ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА SAP ENTERPRISE SUPPORT SOLUTIONS (наричано по-нататък за кратко “Допълнение”)
Във всички случаи, когато разпоредбите на настоящото Допълнение противоречат или не съответстват на разпоредбите на договора,
включително всички приложения, представени документи, формуляри на поръчки или други документи, които са приложени към или са
неразделна част от договора, ще важат и ще се прилагат разпоредите на настоящото Допълнение.
Настоящото Допълнение урежда доставката на услуги за поддръжка от SAP или както са дефинирани по-нататък (наричани по-нататък за
краткост “SAP Enterprise Support”) за целия софтуер, лицензиран от Лицензополучателя по договора (наричани по-нататък колективно
“ENTERPRISE SUPPORT SOLUTIONS”, с изключение на софтуера, за който важат ексклузивно специални договори за поддръжка.
1.

Дефиниции:
1.1 "Go-Live" обозначава момента във времето, когато след внедряване на Enterprise Support Solutions или обновяване на Enterprise
Support Solutions, Enterprise Support Solutions могат да се използват от Лицензополучателя за обработка на реални данни в режим на
работа в реално време и за изпълнение на вътрешните бизнес операции на Лицензополучателя в съответствие с Договора.
1.2 “Решения за Лицензополучателя” означава решение, покрито от ENTERPRISE SUPPORT SOLUTIONS и всякакъв друг софтуер,
лицензиран от Лицензополучателя от трети страни, когато такъв софтуер на трети страни работи във връзка с решение, покрито от
ENTERPRISE SUPPORT SOLUTIONS.
1.3 "Продуктивна система" означава работеща SAP система, използвана за изпълнение на вътрешните бизнес операции на
Лиценозполучателя, в която се записват данните на Лицензополучателя.
1.4 “SAP софтуерни решения” означава група от една или от много продуктивни системи, управляващи решенията на
Лицензополучателя и фокусирани върху специфични функционални аспекти от бизнеса на Лицензополучателя. Подробна информация и
примери могат да бъдат намерени на SAP Service Marketplace (както е указано в SAP бележка 1324027или която и да е бъдеща SAP
бележка, която заменя SAP бележка 1324027).
1.5 "Сервизна сесия" означава поредица от дистанционно извършвани дейности и задачи по поддръжка, за събиране на допълнителна
информация посредством интервюта или анализи на продуктивна система, резултатът от които е списък с препоръки. Сервизната сесия
може да бъде проведена ръчно, като самообслужване или напълно автоматизирана.
1.6 “Ключов проблем” означава въпрос и/или неизправност, идентифицирани и приоритизирани съвместно от SAP и Лицензополучателя
в съответствие със стандартите на SAP, които (i) застрашават старта на предпродуктивната система или (ii) имат значително бизнес
влияние върху основната продуктивна система на Лицензополучателя.

2.

