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Bu SAP Yaz m Kullan m Haklar doküman nda belirtilen ko ullar, bu Kullan m Ko ullar nda sözü geçen ("Ürün Kullan m Haklar " veya
benzer adland rma düzenlemelerindeki referanslar da dahil ancak bunlarla s rl olmamak üzere) Anla maya (do rudan SAP'ye veya
yetkili bir sat , da mc , Orijinal Ekipman Üreticisi ("OEM") veya SAP'nin di er yetkili i orta arac
yla verilen sipari ler de dahil
olmak üzere) istinaden lisans verilen tüm Adland lm Kullan lar ve Paketler (bu dokümanda Bölüm 1.1.1'de tan mland
ekilde) için
geçerlidir. Burada aksi belirtilmedi i sürece, bu Kullan m Ko ullar nda büyük harfle ba layan tüm terimler, Genel artlar ve Ko ullarda
belirtilen anlamlar ta maktad r.
1.

SANSLAMA LKELER / KULLANIM KURALLARI

1.1

Tan mlar

1.1.1

Bu Kullan m Ko ullar nda kullan ld
ekliyle: 1) bu Kullan m Ko ullar nda at fta bulunulan Anla maya istinaden lisanslanan
her Yaz m ve/veya Üçüncü Taraf Yaz m ürünü (GK ’de tan mland
gibi) “Yaz m Paketi” (yaln zca Yaz mdan
bahsediliyorsa) veya “Üçüncü Taraf Yaz m Paketi” (yaln zca Üçüncü Taraf Yaz
ndan bahsediliyorsa) veya “Paket” (hem
Yaz m hem de Üçüncü Taraf Yaz
ndan bahsediliyorsa) olarak an labilir; 2) “Adland lm Kullan ”, Yan irketleri veya
Ortaklar n çal anlar da dahil ancak bunlarla s rl olmamak üzere Lisans Sahibi taraf ndan bir Paketi Kullanmas na izin
verilen herhangi bir ki i anlam na gelir; 3) “Adland lm Kullan Lisans ”, her Adland lm Kullan için geçerli Metrik ve
Lisanslama Düzeyi anlam na gelir; 4) “Paket Lisans ”, her Paket için geçerli Metrik ve Lisanslama Düzeyi anlam na gelir; 5)
“Metrik”, a) Adland lm Kullan ba lam nda kullan ld nda, burada Bölüm 2.1’de daha ayr nt olarak aç klanaca gibi tek
tek Adland lm Kullan
kategorilerini ve türlerini (ve bu gibi Adland lm Kullan
Kullan m Haklar için kar k gelen
Adland lm Kullan tan
ayarlar ) belirtir ve b) Paket ba lam nda kullan ld nda, burada Bölüm 2.1’de daha ayr nt
olarak aç klanaca gibi her Pakete kar k gelen tek tek i metriklerini belirtir; 6) “Lisanslama Düzeyi”, a) Adland lm
Kullan ba lam nda kullan ld nda, tek tek her Adland lm Kullan kategorisinin ve türünün lisansland Metrik miktar
ve b) Paket ba lam nda kullan ld nda, tek tek her Paketin lisansland
Metrik miktar
belirtir ve 7) “Sipari Formu”,
Anla maya istinaden, do rudan SAP'ye veya yetkili bir sat , da mc , Orijinal Ekipman Üreticisi veya SAP'nin di er yetkili i
orta arac
yla verilen sipari ler de dahil olmak üzere Adland lm Kullan lara veya Paketlere ili kin sipari doküman
anlam na gelir.

1.2

Standart Lisans lkeleri / Kullan m Kurallar

1.2.1

Gerekli Adland lm Kullan
Lisans ve Paket Lisans .Bu dokümanda, Bölümler 1.3.2 ve 3’te aksi özellikle belirtilmedi i
sürece, Adland lm
Kullan
Lisanslar n geçerlili iyle ilgili olarak, 1) herhangi bir Paketin Kullan lmas hem bir
Adland lm Kullan Lisans hem de bir Paket lisans gerektirir; 2) Lisans Sahibinin, herhangi bir ki inin bir Pakete eri mesini
sa lamak için Adland lm Kullan Lisans na sahip olmas gerekir ve böyle bir Adland lm Kullan Lisans , söz konusu
ki inin Paket Kullan
kapsam
da tan mlamal r; her durumda bu gibi bir Paket Kullan
ayr ca Paket Lisans na ve
Anla mada belirtilen di er ko ullara tabidir.

1.2.2

Ba ms z Kullan m için Lisanslanmam SBOP ve Eski SBOP Yaz mlar için lave Adland lm Kullan Kurallar . “SBOP” ve
“Eski SBOP”, bu Kullan m Ko ullar Ek 1'de s ras yla SBOP veya Eski SBOP olarak belirtilen tüm Yaz mlard r. Burada aksi
özellikle belirtilmedikçe, “SBOP” terimiyle yap lan tüm at flar, herhangi bir Sipari Formunda "Eski SBOP" olarak belirtilen tüm
lisansl Yaz mlar kast etmektedir; ancak, “Eski SBOP” terimiyle yap lan at flar, yaln zca Ek 1'de özellikle "Eski SBOP" olarak
tan mlanan tüm lisansl Yaz mlar anlam na gelmektedir. Lisansl herhangi bir SBOP yaln zca Developer User, Expert User,
Business Analytics Professional User veya BI Limited User olarak lisans verilen ki iler taraf ndan kullan labilir ve söz konusu
Kullan m her ki inin ilgili Adland lm Kullan türüne (ve söz konusu Yaz
n Lisanslama Düzeyine (Düzeylerine)) uygun
olmal r. Lisansl herhangi bir Eski SBOP yaln zca Developer User, Expert User, Business Analytics Professional User, BI
Limited User veya Business Information User olarak lisans verilen ki iler taraf ndan kullan labilir ve söz konusu Kullan m her
ki inin ilgili Adland lm Kullan türüne (ve söz konusu Yaz
n Lisanslama Düzeyine (Düzeylerine)) uygun olmal r.

1.2.3

Çal ma Zaman Yaz
Lisanslanan Paket(ler), SAP NetWeaver Foundation da dahil ancak bununla s rl olmamak üzere
Lisans Sahibinin lisans na sahip olmad
di er Paketlerin s rl i levlerini ("Çal ma Zaman Yaz
") kullan yor olabilir.
Lisans Sahibi aç k bir ekilde Çal ma Zaman Yaz
n lisans
alana dek, Lisans Sahibinin bu gibi bir Çal ma Zaman
Yaz
Kullan , lisanslanan Paket(ler) taraf ndan ve bunlar üzerinden sa lanan eri imle s rl r ve bunlar üzerinde izin
verilen De iklikler, yaln zca lisanslanan Paketin (Paketlerin) çal mas na olanak sa lama amac na yönelik olacakt r. Lisans
Sahibinin bir Paketi bir uyarlama geli tirmek ve/veya çal rmak veya bir üçüncü taraf uygulamas geli tirmek ve/veya
çal rmak için Kullan rsa, ilave lisanslar gerekebilir.

1.2.4

Ülke / Dil Versiyonlar ve Kullan labilirlik K tlamalar . Sipari Formunda aksi özellikle belirtilmedi i sürece, Lisans Sahibi
taraf ndan SAP'den lisanslanan ürünlerin ülkeye/dile özgü geçerli versiyonlar bulunmamaktad r. Paketler kullan labilirlik
tlamalar na tabi olabilir. Ülkede kullan labilirlik, desteklenen diller, desteklenen i letim sistemleri ve veritabanlar da dahil
olmak üzere bu gibi k tlamalarla ilgili bilgi www.service.sap.com/pam adresinde bulunan Ürün Kullan labilirli i Matrisi (PAM)
arac
yla sa lanabilir veya Dokümantasyona dahil edilmi olabilir.

1.3.

stisnai Lisans lkeleri / Özel Lisans Senaryolar için Kullan m Kurallar

1.3.1

Bu Bölüm 1.3, a
daki özel lisans senaryolar (“Özel Lisans Senaryolar ”) için istisnai lisans ilkelerini / Kullan m kurallar
aç klar ve bu Bölüm 1.3’te belirtilen herhangi bir Özel Lisans Senaryosunun istisnai lisans ilkeleri ve/veya Kullan m kurallar ,
Anla mada ve bu dokümandaki Bölüm 1.2’de belirtilen herhangi bir Özel Lisans Senaryosunun istisnai lisans ilkeleri ve/veya
Kullan m kurallar ile çeli ti inde, bu Bölüm 1.3’teki ko ullar, Bölüm 1.2’deki çeli en ko ullara göre öncelikli olacakt r.
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1.3.2

Ba ms z Kullan m Yaz m, geçerli Sipari Formunda bu ekilde belirtiliyorsa, sadece Ba ms z Kullan m için lisanslanm r.
Herhangi bir sat ya da da
taraf ndan veya üçüncü taraflarca lisanslanan SBOP Yaz
, Sipari Formunda yaz olarak
SAP taraf ndan aksi kabul edilmedikçe, Yaln zca Ba ms z Kullan m için Kullan labilir. "Ba ms z Kullan m", Yaz
n (ve denk
gelen herhangi bir Üçüncü Taraf Yaz
n), ne ekilde olursa olsun SAP veya yetkili bir sat , da mc , Orijinal Ekipman
Üreticisi veya SAP'nin di er yetkili i orta arac
yla lisanslanan herhangi bir di er Yaz m ve/veya Üçüncü taraf Yaz
na
do rudan veya dolayl olarak eri mek için kullan lamayaca anlam na gelir. Ancak Ba ms z Kullan m için lisanslanan
Yaz m, yine Ba ms z Kullan m için lisanslanan di er Yaz mlar (ve kar k gelen herhangi bir Üçüncü Taraf Yaz
) ile
birlikte Kullan labilir.
Kural olarak,
Adland lm
bir Business
yaln zca Ba

Ba ms z Kullan m için lisanslanan Yaz
n Kullan , bizzat ilgili Yaz m için Paket Lisans na ek olarak bir
Kullan Lisans gerektirmez. Herhangi üpheli bir durumdan kaç nmak için, SAP toplulu una kat lmadan önce
Objects toplulu u veya bir Sybase toplulu u taraf ndan lisanslanan tüm SBOP ve/veya Sybase Yaz mlar ,
ms z Kullan m lisanslar olarak kabul edilir.

1.3.2.1

SBOP ve Eski SBOP Yaz mlar n Ba ms z Kullan . Ba ms z Kullan m için Lisanslanan SBOP ve Eski SBOP kullan ,
fiili SBOP veya Eski SBOP Paket Lisanslar na ek olarak bir Adland lm Kullan Lisans gerektirir. Ba ms z Kullan m için
lisanslanm SBOP'u kullanma izni olan Adland lm Kullan
türleri unlard r: SAP Application Standalone Business
Analytics Professional User veya SAP Application Standalone BI Business Analyst Limited User ve söz konusu Kullan m her
ki inin ilgili Adland lm Kullan
türüne (ve söz konusu Yaz
n Lisanslama Düzeyine (Düzeylerine)) uygun olmal r.
Ba ms z Kullan m için lisanslanm Eski SBOP'u kullanma izni olan Adland lm Kullan türleri unlard r: SAP Application
Standalone Business Analytics Professional User, SAP Application Standalone BI Limited User veya SAP Application
Business Information Viewer User ve söz konusu Kullan m her ki inin ilgili Adland lm Kullan
türüne (ve söz konusu
Yaz
n Lisanslama Düzeyine (Düzeylerine)) uygun olmal r.

1.3.3

tl Lisans Lisans Alan, Yaz
bir üçüncü ah stan bir donan m veya bir üçüncü ah s ürünüyle birlikte kullanmak üzere
sat n ald ysa (“OEM Uygulamas ”), bir K tl Lisans sat n alm r. Lisans Sahibi, her lisansl Yaz m kopyas , yaln zca
verildi i OEM Uygulamas ile birlikte kullanabilir. Özellikle OEM Uygulamas taraf ndan olu turulmayan veya kullan lmayan
verilere eri im bu lisans n ihlal edilmesi anlam na gelir. OEM Uygulamas data mart veya veri ambar kullan
gerektiriyorsa,
Yaz m data mart veya veri ambar yla, yaln zca OEM Uygulamas yla olu turulmu veya i lenmi verilere eri mek için
kullan labilir. K tl Lisanslar ayn Da mda k tl olmayan lisanslarla birle tirilemez.

1.3.4

Abonelik Lisans Taraflar yaz olarak ba ka bir ekilde anla mad sürece, Yaz m Abonelik temelinde lisansland nda, size
Yaz
on iki ayl k bir dönemde kullanman z için münhas r olmayan ve devredilemez kullan m lisans verilir. Söz konusu
lisans, Lisans Alan n o s rada geçerli fiyat üzerinden veya taraflar n mü terek olarak üzerinde yaz olarak anla acaklar di er
ko ullara göre yenilenebilir.

1.3.5

Geli tirme Lisans Taraflar yaz olarak ba ka bir ekilde anla mad
sürece, Lisans Alan bir geli tirme lisans al rsa, al nan
say da ve türden lisans yaln zca bu gibi geli tirmeleri geli tirmek ve test etmek için kullanabilirsiniz. Geli tirme lisans canl
kullan m ortam na aktar lamaz veya canl kullan m ortam nda kullan lamaz.

1.3.6

Güncelleme Lisans Taraflar yaz olarak ba ka bir ekilde anla mad
sürece, Yaz
daha önce lisanslanan bir ürünün
güncellemesi olarak ald ysan z, Yaz
kullanma lisans z, daha önceki ürün için al nan lisanslar n toplam say yla s rl r.
Yaz
ve önceki ürünü birlikte kullanmay seçerseniz, Yaz ma ve önceki ürüne eri mek için kullan lan toplam lisans say ,
önceki ürün için al nan lisanslar n toplam say yla s rl r.

1.3.7

Promosyon Lisans Taraflar yaz olarak ba ka bir ekilde anla mad
sürece, Yaz
özel teklif veya promosyon lisans
("Promosyon Lisans ") olarak ald ysan z, Promosyon Lisanslar
yaln zca yeni bir Yerle tirme ile kullanabilirsiniz. Promosyon
Lisanslar mevcut bir Da ma veya Projeye eklenemez veya mevcut bir Da m veya Projeyle kullan lamaz.

1.3.8

De erlendirme Lisans /Sat lamaz Lisans. Taraflar yaz olarak ba ka bir ekilde anla mad
sürece, De erlendirme Lisans
veya Sat lamaz Lisans, yaln zca Yaz m paketi, sipari veya sevk dokümanlar nda belirtilen dönem için ve belirtilen say da ve
türde lisans için kullan labilir. Belirtilen bu dönemin sona ermesinin ard ndan De erlendirme Lisans veya Sat lamaz Lisansa
konu olan Yaz m, Lisans Alan uygun, kal lisans anahtarlar almad kça, çal mayacakt r. Sipari veya sevkiyat belgelerinde
belirli bir projeden bahsediliyorsa, Yaz m yaln zca söz konusu projeyle kullan labilir. De erlendirme Lisans yaln zca
de erlendirme amac yla kullan labilir; canl kullan lamaz. Bu Anla man n di er hükümlerinden ba ms z olarak, De erlendirme
Lisans na veya Sat lamaz Lisansa istinaden sunulan Yaz mlar, "OLDU U G " esas nda, aç k veya z mni hiçbir türden
garanti verilmeksizin sa lanmaktad r. De erlendirme Lisans veya Sat lamaz Lisans, SAP taraf ndan önceden yaz olarak
bildirerek herhangi bir zamanda sona erdirilebilir.

1.3.9

SAP Business One Yaz
. Uygulanabilir Metrikler ve Paket k tlamalar dahil olmak üzere SAP Business One Yaz
'n n
lisanslamas na ili kin ilave artlar ve ko ullar Ek 6'da belirtilmi tir. Üçüncü taraf veritaban ürünlerinin SAP Business One ile
kullan
SAP'nin tedarikçileri taraf ndan öngörülen ilave artlara ve ko ullara tabi olabilir. Söz konusu ilave artlar ve ko ullar
"Üçüncü Taraf Veritabanlar çin Giri Ko ullar " ba kl Ek 4'te ortaya konmu tur.
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2.

METR KLER

2.1

Adland lm

2.1.1

Adland lm Kullan
lkeleri. Bu dokümanda Bölümler 1.3.2 ve 3'te aksi özellikle belirtilmedi i sürece, Adland lm
Kullan
Lisanslar n geçerlili iyle ilgili olarak, bir Paketi yaln zca uygun ekilde lisans verilmi Adland lm Kullan lar
Kullanabilir ve bu gibi bir Kullan m, “Adland lm Kullan
Lisans ” ve “Paket Lisans na” ve Anla mada bulunan di er
ko ullara uygun olmal r. Lisanslanan SAP Application Limited Professional User toplam say hiçbir ekilde lisanslanan SAP
Uygulamas Professional User ve SAP Uygulamas Business Expert User toplam a amaz. Adland lm Kullan Lisans n
bir ki iden di erine aktar lmas , ancak Adland lm Kullan Lisans n devredildi i ki i (i) tatildeyse, (ii) hastal k iznindeyse,
(iii) art k istihdam edilmiyorsa, (iv) Paketlerden herhangi birini kullanmas
gerektirmeyen yeni bir i e atand ysa veya (v) SAP
taraf ndan kabul edilmi herhangi ba ka bir durumdaysa gerçekle tirilebilir.

2.1.2

2006 veya Daha Eski Tarihlerde Yap lan Anla malar Olan Lisans Sahipleri için Önemli Not. Böyle Lisans Sahipleri, daha
önceki u kullan
türlerinden birinin lisans
alm olabilirler: mySAP.com Users, SAP Business Suite Users, SAP ERP
Users, Individual SAP solutions Users.

Kullan

lkeleri ve Metrikleri

Daha önce yukar daki kullan
türlerinden birinin veya daha fazlas n lisans
alm olan Lisans Sahipleri, ayn kullan
türlerinden ek kullan lisans alabilirler. Bu gibi Lisans Sahiplerine, mevcut lisans anla malar kapsam nda SAP Application
User lisanslama izni verilmez. SAP Application User içeren, 2006 veya daha eski tarihli anla malara sahip Lisans Sahiplerinin,
bu önceki kullan türlerinden herhangi biri için lisans almas na izin verilmez.
2.1.3

Adland lm

Kullan

Metri i – Kategoriler, Türler ve Tan mlar .

Kategoriler, türler ve tan mlar da dahil olmak üzere Adland lm
Ek 2'de belirtilmi tir.

Kullan

Metrikleri, burada referans vermek amac yla an lan

2.2

Paket lkeleri ve Metrikleri

2.2.1

Paket lkeleri. Her Paket kendisi için geçerli Metrik temel al narak lisanslan r ve bir Paketin Kullan
Paketin lisansland Lisans Düzeyini a amaz.

2.2.2

Paket Metrikleri – Türler ve Tan mlar .

hiçbir ekilde söz konusu

Türler ve tan mlar da dahil olmak üzere Paket Metrikleri, burada referans vermek amac yla an lan Ek 2'de belirtilmi tir.
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3.

PAKETE ÖZGÜ KO ULLAR / KULLANIM KURALLARI

3.1

Paket Lisanslar . Ek 3'te sözü geçen herhangi bir Paket için Paket Lisans , burada referans vermek amac yla an lan Ek 3'te
ana hatlar belirtilen ve bu gibi bir Paket için geçerli olan özgün ko ullar / Kullan m kurallar içerir ve bunlara tabidir.

3.2

Geçerlilik. Bu Bölüm 3.2, bir Sipari Formuna istinaden lisanslanan ve söz konusu Sipari Formunda Üçüncü Taraf Yaz
(veritabanlar dahil olmak üzere) olarak tan mlanan (burada kullan ld
ekliyle "Üçüncü Taraf Yaz m Paketi") herhangi bir
Paket (veritabanlar da dahil ancak bunlarla s rl olmamak üzere) için geçerlidir ve Anla mada bulunabilecek herhangi bir
çeli kili ko ula göre önceliklidir. Tüm Üçüncü Taraf Yaz m Paketlerinin Kullan
yaln zca SAP taraf ndan birlikte kullan lmas
öngörülen veya SAP'nin Üçüncü Taraf Kullan
olarak sa lad belirli bir Paketle s rl r ve Üçüncü Taraf Yaz m Paketleri
di er Paketlerle veya ayr olarak kullan lamaz. Kullan m Ko ullar Bölüm 3'te aksi özellikle belirtilmedi i sürece, Üçüncü Taraf
Yaz m Paketlerinin (canl veya de il) herhangi bir ekilde Kullan
herhangi geçerli bir Metrik için Lisanslama Düzeyine
ayk olarak kabul edilir.

3.2.1

Üçüncü Taraf Yaz m Paketleri için Genel Ko ul ve art stisnalar .

3.2.1.1

Genel Ko ullar ve artlardaki Bölüm 6.3 (De iklik / Eklenti) Üçüncü Taraf Yaz m Paketleri için geçerli de ildir. Lisans Alan
SAP taraf ndan yaz
olarak izin verilmedi i sürece, Üçüncü Taraf Yaz m Paketlerine De iklikler veya Eklentiler
uygulamamal ya da Üçüncü Taraf Yaz m Paketlerini ba ka bir ekilde de tirmemelidir.

3.2.1.2

Sorumluluk S rlamas . BU BELGEDE AKS YÖNDE B R HÜKÜM BULUNMASINDAN BA IMSIZ OLARAK, BU KULLANIM
KO ULLARINDA ATIFTA BULUNULAN B R S PAR
FORMUNA ST NADEN L SANSLANAN ÜÇÜNCÜ TARAF
YAZILIMLARINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA LG
OLARAK HERHANG B R EK LDE ORTAYA ÇIKAN HER
TÜRDEN VEYA C NSTEN TÜM TALEPLER VE DD ALAR AÇISINDAN, SAP VEYA L SANS VERENLER B RB RLER NE
VEYA HERHANG BA KA B R K YE VEYA TOPLULU A, DO RUDAN ZARARA NEDEN OLAN ÜÇÜNCÜ TARAF
YAZILIMLARI
N ÖDENEN GEÇERL TUTARIN ÜZER NDE SORUMLU DE LD R VE ÖZEL, ARIZ VEYA DOLAYLI
ZARARLARDAN,
BAR VEYA KÂR KAYIPLARINDAN,
N DURMASINDAN, VER KAYBINDAN, B LG SAYAR
ARIZASINDAN VEYA ÇALI MAMASINDAN VEYA ÖRNEK YA DA CEZA GEREKT REN ZARARLARDAN H ÇB R EK LDE
SORUMLU TUTULAMAZ.

3.3

Üçüncü Taraf Veritabanlar

3.3.1.

Bir çal ma zaman veritaban lisanslanm sa ve Sipari Formu buna istinaden lisanslanan böyle bir çal ma zaman veritaban
lisans hariç tutmuyorsa, Lisans Sahibinin bu gibi bir çal ma zaman veritaban Kullanmas a
daki ko ullara tabidir:

3.3.1.1.

Lisans Sahibi, bu Kullan m Ko ullar na at fta bulunulan bir Sipari Formuna istinaden lisanslanan çal ma zaman veritaban ,
yaln zca böyle bir Sipari Formuna istinaden lisanslanan Paketlerin Kullan yla ba lant olarak Kullanabilir. Lisans Sahibinin
lisanslanan çal ma zaman veritaban bu paragrafta belirtilenin d nda bir ekilde kullanmas halinde, programlama araçlar
dahil olmak üzere eksiksiz bir kullan m lisans do rudan yetkili sat dan al nmal r.

3.3.2

Bir çal ma zaman veritaban lisanslanm sa ve Sipari Formu buna istinaden lisanslanan böyle bir çal ma zaman veritaban
lisans
hariç tutuyorsa ("Hariç Tutulan Bile enler"), Lisans Sahibinin bu gibi bir çal ma zaman veritaban
Kullanmas
daki ko ullara tabidir:

3.3.2.1

Lisans Sahibi, bu Kullan m Ko ullar na at fta bulunulan bir Sipari Formuna istinaden lisanslanan çal ma zaman veritaban ,
yaln zca böyle bir Sipari Formuna istinaden lisanslanan ve Hariç Tutulan Bile enler olmayan Paketlerin Kullan yla ba lant
olarak Kullanabilir. Lisans Sahibinin lisanslanan çal ma zaman veritaban
bu paragrafta belirtilenin d nda bir ekilde
kullanmas halinde, programlama araçlar dahil olmak üzere eksiksiz bir kullan m lisans do rudan yetkili sat dan al nmal r.

3.3.2.2

Hariç Tutulan Bile enler bir veritaban ürünü gerektirebilir. Hariç Tutulan Bile enler ile ilgili olarak: (i) Sipari Formu da
Anla ma da, Hariç Tutulan Bile enlerin bir parças olarak entegre edilmi veya önceden yüklenmi oldu u durumlarda dahi,
herhangi bir veritaban kullanmak için bir lisans içermez; (ii) her veritaban ürünü kendi ilgili sat lisans anla mas na tabidir;
(iii) SAP, do rudan bir üçüncü taraf sat dan temin edilen herhangi bir veritaban n lisans ko ullar na veya çal mas na
yönelik bir garanti vermez ve bu konuda arac k yapmaz ve (iv) bir üçüncü taraf sat dan temin edilen herhangi bir
veritaban n destek ve bak ndan Lisans Sahibi sorumludur ve SAP'nin bu aç dan bir sorumlulu u yoktur.

3.3.3

Çal ma zaman veritaban lisansl de ilse, a

3.3.3.1

Bu Kullan m Ko ullar na at fta bulunulan bir Sipari Formuna istinaden lisanslanan Paketler bir veritaban ürünü gerektirebilir.
Bu gibi Paketler ile ilgili olarak: (i) Sipari Formu da Anla ma da, Hariç Tutulan Bile enlerin bir parças olarak entegre edilmi
veya önceden yüklenmi oldu u durumlarda dahi, herhangi bir veritaban kullanmak için bir lisans içermez; (ii) her veritaban
ürünü kendi ilgili sat
lisans anla mas na tabidir; (iii) SAP, do rudan bir üçüncü taraf sat dan temin edilen herhangi bir
veritaban n lisans ko ullar na veya çal mas na yönelik bir garanti vermez ve bu konuda arac k yapmaz ve (iv) bir üçüncü
taraf sat dan temin edilen herhangi bir veritaban n destek ve bak ndan Lisans Sahibi sorumludur ve SAP'nin bu aç dan
bir sorumlulu u yoktur.

3.4

Üçüncü Taraf Veritabanlar için Ba ms z Kullan m

daki ko ullar geçerli olacakt r:

Bu Kullan m Ko ullar na at fta bulunulan bir Sipari Formu Ba ms z Kullan m k
olacakt r:
3.4.1

tlamas içeriyorsa, a

da ko ullar geçerli

Bu Kullan m Ko ullar na at fta bulunulan bir Sipari Formuna istinaden lisanslanan Paketler bir veritaban ürünü gerektirebilir.
Paketler ile ilgili olarak: (i) Sipari Formu da Anla ma da, Hariç Tutulan Bile enlerin bir parças olarak entegre edilmi veya

SAP Confidential
SAP Software Use Rights TURKISH trGLOBAL.v.7-2012

7

önceden yüklenmi oldu u durumlarda dahi, herhangi bir veritaban
kullanmak için bir lisans içermez; (ii) her veritaban
ürünü kendi ilgili sat
lisans anla mas na tabidir; (iii) SAP, do rudan bir üçüncü taraf sat dan temin edilen herhangi bir
veritaban n lisans ko ullar na veya çal mas na yönelik bir garanti vermez ve bu konuda arac k yapmaz ve (iv) bir üçüncü
taraf sat dan temin edilen herhangi bir veritaban n destek ve bak ndan Lisans Sahibi sorumludur ve SAP'nin bu aç dan
bir sorumlulu u yoktur.
3.5

Giri Ko ullar
Üçüncü taraf veritaban ürünlerinin ve adres dizinlerinin kullan
SAP'nin tedarikçileri taraf ndan öngörülen ilave artlara ve
ko ullara tabi olabilir. Bu gibi ilave artlar ve ko ullar s ras yla Ek 4 “Üçüncü Taraf Veritabanlar için Giri Ko ullar ” ve Ek 5
“Adres Dizinleri için Giri Ko ullar ”nda belirtilmi tir.

3.6

Aç k Kaynak Yaz m
SAP taraf ndan kulland lan belirli aç k kaynak ürünleriyle ilgili özel ko ullar geçerli ürün dokümantasyonunun parças r
ve/veya Yaz m ile birlikte "BEN OKU" dosyas olarak teslim edilmi tir ve Lisans Sahibinin bu gibi aç k kaynak ürünlerini
kullan yla ilgilidir. Aç k kaynak teriminin tan
www.opensource.org/ adresinde bulunabilir.

3.7

SAP En yi Uygulamalar
Yaz m Paketleri, belirli bir sektör veya ülkenin gerekliliklerini kar lamak üzere önceden konfigüre edilmi ana veriler ve
ayarlarla teslim edilebilir (SAP En yi Uygulamalar). SAP En yi Uygulamalar, canl sistemlerde kullan lmak üzere lisanslanmaz.

3.8

SAP Araçlar
Yaz m, özellikle ABAP Workbench ve SAP NetWeaver yaz m araçlar içerir. Lisans Sahibi bu araçlar yaln zca Anla maya
uygun olarak De iklik programlamak veya Eklentiler olu turmak için kullanabilir. Araçlar, de tirilen veya olu turulan
yaz ma k smen veya tamamen aktar lamaz.

