızca (i) http://www.sap.com/mobile adresinde belirtildiği ve Lisans Sahibi tarafından AnlaĢma
kapsamında kullanıcı baĢına temelinde lisanslandığı üzere SAP Mobile Applications'ı etkinleĢtirmek, yalnızca SUP üzerinden AnlaĢmayla
lisanslanan Yazılım ve/veya üçüncü taraf yazılımıyla arayüz oluĢturmak ve (2) Lisans Sahibinin sahip olduğu/lisansladığı mobil uygulamaları
yalnızca SUP üzerinden AnlaĢmayla lisanslanan Yazılımla ve/veya üçüncü taraf yazılımla arayüz oluĢturmak için kullanabilir.SAP NetWeaver
Gateway'in baĢka herhangi bir kullanımı ayrı bir SAP NetWeaver Gateway lisansı gerektirir. Lisans Sahibi her lisanslı SAP Mobile Platform for
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Consumer User için sınırsız sayıda Uygulama Bağlantısı yapma hakkı verebilir ve bir SAP Mobile Platform for Consumer User için ayrıca SAP
AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı sahibi olma zorunluluğu yoktur ve yalnızca Uygulama Bağlantılarını bireysel olarak kendi adlarına yapanlar (yani
iĢi ya da baĢka kiĢi veya kiĢiler/topluluk veya topluluklar için değil de kendisi için yapanlar) SAP Mobile Platform for Consumer User olarak
lisanslanabilir.
8.2.11

SAP Mobile Platform Sınırlı Çalışma Zamanı Lisansı. Lisans Sahibi, Sybase Unwired Platform ve SAP NetWeaver Gateway (“Mobil Platform
ÇalıĢma Zamanı BileĢenleri”) ürünlerini yalnızca aĢağıda referans verilen web sitelerinde lisanslı Yazılım ile Lisans Sahibi'nin lisanslı Yazılımı
Mobil Platform ÇalıĢma Zamanı BileĢenleri ile arayüz üzerinden etkinleĢtirme amacıyla kullanabilir:
(1) SAP Enterprise Integration for SAP Mobile Application veya
(2) SAP Partner Certified Mobile Application
Ġki
kavram
da
http://www.sap.com/solutions/mobility/sap-mobile-platform-runtime-option/index.epx
veya
http://www.sap.com/solutions/mobility/sap-mobile-platform-runtime-option-for-productivity-apps/index.epx adresinde açıklanmıĢtır.
Lisans
Sahibi'nin SAP NetWeaver Gateway ürününü Mobil Platform ÇalıĢma Zamanı BileĢeni olarak kullanımı yalnızca SUP hedefine arayüz ile
olacaktır. Lisans Sahibi, lisanslı Yazılımı Yazılım Kullanım Hakları dokümanına uygun olarak Kullanmak için gerekli Kullanıcıları /
AdlandırılmıĢ Kullanıcıları lisanslamalıdır. Mobile Platform ÇalıĢma Zamanı BileĢenlerini oluĢturan her bileĢen, Yazılım Kullanım Hakları
dokümanında belirtilen geçerli koĢullara tabidir. Lisans Sahibi'nin Mobil ÇalıĢma Zamanı Platformu BileĢenleri'ni bu paragrafta belirtilen
durumların dıĢında kullanması halinde ayrı bir tam kullanım lisanslı gereklidir.

9.

SAP HANA

9.1

Tanımlar

9.1.1

Veri Kaynakları Lisans Sahibinin uygun bir lisans aldığı yazılım ürünü (ürünleri) ve/veya veritabanı olayı (olayları).

9.1.2

SAP Dışı Uygulamalar Lisans Sahibinin, SAP, SAP AG ve/veya yan kuruluĢlarından ve/veya dağıtımcılarından baĢka bir yerden alınmıĢ
uygun bir lisansa sahip olduğu Yazılım veya Üçüncü Taraf Yazılımı dıĢındaki tüm yazılımlar ve/veya uygulamalar.

9.2

SAP HANA'nın Sözleşmeyle Bağımsız Kullanım için Sınırlandırılmadığı Durumlar.

9.2.1

SAP HANA, Platform Edition. SAP HANA Platform sınırsız sayıda Veri Kaynağı ile kullanılabilir ve bu Kullanım geçerli Lisanslama Düzeyine
tabidir.

9.2.2

SAP HANA, Enterprise Edition. SAP HANA Enterprise sınırsız sayıda Veri Kaynağı ile kullanılabilir ve bu Kullanım geçerli Lisanslama
Düzeyine tabidir. SAP HANA Enterprise Ģu anda SAP Business Objects Data Integrator (“DI”) ve SAP System Landscape Transformation
(“SLT”) için bir çalıĢma zamanı lisansı içermektedir ve bu gibi çalıĢma zamanı ürünlerinin kullanımı yalnızca Veri Kaynaklarından SAP
HANA'ya veri çekmekle sınırlıdır.

9.2.3

SAP HANA Extended Enterprise. SAP HANA Extended Enterprise sınırsız sayıda Veri Kaynağı ile kullanılabilir ve bu Kullanım geçerli
Lisanslama Düzeyine tabidir. SAP HANA Ģu anda SAP Business Objects Data Integrator (“DI”), SAP System Landscape Transformation
(“SLT”), Sybase Replication Server (“SRS”), Sybase SQL Anywhere database (“SQL”) ve Sybase Adaptive Server Enterprise (“ASE”) için bir
çalıĢma zamanı lisansı içermektedir ve bu gibi çalıĢma zamanı ürünlerinin kullanımı, (i) DI, SLT ve SRS söz konusu olduğunda yalnızca Veri
Kaynaklarından SAP HANA'ya veri çekmekle, (ii) SQL söz konusu olduğunda SRS için veritabanı repository'si olarak görev yapmakla ve (iii)
ASE söz konusu olduğunda DI ve/veya SRS için veritabanı repository'si olarak görev yapmakla sınırlıdır (SRS ile ilgili olarak, Lisans Sahibi
kendi kanaatine bağlı olarak SQL yerine ASE kullanmayı seçebilir). Aksine herhangi bir husus bulunmasından bağımsız olarak, Lisans Sahibi
SRS'i doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir Microsoft, Oracle, IBM Informix, IBM DB2 for z/OS, ASE ve/veya MaxDB veritabanı
ürününden veri çekmek için kullanamaz.

9.2.4

SAP HANA'nın Sözleşmeyle Bağımsız Kullanım için Sınırlandırılmadığı Durumlarda Adlandırılmış Kullanıcı Gereklilikleri.

9.2.4.1

Bir kiĢi lisanslı SAP HANA'yı, lisanslı Yazılım veya Üçüncü Taraf Yazılımı olan ve SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı gerektiren belirli bir
uygulamayla kullanıyorsa, bu durumda bu kiĢiye söz konusu belirli uygulamayı kullanma hakkı veren SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı aynı
zamanda lisanslı SAP HANA Yazılımının bu gibi belirli bir uygulama için kullanımına yönelik SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı gereklerini de
karĢılamalıdır ve söz konusu kiĢinin lisanslı SAP HANA Yazılımını belirli uygulamayla kullanımı ilgili SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansına
uygun olmalıdır.

9.2.4.2

Bir kiĢi lisanslı SAP HANA'yı, lisanslı Yazılım veya Üçüncü Taraf Yazılımı olan ve SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı gerektirmeyen belirli bir
uygulamayla kullanıyorsa, bu durumda lisanslı SAP HANA Yazılımının yalnızca bu belirli uygulamayla kullanımı bir SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı
lisansı gerektirmez.

9.2.4.3

Bir kiĢi lisanslı SAP HANA Yazılımını SAP DıĢındaki Uygulamalarla kullanıyorsa, bu kiĢi bir SAP Application HANA Administrator Use veya bir
SAP Application HANA Viewer User olarak lisanslanmalıdır ve bu kiĢinin lisanslı SAP HANA Yazılımını kullanımı ilgili SAP AdlandırılmıĢ
Kullanıcı lisansına uygun olmalıdır.

9.2.4.4

Yukarıda bahsedilenlerden bağımsız olarak, yalnızca Ģu durumlarda bir SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı istenmeyecekti (i) verilerin
doğrudan lisanslı SAP HANA Enterprise Edition veya SAP HANA Extended Enterprise'dan senkronize ve gerçek zamanlı olmayan bir Ģekilde
SAP DıĢındaki Uygulamalara dıĢa aktarılması ve (ii) bu gibi dıĢa aktarılan verilerin söz konusu SAP DıĢındaki Uygulamalarda kullanımının
herhangi bir güncelleme gerektirmemesi ve/veya herhangi bir lisanslı Yazılım ya da Üçüncü Taraf Yazılımında herhangi bir iĢleme özelliğini
tetiklememesi.Yukarıda aksine bir hüküm olmasından bağımsız olarak, bir çalıĢma zamanı veritabanı lisanslı SAP HANA Extended Enterprise
Yazılımı ile kullanılmak üzere lisanslandıysa, bu durumda söz konusu çalıĢma zamanı veritabanının lisanslı SAP HANA Enterprise
Yazılımından veri dıĢa aktarımını desteklemek için kullanımı, söz konusu çalıĢma zamanı veritabanlarıyla standart olarak sağlanan API'lerle
sınırlı olacaktır.

SAP Confidential
SAP Software Use Rights trTR.v.1-2012

51

9.3.

SAP HANA'nın Sözleşmeyle Bağımsız Kullanım için Sınırlandırıldığı Durumlar.

9.3.1

HANA Platform'un Bağımsız Kullanımı. SAP HANA Platform sınırsız sayıda Veri Kaynağı ile kullanılabilir ve bu Kullanım, Bağımsız Kullanım
sınırlamasına ve geçerli Lisanslama Düzeyine tabidir.

9.3.2

HANA Enterprise'ın Bağımsız Kullanımı. SAP HANA Enterprise sınırsız sayıda Veri Kaynağı ile kullanılabilir ve bu Kullanım, Bağımsız
Kullanım sınırlamasına ve geçerli Lisanslama Düzeyine tabidir. SAP HANA Enterprise Ģu anda SAP Business Objects Data Integrator (“DI”)
ve SAP System Landscape Transformation (“SLT”) için bir çalıĢma zamanı lisansı içermektedir ve bu gibi çalıĢma zamanı ürünlerinin
Bağımsız kullanımı yalnızca Veri Kaynaklarından SAP HANA'ya veri çekmekle sınırlıdır.

9.3.3

HANA Extended Enterprise'ın Bağımsız Kullanımı. SAP HANA Extended Enterprise sınırsız sayıda Veri Kaynağı ile kullanılabilir ve bu
Kullanım, Bağımsız Kullanım sınırlamasına ve geçerli Lisanslama Düzeyine tabidir. SAP HANA Ģu anda SAP Business Objects Data
Integrator (“DI”), SAP System Landscape Transformation (“SLT”), Sybase Replication Server (“SRS”), Sybase SQL Anywhere database
(“SQL”) ve Sybase Adaptive Server Enterprise (“ASE”) için bir çalıĢma zamanı lisansı içermektedir ve bu gibi çalıĢma zamanı ürünlerinin
Bağımsız kullanımı, (i) DI, SLT ve SRS söz konusu olduğunda yalnızca Veri Kaynaklarından SAP HANA'ya veri çekmekle, (ii) SQL söz konusu
olduğunda SRS için veritabanı repository'si olarak görev yapmakla ve (iii) ASE söz konusu olduğunda DI ve/veya SRS için veritabanı
repository'si olarak görev yapmakla sınırlıdır (SRS ile ilgili olarak, Lisans Sahibi kendi kanaatine bağlı olarak SQL yerine ASE kullanmayı
seçebilir). Aksine herhangi bir husus bulunmasından bağımsız olarak, Lisans Sahibi SRS'i doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir
Microsoft, Oracle, IBM Informix, IBM DB2 for z/OS, ASE ve/veya MaxDB veritabanı ürününden veri çekmek için kullanamaz.

9.4

SAP HANA'nın Sözleşmeyle Bağımsız Kullanım için Sınırlandırıldığı Durumlarda Adlandırılmış Kullanıcı Gereklilikleri.

9.4.1

Bir kiĢi sözleĢmeyle bağımsız kullanım için sınırlandırılmıĢ SAP HANA'yı, lisanslı Yazılım veya Üçüncü Taraf Yazılımı (yine sözleĢmeyle
bağımsız kullanım için sınırlandırılmıĢ) olan ve SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı gerektiren belirli bir uygulamayla kullanıyorsa, bu durumda
bu kiĢiye söz konusu belirli uygulamayı kullanma hakkı veren SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı aynı zamanda lisanslı SAP HANA Yazılımının
bu gibi belirli bir uygulama için kullanımına yönelik SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı gereklerini de karĢılamalıdır ve söz konusu kiĢinin lisanslı SAP
HANA Yazılımını belirli uygulamayla kullanımı ilgili SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansına uygun olmalıdır.

9.4.2

Bir kiĢi sözleĢmeyle bağımsız kullanım için sınırlandırılmıĢ SAP HANA'yı, (i) lisanslı Yazılım veya Üçüncü Taraf Yazılımı (yine sözleĢmeyle
bağımsız kullanım için sınırlandırılmıĢ) olan ve SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı gerektirmeyen belirli bir uygulamayla ve/veya (ii) SAP
DıĢındaki Uygulamalarla (sözleĢmeyle Bağımsız Kullanım sınırlamasına tabi olan) kullanıyorsa, bu durumda bu kiĢi bir SAP Application
Standalone HANA Administrator User veya bir SAP Application Standalone HANA Viewer User olarak lisanslanmalı ve söz konusu kiĢinin
lisanslı SAP HANA Yazılımını yalnızca belirli uygulamayla (uygulamalarla) kullanımı ilgili SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansına uygun olmalıdır.

9.4.3

Yukarıda bahsedilenlerden bağımsız olarak, yalnızca Ģu durumlarda bir SAP AdlandırılmıĢ Kullanıcı lisansı istenmeyecekti (i) verilerin
doğrudan lisanslı SAP HANA Enterprise Edition veya SAP HANA Extended Enterprise'dan senkronize ve gerçek zamanlı olmayan bir Ģekilde
SAP DıĢındaki Uygulamalara dıĢa aktarılması ve (ii) bu gibi dıĢa aktarılan verilerin söz konusu SAP DıĢındaki Uygulamalarda kullanımının
herhangi bir güncelleme gerektirmemesi ve/veya herhangi bir lisanslı Yazılım ya da Üçüncü Taraf Yazılımında herhangi bir iĢleme özelliğini
tetiklememesi.

9.5

SAP HANA DB Edition for SAP NetWeaver BW (“HANA DB for BW”) HANA DB for BW, yalnızca Lisans Sahibi'nin SAP NetWeaver Business
Warehouse (SAP BW) Kullanımını desteklemek için lisanslandırılmıĢ bir veritabanıdır ve Kullanımı SAP BW ile HANA DB for BW arasındaki
yazıĢmalarla sınırlıdır. HANA DB for BW sınırsız sayıda veri kaynağını, bir baĢka ifadeyle, geçerli lisanslama düzeyine tabi olarak (Lisans
Sahibi'nin uygun lisansı elde ettiği yazılım ürünleri ve/veya veritabanı örneklerini) destekler. Veri yükleme, modelleme, raporlama ve dağıtım
dahil olmak fakat bunlarla sınırlı kalmamak üzere, HANA DB for BW uygulamasına tüm eriĢimler SAP BW üzerinden gerçekleĢtirilmelidir.
HANA DB for BW, bu dipnotta belirtilenler dıĢında bir amaç için veritabanı olarak kullanılamaz. HANA DB for BW, HANA Studio
uygulamasının çalıĢma zamanı lisansını içerir ve yalnızca HANA DB for BW uygulamasını yönetmek için eriĢilir. HANA DB for BW, SAP BW
için lisans içermez. HANA DB for BW, tıpkı diğer SAP HANA yazılımları gibi, aynı kurulumda dağıtılamaz. HANA Yazılımlarının SAP Named
User Ģartları HANA DB for BW için de geçerlidir.

9.6

Bu anlaĢmaya istinaden lisanslanan HANA Extended Enterprise'ın içerdiği Sybase çalıĢma zamanı bileĢenleri belirli üçüncü taraf açık kaynak
ve/veya diğer ücretsiz indirilen bileĢenleri içerebilir (birlikte “Ücretsiz Ġndirilen BileĢenler” olarak anılacaktır). Lütfen Ücretsiz Ġndirilen BileĢenler
ile ilgili bazı bildirimler için http://www.sybase.com/thirdpartylegal bölümüne bakın.

10.

Focused Business Solutions.

10.1

Lisanslı Yazılım, Focused Business Solution ("FBS Yazılımı") olarak tanımlanlanıyorsa özel destek stratejisi ve koĢulları geçerlidir. FBS
Yazılımı için SAP Desteği; http://service.sap.com/fbs/availability (SAP tarafından tanıtılan sonraki siteleri de kapsayan "Strateji ve KoĢullar
Sitesi") adresinde bulunan ve o zamanki destek stratejisi ve koĢulları tarafından değiĢtirilen uygulanabilir SAP Destek Ģartlarının öngördüğü
Ģekilde sağlanacaktır.

10.2

Bu Strateji ve KoĢullar Sitesi aĢağıdaki Ģartları içerecek Ģekilde değiĢtirilmiĢtir:

10.2.1

FBS Yazılımı; yükleme ve Kullanımının bir ön koĢulu olarak, Strateji ve KoĢullar Sitesi'nde tanımlanan ve Lisans Sahibi tarafından ayrı ayrı
lisans verilen ve yüklenen özel bir sürüm (ör., belirli bir SAP yazılımı ("Temel Yazılım") sürümü, hizmet düzeyi paketi ve/veya geliĢtirme paketi)
gerektirir.

10.2.2

Gelecekte SAP kendi karar yetkisi dahilinde, SAP Desteği'nin bir parçası olarak ve ticari bağlamda kullanılabilir yeni FBS Yazılımı sürümleri
oluĢturmayı tercih edebilir. Bu yeni sürümler (a) iĢlevsel olarak farklılık gösterebilir, (b) desteklenen dilleri farklı olabilir ve/veya (c) önceki FBS
Yazılımı sürümlerine göre farklı gereksinimlere sahip olabilir.

10.2.3

FBS Yazılımına iliĢkin temel ve süresi uzatılmıĢ bakım tarihleri hedef olduğundan bu tarihler SAP tarafından gerçekleĢtirilen değiĢikliklere
tabidir.

SAP Confidential
SAP Software Use Rights trTR.v.1-2012

52

10.2.4

Tüm FBS Yazılımı sürümlerine iliĢkin bakım ve geniĢletilmiĢ bakım, Lisans Alanın uygulanabilir Temel Base Yazılımı üyeliğine devam
etmesine ve bu yazılımın bakımına iliĢkin gerçekleĢtirilen ödemeye bağlıdır.

10.2.5.