1.7 "Местно работно време" означава редовното работно време (от 08:00 ч. до 18:00 ч.) по време на редовен работен ден, в
съответствие с приложимите официални празници, спазвани от офиса на SAP по адрес на седалище. Единствено по отношение на SAP
Enterprise Support и двете страни може да се договорят по взаимно споразумение за различно седалище на един от филиалите на SAP,
което да се използва и да служи като отправна точка за Местното работно време.
Обхват на SAP Enterprise Support. Лицензополучателят може да поиска, а SAP се задължава да осигури до степента, в която SAP
предоставя като цяло такива услуги на съответната територия, услугите на SAP Enterprise Support. SAP Enterprise Support понастоящем
включва:
Продължително подобрение и иновации
 Нови софтуерни версии на лицензирани решения, покрити от ENTERPRISE SUPPORT SOLUTIONS, както и инструменти и процедури
за преминаване към нови версии.
 Помощни пакети - пакети за корекция, намаляващи усилията по внедряването на единични корекции. Помощните пакети могат също
да съдържат корекции за адаптиране на съществуващата функционалност към промени в законите и разпоредбите.
 За версии на основните приложения на SAP Business Suite 7 (започвайки със SAP ERP 6.0 и с версиите на SAP CRM 7.0, SAP SCM
7.0, SAP SRM 7.0 и SAP PLM 7.0 доставени през 2008 година), SAP може да предвиди засилена функционалност и / или иновации
чрез актуализиращи пакети или чрез други средства, в зависимост от случая. В рамките на основната поддръжка за версия на
основно приложение на SAP, текуща практика на SAP е да предостави по един актуализиращ пакет или друг вид обновяване на
календарна година.
 Технологични обновявания за поддръжка на операционни системи и бази данни на трети страни. Наличен ABAP програмен код за
SAP Software приложения и допълнително разработени и съвместими функционални модули.
 Процеси и инструменти за управление на промените в софтуера, като например променени конфигурационни настройки или
актуализации на пакета Enterprise Support Solutions, се поддържат чрез съдържание и информационни материали, инструменти за
копиране от клиента и копиране на обекти, както и инструменти за сравнение на настройките на производителя.
 SAP предоставя на Лицензополучателя дистанционно обслужване до пет дни на една календарна година, което се осигурява от
специалисти по решаване на проблеми на SAP,
o които подпомагат Лицензополучателя в оценяването на иновационния капацитетна най-новите SAP актуализиращи пакет
и по какъв начин те могат да бъдат използвани според изискванията на бизнес процеса на Лицензополучателя.
o да даде на Лицензополучателя указания под формата на еднодневни сесии за пренос на знания за определени SAP
софтуер, приложения или компоненти на Основата на глобалната поддръжка. Понастоящем съдържанието и графиците
на сесиите са налични на http://service.sap.com/enterprisesupport. Планирането, наличността и методологията за доставка
се определят по усмотрение на SAP.
 SAP предоставя на Лицензополучателя достъп до насоки за самообслужване като част от SAP Solution Manager Enterprise Edition и
по този начин помага на Лицензополучателя да оптимизира техническото управление на избраните Enterprise Support Solutions.
 Насоки за конфигурацията и съдържанието за Enterprise Support Solutions обикновено се доставят посредством SAP Solution Manager
Enterprise Edition.Най-добри практики за системната администрация на SAP и SAP Solutions Operations за SAP софтуер.
 Съдържанието на SAP конфигурацията и операцията е включено като неразделна част от Enterprise Support Solutions.
 Съдържанието, инструментите и описанията на процесаза SAP Application Lifecycle Management са част от SAP Solution Manager
Enterprise Edition, Enterprise Support Solutions и/или приложимата документация за Enterprise Support Solutions.
Разширена подкрепа за актуализиращите пакети и други софтуерни актуализации на SAP
SAP предлага специален дистанционен контрол, осигурен от експерти на SAP, които анализират планираните или съществуващите
модификации и идентифицират евентуални конфликти между Потребителския код на Лицензополучателя и актуализиращия пакет и други
актуализации на Enterprise Support Solutions. Всяка проверка се извършва чрез една конкретна промяна при една от основните стъпки на
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бизнес процеса на Лицензополучателя. Лицензополучателят има право да получи две услуги от една от следните категории, за всяка
календарна година, за SAP Software Solution.
 Обосновка на промяната: Въз основа на предоставените от Лицензополучателя необходими документи на SAP относно обхвата и
дизайна на планирана или съществуваща потребителска промяна в SAP Solution Manager Enterprise Edition, SAP определя
стандартните функции на Enterprise Support Solutions, които могат да отговарят на изискванията на Лицензополучателя (за повече
подробности вижте http://service.sap.com/).
 Проследимост на Потребителския код: Въз основа на предоставените от Лицензополучателя необходими документи на SAP относно
обхвата и дизайна на планирана или съществуваща потребителска промяна в SAP Solution Manager Enterprise Edition, SAP определя
кой потребител изчезва и кои услуги могат да бъдат достъпни чрез друг потребителски код, различен от кода на SAP (за повече
подробности вижте http://service.sap.com/).
Основа на глобалната поддръжка
 SAP Service Marketplace - базата данни от знания на SAP и външната мрежа на SAP за прехвърляне на знания, чрез които SAP
предоставя съдържание и услуги единствено за Лицензополучателите и партньорите на SAP.
 SAP бележките в SAP Service Marketplace документират софтуерни неизправности и съдържат информация за начина, по който
грешките могат да бъдат отстранени, избегнати или заобиколени. SAP бележките могат да съдържат корекции, които
лицензополучателите внедряват в своята SAP система. SAP бележките също документират свързани въпроси, запитвания на
клиенти и препоръчвани решения (напр. индивидуални настройки).
 SAP помощник - инструмент за инсталиране на специфични корекции и подобрения на компонентите на SAP.
 SAP Solution Manager Enterprise Edition – както е описано в т. 2.4
Мисия критична поддръжка
 Глобално управление на съобщенията от SAP на проблеми, свързани с решения, покрити от ENTERPRISE SUPPORT SOLUTIONS,
включително договори за ниво на услуги за първоначално време на реакция и корективни действия (за повече информация виж т.
2.1.1).
 SAP център за подкрепа и съвети – както е описано в т. 2.2.
 Постоянен качествен контрол – както е описано в т. 2.3.
 Глобален 24x7 анализ на основните причини и ескалационни процедури в съответствие с т. 2.1 по-долу.
 Анализ на основните причини за проблем в Потребителския код: За потребителския код на Лицензополучателя, създаден чрез
развойните инструменти на SAP, SAP предоставя Анализ на основните причини за проблем при критична поддръжка на мисии, в
съответствие с процеса на Глобално управление на съобщенията и Споразуменията за ниво на услугите, посочени в точки 2.1.1, 2.1.
2 и 2.1.3, приложими за съобщения с "много висок" и "висок" приоритет. Ако потребителският код на Лицензополучателя е
документиран според актуалните за момента стандарти на SAP (за подробности виж http://service.sap.com/), SAP може да предостави
насоки в подкрепа на Лицензополучателя да намери решение на проблема
Други компоненти, методики, съдържание и участие в общността
 Наблюдение на компонентите и агентите на системите с цел оптимизация на наличните ресурси и събиране на информация за
системния статус на Enterprise Support Solutions (например SAP Early Watch Alert).
 Предварително конфигурирани тестови шаблони и тестови комплекти обикновено са доставени чрез SAP Solution Manager Enterprise
Edition. Освен това SAP Solution Manager Enterprise Edition осигурява подкрепа за тестовите дейности на Лицензополучателя във
връзка с функционалности, които понастоящем включват:
o
Управление на тестовете за Enterprise Support Solution чрез използване на функциите, предвидени като част от SAP
Solution Manager Enterprise Edition
o
Управление на качеството за управление на "Quality-Gates”
o
Осигурени от SAP инструменти за автоматично тестване
o
Осигурени от SAP инструменти за подкрепа на процеса на оптимизиране на регресивния обхват на теста. Тези
инструменти спомагат за идентифициране на бизнес процесите, които са засегнати от планирана промяна в SAP Software
Solutions и отправя препоръки за обхвата на теста, както и за генериране на тестови планове (за повече подробности
вижте http://service.sap.com/).
 Съдържание и допълнителни инструменти, предназначени за повишаване на ефективността, които могат да включват методи за
внедряване и стандартни процедури, ръководство за внедряване (IMG) и комплекти бизнес конфигурации (BC).
 Достъп до указания чрез SAP Service Marketplace, който може да включва внедряване, работни процеси и съдържание,
предназначено за намаляване на разходите и рисковете. Това съдържание понастоящем включва:
o
End-to-End Solution Operations: Подпомага Лицензополучателя при оптимизирането на цялостните операции на SAP
Software Solution на Лицензополучателя.
o
Run SAP Methodology: Подпомага Лицензополучателя при управление на приложението, операциите на бизнес процес и
администрирането на технологичната платформа SAP NetWeaver®, и понастоящем включва:

SAP стандартите за оперативни приложения

Пътната карта за използване на Run SAP при реализиране на цялостни оперативни решения;

Инструменти, включително продукта за приложно управление SAP Solution Manager Enterprise Edition. За повече
информация относно методологията Run SAP, вижте http://service.sap.com/runsap
 Участие в общността от клиенти и партньори на SAP (чрез SAP Service Marketplace), осигуряваща информация за най-добрите
бизнес практики, предложения за услуги и пр.
2.1. Глобално управление на съобщенията и Договор за ниво на услуги (ДНУ) Когато Лицензополучателят докладва за
неизправности, SAP подкрепя Лицензополучателя, като му предоставя информация как да се коригират, избягват и заобикалят грешките.
Основният канал за тази поддръжка е инфраструктурата за поддръжка на SAP. Лицензополучателят може по всяко време да изпрати
съобщение за грешка. Всички лица, участващи в процеса на решаване на съобщението, имат достъп по всяко време до статуса на
съобщението. За повече подробности относно определянето на приоритети на съобщенията, виж съобщение на SAP № 67739.
По изключение, Лицензополучателят може да се свърже със SAP и по телефона. За такива контакти (и в другите случаи) SAP изисква от
Лицензополучателя да предостави достъп от разстояние, както е уточнено в т. 3.2(iii).
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Следните договори за ниво на услуга (“ДНУ”) ще важат за всички съобщения за поддръжка от Лицензополучателя, които SAP приема като
приоритет 1 или 2 и, които отговарят на предпоставките в този договор. Такива Договори за ниво на услуги влизат в сила началото на
първото пълно календарно тримесечие след датата на влизане в сила на настоящото Допълнение. За целите на този договор
“календарно тримесечие” е периодът от три месеца, завършващ съответно на 31-ви март, 30-ти юни, 30-ти септември и 31-ви декември
на всяка календарна година.
2.1.1 Договор за ниво на услуги за първоначално време за реакция::
a. Приоритет 1 съобщения за поддръжка (“Много висок”).. SAP ще реагира на съобщения за поддръжка с приоритет 1 до един (1) час
от получаването от SAP (двадесет и четири часа в денонощието, седем дни в седмицата) на такива съобщения за поддръжка с приоритет
1. На съобщението се присвоява приоритет 1, ако проблемът има много сериозни последствия за нормалните бизнес транзакции и не
може да се извършват спешни и критични бизнес дейности. Това обикновено е следствие от следните обстоятелства: пълно блокиране
на системата, неизправности на основни SAP функции на продуктивната система или ключови проблеми.
б. Приоритет 2 съобщения за поддръжка (“Висок”).. SAP ще реагира на съобщения за поддръжка с приоритет 2 до четири (4) часа от
получаването в периода на „Местното Работно Време” на SAP на такива съобщения за поддръжка с приоритет 2. На съобщението се
присвоява приоритет 2, ако нормалните бизнес транзакции в продуктивната система са сериозно засегнати и необходимите задачи не
могат да се извършват. Това е следствие от неправилни или нефункциониращи функции на SAP системата, необходими за
извършването на такива транзакции и/или задачи.
2.1.2 ДНУ за време за реакция за корективни действия за приоритет 1 съобщения за поддръжка: SAP ще осигури решение, разработка
или план за действие за решение (“корективно действие”) на съобщението за поддръжка на Лицензополучателя с приоритет 1 до четири
(4) часа от получаването от SAP (двадесет и четири часа в денонощието, седем дни седмично) на такова съобщение за поддръжка с
приоритет 1 (“ДНУ за корективно действие”). В случай, че на Лицензополучателя бъде предоставен план за действие като корективно
действие, този план за действие ще включва: (i) статус на напредъка на решението; (ii) планирани следващи стъпки, включително
идентифициране на отговорните SAP ресурси; (iii) необходими действия на Лицензополучателя за подпомагане на процеса; (iv)
планирани дати за действия от страна на SAP, доколкото това е възможно; и (v) дата и час за последващо обновяване на статуса от
страна на SAP. Последващите обновявания на статуса ще включват обобщение на предприетите до момента действия; планирани
следващи стъпки; и дата и време на следващото обновяване на статуса. Договор за ниво на услуги за корективно действие се отнася
само за онази част от времето за обработка, когато съобщението се обработва от SAP (“Време за обработка”). Времето за обработка не
включва времето, когато съобщението е със статус “Действие на клиент”, “Действие на клиент” или “Предложено решение от SAP ”,
доколкото (а) статусът Действие на клиент означава, че съобщението за поддръжка е било предадено на Лицензополучателя; и (б)
статусът Предложено решение от SAP означава, че SAP е предоставил корективно действие, както бе описано. ДНУ за корективно
действие следва да се смята за спазен, когато до четири (4) часа от времето за обработка: SAP предложи решение, разработка или план
за действие; или ако Лицензополучателят се е съгласил да намали нивото на приоритет на съобщението.
2.1.3 Предпоставки и изключения.
2.1.3.1 Предпоставки. Договорите за ниво на услуги важат само когато са спазени следните предпоставки за съобщения за поддръжка:
(i) във всички случаи, освен за Анализ на основните причини за Потребителския код съгласно т. 2, съобщенията за поддръжка са
свързани с версии на Enterprise Support Solutions, които са класифицирани от SAP със статус на доставка "неограничена доставка"; (ii)
съобщенията за поддръжка са предоставени от Лицензополучателя на английски език посредством SAP Solution Manager Enterprise
Edition в съответствие с актуалната тогава процедура за регистрация на съобщения за поддръжка на SAP, съдържаща съответните
подробности, необходими (както е уточнено в SAP бележка 16018 или друга бъдеща SAP бележка, заменяща SAP бележка 16018) на
SAP, за да предприеме действия по докладваната грешка; (iii) съобщенията за поддръжка са свързани с версия на продукт на Enterprise
Support Solutions, попадаща в Основна поддръжка или Разширена поддръжка.
За съобщения за поддръжка с приоритет 1 следните допълнителни предпоставки трябва да са изпълнени от Лицензополучателя: (а)
проблемът и отражението му върху работата са описани в подробности, достатъчни за SAP да оцени проблема; (б) Лицензополучателят
е налице за комуникация със SAP, двадесет и четири (24) часа в денонощието, седем (7) дни в седмицата и лице, говорещо английски
език с достатъчно обучение и познания за подкрепа в решаването на съобщение с приоритет 1 в съответствие със задълженията на