3.9

lev Modülleri
Yaz m, bir i lev kitapl nda depolanan i lev modülleri içerebilir. Bu i lev modüllerinin baz lar , de tirilen veya yeni
olu turulan yaz ma aktar lmak üzere bir onay i areti ta r. Lisans Sahibi taraf ndan Yaz m De ikliklerine veya Eklentilerine
yaln zca bu i lev modülleri aktar labilir. lev modülleri, Anla mada izin verilmedi i sürece de tirilemez veya kaynak koda
dönü türülemez.
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Ek 1 - Eski SBOP ve SBOP Yaz mlar
Eski SBOP
Zekas
SAP BusinessObjects BI Ba lang ç Paketi
SAP BusinessObjects BI Package (Ana
SAP BusinessObjects BI Package (kullan

lem Birimi)
)

SBOP
Zekas

Adland lm

BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (kullan

)

BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (Concurrent
Session lisans (“CS”))
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
Platform (kullan )
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
Platform (Merkezi Sistem)
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
Platform Mobile eklentisi (kullan )
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
Platform Mobile eklentisi (Merkezi Sistem)
BA&T SAP Crystal Reports (kullan

)

lisans gerektirmeyen Kullan m Haklar

Platform servislerine eri im ve ortam görüntülemek
Platform servislerine eri im ve ortam görüntülemek
Mobil
etkile
Mobil
etkile

olarak etkinle tirilmi içeri i görüntülemek (yani yenilemek ve
ime girmek)
olarak etkinle tirilmi içeri i görüntülemek (yani yenilemek ve
ime girmek)

Raporlar görüntülemek (yani yenilemek ve çizelgelemek)

BA&T SAP Crystal Reports (Merkezi Sistem)

Raporlar görüntülemek (yani yenilemek ve çizelgelemek)

BA&T SAP BusinessObjects Web Intelligence
(kullan )
BA&T SAP BusinessObjects Web Intelligence (Ayn
Anda Oturum Açma)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis
(kullan )
BA&T SAP BusinessObjects Analysis
(Merkezi Sistem)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis
(kullan )
BA&T SAP BusinessObjects Analysis
(Merkezi Sistem)

kullan

Platform servislerine eri im; gösterge tablolar , BI widget'lar ve
kullan
profillerini uyarlamak ve ki iselle tirmek; önceden tan ml
raporlar görüntülemek (yani, yenilemek, çizelgelemek, d a aktarmak,
yak nla rmak, s ralamak, aramak, filtrelemek, ayr nt lar na girmek,
temel biçimlendirme uygulamak)
Platform servislerine eri im; gösterge tablolar , BI widget'lar ve
kullan
profillerini uyarlamak ve ki iselle tirmek; önceden tan ml
raporlar görüntülemek (yani, yenilemek, çizelgelemek, d a aktarmak,
yak nla rmak, s ralamak, aramak, filtrelemek, ayr nt lar na girmek,
temel biçimlendirme uygulamak)

edition for OLAP
edition for OLAP
edition for Office
edition for Office

BA&T SAP BusinessObjects Dashboard (kullan

)

BA&T SAP BusinessObjects Dashboard (Merkezi
Sistem)
BA&T SAP BusinessObjects Explorer (kullan

)

BA&T SAP BusinessObjects Explorer (Merkezi
Sistem)
BA&T SAP BusinessObjects Explorer h zland lm
paket (kullan )
BA&T SAP BusinessObjects Explorer h zland lm
paket (Merkezi Sistem)
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 (kullan )
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Önceden tan ml
çizelgelemek, d a
filtrelemek, ayr nt lar
Önceden tan ml
çizelgelemek, d a
filtrelemek, ayr nt lar

bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
aktarmak, yak nla rmak, s ralamak, aramak,
na girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
aktarmak, yak nla rmak, s ralamak, aramak,
na girmek, temel biçimlendirme uygulamak)

Dokümanlar görüntülemek (yani yenilemek ve etkile ime girmek)
Dokümanlar görüntülemek (yani yenilemek ve etkile ime girmek)
Dokümanlar görüntülemek (yani yenilemek ve etkile ime girmek)
Dokümanlar görüntülemek (yani yenilemek ve etkile ime girmek)
Gösterge tablosu modellerini görüntülemek (yani yenilemek ve
etkile ime girmek)
Gösterge tablosu modellerini görüntülemek (yani yenilemek ve
etkile ime girmek)
Veri kümelerini görüntülemek (yani aramak, görüntülemek ve
gezinmek)
Veri kümelerini görüntülemek (yani aramak, görüntülemek ve
gezinmek)
Veri kümelerini görüntülemek (yani aramak, görüntülemek ve
gezinmek)
Veri kümelerini görüntülemek (yani aramak, görüntülemek ve
gezinmek)
uygulamalar ndan verileri bir raporda, analizde veya gösterge
tablosunda görüntülemek (dolayl eri im)
uygulamalar ndan verileri bir raporda, analizde veya gösterge
tablosunda görüntülemek (dolayl eri im)
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BA&T SAP BusinessObjects Predictive Workbench by
IBM

Platform servislerine eri im; gösterge tablolar , BI widget'lar ve
kullan
profillerini uyarlamak ve ki iselle tirmek; önceden tan ml
raporlar görüntülemek (yani, yenilemek, çizelgelemek, d a aktarmak,
yak nla rmak, s ralamak, aramak, filtrelemek, ayr nt lar na girmek,
temel biçimlendirme uygulamak)

Enterprise Information Management
SAP BusinessObjects Operasyonel letme Bilgileri
Yönetimi Paketi
SAP BusinessObjects Analitik letme 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
eri im
Bilgileri görüntülemek ve
eri im
Bilgileri görüntülemek ve
eri im
Raporlar görüntülemek
okunur eri im
Raporlar görüntülemek
okunur eri im
Raporlar görüntülemek
okunur eri im
Raporlar görüntülemek
okunur eri im
Raporlar görüntülemek
okunur eri im
Raporlar görüntülemek
okunur eri im
Raporlar görüntülemek
okunur eri im
Raporlar görüntülemek
okunur eri im

ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt okunur
ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt okunur
ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt okunur
ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
ve ayr nt lar na 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)
BA&T SAP BusinessObjects Sustainability
Performance Management
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Uyar alan, rapor ve gösterge tablolar na eri en yöneticiler, idareciler
ve denetçiler Eri im veya self servis talebi gönderen son kullan lar
Eri im talebini onaylayanlar, sertifikasyon incelemeleri ve iyile tirme
eylemleri
Raporlar ve analitikleri görüntüleyen kullan lar Denetim testi
sonuçlar , i letmenin 'uyumluluk kalkan " durumuna yönelik raporlar,
denetim–risk kapsam raporlar veya bir süreç ya da i letme için
denetim testinin durumuna yönelik raporlar gibi.
Varsay mlar incelemek ve test etmek için risk sahibi olarak
belirlenmi veya bu s fatla faaliyet gösteren kullan lar, sistemi
raporlar veya denetimleri desteklemek için kullanan kullan lar
Raporlar görüntülemek ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
okunur eri im
Raporlar görüntülemek ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
okunur eri im
Raporlar görüntülemek ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
okunur eri im
Raporlar görüntülemek ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
okunur eri im
Raporlar görüntülemek ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
okunur eri im
Raporlar görüntülemek ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
okunur eri im
Raporlar görüntülemek ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
okunur eri im
Raporlar görüntülemek ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
okunur eri im
Raporlar görüntülemek ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
okunur eri im
Raporlar görüntülemek ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
okunur eri im
Onay taleplerine yan t veren, sürdürülebilirlikle ilgili verileri manuel
olarak giren ve al nan anketlere/i ak lar na yan t veren, veri toplama
sürecinde yer alan kullan lar d nda raporlar görüntülemek ve
ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt okunur eri im Önceden konfigüre
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edilmi onaylayan, i e katk da 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 Eri im
Bile eni
BA&T SAP BusinessObjects Planning &
Consolidation, Microsoft Platformu Eri im Bile eni
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

Raporlar
okunur eri
Raporlar
okunur eri
Raporlar
okunur eri
Raporlar
okunur eri
Raporlar
okunur eri
Raporlar
okunur eri

görüntülemek
im
görüntülemek
im
görüntülemek
im
görüntülemek
im
görüntülemek
im
görüntülemek
im

ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt

Raporlar görüntülemek
okunur eri im
Raporlar görüntülemek
okunur eri im
Raporlar görüntülemek
okunur eri im
Raporlar görüntülemek
okunur eri im
Raporlar görüntülemek
okunur eri im
MDX konnektörü arac
görüntülemek
Raporlar görüntülemek
okunur eri im
Raporlar görüntülemek
okunur eri im
Raporlar görüntülemek
okunur eri im

ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt

ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt

Yok
Yok

ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
yla Kârl k ve Maliyet Yönetimi verilerini
ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt
ve ayr nt lar na inmek, uygulamaya salt

Zekas için Orta Ölçekli Pazar Çözümleri
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, standard
package (kullan )
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, version with
data integration (kullan )
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI, version with
data management (kullan )
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
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
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Önceden tan ml
çizelgelemek, d a
filtrelemek, ayr nt lar
Önceden tan ml
çizelgelemek, d a
filtrelemek, ayr nt lar
Önceden tan ml
çizelgelemek, d a
filtrelemek, ayr nt lar
Önceden tan ml
çizelgelemek, d a
filtrelemek, ayr nt lar
Önceden tan ml
çizelgelemek, d a
filtrelemek, ayr nt lar
Önceden tan ml
çizelgelemek, d a
filtrelemek, ayr nt lar
Önceden tan ml
çizelgelemek, d a
filtrelemek, ayr nt lar
Önceden tan ml
çizelgelemek, d a
filtrelemek, ayr nt lar
Önceden tan ml
çizelgelemek, d a

bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
aktarmak, yak nla rmak, s ralamak, aramak,
na girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
aktarmak, yak nla rmak, s ralamak, aramak,
na girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
aktarmak, yak nla rmak, s ralamak, aramak,
na girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
aktarmak, yak nla rmak, s ralamak, aramak,
na girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
aktarmak, yak nla rmak, s ralamak, aramak,
na girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
aktarmak, yak nla rmak, s ralamak, aramak,
na girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
aktarmak, yak nla rmak, s ralamak, aramak,
na girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
aktarmak, yak nla rmak, s ralamak, aramak,
na girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
aktarmak, yak nla rmak, s ralamak, aramak,
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filtrelemek, ayr nt lar na girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
BA&T SAP BusinessObjects Edge BI Publishing AddOn

SAP Confidential
SAP Software Use Rights TURKISH trGLOBAL.v.7-2012

Önceden tan ml
bir raporu görüntülemek (yani yenilemek,
çizelgelemek, d a aktarmak, yak nla rmak, s ralamak, aramak,
filtrelemek, ayr nt lar na girmek, temel biçimlendirme uygulamak)
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Ek 2 - Adland lm
Adland lm

Kullan

Kullan

Metrikleri ve Paket Metrikleri

lar ile Kullan lan Metrikler

SAP Application Developer User, lisansl Yaz mda de iklik ve/veya Eklentiler yap lmas amac yla lisansl Yaz mla birlikte sa lanan geli tirme
araçlar na eri im yetkisi olan bir Adland lm Kullan
r ve ayr ca SAP NetWeaver Developer User ve SAP Application Employee User için verilen
haklara da sahiptir.
SAP Application Business Expert User, SBOP taraf ndan desteklenen tüm rolleri yerine getirmek üzere (SBOP'ta De iklik ve/veya Eklenti yapma
hakk hariç) yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r ve SAP Application Professional User için verilen haklara da sahiptir.
SAP Application Professional User, lisansl Yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen sistem yönetimiyle ilgili i lemleri gerçekle tirmek üzere
yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r ve SAP Application Limited Professional User için verilen haklara da sahiptir.
SAP Application Limited Professional User, lisansl Yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen s rl i lem rollerini yerine getirmek üzere
yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r ve SAP Application Business Information User için verilen haklara da sahiptir. Lisans Anla mas , böyle bir
Limited Professional User taraf ndan gerçekle tirilecek s rl kullan
ayr nt olarak tan mlamal r.
SAP Application Business Information User lisansl Eski SBOP taraf ndan sa lanan standart ve interaktif raporlar ile uygun ekilde lisans verilen
Adland lm Kullan lar taraf ndan lisansl Eski SBOP arac
yla olu turulan raporlar Kullanmak (de iklik yapma ve/veya uyarlama hakk hariç)
üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bu kullan m yaln zca ki inin kendi amaçlar yla s rl r ba kalar ad na veya ba kalar için
kullan lamaz. Her SAP Application Business Information User ayr ca SAP Application Employee User için verilen haklara da sahiptir.
SAP Application Employee User , lisansl Yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen u rolleri ba kalar yerine veya ad na de il, yaln zca kendi
amaçlar için yerine getirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r: (i) lisansl Yaz m ile sa lanan standart ve interaktif raporlar kullanmak
(de tirme ve/veya uyarlama hakk hariç), (ii) seyahat planlamas / gider raporlama self servislerinden, (iii) tedarik self servislerinden ve (iv) oda
rezervasyonu self servislerinden yararlanmak. Her SAP Application Employee User ayn zamanda SAP E-Recruiting User, SAP Learning User ve SAP
Application ESS User için verilen haklara da sahiptir.
SAP Application Employee Self-Service User , lisansl yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen çal an zamanlar ve devaml k giri lerine ili kin
K self servis rollerini ba kalar yerine veya ad na de il, yaln zca kendi amaçlar na yönelik olarak gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm
Kullan
r.Her SAP Application ESS User ayr ca 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 , lisansl Yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen u K self servis rollerini ba kalar yerine
veya ad na de il, yaln zca kendi amaçlar na yönelik olarak gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r: (i) çal an kay tlar
bak , (ii) çal an dizini, (iii) sosyal yard m ve ödeme hizmetleri ve (iv) izin yönetimi. Ayr ca, ESS Core User, söz konusu eri im lisansl Yaz
n
Kullan
gerektirmeyen veya bununla sonuçlanmayan (Lisans Sahibinin SAP Portal ndaki bu gibi bir SAP D
çeri ine eri imin ötesinde), Lisans
Sahibine ait “SAP Portal”da bulunan “SAP D
çeri e”de eri im yetkisine sahiptir. Bu ESS Core User tan nda kullan ld
ekilde (i)“SAP D
çerik”,
lisansl yaz m kullan lmadan olu turulan içerik anlam na gelir ve (ii)“SAP Portal ” SAP Enterprise Portal Yaz
(lisansl SAP NetWeaver Yaz
ile
sa land
ekilde) yaz
kullanan Lisans Sahibi taraf ndan olu turulan ve uygun ekilde lisans verilmi bir Adland lm Kullan ya lisansl SAP
Yaz
kullanarak eri ebilece i bir eri im noktas sa layan herhangi bir portal anlam na gelir
SAP Application HANA Administrator User yaln zca SAP D ndaki Uygulamalarla birlikte kullan lmas durumunda lisansl HANA Yaz
taraf ndan
desteklenen tüm rolleri (De iklik ve/veya Eklenti yapma hakk hariç) gerçekle tirme yetkisine sahip bir Adland lm Kullan
r ve SAP HANA
Application Viewer User için verilen yetkileri de kapsar.
SAP Application Standalone HANA Administrator User yaln zca SAP Müseccel Bilgileri olarak lisanslanan (ayr ca sözle meyle Ba ms z Kullan
rland lm ) ve yaln zca Ba ms z Kullan m eklinde kullan ld klar nda kendiliklerinden SAP Adland lm Kullan
lisans ve/veya SAP D nda
Uygulamalar (sözle meyle Ba ms z Kullan m s rlamas na tabi) gerektirmeyen belirli uygulamalarla ili kili olarak kullan ld nda, Ba ms z Kullan m
için lisanslanan HANA Yaz
n destekledi i tüm rolleri gerçekle tirmek üzere (De iklik ve/veya Eklenti yapma hakk hariç) yetkilendirilmi bir
Adland lm Kullan
r ve SAP HANA Standalone Viewer User alt nda verilen haklar içerir.
SAP Application HANA Viewer User rapor okuma ve görüntüleme i levlerini etkinle tirmek için yaln zca SAP D
HANA Yaz
Kullanmas na izin verilen bir Adland lm Kullan
r.

ndaki Uygulamalarla birlikte lisansl

SAP Application Standalone HANA Viewer User yaln zca lisansl Yaz m veya Üçüncü Taraf Yaz
olan (ayr ca sözle meyle Ba ms z Kullan
rland lm ) ve yaln zca Ba ms z Kullan m eklinde kullan ld klar nda kendiliklerinden SAP Adland lm Kullan lisans ve/veya SAP D nda
Uygulamalar (sözle meyle Ba ms z Kullan m s rlamas na tabi) gerektirmeyen belirli uygulamalarla birlikte okuma ve görüntüleme i levlerini
etkinle tirmek üzere Ba ms z Kullan m için lisanslanm HANA Yaz
kullanmas na izin verilen bir Adland lm Kullan
r.
SAP Application HANA Administrator Upgrade User yaln zca SAP D ndaki Uygulamalarla Kullan ld nda lisansl HANA Yaz
n destekledi i
tüm rolleri (De iklik ve/veya Eklenti yapma hakk hariç) gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Söz konusuAdland lm
Kullan
n ayr ca SAP'den bir SAP Application HANA Viewer User olarak ki isel lisans alm olmas ve söz konusu iki lisans n da, varsa, ayn çal ma
zaman veritaban için verilmi olmas ko ulu vard r. Lisans Sahibi lisans anla mas na istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini
almaya devam etti i sürece hem bu Kullan
hem de SAP Application HANA Viewer User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd
yapt rmal r.
SAP Application Standalone HANA Administrator Upgrade User yaln zca lisansl Yaz m veya Üçüncü Taraf Yaz
olan (ayr ca sözle meyle
Ba ms z Kullan
s rland lm ) ve yaln zca Ba ms z Kullan m eklinde kullan ld klar nda kendiliklerinden SAP Adland lm Kullan
lisans
ve/veya SAP D nda Uygulamalar (sözle meyle Ba ms z Kullan m s rlamas na tabi) gerektirmeyen belirli uygulamalarla birlikte kullan ld nda
Ba ms z Kullan m için lisanslanm HANA Yaz
n destekledi i tüm rolleri (De iklik ve/veya Eklenti yapma hakk hariç) gerçekle tirmek üzere
yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Söz konusu Adland lm Kullan
n ayr ca SAP'den bir SAP Application Standalone HANA Viewer User
olarak ki isel lisans alm olmas ve söz konusu iki lisans n da, varsa, ayn çal ma zaman veritaban için verilmi olmas ko ulu vard r. Lisans Sahibi
lisans anla mas na istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu Kullan
hem de SAP
Application Standalone HANA Viewer User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
SAP Application Business Expert Upgrade User , SBOP taraf ndan desteklenen tüm rolleri (SBOP'ta De iklik ve/veya Eklenti yapma hakk hariç)
yerine getirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP Application Professional
User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan
lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için geçerli olmas gerekir.
Lisans Sahibi lisans anla mas na istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu Kullan hem de
SAP Application Professional User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
SAP Confidential
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SAP Application Business Analytics User, SBOP taraf ndan desteklenen tüm rolleri yerine getirmek üzere (SBOP'ta De iklik ve/veya Eklenti
yapma hakk hariç) yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r ve SAP Application BI Limited User için verilen haklara da sahiptir. Netle tirmek
amac yla: Lisans Sahibinin tüm ilgili veri kaynaklar için uygun bir lisans sürdürüyor olmas art yla (ancak veri kayna
n SAP taraf ndan lisanslanm
bir SBOP D ndaki Yaz m ve/veya Üçüncü Taraf Yaz
olmas durumunda SBOP'a yaln zca tek tarafl veri çekme için ilave bir Adland lm
Kullan lisans istenmeyecektir) bir SAP Application Business Analytics Professional User herhangi bir veri kayna ndan SBOP'a veri çekebilir ve/veya
SBOP'tan herhangi bir veri kayna na veri gönderebilir.
SAP Application Business Analytics Professional Upgrade User, SBOP taraf ndan desteklenen tüm rolleri (SBOP'ta De iklik ve/veya Eklenti
yapma hakk hariç) yerine getirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP
Application BI Limited User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan
lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için
geçerli olmas gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem
bu Kullan
hem de SAP Application BI Limited User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.Netle tirmek amac yla: Lisans
Sahibinin tüm ilgili veri kaynaklar için uygun bir lisans sürdürüyor olmas ve Kullan n her ekilde Anla maya uygun olmas art yla (ancak veri
kayna
n SAP taraf ndan lisanslanm bir SBOP D ndaki Yaz m ve/veya Üçüncü Taraf Yaz
olmas durumunda SBOP'a yaln zca tek tarafl veri
çekme için ilave bir Adland lm Kullan lisans istenmeyecektir) bir SAP Application Business Analytics Professional Upgrade User herhangi bir veri
kayna ndan SBOP'a veri çekebilir ve/veya SBOP'tan herhangi bir veri kayna na veri gönderebilir.
SAP Application BI Limited User , her bir SBOP bile eninin lisansl olmas ko uluyla u SBOP bile enlerinden yaln zca birini (1) kullanmas na izin
verilen Adland lm Kullan
r: (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. Netle tirmek amac yla: Lisans Sahibinin tüm ilgili veri kaynaklar için uygun bir lisans sürdürüyor olmas art yla (ancak veri kayna
n
SAP taraf ndan lisanslanm bir SBOP D ndaki Yaz m ve/veya Üçüncü Taraf Yaz
olmas durumunda belirtilen SBOP bile enlerinden birine (1)
yaln zca tek tarafl veri çekme için ilave bir Adland lm Kullan lisans istenmeyecektir) bir Application BI Limited User herhangi bir veri kayna ndan
belirtilen SBOP bile enlerinden birine (1) veri çekebilir ve/veya belirtilen SBOP bile enlerinden birinden (lisansl olmas ko uluyla) (1) herhangi bir Veri
Kayna na veri gönderebilir.
SAP Application Standalone Business Analytics Professional User, Ba ms z Kullan m için lisanslanm SBOP taraf ndan desteklenen tüm rolleri
yerine getirmek üzere (SBOP'ta De iklik ve/veya Eklenti yapma hakk hariç) yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r ve SAP Application
Standalone BI Limited User için verilen haklara da sahiptir.
SAP Application Standalone BI Limited User, her bir SBOP bile eninin Ba ms z Kullan m için lisansl olmas ko uluyla u SBOP bile enlerinden
yaln zca birini (1) kullanmas na izin verilen Adland lm Kullan
r: (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 ayr ca SAP Application Business Information Viewer User için verilen
haklara da sahiptir.
SAP Application Business Information Viewer User lisansl Eski SBOP taraf ndan sa lanan standart ve interaktif raporlar ile uygun ekilde
lisans verilen Adland lm Kullan lar taraf ndan lisansl Eski SBOP arac
yla olu turulan raporlar Kullanmak (de iklik yapma ve/veya uyarlama
hakk hariç) üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bu kullan m yaln zca ki inin kendi amaçlar yla s rl r ba kalar ad na veya ba kalar
için kullan lamaz.
SAP Learning User yaln zca, söz konusu e itim çözümlerinin lisansl olmas art yla SAP'nin fiyat listesindeki a
da say lan e itim çözümlerine
eri mek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. SAP Learning User kullan türünün di er SAP çözümlerine veya çözüm bile enlerine eri im
yetkisi yoktur. SAP'nin bu kapsamda sundu u e itim çözümleri unlard r:
7002075 SAP Learning Solution
7003485 SAP Enterprise Learning Environment
7011740 SAP Workforce Performance Builder Producer
7011741 SAP Workforce Performance Builder Manager
7011742 SAP Workforce Performance Builder Navigator
7011743 SAP Workforce Performance Builder Desktop Edition
7011744 SAP Workforce Performance Builder Enterprise Edition
7009559 SAP Acrobat Connect Professional Learning by Adobe
7009558 SAP Acrobat Connect Professional Meeting by Adobe
7009560 SAP Productivity Pak by ANCILE - Kuzey Amerika hariç
7009561 SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE - Kuzey Amerika hariç
7009562 SAP Productivity Composer by ANCILE - Kuzey Amerika hariç
7009563 SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE - Kuzey Amerika hariç
7009639 SAP Productivity Pak by ANCILE - Yaln zca Kuzey Amerika
7009640 SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE - Yaln zca Kuzey Amerika
7009641 SAP Productivity Composer by ANCILE - Yaln zca Kuzey Amerika
7009642 SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE - Yaln zca Kuzey Amerika
SAP E-Recruiting User, yaln zca E-Recruiting motoruna eri imi olan bir Adland lm
çözümlerine veya çözüm bile enlerine eri im yetkisi yoktur.

Kullan

r. E-Recruiting User türündeki kullan

lar n di er SAP

SAP Human Capital Performance Management User , lisanl Yaz ma (SBOP hariç) ba kalar yerine veya ad na de il, yaln zca kendi amaçlar için (i)
çal an de erlendirmeleri, (ii) yetenek ve beceri profilleri ve(iii) profil e le tirmelerinin bak
yapmak üzere eri im yetkisi olan bir Adland lm
Kullan
r.
SAP Manager Self-Service User , lisansl Yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen u yönetici self servis rollerini yerine getirmek üzere
yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r: (i) HCM sistemindeki formlar ve süreçleri kullanarak idari de iklik talebinde bulunma, (ii) sat n alma
talepleri ve aday de erlendirmeleri olu turma, (iii) yetenek de erlendirmeleri gerçekle tirme, (iv) tazminatlar planlama ve onaylama, (v) bütçe
de erlendirmelerini alma, (vi) proje yönetimi görevlerini organize etme, (vii) planlama görevlerini yerine getirme, (viii) seyahat taleplerini ve giderleri
onaylama ve (ix) i ak
görevlerini yerine getirme. SAP Manager Self-Service User ayr ca SAP Application Employee User için verilen haklara da
sahiptir.
SAP Banking User , yaln zca bankalar için belirlenen sektör paketlerine eri im yetkisi olan bir Adland lm
kullan lar n di er SAP çözümlerine veya çözüm bile enlerine eri im yetkisi yoktur.
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SAP Retail Store User, Lisans Sahibinin perakende ma azas nda çal an ve yaln zca lisansl Yaz m(SBOP hariç) taraf ndan desteklenen, yönetimle
ilgili olmayan / sat noktas yla ilgili rolleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r ve SAP Application Employee User için
verilen haklara da sahiptir.
SAP Logistics User, geçerli lisansl Tedarik Zinciri Yürütme Yaz
Kullan
r:

için yaln zca u görevleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmi Adland lm

Nakliye Yönetimi: Navlun sözle mesi arama, belirli bir sevkiyat ve benzer faaliyetleri izleme, ana verileri güncelleme (fiyatlar, nakliye ili kileri, yerler),
Nakliye talebi giri i, nakliye planlamas , ihale için teklif talebi yan tlama, Olay Yönetimi (OY) teyidi, ücret hesaplama do rulamas ve benzer faaliyetler.
Depo Yönetimi: Mal giri lerinin onaylanmas ve depolama, mal giri inde yap lan yeniden yükleme, çekme noktalar nda gerçekle tirilen çekme,
yenileme, üretim kademelendirmesi ve fiziksel envanter say mlar n giri i dahil stok hareketleri, paketleme ve KDH'lerin (katma de erli hizmetler)
onaylanmas Bu, Radyo Frekansl mobil cihazlarla i yapan çal anlar n yan s ra yukar da say lanlara benzer operasyonel etkinlikleri gerçekle tiren
çal anlar için geçerlidir.
Ürün ve Kalem zlenebilirli i: Seri numaras verilmi ve/veya geçerli ya da geçmi yerini sorgulama veya ürün soy a ac
belirleme gibi ad hoc
temelde izlenen herhangi bir nesnenin görüntüleme. Mal hareketini raporlamak veya izlenebilirlik raporunu görüntülemek için ad hoc temelde ürün
izlenebilirli i çözümlerine eri en kullan .
Lisans Sahibi çal anlar için, SAP Logistics User ayr ca SAP Application Employee User için verilen haklar da kapsar.
SAP Shop Floor User Lisans Alan n üretim tesislerinde çal an ve yaln zca lisansl Yaz m taraf ndan desteklenen u rollerden bir veya daha fazlas
gerçekle tirmek üzere yetkilendirilen Adland lm Kullan
r: (i) i talimatlar görüntüleme, faaliyetleri ve i lemleri belgeleme, (ii) mal giri lerini, mal
lar
ve stok hareketlerini teyit etme, (iii) üretim sipari i onaylar
girme, (iv) ürün veya üretim bilgilerini kaydetme, örn. kalite denetimi sonuçlar
veya tesis/süreç/ekipman verileri, (v) üretim sorunlar ve ili kili hizmet taleplerini girme ve (vi) araçlar, üretim ekipmanlar için yedek parçalar, vb. sat n
alma talepleri gönderme ve (vii) kalemler (i)-( v) ile ilgili raporlama ve gösterge tablosu görüntüleme. SAP Shop Floor ayr ca SAP Application Employee
User ve SAP Application Visualization User için verilen yetkilere de sahiptir.
SAP Maintenance Worker User , lisansl yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen (i) bak m bildirimlerini onaylama, (ii) süre onaylar , mal giri ini,
stok hareketlerini ve tamamlanma onaylar
bak m i emirlerine girme, (iii) servis taleplerini ve servis talebi giri sayfalar (iv) ve (i) – (iii) aras ndaki
elere ili kin bak m faaliyetlerinin tümünü girme rollerinden birini veya daha fazlas
yerine getiren, bak m çal an olan bir Adland lm Kullan
r.
SAP Maintenance Worker User ayr ca SAP Application Employee User ve SAP Application Visualization User için verilen yetkilere de sahiptir.
SAP Engineering User her durumda herhangi bir veriye veya nesneye SBOP portföyü ürünleri sayesinde veya yoluyla eri im hariç, yaln zca lisansl
SAP Collaborative Product Development Package, i birli i Klasörleri veya SAP Portfolio ya da Project Management uygulamas yoluyla eri ilen ve
kullan labilir duruma gelen veriler ve nesneler üzerinde a
daki etkinlikleri gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r:
(i) Gösterme, K rm yla Çizme, 3D Görüntüleme
(ii) Talep Etme, Onaylama, Reddetme, Do rulama
(iii) De tirme
SAP Engineering User ayr ca SAP Application Visualization User için verilen haklara da sahiptir. Söz konusu ki iler Lisans Sahibinin çal anlar ysa, SAP
Engineering User, SAP Application Employee User için verilen yetkileri de kapsar.
SAP Procurement Self-Service and Collaborator User, lisansl Yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen u rolleri ba kalar yerine veya ad na
de il, yaln zca kendi amaçlar yerine getirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r: (i) al veri veya sat n alma sepetleri olu turmak, bir
sat n almadaki kalemleri denetlemek, almak veya bunlara katk da bulunmak, (ii) personel yöneticisi d nda bir kaynak bulma veya sözle me
haz rlanmas için kaynak bulma veya sözle me haz rlama deste i istemek, kalemleri incelemek ve/veya onaylamak, RFX scoring sürecine kat lmak,
tedarikçi geri bildirimi sa lamak, raporlar görüntülemek veya sistem içeri inde arama yapmak ve (iii) uyumluluk bildirimini veya yöntem bile eni bilgilerini
yüklemek. Her SAP Procurement Self-Service User ayr ca SAP Application ESS User için verilen haklara da sahiptir.
SAP Partner Channel User lisansl Yaz m CRM'sinin (SBOP hariç) bar nd rd
u kanal yönetimi i levlerinden birini veya daha fazlas
getirmek üzere yetkilendirilmi
Ortaklar 'n n çal an olan birAdland lm Kullan
r: (i) Kanal Pazarlama, (ii) Kanal Sat , (iii)
Orta
Yönetimi, (iv) Kanal Servisleri, (v) Orta ve Kanal Analitikleri ve (vi) Orta Yönetimi.

