SAP ENTERPRISE SUPPORT SZERZŐDÉSKIEGÉSZÍTÉS („Szerződéskiegészítés”)
Jelen Szerződéskiegészítés a fent megnevezett Szerződéshez tartozik, és annak részét képezi. Minden olyan példány esetén, amelynél jelen
Szerződéskiegészítés ellentmondásban van, vagy nem konzisztens a Szerződéssel beleértve bármely függeléket, mellékletet, megrendelőt és bármely
egyéb, a Szerződéshez csatolt vagy hivatkozással a Szerződésbe belevett dokumentumot, jelen Szerződéskiegészítés tekintendő irányadónak.
Jelen Szerződéskiegészítés szabályozza az SAP által nyújtott támogatási szolgáltatásokat az alábbiakban részletezett módon („SAP Enterprise
Support”) minden olyan szoftver vonatkozásában, amelyet a Licencbevevő a Szerződés hatálya alatt vesz licenchasználatba (a továbbiakban ezek
együttes megnevezése: „Enterprise Support Solutions”), kivéve azokat a szoftvereket, amelyekre külön, kizárólagos támogatási szerződések
vonatkoznak.
1.

Meghatározások:
1.1 Az „Éles indítás” azt az időpontot jelöli, amelytől kezdve az Enterprise Support Solutions bevezetését vagy frissítését követően az Enterprise
Support Solutions a Licencbevevő rendelkezésére áll, valós adatok élő működési módban való feldolgozása valamint a Licencbevevő üzleti
tevékenységének folytatása céljából, a Szerződésben foglaltak szerint.
1.2 A „Licencbe vett termék” az Enterprise Support Solutions termékre és más olyan szoftverre utal, amelyet a Licencbevevő harmadik féltől vesz
licenchasználatba, amennyiben a harmadik fél szoftvere az Enterprise Support Solutions termékkel összefüggésben van használatban.
1.3 A „Termelési rendszer” az élő SAP rendszert jelenti, amelyet normál üzleti tevékenységekre használnak és amely a Licencbevevő adatait
rögzíti.
1.4 Az „SAP szoftvermegoldás” olyan Termelési rendszert vagy Termelési rendszerek csoportját jelenti, ahol Licencbe vett megoldás fut, és a
Licencbevevő üzleti tevékenységének adott funkcionális területére vonatkozik. A részletes adatok és példák az SAP Service Marketplace honlapján
találhatók (az 1324027.számú SAP Note-ban vagy az azt helyettesítő jövőbeli SAP Note-ban foglaltak szerint).
1.5 A „Szervizmunka” olyan támogatási tevékenységeket és távolról végzett feladatokat jelent, amelyek további adatok – kérdezéssel vagy a
Termelési rendszer elemzésével történő – gyűjtésére irányulnak, és konkrét javaslatokat eredményeznek. A Szervizmunka manuálisan,
önkiszolgáló rendszerben vagy teljesen automatikusan is működhet.
1.6 A „Kiemelt probléma” olyan problémákat és/vagy meghibásodásokat jelent, amelyek prioritását az SAP és a Licencbevevő együttesen állítja
fel az SAP normái alapján, amelyek (i) a gyártást megelőző szakaszban lévő rendszer Éles indítását veszélyeztetik, vagy (ii) üzleti szempontból
nagymértékben hatnak a Termelési rendszerre.
1.7 A „Helyi munkaidő” normál munkaidőt jelent (reggel 8:00 és este 6:00 óra között) normál munkanapokon, az SAP székhelye által betartott
szünnapoknak megfelelően. Kizárólag az SAP Enterprise Support vonatkozásában a felek az SAP fiókhálózatához tartozó más székhelyt is
megjelölhetnek a Helyi munkaidő hivatkozásaként.

2.

Az SAP Enterprise Support alkalmazási területe A Licencbevevő igénybe veheti, és az SAP – az SAP által az adott Térségben [SAP BELSŐ
megjegyzés: ha a helyi licencszerződés nem határozza meg ezt a fogalmat, a szakaszt ennek megfelelően kell módosítani] általában
nyújtott hasonló szolgáltatások mértékéig – biztosítani köteles az SAP Enterprise Support támogatási szolgáltatásokat. Az SAP Enterprise Support
jelenlegi tartalma:
Folyamatos fejlődés és innováció
 A licencbe vett Enterprise Support Solutions új szoftverkiadásai, a frissítésekhez szükséges eszközökkel és eljárásokkal.
 Támogató csomagok – ezek olyan javítócsomagok, amelyekkel csökkenthető az egyes javítások külön megvalósítására fordított energia. A
támogató csomagok olyan javításokat is tartalmazhatnak, amelyek a meglévő funkciókat a megváltozott jogi követelményekhez és
szabályozásokhoz alakítják.
 Az SAP bővített funkciókat és/vagy további fejlesztéseket nyújthat az SAP Business Suite 7 alapalkalmazásaihoz (a 2008-ban szállított SAP
ERP 6.0, valamint az SAP CRM 7.0, SAP SCM 7.0, SAP SRM 7.0 és SAP PLM 7.0 alverzióitól kezdve) bővítő csomagok segítségével vagy
bármely más módon. Az SAP naptári évenként egy bővítő csomagot vagy más frissítést ad ki, egy SAP alapalkalmazás fő karbantartása
esetén.
 Technológiai frissítések, amelyek harmadik felek operációs rendszereit és adatbázisait támogatják. Rendelkezésre álló ABAP-forráskód az
SAP szoftverekhez[SAP BELSŐ Megjegyzés: ha a „szoftver” fogalmat a helyi licencszerződés határozza meg, ezt a szakaszt
módosítani kell], alkalmazásokhoz és a kiegészítésként kiadott és támogatott funkciómodulokhoz.
 A szoftverek változtatás-kezelésének – például a módosított konfigurációs beállítások vagy az Enterprise Support Solutions frissítéseinek –
támogatása, többek között, tartalom és tájékoztató anyagok révén, ügyfélpéldány- és entitáspéldány-eszközök, valamint testre szabást
összehasonlító eszközök révén történik.
 Az SAP a Licencbevevőnek naptári évenként legfeljebb öt (5) napra biztosít távtámogatási szolgáltatást az SAP szoftvermérnökei révén.
o segítség a Licencbevevő részére a legújabb SAP bővítő csomag megújult lehetőségeinek értékelésében, valamint abban, hogy a
csomag miként telepíthető a Licencbevevő üzleti folyamatainak megfelelően.
o tudásközvetítő munkamenetek (súlyozva egy nap) által történő útmutatás a Licencbevevőnek, egy meghatározott SAP
szoftverre/alkalmazásra vagy globális támogatási gerinchálózatra vonatkozóan.
o A tartalom- és munkamenet-ütemezések jelenleg a http://service.sap.com/enterprisesupport weblapon érhetők el. Az ütemezés, az
elérhetőség és a szállítás módja az SAP döntése.
 Az SAP a Licencbevevőnek irányított önkiszolgáló szolgáltatásokat nyújt az SAP Solution Manager Enterprise Edition részeként, így a
Licencbevevő a kiválasztott Enterprise Support Solutions technikai megoldásainak kezelését optimalizálhatja.
 Az Enterprise Support Solutions konfigurációs irányelvei és tartalma általában az SAP Solution Manager Enterprise Edition terméken
keresztül átadásra (lásd még: az SAP „SAP Business Solution Configuration Standard” nevű terméknormája).
 Az SAP System Administration legjobb gyakorlatai és az SAP szoftver számára készült SAP Solution Operations megoldási műveletek.
 Az SAP konfigurációs és működési tartalma az Enterprise Support Solutions szerves részeként részesül támogatásban.
 Az SAP Application Lifecycle Management tartalma, eszközei és folyamatleírásai az SAP Solution Manager Enterprise Edition, az Enterprise
Support Solutions szoftver és/vagy az Enterprise Support Solutions megfelelő dokumentációjának része.