Лицензополучателя по настоящия договор; и (в) лице за контакти на Лицензополучателя за отваряне на дистанционен достъп до
системата и осигуряване на необходимите данни за регистрация на SAP.
2.1.3.2 Изключения. При SAP Enterprise Support в частност следните съобщения с приоритет 1 се изключват от Договора за ниво на
услуги: (i) съобщения за поддръжка, касаещи версия и/или функции на решенията, покрити от ENTERPRISE SUPPORT SOLUTIONS,
разработени специално за Лицензополучателя (включително, но не изключително разработените от SAP Development и/или от дъщерни
фирми на SAP с изключение на потребителския код, изграден чрез SAP development workbench); (ii) съобщения за поддръжка, засягащи
локални версии, които не са част от решенията, покрити от ENTERPRISE SUPPORT SOLUTIONS, а са осъществени като партньорски
добавки, подобрения или изменения, се изключват изрично, дори когато тези локални версии са създадени от SAP или свързани с него
фирми; и (iii) основната причина за съобщението за поддръжка не е неизправност, а липсваща функция (“разработка по поръчка”) или
съобщението за поддръжка е прикрепено към искане за консултация.
2.1.4 Кредит на ниво на обслужване.
2.1.4.1 Ще се счита, че SAP е спазил задълженията си по Договора за ниво на услуги, както е посочено по-горе в случай, че е реагирал
в определените времеви рамки на деветдесет и пет процента (95%) от всички случаи за всички Договори за ниво на услуги в рамките на
Календарното тримесечие. В случай, че Лицензополучателят изпрати по-малко от двадесет (20) съобщения (общо за всички Договори за
ниво на услуги) по горните условия на Договора за ниво на услуги, за което и да е календарно тримесечие за срока на Enterprise Support,
Лицензополучателят се съгласява SAP да се счита изпълнил задълженията си по Договора за ниво на услуги, както е постановено погоре, когато SAP не е излязъл от рамките на постановеното в Договора за ниво на услуги време за повече от едно съобщение за
поддръжка за текущото календарно тримесечие.
2.1.4.2. Във връзка с т. 2.1.4.1 по-горе, в случай, че времевите рамки на Договора за ниво на услуги не бъдат изпълнени
(“Неизпълнение”), ще важат следните правила и процедури: (i) Лицензополучателят писмено ще информира SAP за всяко предполагаемо
неизпълнение; (ii) SAP ще разследва всички такива твърдения и ще осигури писмен доклад, доказващ или оборващ точността на
твърдението на Лицензополучателя; (iii) Лицензополучателят ще осигури разумна поддръжка на SAP в усилията му да коригира каквито и
да е проблеми или процеси, възпрепятстващи възможността на SAP да изпълни Договора за ниво на услуги; (iv) във връзка с т. когато
неизпълнението на SAP бъде доказано чрез доклад, SAP ще даде Кредит на ниво на обслужване (“КНО”) в следващата фактура за
таксата за SAP Enterprise Support на Лицензополучателя, равняващ се на четвърт процент (0.25%) от таксата за SAP Enterprise Support на
Лицензополучателя за текущото календарно тримесечие за всяко докладвано и доказано неизпълнение, но не повече от максималния
Кредит на ниво на обслужване за календарно тримесечие, а именно пет процента (5%) от таксата за SAP Enterprise Support на
Лицензополучателя за това календарно тримесечие. Лицензополучателят носи отговорността за известяването на SAP за всеки Кредит
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на ниво на обслужване в рамките на един месец след края на календарното тримесечие, през което е възникнало неизпълнението.
Никакви неустойки няма да бъдат плащани до получаване на писмено известие от страна на Лицензополучателя с добре обосновано
искане за Кредит на ниво на обслужване . Постановеният в тази т. 2.1.4 Кредит на ниво на обслужване е единствено и изключително
обезщетение на Лицензополучателя по отношение на каквито и да е предполагаеми или действителни неизпълнения.
2.2 SAP център за поддръжка и съвети За ключови проблеми и такива с Приоритет 1, директно свързани с Enterprise Support
Solutions, SAP ще осигури глобално звено в организацията си за поддръжка за свързани с програмата за критична поддръжка искания
("Центърза поддръжка и съвети"). Центърът за поддръжка и съвети ще осъществява следните задачи за критична поддръжка на
програмата: (i) дистанционна поддръжка за ключови проблеми – Центърът за поддръжка и съвети ще действа като допълнително ниво на
ескалация, позволяващ 24X7 анализ на основните причини и идентификация на проблеми; (ii) Непрекъснат качествен контрол на
планирането на доставка на услуги в сътрудничество с ИТ екипа на Лицензополучателя, включително координация на графиците и
доставките; (iii) предоставяне на един доклад за SAP Enterprise Support годишно при поискване; (iv) дистанционна първоначална
сертификация на SAP Customer Center of Expertise, когато това бъде поискано от Лицензополучателя; и (v) осигуряване на инструкции,
когато Постоянният контрол на качеството (както е дефиниран в т. 2.3 по-долу), планът за действие и/или писмените препоръки на SAP
показват критичен статус (напр. червен доклад от качествения контрол) на Enterprise Support Solutions.
Като подготовка за постоянен контрол на качеството от SAP Solution Manager Enterprise Edition, лицето за контакти на Лицензополучателя
и SAP съвместно ще извършат една задължителна настройка (“Първоначална оценка”) на решенията, покрити от ENTERPRISE SUPPORT
SOLUTIONS. Първоначалната оценка ще се базира на стандартите и документацията на SAP.
Назначеният Център за поддръжка и съвети на SAP е англоговорящ и на разположение на лицето за контакти на Лицензополучателя
(както е дефинирано по-долу) или на упълномощен негов представител двадесет и четири часа в денонощието, седем дни седмично за
свързани с критични за поддръжката на мисията искания. Наличните местни или глобални телефонни номера са изброени в съобщение
на SAP № 560499.
Центърът за поддръжка и съвети отговаря само за гореспоменатите критични задачи, покрити от програмата за поддръжка до степента, в
която тези задачи са директно свързани с проблеми, засягащи решенията или ескалирали такива, покрити от ENTERPRISE SUPPORT
SOLUTIONS.
2.3 SAP постоянен контрол на качеството. В случай на критични ситуации, свързани със SAP софтуерно решение (като например
старт, ъпгрейд, пренасяне или ключови проблеми), SAP ще осигури поне един постоянен контрол на качеството (“постоянен контрол на
качеството” или “ПКО”) за календарна година за всяко SAP софтуерно решение.
Постоянният контрол на качеството може да се състои от една или повече ръчни или автоматични сесии за дистанционно обслужване.