Temel Yazılıma iliĢkin temel veya geniĢletilmiĢ (uygulanabilir olarak) bakımın süresinin dolumundan veya sona ermesinden itibaren hiçbir
koĢul altında herhangi bir FBS Yazılımı sürümü için bakım veya geniĢletilmiĢ bakım sağlanmayacaktır.
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Ek 4
Üçüncü Taraf Veritabanları için GiriĢ KoĢulları
SAP, son kullanıcının veritabanı satıcısından veya yetkilendirdiği dağıtımcıdan gereken sayıda lisans almadığı sürece kullanamayacağı bir veritabanı
ürünü içeren bir SAP yazılımı teslim edebilir. Bu gibi teslimatlar, veritabanı satıcısına bildirilir.
SAP'den Lisanslanması Durumunda ORACLE® Database Yazılımının Kullanım KoĢulları

1.8

Telif Hakkı
Oracle yazılımının kapsamlı telif hakkı mülkiyeti, Redwood Shores, CA, ABD'deki Oracle Corporation'a aittir.
Sistem yönetimi, izlenmesi ve idaresi için üçüncü taraf veritabanı uygulamaları doğrudan Oracle veritabanına eriĢebilir.
MüĢteri Oracle yazılımını yalnızca SAP Yazılımıyla bağlantılı olarak ve yalnızca yüklenici, tedarik zinciri satıcısı veya tedarikçisi, müĢteri veya
müĢteri tarafından izin verilen üçüncü taraf kiĢileri kapsayan kendi dahili veri iĢlemesi için kullanabilir. SAP yazılımını uyarlamaya veya ek
iĢlevler ve yeni uygulamalar oluĢturmaya ya da yalnızca kendilerine yönelik arayüz içeren (örn. RFC, BAPI) üçüncü taraf veri tabanı
uygulamalarını desteklemeye izin verilir. Doğrudan Oracle veritabanına eriĢebilen veya dolaylı olarak bunun içerdiği bilgilere eriĢebilen üçüncü
taraf veritabanı uygulamaları veya yeni iĢlevler ya da yeni uygulamalara izin verilmez.
MüĢteri Oracle yazılımını yalnızca tamamen sahip olduğu veya çoğunluğuna sahip olduğu yan kuruluĢlara devredebilir. Oracle rakiplerine
devretmek yasaktır.
MüĢteri sınırlı kullanım hakları kapsamında, geçerli yasa tarafından açıkça izin verilenler hariç Oracle yazılımını değiĢtiremez, kaynak koduna
dönüĢtüremez veya tersine mühendislik iĢlemi uygulayamaz.
Oracle yazılımı yalnızca müĢterinin lisans aldığı ülke veya ülkelerde kullanılabilir. MüĢteri bu dokümanla, ABD Ticaret Bakanlığı ve Amerika
Ġhracat Mercilerinin tüm düzenlemelerine uygun davranmayı kabul eder.
Oracle yazılımının nükleer enerji istasyonları, hava trafiği, kitle ulaĢım araçları veya medikal ekipman planlaması, üretimi, denetimi veya
izlenmesi için kullanımı, söz konusu kullanım ticari veya tamamen yönetimle ilgili uygulamalarla sınırlı olmadıkça yasaktır.
MüĢteri, Oracle yazılımının kaynak kodunu almaya yetkili değildir.

2.
2.1

Diğer KoĢullar
Oracle yazılımı için benchmark testi sonuçlarının yayınlanmasına izin verilmez.

1.
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

Microsoft SQL-Server'ı Kullanma KoĢulları
SAP'den Lisanslanması Durumunda Microsoft SQL-Server'ı Kullanma Koşulları
Bu Bölüm kapsamında “Entegre Uygulama”, Microsoft SQL Server Veritabanına entegrasyon sağlayan SAP yazılımı olarak tanımlanır.
Microsoft SQL Server Veritabanı Ģu yazılımları içerebilir:
“Server Yazılımı” sunucunuz için servisler veya iĢlevler sağlar (Server Yazılımını çalıĢtırabilen bilgisayarlarınız “Sunucular”dır);
“Ġstemci Yazılımı” elektronik bir cihazın (“Cihaz”) Server Yazılımına eriĢmesine veya bunu kullanmasına olanak sağlar.

1.
LĠSANS
Üçüncü Taraf Veritabanı size yalnızca SAP yazılımının parçası olarak kullanmanız için lisanslanır ve teslim edilir. SAP, bu lisansın tüm koĢullarına ve
Ģartlarına uymanız kaydıyla size Microsoft SQL Server Veritabanına yönelik Ģu hakları verir:
Kurulum -- Server Yazılımı. Server Yazılımının bir kopyasını SAP Yazılımının parçası olarak Entegre Uygulamayı yüklediğiniz her bir
Sunucuya kurabilir ve kullanabilirsiniz.
SQL Server, Enterprise Edition. SAP yazılımını kullanım lisansınızda belirtileceği gibi Server Yazılımının Enterprise Sürümünü aldıysanız, söz
konusu Sunucuya Server Yazılımını istediğiniz birim sayısında kurabilirsiniz. “Birim”, Server Yazılımının çalıĢan bir kopyası anlamına gelir.
İstemci Yazılımı. Ġstemci Yazılımını (SQL Server Personal Edition) herhangi bir dahili Cihaza, söz konusu Cihaz üzerinde Ġstemci Yazılımını
kullanan Entegre Uygulamanın her kullanımı için gereken eriĢim lisans haklarını almanız koĢuluyla aĢağıda belirtilen Ģekilde yükleyebilirsiniz.
SQL Server Erişim Gereklilikleri. Ġstemci Yazılımından yalnızca Server Yazılımına SAP Yazılımının parçası olarak eriĢmek, konfigüre etmek,
yönetmek veya SAP Yazılımı ile birlikte baĢka bir Ģekilde kullanmak üzere yararlanabilirsiniz. AĢağıdaki durumlarda Üçüncü Taraf
Veritabanına eriĢim lisansı almanız gerekir:

Server Yazılımının servislerine eriĢen veya baĢka bir Ģekilde bunları kullanan bir Cihaz için (bu gibi bir eriĢim için MSDE kullanan
Cihazlar dahil) veya


SQL Server Personal Edition'ın kurulduğu ve kullanıldığı Cihazlar veya



Microsoft SQL Server'ın Yönetim Araçları, Çevrimiçi Kitaplar ve GeliĢtirme Araçları bileĢenlerini (birlikte "Araçlar" kullanan Cihazlar.
Araçları yalnızca dahili kullanım için ve Server Yazılımınızla birlikte kullanabilirsiniz.

Saklı Tutulan Haklar. SAP ve Microsoft size bu lisansla açıkça verilmeyen tüm haklarını saklı tutmaktadır.
Benchmark Testi. Yazılımın herhangi bir benchmark testinin üçüncü taraf sonuçlarını açıklamak için önceden Microsoft'un yazılı iznini almanız
gerekir. Ancak bu, Windows bileĢenleri için geçerli değildir.
Downgrade'ler. Server Yazılımını kurmak ve kullanmak yerine bu lisansa uygun olarak Server Yazılımının daha eski bir sürümünü kurabilir ve
kullanabilirsiniz. Ancak bunu makul bir süre içinde söz konusu eski sürümü tamamen kaldırmak ve orijinal Server Yazılımını kurmak Ģartıyla
yapabilirsiniz. Böyle bir eski sürüm kullanımı bu lisansa tabi olacaktır ve söz konusu eski sürümü kullanma haklarınız orijinal Server Yazılımını
kurduğunuzda sona erer.
ÇalıĢma Zamanıyla Sınırlı Yazılım Kullanımı. Bu Microsoft SQL Server Veritabanı, “Kullanımı ÇalıĢma Zamanıyla Sınırlı” yazılımdır; bu
nedenle, Microsoft SQL Server Veritabanı yalnızca SAP Application öğesini çalıĢtırırken kullanılabilir. Microsoft SQL Server Veritabanı Ģu
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amaçlarla kullanılamaz (i) yeni yazılım uygulamaları geliĢtirmek, (ii) SAP Yazılımının içerdikleri dıĢında herhangi bir yazılım uygulaması,
veritabanı veya tablolarla ve/veya (iii) bağımsız bir yazılım uygulaması olarak. Ancak yukarıda bahsedilen hüküm mevcut tablolardan sorgu
veya rapor yürütmek için bir araç ve/veya SAP Yazılımını konfigüre etmek veya geniĢletmek için söz konusu SAP Yazılımının parçası olan bir
geliĢtirme ortamı veya workbench kullanmanızı engellemez.
2.

LĠSANS KAPSAMI
Yazılım lisanslanmaktadır, satılmamaktadır. Bu anlaĢma size yalnızca yazılımı kullanmak için bazı haklar vermektedir. SAP ve Microsoft diğer
tüm hakları saklı tutar. Bu sınırlamaya rağmen geçerli yasalar size daha fazla hak vermediği sürece, yazılımı yalnızca bu anlaĢmada açıkça
izin verilen Ģekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımın size belirli Ģekillerde kullanım olanağı sağlayan tüm teknik sınırlamalarına uygun
davranırsınız. Daha fazla bilgi için, bkz. www.microsoft.com/licensing/userights. ġunları yapamazsınız:







Yazılımın teknik sınırlamalarını aĢmaya çalıĢmak;
Geçerli yasaların açıkça izin verdiği kapsam haricinde ve bu ölçünün ötesinde, bu sınırlamaya rağmen Yazılıma tersine mühendislik
uygulamak, kaynak koduna geri döndürmek;
Bu sınırlamaya rağmen, Yazılımın bu AnlaĢmada belirtilenden veya yasalarca izin verilenden fazla sayıda kopyasını çıkarmak;
Yazılımı kopyalanmak üzere diğerlerine vermek;
Yazılımı kiralamak, finansal kiralamak veya ödünç vermek veya
Yazılımı, ticari yazılım barındırma hizmetleri için kullanmak.

Herhangi bir cihaz üzerinden yazılıma eriĢim hakları size Microsoft patentlerini veya Microsoft'un diğer yazılım veya cihaza eriĢen cihazlardaki
fikri mülkiyet haklarını uygulama hakkı vermez.
3.

YÜKSEK RĠSKLĠ KULLANIM YASAKTIR.
Ürünler bozulmaya dayanıklı değildir ve hatasız ya da kesintisiz çalıĢacağı garantisi verilmez. Ürünleri, Ürün hatasının herhangi bir kiĢinin
ölümüne veya ciddi Ģekilde yaralanmasına veya ciddi fiziksel ya da çevresel zarara yol açacak herhangi bir uygulamada veya durumda
("Yüksek Riskli Kullanım") kullanamazsınız. Yüksek Riskli Kullanım örneklerine sınırlayıcı olmamak kaydıyla Ģunlar dahildir:







uçak veya diğer kitlesel ulaĢım türleri
nükleer veya kimyasal tesisler
yaĢam destek sistemleri
implante edilebilir medikal ekipman
motorlu taĢıt araçları veya
silah sistemleri

Yüksek Riskli Kullanım, Ürünlerin ölüm, yaralanma veya ciddi fiziksel veya çevresel zarara yol açmayacak idari amaçlarla, konfigürasyon
verilerini depolamak, mühendislik ve/veya konfigürasyon araçları veya diğer denetime yönelik olmayan uygulamalar için kullanımını
kapsamaz. Bu denetime yönelik olmayan uygulamalar denetimi gerçekleĢtiren uygulamalarla iletiĢim kurabilir ancak doğrudan ve dolaylı
olarak denetim iĢlevinden sorumlu olmamalıdır. SAP ve Microsoft Corporation'ı, MüĢterinin Ürünleri Yüksek Riskli Kullanım kapsamında
kullanmasından kaynaklanacak herhangi bir üçüncü taraf iddiasına karĢı tazmin etmeyi ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul edersiniz.
4.

AKTARMA – Dahili.
Server Yazılımını, aktarmadan önce bulunduğu Sunucudan kaldırmak ve Entegre Uygulamanın bir parçası olarak aktarmak Ģartıyla, farklı bir
Sunucuya taĢıyabilirsiniz.
Üçüncü Tarafa Devir. Microsoft SQL Server Veritabanının baĢlangıçtaki kullanıcısı Üçüncü Taraf Veritabanını, SAP Yazılımının parçası
olarak aktarılması Ģartıyla bir kereye mahsus olmak üzere bir baĢka son kullanıcıya devredebilir. Devir tüm bileĢen parçalarını, medyayı, basılı
materyalleri, bu lisansı ve varsa Özgünlük Belgesini içermelidir. Devir, emanet gibi dolaylı bir devir olamaz. Devirden önce devredilen
Microsoft SQL Server Veritabanını alan son kullanıcı tüm lisans koĢullarını kabul etmelidir.

5.

TERSĠNE MÜHENDĠSLĠK, KAYNAK KODA DÖNÜġTÜRME VE PARÇALARA AYIRMA SINIRLAMALARI.
Microsoft SQL Server Veritabanına tersine mühendislik uygulayamaz, bunu kaynak koduna dönüĢtüremez veya parçalara ayıramazsınız.
Bunları ancak bu sınırlamaya rağmen geçerli yasalarda açıkça izin veriliyorsa gerçekleĢtirebilirsiniz.

6.

FESĠH.
Diğer herhangi bir hakkı etkilemeyecek Ģekilde, Lisans Veren, bu lisansın koĢullarına ve Ģartlarına uygun davranmamanız durumunda bu
lisansı feshedebilir; bu durumda Microsoft SQL Server Veritabanının tüm kopyalarını ve bileĢen parçalarının tamamını imha etmenize gerekir.

7.

ĠHRACAT SINIRLAMALARI.
Microsoft tarafından aksi belirtilmedikçe Yazılımın ABD ihracat mevzuatına tabi olduğunu bildiğinizi beyan ve kabul edersiniz. ABD Ġhracat
Yönetimi Düzenlemelerinin yanı sıra ABD ve diğer devletler tarafından getirilen son kullanıcı, son kullanım ve hedef kısıtlamaları da dahil
olmak üzere geçerli tüm uluslararası ve ulusal yasalara uymayı kabul edersiniz. Daha fazla bilgi için, bkz.
<http://www.microsoft.com/exporting/>.

8.

ABD HÜKÜMETĠ LĠSANS HAKLARI
1 Aralık 1995 ve daha sonrası tarihli taleplere istinaden ABD Hükümetine sağlanan tüm Microsoft SQL Server Veritabanları ticari lisans hakları
ve burada belirtilen kısıtlamalara tabi olacak Ģekilde verilmiĢtir. 1 Aralık 1995 ve daha sonrası tarihli taleplere istinaden ABD Hükümetine
sağlanan tüm Microsoft SQL Server Veritabanları, FAR, 48 CFR 52.227-14 (HAZĠRAN 1987) veya DFAR, 48 CFR 252.227-7013'te (EKĠM
1988) belirtildiği Ģekliyle "Kısıtlı Haklar" ile verilmiĢtir.

9.

TELĠF HAKKI VE DĠĞER FĠKRĠ MÜLKĠYET YASALARI VE ANLAġMALARI
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Microsoft SQL Server Veritabanı telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaĢmalarıyla korunmaktadır. Microsoft SQL Server
Veritabanının içerdiği sahiplik, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları Microsoft veya tedarikçilerine aittir. Microsoft SQL Server
lisanslanmıĢtır, satılmamıĢtır.
10.

BOZULMAYA DAYANIKLI DEĞĠLDĠR. YAZILIM BOZULMAYA DAYANIKLI DEĞĠLDĠR. SAP, MS SQL SERVER VERĠTABANININ SĠZE
LĠSANSLANAN ENTEGRE UYGULAMADA NASIL KULLANILACAĞINI BAĞIMSIZ OLARAK BELĠRLER VE MICROSOFT SAP'NĠN MS SQL
SERVER VERĠTABANININ BÖYLE BĠR KULLANIMA UYGUN OLDUĞUNU BELĠRLEMEK ÜZERE YETERĠNCE TEST
GERÇEKLEġTĠRECEĞĠNE GÜVENMEKTEDĠR.

11.

MICROSOFT HĠÇBĠR GARANTĠ VERMEMEKTEDĠR.(A) MS SQL SERVER VERĠTABANI VEYA (B) ENTEGRE UYGULAMAYA YÖNELĠK
HERHANGĠ BĠR GARANTĠ ALMIġ OLMANIZ DURUMUNDA, BU GARANTĠLERĠN YALNIZCA SAP TARAFINDAN VERĠLDĠĞĠNĠ VE
MICROSOFT'TAN KAYNAKLANMADIĞINI VE MICROSOFT'U BAĞLAMADIĞINI BĠLDĠĞĠNĠZĠ KABUL VE BEYAN EDERSĠNĠZ.

12.

MICROSOFT BELĠRLĠ ZARARLAR AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜK TAġIMAZ.MICROSOFT, YÜRÜRLÜKTEKĠ YASALARIN ĠZĠN VERDĠĞĠ EN
GENĠġ ÖLÇÜDE, MS SQL SERVER VERĠTABANININ VEYA ENTEGRE UYGULAMANIN KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN
KAYNAKLANAN HĠÇBĠR DOLAYLI, ÖZEL, SONUÇSAL VEYA ZIMNĠ ZARARDAN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. BU SINIRLAMA,
HERHANGĠ BĠR TAZMĠNAT TEMEL AMACINDAN SAPSA DA GEÇERLĠ OLACAKTIR. MICROSOFT HĠÇBĠR ġEKĠLDE ĠKĠ YÜZE ELLĠ ABD
DOLARININ (250,00 ABD $) ÜZERĠNDE BĠR TUTARDAN SORUMLU DEĞĠLDĠR.

13.

BÖLÜNEBĠLĠRLĠK. Herhangi bir mahkeme bu AnlaĢmanın herhangi bir hükmünün yasa dıĢı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar
verirse, kalan hükümler tamamen geçerli olmaya devam edecektir ve taraflar bu AnlaĢmayı, mümkün olan en geniĢ ölçüde kaldırılan hükmün
sağladığı etkiyi sağlayacak Ģekilde değiĢtireceklerdir.