A bővítő csomagok és más SAP szoftverfrissítések speciális támogatása
Az SAP speciális, távoli ellenőrzést nyújt, amellyel az SAP megoldási szakértői elemzik a tervezett és a meglévő módosításokat, és azonosítják a
Licencbevevő egyéni kódja, a bővítő csomagok és a többi Enterprise Support Solutions frissítés közötti lehetséges ütközéseket. Minden egyes
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ellenőrzés a Licencbevevő alap üzleti folyamataihoz tartozó lépések egy adott módosítására vonatkozik. A Licencbevevő SAP szoftvertermékenként
és naptári évenként két szolgáltatásra jogosult az alábbi kategóriák egyikéből.
 Módosítás indokolása: a Licencbevevő átadja az SAP által kért dokumentációt arról, hogy az SAP Solution Manager Enterprise Edition
terméken milyen mértékű és jellegű egyéni módosítás van érvényben vagy tervben, és ezen dokumentáció alapján az SAP meghatározza,
hogy az Enterprise Support Solutions mely normál funkciói tudják kielégíteni a Licencbevevő igényeit (részletek: http://service.sap.com/).
 Egyéni kód fenntarthatósága: a Licencbevevő átadja az SAP által kért dokumentációt arról, hogy az SAP Solution Manager Enterprise Edition
terméken milyen mértékű és jellegű egyéni módosítás van érvényben vagy tervben és ezen dokumentáció alapján az SAP meghatározza,
hogy mely felhasználói kilépések (user exits) és szolgáltatások állnak rendelkezésre az egyéni kód és az SAP kód megkülönböztetésére
(részletek: http://service.sap.com/).
Globális támogatási gerinchálózat
 SAP Service Marketplace – az SAP tudásbázisa és az SAP tudásközvetítő extranet szolgáltatása, amelyen az SAP kizárólag partnerei és
Licencbevevői számára tesz elérhetővé tartalmakat és szolgáltatásokat.
 Az SAP Service Marketplace honlapon olvasható SAP Notes közlemények dokumentálják a szoftverhibákat, valamint a hibák kijavításáról,
elkerüléséről és kiküszöböléséről tartalmaznak tájékoztatást. Az SAP Note közlemények olyan kódolási javításokat is tartalmazhatnak,
amelyeket a Licencbevevők SAP rendszerükben megvalósíthatnak. Az SAP Notes közlemények emellett kapcsolódó problémákat,
Licencbevevőktől származó kérdéseket és javasolt megoldásokat (pl. beállítások testre szabása) is dokumentálnak.
 SAP Note Assistant – az eszköz segítségével SAP-összetevőkhöz tartozó külön kiigazítások és javítások telepíthetők.
 SAP Solution Manager Enterprise Edition – a 2.4 szakaszban foglaltak szerint
Létfontosságú támogatás
 Az SAP globális üzenetkezelése az Enterprise Support Solutions termékhez kapcsolódó problémák kezelésére, beleértve a kezdeti
reakcióidőre és a kiigazító műveletre vonatkozó szolgáltatásszint-megállapodást (SLA) is (bővebb információ a 2.1.1 szakaszban található).
 SAP Support Tanácsadó Központ – a 2.2 szakaszban foglaltak szerint.
 Folyamatos minőség-ellenőrzés – a 2.3 szakaszban foglaltak szerint.
 Globális éjjel-nappali hibaok-elemzés és eszkalációs eljárások az alábbi 2.1 szakaszban foglaltak szerint.
 Egyéni kód hibaok-elemzése: a Licencbevevő azon egyéni kódjaihoz, amelyet az SAP fejlesztői munkaterülettel hozott létre, az SAP
létfontosságú támogatást biztosít a hibaok-elemzés területén, a Globális üzenetkezelő folyamat, valamint a 2.1.1, 2.1.2 és 2.1.3 szakaszban
megfogalmazott szolgáltatásszint-megállapodás „nagyon sürgős” és „sürgős” üzenetprioritásra vonatkozó kitételei szerint. Ha a Licencbevevő
egyéni kódja az SAP mindenkori normáinak megfelelően dokumentált (részletek: http://service.sap.com/), az SAP útmutatást adhat a
Licencbevevőnek a probléma megoldásában.
Egyéb összetevők, módszerek, tartalom és közösségi részvétel
 Megfigyelő összetevők és ügynökök az elérhető erőforrásokat figyelő és az Enterprise Support Solutions rendszerállapot-adatainak gyűjtését
végző rendszerekhez (pl. SAP Early Watch Alert).
 Az előre konfigurált tesztsablonok és tesztesetek általában az SAP Solution Manager Enterprise Edition részét képezik. Az SAP Solution
Manager Enterprise Edition a Licencbevevő tesztelő tevékenységét jelenleg a következő funkciókkal is segíti:
o
Az Enterprise Support Solutions tesztadminisztrálása az SAP Solution Manager Enterprise Edition részeként nyújtott funkciók
használatával
o
A „Quality-Gates“ kezelésének minőségbiztosítása
o
Az SAP által biztosított eszközök az automatikus teszteléshez
o
Olyan, az SAP által nyújtott eszközök, amelyek a regressziós teszt hatókörének optimalizálásában segítnek. Ezek az eszközök
támogatják azon üzleti folyamatok azonosítását, amelyekre az SAP Software Solutions tervezett módosításai hatással vannak,
javaslatokat tesznek a teszt hatókörét illetően, valamint segítik a teszttervek létrehozását (részletek: http://service.sap.com/).
 A hatékonyság javítását célzó tartalom- és kiegészítő eszközök, amelyek bevezetési módszereket és standard eljárásokat, bevezetési
útmutatót (Implementation Guide, IMG) és üzleti konfigurációs (Business Configuration, BC) készleteket tartalmazhatnak.
 Az SAP Service Marketplace honlapon elérhető irányelvek, amelyben bevezetési és működési folyamatok, valamint a költségek, kockázatok
csökkentését segítő tartalmak szerepelhetnek. A tartalom jelenlegi elemei:
o
End-to-End Solution Operations: a Licencbevevő SAP szoftvertermékében végrehajtott, végpontok közötti műveletek
optimalizálásával segít a Licencbevevőnek.
o
Run SAP metodológia: az alkalmazáskezelésben, az üzleti folyamatok műveleteiben és az SAP NetWeaver® technológiai platform
felügyeletében segíti a Licencbevevőt. Jelenlegi tartalma:

Az SAP szoftverműveletekkel kapcsolatos normái (SAP standards for solution operations)

A Run SAP útmutatója az end-to-end (végpontok közötti) megoldási műveletek megvalósításához

További eszközök, köztük az SAP Solution Manager Enterprise Edition alkalmazáskezelő megoldás. További információk
a Run SAP metodológiáról: http://service.sap.com/runsap
 Az SAP legjobb üzleti gyakorlatokról, szolgáltatási kínálatról stb. tájékoztató vevő- és partnerközösségében való részvétel (az SAP Service
Marketplace honlapon keresztül)
2.1. Globális üzenetkezelés és Szolgáltatásszint-megállapodás (SLA). Ha a Licencbevevő hibás programműködést jelez, az SAP a hibák
javításáról, elkerüléséről és kiküszöböléséről tájékoztatva támogatja a Licencbevevőt. Az ilyen támogatás fő csatornája az SAP által nyújtott
támogatási infrastruktúra. A Licencbevevő bármikor küldhet hibaüzenetet. Az üzenet állapota mindig elérhető a hibamegoldási folyamatban részt
vevő személyek számára. További részletek az üzenetprioritások definíciójáról: 67739. számú SAP Note.
Kivételes esetekben a Licencbevevő telefonon is kapcsolatba léphet az SAP-val. Az ilyen (és a más módon nyújtott) kapcsolathoz az szükséges,
hogy a Licencbevevő távoli elérést biztosítson az SAP számára a 3.2(iii) szakaszban foglaltak szerint.
A következő szolgáltatásszint-megállapodások („SLA” vagy „SLA-k”) a Licencbevevő minden olyan támogatási üzenetére vonatkoznak, amelyet az
SAP 1-es vagy 2-es prioritású üzenetként elfogad, és amely az itt meghatározott előfeltételeknek megfelel. Ezek a szolgáltatásszintmegállapodások jelen Szerződéskiegészítésben szereplő Érvényesség kezdetét követő első teljes naptári negyedévben lépnek életbe. Jelen
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dokumentumban a „naptári negyedév” az a három hónapos időszak, amely az adott naptári évben március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án
és december 31-én ér véget.
2.1.1 Kezdeti válaszidőkre vonatkozó szolgáltatásszint-megállapodás:
a. 1-es prioritású támogatási üzenet („nagyon sürgős”). Az SAP az 1-es prioritású támogatási üzenetekre az 1-es prioritású támogatási üzenet
SAP-hoz történő beérkezését követő egy (1) órán belül köteles válaszolni (a nap 24 órájában, a hét minden napján). Az üzenet akkor tekinthető 1es prioritású üzenetnek, ha a probléma nagyon súlyos következménnyel járhat a normál üzleti tranzakciók szempontjából, és akadályozza a
sürgős, üzletmenet szempontjából kritikus munka elvégzését. Általában a következő körülmények okozzák az ilyen üzeneteket: teljes
rendszerleállás, a központi SAP funkciók hibás működése a Termelési rendszerben, illetve Kiemelt problémák.
b. 2-es prioritású támogatási üzenetek („Sürgős”). Az SAP a 2-es prioritású támogatási üzenetre az SAP Helyi munkaidőben történő beérkezést
követő négy (4) órán belül köteles válaszolni. Az üzenet akkor tekintendő 2-es prioritású üzenetnek, ha a hiba súlyosan érinti a Termelési
rendszerben a normál üzleti tranzakciókat, és a szükséges feladatok nem végezhetők el. Az ilyen hibák oka általában a tranzakciók és/vagy
feladatok elvégzéshez szükséges SAP funkciók helytelen működése vagy működésképtelensége.
2.1.2 Szolgáltatásszint-megállapodás az 1-es prioritású támogatási üzenetre adott javító művelet határidejéről: a Licencbevevő 1-es prioritású
támogatási üzenetére az SAP a kézhez vételt követő négy (4) órán belül (a hét minden napján, napi huszonnégy órában) köteles a megoldást,
áthidaló lehetőséget vagy a megoldás intézkedési tervét („Javító művelet”) biztosítani („Javító műveletre vonatkozó SLA”). Ha Javító műveletként
az SAP intézkedési tervet biztosít a Licencbevevőnek, az intézkedési tervnek tartalmaznia kell: (i) a megoldási folyamat állapotát; (ii) a tervbe vett
következő lépéseket beleértve a megfelelő SAP erőforrások azonosítását; (iii) a Licencbevevő által a megoldási folyamat elősegítéséhez
elvégzendő műveleteket; (iv) az SAP tervezett lépéseit, a lehető legrészletesebben; valamint (v) az SAP által végzett következő állapotfrissítés
idejét. Az állapotfrissítéseknek tartalmazniuk kell az elvégzett műveletek összegzését; a tervbe vett következő lépéseket; továbbá a következő
állapotfrissítés idejét. A javító műveletre vonatkozó SLA a teljes feldolgozási időnek csak azon részére vonatkozik, amely alatt az üzenetet az SAP
feldolgozza. („Feldolgozási idő”). A Feldolgozási idő nem foglalja magában azt az időt, amely alatt az üzenet állapota „Ügyfélművelet” vagy „SAP
által javasolt megoldás”, ahol (a) az „Ügyfélművelet” állapot azt jelenti, hogy a támogatási üzenetet az SAP átadta a Licencbevevőnek, és (b) az
„SAP által javasolt megoldás” állapot azt jelenti, hogy az SAP az itt leírtak szerint Javító műveletet nyújtott. A Javító műveletre vonatkozó SLA
akkor tekinthető teljesítettnek, ha négy (4) órán belül: az SAP megoldást vagy áthidaló lehetőséget biztosít, illetve átadja a megoldás intézkedési
tervét; továbbá, ha a Licencbevevő elfogadja az üzenet prioritásszintjének csökkentését.
2.1.3 Előfeltételek és kizárások.