SAP може да достави допълнителен Постоянен контрол на качеството в случаи, когато SAP EarlyWatch Alert e докладвала критични
съобщения или в случаите, когато Лицензополучателят и Центърът за съвети на SAP са се договорили взаимно, че такава услуга е
необходима за справяне с ключови проблеми. Подробностите, като точните типове и приоритети на Постоянния контрол на качеството и
задълженията на SAP и отговорността за съдействие на Лицензополучателя, ще се договарят взаимно между страните. В края на
Постоянния контрол на качеството SAP ще предостави на Лицензополучателя план за действие и/или писмени препоръки.
Лицензополучателят се съгласява всичките или част от сесиите на Постоянния контрол на качеството да се доставят от SAP и/или
сертифициран партньор на SAP, действащ като подизпълнител на SAP и въз основа на стандартите и методиките за Постоянния контрол
на качеството на SAP. Лицензополучателят се съгласява да осигури подходящите ресурси, включително, но не изключително данни,
информация и подходящ и съдействащ персонал за улеснение на доставката на Постоянния контрол на качеството по този договор.
Лицензополучателят се съгласява SAP да ограничи предоговарянето на графика за Постоянния контрол на качеството максимално до три
пъти годишно. Предоговарянето на графика трябва да се извършва поне пет (5) работни дни преди планираната дата на доставка. Ако
Лицензополучателят не спази това условие, SAP не е длъжен да достави годишния Постоянен контрол на качеството на
Лицензополучателя.
2.4 SAP Solution Manager Enterprise Edition при SAP Enterprise Support.
2.4.1 SAP Solution Manager Enterprise Edition (и всеки следващ приемник на SAP Solution Manager Enterprise Edition, осигурен тук) е
предмет на Договора и се използва само за следните цели в SAP Enterprise Support: (i) доставка на SAP Enterprise Support и услуги за
поддръжка на решения на Лицензополучателя, включително доставка и инсталация на софтуер и технологична поддръжка за Enterprise
Support Solutions; и (ii) управление на жизнения цикъл на приложенията за решенията на Лицензополучателя и всички други софтуерни
компоненти и ИТ активи, лицензирани или получени от Лицензополучателя от трети страни, при условие че софтуерът, софтуерните
компоненти и и ИТ активите на трети страни се експлоатират заедно с Enterprise Support Solutions и са необходими за извършването на
бизнес процесите на Лицензополучателя, както е документирано в документацията на решението SAP Solution Manager Enterprise Edition
("Допълнителни поддържани активи"). Управлението на жизнения цикъл на приложения е ограничено единствено до следнтие цели:
 внедряване, конфигурация, тестови операции, непрекъснато подобрение и диагностика
 управление на инциденти (център за подкрепа), проблеми и заявки за промяна, което е възможно чрез интегрираната в SAP Solution
Manager Enterprise Edition технология технологията SAP CRM
 администриране, мониторинг, отчитане и бизнес анализ, възможни чрез интегрираната в SAP Solution Manager Enterprise Edition
технология SAP NetWeaver.
Бизнес анализ може да бъде извършван също, при условие че подходящият SAP BI софтуер е
лицензиран от Лицензополучателя като част от Enterprise Support Solutions.
За управление на жизнения цикъл на приложенията, както е описано в т. 2.4.1(ii) по-горе Лицензополучателят не изисква отделен
пакетен лиценз за SAP CRM. Лицензополучателят следва да има лицензи за Поименни Потребители за използването на SAP
Solution Manager.
2.4.2 SAP Solution Manager Enterprise Edition не може да се използва за други цели, освен горепосочените. Без да ограничава общия
смисъл на горепосоченото , Лицензополучателят не следва да използва SAP Solution Manager Enterprise Edition за (i) CRM сценарии като
планове за услуги, договори, управление на потвърждения за услуги, освен в случаите, когато такива CRM сценарии са изрично указани
в точка 2.4.1; (ii) видове употреби на SAP NetWeaver, различни от гореспоменатите или (iii) управление на жизнения цикъл на приложения
и в частност управление на инциденти (център за услуги), освен за решенията на Лицензополучателя и допълнителните поддържани
активи, и (iv)възможности за общи услуги, различни от ИТ, включително, но без ограничение, HR, Финанси или Снабдяване.
2.4.3 – може да актуализира случаите на използване на SAP Solution Manager Enterprise Edition по този Раздел 2.4 в SAP Service
Marketplace на адрес http://service.sap.com/solutionmanager.
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2.4.4SAP Solution Manager Enterprise Edition ще се използва единственов срока на настоящото Допълнение иотПоименни потребители,
лицензирани отЛицензополучателя, съгласно лицензираните права за Софтуера и изключително за цели на поддръжката, свързани с
SAP, на Лицензополучателя, при поддръжката на вътрешните бизнес операции на Лицензополучателя. Правото за използване на които и
да е възможности на SAP Solution Manager Enterprise Edition при SAP Enterprise Support, различни от изброените по-горе, е предмет на
отделно писмено споразумение с SAP, дори когато тези възможности са достъпни чрез SAP Solution Manager Enterprise Edition или са
свързани с него.Независимо от горепосоченото ограничение за Поименните Потребители, Лицензополучателят има право да позволи на
служителите си използване на уеб самообслужване в SAP Solution Manager Enterprise Edition по време на срока на настоящото
Допълнение, единствено с цел създаване на карти за поддръжка, заявяване статус на карти за поддръжка и потвърждение на карти, в
пряка връзка с Решенията на Лицензополучателя и Допълнителни поддържани активи.
2.4.5 В случай, че Лицензополучателят прекрати SAP Enterprise Support и получи SAP Standard Support съгласно т. 6, употребата на
SAP Solution Manager Enterprise Edition по SAP Enterprise Support от Лицензополучателя се преустановява. След това, за използването на
SAP Solution Manager Enterprise Edition от Лицензополучателя ще се прилагат условията на Допълнението за SAP Standard Support.
2.4.6 Използването на SAP Solution Manager Enterprise Edition не може да бъде предлагано от Лицензополучателя като услуга на трети
страни, дори ако съответните трети страни притежават лицензиран SAP софтуер и имат Поименни Потребители; при условие, че трети
страни, оторизирани за достъп до софтуера на SAP в съответствие със Споразумението, могат да имат достъп до SAP Solution Manager
Enterprise Edition единствено за целите на свързана със SAP поддръжка в помощ на вътрешните бизнес операции на Лицензополучателя
при и в съответствие с условията на настоящото Допълнение.
3.