yerine
Sipari

SAP Çözüm Geni letme S rl Kullan
, yaln zca SAP taraf ndan lisanslanan bir (1) adet Üçüncü Taraf Çözümü kullanmak üzere yetkilendirilmi bir
Adland lm Kullan
r. SAP Solution Extension Limited Users di er SAP çözümlerine, çözüm bile enlerine veya bu çözümlerde saklanan verilere
eri im yetkisine sahip de ildir. SAP Solution Extension Limited User yaln zca u ürünlere eri im 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, yaln zca Anla maya istinaden lisanslanan CRM Yaz
(varsa, "Lisansl CRM Yaz
") kullanma yetkisi verilmi (De iklik ve/veya
Eklenti yapma hakk hariç) Adland lm Kullan
r. SAP CRM User, Lisans Sahibinin söz konusu veri kayna (kaynaklar ) için uygun lisansa sahip
olmas ve bu Kullan n Anla ma ko ullar na uygun olmas art yla, herhangi bir Lisansl CRM Yaz
na herhangi bir veri kayna ndan veri çekebilir
ve/veya herhangi bir Lisansl CRM Yaz
ndan herhangi bir kayna a veri aktarabilir. Veri kayna Anla maya istinaden lisanslanan Yaz m (Lisansl
CRM Yaz
d nda) ve/veya üçüncü taraf yaz
oldu unda, Lisansl CRM Yaz
na yaln zca tek yönlü veri çekmek için ilave bir SAP Adland lm
Kullan Lisans gerekmez.
SAP CRM Rapid Deployment Edition User yaln zca (i) SAP CRM Rapid Deployment Edition'a eri mek ve (ii) SAP CRM arac
yla SAP ERP sipari
durumu kontrollerini gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Di er SAP yaz mlar na eri mek için bir SAP Application
Business Expert User, bir SAP Application Professional User veya bir SAP Application Limited Professional User lisans gerekir. Bir SAP CRM Rapid
Deployment Edition User haklar mevcut SAP Application Business Expert User, SAP Application Professional User ve SAP Application Limited
Professional User haklar na dahildir. SAP CRM Rapid Deployment Edition User ayr ca, SAP Application Employee User haklar na da sahiptir.
SAP Application Visualization User lisanslanan Visual Enterprise bile enine ba olarak yaln zca (i) Visual Enterprise Generator, (ii) Visual Enterprise
View Edition Generator, (iii) Visual Enterprise Generator .JT extension, (iv) Visual Enterprise Navigation & Analytics, (v) Visual Enterprise Author ve (vi)
Visual Enterprise ECAD Extension kullanma yetkisine sahip bir Adland lm Kullan lisans na sahip kullan
r. SAP Application Visualization User,
bu Sözle me ile lisanslanan di er Yaz mlar veya üçüncü taraf yaz mlar kullanamaz. Buna, bu yaz mlarda depolanan veriler dahildir ancak kapsam
bunlarla s rl de ildir.
SAP Application Standalone Visualization User, Ba ms z Kullan m için lisanslanan Visual Enterprise bile enine ba
olarak yaln zca (i) Visual
Enterprise Generator, (ii) Visual Enterprise View Edition Generator, (iii) Visual Enterprise Generator .JT extension, (iv) Visual Enterprise Navigation &
Analytics, (v) Visual Enterprise Author ve (vi) Visual Enterprise ECAD Extension kullanma yetkisine sahip bir Named User lisans na sahip bir Named
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User lisans na sahip kullan
r. SAP Application Standalone User, bu Sözle me ile lisanslanan di er Yaz mlar veya üçüncü taraf yaz mlar
kullanamaz. Buna, bu yaz mlarda depolanan veriler dahildir ancak kapsam bunlarla s rl de ildir.
SAP Business Suite'deki SMB Professional User 2005'tekiyle ayn i lev kapsam na eri mek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r.
Kapsam n tamam , SAP Sat lar ndan temin edilecek lave artlar ve Ko ullar doküman ndan ö renilebilir. Bu kullan
lisans , halen mevcut SMB
Professional User mü terilerine özeldir.
SAP NetWeaver Gateway User, SAP Business Suite portföyünden lisansl Yaz mlar , yaln zca SAP NetWeaver Gateway üzerinden dolayl olarak
lisansl Yaz mlara eri en ayr bir uygulama arac
yla kullanma yetkisi verilen bir Adland lm Kullan
r. SAP NetWeaver Gateway arac
yla
servis ça lar yaln zca durum bilgisiz protokolleri kullanabilir. Durum bilgisiz protokol her bilgi talebini daha önceki herhangi bir taleple ilgisiz, ba ms z
bir i lem olarak ele alan protokoldür; bu nedenle ileti im ba ms z talep ve yan t çiftlerinden olu ur.
SAP Platform Advanced User, lisansl Yaz
yaln zca u artlar yerine getiren ayr bir uygulama üzerinden Kullanmak üzere yetkilendirilmi bir
Adland lm Kullan
r: A) (i) i süreçlerine yönelik, SAP Yaz
taraf ndan kapsanmayan yeni ve ba ms z i lev bile enleri eklemek, (ii) lisansl bir
SAP teknolojisi kullan larak geli tirilmi olmak ve (iii) yay nlanm SAP uygulamas program arayüzleri arac
yla ba lanmak ve/veya ileti ime geçmek
ve B) hiçbir ekilde (i) Anla ma ile belirlenen k tlamalar atlama veya etkisiz k lma olana sa lamamak, (ii) Lisans Sahibine kendisine lisanslanmam
herhangi bir Yaz m eri imi sa lamamak ve/veya (iii) veriler veya meta data için yeni bir kay t sistemi olu turmak amac yla SAP Yaz
ndan SAP
ndaki bir yaz ma toplu veri veya meta data çekme olana sa lamamak. SAP Platform Advanced User ayr ca SAP Platform Standard User ve SAP
Platform Extended User için verilen yetkilere de sahiptir.
SAP Platform Extended User lisansl Yaz
yaln zca u artlar yerine getiren bir veya daha fazla uygulama arac
yla ve yaln zca
uygulamalar n izin verdi i ölçüde kullanmak üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r (i) SAP Entegrasyon ve Onay Merkezi
taraf ndan SAP Platform Extended Users platform kullan
uyumlu bir çözüm (“PULCS”) olarak onaylanm olmak (SAP Platform Extended
Users olarak onaylanm
PULCS uygulamalar n listesi “https://ecohub.sdn.sap.com/irh/ecohub/pul_compliant ” (zaman zaman SAP
taraf ndan bildirilen ard l site(ler) dahil olmak üzere, “PULCS Sitesi”) adresinden görülebilir) ve (ii) Lisans Sahibinin bu gibi bir PULCS
uygulamas
(uygulamalar ) kullanmak için ilgili lisans verenlerden tüm uygun lisans haklar
alm olmas (bu gibi uygulamalar PULCS
Sitesinden duyurulsa bile, SAP AG, herhangi bir SAP AG da
mc veya yetkili SAP AG sat lar veya da
mc lar taraf ndan lisanslanan
Yaz m ve/veya üçüncü taraf yaz mlar bu Adland lm Kullan türü için PULCS uygulamas olarak kabul edilmez).
SAP Platform Standard User lisansl Yaz
yaln zca u artlar yerine getiren bir veya daha fazla uygulama arac
yla ve yaln zca
uygulamalar n izin verdi i ölçüde kullanmak üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r (i) SAP Entegrasyon ve Onay Merkezi
taraf ndan SAP Platform Standard Users platform kullan
uyumlu bir çözüm (“PULCS”) olarak onaylanm olmak (SAP Platform Standard
Users olarak onaylanm
PULCS uygulamalar n listesi “https://ecohub.sdn.sap.com/irh/ecohub/pul_compliant” (zaman zaman SAP
taraf ndan bildirilen ard l site(ler) dahil olmak üzere, “PULCS Sitesi”) adresinden görülebilir) ve (ii) Lisans Sahibinin bu gibi bir PULCS
uygulamas
(uygulamalar ) kullanmak için ilgili lisans verenlerden tüm uygun lisans haklar
alm olmas (bu gibi uygulamalar PULCS
Sitesinden duyurulsa bile, SAP AG, herhangi bir SAP AG da
mc veya yetkili SAP AG sat lar veya da
mc lar taraf ndan lisanslanan
Yaz m ve/veya üçüncü taraf yaz mlar bu Adland lm Kullan türü için PULCS uygulamas olarak kabul edilmez).
SAP NetWeaver Developer User u artlar yerine getiren uygulamalar geli tirmek ve de tirmek için söz konusu Yaz m ile birlikte sa lanan
geli tirme araçlar na eri im yetkisi verilen (yaln zca SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications Software lisans al nd nda) bir
Adland lm Kullan
r: (i) SAP AG, herhangi bir SAP AG da mc
veya yetkili SAP AG sat lar veya da mc lar taraf ndan lisanslanmam
olmas ve (ii) Lisans Sahibinin uygulamay kullanmak için ilgili lisans verenlerden tüm uygun lisans haklar
alm olmas . SAP NetWeaver Developer
User ayr ca SAP NetWeaver Administration User için verilen yetkilere de sahiptir.
SAP NetWeaver Administrator User u artlar yerine getiren uygulamalar yönetmek için söz konusu Yaz m ile birlikte sa lanan geli tirme araçlar na
eri im yetkisi verilen (yaln zca SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications Software lisans al nd nda) bir Adland lm Kullan
r: (i)
SAP AG, herhangi bir SAP AG da mc veya yetkili SAP AG sat lar veya da mc lar taraf ndan lisanslanmam olmas ve (ii) Lisans Sahibinin
uygulamay kullanmak için ilgili lisans verenlerden tüm uygun lisans haklar alm olmas .
SAP Business Suite/ individual SAP solution Developer Userlisansl Yaz mda De iklik ve/veya Eklenti yapmak için lisansl Yaz mla birlikte
sa lanan geli tirme araçlar na eri mek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm kullan
r 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 taraf ndan desteklenen tüm rolleri yerine getirmek üzere (SBOP'ta
De iklik ve/veya Eklenti yapma hakk hariç) yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r ve SAP Business Suite Professional User için verilen haklara
da sahiptir.
SAP Business Suite / individual SAP solution Professional User lisansl Yaz m taraf ndan desteklenen (SBOP hariç) i lemlerle ilgili rolleri ve
sistem yönetimi rollerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r ve SAP Business Suite/ individual SAP solution Limited
Professional User için verilen yetkilere de sahiptir.
SAP Business Suite / individual SAP solution Limited Professional User lisansl Yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen s rl i lem rollerini
yerine getirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r ve SAP Business Suite Business Information User için verilen yetkilere de sahiptir.
Lisans Anla mas , böyle bir Limited Professional User taraf ndan gerçekle tirilecek s rl kullan
ayr nt olarak tan mlamal r.
SAP Business Suite / individual SAP solution Business Information User lisansl Yaz m taraf ndan sa lanan standart ve interaktif raporlar ile uygun
ekilde lisans verilen Adland lm Kullan lar taraf ndan lisansl Yaz m arac
yla olu turulan raporlar Kullanmak (de iklik yapma ve/veya
uyarlama hakk hariç) üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bu kullan m yaln zca ki inin kendi amaçlar yla s rl r ba kalar ad na veya
ba kalar için kullan lamaz. Her SAP Business Suite Business Information User ayr ca SAP Business Suite Employee User için verilen yetkilere de
sahiptir.
SAP Business Suite / Individual SAP Solution Employee User , lisansl Yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen u rolleri ba kalar yerine veya
ad na de il, yaln zca kendi amaçlar için yerine getirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r: (i) lisansl Yaz m ile sa lanan standart ve
interaktif raporlar kullanmak (de tirme ve/veya uyarlama hakk hariç), (ii) seyahat planlamas / gider raporlama self servislerinden, (iii) tedarik self
servislerinden ve (iv) oda rezervasyonu self servislerinden yararlanmak. Her SAP Business Suite Employee User ayr ca 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 , , lisansl yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen çal an
zamanlar ve devaml k giri lerine ili kin K self servis rollerini ba kalar yerine veya ad na de il, yaln zca kendi amaçlar na yönelik olarak
gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Her SAP Business Suite ESS User ayr ca SAP Business Suite Employee SelfService Core User ve SAP Human Capital Performance Management User için verilen yetkilere de sahiptir.
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SAP Business Suite / individual SAP solution Employee Self-Service Core User lisansl Eski SBOP (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen u K self
servis rollerini ba kalar yerine veya ad na de il, yaln zca kendi amaçlar na yönelik olarak gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm
Kullan
r: (i) çal an kay tlar bak , (ii) çal an dizini ve (iii) sosyal yard m ve ödeme hizmetleri ve (iv) izin yönetimi. Ayr ca, ESS Core User, söz
konusu eri im lisansl Yaz
n Kullan
gerektirmeyen veya bununla sonuçlanmayan (Lisans Sahibinin SAP Portal ndaki bu gibi bir SAP D
çeri ine eri imin ötesinde), Lisans Sahibine ait “SAP Portal”da bulunan “SAP D
çeri e”de eri im yetkisine sahiptir. Bu ESS Core User tan nda
kullan ld
ekilde (i)“SAP D
çerik”, lisansl yaz m kullan lmadan olu turulan içerik anlam na gelir ve (ii)“SAP Portal ” SAP Enterprise Portal Yaz
(lisansl SAP NetWeaver Yaz
ile sa land
ekilde) yaz
kullanan Lisans Sahibi taraf ndan olu turulan ve uygun ekilde lisans verilmi bir
Adland lm Kullan ya lisansl SAP Yaz
kullanarak eri ebilece i bir eri im noktas sa layan herhangi bir portal anlam na gelir
SAP Business Suite Business Expert Upgrade User , SBOP taraf ndan desteklenen tüm rolleri (SBOP'ta De iklik ve/veya Eklenti yapma hakk
hariç) yerine getirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP Business Suite
Professional User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için geçerli olmas
gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu Kullan
hem de SAP Business Suite Professional User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
SAP Business Suite B2B Sales User yaln zca lisansl Yaz m taraf ndan desteklenen u sipari yönetimiyle ilgili rollerden bir veya daha fazlas
yerine getirmek üzere yetkilendirilmi ve
Ortaklar n çal an olan bir Adland lm Kullan
r: (i) ürün kullan labilirli ini kontrol etmek, (ii) sipari
konfigüre etmek, (iii) sipari vermek, (iv) sipari durumunu kontrol etmek ve (v) (i) – (iv) aras ndaki maddelerle ilgili sipari yönetimi faaliyetlerini
gerçekle tirmek.
SAP ERP Business Expert Upgrade User , SBOP taraf ndan desteklenen tüm rolleri (SBOP'ta De iklik ve/veya Eklenti yapma hakk hariç) yerine
getirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP ERP Professional User olarak da
SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için geçerli olmas gerekir. Lisans Sahibi lisans
anla mas na istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu Kullan
hem de SAP ERP
Professional User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
SAP Application Professional Upgrade User, lisansl Yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen i lemlerle ve sistem yönetimiyle ilgili faaliyetleri
gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP Application Limited
Professional User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için geçerli olmas
gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu Kullan
hem de SAP Application Limited Professional User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
SAP Application Limited Professional Upgrade User, lisansl Yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen s rl i lemlerle ilgili faaliyetleri
gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP Application Business
Information User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için geçerli olmas
gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu Kullan
hem de SAP Application Business Information User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
SAP Application Business Information Upgrade User, lisansl Eski SBOP taraf ndan sa lanan standart ve interaktif raporlar ile uygun ekilde lisans
verilen Adland lm Kullan lar taraf ndan lisansl Eski SBOP arac
yla olu turulan raporlar Kullanmak (de iklik yapma ve/veya uyarlama hakk
hariç) üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bu kullan m yaln zca ki inin kendi amaçlar yla s rl r ba kalar ad na veya ba kalar için
kullan lamaz. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP Application Employee User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu
Kullan
lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için geçerli olmas gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na istinaden destek hizmeti
al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu Kullan
hem de SAP Application Employee User için eksiksiz ödeme
yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
SAP Application Employee Upgrade User lisansl Yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen u rolleri ba kalar yerine veya ad na de il, yaln zca
kendi amaçlar için yerine getirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r: (i) lisansl Yaz m ile sa lanan standart ve interaktif raporlar
kullanmak (de tirme ve/veya uyarlama hakk hariç), (ii) seyahat planlamas / gider raporlamas self servislerini kullanmak, (iv) tedarik self servislerini ve
(v) oda rezervasyonu self servislerini gerçekle tirmek. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP Application Employee Self Service (ESS)
User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan
lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için geçerli olmas gerekir.
Lisans Sahibi lisans anla mas na istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu Kullan hem de
SAP Application Employee Self Service (ESS) User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
SAP Application Standalone Business Analytics Professional Upgrade User, Ba ms z Kullan m için lisanslanan SBOP taraf ndan desteklenen tüm
rolleri yerine getirmek üzere (SBOP'ta De iklik ve/veya Eklenti yapma hakk hariç) yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Söz konusu
Adland lm Kullan
n SAP'den ki isel olarak bir SAP Application Standalone BI Limited User lisans da alm olmas ve söz konusu iki lisans n da,
varsa, ayn çal ma zaman veritaban için verilmi olmas ko ulu vard r. Lisans Sahibi lisans anla mas na istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu
destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu Kullan hem de SAP Application Standalone BI Limited User için eksiksiz ödeme yaparak destek
hizmeti kayd yapt rmal r.
SAP Business Suite Professional Upgrade User, lisansl Yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen i lemlerle ve sistem yönetimiyle ilgili faaliyetleri
gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP Business Suite Limited
Professional User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için geçerli olmas
gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu Kullan
hem de SAP Business Suite Limited Professional User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
SAP Business Suite Limited Professional Upgrade User, lisansl Yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen s rl i lemlerle ilgili faaliyetleri
gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP Business Suite Business
Information User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için geçerli olmas
gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu Kullan
hem de SAP Business Suite Information User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
SAP Business Suite Business Information Upgrade User lisansl Yaz m taraf ndan sa lanan standart ve interaktif raporlar ile uygun ekilde lisans
verilen Adland lm Kullan lar taraf ndan lisansl Yaz m arac
yla olu turulan raporlar Kullanmak (de iklik yapma ve/veya uyarlama hakk hariç)
üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bu kullan m yaln zca ki inin kendi amaçlar yla s rl r ba kalar ad na veya ba kalar için
kullan lamaz. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP Business Suite Employee User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz
konusu Kullan
lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için geçerli olmas gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na istinaden destek
hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu Kullan hem de SAP Business Suite Employee User için eksiksiz
ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
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SAP Business Suite Çal an Yükseltme Kullan
, lisansl Yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen u rolleri ba kalar yerine veya ad na de il,
yaln zca kendi amaçlar için yerine getirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r: (i) lisansl Yaz m ile sa lanan standart ve interaktif
raporlar kullanmak (de tirme ve/veya uyarlama hakk hariç), (ii) yetenek yönetimi self servis i lemlerini gerçekle tirmek (çal an de erlendirmeleri,
çal an geli im planlar , çal an e itim kayd ve çal an f rsat sorgulamas ve yan dahil), (iii) seyahat planlamas / gider raporlamas self servislerini
kullanmak, (iv) masaüstü tedarik self servislerini ve (v) oda rezervasyonu self servislerini gerçekle tirmek. Bunun için bu gibi bir Adland lm
Kullan
n bir SAP Uygulamas Çal an Self Servis (ESS) Kullan
olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan
lisanslar n,
varsa ayn çal ma zaman veritaban için geçerli olmas gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek
hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu Kullan hem de SAP Business Suite Employee Self Service (ESS) User için eksiksiz ödeme yaparak
destek hizmeti kayd yapt rmal r.
SAP ERP Professional Upgrade User, lisansl Yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen i lemlerle ve sistem yönetimiyle ilgili faaliyetleri
gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP ERP Limited Professional
User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan
lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için geçerli olmas gerekir.
Lisans Sahibi lisans anla mas na istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu Kullan hem de
SAP ERP Limited Professional User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
SAP ERP Limited Professional Upgrade User, lisansl Yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen s rl i lemlerle ilgili faaliyetleri gerçekle tirmek
üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP ERP Business Information User olarak da
SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için geçerli olmas gerekir. Lisans Sahibi lisans
anla mas na istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu Kullan hem de SAP ERP Business
Information User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
SAP ERP Business Information Upgrade User, lisansl Eski SBOP taraf ndan sa lanan standart ve interaktif raporlar ile uygun ekilde lisans verilen
Adland lm Kullan lar taraf ndan lisansl Eski SBOP arac
yla olu turulan raporlar Kullanmak (de iklik yapma ve/veya uyarlama hakk hariç)
üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bu kullan m yaln zca ki inin kendi amaçlar yla s rl r ba kalar ad na veya ba kalar için
kullan lamaz. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir ERP Employee User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan
lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için geçerli olmas gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na istinaden destek hizmeti al yorsa, söz
konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu Kullan hem de SAP ERP Employee User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti
kayd yapt rmal r.
SAP ERP Çal an Yükseltme Kullan
, lisansl Yaz m (SBOP hariç) taraf ndan desteklenen u rolleri ba kalar yerine veya ad na de il, yaln zca
kendi amaçlar için yerine getirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r: (i) lisansl Yaz m ile sa lanan standart ve interaktif raporlar
kullanmak (de tirme ve/veya uyarlama hakk hariç), (ii) yetenek yönetimi self servis i lemlerini gerçekle tirmek (çal an de erlendirmeleri, çal an
geli im planlar , çal an e itim kayd ve çal an f rsat sorgulamas ve yan dahil), (iii) seyahat planlamas / gider raporlamas self servislerini kullanmak,
(iv) masaüstü tedarik self servislerini ve (v) oda rezervasyonu self servislerini gerçekle tirmek. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP
ERP Çal an Self Servis (ESS) Kullan
olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan
lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman
veritaban için geçerli olmas gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam
etti i sürece hem bu Kullan hem de SAP ERP Employee Self Service (ESS) User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
Enterprise Extensions ile Kullan lan Ba

ca Metrikler

Enterprise Foundation Paketi SAP ERP ve be (5) SAP Application Professional User içerir.
ll k Sipari bir y lda i lenen harici olarak olu turulmu sat ve servis veya sat n alma sipari lerinin toplam say
olu turulmu sipari ler, bir SAP Adland lm Kullan
taraf ndan girilmemi sipari lerdir.

olarak tan mlan r. Harici olarak

Ana Kay tlar irket ve bordrosu hesaplanan bir çal an aras ndaki sözle meye dayal ili kiyi temsil eder.
Pozisyonlar SAP E-Recruiting'in kullan laca bir i letme, i birimi, co rafi yer vb'deki bir dizi pozisyon olarak tan mlan r. Bunun, belirli bir y ldaki bo
pozisyonlar n say yla ayn olmad
unutmay n. Her pozisyon, pozisyonun yar zamanl veya tam zamanl olarak tan mlanmas na bak lmaks n,
yaln zca tek bir çal an e itlenir. Örne in bir irkette, 4.000'i beyaz yakal ve 6.000'i mavi yakal 10.000 pozisyon oldu unu dü ünün. irkette beyaz
yakal pozisyonlar
doldurmak için E-Recruiting, mavi yakal pozisyonlar
doldurmak için bir ba ka çözüm (veya ka t formlar) kullan yor. SAP ERecruiting motoru, fiyat 4.000/500 = 8 blok olarak hesaplayacakt r.
renim Gören, uygulamaya eri en ve uygulaman n i ledi i ö renim hizmetlerine kat lan herhangi bir ki i olarak tan mlan r.
Etkin Mü teriler / Sat lar geçen 2 y l içerisinde finansal i lem verileri içeren etkin i orta ana kay tlar
sat lar, yan kurulu lar veya genel merkezler dahil ancak bunlarla s rl olmamak üzere) anlam na gelir.

r.

Orta , etkin i ortaklar (mü teriler,

Gelir, normal i faaliyetlerinden ve faizler, kâr paylar , imtiyazlar veya di er kaynaklardan elde etti i y ll k kazançt r.
SAP Account & Trade Promotion Management ve SAP Trade Promotion Optimization için yaln zca bu paketin özelliklerini kullanan i veya bölümle
ba lant gelir gereksinimleri göz önüne al r.
letme Bütçesi SAP mü terisinin (devlet dairesi, kurum, program veya departman) toplam y ll k kamu sektörü bütçesi olarak tan mlan r.
Program Bütçesi lisansl Yaz m ile yönetilen ve program n gerçekle tirilmesi için savunma organizasyonuna (yap sal veya sözle meli) gerekli
özellikleri kazand rmak üzere ayr lan bütçedir.
Yönetim Alt ndaki Varl klar bilançoda aç klanan ve SAP çözümü ile i lenen toplam varl klar olarak tan mlan r.
Kullan

, do rudan veya dolayl olarak Yaz m'a eri en ki i anlam na gelir.

SAP Real Estate Management için Kullan , ofis, perakende, s nai mülkiyet ve benzeri portföyler yöneten ki i olarak tan mlan r. Hem sahip olunan
hem de faaliyet gösterilen alanlar ve hem ticari hem de kurumsal gayrimenkul yönetimini kapsar.
SAP Oil & Gas Secondary Distribution için Kullan
tan mlan r.

, bir veya daha fazla SAP Oil & Gas Secondary Distribution i lem koduna eri en ki i olarak

Kiral k Birimler SAP Real Estate Management ile yönetilen tüm kiral k nesneler olarak tan mlan r.
Toprak Parselleri, Yaz m ile yönetilen toprak birimleridir.
Çal anlar Lisans Sahibi taraf ndan istihdam edilen toplam çal an say
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Komisyon Alanlar, SAP Incentive and Commissions Management arac

yla herhangi bir türden ödeme alan ki ilerdir.

WCM Tesisi fiziksel bir tesis veya bir a konumu olarak tan mlan r.
Servis lemleri, i deste i i lev alan ba na bilet/vaka, ikayet, olay, servis sözle mesi, garanti talebi ve servis sipari lerinin y ll k toplam say
tan mlan r.
Finansal Nesneler finansal nesnelerin say
merkezi, masraf yeri toplam ).

r (Ana Veri Yönetimi sisteminde depolanan Grup Hesab ,

lem Hesab , Masraf Çe idi,

olarak
irket, kâr

Hedge Hacmi, kendisine Hedge muhasebesi faiz oran riski uygulanmas gereken finansal varl klar n ve/veya borçlar n hacmi anlam na gelir. Yönetilen
hacim ne kadar büyükse o kadar fazla Hedge i levine ihtiyaç duyulur.
Tedarikçi Veri Nesneleri "Tedarikçi için Master Data Governance" sisteminde depolanan aktif tedarikçi nesnelerinin say
Mü teri Veri Nesneleri "Mü teri için Master Data Governance" sisteminde depolanan aktif mü teri nesnelerinin say

olarak tan mlan r

olarak tan mlan r.

Ürün Veri Nesneleri "Malzeme için Master Data Governance" sisteminde depolanan aktif materyal nesnelerin (materyal, ürünler, mallar) say
tan mlan r.

olarak

Özel Veri Nesneleri Finansal, Tedarikçiler, Mü teriler veya Malzemeler türünden olmayan özel olu turulmu Master Data Governance sistemlerinde
depolanan tüm ana veri nesnelerinin say olarak tan mlan r. Bu, tüm tür ö elerinin (Sözle me, Konum, Varl k, Ekipman, Sözle me, vb.) kullan tan ml
nesnelerinin toplam r. Kullan tan ml nesne Master Data Governance çat kullan larak olu turulmu tur.
Kolu ve Sektör Portföyleriyle Kullan lan Ba

ca Metrikler

Hesaplar hesaplar (cari hesaplar, tasarruf hesaplar ve ticari hesaplar) veya i lemler (menkul de er i lemleri (spot + vadeli i lemler) ve MM / FX
lemleri). Hesaplar terimi SAP Capital Yield Tax Management ba lam nda vergileri hesaplamak veya vergi muafiyetlerini belirlemek için CYT
bile enini kullanan hesaplar n (örn. cari, tasarruf ve ticaret hesaplar n) say olarak tan mlan r.
Etkin Sözle meler enerji üretim ve da m irketi ile bir i orta aras ndaki, i orta na elektrik, gaz, su, kanalizasyon hizmetleri veya at k / temizlik
hizmetlerine sa lanmas na yönelik anla malar olarak tan mlan r. Bu nedenle, sa lanan her hizmet için ayr bir sözle me olu turulmal r (örn. enerji
üretim ve da m irketi bir i orta na elektrik, su ve temizlik hizmetleri sa yorsa, üç ayr sözle me yap lmal r). Sözle menin biti tarihi sistem
tarihinden sonraysa veya bununla ayn ysa, sözle me etkin olarak kabul edilir.
Etkin

Orta

Organizasyonlar marka sahibinin i yapt

etkin i orta

organizasyonlar

n say

olarak tan mlan r.