2.1.3.1 Előfeltételek A SLA-k csak akkor érvényesek, ha a következő előfeltételek teljesülnek: (i) a 2. szakaszban kifejtett Egyéni kód
hibaelemzése kivételével a hibaüzenetek minden esetben az Enterprise Support Solution olyan kiadásaira vonatkoznak, amelyeket az SAP „nem
korlátozott szállítás” szállítási állapotba sorol; (ii) a Licencbevevő a támogatási üzenetet angolul, az SAP Solution Manager Enterprise Edition
terméken keresztül, az SAP mindenkori támogatásiüzenet-feldolgozó bejelentkezési folyamatával küldi el, és tartalmazza a lényeges
nélkülözhetetlen részleteket (az 16018. számú, illetve a jövőben annak helyére lépő SAP Note szerint), hogy az SAP lépéseket tegyen a bejelentett
hiba megoldása érdekében; (iii) a támogatási üzenet az Enterprise Support Solutions olyan kiadására vonatkozik, amelyik a Fő karbantartás vagy a
Kiterjesztett karbantartás szakaszban van.
Az 1-es prioritású támogatási üzenet esetén a következő előfeltételeket is teljesítenie kell a Licencbevevőnek: (a) a probléma és annak üzleti
hatása kellően részletezett ahhoz, hogy az SAP felmérhesse a problémát; (b) a Licencbevevő a hét minden napján, a nap huszonnégy (24)
órájában olyan angolul tudó kapcsolattartót tesz elérhetővé az SAP céggel való kommunikációra, aki megfelelően képzett és jártas ahhoz, hogy
segítsen az 1-es prioritású üzenet megoldásában a Licencbevevő itt kifejtett kötelezettségei értelmében; valamint (c) a Licencbevevő olyan
kapcsolattartót biztosít, aki távoli kapcsolatot tud létesíteni a rendszerhez, és a biztosítja a szükséges bejelentkezési adatokat az SAP számára.
2.1.3.2 Kizárások Az SAP Enterprise Support termékre vonatkozóan a következő típusú, 1-es prioritású üzenetek kifejezetten kizárandók a
Szolgáltatásszint-megállapodásokból: (1) azon támogatási üzenetek, amelyek az Enterprise Support Solutions olyan kiadására, verziójára és/vagy
funkciójára vonatkoznak, amelyeket kifejezetten a Licencbevevő számára fejlesztettek ki (nem kizárólag beleértve az SAP Custom Development
és/vagy az SAP leányvállalatok által kifejlesztett termékeket) kivéve az SAP fejlesztési munkaterületen létrehozott egyéni kódot; (ii) azok a
támogatási üzenetek, amelyek az adott ország olyan verziójára vonatkoznak, amelyek nem az Enterprise Support Solutions részei, hanem partneri
kiegészítőként, bővítésként vagy módosításként lettek bevezetve, kifejezetten kizárandók még akkor is, ha ezeket az országos verziókat az SAP
vagy az SAP leányvállalata készítette; (iii) a támogatási üzenet mögött rejlő alapvető ok nem a hibás működés, hanem a funkció hiánya („fejlesztési
kérelem”), vagy a támogatási üzenet konzultációs kérelemnek számít.
2.1.4 Szolgáltatásszint-kredit.
2.1.4.1 Az SAP fent ismertetett szolgáltatásszint-megállapodásaiból fakadó kötelezettségei akkor tekinthetők teljesítettnek, ha az adott naptári
negyedévben valamennyi SLA-t tekintve az összevont esetek 95 százalékában a számára megengedett időn belül reagált. Licencbevevő elfogadja,
hogy abban az esetben, ha Licencbevevő az Enterprise Support időszaka alatt a fent említett SLA-k értelmében bármely naptári negyedévben –
valamennyi szolgáltatásszint-megállapodás vonatkozásában együttesen – húsznál (20) kevesebb üzenetet küld, az SAP fent ismertetett
szolgáltatásszint-megállapodásából fakadó kötelezettségei akkor is teljesítettnek tekinthetők, ha a vonatkozó Naptári negyedévben az SAP a fent
ismertetett szolgáltatásszint-megállapodás időkeretét legfeljebb egy támogatási üzenetben lépte túl.
2.1.4.2. A fenti 2.1.4.1 szakasz értelmében, ha az SLAk időkorlátai nem teljesülnek („Mulasztás”), a következő szabályok és eljárások lépnek
érvénybe: (i) a Licencbevevőnek értesítenie kell az SAP-t minden egyes feltételezett Mulasztásról; (ii) az SAP-nak kötelessége kivizsgálnia az ilyen
reklamációkat, és írásos jelentésben kell bizonyítania, illetve cáfolnia a Licencbevevő állításának helyességét; (iii) a Licencbevevőnek megfelelő
segítséget kell nyújtania az SAP cégnek az olyan hibák és folyamatok kijavítására tett erőfeszítéseiben, amelyek gátolják az SAP céget a SLA-k
végrehajtásában; (iv) jelen 2.1.4 szakasz értelmében, ha a jelentés alapján bebizonyosodik az SAP mulasztása, az SAP cégnek kötelessége
Szolgáltatásszint-kreditet („SLC”) jóváírnia a Licencbevevő következő SAP Enterprise Support díjszámláján, amelynek mértéke jelentett és
bizonyított Mulasztásonként a Licencbevevő aktuális negyedévi SAP Enterprise Support díjszámlájának negyed százaléka (0,25%), de
negyedévenként legfeljebb a Licencbevevő aktuális negyedévi SAP Enterprise Support díjszámlájának öt százaléka (5%). A Licencbevevő
felelőssége, hogy egy hónapon belül értesítse az SAP céget a Szolgáltatásszint-kreditről az olyan naptári negyedév után, amelyben mulasztás
történt. Ha az SAP nem kap írásos értesítést a Licencbevevő jól megalapozott, Szolgáltatásszint-kreditre vonatkozó követeléséről, nem köteles
kötbért fizetni. A 2.1.4 szakaszban kifejtett Szolgáltatásszint-kredit a Licencbevevő egyetlen és kizárólagos jogorvoslata bármely feltételezett vagy
tényleges Mulasztásra.