Daha önce Microsoft veya Microsoft Dağıtımcısı tarafından lisanslanan Microsoft SQL Server'ın kullanımı için koĢullar
SAP Yazılımına entegre veya bunun bir bileĢeni olarak kurulmuĢ Microsoft SQL Server kopyasını içeren SAP Yazılımı. Tüm Microsoft ürünleri,
son kullanıcılarla yapılan ve Microsoft SQL Server ile verilen yazılım paketi veya lisans anlaĢmalarında bulunan Microsoft Lisans
AnlaĢmasının koĢullarına tabidir. Burada bir istisna olarak, bir SAP çözümünün entegre bir parçası olan bir Microsoft ürününün iĢlevleri,
entegre olmayan bir Microsoft ürününün iĢlevlerinden farklı olabilir. Bu nedenle Microsoft ürünü içeren SAP çözümlerinin iĢlevleri veya
performanslarıyla ilgili tüm sorgular Microsoft'a değil SAP'ye yöneltilmelidir. SAP ürünü, entegre Microsoft ürünü için lisans içermez. Bu
nedenle, bu ürünün içerdiği Microsoft SQL Server kopyasını kullanma yetkiniz yoktur ve SAP yazılımı için alınan kullanıcı lisanslarıyla aynı
sayıda istemci/sunucu lisansı almadıkça veya baĢka bir Ģekilde bunlara sahip olmadıkça bu gibi bir kullanım için lisansa sahip olmazsınız.
SAP ile bu anlaĢmayı yaparak, Microsoft SQL Server için daha önce bir Microsoft son kullanıcı lisansı aldığınızı ve ilgili lisans anlaĢmasını
onayladığınızı beyan ve garanti edersiniz.
SAP, SAP Yazılımının entegre olarak güncelleĢtirilmiĢ bir Microsoft ürünü versiyonu içeren güncelleĢtirilmiĢ bir versiyonunu sunduğunda, son
kullanıcı yetkili bir Microsoft dağıtımcısından gereken sayıda istemci/sunucu lisansı almadıkça, güncelleĢtirilmiĢ Microsoft ürünü kullanma
yetkisine sahip değildir.
Sybase ASE Kullanım ġartları
SAP, Sybase ASE'yi, SAP tarafından lisanslanan Yazılım için bir çalıĢma zamanı lisansı olarak lisanslamaktadır. Sybase ASE için tam
kullanım lisansı doğrudan Sybase'dan alınabilir.
MüĢteri Sybase ASE yazılımını yalnızca Sybase ASE ile kullanılmak üzere lisanslanan SAP Yazılımıyla bağlantılı olarak ve yalnızca yüklenici,
tedarik zinciri satıcısı veya tedarikçisi, müĢteri veya müĢteri tarafından izin verilen üçüncü taraf kiĢileri kapsayan kendi dahili veri iĢlemesi için
kullanabilir. Lisans Sahibi Sybase ASE'yi SAP markalı olmayan veya özel olarak geliĢtirilmiĢ uygulamalarla kullanamaz.
Sistem yönetimi, izlenmesi ve idaresi için üçüncü taraf veritabanı uygulamaları doğrudan Sybase ASE veritabanına eriĢebilir.
Doğrudan Sybase ASE'ye veya dolaylı olarak burada bulunan verilere eriĢen üçüncü taraf veritabanı uygulamaları veya yeni iĢlevler ya da
uygulamalara izin verilmez.
Ancak yukarıdaki hüküm, veritabanının lisanslandığı SAP Yazılımını konfigüre etmek veya değiĢtirmek için SAP Yazılımının bir parçası olan bir
geliĢtirme ortamı veya workbench'ini kullanmanızı yasaklamaz.
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Ek 5
Adres Dizinleri için GiriĢ KoĢulları
1. AVUSTRALYA ADRES DĠZĠNĠ (AUSTRALIAN POSTAL CORPORATION):
1.1
Tanımlar
“AMAS”, yazılımın doğru DPID'i doğrulama, eĢleĢtirme ve ekleme becerisine bağlı olarak yazılımı değerlendiren ve onaylayan bir program olan Australia
Post‟s Address Matching Approval System (zaman zaman revize edilen AMAS el kitabında açıklanan) anlamına gelmektedir.
“Australia Post”, Australian Postal Corporation anlamına gelmektedir.
“Barkod Fiyatlandırma”, Australia Post‟un zaman zaman değiĢen posta teslim etme yeri kurallarına göre postaya yazdırılan barkodla birlikte Lisanslı
Yazılım kullanılarak hazırlanmıĢ posta için özel posta fiyatlarıdır.
"Gizli Bilgiler", PAF tasarımı, belirtimi veya içeriği de dahil olmak üzere Australia Post'un gizli bilgileri anlamına gelmektedir.
“Teslimat Noktası Belirleyici” veya “DPID”, Australia Post tarafından teslimat noktalarının benzersiz Ģekilde belirlenmesine olanak sağlamak üzere
geliĢtirilen, sekiz karakterli kod anlamına gelmektedir.
"Son Kullanıcı", bu hükümlerin bağlayıcı olduğu taraf anlamına gelmektedir.
“BitiĢ Tarihi”, Lisans AnlaĢmasının sona erdiği tarih anlamına gelmektedir.
"Fikri Mülkiyet Hakları" Ģunları kapsar: telif hakkı, ticari marka, tasarım, patent, yarı iletken veya devre tasarımı hakları, ticaret, iĢletme veya Ģirket
adlarında yönelik haklar ve genel olarak "fikri mülkiyet" terimi dahilindeki böyle hakları ve AnlaĢmadan önce veya sonra Avustralya veya herhangi baĢka
bir yerde bu haklar için yapılan tevdiler ve tesciller.
"SAP Yazılımı", AMAS'a uygun olarak SAP tarafından üretilen, Australia Post tarafından onaylanan ve (PAF ile birlikte kullanıldığında) SAP'nin ve Son
Kullanıcının adres veritabanı dosyalarını doğrulayan, eĢleĢtiren, düzelten ve doğru DPID'ları ekleyen yazılım versiyonudur.
"PAF", Australia Post tarafından oluĢturulan ve Australia Post'un posta teslim edebileceği adreslerle ilgili bilgi içeren bir veritabanı olan Posta Adresi
Dosyası anlamına gelir, PAF'taki her adres kaydıyla iliĢkili bilgiler Ģunları içerir:
(a)
bir DPID
(b)
doğru adres biçiminde adres ayrıntıları.
“Ġzin Verilen Amaç”, Son Kullanıcı tarafından Ģu Ģekilde posta listelerinin ve/veya veritabanlarının oluĢturulmasıdır:
(a)
adresleri eĢleĢtirerek, düzelterek, iĢleyerek, ekleyerek, sıralayarak, karĢılaĢtırarak ve/veya doğrulayarak (birlikte "doğrulama" olarak anılacaktır)
ve
(b)
doğrulanan adreslere DPID'ları ekleyerek ve
(c)
ayrı DPID'ları karĢılık gelen adresle eĢleĢtirerek
ġU ġARTLA KĠ hiçbir yazılım, liste veya veritabanı, PAF'a tersine mühendislik uygulanmasına veya bu AnlaĢmada izin verilmeyen herhangi bir
kullanıma olanak tanıyan iĢlevsellik içeremez.
"Test Standardı", Ġzin Verilen Amaç için SAP Yazılımını onaylamak üzere Australia Post tarafından belirlenen bir yazılım performansı standardıdır. Test
standardı Australia Post tarafından yayınlanan AMAS El Kitabında (AMAS Program El Kitabı (zip pdf) daha ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır .
1.2.
Lisans
1.2.1 SAP Yazılımı Son Kullanıcı tarafından yalnızca Lisans Süresi boyunca ve ancak Ġzin Verilen Amaç için kullanılabilir.
1.2.2 Son Kullanıcı PAF'ı elinde bulundurma ve kullanmayla ilgili olarak KiĢisel Mahremiyet Hakkı DeğiĢikliği (Özel Sektör) Yasası 2000 ile değiĢtirilen
KiĢisel Mahremiyet Hakkı Yasası 1988'in hükümlerine uyacaktır.
1.2.3 Son Kullanıcı ġunları Kabul ve Beyan Eder:
(a)
Australia Post SAP Yazılımının kendisi tarafından belirlenen Test Standardına uygun olduğunu onaylar;
(b)
SAP Yazılımının Australia Post tarafından onaylanması, Australia Post'un SAP Yazılımının Son Kullanıcının amaçlarına uygun olduğunu
onaylaması ve Son Kullanıcının yazılımı kullanmaya muktedir olduğunu onaylaması anlamına gelmez ve
(c)
SAP Yazılımının özellikleri veya performansıyla ilgili tüm sorular Australia Post'a değil SAP'ye yönlendirilecektir.
1.2.4 SAP, bu gibi güncellemeler Australia Post tarafından kendisine ulaĢtırıldıkça, ay sonunu izleyen 30 gün içinde, üç aylık dönemlere ait PAF'ları
Son Kullanıcıya temin etmeyi taahhüt eder. SAP bu güncellemeleri Son Kullanıcıya, SAP Yazılımında yükseltme yaparak sağlayabilir.
1.3.
Fikri Mülkiyet Hakları
1.3.1
Son Kullanıcı, PAF'ın ve PAF ile ilgili Fikri Mülkiyet Haklarının daima Australia Post'un mülkiyeti olduğunu kabul ve beyan eder. Bu
AnlaĢmadaki hiçbir husus, PAF ile ilgili Fikri Mülkiyet Haklarının devri olarak algılanamaz. PAF, önceden Australia Post'un yazılı izni
alınmadan satılamaz, kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
2. AVUSTURYA ADRES DĠZĠNĠ (ÖSTERREICHISCHE POST):
Bu ürün, adres yayınlama ve servis sağlama alanlarında iĢ yapan Lisans Sahipleri tarafından kullanılamaz.
Lisans Sahipleri ürünü yalnızca kendi Ģirket içi amaçları için kullanabilir. Bu ürün, adres yayınlama ve servis sağlama alanlarında iĢ yapan
Lisans Sahipleri tarafından kullanılamaz. Lisans Sahibi bu alanda faaliyet gösteriyorsa, doğrudan tedarikçiden geçerli bir lisans almak Lisans
Sahibinin sorumluluğundadır.
Lisans Sahiplerine ürünü yalnızca Ģirket içi doğrulama amacıyla kullanma izni verilir. Lisans Sahipleri verileri baĢka bir tüzel kiĢiliğe herhangi
bir servis sağlamak için kullanamaz. Lisans Sahibi herhangi bir tüzel kiĢiliğe servis sağlamak istiyorsa,
doğrudan tedarikçiden geçerli bir lisans almak Lisans Sahibinin sorumluluğundadır. BaĢka bir tüzel kiĢilik kapsamında kullanım ayrı bir lisans
gerektirir.
“Ġnternet Uygulaması Kullanımı”, Yazılım Ürünlerinin Son Kullanıcının yerinde, üçüncü tarafların eriĢebileceği Ģekilde kullanılması anlamına
gelmektedir. Bu gibi üçüncü taraflarca eriĢebilirlik, Son Kullanıcının kendi dahili iĢ amaçlarıyla sınırlıdır.
“ÇevrimdıĢı Kullanım”, Son Kullanıcı tarafından tesis iĢ modelinde kullanım anlamına gelmektedir.
3. KANADA (CANADA POST)
Canada Post posta adresi dosyaları (“PAF”) düzenli olarak güncellenir ve Lisans Sahibi Canada Post PAF'ı yalnızca SAP dizin güncellemesi
mektubunda veya http://help.sap.com/ adresinde bulundan SAP destek web sitesinde yayınlanan dönemde kullanabilir. Ġzin verilen kullanım
tarihleri “Directories – Canada, [Ay/Yıl]” adlı dosyada bulunabilir (burada ay ve yıl, ilgili PAF güncellemesinin tarihine karĢılık gelir); söz konusu
dosya http://help.sap.com/http://help.sap.com/businessobject/product_guides/ADc/en/09apr_can_dir_en.html) adresindeki Web sitesinde,
SAP BusinessObjects sekmesinde görülebilir. Lisans Sahibi GüncellenmiĢ Canada Post PAF'ı almasından sonra eski Canada Post PAF'ı
güncel PAF ile değiĢtirecektir.
4. ALMANYA ADRES DIZINI (DEUTSCHE POST DIREKT):
Lisans Sahiplerinin verileri herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir servis sağlamak için kullanmalarına izin verilmez. Özellikle, Lisans
Sahiplerinin ürünü dağıtmasına izin verilmez. Lisans Sahiplerine ürünü yalnızca Ģirket içi doğrulama amacıyla kullanma izni verilir. Lisans
Sahipleri verileri baĢka bir tüzel kiĢiliğe herhangi bir servis sağlamak için kullanamaz. Lisans Sahibi herhangi bir tüzel kiĢiliğe servis sağlamak
istiyorsa, doğrudan tedarikçiden geçerli bir lisans almak Lisans Sahibinin sorumluluğundadır. BaĢka bir tüzel kiĢilik kapsamında kullanım ayrı
bir lisans gerektirir. Lisans Sahiplerinin ürünü dağıtmasına izin verilmez.
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5. GEOCODING FOR US BY NAVTEQ, GEOCODING FOR CANADA BY NAVTEQ, GEOCODING FOR FRANCE BY NAVTEQ (NAVTEQ):
Veriler (“Veriler”) Lisans Sahibi'nin dahili kullanımı için sağlanmıĢtır, yeniden satılamaz. Telif hakkıyla korunur ve sizin tarafınızdan ve
NAVTEQ ve NAVTEQ Tedarikçileri tarafından kabul edilen aĢağıdaki Ģart ve koĢullara tabidir.
© 2008 NAVTEQ. Tüm hakları saklıdır.
Kanada için geçerli olan Veriler includes Ģunları içeren Kanada yetkili mercilerinden alınan verileri de kapsar: © Her Majesty the Queen in
Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase© Department of Natural Resources Canada
NAVTEQ, ZIP+4® bilgilerini yayınlamaya ve satmaya iliĢkin inhisari olmayan United States Postal Service® lisansına sahiptir.
©United States Postal Service® 2008. Fiyatlar United States Postal Service® tarafından belirlenmemiĢ veya onaylanmamıĢtır ve kontrol
edilmemektedir. AĢağıdaki ticari markalar ve tesciller USPS'ye aittir: United States Postal Service, USPS ve ZIP+4.
Kullanım Kapsamı Lisans Sahibi bu Verileri, yalnızca dahili iĢ operasyonlarında Lisans Sahibi'nin sahip olduğu lisanslar kapsamında SAP
Application öğeleri ile birlikte kullanacağını; servis bürosu, zaman paylaĢımı veya diğer benzer amaçlarla kullanmayacağını kabul eder. Buna
bağlı olarak ancak aĢağıdaki paragraflarda belirtilen kısıtlamalara tabi olmak koĢuluyla Lisan Sahibi bu Verileri yalnızca Verileri (i)
görüntülemesinin ve (ii) kaydetmesinin gerekli olduğu durumlarda, telif hakkı bildirimlerini kaldırmamak ve Verileri hiçbir Ģekilde değiĢtirmemek
koĢuluyla kopyalayabilir. Lisans Sahibi bu Verilerin herhangi bir kısmının kopyasını yeniden üretmeyeceğini, değiĢtirmeyeceğini, parçalara
ayırmayacağını ve söz konusu kopya üzerinde tersine mühendislik uygulamayacağını kabul eder ve kanunen aksine mecbur kalınmadıkça,
herhangi bir amaçla bu kopyayı yan Ģirketlerinize aktaramaz veya dağıtamaz. Çoklu disk setleri yalnızca SAP tarafından tam bir set olarak
sağlanması koĢuluyla aktarılabilir veya satılabilir, alt set olarak satılamaz.
Kısıtlamalar Lisans Sahibi'ne SAP tarafından Ģunları gerçekleĢtirmek üzere açıkça lisans sağlanmadıkça ve önceki paragraf herhangi bir
sınırlama oluĢturmaksızın, Lisans Sahibi (a) bu Verileri yüklenmiĢ veya bağlanılmıĢ olan herhangi bir ürünle, sistemle veya uygulamayla
birlikte; ayrıca araç, araç navigasyonu, konumlandırma, gerçek zamanlı yol bulma yardımı, filo yönetimi veya benzer özelliklere sahip
uygulamalarla birlikte; veya (b) herhangi bir konumlandırma cihazıyla ya da cep telefonları, avuç içi bilgisayarlar, el bilgisayarları, çağrı
cihazları ve kiĢisel dijital yardımcılar (PDA) dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak koĢuluyla tüm mobil veya kablosuz bağlantı
özelliğine sahip cihazlarla birlikte kullanamaz.
Uyarı The Data may contain inaccurate or incomplete information due to the passage of time, changing circumstances, sources used and the
nature of collecting comprehensive geographic data, any of which may lead to incorrect results.
Garanti Teşkil Etmez. Bu Veriler size “olduğu gibi” sağlanmıĢtır ve Lisans Sahibi bu Verileri riski kendisine ait olmak üzere kullanacağını kabul
eder. NAVTEQ and NAVTEQ SUPPLIERS make no guarantees, representations or warranties of any kind, express or implied, arising by law
or otherwise, including but not limited to, content, quality, accuracy, completeness, effectiveness, reliability, fitness for a particular purpose,
usefulness, use or results to be obtained from this Data, or that the Data or server will be uninterrupted or error-free.
Disclaimer of Warranty: NAVTEQ and NAVTEQ SUPPLIERS DISCLAIM ANY WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OF QUALITY,
PERFORMANCE, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT. Some States,
Territories and Countries do not allow certain warranty exclusions, so to that extent the above exclusion may not apply to you.
Disclaimer of Liability: NAVTEQ and NAVTEQ SUPPLIERS SHALL NOT BE LIABLE TO YOU: IN RESPECT OF ANY CLAIM, DEMAND OR
ACTION, IRRESPECTIVE OF THE NATURE OF THE CAUSE OF THE CLAIM, DEMAND OR ACTION ALLEGING ANY LOSS, INJURY OR
DAMAGES, DIRECT OR INDIRECT, WHICH MAY RESULT FROM THE USE OR POSSESSION OF THE INFORMATION; OR FOR ANY
LOSS OF PROFIT, REVENUE, CONTRACTS OR SAVINGS, OR ANY OTHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF LICENCEE‟s USE OF OR INABILITY TO USE THIS INFORMATION, ANY DEFECT IN
THE INFORMATION, OR THE BREACH OF THESE TERMS OR CONDITIONS, WHETHER IN AN ACTION IN CONTRACT OR TORT OR
BASED ON A WARRANTY, EVEN IF CLIENT OR ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Some States, Territories and Countries do not allow certain liability exclusions or damages limitations, so to that extent the above may not
apply to Licensee.
Kamu Kuruluşu Son Kullanıcıları. Veriler, Amerika BirleĢik Devletleri hükümetince veya hükümeti adına alınıyorsa ya da Amerika BirleĢik
Devletleri tarafından özel olarak verilmiĢ benzer haklara sahip veya bu hakları arayan bir kurum tarafından alınıyorsa, Veriler 48 C.F.R.
(“FAR”) 2.101'de tanımlandığı Ģekilde “ticari ürün” olarak kabul edilir ve GiriĢ KoĢulları'na göre lisanslanmıĢtır. Teslim veya tedarik edilen
Verilerin her bir kopyası iĢaretlenmelidir ve aĢağıdaki “Kullanım Bildirimi”ne uygun Ģekilde gömülü hale getirilmeli ve söz konusu Bildirim'e
uygun Ģekilde kullanılmalıdır:
Kullanım Bildirimi
Yüklenici (Üretici/ Tedarikçi) Adı: NAVTEQ
Yüklenici (Üretici/Tedarikçi) Adresi: 425 W. Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
Bu Veriler FAR 2.101'de tanımlandığı Ģekilde ticari bir üründür ve Verilerin sağlandığı bu Son Kullanıcı ġartları'na tabidir.
© 2008 NAVTEQ – Tüm hakları saklıdır.
Veriler diğer ülkeler için SAP'nin yazılım ürünleriyle bağlantılı bir Ģekilde dahil edilirse veya dağıtılırsa ya da Lisans Sahibi ilgili ülkelerden
alınan verileri kullanırsa aĢağıdaki tedarikçi koĢulları/telif hakkı bildirimleri gerektiği Ģekilde Son Kullanıcı KoĢulları'ndan hariç tutulmalıdır:
Bölge

Bildirimi

Avustralya

”Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).“

Avusturya

“© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen”

Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Letonya, “© EuroGeographics”
Litvanya, Moldova, Polonya,
Slovenya ve/veya Ukrayna
Fransa
AĢağıdaki bildirim Verilerin her kopyasında bulunmalıdır ve ayrıca ambalaj üzerinde de bulunabilir:
“source: © IGN 2009 – BD TOPO ®”
Almanya
“Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen” or “Die
Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen.”
BirleĢik Krallık

“Based upon Crown Copyright material.”
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Yunanistan

“Copyright Geomatics Ltd.”