Etkin Kay tl Araç Plakalar son 12 ay içerisinde fatura alan kay tl Plakalar olarak tan mlan r.
Reklam Sat

De eri bir y lda SAP Advertising Sales for Media taraf ndan yarat lan tüm reklam sat lar

n toplam tahmini de eridir.

ll k Kamu Sektörü Bütçesi SAP mü terisinin (yani devlet dairesi, kurum, program veya departman) y ll k toplam kamu sektörü bütçesi olarak
tan mlan r.
ll k Gelir ve Giderler (SAP Billing for Telecom için) , elde edilen Y ll k Gelir ve ödenen Y ll k Giderler (komisyonlar, telif ücretleri, gelir pay vb.)
olarak tan mlan r ve Y ll k Gelir ve ödenen Y ll k Giderler (komisyonlar, telif ücretleri, gelir pay vb.) olarak tan mlan r. Gelir ve Giderler pozitif de erlerdir,
böylece giderler gelirden kesilmez.
ll k Gelir ve Giderler (SAP Charging and Billing for Banking için) elde edilen Y ll k Gelir (Faiz Geliri ve Faiz d Gelir) ile ödenen Y ll k Giderler
(depozitolar için ödenen faiz gideri, komisyonlar, telif ücretleri, vb.) olarak tan mlan r ve bu tutarlar esas nda SAP Charging and Billing for Banking ile
lenen fiyatland rma ve i lemler baz nda elde edilir. Bu nedenle, Gelir ve Giderlerin her ikisi de pozitif de erlerdir; yani Giderler Gelirler rakamlar yla
denkle tirilmez.
ll k Gelir ve Telif Ücretleri (SAP Charging and Billing for High Tech için) Elde Edilen Y ll k Gelir ve Telif Ücretleri, vb. olarak tan mlan r ve bu
tutarlar SAP Charging and Billing for High Tech ile i lenen fiyatland rma ve sat olaylar baz nda elde edilir. Gelir ve Telif Haklar , vb. ö elerinin her ikisi
de pozitif de erlerdir. Bu, giderler gelirden kesilmez anlam na gelir.
lenen Günlük Ortalama lem/Seyahat Say
(12 ay boyunca) gün ba na Birlikte Faturalamadan veya Olay Ayr nt
Kay tlar Faturalamadan
geçen i lemlerin/Seyahatlerin/Olay Ayr nt Kay tlar n/Faturalama Kalemlerinin say
olarak tan mlan r. Günlük i lem say , son 12 ay boyunca
gerçekle tirilen ortalama i lem say olarak ölçülür.
Kar lanamayan Sipari , takvim y
tan mlan r.
Banka Komisyonu Al
sözle mesi).

ba na kar lanamayan sipari

, bir banka i iyle ilgili olarak ICM arac

kokpitinde i lenen kar lanamayan sipari

görevlerinin ortalama say

olarak

yla herhangi bir türden ödeme alan ki i olarak tan mlan r (mevcut komisyon

Banka Kartlar , y ll k bazda Price Optimization çözümü kullan larak fiyatland lacak kart hesaplar
tan mlan r.

n (Kredi Kartlar , Çek Kartlar ) say

olarak

Merkez ve Uzak Konumlar: Merkez konum, uzak konumlara yedek parça ve malzeme tedariki yap lan merkezi bir depo veya da m 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 i leme merkezleri say labilir.
Big Tickets, bir takvim y nda leasing sözle melerinde finanse edilen nesnelerin (varl klar n) say olarak tan mlan r. Kiralanan varl n de erine ba
olarak (finanse edilen tutar), SAP Leasing için 5 farkl ticket boyutu tan mlanm r. Big tickets, (varl k de eri 100.001 € - 500.000 € aras nda olan) enerji
yönetim makineleri, yüksek de ere sahip arabalar, özel amaçl makineler, bask makineleri, ev otomasyonu makineleridir.
Üretilen BOEPD: BOEPD, Üretilen Günlük Petrol Varili miktar anlam na gelir. Petrol ve gaz sektöründe kullan lan; üretilen, çizelgelenen veya sat lan
hidrokarbon (al lm kaynaklardan veya istisnai kaynaklardan) miktar
toplamaya olanak sa layan bir ölçü birimidir. Örne in, gaz üretimi genellikle
"günde kübik metre" gibi zaman döneminde hacim cinsinden ölçülür ve üretilen toplam petrol ve gaz miktar
tutarl bir ölçümle belirlemek için varil
petrol cinsinden dengine dönü türülür. BOEPD'ye dönü türme, a
daki tabloda gösterilmi tir.
Üretilen BOEPD için yaln zca üretilen hidrokarbonlar geçerlidir. Fiyatland rma için Üretilen BOEPD baz al nam yorsa (henüz ham petrol veya gaz üretimi
olmayan yeni giri imler), giri im taraf ndan planlanan veya tahmini üretim geçerli olacakt r.
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ABD'de Üretilen BOEPD: BOEPD, Gün Ba na Petrol Varili Kar kt r. Petrol ve gaz sektöründe kullan lan; üretilen, çizelgelenen veya sat lan
hidrokarbon (al lm kaynaklardan veya istisnai kaynaklardan) miktar
toplamaya olanak sa layan bir ölçü birimidir. Örne in, gaz üretimi genellikle
"günde kübik metre" gibi zaman döneminde hacim cinsinden ölçülür ve üretilen toplam petrol ve gaz miktar
tutarl bir ölçümle belirlemek için varil
petrol cinsinden dengine dönü türülür. BOEPD'ye dönü türme, a
daki tabloda gösterilmi tir.
ABD'de Üretilen BOEPD için yaln zca ABD'de üretilen hidrokarbonlar geçerlidir.Fiyatland rma için Üretilen BOEPD baz al nam yorsa (henüz ham petrol
veya gaz üretimi olmayan yeni giri imler), giri im taraf ndan planlanan veya tahmini üretim geçerli olacakt r.
ABD D nda Üretilen BOEPD: BOEPD, Gün Ba na Petrol Varili Kar k anlam na gelir. Petrol ve gaz sektöründe kullan lan; üretilen, çizelgelenen
veya sat lan hidrokarbon (al lm kaynaklardan veya istisnai kaynaklardan) miktar toplamaya olanak sa layan bir ölçü birimidir. Örne in, gaz üretimi
genellikle "günde kübik metre" gibi zaman döneminde hacim cinsinden ölçülür ve üretilen toplam petrol ve gaz miktar tutarl bir ölçümle belirlemek için
varil petrol cinsinden dengine dönü türülür. BOEPD'ye dönü türme, a
daki tabloda gösterilmi tir.
ABD D nda Üretilen BOEPD için yaln zca ABD d nda, küresel olarak üretilen hidrokarbonlar geçerlidir. Fiyatland rma için Üretilen BOEPD baz
al nam yorsa (henüz ham petrol veya gaz üretimi olmayan yeni giri imler), giri im taraf ndan planlanan veya tahmini üretim geçerli olacakt r.
Çizelgelenen/Planlanan BOEPD: BOEPD, Gün Ba na Petrol Varili Kar k anlam na gelir. Petrol ve gaz sektöründe kullan lan; üretilen, çizelgelenen
veya sat lan hidrokarbon (al lm kaynaklardan veya istisnai kaynaklardan) miktar toplamaya olanak sa layan bir ölçü birimidir. Örne in, gaz üretimi
genellikle "günde kübik metre" gibi zaman döneminde hacim cinsinden ölçülür ve üretilen toplam petrol ve gaz miktar tutarl bir ölçümle belirlemek için
varil petrol cinsinden dengine dönü türülür. BOEPD'ye dönü türme, a
daki tabloda gösterilmi tir.
Çizelgelenen/Planlanan BOEPD için yaln zca çizelgelenen/planlanan hidrokarbonlar geçerlidir.
Sat lan BOEPD: BOEPD, Üretilen Günlük Petrol Varili miktar anlam na gelir. Petrol ve gaz sektöründe kullan lan; üretilen, çizelgelenen veya sat lan
hidrokarbon (al lm kaynaklardan veya istisnai kaynaklardan) miktar
toplamaya olanak sa layan bir ölçü birimidir. Örne in, gaz üretimi genellikle
"günde kübik metre" gibi zaman döneminde hacim cinsinden ölçülür ve üretilen toplam petrol ve gaz miktar
tutarl bir ölçümle belirlemek için varil
petrol cinsinden dengine dönü türülür. BOEPD'ye dönü türme, a
daki tabloda gösterilmi tir.
Sat lan BOEPD için yaln zca sat lan hidrokarbonlar geçerlidir.
Dönü türme kurallar : Yukar da say lan Metrik Tan mlar metrik BOEPD (Gün Ba na Petrol Varili Kar k) baz ndad r. Mü teri paketleri farkl petrol
ürünleri (örn. ham petrol, benzin, do al gaz gibi rafine edilmi ürünler veya s
petrol ürünleri - LPG) için ve/veya varilden farkl ölçü birimlerinde
kullanmay isteyebilir. Bu ürünlerin ve ölçü birimlerinin BOEPD'ye dönü türülmesi için a
daki dönü türme tablosu kullan labilir.
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Dönü türme Faktörleri:
Dönü türülecek
Ham Petrol*
Kaynak
Birim

ton (metrik)

Ton (metrik)

1

Kilolitre

kilolitre

varil

ABD galonu

ton / y l

1,165

7,33

307,86

-

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

Çarpma

*Dünya çap nda ortalama a rl k baz nda.
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

0,128

7,8

0,806

1,240

0,133

7,5

0,839

1,192

0,149

6,7

0,939

1,065

Kerosen
Gaz ya
mazot

/

Fuel oil

Dönü türülecek
Do al Gaz
ve LNG

milyar metreküp NG

milyar
kübik
kadem
NG

milyon ton petrol kar

Kaynak
Birim

milyon ton LNG

trilyon ngiliz
termal birimi

milyon varil
petrol kar

Çarpma

1 milyar
metreküp
NG

1

35,3

0,90

0,73

36

6,29

1 milyar
kübik
kadem NG

0,028

1

0,026

0,021

1,03

0,18

1 milyon
ton petrol
kar

1,111

39,2

1

0,805

40,4

7,33

1 milyon
ton LNG

1,38

48,7

1,23

1

52,0

8,68

1 trilyon
ngiliz
termal
birimi

0,028

0,98

0,025

0,02

1

0,17

1 milyon
varil petrol
kar

0,16

5,61

0,14

0,12

5,8

1

Ölçü Birimi
1 metrik ton = 2204,62 lb. = 1,1023 k sa 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 ngiliz termal birimi (Btu) = 0,252 kkal = 1,055 kJ1 kilowatt-saat (kWh) = 860 kkal = 3600 kJ = 3412 Btu
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OGSD User: SAP Oil & Gas Secondary Distribution kullan

bir veya daha fazla SAP OGSD i lem koduyla çal an bir kullan

r.

Orta
SAP In-House Cash için
Ortaklar , son 2 y l içerisinde finansal i lem verisi içeren ana kay tlara sahip etkin i ortaklar olarak tan mlan r. Etkin i
ortaklar ilgili yan kurulu lar, genel merkezler ve harici bankalard r. Harici bankalar, In-House Nakit Merkezi (Genel Merkez) ve harici banka aras nda
nakit transferi için kullan lacak bankalar olarak tan mlan r.
SAP Bank Communication Management için
Ortaklar , son 2 y l içerisinde finansal i lem verisi içeren ana kay tlara sahip etkin i ortaklar olarak
tan mlan r. Etkin i ortaklar , son 2 y l içerisinde hakk nda finansal i lem verisi bulunan ilgili mü teriler ve sat lard r.
SAP Constituent Services for Public Sector için

Orta , bir vatanda veya mali destek almak üzere ba vuru yapan bir ki idir.

SAP Payment Processing for Public Sector ve SAP Receivables and Payables Management for Public Sector için
veya irket olarak tan mlan r.

Orta

bir vatanda , organizasyon

SAP Tax and Revenue Management for Public Sector için
Orta , bir vatanda , vergi mükellefi, vergi arac / vergi muhasebecisi olarak tan mlan r.
Yukar da say lan paketlere son derece s rl bir dizi görev (yani doküman görüntüleme, adres de ikli i, fatura ödeme ve teslimat teyidi ve e-form
doldurma) için eri en harici kullan lar için kullan lisans gerekmez.
Kasa Mevcudu Kontrol Noktalar , banka ofisleri ( ubeler), ATM'ler, merkezi kasa daireleri ve APO'da (Advanced Planning and Optimization) para
birimi a arz ve talebini planlamak için modellenen ve kullan lan merkezi kasa daireleri gibi bir dizi kasa mevcudu kontrol noktas olarak tan mlan r.
ikayet Vakalar bir y ll k dönemde Claims Management'da olu turulan yeni ikayetlerin say
Seri ilanlar bir y ll k dönemde SAP Ad Editor ile tasarlanan reklam versiyonlar

n say

olarak tan mlan r.

olarak tan mlan r.

Sat lan Mallar, SAP ERP'de modellendi i ekliyle sat lan mallar n (örn. Bak r Konsantresi, Molibden, Demir Cevheri, Alt n, Kömür, Kur un) say
tan mlan r.
Tüketici Kredileri, Tüketici Kredilerinin say

olarak

r (Araç Kredileri y ll k bazda Price Optimization arac kullan larak fiyatland lacakt r).

SAP Customer Financial Management for Utilities ve SAP Customer Financial Management for Wholesale Utilities içinSözle me Hesab , ayn
tahsilat/ödeme ko ullar na tabi sözle meler veya sözle me kalemleri için kay t verilerinin i lendi i hesap olarak tan mlan r.
SAP Customer Financials Management for Telecommunications ve SAP Convergent Invoicing for Telecommunications için Sözle me Hesab , ayn
tahsilat/ödeme ko ullar na tabi sözle meler veya sözle me kalemleri için kay t verilerinin i lendi i hesap olarak tan mlan r. Fiyatland rma, ana
dosyadaki maksimum Sözle me hesab say baz nda gerçekle tirilir.
SAP Bill-to-Cash Management for Postal ve SAP Bill-to-Cash Management for Postal için Sözle me Hesab , birlikte faturalama seçene i: Bu
ba lamda bir sözle me hesab , sözle me veya sözle me kalemlerine yönelik kay t verilerinin, ayn tahsilat/ödeme anla mas na tabi oldu u bir
sözle me hesab anlam na gelir. Fiyatland rma, ana dosyadaki maksimum Sözle me hesab say baz nda gerçekle tirilir. Sözle me hesaplar , aç k
kalemlerin ve ödemelerin topland mü teri alt defterleridir. Mü teriye göre farkl hesaplar kullan labilir.
irket Hesaplar , irket Hesaplar n say
olarak tan mlan r. irket Hesaplar , genellikle hiyerar ik hesap yap lar n / gruplar n bir parças olan,
kurumsal pazar için yüksek de erli ve büyük ölçüde özelle tirilmi mevduatlar ve ödeme ürünleridir. Fiyatland rma tek bir hesap baz nda de il, genellikle
hesap grubu baz nda yap r (örn. nakit havuzu). irket Hesaplar bir ana sözle meye dahil edilebilir ve bu durumda SAP for Banking uygulamas veya
harici bir sistem arac
yla yönetilebilir.
Kurumsal Mü teriler,
ortaklar n (mü teriler, mü teri adaylar , irtibat ki ileri vb.) da say
olan Mü teri Dosyalar n say
olarak
tan mlan r;Perakende Mü terileri, Kurumsal Mü teriler ve Banka Çal anlar (Çal an Yard m Masas söz konusu oldu unda) için ayr lm r; çözümün
planlanan kullan na göre (belirli departman/ ube, mü teri grubu vb.) ilgili ve uygun tüm i ortaklar n say lmas gerekir. Çal an Yard m Masas söz
konusu oldu unda (SAP Solution Manager kullan larak) bu metrik yard m masas personeline uygulan r. Yaln zca sorun bildiriminde bulunan çal anlar
için Employee User ücreti al r.
irket Kredileri kurumsal pazar için büyük ölçüde özelle tirilmi ve yüksek de erli kredi ürünleridir.
Mü teri, veritaban ndaki etkin i orta

kay tlar say

olarak tan mlan r.

Pazarlama Yap lan Mü teriler u ekilde hesaplan r: Belirli bir takvim y nda herhangi bir etkin (gerçekle tirilmi ) kampanyada yer alan ayr
mü terilerin say ARTI bir takvim y ndaki sadakat programlar nda yer alan ayr etkin üyelerin say .
Bir üye, kendisi için kaydedilen aktivitelerin say na bak lmaks n, SAP CRM sistemindeki üyelik kayd durumu "etkin" oldu u sürece etkin say r.
Ton Olarak Bo A rl k (DWT) bir geminin ta
DWT, Ton'a kar k gelir.

veya güvenli bir ekilde ta yabilece i a rl k miktar olarak tan mlan r. Di er nakliye ekillerinde

Mevduatlar y ll k bazda Price Optimization çözümü kullan larak fiyatland lacak mevduat hesaplar
Sertifikalar vb.) say olarak tan mlan r.
Türevler, de erleri ba ka bir menkul de ere ba

olarak de

n (Tasarruf, Para Piyasas , Cari, Mevduat

en bir finansal enstrüman olarak tan mlan r.

Cihaz, Mobil POS uygulamas için POS cihaz veya Mobil Cihaz olarak tan mlan r.
Çizelgelenen Çal anlar, çizelgeleme çal

rmas nda göz önüne al nmas gereken maksimum çal an say

olarak tan mlan r.

Tek Parçal Ekipmanlar ana ekipman kay tlar olarak tan mlan r. Ekipman ve Araç Yönetimi'ne (ETM) tayin edilen her ana ekipman kayd fiyatland rma
için say r. Ana ekipman kayd tek bir kalem olarak (örn. bir vinç) veya “çok parçal ekipman” (örn. envanterde 100 matkap olmas gibi) konfigüre
edilebilir, her iki durumda da fiyatland rma için yaln zca bir ana ekipman kayd say r.
Olaylar, bir y ll k dönem boyunca veritaban nda i lenen ve depolanan olay verilerinin maksimum say

olarak tan mlan r.

Mamul Kalemler, bir y lda mü teri taraf ndan üretilen veya tutulan ek mamul kalemlerin toplam say olarak tan mlan r. Mamul kalem; motor, aks ve
anz man montaj gibi araç montajlar ve büyük montajlar temsil eder. SAP DBM sisteminden gönderilen veya bu sistem taraf ndan al nan, daha fazla
lenmeyen ve Dealer Business Management (DBM) servis sipari leri taraf ndan olu turulan garanti talepleri kapsama dahildir. Garanti i levlerinin daha
uzun süre kullan lmas durumunda bu istisna geçerli de ildir. Garanti talebi fiyatland rmalar (servis talepleri) “SAP Aftersales Support for Automotive”'e
uygun olarak gerçekle tirilecektir.
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Mamul Ürünler,
tan mlan r.

zl planlama matrisi, s ra planlama tablosu ve/veya karma malzeme grubu planlamas nda planlanan mamul ürünlerin say

olarak

Tam Zamanl
Gücü (FTE): Tam Zamanl
Gücü hem lisans sahibi organizasyon taraf ndan istihdam edilen çal anlar, hem de acil durumla ilgili
faaliyetler için geçici veya daimi olarak istihdam edilen ve lisans sahibi organizasyon taraf ndan afet veya acil durum yönetimi amac yla görevlendirilen,
yerle tirilen ve yönetilen çal an olmayan ki iler olarak tan mlan r.
Tam Zamanl Kay tl Ö renciler veya Denkleri öyle tan mlan r:
Tam Zamanl Ö rencilerin Say : Yani geçerli akademik y lda derslerin tamam için kuruma kay t yapt rm ö renciler.
Tam Zamanl Ö renci Denklerinin Say (örne in Yar Zamanl bir ö renci, Tam Zamanl bir ö rencinin bir bölümünü temsil edebilir.
Kapitalize Edilebilir Varl klar, Finansman

Yeri, Mortgage ve Leasing Kiralama.

Finanse Edilen Varl klar, SAP Funding Management taraf ndan yönetilen ve içinde bulunulan zamanda yeniden finanse edilen tüm sözle meler
(finansal kiralama, krediler vb.) olarak tan mlan r. Bu ba lamda, efektif tutar “sabit” veya “finanse edildi” durumundaki tüm yeniden finansman i lemlerinin
toplam r.
Bir sigorta irketinin Brüt Yaz lan Primleri (GWP) bir mali y l içinde SAP çözümü taraf ndan i lenen toplam brüt yaz lan primler olarak tan mlan r.
Gigawatt (GW) , kurulu kapasitenin ölçü birimi olarak tan mlan r. Kurulu kapasite, bir tesisin nominal kapasiteye istinaden sahip oldu u en yüksek üretim
kapasitesidir. Bir elektrik santrali için elektrik gücünün yan s ra termal güç de de erlendirilmelidir. Bir enerji santralinin kurulu kapasitesi Watt cinsinden
ölçülür ve birim olarak Megawatt (MW) veya Gigawatt (GW) kullan r.
Ev Teminatl Ürünler y ll k bazda Price Optimization çözümü kullan larak fiyatland lacak ev teminatl kredilerin (HELOC, HEL ve FRLO gibi) say
olarak tan mlan r.
Yüksek De erli Krediler: Yüksek De erli Kredilerin say
r. Yüksek de erli krediler normalde, kurumsal bankac k alan nda mü teri düzeyinde
karma k bir yap ya sahiptir ve oldukça özelle tirilmi tir. Büyük olas kla sendikasyonlar arac
yla refinansmana dahil edilmi lerdir.
Etkile im Kay tlar , bir y lda SAP CRM etkile im merkezinde olu turulan etkile im kay tlar

n toplam say

r.

Ortak Giri im, belirli bir i taahhüdünü yerine getirmek için iki veya daha fazla taraf bir araya getiren, sözle meye dayal bir anla ma olarak tan mlan r.
Tüm taraflar i teki kâr ve zarar payla may kabul eder. Y ll k maksimum Ortak Giri im say göz önünde bulundurulmal r.
Lisans Geliri, bir irketin SAP IPM sisteminde lenen fikri mülkiyet lisanslar n paraya dönü türülmesiyle elde etti i y ll k de er olarak
tan mlan r. Lisans Geliri, SAP IPM'de uygulanan fakat gelir te kil eden bir ödemeyle sonuçlanmayan i lerin (örn. takas i i) finansal do rulamas
da
içerir.
r Kümeleri, sistemde kullan lan geçerli S

r Kümesi say

olarak tan mlan r.

Bilançodaki Kredi Hacmi: Bilançodaki Kredilerdir.
Lojistik Yerler SAP APO'da (Advanced Planning and Optimization) modellenen ve ürünlerin veya kaynaklar n planland
mü teriler ve tedarikçiler/sat lar olarak tan mlan r.

tesisler, da

m merkezleri,

Mü teri ile birli i senaryosu dahilinde Yer, sistemi uygularken ve kullan rken tan mlanmas gereken bir ana veri parças r. Yer; i birli iyle ilgili ve
Mü teri ile birli i senaryosu taraf ndan kapsanan i birli i süreçlerinin bir parças olan herhangi bir tesis, depo, da m merkezi anlam na gelir. Bu, tüm
mü teri yerlerini, örn. mal kabulü ve tüm tedarikçi yerlerini, örn. mal sevkiyat veya Mü teri ile birli i senaryolar
çal
rken ba ka bir ekilde
sistemde tan mlanmas gereken yerleri kapsar.
Harici Üretim senaryosu dahilinde Yer, sistemi uygularken ve kullan rken tan mlanmas gereken bir ana veri parças r. Yer; i birli iyle ilgili ve Harici
Üretim senaryosu taraf ndan kapsanan i birli i süreçlerinin bir parças olan herhangi bir tesis, depo, da m merkezi anlam na gelir. Bu, tüm fason
üreticilerin sahip olduklar ve yönettikleri yerlerin yan s ra tüm mü teri taraf yerleri, yani mal kabul yerlerini veya Harici Üretim senaryolar çal
rken
ba ka bir ekilde sistemde tan mlanmas gereken yerleri kapsar.
Kalite
Birli i senaryosu dahilinde Yer, sistemi uygularken ve kullan rken tan mlanmas gereken bir ana veri parças r. Yer; i birli iyle ilgili ve
Kalite
Birli i senaryosu taraf ndan kapsanan i birli i süreçlerinin bir parças olan herhangi bir tesis, depo, da m merkezi anlam na gelir. Bu, tüm
tedarikçilerin sahip olduklar ve yönettikleri yerlerin yan s ra tüm mü teri taraf yerleri, yani mal kabul yerlerini veya Kalite
Birli i senaryolar
çal
rken ba ka bir ekilde sistemde tan mlanmas gereken yerleri kapsar.
Sat
ile birli i senaryosu dahilinde Yer, sistemi uygularken ve kullan rken tan mlanmas gereken bir ana veri parças r. Yer; i birli iyle ilgili ve
Sat ile birli i senaryosu taraf ndan kapsanan i birli i süreçlerinin bir parças olan herhangi bir tesis, depo, da m merkezi anlam na gelir. Bu, tüm
tedarikçilerin sahip olduklar ve yönettikleri yerlerin yan s ra tüm mü teri taraf yerleri, yani mal kabul yerlerini veya Tedarikçi ile birli i senaryolar
çal
rken ba ka bir ekilde sistemde tan mlanmas gereken yerleri kapsar.
Yal n Yönetim senaryosu dahilinde Yer, SNC çözümünün (ICH) ana dosyas ndaki tüm i orta yerlerinin (hem mü teri hem de tedarikçi yerleri) yan
ra, JITCU tablosundaki tüm ba JIT/JIS (Just-in-time/Just-in-sequence) i ortaklar olarak tan mlan r. Her lisansl i orta ek olarak yeri bir y lda
50.000 gelen JIT/JIS ça
içerir. Bu durumda Ba
Orta yerleri / i ortaklar , lisans ücretini hesaplamak için mü teri tesisi ba na say r (örn. bir
irketin bir mü teri tesisine sevkiyat yapan 2 tedarikçi tesisi, 2 i orta tesisi olarak say lmal r).
Bak m Nesnesi MSP (Maintenance and Service Planning) ana dosyas nda (uçak, motor gibi büyük montajlar) tan ml tüm nesneler olarak
tan mlan r..
Yönetilen Perakende stasyonu çözüm taraf ndan i letilen perakende istasyonu (benzin istasyonu) olarak tan mlan r.
Pazarlama
üyeli i say

lemleri SAP CRM sisteminde tan mlanan etkin kampanyalar n say
art y l ba na etkin Market Development Funds MDF program
olarak tan mlan r. Etkin bir MDF program üyeli i, bir i orta
n söz konusu y lda en az bir MDF inisiyatif talebi gönderdi i üyeliktir.

Medium Tickets, bir takvim y nda leasing sözle melerinde finanse edilen nesnelerin (varl klar n) say olarak tan mlan r. Finanse edilen tutara ba
olarak SAP Leasing için 5 farkl ticket boyutu tan mlanm r. Medium tickets'a örnek olarak kamyonlar, büyük araçlar, in aat ekipmanlar ve forklift'ler
(varl k de eri 50.001 € - 100.000 € aras nda olan) gösterilebilir).
Mortgage'lar: Mortgage'lar, y ll k bazda Price Optimization çözümü kullan larak fiyatland lacak mortgage hesaplar
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Mikro Krediler, geli mekte olan ülkelerde banka veya di er kurumlar taraf ndan sa lanan yüksek oranda standartla
olarak tan mlan r. Mikro krediler, bir bireye veya gruplara genellikle teminats z olarak sunulabilir.

lm , dü ük de erli krediler

Mikro Tasarruf Hesaplar , ki ilere genellikle minimum bakiye ko ulu olmadan, gelecekte kullanmak üzere küçük tutarlarda para biriktirme olana
sa layan, yüksek oranda standartla
lm mevduat hizmetleri olarak tan mlan r. Bu bir sabit vadeli mevduat hesab olamaz.
ll k Vaka Say , bir vaka yöneticisi taraf ndan i lenen belirli bir olay n çevresinde olu an, ili kili bilgiler olarak tan mlan r. li kili bir kavram olarak,
vaka, art k SAP sisteminde bir kay t olarak tutulan bir fiziksel dosya klasöründe bulunan bilgilerdir.
SAP CRM sistemindeki Sadakat Program Üyelerinin Say
Orta

Organizasyonlar n Say

Kay t Say

, SAP CRM sisteminde tutulan i orta

Sat Çal anlar n Say
üzere) olarak tan mlan r.

12 ay n fiili ortalamas olarak tan mlan r.

, SAP CRM sisteminde tutulan i orta

organizasyonlar n say

ve pazarlama mü teri adaylar

, SAP CRM Sales yaz

olarak tan mlan r.

n fiili 12 ayl k ortalamas olarak tan mlan r.

kullanan çal anlar n ve i ortaklar

n toplam say

(sözle meli çal anlar da dahil olmak

Nesneler, perakende pazar nda ve OTC'de (borsa d nda) sat lan finansal ürünler (örne in: krediler, kredilendirme araçlar ) ve aç k bir piyasada
(menkul k ymetler borsas ) (örn. Hisseler, Borsaya Kay tl Opsiyon Sözle meleri, Tahviller) al p sat labilen standartla
lm ürünler için yap lan
sözle meler olarak tan mlan r.
ll k Ayakta Hasta Günleri: Bir takvim gününde bir hasta, ayakta hasta olarak tedavi edildi inde, söz konusu günde yap lan i miktar ndan ve i in SAP
sisteminde nas l dokümante edildi inden (bir veya daha fazla tedavi vakas nda ve bir veya daha fazla ziyaret olarak vakalar çerçevesinde) ba ms z
olarak, bu bir Ayakta Hasta Günü olarak say r.
Sayfa Görüntülemeleri (y ll k) bir Web sayfas n, W eb sunucusunun günlük dosyalar taraf ndan kaydedildi i ekilde bir kullan
ba ar yla görüntülenme (12 ayda) say olarak tan mlan r. Bu metrik için yaln zca SAP sunucusuna servis veren Web sayfalar say r.

n taray

nda

P/C/S Nakit Ak na Dayal : Perakende kredileri hariç, nakit ak na dayal krediler öyle tan mlan r:
1. Özel Bankac k / Kompleks Bireysel / KOB Bankac
/ Mortgage'lar, ki iler ve küçük/orta ölçekli i letmeler için mü teri düzeyinde belirli bir
derecede özelle tirilmi ürünleri kapsar.
2. Kurumsal krediler, kurumsal pazar için yüksek oranda özelle tirilmi kredi ürünleridir ve ayr ca kompleks bir yap ya sahip olabilirler.
3. Menkul de er portföyleri
Kat mc ,Eri im Kontrolü Ba lam n bir üyesi veya Ba lam Görüntüleyici'yi kullanan, Mühendislik Kay tlar
Durum ve Hareket Yönetimini kullanan bir kullan için Tarif Yönetimini kullanan bir kullan olarak tan mlan r.

olu turan/güncelleyen ve etkin olarak

Hasta/üye kronik ko ullar n bak
veya sa k hedeflerine ula lmas amaçlar yla SAP E-Care Social Connect'e eri en kullan
olarak tan mlan r. Bir hasta/üye, kronik ko ullar n veya sa k hedeflerinin say ne olursa olsun yaln zca bir kez say r.
ll k Tedavi Edilen Hasta: SAP sistemi taraf ndan desteklenen kurumlarda bir takvim y nda tedavi edilen hasta say
tedavi edilmi olurlarsa olsunlar, hastalar yaln zca bir kez say r.
Ki i SAP E-Care Data Connect veritaban nda saklanan ki i kay tlar
sa

n toplam giri say

lar n toplam say

r. Y l içinde hastanede kaç kez

olarak tan mlan r.