3
SAP Confidential
SAP Enterprise Support Schedule huHU.v.1-2013

2.2 SAP Support Advisory Center(SAP Támogatási tanácsadó központ)A közvetlenül az Enterprise Support Solutions termékre vonatkozó 1es prioritású és Kiemelt problémák esetében az SAP az SAP támogatási szervezetén belül rendelkezésre bocsát egy globális egységet a
létfontosságú támogatásokkal kapcsolatos kérelmek számára (a „Támogatási tanácsadó központ”). A Támogatási tanácsadó központ a következő
létfontosságú támogatási feladatokat látja el: (i) Kiemelt problémák távtámogatása – a kiegészítő eszkalációs szinten működő támogatási
tanácsadó központ éjjel-nappali hibaok-elemzést biztosít a hibák azonosításához; (ii) folyamatos minőségellenőrzés biztosításának megtervezése
a Licencbevevő informatikai részlegével együttműködésben ideértve az ütemezés és az átadás egyeztetését; (iii) naptári negyedévenként egy SAP
Enterprise Support jelentés készítése igény szerint; (iv) a Licencbevevő kérésére első távoli tanúsítást nyújtása az SAP Ügyféltapasztalatközponthoz; valamint (v) útmutatást biztosítása olyan esetekben, amikor a folyamatos minőségellenőrzések (az alábbi 2.3 szakaszban foglaltak
szerint), az SAP intézkedési terve és/vagy írásos javaslata az Enterprise Support Solutions kritikus állapotát jelzi (pl. a például a vörös CQC
(folyamatos minőségirányítás) jelentés).
Az SAP Solution Manager Enterprise Edition terméken keresztül végzett folyamatos minőségellenőrzés biztosítására való felkészülésként a
Licencbevevő kapcsolattartója és az SAP egy alkalommal együttesen elvégzi az Enterprise Support Solutions kötelező beállítását („Kezdő
értékelés”). A Kezdő értékelésnek az SAP normáin és dokumentációján kell alapulnia.
A kijelölt SAP Támogatási tanácsadó központ nyelve angol, és a nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésre áll a Licencbevevő
kapcsolattartója vagy megbízottja számára (az alábbiakban meghatározott módon) a létfontosságú támogatási kérések megválaszolására. A helyi
és globális telefonszámok listája az 560499. számú SAP Note-ban található.
A Támogatási tanácsadói központ csak a fent említett létfontosságú, támogatással kapcsolatos feladatok ügyében hívható, amennyiben ezek a
feladatok közvetlenül az Enterprise Support Solutions terméket érintő problémákra és eszkalációkra vonatkoznak.
2.3 SAP folyamatos minőség-ellenőrzéseAz SAP szoftvertermékekhez – például Go Live (Éles indítás), frissítés, migrációhoz vagy Kiemelt
problémák – kapcsolódó kritikus helyzetekben az SAP naptári évenként és SAP szoftvertermékenként legalább egyszer folyamatos minőségellenőrzést („CQC” - „Folyamatos minőség-ellenőrzés”) biztosít.
A folyamatos minőség-ellenőrzés egy vagy több manuális vagy automatikus távoli szervizmunkából állhat. Az SAP további folyamatos minőségellenőrzést is nyújthat olyan esetekben, amelyeknél az SAP EarlyWatch Alert létfontosságú riasztásokat jelez vagy olyan esetekben, amikor a
Licencbevevő és az SAP tanácsadó központ együttesen megállapodik abban, hogy a szolgáltatást Kiemelt problémaként kell kezelni. A feleknek
kölcsönösen jóvá kell hagyniuk a részleteket (például a folyamatos minőség-ellenőrzés pontos típusát és annak prioritásait, valamint az SAP
feladatait és a Licencbevevő együttműködési kötelezettségeit). A folyamatos minőség-ellenőrzés végén az SAP a Licencbevevő számára további
intézkedési tervet és/vagy írásos javaslatokat biztosít.
A Licencbevevő tudomásul veszi, hogy a folyamatos minőség-ellenőrzési munkameneteket részben vagy egészben az SAP és/vagy az SAP
tanúsított partnere SAP-alvállalkozóként biztosítja az SAP folyamatos minőség-ellenőrzési normáival és módszereivel összhangban. A
Licencbevevő vállalja a megfelelő erőforrások – többek között, de nem kizárólag beleértve: a berendezések, az adatok, a tájékoztatás, a célnak
megfelelő és együttműködő személyzet – biztosítását az alábbi folyamatos minőség-ellenőrzés elősegítése érdekében.
A Licencbevevő tudomásul veszi, hogy az SAP a folyamatos minőség-ellenőrzés átütemezését legfeljebb évi három alkalomra korlátozza. Az
átütemezésnek legalább 5 munkanappal a tervezett szolgáltatási dátum előtt kell megtörténnie. Amennyiben a Licencbevevő ezen irányelveket
nem követi, az SAP nem kötelezhető arra, hogy az éves folyamatos minőség-ellenőrzést a Licencbevevő számára biztosítsa.
2.4 SAP Solution Manager Enterprise Edition az SAP Enterprise Support szolgáltatáshoz kapcsolódóan.
2.4.1 Az SAP Solution Manager Enterprise Edition (és az SAP Solution Manager Enterprise Edition bármely itt leírt bármely későbbi verziója)
jelen Szerződés hatálya alá tartozik, és kizárólag a következő célokat szolgálja az SAP Enterprise Support szolgáltatáshoz kapcsolódóan: (i) az
SAP Enterprise Support és a támogatási szolgáltatások biztosítása a Licencbe vett termékekhez beleértve az Enterprise Support Solutions
termékhez kapcsolódó szoftverek és technológiai karbantartás szállítását és telepítését; és (ii) alkalmazások életciklus-kezelése a Licencbevevő
megoldásaira és a Licencbevevő által harmadik féltől beszerzett más szoftverösszetevőre és informatikai készletre vonatkozóan, feltéve hogy az
ilyen, harmadik féltől származó szoftverösszetevő és informatikai készlet az Enterprise Suppport Solutions termékkel együtt van használatban, és
szükséges ahhoz, hogy a Licencbevevő végre tudja hajtani az üzleti folyamatokat az SAP Solution Manager Enterprise Edition
megoldásdokumentációjában leírtaknak megfelelően („További támogatott készlet”) Az ilyen alkalmazási életciklus-kezelés kizárólag a következő
célokra korlátozódik:
 implementálás, konfigurálás, tesztelés, műveletek, folyamatos fejlesztés és diagnosztizálás
 eseménykezelés (ügyfélszolgálat), problémakezelés és módosítási kérelmek kezelése az SAP Solution Manager Enterprise Edition termékbe
integrált SAP CRM technológiában engedélyezettek szerint
 adminisztráció, figyelés, jelentéskészítés és üzleti intelligencia az SAP Solution Manager Enterprise Edition termékbe integrált SAP
NetWeaver technológiában engedélyezettek szerint. Üzleti intelligencia is végrehajtható, ha a Licencbevevő az Enterprise Support Solutions
részeként licencbe veszi a megfelelő SAP BI-szoftvert.
A 2.4.1(ii) szakaszban leírtak szerint az alkalmazási életciklus-kezeléshez a Licencbevevőnek nem szükséges külön csomaglicenc az SAP
CRM megoldáshoz. A Licencbevevőnek a megfelelő számú nevesített felhasználói licenccel kell rendelkeznie az SAP Solutions Manager
használatához.
2.4.2 Az SAP Solution Manager Enterprise Edition nem használható a fent megnevezettektől eltérő célokra. A fenti megszorítás korlátozása
nélkül, a Licencbevevő nem használhatja az SAP Solution Manager Enterprise Edition terméket (i) CRM-forgatókönyvekhez, mint például
szolgáltatási tervek, szerződések, szolgáltatásmegerősítés kezelése, kivéve a 2.4.1 szakaszban kifejtett CRM-forgatókönyveket; (ii) a fent
említettektől eltérő típusú SAP NetWeaver használatra vagy (iii) alkalmazási életciklus-kezelésre, különösen eseménykezelésre (ügyfélszolgálat),
kivéve a Licencbe vett termékeket és a További támogatott készleteket, valamint (iv) nem informatikai jellegű szolgáltatásképességekre nem
kizárólagosan beleértve a HR, a pénzügy vagy a beszerzés területét.
2.4.3 Az SAP – saját döntése alapján – időről-időre frissítheti az SAP Solution Manager Enterprise Edition jelen 2.4 szakaszban kifejtett
felhasználási eseteit az SAP Service Marketplace webhelyen, a http://service.sap.com/solutionmanager weblapon.
2.4.4 Az SAP Solution Manager Enterprise Edition terméket a Licencbevevő csak nevesített felhasználókkal a Szoftverre vonatkozó licencbe vett
jogainak megfelelően használhatja és kizárólag a Licencbevevő belső üzleti műveleteinek támogatására végzett SAP megoldással kapcsolatos
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támogatási célokra. Az SAP Solution Manager Enterprise Edition fent felsoroltakon kívüli bármely lehetőségének az SAP Enterprise Support
szolgáltatással való használatához az SAP írásos engedélye szükséges, még ha ezek a képességek elérhetők is az SAP Solution Manager
Enterprise Edition termékhez, vagy kapcsolódnak ahhoz. A fenti, nevesített felhasználókra vonatkozó korlátozással együtt a Licencbevevő jelen
Szerződéskiegészítés hatálya alatt jogosult bármely alkalmazottjának engedélyezni a webes önkiszolgáló szolgáltatást az SAP Solution Manager
Enterprise Edition megoldásban a következő kizárólagos célokra: támogatási jegyek létrehozása, támogatási jegyek állapotának kérelmezése és a
Licencbe vett termékhez és a További támogatott készletekhez közvetlenül kapcsolódó információk lezárása.
2.4.5 Ha a Licencbevevő megszünteti az SAP Enterprise Support támogatást, és SAP Standard Support támogatást kap a 6. szakaszban
foglaltak szerint, akkor az SAP Support hatálya alatt a Licencbevevő befejezi az SAP Solution Manager Enterprise Edition használatát. Ettől az
időponttól kezdve a Licencbevevő SAP Solution Manager Enterprise Edition használatát az SAP Standard Support Szerződéskiegészítés
felhasználási feltételei szabályozzák.
2.4.7 A Licencbevevő nem ajánlhatja fel szolgáltatásként az SAP Solution Manager Enterprise Edition használatát harmadik félnek, még ha a
harmadik fél SAP szoftvert és nevesített felhasználót vett is licencbe. Abban az esetben, ha a harmadik fél a Szerződés szerint jogosult az SAP
szoftver használatára, akkor a harmadik fél hozzáférhet az SAP Solution Manager Enterprise Edition megoldáshoz kizárólag a Licencbevevő belső
üzleti műveleteinek támogatására végzett SAP megoldással kapcsolatos támogatási célokra.
3.