Macaristan

“Copyright © 2003; Top-Map Ltd.”

Ġtalya
“La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.”
Norveç

“Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority”

Portekiz

“Source: IgeoE – Portugal”

Ġspanya

“Información geográfica propiedad del CNIG”

Ġsveç
Ġsviçre

“Topografische Grundlage:

Bundesamt für Landestopographie.“

6. YENĠ ZELANDA (NEW ZEALAND POST):
Lisans Sahibi, Yeni Zelanda Adres Dizinini elinde bulundurma ve kullanımıyla ilgili olarak Gizlilik Yasası 1993 ve diğer geçerli yasa ve
yönetmeliklerin gerekliliklerine uygun davranmalıdır.
Lisans Sahibi Yeni Zelanda Adres Dizininde bulunan bilgileri gizli tutmalıdır.
Lisans Sahibi Land Information New Zealand (“LINZ”) ve Crown'un SAP'ye lisanslanan ve Yeni Zelanda Adres Dizinine dahil edilmiĢ mutlak
ve inhisari malzemeleri elinde bulundurduğunu ve LINZ ile Crown'un bu malzemelerle ilgili fikri mülkiyet veya telif haklarını Lisans Sahibine
veya Lisans Verene devretmediğini anladığını kabul ve beyan eder. Lisans Sahibi ayrıca, LINZ ve Crown'un hiçbir durumda bu AnlaĢmayla
bağlantılı olarak Lisans Sahibi veya baĢka herhangi bir kiĢi tarafından yaĢanan herhangi bir kayıp veya zarardan (LINZ veya Crown bu gibi bir
kayıp veya zararın gerçekleĢebileceğinden haberdar edilmiĢ olsalar dahi ve doğrudan kayıp, dolaylı kayıp, sonuçsal kayıp, kâr kaybı, kesinti
kaybı veya veri kaybı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder. LINZ veya Crown'un bu
maddede belirttiği sorumluluk feragatlerinden herhangi biri uygulanamaz durumdaysa veya geçersiz kılındıysa, LINZ ve Crown'un bu
AnlaĢmaya istinaden veya Yeni Zelanda Adres Dizinlerinin kullanımından, çoğaltılmasından, değiĢtirilmesinden, bundan derlemeler veya türev
çalıĢmalar oluĢturulmasından (Lisans Sahibi veya baĢka bir kiĢi tarafından) kaynaklanan sorumlulukları, bu sorumluluk ister haksız fiil (ihmal
de dahil olmak üzere), tarafsızlık veya diğer hususlardan kaynaklanıyor olsun, GST hariç Lisans Sahibinin kayıp veya zarara yol açan Yeni
Zelanda Adres Dizinlerinde bulunan malzeme için Lisans Sahibinin ödediği tutardan daha fazla olamaz. SözleĢmeler (Ortaklık) Yasası 1982
bağlamında, bu hüküm LINZ ve Crown'a çıkar sağlamaktadır ve bunlar tarafından yürürlüğe alınabilir.
Lisans Sahibi Yeni Zelanda Adres Dizinlerini ve ilgili tüm dokümanları, iĢ amacıyla aldığını ve Tüketici Hakları Yasası 1993'ün (Yeni Zelanda)
burada geçerli olmadığını kabul ve beyan eder.
7. ĠSPANYA (DEYDE):
Lisans Sahibi, Ġspanya'da tüm Data Services ve Data Quality Management versiyonlarında kullanılan Adres Dizini DEYDE-STREETFILES'ın
fikri mülkiyet haklarınınDEYDE'ye ait olduğunu beyan ve kabul eder.
8. ĠSVIÇRE ADRES DIZINI (SCHWEIZERISCHE POST):
Lisans Sahibi sağlanan hiçbir veriyi çekemez. Lisans Sahiplerine ürünü yalnızca Ģirket içi doğrulama amacıyla kullanma izni verilir. Lisans
Sahipleri verileri baĢka bir tüzel kiĢiliğe herhangi bir servis sağlamak için kullanamaz. BaĢka bir tüzel kiĢilik kapsamında kullanım ayrı bir lisans
gerektirir.
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9. BIRLEġIK KRALLIK (ROYAL MAIL)
NOT – UK Royal Mail Giriş Koşulları bu metinde "Ek 3" olarak anılacaktır.
BK Adres Dizinleri için Royal Mail GiriĢ KoĢulları (“Royal Mail Terms”)
ġöyle ki, SAP AG (“Çözüm Sağlayıcı”), BK adres verileri ("Veriler") için 1 Nisan 2010 tarihi itibarıyla Royal Mail Group Ltd. ile bir Veri Lisans AnlaĢması
ve bir Veri Servis AnlaĢması imzalamıĢtır;
ġöyle ki, Veri Lisans AnlaĢması, bazı koĢulların SAP ("Üçüncü Taraf Çözüm Sağlayıcısı") tarafından Son Kullanıcıya iletilmesini öngörür;
ġöyle ki, Son Kullanıcılar Royal Mail koĢullarına uymayı kabul eder;
Bu nedenle, Üçüncü Taraf Çözüm Sağlayıcısı ve Son Kullanıcı Ģu hususlar üzerine anlaĢmaya varmıĢtır:

BÖLÜM 1 – GENEL HÜKÜMLER
1.
Bölüm 2'de “Çözüm Sağlayıcısı”na yapılan herhangi bir atıf, Verinin (veya bir bölümünün) kullanılması için lisanslanan ilgili Son Kullanıcı veya
Üçüncü Taraf Sonuç Sağlayıcıya lisans veren Çözüm Sağlayıcısı veya Üçüncü Taraf Sonuç Sağlayıcıdır. Bölüm 2'de kullanılan tanımlı terimlerden
herhangi biri, Bölüm 2 Madde 1'de aksi belirtilmediği sürece bu AnlaĢmanın ana gövdesinde Madde 1.1'de belirtilen anlama sahiptir.
2.1 Üçüncü Taraf Çözüm Sağlayıcı aĢağıdaki durumlarda Son Kullanıcı AnlaĢmasındaki Royal Mail KoĢullarını feshedebilir:
2.1.1 Son Kullanıcı, Son Kullanıcı AnlaĢmasındaki Royal Mail KoĢullarından herhangi birini ihlal ederse ve ihlalin telafi edilebilir durumda olmasında, söz
konusu ihlalin Çözüm Sağlayıcı tarafından yazılı olarak bildirilmesini izleyen yirmi (20) ĠĢ Günü içerisinde telafi etmezse;
2.1.2 Son Kullanıcı borçlarını ödeyemezse veya baĢka bir Ģekilde iflas ederse veya Son Kullanıcının bazı veya tüm varlıkları için bir alıcı veya resmi alıcı
tayin edilirse veya Son Kullanıcının borçları için herhangi bir düzenleme, uzlaĢma veya oluĢum teklif edilirse veya bu Son Kullanıcı tarafından
gerçekleĢtirilirse veya Son Kullanıcı tasfiye iĢlemleri baĢlatırsa veya Son Kullanıcı için tasfiye iĢlemleri veya diğer iflas baĢlatılırsa veya Son Kullanıcının
faaliyet gösterdiği herhangi bir yasama bölgesinde benzer olaylar meydana gelirse;
2.1.3 Son Kullanıcı, Royal Mail tarafından gizli olarak nitelendirilmiĢ veya bu AnlaĢmada Gizli Bilgi olduğu belirtilmiĢ Royal Mail ile ilgili herhangi bir bilgiyi
ifĢa ederse;
2.2 Ģu Ģartla ki, bu AnlaĢmanın ana metnindeki Madde 12'ye istinaden, Son Kullanıcı AnlaĢmasındaki Royal Mail KoĢulları, AnlaĢma sona erdiğinde
otomatik olarak feshedilir;
2.3 Ģu Ģartla ki, bu AnlaĢmanın ana metnindeki Madde 12'ye istinaden, Son Kullanıcı AnlaĢmasındaki Royal Mail KoĢullarının erken sona ermesi veya
feshedilmesi durumunda, Son Kullanıcı, söz konusu fesih veya sona erme tarihini izleyen on iki (12) ay içinde:
(i) Üçüncü Taraf Çözüm Sağlayıcısına (söz konusu olduğu durumlarda) Verilerin tüm kopyalarını (ve bu Verilerin herhangi bir parçası) ve bunlarla birlikte
sağlanan tüm dokümantasyonu iade etmelidir veya
(ii) Verilerin tüm kopyalarını (ve bu Verilerin herhangi bir parçası) ve bunlarla birlikte sağlanan tüm dokümantasyonu daimi olarak silmeli veya imha
etmelidir; her durumda, makul olarak sildiği veya imha ettiği zaman bunu yazılı olarak Üçüncü Taraf Çözüm Sağlayıcısına bildirmelidir ve
2.4 Royal Mail'e, SözleĢmeler (Üçüncü Tarafların Hakları) Yasası 1999'a istinaden Royal Mail KoĢullarını doğrudan yürürlüğe sokma olanağı
sağlamalıdır.
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BÖLÜM 2 - ROYAL MAIL KOġULLARINI KISMEN ĠÇEREN KOġULLAR
1. TANIMLAR
1.1 Bağlamın gerektirdiği Ģekilde, aĢağıdaki kelimeler Ģu anlamları taĢır:
“Alias”, „Semt‟, „Cadde‟, „Alias - Teslimat Noktası‟ ve „Ülke Takma Adı‟ ayrıntılarını içeren „Alias Dosyası‟ olarak bilinen veritabanı anlamına gelir;
“Ortak”, Ortaklık SözleĢmesine giren ve buna göre faaliyet gösteren bir iĢletme anlamına gelir;
“Ortaklık SözleĢmesi” Ek 3, Tablo 1, Bölüm 4 Madde 1.9'da belirtilen anlama gelir;
“Ortaklık Grubu”, Son Kullanıcı tarafından oluĢturulmuĢ veya iĢletilen, her biri söz konusu Son Kullanıcı ile bir Ortaklık SözleĢmesi imzalamıĢ en az on
(10) Ortak (Çözüm Sağlayıcı ile yazılı olarak baĢka Ģekilde anlaĢılmadığı sürece) ve Son Kullanıcıdan oluĢan bir ağdır;
“Ortaklık Grubu Sahibi”, bir Ortaklık Grubunu kuran veya iĢleten Son Kullanıcı anlamına gelir;
“Ortaklık Grubu Çözümü”, Çözüm Sağlayıcı tarafından Son Kullanıcıya sağlanan ve bu AnlaĢmanın izin verdiği ölçüde Ortaklık Grubundaki Ortaklar
tarafından kullanılan bir Çözümdür (harici iĢlem çözümü dıĢında);
“TemizlenmiĢ MüĢteri Veritabanı”, Son Kullanıcı tarafından Veritabanı (veya herhangi bir öğesi) Temizliği yapılmıĢ bir MüĢteri Veritabanı anlamına
gelir;
“TemizlenmiĢ Son Kullanıcı Veritabanı” Son Kullanıcı tarafından Veritabanı (veya herhangi bir öğesi) Temizliği yapılmıĢ bir Son Kullanıcı Veritabanı
anlamına gelir;
“Gizli Bilgiler”, taraflardan birinin veya Royal Mail'in iĢletme, operasyonlar, müĢteriler, süreçler, bütçeler, ürün bilgileri, know-how ve stratejilerle ilgili
gizli ve müseccel türden (bilgisayar yazılımı, veritabanları ve veriler, fiziksel nesneler ve örnekler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sunum
veya iletiĢim biçiminden bağımsız olarak) bilgiler anlamına gelir;
“Kurumsal Lisans Web Sitesi”, Kurumsal Lisans Sahiplerini sıralayan ve genel olarak PAF® kullanımı için Royal Mail ile bir lisans anlaĢması
imzalayan kiĢiler tarafından kullanılabilen Royal Mail Web Sitesi anlamına gelir;
“Kurumsal Lisans Sahibi”, Royal Mail ile yapılan "Kurumsal Grup Lisans AnlaĢması" olarak bilinen bir anlaĢmaya istinaden PAF® kullanımı için
lisans verilmiĢ bir tüzel kiĢilik anlamına gelir;
“OluĢturulan Veriler”, Veri OluĢturma iĢleminin sonucu olarak Son Kullanıcı Veritabanına veya MüĢteri Veritabanına eklenen veya daha önce olmayan
bir veritabanı oluĢturmak için kullanılan tüm veriler anlamında gelir;
“MüĢteri Veritabanı”, bu Lisans AnlaĢmasına istinaden gerçekleĢtirilen herhangi bir Veritabanı Temizliğinden önce mevcut olan bir Son Kullanıcı
MüĢterisinin elektronik kayıt, veritabanı veya posta listesi derlemesi anlamına gelir;
“Veri”, Çözüm Sağlayıcı tarafından tedarik edilen herhangi bir ürün, servis veya çözüm tarafından içerilen ve Son Kullanıcının bu Lisans AnlaĢmasının
koĢullarına istinaden almayı seçtiği PAF® ve/veya Alias olarak bilinen veritabanları ve bunların ekstreleri ve güncellemeleri anlamına gelir;
“Veri OluĢturma”, bir çözüm tarafından içerilen veya diğer Verilerin aĢağıdaki amaçlarla yeni bir Kayıt veya Kayıtlar oluĢturmak üzere kullanımı
anlamına gelir:
(i) herhangi bir PAF® Kaydı veya PAF® Kayıtlarını ve/veya
(ii) herhangi bir PAF® Kaydı Öğesi veya PAF® Kaydı Öğelerini
bir Son Kullanıcı Veritabanı veya bir MüĢteri Veritabanına eklemek veya daha önce mevcut olmayan yeni bir veritabanı oluĢturmak;
“Veri Tedariki Aracı”, Verilerin Son Kullanıcıya tedarik edildiği veya kullanımına sunulduğu format anlamına gelir;
“Veritabanı Temizliği”, Verileri kullanarak bir Son Kullanıcı Veritabanı veya bir MüĢteri Veritabanını iĢlemekle ilgili herhangi bir faaliyet anlamına gelir
ve Ģunları içerir:
(i) Son Kullanıcı Veritabanı veya MüĢteri Veritabanında mevcut bir Kaydın, Verilerdeki giriĢle aynı olduğunun doğrulanması;
(ii) Son Kullanıcı Veritabanı veya MüĢteri Veritabanında mevcut bir Kaydın Verilerdeki giriĢle aynı bilgileri içerecek Ģekilde düzeltmek için değiĢtirilmesi;
(iii) Son Kullanıcı Veritabanı veya MüĢteri Veritabanında mevcut bir Kaydın bir “PAF® formatında” standartlaĢtırılması;
(iv) Son Kullanıcı Veritabanı veya MüĢteri Veritabanında mevcut bir Kaydın Verilerdeki giriĢle aynı olduğunu göstermek için bayraklanması veya
iĢaretlenmesi;
(v) Son Kullanıcı Veritabanı veya MüĢteri Veritabanında mevcut bir Kayda Verilerden tüketilen daha fazla bilgi eklenmesi ve/veya
(vi) Son Kullanıcı Veritabanı veya MüĢteri Veritabanında mevcut mükerrer kayıtların çekilmesi;
Veri OluĢturma bunlara dahil değildir;
“Teslimat Noktası”, postanın teslim edileceği Posta Kodu da dahil olmak üzere eksiksiz bir posta adresi (iĢ veya ev) anlamına gelir;
“Son Kullanıcı”, Çözüm Sağlayıcıyla bu Lisans AnlaĢmasını imzalayan tek tüzel kiĢilik anlamına gelir;
“Son Kullanıcı MüĢterisi”, Son Kullanıcının, Son Kullanıcıyla söz konusu müĢteri adına Veritabanı Temizliği yapmak için yazılı bir anlaĢma imzalamıĢ
bir müĢterisi anlamına gelir;
“Son Kullanıcı Veritabanı”, bu Lisans AnlaĢmasına istinaden gerçekleĢtirilen herhangi bir Veritabanı Temizliğinden önce mevcut olan Son Kullanıcının
elektronik kayıt, veritabanı veya posta listesi derlemesi anlamına gelir;
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“Avrupa Komisyonu Onaylı Aktarmalar”, kiĢisel verilerin: (a) Avrupa Ekonomik Alanına (b) zaman zaman Avrupa Komisyonu tarafından kiĢisel
bilgilerin korunması için yeterli düzeyde koruma sağladığı onaylanan diğer ülkelere veya (c) Avrupa Komisyonu tarafından kiĢisel bilgilerin korunması için
yeterli düzeyde koruma sağladığı onaylanan mevzuat veya yapılara sahip diğer ülkelere aktarılması anlamına gelir;
“Harici ĠĢlem Çözümü”, Son Kullanıcının, Servis Alıcılarına ürünler ve servisler sunduğu ve bir Servis Alıcısı tarafından girilen bir adres veya posta
kodunu yakalayabilecek, doğrulayabilecek, güncelleyebilecek veya değiĢtirebilecek kamuya açık bir Web Sitesi (veya teknik açıdan dengi) iĢlettiği bir
Çözüm anlamına gelir;
“Fikri Mülkiyet Hakları”, patentler, faydalı modeller, ticari markalar, hizmet markaları, tasarım hakları (tescilli veya tescilsiz), telif hakları, veritabanı
hakları, yarı iletken topoğrafyası hakları, müseccel bilgi hakları ve benzeri diğer müseccel haklar ve dünyanın herhangi bir yerinde mevcut veya
gelecekte elde edilecek bu gibi haklarla ilgili tüm uygulamalar, geniĢletmeler ve yenilemeler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri ve
sınai mülkiyet hakları anlamına gelir;
“Dahili ĠĢlem Çözümü”, Son Kullanıcının ĠĢlemler aracılığıyla kendi dahili kullanımı için Verilere eriĢebildiği bir Çözüm anlamına gelir;
“Lisans AnlaĢması”, ekleriyle birlikte (varsa) bu anlaĢmanın metnini oluĢturan koĢullar anlamına gelir;
“Sınırlı Kayıt Seçimi”, Son Kullanıcı tarafından seçilen ve en fazla dört (4) komĢu Posta Kodu Alanında maksimum iki yüz bin (200.000) PAF® Kaydına
eriĢim sağlayan bir seçenektir;
“Yük Dengeleme Amaçları”, kaynak kullanımını optimize etmek, yanıt süresini en aza indirmek ve güvenilirliği arttırmak için iĢ, veri, yazılım ve diğer
malzemeleri birçok bilgisayar, ağ bağlantısı veya diğer kaynaklara bölme amaçları anlamına gelir;
“Arama Çözümü”, Son Kullanıcının Servis Alıcılarına telefon, cep telefonu, PDA, internet ve teknik dengi üzerinden servis sunduğu ve Servis Alıcısının
kendi kiĢisel kullanımı için tek tek adresler veya Posta Kodları elde etmesine olanak tanıyan bir Çözümdür;
“Maksimum Veri DönüĢü”, bu Madde 1'de verilen "ĠĢlem" tanımındaki anlama sahiptir;
"PAF®", BirleĢik Krallık'taki, zaman zaman değiĢtirilebilen tüm bilinen teslimat adresleri ve Posta Kodları bilgilerini içeren ve ‟Posta Kodu Adres Dosyası‟
olarak bilinen veritabanı veya bunun bir parçası anlamına gelmektedir. “PAF” Royal Mail'in tescilli bir ticari markasıdır;
“Ġzin Verilen Alt SözleĢme Amaçları”, Son Kullanıcıya veri depolama ve/veya biliĢim teknolojileri servisleri sağlanmasının veya bunların Son
Kullanıcının kendi dahili iĢ amaçları için, Son Kullanıcı adına faaliyet gösteren bir alt yüklenici tarafından sağlanmasının amaçları anlamına gelir;
“Posta Kodu” Royal Mail'in sahip olduğu ve Royal Mail tarafından geliĢtirilmiĢ ve Royal Mail tarafından bir adresi veya birçok adresi tanımlamak üzere
atanmıĢ, tek bir alfanümerik kod anlamına gelir;
“Posta Kodu Alanı”, Posta Kodunun ilk iki alfabe karakterinden oluĢan dıĢ kısmıyla tanımlanan alan anlamına gelir;
“Kayıt”, bir Teslimat Noktası veya Teslimat Noktası ayrıntılarının bir kısmını içeren ve aynı zamanda iĢletme veya tüketici adını içermesi de olası bir
veri kümesine yapılan tek bir giriĢ veya toplu giriĢler anlamına gelir;
“Royal Mail”, Royal Mail Group Limited anlamına gelir;
“Servis Alıcısı”, ücret ödeyen bir müĢteri olarak veya baĢka Ģekilde Son Kullanıcıdan ürünler veya servisler alan bir alıcı anlamına gelir. Herhangi bir
karıĢıklıktan kaçınmak için böyle bir alıcının üçüncü taraf olduğu ve bizzat Son Kullanıcının bir temsilcisi olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.
“Çözüm”, Çözüm Sağlayıcının sahip olduğu, Verilerin veya Verilerin herhangi bir parçasının tedarik edilmesi veya kullanıma sunulmasıyla (ham Veri
sağlama da dahil olmak üzere) ilgili olarak Verilerin veya Verilerin herhangi bir parçasının değiĢtirilmesi veya geliĢtirilmesi, dahil edilmesi, bunlar
kullanılarak oluĢturulması veya bunlardan yararlanılarak türetilmesi için ürün, servis veya çözümdür. Bu gibi bir ürün, servis veya çözüm: (i) herhangi bir
cihaz, çözüm, yazılım veya veritabanı dahil olmak üzere herhangi bir biçimde üretilebilir; (ii) yazılı formda veya elektronik olarak üretilmiĢ olabilir ve (iii)
Verilere ek olarak iĢlevler, yazılım, servisler veya baĢka veriler içerebilir.
"Çözüm Sağlayıcı", Royal Mail (veya yetkilendirilmiĢ bir baĢka kiĢi tarafından alt lisanslanan) tarafından Son Kullanıcılara sunduğu kendi Çözümlerini
zenginleĢtirmek üzere Verilerin kopyalarını ve güncellemelerini elde etme lisansı verilen kiĢidir.
“Süre”, Çözüm Sağlayıcı ve Son Kullanıcı arasında belirlenen dönemdir.
“ĠĢlem”, bir Teslimat Noktası (veya bir kısmı) ve/veya bir Teslimat Noktasıyla ilgili Alias verileriyle ilgili bir sorguya yanıt olarak bu sorgunun doğrulaması
ve/veya maksimum yüz (100) Teslimat Noktası içeren veri döndürme (“Maksimum Veri Döndürme”) ve döndürülen bu Teslimat Noktalarıyla ilgili Alias
verileri anlamına gelir. Herhangi bir karıĢıklıktan kaçınmak için Ģunlar göz önünde bulundurulmalıdır:
(i) Teslimat Noktalarının parçalarından (tamamı yerine) meydana gelen veriler döndürülebilir;
(ii) Döndürülen verilerde daha fazla arama yapmak (böyle bir arama sonucunda ek veri döndürülmemesi Ģartıyla)bir baĢka “ĠĢlem” olarak sayılmaz;
(iii) Maksimum Veri Döndürme sayısının üzerinde veri döndürülmesi bir ilave “ĠĢlem” veya ilave “ĠĢlemler” olarak kabul edilir (uygun olduğunda
döndürülen veri miktarına bağlı olarak);
"Kullanıcı", Son Kullanıcıya ait Ģirket içi ayrı bir iĢ istasyonu veya terminal veya avuç içi ya da baĢka bir taĢınabilir cihazdır ve
“ĠĢ Günü”, Cumartesi, Pazar ve Ġngiltere'deki tatil günleri hariç herhangi bir gündür.
1.2 Bağlam aksini gerektirmedikçe, tekil kullanılan kelimeler çoğul anlamlarını da taĢır ve tersi de geçerlidir; kiĢileri betimlemek için kullanılan kelimeler
firmaları veya iĢletmeleri temsil edebilir ve tersi de geçerlidir.
1.3 Bu Lisans AnlaĢmasının ana metnindeki veya eklerdeki herhangi bir madde ile çeliĢki veya tutarsızlık söz konusu olduğu takdirde, yalnızca ilgili
çeliĢki veya tutarsızlık ölçüsünde ana metin geçerlidir.
1.4 Madde baĢlıkları kullanım kolaylığı için verilmiĢtir ve bu Lisans AnlaĢmasının yapısını etkilemez.
1.5 Bu Lisans AnlaĢmasında herhangi bir kanun, yönetmelik, emir veya benzeri bir öğeye yapılan atıflar daha sonra değiĢiklik yapılmıĢ olması olası
Ģekliyle söz konusu kanun, yönetmelik, emir veya benzeri bir öğeye yapılan atıflardır.
2. LĠSANS
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Son Kullanıcı Çözümdeki Verileri, Çözüm Sağlayıcı tarafından Son Kullanıcıya sağlandığı Ģekliyle, inhisari olmayan, devredilemez, geri alınamaz
temelde ve bu Lisans AnlaĢmasının koĢullarına uygun olarak belirlenen Süre boyunca (daha önce feshedilmemesi kaydıyla) kullanmalıdır.
3. VERĠ KULLANIMINA YÖNELĠK SINIRLAMALAR
3.1 Kullanıma Yönelik Genel Kısıtlamalar
3.1.1 Son Kullanıcı Verileri, bu Lisans AnlaĢmasına istinaden açıkça izin verilen kapsamında ve yalnızca kendi Ģirket için gereksinimleri için
kullanmalıdır.
3.1.2 Bu Lisans AnlaĢmasında açıkça izin verilmediği sürece Son Kullanıcı Ģunları yapmamalıdır:
3.1.2.1 Verilerden veya Çözümlerden herhangi birini, üçüncü taraflara sağlamak veya sunmak üzere kendi ürünlerini veya servislerini oluĢturmak için
kullanmak;
3.1.2.2 Verileri tamamen veya kısmen kopyalamak veya çoğaltmak (madde 3.1.3 ve 3.1.4'e tabidir), çekmek, yayınlamak veya yeniden kullanmak;
3.1.2.3 Verileri kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü tarafa aktarmak, satmak, lisanslamak, dağıtmak veya baĢka bir Ģekilde eline geçmesini
sağlamak;
3.1.3 Son Kullanıcı yalnızca yedekleme, güvenlik, acil durum kurtarma ve test amacıyla makul ölçüde gerekli olduğu kadarıyla Verilerin kopyasını
alabilir.
3.1.4 Son Kullanıcı ayrıca Yük Dengeleme Amacı için makul ölçüde gerekli olduğu kadarıyla sağlanan Verilerin eĢ kopyalarını yapabilir. Son Kullanıcı bu
gibi kopyaların baĢka herhangi bir amaçla kullanılmadığından emin olmalı ve söz konusu kopyaları oluĢturduğunda Çözüm Sağlayıcısını bu durumdan
haberdar etmelidir.
3.1.5 Bu Lisans AnlaĢmasında açıkça belirtilmediği sürece Son Kullanıcı Ģunları yapmamalıdır:
3.1.5.1 Söz konusu Veri OluĢturma iĢleminin Verilerin bir kopyasını almak olması dıĢında önceden Çözüm Sağlayıcının yazılı onayını almadan herhangi
bir Veri OluĢturma iĢlemi yürütmek;
3.1.5.2 Ek 3 Tablo 1'in hükümlerine ek olarak herhangi bir OluĢturulmuĢ Veri veya OluĢturulmuĢ Veri içeren (kısmen veya tamamen) herhangi bir
veritabanı veya veritabanı kopyasına eriĢim vermek veya bunları tedarik etmek.
3.1.6 Son Kullanıcı Veritabanı Temizliğini ancak kendi Son Kullanıcı Veritabanları ve MüĢteri Veritabanları için gerçekleĢtirebilir (bu gibi Veritabanı
Temizliği iĢlemi gerçekleĢtirmek ve TemizlenmiĢ bir MüĢteri Veritabanını, MüĢteri Veritabanı olarak kaynak Son Kullanıcı MüĢterisine tedarik etmek
“Büro Servisleri” olarak bilinir) diğerleri için gerçekleĢtiremez ve Ģu Ģartlara tabidir:
3.1.6.1 Son Kullanıcı Veritabanları ile ilgili olarak daima maddeler 3.1.7 ila 3.1.11'deki hükümlere uyar ve
3.1.6.2 MüĢteri Veritabanları ile ilgili olarak daima Ek 3 Tablo 1 Bölüm 6'daki hükümlere uyar.
3.1.7 SOn Kullanıcı söz konusu TemizlenmiĢ Son Kullanıcı Veritabanlarını yalnızca kendi Ģirket içi gereksinimlerine yönelik olarak ve maddeler 3.1.8 ila
3.1.10'a uygun Ģekilde üçüncü taraflara tedarik için kullanma yetkisine sahiptir.
3.1.8 Maddeler 3.1.9 ve 3.1.10 çerçevesinde:
3.1.8.1 “bağlı veritabanları serisi”, tek bir veritabanından veya Son Kullanıcı veya Son Kullanıcı MüĢterisinden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan
veritabanlarını da içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir);
3.1.8.2 “önemli ölçüde tümü” ifadesi niteliksel veya niceliksel olarak kullanılabilir ve Royal Mail'in kanaatine göre makul bir ölçü olarak belirlenir;
3.1.8.3 “normal veri tedariki faaliyetleri” terimi Son Kullanıcı tarafından üçüncü taraflara adres veritabanı servisleri sağlamakla ilgili günlük iĢleriyle
bağlantılı veya bunların bir parçası olarak gerçekleĢtirilen ve denk geldiği Ģekilde posta kuruluĢlarına veya diğer posta listesi alıcılarına posta listesi
tedariki ve pazar araĢtırmaları için örnek adresi listeleri sağlama da dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) gerçekleĢtirilen faaliyetleri içerir; fakat
Son Kullanıcı tarafından baĢka veritabanı temizliği yapılmasını veya Son Kullanıcı tarafından herhangi bir üçüncü tarafa TemizlenmiĢ Son Kullanıcı
Veritabanını çoğaltma lisansı verilmesini ve bunun veritabanı temizliği amacıyla kullanılmasını kapsamaz ve
3.1.8.4 bir “kapsamlı posta adresi veritabanı” ifadesinin herhangi bir tanımı, BirleĢik Krallık, Ġngiltere, Ġskoçya, Galler veya Kuzey Ġrlanda'daki teslimat
noktalarının önemli ölçüde tümünü içeren bir adres veritabanı veya anlam ya da etki bakımından oldukça benzer bir tanımı kapsar.
3.1.9 BirleĢik Krallık, Ġngiltere, Ġskoçya, Galler veya Kuzey Ġrlanda'daki teslimat noktalarının önemli ölçüde tümünü içeren herhangi bir TemizlenmiĢ Son
Kullanıcı Veritabanı (tek bir veritabanı veya bir bağlı veritabanları serisinin parçası olarak) BirleĢik Krallık, Ġngiltere, Ġskoçya, Galler veya Kuzey
Ġrlanda'daki teslimat noktalarının tümünü veya önemli ölçüde tümünü içerir ve Son Kullanıcı tarafından bir üçüncü tarafa yalnızca madde 3.1.10'un
hükümleri doğrultusunda sağlanabilir.
3.1.10 BirleĢik Krallık, Ġngiltere, Ġskoçya, Galler veya Kuzey Ġrlanda'daki teslimat noktalarının önemli ölçüde tümünü içeren herhangi bir TemizlenmiĢ Son
Kullanıcı Veritabanı (tek bir veritabanı veya bir bağlı veritabanları serisinin parçası olarak) Son Kullanıcı tarafından üçüncü taraflara (“Birinci Düzeyde
Üçüncü Taraflar”) ve bu gibi Birinci Düzeyde Üçüncü Taraflar tarafından diğer üçüncü taraflara (“Ġkinci Düzeyde Üçüncü Taraflar”) ancak Ģu Ģartlarla
sağlanabilir:
3.1.10.1 Son Kullanıcı veya herhangi bir üçüncü taraf TemizlenmiĢ Son Kullanıcı Veritabanını "ana" kapsamlı posta adresi veritabanı veya "orijinal"
kapsamlı posta adresi veritabanı veya benzer tanımda bir veritabanı olarak tanıtamaz, pazarlayamaz, temsil edemez veya tutamaz;
3.1.10.2 Bu gibi TemizlenmiĢ Son Kullanıcı Veritabanı Son Kullanıcı tarafından bir Birinci Düzeyde Üçüncü Tarafa veya Birinci Düzeyde Üçüncü Taraf
tarafından Ġkinci Düzeyde Üçüncü Tarafa, her durumda yalnızca normal veri tedariki faaliyetlerinin bir parçası olarak sağlanabilir;
3.1.10.3 Ġkinci Düzeyde Üçüncü Tarafa yapılacak böyle bir tedarik, TemizlenmiĢ Son Kullanıcı Veritabanlarının söz konusu Ġkinci Düzeyde Üçüncü Taraf
tarafından daima Ģirket içi amaçlarla kullanılması (ve baĢka üçüncü taraflara sağlanmaması) koĢuluna tabidir;
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3.1.10.4 Ġkinci Düzeyde Üçüncü Tarafa yapılacak böyle bir tedarik, söz konusu Ġkinci Düzeyde Üçüncü Tarafın TemizlenmiĢ Son Kullanıcı Veritabanını
veya bunun önemli bir kısmını üçüncü taraflara vermek için çoğaltmaması ve herhangi bir kopyasını almaması koĢuluna tabidir;
3.1.10.5 Bu Lisans AnlaĢmasının Süresi ve sona ermesinden sonraki altı (6) yıllık dönemde, Birinci Düzeyde Üçüncü Taraflara ve Ġkinci Düzeyde
Üçüncü Taraflara yapılacak herhangi bir tedarik, TemizlenmiĢ Son Kullanıcı Veritabanını içeren veya bundan oluĢan, Royal Mail'in söz konusu
TemizlenmiĢ Son Kullanıcı Veritabanına eklenmiĢ ve elektronik olarak herhangi bir yazılım kopyasına gömülmüĢ ve kağıt kopya olarak eklenmiĢ PAF®
dosyası ile temizlendiğini belirten bir kalıcı bildirime tabidir.
Bu madde 3.1.10'un hükümleri bu Lisans AnlaĢmasının sonra ermesinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.
3.1.11 Son Kullanıcı makul ölçüde olması koĢuluyla Ģu bildirimi kırtasiye malzemeleri ve reklam malzemelerinde kullanabilir; buna bu Lisans
AnlaĢmasının sona ermesinden sonra izin verilmez: “[Son Kullanıcının Adı] veritabanlarını Royal Mail‟in PAF® ve Alias veritabanlarıyla iĢlemektedir.”
3.1.12 Bu Lisans AnlaĢmasının Süresi ve sona ermesinden sonraki üç (3) yıllık dönemde, Son Kullanıcı, talep üzerine yirmi (20) iĢ günü içinde Çözüm
Sağlayıcısına, TemizlenmiĢ Son Kullanıcı Veritabanının tedarik edildiği tüm üçüncü tarafların ad ve irtibat ayrıntılarını sağlayacaktır. Bu madde
3.1.12'nin hükümleri bu Lisans AnlaĢması sona erdikten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.
3.1.13 Ek 3 Tablo 1'deki hükümler (GeliĢmiĢ Seçenekler) Son Kullanıcının Arama Çözümü, Harici ĠĢlem Çözümü, GeniĢletilmiĢ Kullanım Çözümü,
Ortaklık Grubu Çözümü veya Aracı Grubu Çözümü olan veya içeren bir Çözüm aldığında veya buna eriĢebildiğinde veya Büro Servisleri vermek