Отговорности на Лицензополучателя.
3.1 Програмно управление на SAP Enterprise Support.С цел да получава SAP Enterprise Support по този договор Лицензополучателят
трябва да назначи англоговорящо лице за контакти със SAP Клиентския център за опит към Центъра за поддръжка и съвети (“Лице за
контакти”) и да осигури информация за контакти (в частност електронен адрес и телефонен номер), чрез които лицето за контакти или
упълномощен представител на това лице могат да бъдат намерени по всяко време. Лицето за контакти на Лицензополучателя е
упълномощен представител на Лицензополучателя с право да взема необходимите решения от името на Лицензополучателя или
незабавно да довежда тези решения до знанието на Лицензополучателя.
3.2 Други изисквания. С цел да получава SAP Enterprise Support по този договор Лицензополучателят трябва освен това да изпълни и
следните изисквания:
(i) Да плаща редовно всички такси за услуги по SAP Enterprise Support в съответствие с Договора и настоящото Допълнение.
(ii) Да изпълнява всичките си задължения по договора и настоящото Допълнение.
(iii) Да осигурява и поддържа дистанционен достъп посредством технически стандартни процедури, както са дефинирани от SAP, и да
дава на SAP всички необходими права за достъп, най-вече за анализ на проблеми, като част от обработката на съобщенията. Такъв
дистанционен достъп ще се предоставя без ограничения по отношение на националността на служителите на SAP, обработващи
съобщенията за поддръжка, или страната, в която се намират. Лицензополучателят се съгласява, че отказът да се даде достъп може да
доведе до забавяне на обработката на съобщението и осигуряването на корекции и че може да попречи на SAP да осигури подкрепа по
ефективен начин. Необходимите софтуерни компоненти също трябва да бъдат инсталирани за осъществяването на услуги по
поддръжка. За повече подробности виж съобщение на SAP № 91488.
(iv) Да създаде и поддържа сертифициран от SAP Клиентски център за опит, отговарящ на изискванията, посочени в Раздел 4 по-долу.
(v) Да инсталира, конфигурира и използва в производството системата SAP Solution Manager Enterprise Edition Software с последните
patch нива за Basis, както и последните подкрепени софтуерни пакети за SAP Solution Manager Enterprise Edition.
(vi) Да активира SAP EarlyWatch Alert за продуктивните системи и да прехвърля данни за продуктивната система SAP Solution Manager
Enterprise Edition на Лицензополучателя. Виж съобщение на SAP № 1257308 за информация относно настройката на тези услуги.
(vii) Да извърши Първоначалната оценка, както е описано съгласно точка 2.2 и да изпълни всички задължителни препоръки на SAP.
(viii) Да установи връзка между инсталацията на софтуера SAP Solution Manager Enterprise Edition на Лицензополучателя и SAP, и връзка
между Enterprise Support Solutions и инсталацията на софтуера SAP Solution Manager Enterprise Edition на Лицензополучателя.
Лицензополучателят трябва да поддържа цялото портфолио от решения и основни бизнес процеси в софтуерната си система SAP
Solution Manager Enterprise Edition за всички продуктивни системи и свързаните с тях системи. Лицензополучателят трябва да
документира всички проекти за внедряване или ъпгрейд в софтуерната си система SAP Solution Manager Enterprise Edition.
(ix) За да позволи пълна функционалност и активиране на актуализиращите пакети на SAP Solution Manager Enterprise Edition към SAP
Solution Manager, Лицензополучателят трябва да се придържа към приложимата документация.
(x) Лицензополучателят се съгласява да поддържа адекватни и текущи записи на всички изменения и, ако е необходимо, да предоставя
тези записи на SAP.
(xi) Да изпраща всички съобщения за грешка чрез действащата към момента инфраструктура за поддръжка на SAP, каквато е осигурена
от SAP от време на време чрез актуализации, ъпгрейди или добавки.
(xii) Да информира своевременно SAP за всякакви промени в инсталациите и Поименните потребители на Лицензополучателя, както и
всякаква друга информация относно Enterprise Support Solutions.