Popülasyonda Tedavi Edilen Ki iler, Yaz

n uyguland

Fiziksel Yerler, tüm madenler, yo unla
tan mlan r.

lar, i leme tesisleri, izabe tesisleri, rafineriler, da

k a nda tedavi edilen ve popülasyona dahil ki ilerin say

olarak tan mlan r.

m merkezleri (stok miktar ) ve gaz yollar olarak

Geli mi , etkin bir sayaç tayin edilmi Say m Noktas . Say m Noktas (PoD), bir enerji üretim ve da m servisinin veya di er servislerin tedarik
edildi i noktad r. Çift yönlü ileti imi destekliyorsa, bir sayaç geli mi tir (“ak ll sayaç” olarak da bilinir); sistemdeki durumu "etkin" olarak ayarlanm sa, bir
sayaç etkindir (genellikle sayac n haz r oldu unu göstermek için sayaç tak ld ktan sonra gerçekle tirilir); bir tesisatta gömülü durumdaysa ve bu tesiste
Say m Noktas na tayin edilmi se, bir sayaç "tayin edilmi tir.
Posta Ö eleri
bir y ll k bir dönem içerisinde i lenen ve veritaban nda depolanan koliler, taahhütlü posta ve benzeri nesneler gibi posta ö eleri
taraf ndan olu turulan olay i leyici kay tlar n say olarak tan mlan r. Posta çuvallar , posta sepetleri, paletler, vb. gibi Posta ta
lar bunlara dahil
de ildir.
lem, lisansl Yaz m üzerinde ayn anda çal

labilecek i veya i lem say

r.

Ton Cinsinden Üretim: Ton Cinsinden Üretim, bir y ll k dönemdeki üretim hacmi olarak tan mlan r.
Küçük Tesis: 500 ki iye kadar çal an istihdam eden bir tesis olarak tan mlan r: Tesis, Yaz m taraf ndan desteklenen bir i letmenin sahip oldu u ve
letti i fiziksel bir yerdir. Tesis ba na çal anlar, tesiste görevli tüm çal anlar 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 taraf ndan desteklenen üretim senaryosunun mühendislik k sm n bir parças olan bir i orta
n sahibi oldu u veya
bunlar taraf ndan çal
lan bir fiziksel yerdir.
Orta Büyüklükte Tesis 501 ila 5.000 ki iye kadar çal an istihdam eden bir tesis olarak tan mlan r. Tesis, Yaz m taraf ndan desteklenen bir i letmenin
sahip oldu u ve i letti i fiziksel bir yerdir. Tesis ba na çal anlar, tesiste çal an tüm çal anlar ve yüklenicilerdir.
Büyük Tesis 5.000 ki iden fazla çal an istihdam eden bir tesis olarak tan mlan r. Tesis, Yaz m taraf ndan desteklenen bir i letmenin sahip oldu u ve
letti i fiziksel bir yerdir. Tesis ba na çal anlar, tesiste görevli tüm çal anlar ve yüklenicilerdir.
SAP Operations Management for Mining için: Tesisler, madenler, yo unla
lar, i leme tesisleri, izabe tesisleri, rafineriler, da m merkezleri
(stok miktar ) ve gaz yollar olarak tan mlan r. Çal anlara operasyondaki irket çal anlar , yükleniciler, yönetim ve bak m personeli dahildir.
Say m Noktalar : Say m Noktalar , bir enerji üretim ve da

m servisinin veya di er servislerin tedarik edildi i noktalard r.

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 birle ik "etkin" portföy kalemlerinin toplam y ll k (takvim veya
mali y l) bütçesi olarak tan mlan r.
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Sat
say

Noktalar (POS), fiziksel bir ma aza veya çok katl ma azalardaki bölümler olarak tan mlan r. Fiyatland rma, ana dosyadaki toplam POS giri i
baz nda gerçekle tirilir.

POS lemleri: SAP CRM sisteminde yürütülen münferit SAP CRM sistemi ve POS (Sat
dokümanlar na dayal mü teri sipari lerinin y ll k say
r.

Noktas ) i lem kalemleri taraf ndan tetiklenen tek sipari

Özel Bankac k / KOB Hesaplar : Özel Bankac k / KOB Hesaplar , Özel Bankac k / KOB Hesaplar n say olarak tan mlan r. Mü teri düzeyinde
belli derecede özelle tirilen mevduat hesab ürünleridir. Özel Bankac k / KOB Hesaplar bir ana sözle meye dahil edilebilir ve bu durumda SAP for
Banking uygulamas veya harici bir sistem arac
yla yönetilebilir.
Özel Bankac k, Kompleks Bireysel, KOB Kredileri: Özel, Karma k Bireysel veya KOB Kredilerinin say
r. Bu i türü, bireyler ve küçük/orta
ölçekli i letmeler için mü teri düzeyinde belli derecede özelle tirilmi ürünlerin yönetimini kapsar. Ürün yelpazesi, perakende bankac k ile ayn türden
ürünleri içerir ancak bunlar daha komplekstir, özelle tirilme düzeyleri ve de erleri daha yüksektir.
Kamu Sektörü Harcamalar Bütçesi: Bütçe y

tedarik zorunluluklar

n yay nlanan kay tlar ndaki ekliyle y ll k kamu sektörü harcama bütçesidir.

ARGE Harcamalar Bütçesi: Personel say , ekipman ve ilgili projeler dahil olmak üzere, irket veya ilgili i birimlerinin bilanço ve K/Z tablolar nda
belirtildi i ekliyle ARGE faaliyetleri için y ll k harcamalar r.
Perakende Hesaplar : Perakende Hesaplar n say
r. Perakende Hesaplar , genel pazar için basit yap da, dü ük de erli ve standartla
mevduat ürünleridir. Dahili hesaplar da perakende hesaplar olarak s fland lacakt r. Perakende Hesaplar bir ana sözle meye dahil edilebilir.

lm

Perakende Hesaplar ile Perakende Kredileri tüm perakende hesaplar ile perakende kredilerinin toplam olarak tan mlan r:
Perakende Hesaplar : Perakende Hesaplar n say
r. Perakende Hesaplar , genel pazar için basit yap da, dü ük de erli ve standartla
mevduat ürünleridir. Dahili hesaplar da perakende hesaplar olarak s fland lacakt r. Perakende Hesaplar bir ana sözle meye dahil edilebilir.
Perakende Kredileri: Perakende Kredilerinin say
r. Perakende kredileri, bireysel genel pazar için standartla
normalde basit yap da ve dü ük de erli kredileri kapsar.

lm

lm

kredi ürünleridir. Ürün yelpazesi

Perakende Nakit Ak : Perakende kredilere dayal nakit ak , bireysel genel pazar segmenti için standartla
lm nakit ak na dayal kredi ürünleri
olarak tan mlan r. Ürün yelpazesi; tüketici ürünleri, otomotiv/araç ve seyahat finansman için basit yap da ve dü ük de erli kredileri kapsar.
Perakende Mü terileri: Mü teri Dosyalar n say
= i ortaklar n (mü teriler, mü teri adaylar , irtibat ki ileri vb.) say
r.Perakende Mü terileri,
Kurumsal Mü teriler ve Banka Çal anlar (Çal an Yard m Masas söz konusu oldu unda) için ayr lm r; çözümün planlanan kullan na göre (belirli
departman/ ube, mü teri grubu vb.) ilgili ve uygun tüm i ortaklar n say lmas gerekir.
Çal an Yard m Masas söz konusu oldu unda (SAP Solution Manager kullan larak) bu metrik yard m masas personeline uygulan r. Yaln zca sorun
bildiriminde bulunan çal anlar için Employee User lisans al nmal r.
Perakende Kredileri: Perakende Kredilerinin say
r. Perakende kredileri, bireysel genel pazar için standartla
normalde basit yap da ve dü ük de erli kredileri kapsar.

lm

kredi ürünleridir. Ürün yelpazesi

Gelir letme Marj (ROM) faturaland lan gelir ve ili kili üçüncü taraf nakliyesi aras ndaki fark olarak tan mlan r. Faturaland lan gelir, bir y l içerisinde
nakliyat sipari i (FWO) baz nda bir mü teriye faturaland lan tüm ücretler olarak tan mlan r. Nakliye giderleri, geçerli olduklar durumlarda, y l içerisinde
TM sisteminde harici i ortaklar na sipari olarak tan mlanm bulunan nakliye ve ilgili servislerin maliyetleri olarak tan mlan r.
Haklar Harcamas : bir irketin fikri mülkiyet haklar n al nmas için yapt y ll k harcaman n toplam tutar
anla malar n finansal do rulamas içerir fakat giderle sonuçlanmaz (örn. takas i i).
SAP Sales kullanan Sat Çal anlar n Say
da dahil olmak üzere) olarak tan mlan r.

, SAP CRM Sales yaz

kullanan çal anlar n ve i ortaklar

Mü teri Sipari leri, SAP CRM sisteminde ve bunun taraf ndan tetiklenen sipari
tan mlan r.
Sat

r. Haklar Harcamas SAP IPM'de uygulanan
n toplam say

(sözle meli çal anlar

dokümanlar baz nda y ll k mü teri sipari lerinin say

De eri, bir y lda SAP Product Sales and Distribution for Media'da olu turulan toplam tahmini sat

olarak

de eri olarak tan mlan r.

Teminat Alt na Al nm Kurumsal Alacaklar kurumsal pazar için büyük ölçüde özelle tirilmi , SAP for Banking uygulamas veya harici bir sistem
taraf ndan yönetilen ve bir ya da daha fazla teminat nesnesi ile teminat alt na al nm alacak (kredi, kredi olanaklar , vb) ürünü olarak tan mlan r.
Teminat Alt na Al nm Mikro Krediler mü teriye banka veya ba ka bir kurum taraf ndan teminat kar
küçük tutarda para olarak tan mlan r.

nda bireysel veya grup kredisi olarak sunulan

Teminat Alt na Al nm Özel Bankac k, Kompleks Bireysel, KOB Alacaklar , mü teri düzeyinde büyük oranda özelle tirilmi , SAP for Banking
uygulamas veya harici bir sistem taraf ndan yönetilen ve bir veya daha fazla teminat nesnesi ile teminat alt na al nm alacaklar(kredi, kredi olanaklar ...)
olarak tan mlan r.
Teminat Alt na Al nm Perakende Alacaklar, genel pazar için standartla
lm , SAP for Banking uygulamas veya harici bir sistem taraf ndan
yönetilen ve bir teminat nesnesi ile teminat alt na al nm kredi (kredi, kredi olanaklar vb.) ürünü olarak tan mlan r.
Servis Sorgular , servis süreci türleri yani ikayetler, servis sipari leri, servis olaylar , servis talepleri, de
talepleri ve sorunlar dahil olmak üzere servisle ilgili sorgular n y ll k say olarak tan mlan r.

iklikler için onar m sipari i talebi, garanti

Yedek Parça Envanteri, geçerli muhasebe ilkelerine göre bilançodaki yedek parça stok envanterinin anahtar tarihteki geçerli de eri olarak tan mlan r.
Servis Talepleri ve Garanti Talepleri, servis süreci türleri yani ikayetler, servis sipari leri, servis olaylar , servis talepleri, de iklikler için onar m
sipari i talebi, garanti talepleri ve sorunlar art garanti taleplerinin say (ERP'de i lenen) dahil olmak üzere servisle ilgili sorgular n y ll k say olarak
tan mlan r.
Sevkiyat, kargonun kaynaktan hedefe fiziksel olarak sevkiyat anlam na gelir. Sevkiyatlar, yaz mda bir y ll k dönemde temsil edildi i gibi konsolide
sevkiyatlard r.
Lojistik Hizmet Sa lay lar: Sevkiyatlar, sistemde bir y ll k dönemde temsil edildi i gibi konsolide sevkiyatlard r (sipari ler/rezervasyonlar/i ler veya
kalem sat rlar ). Sektör terimi "kon imento" (kara, hava veya deniz yolu) ayr ca SAP sistemi içindeki bir sevkiyat için de geçerlidir.
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Hadde Ürünleri: Sevkiyatlar, sistemde bir y ll k dönemde temsil edildi i gibi konsolide sevkiyatlard r. Hadde ürünleri sektöründe sevkiyatlar teslimatlara,
sevkiyatlara, konteynerlere, kamyonlara veya vagonlara kar k gelir.
Tüketici Ürünleri: Sevkiyatlar, sistemde bir y ll k dönemde temsil edildi i gibi konsolide sevkiyatlard r Tüketici ürünleri sektöründe, sevk yatlar sipari lerin
veya yüklerin (araçlar) teslim edilmesi anlam na gelir.
Posta: Sevkiyatlar, sistemde bir y ll k dönemde temsil edildi i gibi konsolide sevkiyatlard r Teslimatlar her zaman sevk yat olarak de erlendirilir. Ek
olarak; konteynerler, i leme birimleri, sipari ler, araçlar veya paketler sevk yat olarak de erlendirilebilir.
Small Tickets, bir takvim y nda leasing sözle melerinde finanse edilen nesnelerin (varl klar n) say
olarak tan mlan r. Finanse edilen tutara ba
olarak SAP Leasing için 5 farkl ticket boyutu tan mlanm r. Small tickets'a örnek olarak küçük araçlar, medikal cihazlar, BT ekipmanlar (varl k de eri
5.001 € - 50.000 € aras nda olan) gösterilebilir.
Yedek Parça Malzeme Ana Kay tlar ,geçerli muhasebe ilkelerine göre bilançodaki yedek parça stok envanterinin anahtar tarihteki geçerli de eri olarak
tan mlan r.
Harcama Hacmi, bir irketin do rudan ve dolayl tüm mal ve hizmetlerin tedariki için y ll k toplam harcama tutar olarak tan mlan r.
SAP BusinessObjects Electronic Invoicing for Brazil (NFE-Inbound) lisanslan rken, yaln zca Brezilya'daki Harcama Hacmi göz önüne al

r.

Abonelikler, mü teri ve servis sa lay aras nda, belirli artlar ve ko ullar alt nda bir servise eri im veya söz konusu servisin kullan lmas yla ilgili olarak
yap lan bir anla ma olarak tan mlan r. Bir mü teri veya abone, farkl veya ayn servisler için bir veya daha fazla aboneli e sahip olabilir.
Bir pakette, dâhil edilen her ana servis aboneli i 1 abonelik say r.
B2C kullan

nda bir örnek: Mobile, Internet Broadband ve IPTV içeren bir Triple Play paketi için 3 abonelik ayr ayr ücretlendirilir.

B2B kullan nda bir örnek: Bir Master Business Agreement varsa, bir çal anla yap lm
ücretlendirilir. Tüm Elektromobilite hizmetleri için bu etkin bir aboneliktir.

ilgili alt sözle menin tüm abonelikleri ayr ayr

Sendikasyon Kredileri,: Toptan bazda Sendikasyon Kredileri, yani big ticket'lard r (örn. altyap projeleri için).
Telekom Sipari leri, telekom sipari lerinin ve aboneliklerinin (bireysel servis ürünleri veya paketler için), de
de iklikleri) ve iptallerin toplam y ll k say olarak tan mlan r.
Ba

klar, yay nc taraf ndan raporland

ekliyle son üç y ll k dönemde etkin olarak yönetilen ba

klar n say

iklik süreçlerinin (örn. tarife veya abonelik
r.

Üretilen Tonaj,: bir günde üretilen maksimum tonajd r.
Yolculuk/Araçlarla lgili Servisler (gün ba na), fiyatland rma ç kt lar olarak tan mlanan (burada Olay Ayr nt Kayd /Faturalanabilir Kalem gibi bir giri
bir veya daha fazla fiyatland rma ç kt
verebilir) ve birlikte tahsilat sistemi taraf ndan i lenen i lemlerin toplam say
olarak tan mlan r.
Yolculuk/Araçlarla lgili Serviste birçok taraf n yer almas durumunda, masraf yükleme için SAP Convergent Charging motoru taraf ndan tetiklenen ilave
lemler, orijinal i lemlere ek olarak say lacakt r.
Gün Ba na lemler: Gün ba na i lemler, fiyatland rma ç kt lar olarak tan mlanan (burada bir giri bir veya daha fazla fiyatland rma ç kt
birlikte tahsilat sistemi taraf ndan i lenen i lemlerin toplam say olarak tan mlan r.

verebilir) ve

Gün Ba na lem lisans miktar , çok yüklü günlerde de hizmet vermek için yeterli olmal r. Yani y n belirli bir gününde fiyatland rma ç kt lar
gerçekle en Gün Ba na lem say , lisanslanan Gün Ba na lem hacminden az veya buna e it olmal r.
Ön Ödemeli Telekomünikasyon: Tüketilen servis için önceden ödeme yap lan hesaplara yönelik fiyatland rma veya tahsilat ç

n

lar .

Sonradan Ödemeli Telekomünikasyon: Tüketilen servis için fatura veya ödeme belgesi olu turulduktan sonra ödeme yap lan hesaplara yönelik
fiyatland rma veya tahsilat ç
lar .
Seyahat Alaca

Talepleri , SAP TM'ye girilen ve talep olarak bildirilen Gezi veya Gider Raporlar

Ta t Araçlar : Bir y lda sipari edilen mamul kalemlerin say
montajlar temsil eder.

r.

r. Mamul kalem; motor, aks ve anz man montaj gibi araç montajlar

ve büyük

Very Big Tickets, bir takvim y nda leasing sözle melerinde finanse edilen nesnelerin (varl klar n) say olarak tan mlan r. Finanse edilen tutara ba
olarak SAP Leasing için 5 farkl ticket boyutu tan mlanm r. Very big tickets'a örnek olarak gemiler, güç istasyonlar , petrol platformlar , uçaklar,
karma k BT projeleri (varl k de eri 500.000 € de erinden büyük olan) gösterilebilir.
Very Small Tickets: Very small tickets, bir takvim y nda leasing sözle melerinde finanse edilen nesne (varl klar veya varl k içermeyen servisler) say
olarak tan mlan r. Finanse edilen tutara ba
olarak SAP Leasing için 5 farkl ticket boyutu tan mlanm r. Very small tickets'a örnek olarak
bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, fotokopi makineleri, yaz lar (varl k de eri 0 € - 5.000 € aras nda olan) gösterilebilir.
letmenin Tam Zamanl
Gücü A rl kl Boyutu:
Tam Zamanl
Gücü (FTE) say
yans r.

letmenin a rl kl boyutu, askeri ve sivil personel ve yedekler dahil olmak üzere istihdam edilen

Depo, bir fabrika veya i yerinde, mallar , hammaddeleri veya parçalar (yar mamul ürünler) depolamak için kullan lan bir bina, oda veya alan olarak
tan mlan r.
Küçük Depo, günde en fazla 5.000 teslimat kalemi içeren depo olarak tan mlan r. Depo, bir fabrika veya i yerinde, mallar , hammaddeleri veya
parçalar (yar mamul ürünler) depolamak için kullan lan bir bina, oda veya aland r. Depo büyüklü ünü belirlemek amac yla, teslimat kalemi, malzeme
miktar ndan, yer belirtiminden, depolama veya çekme tarihinden ve partiden olu an mal giri ine veya mal ç
na ili kin fiili teslimat n gelen veya giden
münferit teslimat kalemidir.
Orta Büyüklükte Depo günde 5.001 ila 35.000'e kadar teslimat kalemi içeren depo olarak tan mlan r. Depo, bir fabrika veya i yerinde, mallar ,
hammaddeleri veya parçalar (yar mamul ürünler) depolamak için kullan lan bir bina, oda veya aland r. Depo büyüklü ünü belirlemek amac yla, teslimat
kalemi, malzeme miktar ndan, yer belirtiminden, depolama veya çekme tarihinden ve partiden olu an mal giri ine veya mal ç
na ili kin fiili teslimat n
gelen veya giden münferit teslimat kalemidir.
Büyük Depo günde 35.000'den fazla teslimat kalemi içeren depo olarak tan mlan r. Depo, bir fabrika veya i yerinde, mallar , hammaddeleri veya
parçalar (yar mamul ürünler) depolamak için kullan lan bir bina, oda veya aland r. Depo büyüklü ünü belirlemek amac yla, teslimat kalemi, malzeme
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miktar ndan, yer belirtiminden, depolama veya çekme tarihinden ve partiden olu an mal giri ine veya mal ç
münferit teslimat kalemidir.
Web Kanal Kullan
, harici
Ortaklar n yaln zca ten
bak
aktiviteleri gerçekle tirmesine izin verilen çal an r.
SAP NetWeaver ile Kullan lan Ba
CPU (Merkezi

e sat

na ili kin fiili teslimat n gelen veya giden

ve/veya hizmet yönetimi ve/veya Web kanal yaz

yla desteklenen kullan

ca Metrikler

leme Birimi): Lisanslanan yaz

k smen de olsa çal

ran her CPU bütün halinde göz önüne al

r.

Fiziksel CPU'lar say rken, çok yüklü i leme zamanlar nda geçici olarak tayin edilen veya çizelgelenenler de dahil olmak üzere, lisanslanan yaz
smen de olsa kullanan bir fiziksel CPU'nun her çekirde i göz önüne al r ve say r.
Sanal CPU'lar say rken, çok yüklü i leme zamanlar nda geçici olarak tayin edilen veya çizelgelenenler de dahil olmak üzere, lisanslanan yaz
smen de olsa kullanan bir sanal CPU'nun her çekirde i göz önüne al r ve say r. Yaz m tamamen sanal bir ortamda çal acaksa, fiziksel CPU'lar
göz önüne al nmaz.
CPU metrik de er hesaplamas : Her CPU için, ilk i lemci çekirde i 1 ile çarp lmal ve her art ml i lemci 0,5 ile çarp lmal
toplam sonraki tam say ya yuvarlan r.

r. Daha sonra tüm CPU'lar n

Adaptör Türü: Arka Uç Uygulamalar Adaptörleri, adaptör kullan m türüne (yani Oracle'a, Siebel'e ba lanabilirlik) göre, kurulum veya ba sistemlerin
say ndan ve adaptörün SAP PI gerektiren bir çözümle birlikte veya özel olarak geli tirilmi bir senaryoda kullan yor olmas ndan ba ms z olarak
lisanslanmal r.
Ayl k GB, ilgili SAP Uygulamas taraf ndan i lenen ve ay ba na Gigabayt (GB) olarak ifade edilen, genel i lenmi ileti hacmi olarak tan mlan r.
Kurulum: Kurulum, yaz

n belirlenen cihaza kurulan bir birimi olarak tan mlan r.

Blade bellek, blade'deki bellek olarak tan mlan r.
EDI li kisi B2B eklentisinin en az bir bile eni kullan larak gönderilen ya da al nan i doküman türü ve ekline göre bir ortakla olan benzersiz bir ili ki
olarak tan mlan r. Bir EDI ili kisi entegre edilen orta a (örne in; gönderen, alan), doküman türüne (örne in; sipari , fatura) ve ekline (EDIFACT, özel)
ve yönüne (gelen, giden) göre say r. Örne in 10 ortak EDIFACT gelen sat nalma sipari i ve EDIFACT giden sat nalma sipari i doküman kullan rsa 20
ortak EDI ili kisi say r. Bir B2B merkeziyle (örne in Ariba, GXS, Sterling Commerce gibi) veya bir EDI portal yla entegre ederken, hitap edilen orta n
konumlar merkezin veya portal n altyap
n gerisindedir. Bu durumda merkezle bir EDI ili kisi say lmayacak fakat hitap edilen son ortakla n say da EDI
ili kisi say lacakt r.
Harici Topluluk Üyeleri ya okullar, üniversiteler, yard m kurumlar ya da resmi kurumlar gibi çal an olmayan ki iler veya yaln zca SAP Enterprise
Portal'a eri mek için lisans alan mü teriler, distribütör ve tedarikçi çal anlar da dahil ancak bunlarla s rl olmayacak ekilde i üçüncü taraflar r.
Harici Topluluk Üyelerinin di er SAP yaz mlar na ve ilgili bile enlerine eri imine izin verilmez. SAP Enterprise Portal yaz
n ötesinde eri im
gerektiren i birli i senaryolar na kat lan üçüncü taraf çal anlar , ilgili SAP yaz
için Adland lm Kullan lisans almal r.
Orta Nesneleri Master Data Management sisteminde saklanan tüm i orta türünde nesnelerin toplam say olarak tan mlan r.
orta türünde
kullan tan ml nesnelerin (Vendor, B2B Customer, B2B Contact, Employee,
Orta vb.) yan s ra tedarikçi nesnelerinin toplam r. Kullan tan ml
nesneler, MDM repository'si içindeki MDM arac kullan larak olu turulur.
Orta , irket ile herhangi bir i ili kisi olan bir i letme içindeki bir ki i, bir
letme içindeki bir grup ki i veya bizzat bir i letme olabilir.
Tüketici Nesneleri, Master Data Management sisteminde saklanan tüm tüketici türü nesnelerin toplam say olarak tan mlan r. Bu, tüm B2C Mü terisi,
B2C rtibat Ki isi, Vatanda nesnelerinin say
art ilave Tüketici türü kullan
tan ml nesnelerin toplam say
r. Kullan
tan ml nesneler, MDM
repository'si içindeki MDM arac kullan larak olu turulur. Tüketici, bir irket ile herhangi bir i ili kisi olan bir ki i veya bir grup ki idir.
Ana Veri Nesneleri, SAP NetWeaver Master Data Management sisteminde saklanan tüm ana verilerin toplam say
Sisteminde saklanan tüm ana veri nesnelerinin toplam say olarak tan mlan r.

art SAP Master Data Governance

Ürün ve Di er Veri Nesneleri, Finansallar veya
Orta Nesnesi türünde olmayan ve Master Data Management sisteminde saklanan tüm veri
nesnelerinin toplam say
olarak tan mlan r. Bu, kullan
tan ml nesnelerin (Ürün, Kalem, Sözle me, Yer, Varl k gibi) yan s ra tüm malzeme
nesnelerinin toplam r. Kullan tan ml nesneler, MDM repository'si içindeki MDM arac kullan larak olu turulur.
Veri Önbelle indeki Ürün: Veri Önbelle indeki ürün say

na dayal fiyatt r.

Dahili Kullan
Tan
lar , Lisans Sahibinin organizasyonu dahilinde çal an ve hesap ve/veya kullan
levleriyle yönetilen ki ilerin (çal an, sözle meli çal an ve d kaynak) toplam say olarak tan mlan r.
Harici Kullan
Tan
lar , Lisans Sahibinin organizasyonu d nda bulunan ve hesap ve/veya kullan
yönetilen ki ilerin (çal an, sözle meli çal an ve d kaynak) toplam say olarak tan mlan r.

bilgileri lisanslanan Paketin

bilgileri lisanslanan Paketin i levleriyle

Kay tlar, ana SAP i nesnelerinin toplam say
ve/veya SAP NetWeaver Folders Management'taki vakalar n say
Kay tlar (ar ivlenen i nesnelerine ba kay tlar) say lmaz. Ana nesne, kayd n referans ald nesnedir.

olarak tan mlan r. Ar ivlenmi

Çal an dosyalar
yönetmek için SAP NetWeaver Folders Management kullan ld nda, SAP HCM sisteminde yönetilen çal anlar say lacak ana
nesnelerdir. Faturalama için kullan ld nda alacakl lar n ve borçlular n say
say lacak ana nesnelerdir. SAP Real Estate Management'ta
kullan ld nda gayrimenkuller (gayrimenkul sözle meleri, i letme birimleri, binalar, arsalar, kiral k nesneler, mimari yap lar ve parseller dahil ancak
bunlarla s rl olmamak üzere) say lacak ana nesnelerdir. Ekipman de iklikleri için vakalardan yararlan larak kullan ld nda, de iklik taleplerinin
say say r.
Ba lant noktas , ileti im kanal olarak tan mlan r.
Al

lar, lisansl yaz mdan rapor alan ki ilerin say

olarak tan mlan r.

Kapat lan Sistemler, SAP NetWeaver Information Lifecycle Management kullan

ndan çekilen sistemlerin say

olarak tan mlan r.