istediğinde de geçerli olacaktır.
3.2 Veri Koruması
3.2.1 Taraflar, Veri Koruma Yasası 1998, Avrupa Parlamentosunun 95/46/EC sayılı Direktifi ve bunların uygulamaya geçirilmesi veya yürütülmesiyle ilgili
olarak hazırlanan tüm mevzuat ve/veya yönetmelikleri (“Veri Koruma Gereklilikleri”) göz önünde bulundurmalıdır. Son Kullanıcı, Royal Mail'in Veriler
dahilindeki tüm kiĢisel veriler bakımından veri denetleyicisi olduğunu kabul ve beyan eder. Royal Mail ve Çözüm Sağlayıcısı, Son Kullanıcının,
temizlenmiĢ, değiĢtirilmiĢ veya baĢka bir Ģekilde kendi veri tabanında bulunan tüm kiĢisel veriler bakımından veri denetleyicisi olduğunu kabul ve beyan
eder. Son Kullanıcı kendisini, Çözüm Sağlayıcıyı veya Royal Mail'i Veri Koruma Gerekliliklerinin ihlali durumuna düĢürecek hiçbir faaliyette ve ihmalde
bulunmamayı kabul eder ve tüm Taraflar diğerlerine, bu Lisans AnlaĢmasına istinaden Veri Koruma Gerekliliklerine yönelik tüm yükümlülüklerini yerine
getirmeyi taahhüt eder. Son Kullanıcı aĢağıdakileri kabul eder:
3.2.1.1 Veriler dahilindeki kiĢisel verileri kazayla veya yasa dıĢı olarak imha edilmeye, değiĢtirilmeye, izinsiz ifĢaya veya eriĢime karĢı korumak için
uygun teknik ve operasyonel önlemleri uygulamaya geçirmek;
3.2.1.2 Veriler dahilindeki kiĢisel verilerle ilgili olarak doğrudan veri sahiplerinden veya dolaylı olarak Çözüm Sağlayıcısından, Bilgi Sorumlusu veya
baĢka bir yasa yürütme yetkilisinden gelen sorguları gecikmeden çözümlemesi için Royal Mail'e yönlendirmek;
3.2.1.3 Royal Mail'in uyumluluğu sağlamak için gereksinim duyması halinde yaptığı talep üzerine Royal Mail'e, Veriler dahilindeki kiĢisel verilerle ilgili
olarak, veri sahibi eriĢim hakları dahil olmak üzere veri sahiplerinin hakları doğrultusunda veya Bilgi Sorumlusuna gönderilecek bilgi bildirimlerini
sağlamak ve
3.2.1.4 bu Lisans AnlaĢmasının süresi boyunca, Veriler dahilindeki kiĢisel verileri Avrupa Komisyonu Tarafından Onaylanan Aktarımlar sınıfına girmeyen
herhangi bir Ģekilde aktarma niyeti söz konusu olduğunda, böyle bir aktarımı yapmadan önce Royal Mail‟in onayını almak ve masrafları Son Kullanıcıya
ait olmak üzere, Royal Mail'in kiĢisel verilerin yeterli düzeyde korunmasını sağlamak için talep ettiği ek dokümanları, anlaĢmaları veya sözleĢmeleri
imzalamak.
Bu madde 3.2 bağlamında “veri denetleyicisi”, “veri sahibi”, “kiĢisel veri” ve “iĢleme”, Veri Koruma Yasası 1998'de belirtilen anlamlarını taĢımaktadır.
3.3 Alt Yüklenici
3.3.1 Son Kullanıcı alt yüklenicilerine Verileri veya Veri eriĢimini yalnızca aĢağıdaki amaçlarla ve bunlar için gerekli olduğu ölçüde sağlayabilir:
3.3.1.1 Çözüm Sağlayıcısına veri depolama ve/veya biliĢim teknolojileri servisleri sağlanması ve/veya
3.3.1.2 alt yüklenicinin Son Kullanıcının kendi Ģirket içi iĢleri için Son Kullanıcı adına faaliyet gösteriyor olması
ve her durumda Verilerin yalnızca Son Kullanıcının kendi Ģirket içi iĢleri için kullanılması ve alt yüklenicinin kendi iĢleri veya yararına kullanılmaması ve
her seferinde madde 3.3.2'ye uygun olarak kullanılması.
3.3.2 Son Kullanıcı Ģunları sağlamalıdır:
3.3.2.1 Çözüm Sağlayıcısı Son Kullanıcının böyle bir alt yüklenici kullanma isteğine talebi izleyen on (10) gün içinde önceden yazılı onay vermelidir ve
Son Kullanıcı Çözüm Sağlayıcısı veya Royal Mail'i (uygun olduğu Ģekilde) alt yüklenicinin adı ve adresi ve Çözüm Sağlayıcısı ve/veya Royal Mail'in
makul olarak talep edebileceği diğer ayrıntılar konusunda bilgilendirmelidir ve
3.3.2.2 söz konusu alt yüklenici Son Kullanıcıyla Verilerin madde 3.3.2'ye uygun olarak kullanımını yansıtan, hiçbir Ģekilde daha az yükümlülük
getirmeyen ve Verilerle ilgili olarak bu Lisans AnlaĢmasında verilenlerden daha geniĢ kapsamlı ve inhisari haklar vermeyen koĢullar içeren yazılı bir
anlaĢma (“Alt Yüklenici AnlaĢması”) imzalamalıdır ve bu anlaĢma Ģu özellikleri taĢımalıdır:
(a) Son Kullanıcı ve alt yüklenicisi arasında, bu Lisans AnlaĢmasında belirtilenlere denk fesih koĢulları içermelidir ve bu Lisans AnlaĢmasının
feshedilmesi veya Son Kullanıcının ve/veya alt yüklenicinin Verileri kullanım lisansının baĢka bir Ģekilde iptal olması durumunda otomatik olarak
feshedilmelidir veya
(b) Verilerle ilgili olarak, Veri ve Fikri Mülkiyet Haklarının sahipliğine ve korunmasına yönelik hükümler içermelidir ve bunlar madde 2 (Lisans), 3
(Verilerin Son Kullanıcı Tarafından Kullanımına Yönelik Sınırlamalar), 6 (Sorumluluk) ve 7 (Verilere Yönelik Mülkiyet Hakları) dahil ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere hiçbir Ģekilde daha az yükümlülük getirmeyen ve Verilerle ilgili olarak bu Lisans AnlaĢmasında verilenlerden daha geniĢ kapsamlı ve
inhisari haklar vermeyen koĢullar içermelidir ve
(c) Royal Mail'in SözleĢmeler Yasası 1999'a istinaden Verilerle ilgili tüm hükümleri doğrudan uygulamaya geçirmesine olanak tanımalıdır ve
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3.3.2.3 Son Kullanıcı bu Lisans AnlaĢması altındaki hiçbir yükümlülüğünden serbest kalmamalı ve alt yüklenicisinin eylemlerinden ve ihmallerinden kendi
eylemleriymiĢ gibi sorumlu olmalıdır ve ayrıca söz konusu alt yüklenicinin Verileri kullanmasıyla ilgili olarak ne Ģekilde ortaya çıkarsa çıksın (doğrudan,
dolaylı veya zımni) tüm kayıp ve zararlardan sorumlu olmaya devam edecektir.
3.3.2.4 Son Kullanıcı, Royal Mail (veya Royal Mail adına Çözüm Sağlayıcısı) tarafından zaman zaman talep edildiğinde bu gibi Alt Yüklenici
AnlaĢmalarını gecikmeden Royal Mail'e sağlayacaktır.
4. SON KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
4.1 Son Kullanıcı bu Lisans AnlaĢması ile ilgili tüm finansal ve finansal olmayan iĢlemlerin denetim izlerini eksiksiz ve doğru olarak tutacaktır ve bunları
altı (6) yıllık bir süre boyunca tutacaktır. Son Kullanıcı Çözüm Sağlayıcısına ve/veya Royal Mail'e ve/veya eĢlik eden makul ölçüde temsilcilerine,
önceden bildirimde bulunulması halinde, çalıĢma saatleri sırasında tesislerine, bu Lisans AnlaĢmasıyla ilgili hesaplarına ve kayıtlarına, Son Kullanıcının
bu Lisans AnlaĢması altındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği doğrulamak ve izlemek için (“Denetim”) eriĢim sağlamalıdır ve Denetimle ilgili
olarak makul tüm iĢ birliği ve yardımı sağlamalıdır. Royal Mail, Son Kullanıcının bu Lisans AnlaĢmasına istinaden herhangi bir yükümlülüğünü yerine
getirmediğine dair makul Ģüpheleri olmadığı sürece, on iki (12) aylık bir süre içinde birden fazla Denetim gerçekleĢtirmemelidir.
4.2 Son Kullanıcı Verileri kullanımına iliĢkin tüm yasalara ve yönetmeliklere uymalıdır.
5. ÜCRETLER
5.1 Çözüm Sağlayıcısı, Veriler ve bunların Son Kullanıcı tarafından kullanılmasıyla ilgili ücretlerin, aynı veya benzer koĢullarla çalıĢan tüm çözüm
sağlayıcılardan tahsil edilenlerle aynı temelde belirlendiğini kabul ve beyan eder. Bu ücretler Royal Mail tarafından her yıl değiĢtirilebilir. Geçerli ve
değiĢtirilmiĢ ücretler Royal Mail tarafından zaman zaman Ģu anda www.royalmail.com adresinde bulunan genele açık Web sitesinde yayınlanarak
kamuya duyurulacaktır. Çözüm Sağlayıcı, Son Kullanıcıdan bazı ücretleri tahsil etmenin Royal Mail'in sorumluluğunda olmadığını kabul ve beyan eder.
5.2 Son Kullanıcı, Kurumsal bir Lisans söz konusuysa, Çözüm Sağlayıcıya herhangi bir ücret ödemeden önce varsa üst Ģirketlerin ve/veya yan
Ģirketlerin faaliyetleriyle ilgili tüm makul sorguları yaptığını ve Kurumsal Lisans Web Sitesini kontrol ettiğini kabul ve beyan eder.
5.3 Çözüm Sağlayıcısı depoladığı Verilerle ilgili olarak (Son Kullanıcı Çözüm Sağlayıcısına uzaktan eriĢiminden ziyade) Son Kullanıcının ĠĢlem bazında
hesaplanan bir ücret ödemesi isterse (sınırsız ĠĢlem için yıllık bir ücretin dıĢında), söz konusu Verilere eriĢimin bir ĠĢlem Yönetimi Sistemi tarafından
denetlenmesini sağlamalıdır. Yukarıda bahsedilenlerden bağımsız olarak Son Kullanıcı daima, tek bir ĠĢlemde Maksimum Veri Döndürme miktarının
aĢılmamasını sağlamalıdır.
5.4 Son Kullanıcı, Veriler için Kullanıcı bazında hesaplanan bir ücret ödemeyi seçerse, söz konusu ücret zaman zaman Verilere eriĢimi olan tüm
Kullanıcılar için tahsil edilmelidir. Son Kullanıcı, Çözüm Sağlayıcısına bildirdiği sayının üzerinde Kullanıcının Verilere eriĢmesine veya eriĢme olanağına
sahip olmasına izin vermemelidir.
5.5 Son Kullanıcı yalnızca belirli Posta Kodu Alanları ve/veya "Sınırlı Kayıt Seçimi" için Verilere eriĢme hakkına sahip olmayı seçerse, seçilen Veri
miktarının üzerinde herhangi bir Veriye eriĢilmemesini sağlamalıdır.
5.6 Son Kullanıcı Çözüm Sağlayıcısından ĠĢlem bloku veya blokları satın alırsa, bu gibi ĠĢlem bloklarının her biri söz konusu blokun tedarik veya
kullanıma sunulma tarihini izleyen on iki aylık bir dönem için geçerli olacaktır. Söz konusu on iki aylık dönemin sonunda bu gibi bloklardaki kullanılmamıĢ
ĠĢlemler son kullanma tarihi geçmiĢ kabul edilmeli ve Çözüm Sağlayıcısı tarafından yönlendirilecek Ģekilde kullanılmamalı veya baĢka bir blokmuĢ gibi
ücretlendirilmelidir.
6. SORUMLULUK
6.1 Royal Mail hiçbir Ģekilde Verilerin eksiksiz veya doğru olduğunu garanti etmez ve bu Lisans AnlaĢması veya sona ermesinden veya bununla
bağlantılı olarak ne Ģekilde olursa olsun ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan (doğrudan, dolaylı veya zımni) sorumlu tutulamaz.
6.2 Royal Mail, Çözüm Sağlayıcısı tarafından Son Kullanıcıya sağlanan Veriler veya Çözümler açısından hiçbir Ģekilde sorumlu değildir.
6.3 Çözüm Sağlayıcısı tarafından Son Kullanıcıya sağlanan Çözümler Royal Mail onaylı ibaresini taĢıyor olsa da, Royal Mail söz konusu Çözümlerin
herhangi bir tarafça kullanımının test edilmiĢ olması veya söz konusu Çözümlerin herhangi bir tarafça kullanılmaya uygun olmasına yönelik hiçbir garanti
vermez.
6.4 Royal Mail hiçbir durumda Son Kullanıcıya doğrudan Veri veya Çözüm sağlamaya zorunlu değildir.
6.5 Herhangi bir karıĢıklıktan kaçınmak üzere, tarafların hiçbiri ihmal veya yasal kapsamın dıĢında tutulamaz herhangi baĢka bir yükümlülükten
kaynaklanan herhangi bir kiĢisel yaralanma veya ölümle ilgili sorumluluklarından feragat etmemektedir.
6.6 Bu madde 6'nın hükümleri bu Lisans AnlaĢması sona erdikten veya feshedildikten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.
7. VERĠLERE YÖNELĠK MÜLKĠYET HAKLARI
7.1 Verilerle ilgili zaman zaman ortaya çıkan tüm Veri ve Fikri Mülkiyet Hakları Royal Mail veya Lisans Verenlerinin mülkiyetindedir ve daima öyle
kalacaktır. Son Kullanıcı, Lisans AnlaĢmasında açıkça belirtilenler dıĢında Veri ve Fikri Mülkiyet Haklarına iliĢkin baĢka bir hakka sahip değildir. Bu
Lisans AnlaĢması, hiçbir Ģekilde Royal Mail veya Çözüm Sağlayıcısı tarafından Verilerle ilgili veya Verilerden kaynaklanan herhangi bir Fikri Mülkiyet
Hakkının devredilmesi olarak algılanmamalıdır.
7.2 Royal Mail Verilere iliĢkin tüm Fikri Mülkiyet Haklarını ve bu Verilerin (veya Verilerin bir bölümünün) Son Kullanıcı ve/veya Son Kullanıcı MüĢterisi
tarafından bu Lisans AnlaĢmasıyla izin verilmeyen bir Ģekilde kullanımına yönelik, bu Lisans AnlaĢmasıyla korunan haklarını (koĢulların yerine getirilmesi
için giriĢimde bulunma hakları da dahil olmak üzere saklı tutmaktadır. Buna, sınırlayıcı olmamak kaydıyla herhangi bir üçüncü tarafa bir TemizlenmiĢ
Son Kullanıcı Veritabanı veya TemizlenmiĢ MüĢteri Veritabanı veya bu Lisans AnlaĢmasının ihlal edilmesiyle sonuçlanacak Ģekilde baĢka bir veritabanı
kopyasının veya eriĢiminin sağlanması dahildir.
7.3 Son Kullanıcı, Verilere eklenmiĢ veya Verilerle bağlantılı olarak kullanılan hiçbir Fikri Mülkiyet Hakkı bildirimini çıkaramaz veya gizleyemez.
7.4 Lisans AnlaĢması Son Kullanıcıya Royal Mail ticari markalarından, servis markalarından, iĢletme adlarından veya logolarından herhangi birini
kullanma hakkını vermez.
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7.5 Bu madde 7, Lisans AnlaĢması sona erdikten veya feshedildikten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.
8. DEVĠR
Son Kullanıcı kendisine bu Lisans AnlaĢmasına istinaden verilen hiçbir hak veya yükümlülüğünü veya baĢka bir Ģekilde bu Lisans AnlaĢmasını veya
herhangi bir parçasını (herhangi bir lisans da dahil olmak üzere) önceden Çözüm Sağlayıcısının yazılı onayını almadan devredemez.
9. GENEL
9.1 Bu Lisans AnlaĢması ve AnlaĢmanın konusu veya biçimiyle ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm anlaĢmazlık veya iddialar (sözleĢme dıĢı konularla
ilgili anlaĢmazlık ve iddialar da dahil olmak üzere) Ġngiliz yasaları temek alınarak oluĢturulmuĢtur ve Ġngiliz Yasaları tarafından yönetilir. Taraflar bu
belgeyle Ġngiliz Mahkemelerinin inhisari olmayan yasama yetkisini kabul ederler.
9.2 Bu madde 9, Lisans AnlaĢması sona erdikten veya feshedildikten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.
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Tablo 1 Ek 3 – GeliĢmiĢ Seçenekler
BÖLÜM 1 – Sağlanmayan Arama Çözümleri
BÖLÜM 2 - HARĠCĠ ĠġLEM ÇÖZÜMLERĠ
Beyanlar
(A) Harici ĠĢlem Çözümleri, Son Kullanıcının genel kullanıma açık Web sitesi aracılığıyla bir ürün veya servisin üçüncü taraflara sunulmakta olduğu belirli
adres ayrıntılarını onaylamak amacıyla, sınırlı miktarda Verinin Son Kullanıcılar tarafından bu üçüncü taraflara kullandırılmasını sağlamak için mevcuttur.
(B) Bir Son Kullanıcının bu gibi Harici ĠĢlem Çözümlerinden herhangi birini kullanmak istemesi durumunda, bunu daima Ek 3 için Tablo 1'in bu 2.
Bölümünün Ģart ve koĢulları dahilinde yapmalıdır.
1. Harici ĠĢlem Çözümleri: Uygulamayla Ġlgili Hükümler
1.1 Son Kullanıcının bir Harici ĠĢlem Çözümü kullandığı durumlarda, Son Kullanıcı:
1.1.1 Harici ĠĢlem Çözümünü sadece bir Servis Alıcısı veya olası bir Servis Alıcısı tarafından Son Kullanıcının genel kullanıma açık Web sitesine girilen
ayrıntıları alma, doğrulama, güncelleme veya değiĢtirme; bir ürünü gönderme (bu amaç, bu ürünün gönderimini gerçekleĢtirmek için Servis Alıcısının
doğrulanmıĢ, güncellenmiĢ veya değiĢtirilmiĢ ayrıntılarının bir posta veya gönderim servis sağlayıcısına verilmesini içerebilir) veya servis sağlama
amacıyla ĠĢlem gerçekleĢtirmek üzere kullanacak, bu durumların her birinde genel kullanıma açık Web sitesi aracılığıyla Servis Alıcısına sunacaktır;
1.1.2 Harici ĠĢlem Çözümünün, Son Kullanıcı Servis Alıcısının, Son Kullanıcının genel kullanıma açık Web sitesinde girdiği tek bir adres veya Posta
Kodunun doğrulanmasına, güncellenmesine veya değiĢtirilmesine yönelik bir talep, Son Kullanıcının genel kullanıma açık Web sitesi aracılığıyla, o
Servis Alıcısı tarafından baĢlatılacak Ģekilde konfigüre edilmesini sağlayacaktır. Bu talep üzerine, Harici ĠĢlem Çözümünün doğru bir adres ya da Posta
Kodu bildirerek veya girilen adresin doğru olduğunu onaylayarak yanıt vermesi gerekir;
1.1.3 Çözüm Sağlayıcısının ĠĢlem bazında ücretler yerine sadece yıllık ücret ödenmesini talep ettiği durumlar haricinde, gerçekleĢtirilen ĠĢlemlerin
sayısını izleyecek ve bu sayıyı Çözüm Sağlayıcısına doğru Ģekilde bildirecektir;
1.1.4 Harici ĠĢlem Çözümünün içerdiği Verileri veya herhangi bir kısmını, Ģirket içinde baĢka bir yerde, Harici ĠĢlem Çözümünün uygulanması dıĢında
herhangi bir amaç için kullanmayacaktır.
1.2 Son Kullanıcı, Harici ĠĢlem Çözümünü madde 1.1'de izin verilenler dıĢında herhangi bir amaç için kullanmayacak ve bu Lisans SözleĢmesinde
açıkça belirtilmediği sürece, Harici ĠĢlem Çözümünün kullanılmasından elde edilen Verileri veya herhangi bir kısmını üçüncü taraflara devretmeyecektir.
sağlanmamıştır BÖLÜM 3 – GENĠġLETĠLMĠġ KULLANIM ÇÖZÜMLERĠ
sağlanmamıştır BÖLÜM 4 - ORTAKLIK GRUBU ÇÖZÜMLERĠ
sağlanmamıştır BÖLÜM 5 - ARACI GRUBU ÇÖZÜMLERĠ
BÖLÜM 6 - MÜġTERĠ VERĠTABANLARININ TEMĠZLENMESĠ VE BÜRO SERVĠSLERĠ
Beyanlar
(A) Üçüncü taraf veritabanları ile ilgili olarak, Son Kullanıcının veritabanı temizleme faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmektedir.
(B) Son Kullanıcının bir üçüncü taraf veritabanını temizlemesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan temizlenmiĢ veritabanını üçüncü tarafa geri vermesi,
"Büro Hizmetleri" olarak bilinir.
(C) Son Kullanıcının Büro Servisleri olarak veya baĢka Ģekilde bu veritabanı temizleme faaliyetlerini gerçekleĢtirmek istemesi durumunda, bunu daima
Ek 3 için Tablo 1'in bu 6. Bölümünün Ģart ve koĢulları dahilinde yapmalıdır.
1. MüĢteri Veritabanlarının Temizlenmesi ve Büro Servisleri: Uygulamayla Ġlgili Hükümler
1.1 Son Kullanıcı aĢağıdakiler için yetkili olacaktır:
1.1.1 bu TemizlenmiĢ MüĢteri Veritabanlarından her birinin sadece Son Kullanıcı tarafından, dahili kullanım amacıyla ve aĢağıdaki madde 1.2 ve madde
1.5'e tabi olarak kullanılması Ģartıyla, her TemizlenmiĢ MüĢteri Veritabanını üçüncü taraflara tedarik için muhafaza etmek;
1.1.2 bu TemizlenmiĢ Veritabanlarından her birini, ilgili orijinal MüĢteri Veritabanını Son Kullanıcıya veren Son Kullanıcı MüĢterisine iade etmek. Son
Kullanıcının, her bir Son Kullanıcı MüĢterisinin yalnızca aĢağıdakileri yapmasını sağlaması Ģarttır:
1.1.2.1 bu TemizlenmiĢ MüĢteri Veritabanlarından sadece kendi Ģirket içi kullanımı için faydalanmak ve
1.1.2.2 daima aĢağıdaki madde 1.2 ve madde 1.5'e eĢdeğer hükümlerle uygun olması Ģartıyla, bu TemizlenmiĢ MüĢteri Veritabanlarını bir üçüncü tarafa
tedarik etmek.
1.2 AĢağıdaki madde 1.3 ve madde 1.4'te belirtilen amaçlar doğrultusunda:
1.2.1 "bağlı veritabanı serisi" teriminin anlamı, doğrudan veya dolaylı olarak tek bir veritabanından elde edilen veya Son Kullanıcı MüĢterisi kaynaklı
veritabanlarını kapsar (fakat bunlarla sınırlı değildir);
1.2.2 “bağlı veritabanları serisi”, tek bir veritabanından veya Son Kullanıcı veya Son Kullanıcı MüĢterisinden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan
veritabanlarını da içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir);
1.2.3 “normal veri tedariki faaliyetleri” terimi Son Kullanıcı tarafından üçüncü taraflara adres veritabanı servisleri sağlamakla ilgili günlük iĢleriyle
bağlantılı veya bunların bir parçası olarak gerçekleĢtirilen ve denk geldiği Ģekilde posta kuruluĢlarına veya diğer posta listesi alıcılarına posta listesi
tedariki ve pazar araĢtırmaları için örnek adresi listeleri sağlama da dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) gerçekleĢtirilen faaliyetleri içerir; fakat
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Son Kullanıcı tarafından baĢka veritabanı temizliği yapılmasını veya Son Kullanıcı tarafından herhangi bir üçüncü tarafa TemizlenmiĢ Son Kullanıcı
Veritabanını çoğaltma lisansı verilmesini ve bunun veritabanı temizliği amacıyla kullanılmasını kapsamaz ve
1.2.4 bir “kapsamlı posta adresi veritabanı” ifadesinin herhangi bir tanımı, BirleĢik Krallık, Ġngiltere, Ġskoçya, Galler veya Kuzey Ġrlanda'daki teslimat
noktalarının önemli ölçüde tümünü içeren bir adres veritabanı veya anlam ya da etki bakımından oldukça benzer bir tanımı kapsar.
1.3 BirleĢik Krallık, Ġngiltere, Ġskoçya, Galler veya Kuzey Ġrlanda'daki teslimat noktalarının önemli ölçüde tümünü içeren herhangi bir TemizlenmiĢ Son
Kullanıcı Veritabanı (tek bir veritabanı veya bir bağlı veritabanları serisinin parçası olarak) BirleĢik Krallık, Ġngiltere, Ġskoçya, Galler veya Kuzey
Ġrlanda'daki teslimat noktalarının tümünü veya önemli ölçüde tümünü içerir ve Son Kullanıcı tarafından bir üçüncü tarafa yalnızca madde 3.1.10'un
hükümleri doğrultusunda sağlanabilir.
1.4 BirleĢik Krallık, Ġngiltere, Ġskoçya, Galler veya Kuzey Ġrlanda'daki teslimat noktalarının önemli ölçüde tümünü içeren herhangi bir TemizlenmiĢ Son
Kullanıcı Veritabanı (tek bir veritabanı veya bir bağlı veritabanları serisinin parçası olarak) Son Kullanıcı tarafından üçüncü taraflara (“Birinci Düzeyde
Üçüncü Taraflar”) ve bu gibi Birinci Düzeyde Üçüncü Taraflar tarafından diğer üçüncü taraflara (“Ġkinci Düzeyde Üçüncü Taraflar”) ancak Ģu Ģartlarla
sağlanabilir:
1.4.1 Son Kullanıcı veya herhangi bir üçüncü taraf TemizlenmiĢ Son Kullanıcı Veritabanını "ana" kapsamlı posta adresi veritabanı veya "orijinal"
kapsamlı posta adresi veritabanı veya benzer tanımda bir veritabanı olarak tanıtamaz, pazarlayamaz, temsil edemez veya tutamaz;
1.4.2 Bu gibi TemizlenmiĢ Son Kullanıcı Veritabanı Son Kullanıcı tarafından bir Birinci Düzeyde Üçüncü Tarafa veya Birinci Düzeyde Üçüncü Taraf
tarafından Ġkinci Düzeyde Üçüncü Tarafa, her durumda yalnızca normal veri tedariki faaliyetlerinin bir parçası olarak sağlanabilir;
1.4.3 Ġkinci Düzeyde Üçüncü Tarafa yapılacak böyle bir tedarik, söz konusu Ġkinci Düzeyde Üçüncü Tarafın TemizlenmiĢ Son Kullanıcı Veritabanını veya
bunun önemli bir kısmını üçüncü taraflara vermek için çoğaltmaması ve herhangi bir kopyasını almaması koĢuluna tabidir;
1.4.4 Ġkinci Düzeyde Üçüncü Tarafa yapılacak böyle bir tedarik, söz konusu Ġkinci Düzeyde Üçüncü Tarafın TemizlenmiĢ MüĢteri Veritabanını veya
bunun önemli bir kısmını üçüncü taraflara vermek için çoğaltmaması ve herhangi bir kopyasını almaması koĢuluna tabidir ve
1.4.5 Bu Lisans AnlaĢmasının Süresi ve sona ermesinden sonraki altı (6) yıllık dönemde, Birinci Düzeyde Üçüncü Taraflara ve Ġkinci Düzeyde Üçüncü
Taraflara yapılacak herhangi bir tedarik, TemizlenmiĢ Son Kullanıcı Veritabanını içeren veya bundan oluĢan, Royal Mail'in söz konusu TemizlenmiĢ Son
Kullanıcı Veritabanına eklenmiĢ ve elektronik olarak herhangi bir yazılım kopyasına gömülmüĢ ve kağıt kopya olarak eklenmiĢ PAF® dosyası ile
temizlendiğini belirten bir kalıcı bildirime tabidir.
Bu madde 1.4'ün hükümleri bu Lisans AnlaĢmasının sonra ermesinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.
1.5 Son Kullanıcı, her Son Kullanıcı MüĢterisi ile, bu Lisans SözleĢmesinde Büro Servisleriyle ilgili olarak bulunan Ģartlardan daha az kısıtlayıcı olmayan
ve daha kapsamlı haklar vermeyen Ģartlarda, 1999 tarihli SözleĢmeler Yasasına (Üçüncü Tarafların Hakları) istinaden Royal Mail'in Ģartlarını doğrudan
yerine getirmesini sağlayan yazılı birer sözleĢme yapacaktır.
1.6 Son Kullanıcı makul ölçüde olması koĢuluyla Ģu bildirimi kırtasiye malzemeleri ve reklam malzemelerinde kullanabilir; buna bu Lisans AnlaĢmasının
sona ermesinden sonra izin verilmez: “[Son Kullanıcının Adı] veritabanlarını Royal Mail‟in PAF® ve Alias veritabanlarıyla iĢlemektedir.”
1.7 Son Kullanıcı, Süre boyunca ve bu Lisans AnlaĢmasının sona erdiği tarihten sonraki üç (3) yıllık bir dönemde, TemizlenmiĢ MüĢteri Veritabanlarının
tedarik edildiği tüm üçüncü tarafların adını ve iletiĢim bilgilerini, talep edilmesi durumunda yirmi (20) ĠĢ Günü içinde Çözüm Sağlayıcısına verecektir. Bu
madde 1.7 hükümleri, bu Lisans AnlaĢmasının süresinin dolmasından veya sona ermesinden sonra geçerli olmaya devam edecektir.
Sağlanmamıştır – Tablo 2 Ek 3 (Verilerin Pazar Araştırması için Kullanımı)
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10. USPS SUITELINK:

1.

Lisans Sahibinin CASS Onaylı Arayüzünü ve SuiteLink Ürününü kullanma hakkı, kesinlikle sadece Amerika BirleĢik Devletleri içinde kullanımla
sınırlı olacak;

2.

Lisans Sahibinin CASS Onaylı Arayüzünü ve SuiteLink Ürününü kullanma hakkı, kesinlikle sadece mektuplarda, kartpostallarda, paketlerde,
broĢürlerde, dergilerde, ilanlarda, kitaplarda ve diğer basılı materyallerde ve USPS tarafından dağıtılacak tüm diğer öğelerde kullanım için,
birden çok alanda faaliyet gösterilen binalarda ticari gönderim adreslerini geliĢtirmekle sınırlı olacaktır.

3.

Lisans Sahibi, Arayüzün veya SuiteLink ürününün alt lisansını verme, bunları satma veya baĢka Ģekilde dağıtma, çoğaltma, uygulama veya türev
ürünler hazırlama hakkına sahip değildir.

4.

Lisans Sahibi Ģunları kabul etmektedir:
a.

USPS'den alınan lisans kapsamında CASS Onaylı Arayüz ve SuiteLink Ürünü;

b. USPS'den alınan SAP lisansı kapsamında alt lisans sahibisiniz ve Lisans Sahibinden, SAP'nin USPS ile olan lisans anlaĢmasına göre izin
verilenden daha geniĢ haklar elde edemezsiniz;
5.

CASS Onaylı Arayüz ve SuiteLink Ürününü kullanımınız, kesinlikle sadece SAP'nin Veri Kalitesi veya Veri Servisleri ürünlerinin bileĢenlerinden
biri olarak kullanmakla sınırlı olacaktır.