A Licencbevevő felelősségi köre.
3.1 Az SAP Enterprise Support program kezelése. Az itt ismertetett SAP Enterprise Support szolgáltatás igénybevételéhez Licencbevevőnek
megfelelő képesítéssel rendelkező, angolul beszélő kapcsolattartót kell kijelölnie a támogatási tanácsadó központ számára saját SAP
Ügyféltapasztalat-központjában („Kapcsolattartó”), és meg kell adnia a kapcsolattartás adatait (különös tekintettel az e-mail címre és a
telefonszámra), amely alapján a Kapcsolattartó vagy a Kapcsolattartó meghatalmazott képviselője bármikor elérhető. A Licencbevevő
Kapcsolattartója a Licencbevevő meghatalmazott képviselője, aki jogosult a Licencbevevő nevében döntéseket hozni, vagy ilyen döntések
meghozatalát indokolatlan késedelem nélkül megvalósítani.
3.2 Egyéb követelmények. Az alább ismertetett SAP Enterprise Support támogatás igénybe vételéhez a Licencbevevőnek a következő
követelményeknek is meg kell felelnie:
(i) Folyamatosan fizeti az Enterprise Standard Support díjakat a Szerződésnek és a jelen Szerződéskiegészítésnek megfelelően.
(ii) A Szerződésből és a Szerződéskiegészítésből adódó egyéb kötelezettségeit is teljesíti.
(iii) Az SAP által meghatározott standard technikai eljárással távoli hozzáférést létesít és tart fenn, valamint biztosítja az SAP számára az összes
szükséges jogosultságot különös tekintettel az üzenetkezelés részét képező távoli problémaelemzésre. Ennek a távoli hozzáférésnek korlátlannak
kell lennie a támogatási üzenetet kezelő SAP-alkalmazott nemzetiségére és tartózkodási országára vonatkozóan. Licencbevevő elfogadja, hogy a
hozzáférés biztosításának meghiúsulása késedelmet okozhat az üzenetkezelésben és javító eljárásokban, illetve akadályozhatja az SAP-t a
hatékony segítségnyújtásban. A támogatási szolgáltatásokhoz szükséges szoftverösszetevőket is telepíteni kell. További információk: 91488.
számú SAP Note.
(iv) Olyan, SAP által tanúsított Ügyféltapasztalat-központot hoz létre és tart fenn, amely megfelel az alábbi, 4. szakaszban leírt követelményeknek.
(v) Rendelkezik telepített, konfigurált és működőképes SAP Solution Manager Enterprise Edition szoftverrel, a Basis legfrissebb
javítóprogramjaival, valamint az SAP Solution Manager Enterprise Edition legfrissebb támogató csomagjaival.
(vi) Aktiválja az SAP EarlyWatch Alert szolgáltatást a termelési rendszerekre, és adatokat ad át a Licencbevevő termelési SAP Solution Manager
Enterprise Edition rendszerének. A szolgáltatás üzembe helyezését az 1257308. számú SAP Note ismerteti.
(vii) Elvégzi a Kezdő értékelést a 2.2 szakaszban ismertetett módon, valamint megvalósítja az SAP által kötelezőként megjelölt valamennyi
javaslatot.
Kapcsolatot hoz létre a Licencbevevő SAP Solution Manager Enterprise Edition telepítése és az SAP, valamint az Enterprise Support Solutions és
a Licencbevevő SAP Solution Manager Enterprise Edition telepítése között. Licencbevevő kezeli a megoldás leírását és az alap üzleti folyamatokat
a Licencbevevő SAP Solution Manager Enterprise Edition rendszerében minden Termelési rendszer és a Termelési rendszerekhez kapcsolt
rendszer esetén. Licencbevevő minden, a Licencbevevő SAP Solution Manager Enterprise Edition rendszerén végzett implementációs és frissítési
projektet dokumentál.
(ix) Az SAP Solution Manager Enterprise Edition teljes körű engedélyezése és aktiválása érdekében a Licencbevevő betartja a vonatkozó
dokumentációban foglaltakat.
(x) Licencbevevő vállalja, hogy minden módosításról megfelelő és naprakész nyilvántartást vezet, és azt szükség esetén azonnal az SAP
rendelkezésére bocsátja.
(xi) Minden hibaüzenetet a mindenkori SAP támogatási infrastruktúra használatával küld el, amelyet az SAP bocsát rendelkezésére és amelyet az
SAP időnként frissít, újabb verzióra cserél, vagy bővítménnyel lát el.
(xii) Sszükségtelen késedelem nélkül értesíti az SAP-t minden, a Licencbevevő telepítéseit és nevesített felhasználóit érintő módosításról és
minden olyan információról, amely lényeges az Enterprise Support Solutions számára.