4.

Клиентски център за опит
4.1 Роля на Клиентския център за опит. За да разгърне и реализира стойността на пълния потенциал, добавена като част от SAP
Enterprise Support, Лицензополучателят се задължава да създаде Клиентски център за опит (“КЦО”). Клиентският център за опит се
определя от Лицензополучателя като ключово звено за контакт при взаимодействието с подкрепящата организация на SAP. Като
постоянен център за опит, Клиентският център за опит осигурява подкрепа за ефективното приложение, иновации, оперативни дейности
и качество на бизнес процесите и системите, свързани със SAP Software Solution въз основа на методологията Run SAP, осигурена от
SAP (за повече информация методологията Run SAP вижте http://service.sap.com/runsap). Клиентският център за опит покрива всички
основни работни процеси и дейности на Лицензополучателя. SAP препоръчва създаването на Клиентски център за опит като паралелен
проект на проектите за функционално и техническо внедряване.
4.2 Основни функции на Клиентския център за опит. Клиентският център за опит трябва да изпълнява следните основни функции:



Център за подкрепа: Създаване и действие на център за подкрепа с достатъчен брой консултанти за
инфраструктурните/програмните платформи и свързаните приложения през местното работно време (поне 8 часа дневно, 5 дни в
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седмицата (от понеделник до петък)). Процесите за поддръжка и уменията на Лицензополучателя ще бъдат оценени съвместно в рамките
на процеса на планиране на услугите и одита за сертификация.



Администриране на договори: договор и лиценз във връзка със SAP (одит за лиценз, такса за поддръжка, обработка на заявките,
управление на главните и инсталационните данни на потребителя).



Координация на исканията за иновации: Събиране и координация на исканията за развитие от страна на Лицензополучателя и / или
някое от неговите подразделения при условие, че тези подразделения са оторизирани да ползват Enterprise Support Solutions при реда и
условията на настоящото споразумение. В тази си роля Клиентският център за опит също ще има правата да функционира като
интерфейс към SAP, предприемащ всички действия и решения, необходими за избягване на ненужни изменения на Enterprise Support
Solutions и за съгласуване на всички планирани изменения със стратегията за софтуерни версии на SAP.



Управление на информацията: Разпространение на информация (напр. вътрешни демонстрации, информационни събития и
маркетинг) за Enterprise Support Solutions и Клиентския център за опит в рамките на организацията на Лицензополучателя.



Планиране на услугите на Клиентския център за опит и други дистанционни услуги: Лицензополучателят следва регулярно да се
ангажира в процесите на планиране на услугите на SAP. Планирането на услугите започва по време на първоначалното внедряване и
продължава на регулярна основа.
4.3
Удостоверяване на потребителския достъп до Клиентския център за опит. Лицензополучателят трябва да създаде
сертифициран Клиентски център за опит (i) в рамките на дванайсет (12) месеца след датата на влизане в сила; или (ii) не по-късно от
шест (6) месеца, след като Лицензипирлучателят е започнал да използва най-малко едно от решенията Enterprise Support Solutions в
реален режим за нормални бизнес операции. За да получи валидната към момента първична сертификация на Клиентски център за опит
или ресертификация от SAP, Клиентският център за опит преминава процедура по одитиране. Подробна информация относно
първоначалната сертификация и процеса и условията на повторна сертификация, както и информация за действащите към момента
сертификационни нива, е публикувана на портала на SAP Service Marketplace (http://service.sap.com/coe).
5.

Такси за Enterprise Support. Таксите за SAP Enterprise Support се заплащат авансово на тримесечие и трябва да бъдат указани в
Приложения или документи за поръчка към Договора. След първоначалния срок (определен в съответните приложения или документи за
поръчки ), всички ограничения по отношение на увеличение на таксите за SAP Enterprise Support зависят от спазването от страна на
Лицензополучателя на горепосочените изисквания за Клиентския Център за Опит.