11. USPS NCOALINK
1. Bu SözleĢme kapsamında Lisans Sahibi, mektup, kartpostal, paket, broĢür, dergi, ilan, kitap ve diğer basılı materyalleri ve United States Postal
Service (burada "USPS" olarak anılacaktır) tarafından teslim edilmek üzere dağıtılacak tüm diğer öğeleri (burada "Teslim Edilecek Ürünler" olarak
anılacaktır) adreslerine göndermek için kullanılan bir listeyi, sistemi, grubu veya en az 100 benzersiz ad ve adresten oluĢan baĢka bir koleksiyonu
(burada "Posta Listesi" olarak anılmaktadır) güncellemek amacıyla, Lisans Sahibinin NCOALink veri ürünüyle bağlantılı Veri Kalitesi ve Veri
Servisleri ürünlerinin bir bileĢeni olarak kullanmanın dıĢında, NCOALink Arayüzüne dair hiçbir hakka sahip değildir.
2. Lisans Sahibi, bilgileri Lisans Sahibiyle ilgili olmayan bir kuruluĢa kiralamak, satmak, devretmek, ifĢa etmek, faydalandırmak veya baĢka bir Ģekilde
sağlamak amacıyla, isim ve adreslerden veya yalnızca yeni taĢınan kiĢilerin adreslerinden bir liste ya da koleksiyon oluĢturmak veya elinde
bulundurmak yahut yeni taĢınanlarla, adres değiĢikliği geçmiĢleriyle, ikamet edenlerin listeleri veya geçmiĢleriyle, NCOALink veri veya
teknolojilerinden ya da bunlar yoluyla elde edilen bilgilere dayalı diğer bilgi veya veri kaynaklarıyla ilgili diğer ürünler, veritabanları ya da bilgi
koleksiyonları oluĢturmak için NCOALink ürün, hizmet, arayüz veya ilgili öğe ya da teknolojilerini geliĢtirme veya kullanma hakkına sahip değildir.
3. Fakat Lisans Sahibinin Posta Listelerinde bulunan adreslerle irtibata geçme ve kayıt tutma amaçlarıyla, Lisans Sahibinin iĢ iliĢkisi içinde bulunmakta
veya bulunmuĢ olduğu ve güncellenmiĢ adresi bağlantılı olarak kullanacağı birey veya kuruluĢlar için, yukarıdaki madde 2'yi ihlal edecek Ģekilde
kullanılmadığı sürece, Lisans Sahibinin güncellenmiĢ adresleri muhafaza etmesine izin verilir, ancak bu güncellenmiĢ adresler yalnızca Lisans
Sahibi tarafından kullanılabilir; Lisans Sahibi sadece o birey veya kuruluĢla bağlantılı organizasyonel amaçlarla kullanabilir ve baĢka bir kuruluĢ veya
bireye hiçbir Ģekilde devredemez, ifĢa edemez, lisans veremez, dağıtamaz veya kullandıramaz.
4. Hem eski hem de bunlara tekabül eden güncellenmiĢ adres kayıtlarını içeren hiçbir özel Posta Listesi veya NCOALink'in kullanımıyla güncellenmiĢ
eski ve bunlara tekabül eden güncel adres kayıtları arasında bağlantı kurmak için kullanılabilecek liste hizmeti, ürünü veya sistemi, müĢterilerinize,
baĢka kurum ya da bireylere kısmen veya tamamen kiralanamaz, satılamaz, devredilemez, ifĢa edilemez, faydalandırılamaz veya baĢka Ģekilde
sağlanamaz.
5. Lisans Sahibinin NCOALink Arayüzünü kullanma hakkı, kesinlikle sadece Amerika BirleĢik Devletleri'nde ve hakim olduğu bölgelerde kullanımla
sınırlıdır.
6. Arayüzle ilgili olarak, Lisans Sahibi yalnızca USPS ile dağıtılacak Teslim Edilecek Ürünleri hazırlamak için kullanılan Posta Listelerini güncelleme
hakkına sahiptir.
7. Lisans Sahibi, Arayüzün alt lisansını verme, Arayüzü satma, temlik etme veya haklarını baĢka Ģekilde devretme, geliĢtirmeye teĢebbüs etme, ters
mühendislik iĢlemleri yapma, modifiye etme ya da baĢka Ģekilde değiĢtirme veya türev ürünler hazırlama hakkına sahip değildir. Arayüzün alt
lisansını vermeye, Arayüzü satmaya, temlik etmeye ya da haklarını baĢka Ģekilde devretmeye veya baĢka türlü dağıtmaya yönelik tüm teĢebbüsler
geçersiz olacaktır.
8. Lisans Sahibi Ģunları kabul ve beyan etmektedir:
a. USPS, Arayüzün geliĢtirilmesinde kullanılanlar da dahil olmak üzere, NCOALink veri, teknoloji ve sistemine bütünüyle sahiptir;
b. USPS, NCOALink ticari markasının ve UNITED STATES POSTAL SERVICE®, POSTAL SERVICE ®, US POSTAL SERVICE®, VE USPS®
tescilli markalarının tüm haklarına sahiptir ve bunları elinde bulundurmaktadır;
c. SAP Arayüzü, ürünlerinin bir bileĢeni olarak USPS'in özel yetki vermeyen, sınırlı bir dağıtım lisansı kapsamında, sadece NCOALink Ürünü ile
birlikte kullanım amacıyla Lisans Sahibine sunmakta ve
d. Lisans Sahibinin bu lisansla birlikte elde ettiği haklar, SAP ile USPS arasındaki anlaĢmadan türetilmekte, siz de, Lisans Sahibine NCOALink
verilerine eriĢim için verilen özel NCOALink Arayüzü kullanım hakkı haricinde SAP'nin USPS'ten elde ettiğinden daha geniĢ haklar
almamaktasınız.
9. Lisans Sahibi, Arayüzü sadece SAP'nin Veri Kalitesi ve Veri Hizmetleri ürünlerinin bir bileĢeni olarak kullanma konusunda kesin kısıtlamaya tabidir.
10. Lisans Sahibi, USPS ticari markalarını alt lisanslama, satma, dağıtma, çoğaltma ve görüntüleme veya Arayüz ya da diğer ürünleri USPS ticari
markası ile satma konusunda hiçbir hakkı bulunmadığını kabul ve beyan eder.
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12. USPS ALT LISANS SÖZLEġMELERI:
TND ALT LĠSANS SÖZLEġMESĠ
SAP ile mevcut ve gelecekte oluĢacak Lisans Alanlar, bunların yan kuruluĢları ve iĢtirakleri arasındaki bu Alt Lisans SözleĢmesi (“Alt Lisans”), United
States Postal Service‟in (“USPS”) Alt Lisans Sahibinin ("Alt Lisans Sahibi") TND seçeneği ile diğer SAP CASS onaylı yazılımları kullanmasıyla ilgili
zorunlu tuttuğu ilave koĢulları oluĢturmaktadır.
Teslim Noktası Doğrulaması (“TND”) terimi, bu Alt Lisans'ın amaçlarına yönelik olarak, göndericilerin adres verilerinin kesinliğini tamamen fiziki teslim
noktasıyla doğrulamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıĢ, USPS'e ait yeni teknoloji ürünü demektir. TND iĢlemi bir ZIP+4 kodu belirleyemediği gibi,
ZIP+4 kodlu olmayan bir adresi de tanımayacaktır.
1. Alt Lisans Sahibi, USPS‟in bu TND Ürününü USPS‟e ait fikri mülkiyet haklarını ve bunların USC § 412 maddesinin 39. BaĢlığındaki kısıtlamalara
uygunluğunu korumak için özel bazı lisanslarla vereceğini anlamıĢtır.
2. Alt Lisans Sahibi TND Ürünü kapsamındaki adres bilgilerinin USC § 412 maddesinin 39. BaĢlığı hükmüne tabi olduğunu kabul eder. Alt Lisans Sahibi,
TND ürününü adres listesinin açıklanmasını yasaklayan 412. Madde kısıtlamaları ile tam anlamıyla uyacak Ģekilde güvenceye almak için gerekli tüm
adımları atmalıdır.
Alt Lisans Sahibi TND ürününün gizli olduğunu ve USPS‟in mülkiyetindeki bir varlık olduğunu kabul eder. Alt Lisans Sahibi ayrıca USPS‟in TND Ürününe
ait telif hakları ile diğer mülkiyet haklarının tek sahibi olduğu beyanını da kabul etmektedir.
4. Alt Lisans Sahibi, TND Ürün teknolojisini kendi mülkiyetinde olmayan teslimat noktaları listesini suni bir biçimde derlemek veya TND Ürün
teknolojisinden ya da bu teknoloji aracılığıyla elde edilmiĢ bilgilere dayalı türev ürünler oluĢturmak amacıyla kullanamaz.
5. Alt Lisans Sahibi mülkiyetindeki adres listeleri veya hizmet ürünleri ya da TND aracılığıyla güncellenmiĢ adres nitelikleri içeren kayıt sistemlerinin
hiçbiri kiralanamaz, satılamaz, dağıtılamaz ve TND iĢleminden elde edilmiĢ adres nitelikleri içeren herhangi bir gerekçeyle herhangi üçüncü bir tarafa
tamamen veya kısmen verilemez. Alt Lisans Sahibi, suni yollarla adres kayıtları veya posta listeleri yaratmak amacıyla TND teknolojisini kullanamaz.
6. Alt Lisans Sahibinin, TND Ürün iĢleminde posta gönderileri üzerindeki adres bilgilerine eriĢimi olması gerekmektedir. Bu adres bilgilerinin gizliliğini
temin etmek amacıyla, Alt Lisans Sahibinin hiçbir mevcut veya eski çalıĢanı, bu sözleĢmenin yürütülmesi sürecinde elde edilmiĢ hiçbir adres bilgisini
hiçbir üçüncü tarafa hiçbir zaman ifĢa etmeyecektir. Alt Lisans Sahibi, sözleĢmedeki iĢleri yapmak için adres bilgilerine gereksinim duyan kiĢilerin bu
bilgilere eriĢimini denetlemeyi ve kısıtlamayı ve yetkisiz çoğaltma iĢlemini de yasaklamayı kabul etmiĢtir. Alt Lisans Sahibi, TND Ürünündeki gizli ve
kiĢiye özel bilgilerin hassas yapısı gereği, TND‟nin yetkisiz kullanımının ve/veya kamuya açıklanmasının USPS‟in fikri mülkiyetine onarılamaz biçimde
zarar vereceğini de kabul eder. Bu sebeple Alt Lisans Sahibi (i) herhangi bir yetkisiz kullanım ve/veya ifĢaat durumunda sözleĢme gereği kendinden
tahsil edilen yıllık ücretin üç (3) katı tutarında bir bedeli USPS‟e ödemeyi kabul etmiĢ ve (ii) yargı yetkisine sahip bir mahkemenin uygun göreceği ihtiyati
tedbir ya da benzeri bir uygulamaya razı olmuĢtur.
GEREK SAP GEREKSE USPS, TND'NĠN HERHANGĠ BĠR TASARIM, ÇALIġMA VEYA HATA YAHUT YETERSĠZLĠĞĠNDEN YA DA BU TÜR HATA
VEYA EKSĠKLĠKLERDEN DOĞAN, BUNLARLA ĠLĠġKĠLĠ YA DA BUNLARA BAĞLI HERHANGĠ TÜR BĠR ZARARDAN SORUMLU DEĞĠLDĠR. HĠÇBĠR
ġEKĠLDE, SAP VEYA USPS'ĠN, VARSA, BU ANLAġMAYA ĠSTĠNADEN ALT LĠSANS VERME SORUMLULUĞU, DPV ĠÇĠN YILLIK LĠSANS ÜCRETĠNĠN
PRO RATA BÖLÜMÜNÜ AġMAYACAKTIR.
8. SAP, bu sözleĢme kapsamında TND dahilinde Alt Lisans Sahibine verilen herhangi bir ticari markanın, hizmet markasının veya ABD'de geçerli telif
hakkının ihlali durumunda, Alt Lisans Sahibini zarardan korumayı, savunmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. Alt Lisans Sahibi bu tür bir ihlal iddiasıyla
yapılan iĢlem veya açılan dava tarihinden itibaren beĢ (5) takvim günü içinde SAP'ye bildirimde bulunmadığı ve geçerli yasalar, kurallar veya
yönetmelikler elverdiği Ģekilde SAP'nin savunmasına katılması imkanını sağlamadığı takdirde, yukarıda belirtilen yükümlülük geçerli olmaz. Alt Lisans
Sahibi ayrıca iĢbu SözleĢmenin herhangi bir Ģekilde tamamen veya kısmen ihlali ile sonuçlanacak Ģekilde, TND Ürününün -TND'den türetilmiĢ veriler de
dahil- kendisi, herhangi bir çalıĢanı, aracısı ya da temsilcisi tarafından yetkisiz olarak ifĢası veya kötüye kullanımı dahil olmak üzere; ihmali yahut kasıtlı
hareketi sebebiyle herhangi bir kiĢinin, birtakım kiĢilerin baĢına gelen veya maruz kaldıkları ya da bu sözleĢme kapsamında veya sözleĢmeye dair
yaptığı iĢlerden kaynaklanan, ortaya çıkan veya bunlara atfedilebilecek tüm hasar ve zararlardan doğan ya da bunlardan dolayı oluĢan bütün hak
taleplerinden, kayıplardan, zarardan, davalardan, dava gerekçelerinden, masraflardan ve/veya yükümlülüklerden SAP ve USPS ile bunların sorumluları,
aracıları, temsilcileri ve çalıĢanlarını da korumayı, savunmayı ve tazmin etmeyi kabul eder.
9. Alt Lisans Sahibi USPS‟in takdir hakkı sadece kendinde olmak üzere TND iĢlemini durdurma hakkı olduğunu kabul eder. SAP, USPS'in Alt Lisans
Sahibinin Alt Lisansını iptal etme konusunda; iptal kararını müĢteri adına tahkime götürmek de dahil, fakat bununla sınırlı olmamak üzere; alacağı hiçbir
karardan ötürü sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. USPS Alt Lisans Sahibinin TND iĢlemini iptal etmesi halinde, (i) Alt Lisans Sahibi SAP'den hiçbir
iade veya alacak talebinde bulunamaz ve (ii) SAP, Alt Lisans Sahibine yaptığı TND dizin gönderimini durdurur.
Alt Lisans Sahibi USPS ya da tayin edilmiĢ temsilcilerinin, önceden duyurmak suretiyle veya duyurmaksızın Alt Lisans Sahibinin iĢ yerlerini ziyaret edip
inceleme hakkı bulunduğunu kabul eder. USPS ya da tayin edilmiĢ temsilcileri, Alt Lisans Sahibinin bu sözleĢme hükümlerine uygun hareket ettiğinden
emin olmak amacıyla Alt Lisans Sahibine ait tesislerini veya çevresini, bilgisayar sistemlerini, iĢlem dosyalarını, belgelerini, idari kayıtlarını ve diğer
materyallerini inceleme hakkına sahiptir.
Ayrıca Alt Lisans Sahibi, bu sözleĢme kapsamındaki son ödemeden sonraki üç (3) yıl boyunca USPS veya yetkili temsilcilerinin, Alt Lisans Sahibinin iĢle
doğrudan ilgili tüm defterleri, belgeleri, yazıĢmaları, kayıtları ve bu sözleĢmeyle ilgili yaptığı iĢlemleri içeren diğer materyallere eriĢim ve bunları inceleme
hakkı olacağını da kabul etmektedir.
12. Alt Lisans Sahibi, USPS'in önceden yazılı onayını almaksızın TND Ürününü Amerika BirleĢik Devletleri ve bağlı bölgelerinin dıĢına çıkaramaz.
13. Bu Alt Lisans Amerika BirleĢik Devletleri federal yasaları uyarınca yönetilecek olup, bu yasaların geçerli olmadığı durumlarda, Amerika BirleĢik
Devletleri Yargıtay Ġkinci Dairesi'nin yorumuna istinaden New York Eyaleti yasalarına tabidir.
14. ĠĢbu Alt Lisans tamamen veya kısmen devredilemez. Alt Lisans Sahibinin tasfiyesi, birleĢmesi, satın alınması veya varlıklarının herhangi bir kısmının
devredilmesi halinde, sahip olduğu hak ve yükümlülükler derhal feshedilir.
Alt Lisans Sahibinin iĢbu Alt Lisansta bahsi geçen tüm yükümlülükleri, USPS lehine hüküm ifade eder.
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13. USPS LACSLINK YAZILIM ALT LISANSI
SAP ile mevcut ve gelecekte oluĢacak Lisans Alanlar, bunların yan kuruluĢları ve iĢtirakleri arasındaki bu Alt Lisans SözleĢmesi (“Alt Lisans”), United
States Postal Service‟in (“USPS”) Alt Lisans Sahibinin ("Alt Lisans Sahibi") LACSLink seçeneği ile diğer CASS onaylı yazılımları kullanmasıyla ilgili
zorunlu tuttuğu ilave koĢulları oluĢturmaktadır.
1. ĠĢbu dokümanın amaçlarına yönelik olarak, aĢağıdaki terimler, yanlarında verilen açıklamalarla tanımlanır:
 “USPS” United States Postal Service (A.B.D. Posta Ġdaresi) anlamına gelir.
 "Teslim Edilecek Ürünler" United States Postal Service tarafından dağıtılan mektup, kartpostal, paket, broĢür, dergi, ilan, kitap ve diğer basılı
materyalleri anlamına gelir.
 "Arayüz" LACSLink Ürünü ile birlikte kullanılmak üzere geliĢtirilmiĢ bir veya daha fazla SAP arayüzü anlamına gelir. "LACSLink Ürünü" USPS
tarafından çok yüksek ve özel güvenlikli bir ortamda sunulan, mevcut adreslerin yeni veya güncellenmiĢ veya değiĢmiĢ adreslere ya da benzer biçime
dönüĢtürülmesiyle ilgili gizli ve kiĢiye özel veritabanı anlamına gelir.
2. Alt Lisans Sahibinin kullanım hakkı kesin biçimde sadece Amerika BirleĢik Devletleri, bağlı bölgeleri ve egemenliği altındaki yerlerin coğrafik sınırları
ile kısıtlıdır ve sadece USPS gerekliliklerine uygun biçimde USPS'e emanet edilen Teslim Edilecek Ürünlerin hazırlanmasında kullanılan adresleri ve
posta listelerini güncellemek içindir.
Alt Lisans Sahibi Arayüzün alt lisansını verme, bunları satma veya baĢka Ģekilde dağıtma, çoğaltma, uygulama veya türev ürünlerini hazırlama hakkına
sahip değildir. Alt Lisans Sahibi Ģunları kabul eder:
 USPS, LACSLink Ürününün ve USPS markalarının sahibidir;
 SAP, SAP ürününü USPS'ten aldığı lisans kapsamında kısmi olarak sağlamaktadır;
 Alt Lisans Sahibi SAP'nin USPS lisansı kapsamında bir Lisans Sahibi olup, SAP'den, USPS'in SAP'ye verdiği lisanstakilerden daha geniĢ haklar elde
etmemektedir:
 Alt Lisans Sahibi, Arayüzü sadece SAP ürününün bir bileĢeni olarak konusunda kesin kısıtlamaya tabidir; ve Ara Lisans Sahibi, Arayüzün veya
USPS'nin markalarının alt lisansını verme, bunları dağıtma, çoğaltma, uygulama, gösterme veya satma hakkına sahip olmadığını kabul eder.
3. GEREK SAP GEREKSE USPS, LACSLink'ĠN HERHANGĠ BĠR TASARIM, ÇALIġMA VEYA HATA YAHUT YETERSĠZLĠĞĠNDEN YA DA BU TÜR
HATA VEYA EKSĠKLĠKLERDEN DOĞAN, BUNLARLA ĠLĠġKĠLĠ YA DA BUNLARA BAĞLI HERHANGĠ TÜR BĠR ZARARDAN SORUMLU DEĞĠLDĠR.
SAP'NĠN YA DA USPS'ĠN BU SÖZLEġME GEREĞĠ ALT LĠSANS SAHĠBĠNE KARġI OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (VARSA), LACSLink'ĠN YILLIK LĠSANS
ÜCRETĠNĠN, ĠPTALĠN YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġĠNDEN SONRAKĠ OTUZ (30) TAKVĠM GÜNÜNE KARġILIK GELEN KISMINI HĠÇBĠR ġEKĠLDE AġAMAZ.
4. SAP, bu sözleĢme kapsamında LACSLink Ürünü dahilinde Alt Lisans Sahibine verilen herhangi bir ticari markanın, hizmet markasının veya ABD'de
geçerli telif hakkının ihlali durumunda, Alt Lisans Sahibini zarardan korumayı, savunmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. Alt Lisans Sahibi bu tür bir ihlal
iddiasıyla yapılan iĢlem veya açılan dava tarihinden itibaren beĢ (5) takvim günü içinde SAP'ye bildirimde bulunmadığı ve geçerli yasalar, kurallar veya
yönetmelikler elverdiği Ģekilde SAP'nin savunmasına katılması imkanını sağlamadığı takdirde, yukarıda belirtilen yükümlülük geçerli olmaz. Alt Lisans
Sahibi ayrıca iĢbu SözleĢmenin herhangi bir Ģekilde tamamen veya kısmen ihlali ile sonuçlanacak Ģekilde, LACSLink Ürününün -LACSLink'ten türetilmiĢ
veriler de dahil- kendisi, herhangi bir çalıĢanı, aracısı ya da temsilcisi tarafından yetkisiz olarak ifĢası veya kötüye kullanımı dahil olmak üzere; ihmali
yahut kasıtlı hareketi sebebiyle herhangi bir kiĢinin, birtakım kiĢilerin baĢına gelen veya maruz kaldıkları ya da bu sözleĢme kapsamında veya
sözleĢmeye dair yaptığı iĢlerden kaynaklanan, ortaya çıkan veya bunlara atfedilebilecek tüm hasar ve zararlardan doğan ya da bunlardan dolayı oluĢan
bütün hak taleplerinden, kayıplardan, zarardan, davalardan, dava gerekçelerinden, masraflardan ve/veya yükümlülüklerden SAP ve USPS ile bunların
sorumluları, aracıları, temsilcileri ve çalıĢanlarını da korumayı, savunmayı ve tazmin etmeyi kabul eder.
5. Alt Lisans Sahibi USPS‟in takdir hakkı sadece kendinde olmak üzere LACSLink iĢlemini durdurma hakkı olduğunu kabul eder. SAP, USPS'in Alt
Lisans Sahibinin Alt Lisansını iptal etme konusunda; iptal kararını müĢteri adına tahkime götürmek de dahil, fakat bununla sınırlı olmamak üzere; alacağı
hiçbir karardan ötürü sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. USPS Alt Lisans Sahibinin LACSLink Ürün iĢlemini iptal etmesi halinde, (i) Alt Lisans Sahibi
SAP'den hiçbir iade veya alacak talebinde bulunamaz ve (ii) SAP, Alt Lisans Sahibine yaptığı LACSLink Ürünü dizin gönderimini durdurur.
6. Alt Lisans Sahibi USPS ya da tayin edilmiĢ temsilcilerinin, önceden duyurmak suretiyle veya duyurmaksızın Alt Lisans Sahibinin iĢ yerlerini ziyaret
edip inceleme hakkı bulunduğunu kabul eder. USPS ya da tayin edilmiĢ temsilcileri, Alt Lisans Sahibinin bu sözleĢme hükümlerine uygun hareket
ettiğinden emin olmak amacıyla Alt Lisans Sahibine ait tesislerini veya çevresini, bilgisayar sistemlerini, iĢlem dosyalarını, belgelerini, idari kayıtlarını ve
diğer materyallerini inceleme hakkına sahiptir.
7. Ayrıca Alt Lisans Sahibi, bu sözleĢme kapsamındaki son ödemeden sonraki üç (3) yıl boyunca USPS veya yetkili temsilcilerinin, Alt Lisans Sahibinin
iĢle doğrudan ilgili tüm defterleri, belgeleri, yazıĢmaları, kayıtları ve bu sözleĢmeyle ilgili yaptığı iĢlemleri içeren diğer materyallere eriĢim ve bunları
inceleme hakkı olacağını da kabul etmektedir.
8. Alt Lisans Sahibi, USPS'in önceden yazılı onayını almaksızın LACSLink Ürününü Amerika BirleĢik Devletleri ve bağlı bölgelerinin dıĢına çıkaramaz.
9. Bu Alt Lisans Amerika BirleĢik Devletleri federal yasaları uyarınca yönetilecek olup, bu yasaların geçerli olmadığı durumlarda, Amerika BirleĢik
Devletleri Yargıtay Ġkinci Dairesi'nin yorumuna istinaden New York Eyaleti yasalarına tabidir.
10. ĠĢbu Alt Lisans tamamen veya kısmen devredilemez. Alt Lisans Sahibinin tasfiyesi, birleĢmesi, satın alınması veya varlıklarının herhangi bir kısmının
devredilmesi halinde, sahip olduğu hak ve yükümlülükler derhal feshedilir.
11. Alt Lisans Sahibinin iĢbu Alt Lisansta bahsi geçen tüm yükümlülükleri, USPS lehine hüküm ifade eder.
14. DSF2 Arayüzü (USPS Teslimat Sırası Dosyası - DSF2 )
1. Bu SözleĢme kapsamında Alt Lisans Sahibi, mektup, kartpostal, paket, broĢür, dergi, ilan, kitap ve diğer basılı materyalleri ve United States Postal
Service (burada "USPS" olarak anılacaktır) tarafından teslim edilmek üzere dağıtılacak tüm diğer öğeleri (burada "Teslim Edilecek Ürünler" olarak
anılacaktır) adreslerine göndermek için kullanılan bir listeyi, sistemi, grubu veya baĢka bir koleksiyonu (burada "Posta Listesi" olarak anılmaktadır)
güncellemek amacıyla, Lisans Sahibinin DSF2 Arayüzüyle bağlantılı ve DSF2 Arayüzüne dair hiçbir hakka sahip değildir.
2. Alt Lisans Sahibinin DSF2 Arayüzünü kullanma hakkı, kesinlikle sadece Amerika BirleĢik Devletleri'nde ve hakim olduğu bölgelerde kullanımla
sınırlıdır.
3. Arayüzle ilgili olarak, Alt Lisans Sahibi yalnızca USPS ile dağıtılacak Teslim Edilecek Ürünleri hazırlamak için kullanılan Posta Listelerini sıralama
ve/veya güncelleme hakkına sahiptir.
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4. Alt Lisans Sahibi, Arayüzün alt lisansını verme, Arayüzü satma, temlik etme veya haklarını baĢka Ģekilde devretme, geliĢtirmeye teĢebbüs etme, ters
mühendislik iĢlemleri yapma, modifiye etme ya da baĢka Ģekilde değiĢtirme veya türev ürünler hazırlama hakkına sahip değildir. Arayüzün alt
lisansını vermeye, Arayüzü satmaya, temlik etmeye ya da haklarını baĢka Ģekilde devretmeye veya baĢka türlü dağıtmaya yönelik tüm teĢebbüsler
geçersiz olacaktır.
5. Alt Lisans Sahibi Ģunları beyan ve kabul eder:
a. USPS, Arayüzün geliĢtirilmesinde kullanılanlar da dahil olmak üzere, DSF2 veri, teknoloji ve sistemine bütünüyle sahiptir;
b. USPS, DSF2 ticari markasının ve UNITED STATES POSTAL SERVICE®, POSTAL SERVICE ®, US POSTAL SERVICE®, VE USPS® tescilli
markalarının tüm haklarına sahiptir ve bunları elinde bulundurmaktadır;
c. Lisans Sahibi Arayüzü Alt Lisans Sahibine yalnızca DSF2 Ürünüyle birlikte kullanmak üzere, USPS'den münhasır olmayan sınırlı dağıtım lisansı
olarak vermektedir ve
d. Alt Lisans Sahibinin bu lisansla birlikte elde ettiği haklar, Lisans Sahibi ile USPS arasındaki anlaĢmadan türetilmekte, siz de, Alt Lisans Sahibine
DSF2 verilerine eriĢim için verilen özel DSF2 Arayüzü kullanım hakkı haricinde SAP'nin USPS'ten elde ettiğinden daha geniĢ haklar almamaktasınız.
6. Alt Lisans Sahibi Arayüzü yalnızca DSF2 Ürünü ile birlikte kullanabilir ve
7. Alt Lisans Sahibi, USPS ticari markalarını alt lisanslama, satma, dağıtma, çoğaltma ve görüntüleme veya Arayüz ya da diğer ürünleri USPS ticari
markası ile satma konusunda hiçbir hakkı bulunmadığını kabul ve beyan eder.
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