4.

Ügyféltapasztalat-központ.
4.1 Az Ügyféltapasztalat-központ szerepe. Annak érdekében, hogy az SAP Enterprise Support termékben rejlő lehetőségeket teljes mértékben
ki tudja aknázni, a Licencbevevőnek Ügyféltapasztalat-központot („Customer Center of Expertise” vagy „Customer COE”) kell létrehoznia. Az
Ügyféltapasztalat-központot a Licencbevevő jelöli ki központi kapcsolattartási pontként az SAP támogatási szervezetével való kommunikációra.
Állandó tapasztalatközpontként az Ügyféltapasztalat-központ a hatékony megvalósításban, újításban, működésben, az üzleti folyamatok és az SAP
szoftvertermékkel kapcsolatos rendszerek minőségének fenntartásában támogatja a Licencbevevőt az SAP által biztosított Run SAP metodológia
alapján (a Run SAP metodológiáról bővebben a http://service.sap.com/runsap weblapon olvashat). Az Ügyféltapasztalat-központnak az alap üzleti
folyamatműveleteket teljes mértékben fednie kell. Az SAP azt javasolja, hogy az Ügyféltapasztalat-központ megvalósítását oly módon kezdje,
mintha az egy projekt lenne, amely párhuzamosan halad a funkcionális és technikai megvalósítás projektjeivel.
4.2 Az Ügyféltapasztalat-központ alapvető funkciói. Az Ügyféltapasztalat-központnak a következő alapvető funkcióknak kell megfelelnie:
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Ügyfélszolgálat: az ügyfélszolgálat létrehozása és működtetése az infrastruktúra vagy az alkalmazás platformjain, valamint a kapcsolódó
alkalmazásokat támogató megfelelő számú támogatási konzulenssel, normál munkaidőben legalább napi 8 órában, a hét 5 napján (hétfőtől
péntekig). A Licencbevevő támogatási folyamatát és képességeit közösen kell áttekinteni a szolgáltatástervezési folyamat és a tanúsító ellenőrzés
keretében.



Szerződésadminisztráció: Az SAP-val kapcsolatban felmerülő szerződések és licencek feldolgozása (licenc vizsgálat, karbantartás
számlázása, kiadási megrendelések feldolgozása, felhasználói főadatok és telepítési adatok kezelése).



Újítási kérelmek koordinálása: fejlesztési kérelmek összegyűjtése és koordinálása a Licencbevevőtől és/vagy annak leányvállalataitól,
amennyiben a Szerződés értelmében a leányvállalatok jogosultak az Enterprise Support Solutions használatára. Ebben a szerepkörben az
Ügyféltapasztalat-központnak arra is alkalmasnak kell lennie, hogy interfészként működjön az SAP felé minden olyan lépés megtételében és
döntés meghozatalában, amellyel az Enterprise Support Solutions nem kívánatos módosítása elkerülhető és annak biztosítására, hogy a tervezett
módosítások az SAP szoftver- és kiadásstratégiájával összhangban legyenek.



Információkezelés: információterjesztés (például belső bemutatók, tájékoztatók és marketing) az Enterprise Support Solutions-ról és a
Licencbevevő szervezetén belül működő Ügyféltapasztalat-központról.



Folyamatos minőség-ellenőrzés és távoli szolgáltatástervezés: a Licencbevevő rendszeresen együttműködik az SAP-val a
szolgáltatástervezési folyamatok során. A szolgáltatástervezés a kezdeti megvalósítás alatt indul, és később rendszeresen folytatódik.
4.3 Az Ügyféltapasztalat-központ tanúsítása. Licencbevevő köteles tanúsított Ügyféltapasztalat-központot létrehozni, ha a későbbiekben a
következők bekövetkeznének: (i) tizenkét (12) hónap eltelik az Érvényesség kezdetétől; vagy (ii) hat (6) hónap telik el attól kezdve, hogy a
Licencbevevő legalább egy Enterprise Support szolgáltatást vett igénybe a normál üzleti műveletekhez éles módban. A későbbi aktuális
Ügyféltapasztalat-központ SAP általi tanúsításához vagy újratanúsításához az Ügyféltapasztalat-központ auditálása szükséges. A kezdeti
minősítés és az újraminősítés folyamatáról és feltételeiről, valamint a rendelkezésre álló minősítési szintekről szóló részletes információk az SAP
Service Marketplace webhelyen találhatók (http://service.sap.com/coe).
5.

6.