Servis Ça lar , takvim y ba na SAP NetWeaver Gateway Sunucusu taraf ndan i lenen HTTP isteklerinin toplam say
istekleri ve SAP NetWeaver Gateway çal ma zaman yaz
içeren SAP Yaz
ndan istekler say lmaz.

olarak tan mlan r. Meta veri

LVM örne i; kuyru a koyma ve ileti hizmetleri (örne in merkez örne i), merkez hizmeti olmayan ve yönetilen SAP uygulamas yla ili kili SAP Web AS
örnekleri, (örne in ileti im örnekleri), yönetilen SAP uygulamas n birincil veritaban (örne in veritaban örne i) veya yönetilen SAP uygulamas yla ili kili
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TREX ya da LiveCache olaylar dahil olmak üzere, yönetilen SAP uygulamas
olarak tan mlan r.

n merkez uygulama hizmetleri için kullan lan birincil uygulama sunucusu

Kopyala/klonla/yenile seçene i aç ndan kaynak sistemlerin yaln zca birincil sistem veritaban say lmaktad r. Yönetilen sistemler için birden fazla
veritaban n yap land ld
durumlarda (örne in shadow DB, DB cluster, LiveCache, vb.) yaln zca bir veritaban say r. Bu veri tabanlar ndan
hangilerinin veya kaç tanesinin yap land ld dikkate al nmaz.
Üçüncü taraf uygulamalar (örne in SAP d ndaki uygulamalar) ve özel olarak geli tirilen uygulamalar için uygulaman n tamam SAP NetWeaver
Landscape Virtualization Management içerisinde tek bir LVM örne i olarak tan mlan r. Söz konusu uygulaman n yaz m mimarisi dikkate al nmaz.
SAP HANA ile Kullan lan Ba
Gigabayt Bellek HANA Yaz
birimi 64 Gigabayt bellek içerir.

ca Metrikler
taraf ndan kullan labilecek ve gigabayt cinsinden ölçülen toplam bellek miktar olarak tan mlan r. Lisanslanan her HANA

Genel Ek Ürünlerle Kullan lan Ba

ca Metrikler

Mü teri Etkile imleri, y ll k bazda RTOM motoru taraf ndan yap lan bir veya daha fazla öneriyle gerçekle en temsilci yard ml veya self servis mü teri
etkile imlerinin say olarak tan mlan r. RTOM önerileri çapraz sat , yukar sat veya sonraki en iyi eylem önerileri olabilir.
Kurumsal Proje Ba lant için Kurulumlar, üçüncü taraf ürünlerine kurulumlar n (örn. SAP sistemlerine ba lanacak üçüncü taraf proje sistemi
kurulumlar ) say olarak tan mlan r.
SAP Portfolio and Project Management ile yönetilen (Kaynak ve Portföy Yönetimi i levleri arac
yla) Portföy Bütçesi, SAP Portfolio and Project
Management dahilindeki (Kaynak ve Portföy Yönetimi i levleri arac
yla) "etkin" portföy kalemlerinin y ll k (takvim y veya mali y l) toplam bütçesi
olarak tan mlan r.
Sözle meler, irketin uygulama kapsam nda yönetmeyi planlad sözle melerin toplam say olarak tan mlan r. Sözle melerin toplam say
sat , yasal, i orta yönetimi, K, gayrimenkul ve i letmenin di er tüm i levleri dahil olmak üzere tüm i levlerde kullan lan sözle melerin say
Yeri "Kanban Yeri" veya "Pacemaker Yeri" olarak tasarlanm r. Bir
bir "kaynak grubu" olabilir where a single schedule is created for the line.

; tedarik,
r.

Merkezi, sat r için tek bir çizelge olu turuldu unda "tek bir" kaynak veya

Auto-ID Sitesi, Auto-ID Enterprise ve\veya Auto ID Infrastructure yaz mlar na ba cihaz n (cihazlar n) veri yakalad
ve aktard
bir aç k adresle
belirlenen bir fiziksel konum olarak tan mlan r. Ortak duvar olmayan ancak ayn aç k adrese sahip birçok ayr fiziksel yap , ayr siteler olarak kabul
edilecektir.
Veritaban Boyutu,her sistem, yani ERP, BI ve CRM sistemlerinin her biri için ayr ayr hesaplanan, canl sistemin veritaban boyutu olarak tan mlan r.
SAP NetWeaver Information Lifecycle Management'ta Veritaban Boyutu, SAP NetWeaver ILM Retention Management' n çal
ld
canl SAP
sisteminin toplam veritaban boyutu olarak tan mlan r.
Kaynaklar SAP Manufacturing Yürütme Sistemine do rudan veya dolayl olarak veri besleyen ve benzersiz olarak tan mlanm
araçlar ve taray lar da dahil olmak üzere ekipman parçalar olarak tan mlan r.
Öneriler, bir takvim y nda RTOM sistemi taraf ndan olu turulan önerilerin toplam say

kullan

lar, makineler,

olarak tan mlan r.

Çal anlar (SAP MII), çal anlar n i çiler, mobil i çiler, yükleniciler veya bu tesisler/yerlerle ili kilendirilmi i ortaklar oldu u tesislerdeki ve destek
yerlerindeki çal anlar n toplam say olarak tan mlan r.
BCM multi-channel User, bir irtibat merkezi ortam nda çal an ve çoklu ileti im kanallar arac
yla (sesli, e-posta ve sohbet) gelen irtibatlar ve/veya
giden kampanya ça lar i leyen ve/veya irtibat merkezi temsilcilerini izlemek için gözetmen araçlar
kullanan kullan (temsilci ve/veya gözetmen)
olarak tan mlan r.
BCM voice-only User, bir irtibat merkezi ortam nda çal an ve yaln zca sesli kanallar arac
leyen kullan (temsilci) olarak tan mlan r.

yla gelen irtibatlar ve/veya giden kampanya ça

BCM personal-telephony User, irtibat merkezi özelliklerine sahip olmadan, sistemi yaln zca ofis telefonu için kullanan kullan

lar

olarak tan mlan r.

BCM reporting User, SAP Business Communications Management mü teri sisteminde irtibat istatistiklerini toplayan kullan
kanal kullan
, yaln zca sesli ileti im kullan
ve personel telefonu kullan
) toplam say olarak tan mlan r.

lar n (çoklu

BCM Rapid Deployment Edition User, bir irtibat merkezi ortam nda çal an ve yaln zca sesli kanal kullanarak irtibat ileti imlerini i leyen ve önceden
tan ml bir SAP Business Communications Management Rapid Deployment mü teri sisteminde ileti im istatistiklerini görüntüleyen kullan
(temsilci
ve/veya gözetmen) olarak tan mlan r.
Tan ml Ticari lemler, servis süreci türleri yani ikayetler, servis sipari leri, servis olaylar , servis talepleri, de
garanti talepleri ve sorunlar dahil olmak üzere servisle ilgili i lemlerin y ll k say olarak tan mlan r.
Toplam Veritaban Boyutu, mü terinin SAP Landscape Transformation' kullanaca

iklikler için onar m sipari i talebi,

tüm üretken SAP sistemlerinin veritaban boyutu olarak tan mlan r.

Konfigürasyon ba na kalem, CRM teklifinde bulunan ve çözüm kullan larak üretilmi münferit kalemlerin tutar olarak tan mlan r.
SAP Commodity Sales & Procurement için demir cevheri, çelik ve kömüre yönelik y ll k ton, u mallar için y ll k azami sat
olarak tan mlan r: Demir cevheri, çelik ve kömür.

veya sat nalma hacmi

SAP Commodity Sales & Procurement için petrol, petrol dengi ve gaza yönelik Günlük Varil Petrol ("BOEPD") u mallar için azami sat
sat nalma hacmi olarak tan mlan r: ham petrol, do al gaz, s do al gaz LPG, etanol, mazot, jet yak / kerosen, fuel oil.

veya

SAP Commodity Sales & Procurement için temel metallere, tah llara ve ekere yönelik y ll k ton u mallar için azami sat veya sat nalma hacmi
olarak tan mlan r: tungsten, molibdenum, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, titanyum, zirkonyum, antimon, manganez, berilyum, krom,
germanyum, vanadyum, galyum, hafniyum, indiyum, niyobyum, renyum, talyum, uranyum, küspe, ka t, bu day, m r, pirinç, eker kam .
SAP Commodity Sales & Procurement için alüminyum, tohum ve di er ba ca ekinlere yönelik y ll k ton
sat nalma hacmi olarak tan mlan r: Alüminyum, yulaf, arpa, çavdar, patates, tapyoka, soya fasulyesi.

u mallar için azami sat

SAP Commodity Sales & Procurement için demir esasl olmayan metallere yönelik y ll k ton, u mallar için y ll k azami sat
olarak tan mlan r: Bak r, kur un ve çinko.
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SAP Commodity Sales & Procurement için for kahve, ya
tohumlar, et, süt ürünlerine yönelik y ll k ton, u mallar için azami sat veya
sat nalma hacmi olarak tan mlan r: kahve, kolza, kanola, ayçiçe i tohumu, f st k, kat ve s ya lar, küspe, canl hayvan, besi hayvan , domuz, CME süt,
tereya , meyve ve sebze, pamuk, hint keneviri, portakal suyu, elma suyu konsantresi, eker, kereste, tütün, kauçuk.
SAP Commodity Sales & Procurement için kalay, nikel, kakao ve çaya yönelik y ll k ton, u mallar için y ll k azami sat
tan mlan r: Kalay, nikel, kakao ve çay.
SAP Commodity Sales & Procurement için gümü e yönelik y ll k ons, u mallar için y ll k azami sat

veya sat nalma hacmi olarak

veya sat nalma hacmi olarak tan mlan r: Gümü .

SAP Commodity Sales & Procurement için de erli metallere yönelik y ll k ons, u mallar için y ll k azami sat
tan mlan r: Alt n, platin, paladyum, rutenyum, rodyum, ozmiyum, iridyum.

veya sat nalma hacmi olarak

Harici Ö renciler y lda en az bir kurs rezervasyonu yapt ran harici (mü teri olmayan çal anlar) olarak tan mlan r.
Cihaz modeli belirli bir donan m tedarikçisinin bir ürün modeli ailesindeki tüm cihazlar olarak tan mlan r
Üçüncü Taraf Ek Ürünleri ile Kullan lan Ba

ca Metrikler

Süreç sunucular , çizelgelenen i lerin yönetilece i her bir sunucu (gerçek veya sanal) olarak tan mlan r. ba lant uygulamalar n her bir sunucu veya
letim sistemi ( S) örne i (sanal ya da fiziksel) için yürütülen hangi süreçlerin izlenmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi gerekti ine ili kin benzersiz bir
tan
ya sahip bir süreç sunucusu gerekir. Sat n al nan her süreç sunucusu için mü teriye 1 üretim ve 3 üretim d
ortam (örn. üretim örne inde
üstlenme için 1, geli tirme için 1 ve test için 1) sa lan r.
Fatura, her y l mutabakat için kokpite gelen tüm kalemler olarak tan mlan r.
Kullan

lar ve Formlar Kullan

40 formluk paketler, 40 de

lar, Adobe - Enable the Enterprise'a dayal Interactive Forms'a eri en çal anlar olarak tan mlan r.

tirilmi veya olu turulmu

nteraktif Forma eri ilece i anlam na gelir.

Professional User , fiilen bu program kullan p kullanmad klar na bak lmaks
adland lm kullan lar n toplam say olarak tan mlan r.

n, mü terinin tüm SAP Professional ve SAP Limited Professional

Senaryolar, SAP Solution Maps'e dayal Software AG, SAP Process Performance Management'da kullan lan senaryolar olarak tan mlan r. SAP Solution
Maps'e ili kin ayr nt lar sap.com http://www.sap.com/solutions/businessmaps/index.epx adresinden temin edilebilir
r Vas talar, uygulamada ele al nan sipari yönetimiyle ilgili ta t araçlar olarak tan mlan r.
zlenen Kullan

lar izlenecek olan ya da raporlama konsolunu kullanmaya yetkili çal anlar olarak tan mlan r.

Yönetilen Kaynaklar, ClickSoftware, SAP Workforce Scheduling & Optimization ile yönetilen Mü teri çal anlar
benzersiz kaynaklar n say olarak tan mlan r.

n, teslimat araçlar

n ve/veya di er

Çizelgelenen Kamu Görevlisi, kamu idaresi, kamu güvenli i veya bir kamu kurulu u için çal an ve görev listeleri ve/veya servis faaliyetleri
planlamalar na dahil olacak çal anlard r.
Sanal Kullan

, SAP sistemindeki yükü test etmek için yaz mda simüle edilen her kullan

olarak tan mlan r.

Portal User , SAP Professional User, ESS/MSS User ve Harici Topluluk Üyeleri de dahil olmak üzere SAP Portal' n belirli bir da
lisansl kullan lar n tahmini say olarak tan mlan r.
LoadRunner Denetleyicisi, yük testi tasar

na eri imi olan

ve yürütülmesi için merkez nokta olarak tan mlan r.

LoadRunner Enterprise Denetleyicisi yük testi tasar
levleri sa layan bir bile en içerir.

ve yürütülmesi için merkez nokta olarak tan mlan r ve Web eri imi ile çizelgeleme

Test Sorumlular , HP ürünleri için SAP Quality Center ile birlikte çal an görevlilerdir. SAP Test Acceleration and Optimization söz konusu oldu unda
test sorumlusu, SAP TAO'yu kullanan ve kurum kapsam nda SAP uygulamalar test eden görevlidir.
Toplam Varl klar, bankan n sahip oldu u mevcut ve uzun vadeli varl klar n toplam olarak tan mlan r.
leti hacmi (MB) / ay / kurulum, her ay kurulum ba na gerçekle tirilen MB cinsinden veri dönü türme hacmidir.
Mobil Kullan

, DB2 Everyplace Veritaban ndaki verilere eri ebilen kullan

olarak tan mlan r.

Cihazlar, Sybase SQL Anywhere Veritaban ndaki verilere eri ebilen tüm cihazlar olarak tan mlan r.
VIP User, NRX, SAP Visual Information for Plants'e eri ebilen kullan

olarak tan mlan r.

SAP Uygulama De eri (SAV), Adland lm Kullan lar, Harici Topluluk Üyeleri, (sektörler aras veya sektöre özgü) Yaz m Motorlar ve Ek Ürünler
için fiyat listesinde belirtilen kalemler ve SAP Uygulama De erine katk da bulunmayan ko ullar hariç liste fiyatlar n toplam olarak tan mlan r.
Sözle me Fiyat , lisans sözle mesinin net de eri olarak tan mlan r.
Sat nalma Fiyat referans al r.

Ortaklar için Sözle me Fiyat , destek verme yöntemine ba

Servis Talebi, servis süreci yani ikayetler, servis sipari leri, servis olaylar , servis talepleri, de
sorunlar dahil olmak üzere servisle ilgili sorgular n y ll k say olarak tan mlan r.

olarak

Orta

iklikler için onar m sipari i talebi, garanti talepleri ve

Ba
Sistem; HP SAP Quality Center, Redwood Central Process Scheduling veya ANCILE SAP Productivity Pak canl sistemlerine ba
Solution Manager sistemlerinin toplam say olarak tan mlan r.

canl SAP

Toplam y ll k bütçe, geçerli bütçe dönemi baz nda SAP mü terisinin (devlet dairesi, kurum, program veya departman) toplam y ll k kamu sektörü
bütçesi olarak tan mlan r.
Kullan m hacminde yer alan kaynak, belirli bir takvim y nda SAP Multiresource Scheduling veya SAP Multiresource Scheduling with Optimizer
kullan larak planlanan bir kaynak olarak tan mlan r. Kaynak bir ki i (teknisyen, servis mühendisi veya onar m mühendisi gibi) veya bir üretim kayna
r
(araç, enstrüman, makine veya oda gibi).
Ödeme Kalemi, bir ödeme emrindeki tek bir Ödeme

lemi olarak tan mlan r. Ödeme emri, bir sipari veren kalemi ve n al
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Lisansl Kullan

, fiyat listesinde tan mland

Çal an Dosyalar , elektronik dosyalar

ekliyle Adland lm

Kullan

türlerinden biri kapsam nda lisans verilmi bireysel kullan

r.

içeren çal an (çal anlar ve eski çal anlar) klasörleri olarak tan mlan r.

Profil, ba her i orta için say lan, bireysel bazda olu turulmu bir i e le tirme doküman olarak tan mlan r. Her profil SAP taraf ndan nitelendirilir,
örne in: Sat nalma sipari i gelen, Sat nalma sipari i teyidi giden, Sat nalma sipari i teyidi gelen, Sat nalma sipari i de ikli i ve iptali.
Net Mülk, Tesis ve Ekipman, SAP çözümü taraf ndan i lendi i ve o güne kadar bilançoda aç kland
olarak tan mlan r.

ekliyle toplam mülk, tesis ve ekipman de eri

Sat lan Mallar n Maliyeti, irketin satt mallarla veya hizmetlerle (malzeme, i gücü, genel gider ve amortisman) do rudan ba lant
olarak tan mlan r. Bu, SGA veya ARGE'yi içermez. COGS bilinmiyorsa, COPGS toplam irket gelirinin %70'i olarak kabul edilmelidir.

tüm harcamalar

kt lemleri ürünler taraf ndan olu turulan, i lenen, yazd lan veya bir ekilde bunlarla ele al nan tek bir i doküman (örn. mektup, e-posta, PDF, faks,
SMS) birimi anlam na gelir.
Varl k ç

yükümlülü ü maliyet tahminleri çözümde i lenen maliyet tahminlerinin hacmi olarak tan mlan r.

Maliyet tahmini hacmi, SAP Asset Retirement Obligation Management taraf ndan i lenen tüm Varl k Ç
Yükümlülüklerinin maliyet tahmini planlar n
tüm maliyet tahmini ö elerinin hesapla ma de erlerinin (tahmini ç
tarihinde beklenen maliyetler) toplam na e ittir. Mü teri birden fazla muhasebe
ilkesi kullan yorsa, maliyet tahmini hacmi her muhasebe ilkesi için ayr olarak hesaplan r. Fiyatland rma için bu de erlerden en büyü ü kullan lacakt r.
Maliyet tahmini hacmi, mali y n biti tarihi itibar yla geçerli hacme dayal olarak belirlenir. Yaln zca bu tarihte etkin olan varl k ç
yükümlülü ü göz
önüne al r.
Faturalar (giden), e-faturalama arac

yla gönderilen faturalar n say

Faturalar (gelen), e-faturalama arac

yla al nan faturalar n say

olarak tan mlan r.

olarak tan mlan r.

Yazar, SAP Application Visualization by iRise, SRM için eklenti (varsa) ve genel olarak SAP Çözümleri için eklentileri (varsa) kullanarak bir
görselle tirme olu turabilen/düzenleyebilen ki i olarak tan mlan r.
Veritaban Nesneleri, bir Palantir dinamik ontolojisi taraf ndan tan mlanan ve bir Palantir sisteminde depolanan veya bunun arac
ve/veya mü teri tan ml özellikler koleksiyonudur.
zekas (BI), i letme ve bilgi yönetimi (EIM) çözümleri ve adres dizinleri ile kullan lan ba

yla ula lan, yerle ik

ca metrikler

Adland lm Kullan
Lisans (NUL). Kullan lar, Adland lm Kullan Lisans (NUL) olarak da bilinir. Her bireysel son kullan , bir NUL'un tek
sahibi olarak özellikle belirlenmelidir. NUL'un birden fazla kullan taraf ndan payla lmas aç kça yasaklanm r. Ek olarak, NUL'lar, ba lang çtaki son
kullan
n art k ihtiyaç duymad ve Lisansl Yaz ma eri mesine art k izin verilmedi i durumlar hariç bir ki iden di erine devredilemez.
Yaz mla ayn anda kaç ki inin çal
na yönelik lisans s rlamas yoktur. Kullan lan i lemci veya sunucu say na yönelik bir lisans s rlamas yoktur.
Adland lm Kullan lar oturum açma s ras nda tan mlan r ve bir Concurrent Session lisans ndan yararlan lmaz. Concurrent Session lisanslar ve
NUL'lar bir Yerle tirme için kombinasyon halinde sat n al nabilir ancak yerle tirmeler aras nda payla lamaz.
Bu metrik, genel SAP Adland lm

Kullan

lisans gereklili inin yerini almaz.

Zamanl Eri im Lisans veya CAL'lar (Önemli not: Bu fiyatland rma metrikleri yaln zca BusinessObjects De er Katan Sat lar arac
yla
kullan labilir) herhangi bir zamanda lisansl yaz ma eri en son kullan lar n toplam say
r. Lisansl Yaz ma eri en kullan lar n say , mü terinin
ald
CAL say
a amaz. CAL(lar) tek bir Da m için tayin edilmi tir ve farkl Da mlar aras nda payla
lamaz. Concurrent Access licenses
kullan rken, mü teri rapor taleplerini önbelle e veya s raya almak için bir program kullanamaz.
ll k Abonelik, her takvim y veya mali y lda, söz konusu takvim y veya mali y l boyunca yaz
veya servisleri kullanma hakk için dönemsel,
yinelenen bir ücret olarak ödenmesi gereken tutard r. Bu ücret, yaz m veya servis söz konusu y l boyunca kullan lm olsun veya olmas n her takvim y
veya mali y l için ödenir.
zamanl Oturum herhangi bir zamanda lisansl Yaz ma eri en oturumlar n toplam say
anlam na gelir. Oturum, oturum açma ve kapama
aras ndaki süre olarak veya lisansl Yaz ma benzersiz bir kullan , uygulama veya platform eri ti inde, zaman a
olarak tan mlan r. Her lisansl
Yaz m ürününe eri en oturumlar n say , söz konusu Lisansl Yaz m ürünü için E zamanl Oturum say na yönelik Lisans Düzeyini a mamal r.
Belirli bir Yaz m ürünü için tüm Concurrent Session lisanslar ayn ve tek Yerle tirmeye tayin edilmelidir; farkl Yerle tirmelere tayin edilemez.
Concurrent Session lisanslar n say na göre lisanslanan Yaz m kullan rken, Lisans Sahibi rapor taleplerini arabelle e veya kuyru a almak için
herhangi bir program veya sistem kullanamaz. Da m, bu metrik tan nda kullan ld
anlam yla, BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
Platform Yaz
(Lisans Alan n lisans almas gerekenler) içindeki u Yaz m modüllerinin veya dosyalar n yaln zca birinin sadece tek bir kurulumu
olarak tan mlan r: Repository, Security Domain, Central Management Server (“CMS”), CMS Cluster veya Crystal Reports Runtime Engine.
CPU Lisans : Yaz m veya Üçüncü Taraf Yaz
CPU baz nda lisansland nda Yaz
n veya Üçüncü Taraf Yaz
n yüklendi i tüm sunucu veya
bilgisayarlar n say , lisanslanan toplam merkezi i leme birimlerinin ("CPU") say
a amaz. N i lemci çekirde ine sahip çok çekirdekli bir CPU u
ekilde say lmal r: Her i lemcideki ilk i lemci çekirde i 1 CPU olarak say r ve söz konusu i lemcideki her ekstra i lemci çekirde i 0,5 CPU olarak
say r ve ard ndan toplam CPU say sonraki tam say ya yuvarlan r ("CPU Hesaplamas "). Bu lisanslama ko ulunun nas l uyguland
görmek için
da Örnek 1'e bak n.
Lisans Sahibi taraf ndan 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra CPU lisans metri i baz nda lisanslanan Yaz m ("Nitelikli Yaz m")
Sanalla rma Haklar
(a
da aç klanm r) içerecektir. Sanalla rma Haklar , 1 Temmuz 2009 tarihinden önce lisanslanan Yaz m veya
yükseltmeler ve Destek Servislerine istinaden Lisans Sahibine sa lanan sonraki güncellemeler için geçerli de ildir. Lisans Sahibi, aç k Sanalla rma
Haklar içeren lisanslar aç k Sanalla rma Haklar içermeyen lisanslarla tek bir Yerle tirmede birle tiremez.
Lisans Sahibi, kendisine i leme gücünü mant ksal olarak bölümleme veya birle tirme olana sa layan sektörde standart araçlar ve metodolojileri
kullanmas durumunda, söz konusu sunucular veya bilgisayarlar CPU'lar n veya bunlar n bir bölümünün toplam say (veya sanalla rma yaz
uyguland ysa sanal i lemci çekirdeklerinin toplam say ), Nitelikli Yaz
veya bunun bir bölümünü çal rmak için ayr lan k sm n lisanslanan CPU'lar
("Sanalla rma Haklar ") a mamas
sa layacak ekilde konfigüre etmesi art yla, Nitelikli Yaz
bu Anla maya istinaden lisanslanan CPU
say ndan daha fazla say da fiziksel CPU içeren sunuculara veya bilgisayarlara yükleyebilir. Bu metin ba lam nda bir CPU (veya sanal i lemci
çekirde i); söz konusu CPU (veya sanal i lemci çekirde i) daimi, geçici, çizelgelenmi ve talep üzerinde kullan labilirlik dahil ancak bunlarla s rl
olmamak üzere herhangi bir zamanda herhangi bir amaçla Nitelikli Yaz
çal rmak için kullan labilir oldu unda kullan labilir kabul edilecektir.
Sanalla rma Haklar kapsam nda, sanalla rma yaz
n uyguland
durumlarda, yaln zca Nitelikli Yaz
çal rmak için kullan labilir sanal
lemci çekirdekleri CPU Hesaplamas na uygun olarak say lacakt r. Bu lisanslama ko ulunun nas l uyguland
görmek için a
da Örnek 2'ye bak n.
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Yukar da bahsedilenlerden ba ms z olarak, CPU baz nda lisanslanan Üçüncü Taraf Yaz mlar için her i lemci çekirde i 1 CPU olarak ve tüm CPU'lar
(üretim için kullan ls n veya kullan lmas n) bu gibi Üçüncü Taraf Yaz mlar için CPU lisans düzeyi göz önüne al narak hesaplanmal r. Sanalla rma
Haklar , Üçüncü Taraf Yaz mlar için geçerli de ildir.
ÖRNEK 1: Dörtlü çekirdek i lemci için 2,5 CPU (yani ilk çekirdek için 1 CPU, art sonraki 3 çekirdek için üç çarp 0,5) olarak say r ve 3 CPU olarak
yuvarlan r. Bu nedenle Yaz m dört çekirdekli bir sunucuya yüklenirse, Lisans Sahibinin 3 CPU lisanslamas istenir. Bir ba ka örnek, üç adet dört
çekirdekli sunucu olabilir. Yukar da aç kland
gibi her dörtlü çekirdek i lemci 2,5 CPU'dur. Üç adet dörtlü çekirdek 7,5 CPU (yani üç çarp 2,5 CPU)
eder ve 8 CPU'ya yuvarlan r. Bu nedenle Yaz m üç adet dörtlü çekirdek bir sunucuya yüklenirse, Lisans Sahibinin 8 CPU lisanslamas istenir.
ÖRNEK 2 (Sanalla rma Haklar ): Bir sunucu 16 fiziksel çift çekirdek CPU içermektedir ve bu konfigürasyonda 4 adete kadar çift çekirdek CPU Nitelikli
Yaz
çal rmak için kullan labilir. Bu durumda her sanal çift çekirdek i lemci 1,5 CPU (yani 1 CPU ilk çekirdek için art 0,5 ikinci çekirdek için) say r.
Dört sanal çift çekirdekli i lemci toplam 6 CPU (1,5 CPU çarp 4) eder. Bu nedenle Lisans Sahibinden bu sanalla rma konfigürasyonu alt nda 6 CPU
lisans almas istenir.Veri Geçi i Projesi, verilerin birden fazla kaynak sistemden belirlenen tek bir hedef sisteme geçirildi i veya tersinin yap ld
bir
proje olarak tan mlan r. Paketin ba lang çta 6 ay bak m ve 12 ay boyunca bir kez bak m yenileme seçene iyle 18 ayl k süre s
vard r. Süre, sözle me
imzaland nda ba lar.
Yerle tirme, BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform Yaz
(Lisans Sahibinin lisans almas gerekenler) içindeki u Yaz m
modüllerinin veya dosyalar n yaln zca birinin sadece tek bir kurulumu olarak tan mlan r: 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 ba lant olarak tan mlan r.
Paket Ücreti , yaz

lisanslamak için ödenmesi gereken sabit ücret olarak tan mlan r.

Sunucu fiziksel bir bilgisayar veya yaz m ürününü çal
fazla sanal makineye izin verilir ve ek lisans gerektirmez.

ran CPU'yu bar nd ran bir kasa, kutu veya blade anlam na gelir. Ayn fiziksel kasada birden

Tür Lisans Yaz m veya Üçüncü Taraf Yaz m Türe göre lisansland
veya uygulamaya s rs z say da ba lant için kullan labilir.

nda, Yaz m veya Üçüncü Taraf Yaz

Yönetim, Risk ve Uyumluluk (GRC) ve Kurumsal Performans Yönetimi (EPM) Çözümleriyle Kullan lan Ba

yaln zca belirlenen tek bir veritaban na
ca Metrikler

hraç Eden Ülke , yerel gümrük yetkilileriyle elektronik ileti im araçlar kurulmas gereken ülkeler anlam na gelir.
hraç Eden Ülke baz nda lisans al rken, lütfen u anda elektronik ileti im araçlar n kullan labilir oldu u ülkelerin s
bulundurun. Lisans almadan önce lütfen söz konusu ülke için kullan labilirli i kontrol edin.
Çal an, paket i levlerinin lisans
toplam say
r.

rl oldu unu göz önünde

alan irket veya tüzel ki ilik taraf ndan istihdam edilen çal anlar n (sözle meli çal anlar da dahil olmak üzere)

EPM veya GRC paketleri için Çal anlar baz nda lisans al rken: Lisanslanan paket Lisans Sahibinin bir bölümü, bir yan kurulu u veya bir ba
kurulu uyla s rland lacaksa, toplam çal an say
Lisans Sahibinin, faaliyetleri lisansl yaz m taraf ndan yönetilecek söz konusu bölümü, yan
kurulu u veya bir ba kurulu unun çal anlar yla s rlamak mümkündür.
Bir Seferlik Ücret, yaz

lisanslamak için al nan bir seferlik ücret olarak tan mlan r.

Monitored Users, bilgileri, izinleri, ayr cal klar ve/veya di er kullan
çal anlar, sözle meli çal anlar ve di er bireyler olarak tan mlan r.

bilgileri Yaz m taraf ndan izlenecek, de erlendirilecek veya yönetilecek

Gelir, normal i faaliyetlerinden ve faizler, kâr paylar , imtiyazlar veya di er kaynaklardan elde etti i kazançt r.
SAP BusinessObjects Electronic Invoicing for Brazil (NFE) ürünü Gelir baz nda lisanslan rken göz önüne al nacak
irketin veya tüzel ki ili in geliriyle s rl r.
Al

lar, lisansl yaz mdan rapor alan ki ilerin say

irket Geliri, Brezilya'da yerle ik

olarak tan mlan r.