6.

Прекратяване
6.1 Услугите SAP Enterprise Support могат да бъдат прекратени от всяка една от двете страни с 3-месечно писмено предизвестие (i)
преди края на Първоначалния срок и (ii) впоследствие преди началото на следващия период за подновяване. Всяко прекратяване в
съответствие с горното влиза в сила в края на съответния период на SAP Enterprise Support, през който предизвестието за прекратяване
е получено от съответната страна. Независимо от горепосоченото, SAP може да прекрати SAP Enterprise Support след едномесечно
писмено предизвестие на основание неизпълнение на задълженията за плащане на таксите за Enterprise Support от страна на
Лицензополучателя.
6.2 Независимо от правата на Лицензополучателя по Раздел 6.1, и при условие че Лицензополучателят няма неизпълнени задължения
по Споразумението, той може да избере SAP Standard Support с 3-месечно предизвестие до SAP (i) по отношение на всички поръчки за
поддръжка, чието подновяване е само на базата на календарна година, преди началото на периода на подновяване, следващ
Първоначалния срок, започнал от първата поръчка на Лицензополучателя на SAP Enterprise Support; или (ii) преди началната дата на
всяко подновяване по отношение на всички поръчки за поддръжка, чието подновяване не е само на базата на календарна година, преди
началото на първия период на подновяване през която и да е календарна година, следваща Първоначалния срок, започнал от първата
поръчка на Лицензополучателя на SAP Enterprise Support. Този избор се заявява от Лицензополучателя в предизвестието и прекратява
SAP Enterprise Support, считано от започването на SAP Standard Support. Този избор важи за всички Решения за Enterprise Support и се
извършва съгласно актуалните към съответния момент условия на SAP за SAP Standard Support, които включват, но не се ограничават до
ценообразуването. SAP и Лицензополучателят подписват изменение или друг документ към Споразументието, удостоверяващ избора на
Лицензополучателя и актуалните към съответния момент условия на SAP.
6.3 За да се избегне всякакво съмнение, прекратяването на SAP Enterprise Support или изборът за абонамент за друг вид услуги по SAP
поддръжка от Лицензополучателя съгласно разпоредбите за избор на услуги по поддръжка по Споразумението, следва да важи за всички
лицензи по Споразумението, неговите приложения, графици, допълнения и документи за поръчка без изключение, и няма да се допуска
частично прекратяване на SAP Enterprise Support или частичен избор на SAP Enterprise Support от Лицензополучателя по отношение на
която и да е част от Споразумението, неговите приложения, графици, допълнения, документи за поръчка или настоящото Допълнение.

7.

Проверка. За да гарантира съответствие с реда и условията на настоящото Допълнение SAP има право периодично да осъществява
редовен мониторинг (поне веднъж годишно и в съответствие със SAP стандартните процедури) на (i) коректността на предоставената от
Лицензополучателя информация и (ii) употребата от страна на Лицензополучателя на Solution Manager Enterprise Edition в съответствие с
правата и ограниченията по т. 2.4.

8.

Повторна инсталация. В случай, че Лицензополучателят избере да не стартира SAP Enterprise Support от първия ден от месеца, след
получаването на Enterprise Support Solutions или SAP Enterprise Support бъде прекратена по т. 6 по-горе или другояче отказана от
Лицензополучателя за някакъв период от време, след което бъде повторно поискана или преинсталирана, SAP ще фактурира на
Лицензополучателя натрупаните за този период такси плюс такса преинсталация.

9.

Други срокове и условия.
9.1 Обхватът на услугите за подкрепа на SAP Enterprise Support, предложени от SAP, може да бъде променян веднъж годишно от SAP по
всяко време, след изпращането на писмено предизвестие три месеца предварително.
9.2 С настоящото Лицензополучателят потвърждава, че Лицензополучателят е получил всички лицензи за Licensee Solutions.
9.3 В случай, че Лицензополучателят има право да получи една или повече услуги за календарна година, (i) Лицензополучателят няма да
има право да получава такива услуги през първата календарна година, ако Датата на влизане в сила на настоящото Допълнение е след
30-ти септември, и (ii) Лицензополучателят няма да има право да прехвърля услуга за следващата година, ако Лицензополучателят не е
използвал съответната услуга.
9.4 НЕИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОСИГУРЯВАНАТА ОТ SAP ENTERPRISE SUPPORT МОЖЕ ДА ПОПРЕЧИ НА SAP ДА ИДЕНТИФИЦИРА И
СПОМОГНЕ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ПОТЕНЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО НА СВОЙ РЕД ДА ДОВЕДАТ ДО НЕЗАДОВОЛИТЕЛНА РАБОТА
НА СОФТУЕРА, ЗА КОЕТО SAP НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ.
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9.5 В случай че по договор SAP отдаде на Лицензополучателя лиценз на софтуер на трета страна, SAP ще осигури SAP Enterprise Support
за софтуера на такава трета страна до степента, в която тази трета страна предоставя на SAP такава поддръжка. За да получава SAP
Enterprise Support, от Лицензополучателя може да бъде поискано да премине към по-нови версии на операционната си система и базите
си данни. Ако съответният продавач предлага удължаване на срока на обслужване за своя продукт, SAP може да предложи такова
удължаване на срока на обслужване в отделно писмено споразумение срещу допълнителна такса.
9.6 SAP Enterprise Support се предоставя в съответствие с настоящите фази на поддръжка на версиите на софтуера на SAP, както е
обявено на следния електронен адрес: http://service.sap.com/releasestrategy.
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