Az Enterprise Support díjai. Az SAP Enterprise Support díjait évenként előre kell fizetni, és részleteit a Szerződés Függelékében vagy egyéb
kapcsolódó dokumentumban kell rögzíteni. A (vonatkozó függelékekben vagy megrendelőkben meghatározott) Kezdeti időszak után az SAP
Enterprise Support díjainak emelkedésére vonatkozó bármiféle korlátozás a Licencbevevő Ügyféltapasztalat-központ követelményeinek való
megfelelésétől függ.
Megszűnés
6.1 Az SAP Enterprise Support szolgáltatást bármelyik fél megszüntetheti, ha írásos értesítést küld erről (i) három hónappal a Kezdeti időszak vége
előtt, illetve (ii) ezen időszak után három hónappal a következő megújítási periódus előtt. A fentieknek megfelelően benyújtott értesítés és a
szolgáltatás megszűntetése azon SAP Enterprise Support periódus végén lép érvénybe, amelyik alatt az értesítést adott fél kézhez kapja. A
fentieken kívül az SAP egy hónapos írásos felmondással megszüntetheti az SAP Enterprise Support támogatást, amennyiben a Licencbevevő nem
fizeti ki az Enterprise Support díjait.
6.2 A Licencbevevő 6.1 szakaszban kifejtett jogaival együtt, és amennyiben a Licencbevevő a Szerződésből fakadó minden kötelezettségének
eleget tett, akkor a Licencbevevő három hónapos, előzetes írásos értesítés mellett választhatja az SAP Standard Support szolgáltatást, akár (i) az
olyan támogatási kérelmekre vonatkozóan, amelyek kizárólag naptári évenként újulnak meg, a Licencbevevő első SAP Enterprise Support
megrendelésével megkezdett Kezdeti időszakot követő megújítási periódus kezdete előtt; vagy (ii) az olyan támogatási kérelmekre vonatkozóan,
amelyek nem kizárólag naptári évenként újulnak meg, az első megújítási időszak kezdete előtt bármely olyan naptári évben, amelyik a
Licencbevevő első SAP Enterprise Support megrendelésével megkezdett Kezdeti időszakot követi. Az ilyen váltásról a Licencbevevőnek értesítő
levelet kell küldenie, és az SAP Standard Support megkezdésével az SAP Enterprise Support szolgáltatás megszűnik. A váltás az összes
Enterprise Support megoldásra érvényes, és az SAP Standard Support aktuálisan érvényes felhasználási feltételein alapul korlátozás nélkül
beleértve a díjszabást. Az SAP és a Licencbevevő olyan módosítással vagy egyéb dokumentummal egészíti ki a Szerződést, amely tartalmazza a
Licencbevevő választását és az SAP aktuális felhasználási feltételeit.
6.3 A félreértések elkerülése végett: az SAP Enterprise Support megszüntetése és az a lehetőség, hogy Licencbevevő más SAP Support
lehetőséget választhat a Szerződés Támogatási szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései értelmében, szigorúan a Szerződés (és annak
mellékletei, kiegészítései, függelékei vagy megrendelési dokumentumai) hatálya alá tartozó valamennyi licencre vonatkozik; és a Szerződés,
annak mellékletei, kiegészítései, függelékei, megrendelési dokumentumai és jelen szerződéskiegészítés egyetlen kitétele sem engedélyezi, hogy
Licencbevevő az SAP Enterprise Support szolgáltatást részlegesen megszüntesse, illetve hogy részleges SAP Enterprise Support szolgáltatást
válasszon.

7.

Ellenőrzés Annak érdekében, hogy jelen Szerződéskiegészítés feltételeinek való megfelelést ellenőrizze, az SAP jogosult arra, hogy (évente
legalább egyszer és az SAP standard eljárásainak megfelelően) időszakosan ellenőrizze (i) a Licencbevevő által szolgáltatott adatok helyességét,
valamint (ii) azt, hogy Licencbevevő a Solution Manager Enterprise Edition terméket a 2.4. szakaszban megfogalmazott jogoknak és
korlátozásoknak megfelelően használja-e.

8.

A szolgáltatás újbóli üzembe helyezése Amennyiben Licencbevevő úgy dönt, hogy nem indítja el az SAP Enterprise Support szolgáltatást az
Enterprise Support Solutions kezdeti átadását követő hónap első napján, vagy az SAP Enterprise Support más módon megszűnt a fenti 6. szakasz
alapján, vagy Licencbevevő egy időre elállt a használatától, majd később annak visszaállítását kéri, az SAP az eltelt időszak alatt felgyűlt SAP
Enterprise Support díjat és az újbóli üzembe helyezés díját is kiszámlázza a Licencbevevőnek.

9.

Egyéb feltételek
9.1 Az SAP által kínált SAP Enterprise Support alkalmazási területét az SAP évente egyszer, bármikor módosíthatja, ha azt legalább három
hónappal a változás előtt írásban közli.
9.2 A Licencbevevő ezennel kijelenti, hogy a Licencbe vett megoldás valamennyi licencét megkapta.
9.3 Ha a Licencbevevő évente egy vagy több szolgáltatás igénybevételére jogosult, (i) akkor a Licencbevevő nem jogosult a szolgáltatásokra az
első évben, ha a jelen Szerződéskiegészítés érvényességének kezdete szeptember 30. utánra esik, és (ii) a Licencbevevő nem viheti át
szolgáltatást a következő évre, ha adott szolgáltatás lehetőségeit adott évben nem használta ki.

9.4 AZ SAP ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ENTERPRISE SUPPORT TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELMULASZTÁSA ESETÉN
ELŐFORDULHAT, HOGY AZ SAP NEM LESZ KÉPES EGYES POTENCIÁLIS HIBÁKAT KIJAVÍTANI, AMELY ELÉGTELEN
SZOFTVERMŰKÖDÉSHEZ VEZETHET, ÉS AMELYÉRT AZ SAP NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ.
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9.5 Amennyiben a Szerződés hatálya alatt az SAP harmadik fél licencét bocsátja Licencbevevő részére, az SAP olyan mértékig nyújt Enterprise
Support támogatást a harmadik féltől származó szoftverre, amely mértékben a harmadik fél lehetővé teszi az SAP számára a hasonló Enterprise
Support szolgáltatást. Előfordulhat, hogy Licencbevevőt arra kérik, hogy operációs rendszerét és adatbázisait frissebb verzióra cserélje az SAP
Enterprise Support igénybe vételéhez. Amennyiben a kereskedő felajánlja a terméktámogatás kibővítését, az SAP egy külön, írásos szerződés
alapján további díj ellenében felajánlhatja ugyanezt a bővített támogatást.
9.6 Az SAP az SAP Enterprise Support szolgáltatást az SAP szoftverkiadások http://service.sap.com/releasestrategy honlapon leírt aktuális
karbantartási fázisai szerint nyújtja.

7
SAP Confidential
SAP Enterprise Support Schedule huHU.v.1-2013