SAP BusinessObjects Solutions for SME ile Kullan lan Ba

ca Metrikler

Ba vuru: Her Ba vuru bir Tüzel Ki ilik'in s rs z say da ba vuru, beyan, iade, bildirim, rapor, muafiyet veya benzer ba ka doküman her takvim y nda
tek bir Kamu Kurulu una göndermek üzere Yaz
kullanmas na izin verir. Herhangi bir ba vurunun birden fazla Tüzel Ki ilik taraf ndan ayn Kamu
Kurulu una veya tek bir Tüzel Ki ilik taraf ndan birden fazla Kamu Kurulu una gönderilmesi için ek Ba vuru lisanslar gerekir.
“Kamu Kurulu u” eyalet düzeyde, devlet düzeyinde veya yabanc hükümet düzeyinde ki ilikler; k ymetli evrak mercileri; arac veya komisyon
niteli indeki merciler ya da di er düzenleyici, kendini düzenleyici ya da yapt m mercileri veya mahkemeler, idari arac lar veya komisyonlar ya da
di er hükümet mercileri veya temsilcilikleri anlam na gelir.
“Tüzel Ki ilik” yerli ya da yabanc herhangi bir birey, ki ilik, ortakl k, ortak giri im, irket, firma ya da ba ka bir giri im ekli anlam na gelir.
Sabit Oranl Ücret/Sabit Ücret, yaz m için sabit paket lisans ücreti olarak tan mlan r
Rapid Mart (RM) Modülü, belirli bir kullan kümesi için belirli sorulara yan t vermek üzere tasarlanm
bir repository içerebilen, ayr bir yaz m birimidir. Örn. Sat , Stok, Sat n Alma, Defteri Kebir, K vb.

veri ve/veya içerik için belirlenen konuya özgü

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 kullan lan ba

ca metrikler

Etkin Kullan
belirli bir takvim üç ayl k döneminde Yaz
Kullanarak i lem yapan ki i olarak tan mlan r. Etkin Kullan
bir tüketici oldu unda
(çal
yerle ilgili olmadan veya ba ka ki iler ve/veya kurumlar ad nda de il de yaln zca kendi ad na i lem gerçekle tiren bir kullan ), ek bir SAP
Named User lisans gereksiniminden feragat edilir.
Uygulama Ba lant tek bir Uygulamaya eri im sa layan tek bir lisansl 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 taraf ndan SAP'den ayr ca lisans al nm ve (ii) SUP ile kullan
öngörülen
mobil uygulamalarla s rl r) kullan larak bir SUP Developer User taraf ndan geli tirilmi bir ilgili i lev kümesidir.
Yonga genelde silikon bir plaka üzerine yerle tirilmi , bir veya daha fazla Çekirdek içeren ba ms z bir elektronik devre olarak tan mlan r.
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Çekirdek , CPU üzerinde yer alan ve lisanslanan yaz
n kullanabilece i çekirdek say olarak tan mlan r. Çekirdek lisans say
n tamsay olmas
gerekir.Fiziksel Çekirdekler say rken, çok yüklü i leme zamanlar nda geçici olarak tayin edilen veya çizelgelenenler de dahil olmak üzere, lisanslanan
yaz
k smen de olsa kullanan bir fiziksel CPU'nun her Çekirde i göz önüne al r ve say r.
Sanal Çekirdekler say rken, çok yüklü i leme zamanlar nda geçici olarak tayin edilen veya çizelgelenenler de dahil olmak üzere, lisanslanan Yaz
smen de olsa kullanan her sanal Çekirdek say r.Lisanslanan Yaz
n tamamen sanal bir ortamda çal
lmas durumunda, fiziksel Çekirdekler
say lmaz ve ayn ekilde lisanslanan yaz
n tamamen sanal olmayan bir ortamda çal
lmas durumunda sanal çekirdekler say lmaz. Da m
sonucunun küsüratl olmas durumunda, toplam Çekirdek say
bir üst tam say ya yuvarlan r. Ek aç klama olmas amac yla, bu metrik tan nda
tan mlanan “Çekirdek”, CPU tabanl olarak lisanslanm olan Yaz ma ait (varsa) metrik tan mlar nda belirtilen ve bu ba lam için geçerli olmayan
“çekirdek” ifadesinden farkl r.
Dizüstü Cihaz , dizüstü bilgisayar olarak tan mlan r.
Mobil Verimlilik uygulamalar 100 EURO ve daha az fiyat olan mobil uygulamalar olarak tan mlan r ve http://www.sap.com/solutions/mobility/sapmobile-platform-runtime-option-for-productivity-apps/index.epx adresinde belirtilen lisansl SAP Enterprise Integration for SAP Mobile Applications
ya da SAP Partner Certified Mobile Apps uygulamalar r.
Mobil Çal ma Zaman Uygulamalar 101 - 300 EURO aras nda fiyat olan mobil uygulamalar olarak tan mlan r ve
http://www.sap.com/solutions/mobility/sap-mobile-platform-runtime-option/index.epx adresinde belirtilen lisansl SAP Enterprise Integration for SAP
Mobile Applications ya da SAP Partner Certified Mobile Apps uygulamalar r.
Terabayt (TB), ana Sybase IQ Server veritaban nda saklanan verilerin tam say olarak tutar r (kesirli say lar yuvarlanmal
lisanslan rsa, Sybase IQ Server' n ana veritaban n tamam n boyutuna uygun olacak ekilde lisanslanmal r.
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Ek 3 - Paket K
1.
1.1

tlamalar

SAP Business Suite ve Enterprise Foundation
SAP Business Suite

SAP Business Suite gömülü analitik özelliklerle teslim edildi inde, önceden konfigüre edilmi SAP BusinessObjects Crystal Reports ve ve sorgulardan
veri görüntüleyebilen SAP BusinessObjects Xcelsius Enterprise Dashboards dahil ancak bunlarla s rl olmayacak ekilde SAP taraf ndan sa lanan i
içeri i kapsar.Bu gibi, SAP Business Suite ("Gömülü Analitikler") ile birlikte sa lanan, önceden konfigüre edilmi gömülü analitik özelliklerini
görüntülemek, kullanmak veya de tirmek için, Lisans Sahibi uygun SAP Business Objects yaz mlar n yan s ra gereken SAP Adland lm Kullan
lisanslar
da almal r. Lisans Sahibi ayr ca, SAP Business Suite uygulamalar aç ndan geçerli artlar ve ko ullar alt nda herhangi ek bir ücret
ödemeden, SAP Crystal Reports olarak ALV'den listeleri görüntülemek üzere SAP Business Suite Uygulamalar için Crystal Reports Viewer' indirebilir,
yükleyebilir ve kullanabilir.
1.2

Enterprise Foundation.
Di er Paket lisanslar ndan farkl olarak Enterprise Foundation paketi Enterprise Foundation i levlerine yönelik kullan m haklar na ek olarak 5
(be ) SAP Uygulamas Profesyonel Kullan
ile birlikte gelir. Ek olarak istenen Adland lm Kullan
için ayr olarak lisans al nmal r.
Human Capital Management'da veri imhas na yönelik lisans, ERP lisans na dahildir.

1.3

SAP Human Capital Management.
SAP HCM yaz
ile sa lanan ve SAP HCM ile SuccessFactors Business Execution Software ("BizX") aras ndaki bir entegrasyon için geçerli
olan herhangi bir entegrasyon yaz
n ve içeri inin kullan na yaln zca SAP HCM ve SuccessFactors BizX'e ili kin geçerli ve güncel bir
sözle meyle izin verilir.

1.4

Belirli SAP Yaz mlar için Geli tirme Paketleri.
Belirli SAP Yaz mlar için geli tirme paketleri yeni ve geli mi yaz m i levselli i sa layabilir. Her SAP geli tirme paketi, Lisans Sahibinin ayr
ve birbirinden ba ms z olarak etkinle tirebilece i i levler içerir. SAP için standart lisanslama modeli, SAP geli tirme paketlerinin parças
olarak teslim edilen i levler için de geçerlidir. levleri etkinle tirmek için ilave lisanslar gerekebilir. Bu durumlar n tümünde, ihtiyaç duyulan ilgili
lisans i lev etkinle tirilmeden ve kullan lmadan al nmal r. SAP hesap yöneticileri talep üzerine, gerekli lisanslarla ilgili ek bilgi sa layabilir.

2.

Enterprise Extensions

Enterprise Extension Paketleri, Enterprise Foundation Paketi lisans gerektirir.
2.1

SAP Payroll Processing.

2.2

BSI U.S. Payroll Tax Processing.

ABD için Payroll Processing, ek lisans ücretlerine tabi i orta

yaz

gerektirir.

BSI, SAP Payroll Processing lisans gerektirir. Özel bak m anla mas gereklidir.
2.3

SAP Treasury and Risk Management ve SAP Treasury and Risk Management, Public Sector.
SAP Treasury and Risk Management' n kullan , menkul k ymetler alan nda* maksimum yüz (100) etkin, yat mla ili kili menkul de er
yla s rl r. Daha fazla say da menkul de er s
isteniyorsa, Industry Package SAP Investment Management for Insurance ve/ veya
SAP Investment Controlling for Insurance lisanslar al nmal r.
* SAP sisteminde her menkul de er (örn. hisse senetleri) bir s ft r. S f verileri, bir menkul de erin tüm yap sal özelliklerini içerir. lemlerin
olu turulmas ve i lem yöneticisinde pozisyonlar n yönetimi ürün türlerine dayal oldu undan, her s fa bir ürün türü tayin edilmesi gerekir.

2.4

SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP EHS Management, sa k ve güvenlik; SAP EHS Management, çevre
düzenlemeleriyle uyumluluk; SAP EHS Management, ürün güvenli i; SAP EHS Management, ürün ve REACH uyumlulu u.
Yukar da say lan ürünler mü terilerin belirli çevre, sa k ve güvenlik düzenlemeleriyle uyumlulu unu desteklemek için bir çat sa lar. Çat n,
mü teriye özgü gereklilikleri kar lamak üzere Lisans Sahibi taraf ndan ayarlanmas , konfigüre edilmesi ve/veya geni letilmesi gerekir. SAP,
yönetmeliklerle veya di er düzenlemelerle uyumlulu u garanti etmez. Bu ürünleri, yönetmelikler veya di er düzenlemelerle uyumlulu u
sa layan gereklilikleri yeterli düzeyde yans tacak ekilde uygulamak Lisans Alan n sorumlulu undad r.

2.5

SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP EHS Management, sa

k ve güvenlik.

SAP EHS Management' n olay yönetimi i levselli ini yaln zca ba lang ç olay raporlamas için veri girmek ve olay incelemeleri için veri
sa lamak üzere kullanan çal anlar, alt yükleniciler ve i orta kullan lar aç ndan SAP Adland lm Kullan Lisanslar gerekmez. Böyle
bir veri giri i Adobe Interactive Form arac sayesinde senkronize olmadan (offline) veya SAP sistemiyle do rudan etkile im veya mobil cihazlar
arac
yla senkronize (online) olarak gerçekle tirilebilir. Bu istisna yaln zca olay yönetimi veri giri i kullan
için geçerlidir ve olay yönetimi
levselli inin di er kullan mlar ya da olay i leme, inceleme, performans ve resmi raporlama dahil SAP EHS Management' n di er i levleri için
geçerli de ildir.
2.6

SAP Incentive and Commission Management.
Liste fiyat , komisyon al lar ve irtibat ki ileri gibi temel ö e yönetiminin yan s ra de erleme, ödeme, kapan ve hesapla ma temel
süreçlerini de kapsar. Seçenek ücreti; manuel komisyon kayd , prim hesaplamas ve hedef anla ma yönetimi gibi di er i levleri kapsar. Portföy
tayini, akreditasyon ve risk azaltma stratejileri (fiili komisyon ve yükümlülük yönetimi) i levleri hariç tutulanlard r. Bu gibi i levlerin talep
edilmesi durumunda ilgili sektör paketinin lisans al nmal r.

2.7

SAP Credit Management, SAP Biller Direct, SAP Collections and Dispute Management.
Yukar da say lan uygulamalar kullanan Lisans Sahibinin çal anlar ve Lisans Sahibi ad na temsilci olarak görev yapan üçüncü taraf
çal anlar için SAP Adland lm Kullan lisanslar gerekir. Ortaklar ad na yaz ma eri en söz konusu Ortaklar n çal anlar için SAP
Adland lm Kullan lisanslar gerekmez.
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3.
3.1

Sektör Portföyü
SAP Upstream Contracts Management for Oil & Gas.
Bu çözüm bile enlerinden herhangi biri için herhangi bir yerel veya yasal gereklili in i levsel olarak desteklenmesi, standart bak m anla mas
kapsam nda de ildir. Bunun için ayr bir servis anla mas yap lmas gerekir.

3.2

SAP Secondary Distribution for Oil & Gas.
"SAP Secondary Distribution for Oil & Gas" lisans , sat lan 25.000 BOEPD'ye kadar bir " SAP Hydrocarbon Management for Oil&Gas " sektör
paketi lisans içerir. Bu sat lan 25.000 BOEPD için mü teriler, sat lan her 1000 BOEPD için en az 4 tane olacak ekilde (örn. sat lan 10.000
BOEPD -> minimum 40 kullan lisans ) “SAP Secondary Distribution for Oil & Gas" kullan lisans almal r. 25.000 BOEPD'nin üzerinde
sat yapan lisans alanlar n ayr olarak sat lan 25.000 BOEPD üzerindeki sat hacimleri için "SAP Hydrocarbon Management for Oil&Gas"
sektör paketinin lisans
almalar gerekir. Rafine edilen ürün hacimleri, ham petrol hacimlerine e it kabul edilir, örn. bir varil mazot bir varil
ham petrole e ittir.

3.3

SAP Military Data Exchange.
SAP Military Data Exchange tüm ülkelerde kullan labilir de ildir. Ayr nt lar için lütfen www.sap.com/defense-security adresinde bulunan irtibat
bilgilerine ba vurun.

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
kullan m içindir. Ayr ca sat n al nmas gerekmez.

3.5

SAP Social Services Management for Public Sector ve SAP Constituent Services for Public Sector.
Kamu Sektörü senaryolar nda vatanda lar ilgili Paket lisans na dahildir ve SAP'den SAP Adland lm
gerek yoktur.

3.6

Kullan

olarak lisans almalar na

SAP Tax and Revenue Management for Public Sector.
Yukar da say lan paketlere son derece s rl bir dizi görev (doküman görüntüleme, adres de ikli i, fatura ödeme ve teslimat teyidi ve e-form
doldurma dahil) için eri en harici kullan lar için SAP Adland lm Kullan lisans gerekmez.

3.7

SAP Electronic Toll Collection for Public Sector, SAP ERP Billing.
Son derece s rl bir görev kümesi için yukar daki paketlere eri en harici kullan lar nkullan
lisans na ihtiyac yoktur. Bu görevler
dokümanlar n görüntülenmesi, adres de ikli i (sözle me hesab olu turma ve de tirme), fatura ödeme (örn. ön ödemeli üst-yukar süreç)
ve teslimat teyitlerini kapsar.

3.8

SAP Distribution Monitoring for Postal.
Web arayüzü arac
yla Event Management'taki olay iletilerinin durumunu / teslimat
ve teyitlerini görüntülemek gibi son derece s
görev kümesi için SAP Distribution Management Postal'a eri en harici kullan lar için SAP Adland lm Kullan lisans gerekmez.

3.9

rl bir

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, S rlanm Ülkelerdeki pe in ödemeli telekomünikasyon
ürünleri, hizmetleri ya da sistemlerinin faturaland rmas veya gelir pay hesaplanmas için ya da bu i lemleri desteklemek amac yla
kullan lamayaca gibi, S rlanm Ülkelerdeki pe in ödemeli telekomünikasyon sistemlerini (toplu olarak, "Yasaklanm Pe in Ödemeli
Telekom Kullan ") uzaktan desteklemek için de kullan lamaz. Fikri mülkiyet haklar
ihlal etmemeye dair tüm garantiler ve bunlarla ili kili
tazminatlar dahil olmak fakat bunlarla s rl kalmamak üzere tüm garantiler, Yasaklanm Pe in Ödemeli Telekom Kullan 'na ili kin geçerli
yasalar n izin verdi i en geni ölçüde aç kça d ar da b rak lm r. Yasaklanm Ülkeler Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Kore, srail,
Japonya, Meksika ve Amerika Birle ik Devletleri'ni içerir. Bu belgede kullan ld
ekliyle “Telekomünikasyon” mobil, Voice Over IP (VOIP) ya
da di er telefon görü mesi türlerini sa layan ürün, hizmet veya sistemlere at fta bulunur.

3.10

SAP E-Care Social Connect.
Lisans Alan, lisanslanan yaz

3.11

SAP E-Care Data Connect.
Lisans Alan, lisanslanan yaz

4.

yaln zca SAP E-Care Social Connect kullan m durumlar nda kullanma iznine sahiptir.

yaln zca SAP E-Care Data Connect kullan m durumlar nda kullanma iznine sahiptir.

SAP NetWeaver

Adaptörler yaln zca bir SAP NetWeaver PI lisans na dahildir ve bir arka uç sisteminin veya protokolün tan ml sürümü için lisanslanm lard r. Adaptörler
için bak m, bir arka uç sistemine ba lanabilirlik deste i veya lisanslama s ras nda belirlenen sürümdeki bir protokol belirtimiyle uyumlulu u kapsar. Bir
adaptörün kullan m haklar
(k smen veya tamamen) ilgili arka uç sistemi veya protokolün daha yüksek sürümlerini kapsayacak ekilde geni letmek
yaln zca SAP'nin karar na ba
r. Bu, protokol versiyonu de ikli i için de geçerlidir.
4.1

SAP NetWeaver Process Integration (PI).
SAP NetWeaver Process Integration, Lisans Alan taraf ndan, Lisans Alan n SAP uygulamalar , SAP NetWeaver Foundation' n uygulamaya
özgü çal ma zaman lisans n bir parças olarak entegre etmek üzere kullan labilir. Di er herhangi bir kullan m için (örn. üçüncü taraf veya
SAP Applications harici uygulamalarla entegrasyon), SAP NetWeaver Process Integration' n ayr ca lisanslanmas gerekir.

4.2

SAP NetWeaver Process Integration (PI) Adaptörleri.
Burada say lan adaptörler SAP NetWeaver PI veya SAP Process Orchestration lisans ile ücretsiz kullan labilir: 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 NetW eaver 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,
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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 çekilece i ve aktar laca

4.4

zaman SAP NetWeaver OpenHub lisans al nmal

r.

Planlama Uygulamas Kiti.
Çekirdek planlama i levlerinin bellekte i lenmesinden yararlanan planlama uygulamalar geli tirmek için Planlama Uygulamalar Kiti
kullan ld nda, SAP BusinessObjects Planning, version for SAP NetWeaver veya SAP BusinessObjects Planning and Consolidation, version
for SAP NetWeaver lisans almak gerekir.

4.5

SAP NetWeaver BeXBroadcaster.
SAP çözümlerine veya ilgili bile enlerine eri en yay n al lar söz konusu çözümler için lisansa sahip olmal
Broadcaster, Lisans Sahiplerine, çok miktarda al ya ki iselle tirilmi ve güvenli bir ekilde toplu bilgi da
NetWeaver BW bilgilerini (örn. BeX raporlar , BeX sorgular ve BeX çal ma kitaplar ) yay nlama olana sa lar.

4.6

SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator.
Baz donan m k

4.7

tlamalar söz konusu olabilir, ayr nt

bilgi talep üzerinde gönderilir.

SAP NetWeaver Enterprise Search.
Baz donan m k

4.8

r. SAP NetWeaver BeX
desteklemek için SAP

tlamalar söz konusu olabilir, ayr nt

bilgi talep üzerinde gönderilir.

SAP NetWeaver Master Data Management.
SAP NetWeaver Master Data Management ürünlerine dayal tüm Enterprise Master Data Management senaryolar için, MDM verilerini tutan
kullan lar n bir SAP Professional Adland lm Kullan
lisans na sahip olmalar gerekir. Bir Enterprise Master Data Management
senaryosunda, MDM verilerini okuyan/görüntüleyen ve/veya tarayan kullan lar için adland lm kullan
lisans na gerek yoktur. MDM
repository'sindeki bir kayd belirlemek için bir arama uygulamas
kullanan i kullan
veya bir Web kataloguna eri en katalog kullan lar
da s rlay olmamak kayd yla buna dahildir.

4.9

SAP NetWeaver Master Data Management, ürün ve di er veriler.
SAP NetWeaver Master Data Management ürün ve di er verileri, SAP NetWeaver Master Data Management, yazd rma ve Product Content
Management (PCM) lisans haklar içerir.

4.10

SAP Enterprise Master Data Management.
SAP NetWeaver MDM, genel veri senkronizasyonu, SAP Enterprise Master Data Management kapsam na dahil de ildir. SAP NetWeaver
Master Data Management ürünlerine dayal tüm Enterprise Master Data Management senaryolar için, MDM verilerini tutan kullan lar n bir
SAP Professional Adland lm Kullan
lisans na sahip olmalar gerekir. Bir Enterprise Master Data Management senaryosunda, MDM
verilerini okuyan/görüntüleyen ve/veya tarayan kullan lar için adland lm kullan lisans na gerek yoktur. MDM repository'sindeki bir kayd
belirlemek için bir arama uygulamas
kullanan i kullan
veya bir Web kataloguna eri en katalog kullan lar da s rlay
olmamak
kayd yla buna dahildir. SAP Master Data Governance ürünlerine dayal tüm gömülü ana veri yönetimi senaryolar için uygun Adland lm
Kullan lisans gerekir.

4.11

SAP Enterprise Master Data Management
SAP Enterprise Master Data Management' n bilgi koruyuculu u seçene i lisans , lisans alan n DataServices' (DQM dâhil) ve Information
Steward' yaln zca Master Data Management ve Master Data Governance kullan
durumlar nda kullanmas na izin verir. Bir Master Data
Management kullan m durumu verilerin Data Services yoluyla temizlendi i, yinelemelerden ar nd ld
ve SAP NW MDM'ye ya da SAP
MDG'ye yüklendi i ve Verilerin SAP NW MDM ya da SAP MDG'den SAP DataServices yoluyla a
sistemlere da ld bir senaryo olarak
tan mlan r. SAP DataServices, SAP NW MDM veya SAP MDG'nin MDM repository'si içinde veri yönetimi için kullan r.
SAP Enterprise Master Data Management, bilgi koruyuculu u seçene i yaln zca SAP NetWeaver Master Data Management, SAP Master
Data Governance veya SAP Enterprise Master Data Management ile birlikte sat labilir ve kullan labilir. Standart adland lm kullan
politikalar n bu fiyat listesi ö elerindeki istisnalar ayr ca "SAP Enterprise Master Data Management, veri kalitesi seçene i" için geçerlidir.
SAP NetWeaver Master Data Governance ürünlerine dayal tüm Master Data Management senaryolar için, MDM verilerini tutan kullan lar n
bir SAP Professional Adland lm Kullan lisans na sahip olmalar gerekir. Verilere salt okuma eri imi olan kullan lar için SAP Limited
Professional Named User lisans gereklidir.
SAP NetWeaver Master Data Management ürünlerine dayal tüm Enterprise Master Data Management senaryolar için, MDM verilerini tutan
kullan lar n bir SAP Professional Adland lm Kullan
lisans na sahip olmalar gerekir. Bir Enterprise Master Data Management
senaryosunda, MDM verilerini yaln zca görüntüleyen veya tarayan kullan lar için adland lm kullan
lisans na gerek yoktur. Buna
dakiler dahildir fakat a
dakilerle s rl de ildir:
•
•
•

MDM repository'sindeki bir ana kayd tan mlamak üzere arama uygulamas kullanan bir i kolu kullan
Bir web kataloguna eri en katalog kullan lar
Ana verileri temizlemek üzere hizmetler yoluyla MDM repository'sine eri en bir web uygulamas .

MDG'nin da
ERP/ECC'de yap labildi inden ve ayn kal
k katman payla abildi inden aktif ve aktif olmayan kay tlar ay rt etmek kritik
önemdedir. Lisans yaln zca aktif kay tlar için ücretlendirmeyi üstlenir, aktif olmayanlar ise birkaç farkl ekilde görülebilir:
•

Bir nesne MDG'nin da
yap lmadan önce ERP/ECC'de silinmek üzere i aretlenmi se, aktif olmayan kay t kabul edilir ve lisans
bloklar nda say lmaz.
•
Bir nesne MDG'nin da
yap ld ktan sonra ERP/ECC'de silinmek üzere i aretlenmi se, aktif kay t kabul edilir ve lisans bloklar nda
say r.
•
Mü teri "di er" etki alan için özel bir çözüm geli tirirse ve verilerin biraz
MDG'ye yüklerse, yükleme i leminden önce mü terinin aktif
olmayan kay tlar için bir tan m olu turmas ve hangi alanlar n böyle kay tlar i aretledi ini belirtmesi gerekir. Silinmek üzere i aretlenmi
nesneler lisans bloklar nda say lmaz. Bu ekilde bir tan m bulunmazsa tüm nesneler aktif kabul edilir.
•
Bir nesne MDG'den fiziksel olarak silinirse veya ar ivlenirse lisans bloklar nda say lmaz.
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4.12

Çal anlar için SAP NetWeaver Identity Management ve çal an olmayanlar için SAP NetWeaver Identity Management.
SAP NetWeaver Identity Management Lisans Sahibi taraf ndan Lisans Sahibinin SAP uygulamalar , SAP NetWeaver Foundation' n
uygulamaya özgü çal ma zaman lisans n bir parças olarak entegre etmek üzere kullan labilir. Di er herhangi bir kullan m için (örn. üçüncü
taraf veya SAP Applications harici uygulamalarla entegrasyon), SAP NetWeaver Identity Management' n ayr ca lisanslanmas gerekir.

4.13

Üçüncü Taraf Uygulamalar için SAP NetWeaver Foundation.
Mü teriler ilk kez Üçüncü Taraf Uygulamalar için SAP NetWeaver Foundation sat n al rken veya uygulaman n lisans
al rken hangi modeli
(kullan
tabanl veya CPU tabanl ) seçtiklerini belirlemelidir. SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications lisans modelinin
de tirilmesine veya CPU tabanl ile kullan tabanl lisanslar n harmanlanmas na izin verilmez.

4.14

SAP NetWeaver Portal, enterprise workspaces.
SAP NetWeaver Portal, enterprise workspaces, SAP NetWeaver Enterprise Portal çal ma zaman haklar
içerir. SAP NetWeaver Portal
Enterprise Workspaces herhangi bir SAP Application eri imi olmadan ba ms z olarak kullan yorsa, SAP Adland lm Kullan lisanslar
gerekmez.

4.15

Duet Enterprise.
Duet Enterprise, https://websmp105.sap-ag.de/~sapdownload/011000358700001307052011E/Duet_Enterprise_Services.pdf adresinde ve
Dokümantasyonda belirtilen s rl say da Duet Enterprise Starter Services ile teslim edilir. SAP Platform Standard User, Duet Enterprise
Starter Service'a u artlarla eri ebilir (i) Lisans Sahibinin Duet Enterprise için paket lisans alm olmas ve (ii) Duet Enterprise Starter
Services'a yaln zca Duet Enterprise'dan yararlanan Microsoft SharePoint arac
yla eri ilmesi. Duet Enterprise' n, Duet Enterprise Starter
Services ötesindeki tüm kullan mlar Lisans Sahibinin geçerli türden ve kategoriden SAP Adland lm Kullan lisans almas gerektirir. Ek
olarak, Lisans Sahibi SAP NetWeaver Gateway'i kullanmak üzere de lisanslanm r ancak bu kullan m yaln zca MS Sharepoint, MS Office
ve/veya Duet Enterprise arac
yla ve sadece Duet Enterprise i levlerini yerine getirmek amac yla olabilir. SAP NetWeaver Gateway'in ba ka
herhangi bir kullan
ayr bir SAP NetWeaver Gateway lisans gerektirir.

4.16

SAP NetWeaver Gateway (gömülü lisans).
Baz SAP Yaz mlar gömülü bir SAP NetWeaver Gateway lisans içerebilir. SAP NetWeaver Gateway'in (gömülü lisans) bu gibi SAP
Yaz mlar n kapsam ötesinde kullan , ayr bir SAP NetWeaver Gateway lisans 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) kullan m haklar içerir.

4.18

SAP NetWeaver Single Sign-On Dahili Kullan

ve SAP NetWeaver Single Sign-On Harici Kullan

Yaz m geli tirme i levlerini veya idari i levleri yerine getiren kullan
lisans gereklidir.
4.19

lar için Yaz

.

n Paket Lisans na ek olarak bir de Adland lm

Kullan

SAP NetWeaver Landscape Virtualization Management, enterprise edition.
LVM örneklerinin lisanslar kal
olarak belirli bir LVM örne ine atanmaz ancak birle tirilebilir ve böylece, gereken durumlarda SAP
NetWeaver Landscape Virtualization Management taraf ndan yönetilen uygulamalar temelinde atanabilirler veya atamalar kald labilir.
Kopyala/yenile seçene inin lisanslar belirli bir SAP sistemine/uygulamas na (örne in ECC, CRM, SRM, vb.) atanmal r ve bunlar n ba ka bir
sisteme/uygulamaya yeniden atamas her 12 ayl k dönemde yaln zca bir kez yap labilir. Lisans Alan, bu yaz
kullanarak bir ortam
klonlamak ve/veya kopyalamak için gereken tüm gerekli üçüncü taraf lisanslar
bulundurma sorumlulu unun kendisine ait oldu unu ve
klonlama ve/veya kopyalamadan sonra hedef sistem altyap
çal rma hakk lisans dahil olmak fakat bununla s rl kalmamak üzere, bu
belgede aç klanan i levi kullanmak için gereken tüm benzer lisans haklar
elde etti ini ve elinde bulunduraca
tasdik ve kabul eder.
Anla madaki di er hükümlerin uzla ma e ini s rlamaks n taraflar, Lisans Sahibi'nin üçüncü taraf lisans haklar
bu aç dan herhangi bir
ekilde ihlal etmesinin Anla man n temel bir ihlalini te kil edece ini kabul ederler.

5.

SAP BusinessObjects

5.1

SAP BusinessObjects (BA&T Lisans Modeli)

5.1.1

SAP BusinessObjects Business Intelligence
SAP BusinessObjects Business Intelligence özelliklerini lisanslaman n iki yolu vard r:
(1)

SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite modeli BI Suite a
dakilere yönelik motorlar n yan s ra 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 yukar da belirtilen BI istemcileri için içerik görüntüleme
hakk kapsar.

(2)

Bile en (non-Suite) modeli SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite'i içeren SAP BusinessObjects Business Intelligence
ürünleri, tercih edilirse bir bile en modeli arac
yla ayr olarak sat n al nabilir. unlardan her biri (“ stemci Motorlar ”) ayr olarak sat n
al r: 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, yukar da belirtilen ve aç k olarak sat n
al nan BI istemcileri için içerik görüntüleme haklar içerir.

SAP BusinessObjects BI platformunun tek bir yerle tirmesi için SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite modeli veya Component
Modeli kullan lmal r. SAP BusinessObjects BI platformunun tek bir yerle tirmesinde her ikisi de kullan lamaz.
Yazar/Tasar mc Lisanslar iki ekilde kullan labilir:
(a)
(b)

SAP Application Business Analytics Professional User
SAP Application BI Limited User

Hem SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite hem de Bile en modelleri, Concurrent Session lisans metri i veya Adland lm
Kullan (NUL) metri i kullan larak lisanslanabilir.
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Bile en (non-Suite) Modeli kullan larak sat n al rsa, stemci Motorlar BI Platformu ile ayn metrik (NUL veya Concurrent Sessions)
kullan larak lisanslanmal r ve ayn lisans metri ini kullanan BI Platformu lisanslar n say
a amaz.
5.1.2

Dashboard ve Görsel Ö e Ekleme

5.1.2.1

SAP BusinessObjects Dashboard Yaz
Dashboard'da olu turulan herhangi bir SWF dosyas nda (veya desteklenen di er dosya formatlar na (örn. PDF, AIR, PPT) aktar lan SWF
dosyas nda) içerilen verileri yenilemek, yay nlamak, s
rmak veya ba ka bir ekilde de tirmek için bir Dashboard Yazar/Tasar mc Lisans
alman z gerekir.

5.1.3

BA&T SAP Business Objects Explorer h zland lm

paketi

SAP BusinessObjects Explorer paketi, SAP BusinessObjects Business Intelligence ile hem bellekteki (h zland lm ) veri kaynaklar nda hem
de geleneksel veri kaynaklar nda arama ve ke fe yönelik bir s rl kullan m senaryosunu desteklemek amac yla haz rlanm r. SAP
BusinessObjects Explorer Paketi Explorer' u senaryolar için kullanma haklar içerir: (1) bu lisans ile ili kili SAP BusinessObjects semantik
katman arac
yla veri arama ve ke if, (2) h zland lm veri kaynaklar nda bulunan verilere yönelik arama ve ke if ve (3) Excel ya da .csv
dosyalar nda bulunan verilere yönelik arama ve ke if.
BA & T SAP BusinessObjects Explorer h zland lm

paketi unlardan olu ur:

1.

SAP BusinessObjects Explorer motoru

2.

SAP BusinessObjects BI platformu (yaln zca SAP BusinessObjects Explorer' desteklemek için kullan lacak)
a. SAP BusinessObjects BI platformu Lisans Sahibine SAP BusinessObjects BI platformunun yaln zca u özelliklerini kullanmak üzere
lisans verilir: (a) Central Management Console (CMC), (b) üçüncü taraf kimlik do rulamas , (c) Explorer ile bellek içi tabanl
dizinlerin ke fedilmesi, (d) Central Configuration Manager, (e) bilgi tasar m arac , (f) Translation Manager, (g) Lifecycle Management
arac , (h) Upgrade Management arac , (i) BI launch pad

3.

SAP BusinessObjects Data Integrator. Kullan
z u ekilde s rl r:
a. Data Integrator ve BusinessObjects BI platformu yaln zca SAP BusinessObjects Explorer paketi ile birlikte kullan labilir.
b. Data Integrator, SAP NetWeaver BWA blade veya di er veri platformlar yla ayn blade'e kurulamaz.
c. Data Integrator, ETL (çek, dönü tür ve yükle) projeleri için ba ms z olarak kullan lamaz.

Lisans haklar , SAP BusinessObjects Mobile motorunu veya belirli bellekteki platformlar içermez (bunlar ayr olarak lisanslanmal
5.1.4

SAP BusinessObjects Enterprise Information Management Çözümleri

5.1.4.1

SAP BusinessObjects Enterprise Information Management (EIM) Paketleri

r).

Lisanslanan CPU'lar n toplam say , EIM paketlerine dahil tüm Yaz mlar n yüklenebilece i ve kullan labilece i toplam maksimum CPU
say
gösterir. Adres ve Co rafi Kodlama dizinleri dahil de ildir ve ayr olarak lisanslanmas gerekir.
5.1.5

SAP BusinessObjects Data Services, SAP BusinessObjects Data Integrator ve SAP BusinessObjects Data Quality Management yaz

.

Adres ve Co rafi Kodlama dizinleri dahil de ildir ve ayr olarak lisanslanmas gerekir.
5.1.5.1

SAP BusinessObjects Data Services
Lisanslanan CPU'lar n toplam say , SAP BusinessObjects Data Services'e dahil tüm Yaz mlar n yüklenebilece i ve kullan labilece i toplam
maksimum CPU say
gösterir. Data Services, Runtime Software olarak SAP BusinessObjects Information Steward' n s rl 2 CPU lisans
içerir. Söz konusu SAP BusinessObjects Information Steward Runtime Software'in kullan
Cleansing Package Builder ve Basic and
Advanced Profiling özellikleri 5.1.5.2 ile s rl r. SAP BusinessObjects Data Quality Management
Lisanslanan CPU'lar n toplam say , SAP BusinessObjects Data Services'e dahil tüm Yaz mlar n yüklenebilece i ve kullan labilece i toplam
maksimum CPU say
gösterir. Data Quality Management, Runtime Software olarak SAP BusinessObjects Information Steward' n s rl 2
CPU lisans
içerir. Söz konusu SAP BusinessObjects Information Steward Runtime Software'in kullan
Cleansing Package Builder ve
Basic and Advanced Profiling özellikleri ile s rl r.

5.1.5.3

Data Quality Management (“DQM”) SDK
Data Quality Management SDK lisans iki konfigürasyonda u ekilde temin edilebilir: (1) ba ms z veya paket halinde olmayan bir
konfigürasyon (“DQM SDK Paket Olmayan Konfigürasyon”) ve (2) Data Services ve/veya DQM Premium CPU metri i lisanslar (“DQM SDK
Paket Konfigürasyonu”). DQM SDK Paket Olmayan Konfigürasyon eklinde temin edilirse, bir DQM SDK lisans Sunucu lisans olarak verilir.
DQM SDK Paket Konfigürasyonu eklinde temin edilirse, DQM SDK lisanslar , Lisans Sahibinin Data Services ve/veya DQM Premium CPU
Metri i lisanslar n bir parças olarak dahil edilir; öyle ki DQM SDK ve Data Services ve DQM Premium için yerle tirilen toplam lisans
say
n al nan toplam Data Services ve DQM Premium lisanslar n say
a mamas ko uluyla, Lisans Sahibinin bu gibi CPU lisanslar n
bir alt kümesi yaln zca DQM SDK'yi çal rmak için kullan labilir. Örne in Lisans Sahibi Data Services ve/veya DQM Premium için toplamda
alt CPU lisans na sahipse, iki CPU lisans DQM SDK'y ve kalan dört CPU lisans Data Services ve/veya DQM Premium'u çal rmak için
kullanabilir; veya Lisans Sahibi üç CPU lisans
DQM SDK'y ve kalan üç CPU lisans Data Services ve/veya DQM Premium'u çal rmak
için kullanabilir; veya Lisans Sahibi alt CPU lisans n tümünü DQM SDK'y çal rmak 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 i levleri yaln zca s ras yla SAP
uygulamalar yla ba lat lan aktiviteler için kullan labilir. Bu ekilde lisansland nda veri kalitesi i levlerinin uygulama d amaçlarla kullan lmas
kesinlikle yasaklan r. Veri kalitesi i levlerinin SAP uygulamas n d nda da kullan lmas isteniyorsa, SAP BusinessObjects Data Quality
Management veya SAP BusinessObjects Data Services için ayr lisans al nmal r. Bu lisans n da
, sunucular kapsam nda kullan lan
toplam CPU say
Lisans Sahibinin lisans ald
CPU miktar
a mad
sürece, Lisans Sahibinin lisansl CPU'lar tek bir sunucuda
toplayabilece i veya birden fazla sunucuya yerle tirebilece i anlam na gelir.

5.1.6

SAP BusinessObjects Rapid Marts Ürünleri
SAP BusinessObjects Rapid Marts lisans al rken, SAP BusinessObjects Data Integrator veya Data Services Ürünü için de lisans al nmal r.
SAP BusinessObjects Rapid Marts, SAP BusinessObjects Data Integrator veya Data Services Ürünü ile lisanslan rsa, her SAP

SAP Confidential
SAP Software Use Rights TURKISH trGLOBAL.v.7-2012

37

BusinessObjects Data Integrator veya Data Services lisans için ayr bir SAP BusinessObjects Rapid Marts Ürünü lisans al nmal
BusinessObjects Rapid Marts lisans kopyalay p bunu ba ka birimlere yerle tirmek yasakt r.
5.1.7

r. Bir SAP

SAP BusinessObjects Data Migration Starter Paketi
SAP BusinessObjects Data Migration Starter Paketi Süreli Lisans temelinde lisanslan r.

5.1.8

SAP BusinessObjects Data Migration Starter Paketi
SAP BusinessObjects Data Migration Starter Paketi yaln zca SAP BusinessObjects Metadata Management ve/veya Data Services ile birlikte,
maksimum 4 CPU içeren tek bir sunucuda kullan labilir. SAP BusinessObjects Data Migration Starter Paketi yaln zca tek bir hedef sistem
birimiyle kullan labilir; söz konusu sistemde hedef sistem kimli i Lisans Sahibinin uygulama projesinin ba lang nda SAP'ye yaz olarak
verilecektir.

5.1.9

SAP BusinessObjects Enterprise Performance Management

5.1.9.1

SAP BusinessObjects Financial Consolidation. SAP BusinessObjects Financial Consolidation içindeki SAP BusinessObjects BI Platformun
kullan
yaln zca u özelliklerle s rl r: (a) Central Management Server' n (“CMS”) yukar da say lan uygulamalar için kullan
kimli ini
do rulamak ve/veya yetkilendirmek; (b) Central Management Console'un (“(CMC”) kullan haklar uygulamaya uygun olarak yönetmek için
kullan
ve (c) Infoview'un Analyzer çal ma alanlar nda dola mak ve bunlar ba latmak için kullan .

5.1.10

SAP BusinessObjects Financial Information Management
SAP BusinessObjects Financial Information Management lisansland nda, SAP BusinessObjects Data Integrator yaln zca unlarla birlikte
kullan labilir:
SME, SAP BusinessObjects analitik uygulamalar , SAP NetWeaver BW ve SAP EPM On-Demand için belirli lisansl SAP
BusinessObjects çözümleri; Dokümantasyona uygun olarak kullan lan belirli lisansl SAP BusinessObjects EPM uygulamalar ve
SAP BusinessObjects Financial Information Management.
Lisans gerektirmeyen SAP EPM OnDemand'in söz konusu oldu u kullan m durumlar d nda, üçüncü taraf sistemleriyle veri entegrasyonu
gerekti inde SAP BusinessObjects Financial Information Management lisans al nmas gerekir.
Lisans Sahibinin lisans almad
s rl Financial Information Management i levselli i (“FIM Runtime Software”) belli baz lisansl SAP
Yaz mlar yla kullan labilir. Lisans Sahibi aç kça FIM Runtime Yaz
n lisans
alana dek, FIM Runtime Yaz
yaln zca lisansl SAP
Yaz
n çal
lmas na olanak sa layacak ölçüde ve lisansl SAP Yaz
ndan Dokümantasyonda belirtilen ekilde veri entegre etmek
amac yla, lisansl Yaz m üzerinden s rl eri imle kullanabilir.

5.1.11

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 çal ma zaman
lisans içerir.

5.1.12

SAP BusinessObjects Governance, Risk and Compliance Çözümleri.
SAP BusinessObjects Governance, Risk and Compliance (GRC) çözümleri Lisans Sahibinin lisans almad
Xcelsius Enterprise ve Crystal
Reports'dan s rl i levsellik kullanabilir (“Raporlama Çal ma Zaman Yaz
”). Lisans Sahibi aç k bir ekilde Çal ma Zaman Yaz
n
lisans
alana dek, Lisans Sahibinin bu gibi bir Çal ma Zaman Yaz
Kullan , GRC üzerinden sa lanan eri imle s rl r ve bunlar
üzerinde izin verilen De iklikler, yaln zca GRC'nin çal mas na olanak sa lama amac na yönelik olacakt r. Raporlama Çal ma Zaman
Yaz
yaln zca GRC için lisansl SAP Adland lm Kullan lar taraf ndan kullan labilir. Lisans Sahibine Crystal Reports bile enlerini .Net
uygulama geli tirmesi için kullanma lisans verilmemi tir.

5.1.12.1 SAP BusinessObjects Access Control, starter edition
SAP BusinessObjects Access Control, starter edition' n kullan
yönetme ve raporlamayla s rl r.
5.1.13

; eri im risklerini ölçme, izleme ve raporlama ve Super User eri imini

KOB 'ler için SAP BusinessObjects çözümleri

5.1.13.1 SAP BusinessObjects Edge BI, standart paket, veri entegrasyonu içeren sürüm ve veri yönetimi içeren sürüm (Edge BI)
Kullan lara göre lisanslanan Edge BI, sunucu ba na 250 kullan s
na sahiptir. Edge BI, 1000 Al ya kadar yay nlama özelli i içerir.
Edge BI her 10 kullan
k grup veya münhas ran Edge BI kullan
için lisanslanan 5 E zamanl Oturum lisans için bir (1) SAP Business
Analytics Professional User lisans ve dokuz (9) SAP BI Limited User lisans içerir. Concurrent Session Lisans temelinde lisanslanan Edge BI
tek bir yerle tirmede 50 Concurrent Session' a amaz. Lisans Sahibi Concurrent Session paketlerini ald ktan sonra, Concurrent Session
Lisanslar n miktar yla ayn say da Edge BI eklenti kullan
lisans alabilir.
5.1.13.2 SAP BusinessObjects Edge BI, version with data management
SAP BusinessObjects Edge BI ile verilen SAP BusinessObjects Data Quality Management ve SAP BusinessObjects Data Integrator yaln zca
tek bir sunucuya yerle tirilebilir (250 adland lm kullan veya 50 Concurrent Sessions's kadar) ve (a) ilgili SAP BusinessObjects Edge BI
ürününün yerle tirildi i ayn sunucuya veya (b) en fazla üç CPU içeren ayr bir sunucuya yerle tirilmelidir. SAP BusinessObjects Data Quality
Management ve SAP BusinessObjects Data Integrator yaln zca SAP BusinessObjects Edge BI ile birlikte kullan labilir ve ba ms z olarak
kullan lamaz. Lisans Sahibine veritaban arayüzleri alt nda en fazla iki veritaban türü ve yaln zca bir hedef veri deposu kullanma izni verilir.
5.1.13.3 SAP BusinessObjects Edge BI, version with data integration
SAP BusinessObjects Edge BI ile verilen SAP BusinessObjects Data Quality Management ve SAP BusinessObjects Data Integrator yaln zca
tek bir sunucuya yerle tirilebilir (250 adland lm kullan veya 50 Concurrent Sessions's kadar) ve (a) ilgili SAP BusinessObjects Edge BI
ürününün yerle tirildi i ayn sunucuya veya (b) en fazla üç CPU içeren ayr bir sunucuya yerle tirilmelidir. SAP BusinessObjects Edge BI,
version with data integration ve SAP BusinessObjects Data Integrator yaln zca SAP BusinessObjects Edge BI ile birlikte kullan labilir ve
ba ms z olarak kullan lamaz. Lisans Sahibine veritaban arayüzleri alt nda en fazla iki veritaban türü ve yaln zca bir hedef veri deposu
kullanma izni verilir. SAP BusinessObjects Data Integrator, SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts ile birlikte kullan ld nda en fazla 4 CPU
içeren bir sunucuya yerle tirilebilir.
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5.1.13.4 SAP BusinessObjects Edge Data Services, Edge Data Integrator ve Edge Data Quality Management (Edge EIM Solutions)
Lisanslanan CPU'lar n toplam say , SAP BusinessObjects Edge Data Services'e dahil tüm Yaz mlar n yüklenebilece i ve kullan labilece i
toplam maksimum CPU say
gösterir. Edge Data Services ve Edge Data Quality Management, SAP BusinessObjects Edge Information
Steward' n 2 CPU lisans için s rl bir çal ma zaman lisans içerir. Söz konusu SAP BusinessObjects Edge Information Steward Runtime
Software'in kullan
Cleansing Package Builder ve Basic and Advanced Profiling özellikleri ile s rl r. Edge EIM Çözümleri'ne adres ve
Co rafi Kodlama dizinleri dahil de ildir ve ayr olarak lisanslanmas gerekir. Edge EIM Çözümleri'nden herhangi biri için her yerle tirme, en az
3 CPU ve en fazla 5 CPU içeren tek bir sunucuyla s rl r. Tüm Edge EIM çözümleri, geçerli Edge EIM Çözümlerinin kullan
için
münhas ran SAP Business Analytics Professional User lisans içerir ve ek SAP Application Adland lm Kullan lar gerektirmez.
5.1.13.5 SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts
SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts Ürününün lisans al rken, SAP BusinessObjects Edge BI, version with Data Integration veya SAP
BusinessObjects Edge BI, version with Data Management için de lisans al nmal r. SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts yaln zca tek bir
sunucuya yerle tirilebilir ve (a) ilgili SAP BusinessObjects Edge BI ürününün yerle tirildi i ayn sunucuya veya (b) en fazla 4 CPU içeren ayr
bir sunucuya yerle tirilmelidir. SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts yaln zca SAP BusinessObjects Edge BI ile birlikte kullan labilir. Bir
SAP BusinessObjects Rapid Marts lisans
kopyalay p bunu ba ka birimlere yerle tirmek yasakt r. Her SAP BusinessObjects Edge Rapid
Mart ilgili Uygulama Arayüzü lisans içerir.
5.1.13.6 SAP BusinessObjects Edge Planning and Consolidation
SAP BusinessObjects Edge Planning and Consolidation lisans en fazla bir sunucuda maksimum 100 kullan

yla s

rl

r.

5.1.13.7 SAP BusinessObjects Edge Strategy Management
Lisans s
rl r.

rlamas : En fazla bir uygulama sunucusu ve 70 kullan

ile s

rl yerle tirme. Her yerle tirme 25 ba lam ve 25 veri modeliyle

5.1.13.8 SAP BusinessObjects Edge Disclosure Management
SAP BusinessObjects Edge Disclosure Management yaln zca bir üretim ortam ndaki tek uygulama sunucusuna da labilir ve en fazla be
Named User taraf ndan kullan labilir. Yaz
n i ak i levinin kullan na izin verilmez. Her Lisans Sahibi taraf ndan en fazla 100 ba vuru
lisanslanabilir.
5.1.14

SAP BusinessObjects analitik çözümleri
yaz

rl Lisans: SAP BusinessObjects analitik çözümlerinin (“BA Çözümleri”) ve BA Çözümünün parças olarak lisanslanan herhangi bir SAP
n kullan , BA Çözümünün belirli amac yla (“Amaç”) s rl r.

BA yaz m : SAP, BA Çözümünün içerdi i BA yaz
SAP fiyat ve artlar listesindeki ayr bir SAP yaz m ürünü olarak sunabilir. BA
Yaz
için artlar ve ko ullar ve yaz
n i levleri, ayr SAP yaz m ürününden farkl olabilir. Bu gibi bir SAP yaz
n ilave i levleri ayr
bir lisans anla mas na ve ek lisans ücretlerine tabi olabilir.
5.1.15

SAP BusinessObjects Enterprise Risk Reporting for Banking.

5.1.16

SAP BusinessObjects Trade Promotion Effectiveness Analysis

Bu Yaz

Bu Yaz
5.1.17

n i letme riskini ölçmek ve izlemekle s

, ticari promosyonlar n etkilili ini analiz etmekle s

n kullan

, perakende ve sat

n kullan

r.

rl

r.

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation for Banking
rl

r: finansal planlama, bütçeleme, tahmin ve konsolidasyonlar ve

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation for Public Sector.
operasyonlar yla s

rl

r: uzun vadeli i

planlama, tahmin, finansal

SAP BusinessObjects Planning for Public Sector
Bu Yaz

5.1.22

rl

, petrol ve gaz hidrokarbon üretimini yukar yönde destekleyen operasyonel verilerin analiziyle s

Bu Yaz
n kullan , Lisans Sahibinin u Kamu Sektörü i
konsolidasyon ve raporlama ve performans yönetimi.
5.1.21

r.

r.

noktas verilerini analiz etmekle s

Bu Yaz
n kullan , Lisans Sahibinin u bankac k operasyonlar yla s
finansal ve di er plan verilerinin raporlamas .
5.1.20

rl

rl

SAP BusinessObjects Upstream Operations Performance Analysis Uygulamas
Bu Yaz

5.1.19

n kullan

, Lisans Sahibinin bankac k operasyonlar

SAP BusinessObjects Sales Analysis for Retail
Bu Yaz

5.1.18

n kullan

n kullan

Kamu Sektöründe uzun vadeli planlama, bütçeleme, planlama ve raporlamayla s

rl

r.

SAP BusinessObjects Sales and Operational Planning h zl yerle tirme çözümü
Bu Yaz
n kullan
konsensüs talep yönetimi, tedarik görünürlü ü, kaba toplam kapasite gibi Sat ve Operasyonel i planlama süreçleri
ve Sat , Pazarlama, Operasyonlar ve Finans'tan tahmin girdilerini kullanarak i sürecini izlemekle s rl r.

5.1.23

Knowledge Accelerator için lave Lisans Ko ullar

5.1.23.1 SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator (ANCILE Platform d nda). SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator Lisans Sahibinin
çal an e itimi gereksinimlerini kar lamak için kullan labilir ancak herhangi bir üçüncü tarafça veya üçüncü taraf ad na kullan lamaz. ANCILE
Platform'da bulunan n d ndaki SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator, SAP BusinessObjects taraf ndan sat
sürdürülecek
Knowledge Accelerator' n (pre-XI sürüm 3) daha eski bir sürümüdür. A
daki ifadeler yaln zca bu daha eski Business Objects Knowledge
TM
Accelerator sürümüyle ilgilidir: SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator Software (Global Knowledge
On-Demand-for-Business
Objects Software) içindeki tüm uyarlama araçlar , yaln zca SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator Yaz
kullan larak geli tirilen
içeri i de tirmek ve uyarlamak için ve yaln zca bu Sipari Çizelgesinde belirtilen say da e itim tasar mc ve yönetici taraf ndan kullan labilir.
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Lisans Sahibi bu gibi araçlar de tiremez, ticari veya ticari olmayan amaçlarla da tamaz, bunlara tersine mühendislik i lemi uygulayamaz
veya bu araçlar , di er Lisans Veren ürünleriyle ilgili içerik dahil olmak üzere ba ka içerikler geli tirmek için kullanamaz.
5.1.23.2 Knowledge Accelerator on ANCILE Platform. SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator Lisans Sahibinin çal an e itimi gereksinimlerini
kar lamak için kullan labilir ancak herhangi bir üçüncü tarafça veya üçüncü taraf ad na kullan lamaz. E itim Çizelgesindeki herhangi bir
hükümden ba ms z olarak, Knowledge Accelerator NUL'lar , ba lang çtaki kullan
n Knowledge Accelerator'a eri imine art k izin verilmiyor
olsa dahi, di er ki ilere devredilemez. Söz konusu ki i art k Lisans Sahibi taraf ndan istihdam edilmiyorsa, Lisans Sahibi bu ki inin NUL'unu bir
ba ka kullan ya devredebilir.
5.1.24
6.

Predictive Workbench. Predictive Workbench, ba ms z olarak kullan lamayan ve BusinessObjects Enterprise ile kullan labilen, gömülü bir
üçüncü taraf ürünü içerir.

SAP Crystal

6.1

Tüm SAP Crystal Ürünleri için Kullan m Haklar

6.1.1

Tan mlar

6.1.1.1

u ürünler “SAP Crystal yaz
” olarak tan mlan r: 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 yaz

6.1.1.3

“Ba
Sunum”, SAP Crystal Dashboard Design ki isel sürümü veya SAP Crystal Dashboard Design departman sürümüyle veya SWF
dosyas ndaki verileri yenileyen, yay mlayan, iten veya ba ka bir ekilde de tiren Xcelsius Engage Server ile olu turulan herhangi bir SWF
dosyas r (veya desteklenen di er biçimlere (örn., PDF, AIR, PPT) d a aktar lm SWF dosyas r).

6.1.1.4

“Müstakil Sunum”, SAP Crystal Presentation Design, SAP Crystal Dashboard Design ki isel sürümü veya SAP Crystal Dashboard Design
departman sürümüyle veya SWF dosyas ndaki verileri yenilemeyen, yay mlamayan, itmeyen veya ba ka bir ekilde de tirmeyen Xcelsius
Engage Server ile olu turulan herhangi bir SWF dosyas r (veya desteklenen di er biçimlere (örn., PDF, AIR, PPT) d a aktar lm SWF
dosyas r).

6.1.2

SAP Crystal Yaz mlar Kullan . Lisans Sahibi SAP Crystal yaz mlar , e itimlerden veya dan manl k hizmetlerinden yararlanan herkesin
ilgili SAP Crystal Yaz
kullanmak için ayr bir lisans alm olmas art yla, söz konusu SAP Crystal yaz
na yönelik e itim verme ve
dan manl k hizmetleri için kullanabilir.

6.1.3

Desktop SAP Crystal Yaz mlar Kullan . Ba Sunumlar istisna olmak üzere ve Bölüm 6.2.8'e tabi olacak ekilde, Lisans Sahibi, Desktop
SAP Crystal yaz
taraf ndan olu turulan ç kt dosyalar (örn. PDF, SW F, XLF, WID veya RPT dosya biçimi) u ko ullar yerine getirmek
art yla üçüncü taraflara da tabilir:

”, SAP Crystal Server ve SAP Crystal Reports Server d

(a) Ç kt dosyalar yaz
nd
ekilde Yaz
kullan r;
(b) Bu gibi ç kt dosyalar

ndaki tüm SAP Crystal ürünleridir.

nda kal r ve ne do rudan ne de dolayl olarak Yaz ma veya Yaz

n i leme özelliklerine eri ir veya ba ka bir

alanlardan gelen destek, teknik veya di er yard m talepleri yaln zca Lisans Sahibinin sorumlulu undad r;

(b) Lisans Sahibi, önceden SAP'nin yaz

iznini almadan Lisans Verenin veya Yaz

n ad

, logosunu veya ticari markas

kullanamaz;

(d) Lisans Sahibi ç kt dosyalar n kullan lmas , ço alt lmas veya da
ndan kaynaklanan tüm iddialar ve yükümlülükler aç
savunmay , SAP'ye tazminat ödemeyi ve SAP'nin zarar görmemesini sa lamay taahhüt eder.
(e) Lisans Sahibi son kullan

lar n (“Son Kullan

ndan SAP'yi

”) önemli ölçüde Bölüm 6.3.8'de belirtilenlere benzer ko ullara onay vermesini sa layacakt r.

6.1.4

Desktop SAP Crystal yaz
için Training Workstation Lisans . Münhas r olarak e itime ayr lm bir i istasyonunda Desktop SAP Crystal
yaz
kullan ld nda, lisans i istasyonu için geçerlidir ve Yaz
kullanan adland lm kullan için geçerli de ildir. E itim i istasyonu
ba na bir lisans gerekir.

6.1.5

SAP Crystal yaz
için ekran görüntülerinin ve kelime markalar n kullan . Lisans Sahibi a
daki ko ullar yerine getirmek art yla
ekran görüntülerini ve Crystal Reports kelime markalar dokümanlarda veya medyada ço altabilir ve da tabilir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Doküman veya medya, ticari e itim materyali veya üçüncü taraf e itim materyali ve/veya kâr amaçl e itim materyali olmamal r.
Lisans Sahibinin kullan
edebe ayk veya pornografik olamaz ve SAP'yi, yaz mlar ndan herhangi birini veya ba ka bir ki i ya da
toplulu u küçük dü üremez, iftira atamaz veya hakaret edemez.
Lisans Sahibinin kullan
do rudan veya dolayl olarak SAP'nin sponsor oldu unu veya SAP yan kurulu u oldu unu veya ürün ya da
servisinin onayland
ça
ramaz.
Lisans Sahibi ekran görüntüsünü kar la rmal bir reklamda kullanamaz.
Lisans Sahibi ekran görüntüsünü, yeniden boyutland rmak veya kesmek d nda hiçbir ekilde de tiremez.
Lisans Sahibi bir ekran görüntüsünün parçalar , ürün kullan arayüzüne dahil edemez.
Lisans Sahibi üçüncü taraf n aç k iznini almadan, üçüncü taraf içeri i kapsayan ekran görüntülerini kullanamaz.
Lisans Sahibinin u telif hakk ibaresini eklemesi gerekir: "SAP ürünü ekran görüntüsü (görüntüleri) SAP'nin izniyle ço alt lm r."
Lisans Sahibi bir SAP Yaz
na at fta bulunursa, Yaz
n tam ad kullanmak zorundad r.
Lisans Sahibi ki inin iznini almadan, kimli i belirlenebilir bir ki inin görüntüsünü içeren bir ekran görüntüsünü kullanamaz.

6.2

SAP Crystal Reports çal ma zaman 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 taraf ndan içerilen çal ma zaman ürünü için geçerlidir.

6.2.2

Tan mlar

6.2.2.1

“ stemci Uygulamas ” Lisans Sahibi taraf ndan geli tirilmi , u özellikleri ta yan bir uygulamad r: a) Bir Çal ma Zaman Ürünü kullan r, b) tüm
rapor i leme söz konusu makinede yerel olarak gerçekle tirilecek ekilde eksiksiz olarak tek bir son kullan
n makinesine yüklenmi tir ve c)
Çal ma Zaman Ürününe önemli ve birincil i levler kazand r.

6.2.2.2

“Dahili Kurulum” veya “Dahili Olarak Kurulum”, Lisans Sahibinin irketindeki veya kurulu undaki bir veya daha fazla bilgisayardaki canl stemci
Uygulamalar na ve/veya Sunucu Uygulamalar na, yaln zca Lisans Sahibinin dahili i amaçlar yla ba lant olarak kurulum anlam na gelir.
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6.2.2.3

“Da m” veya “Da tma”, stemci Uygulamalar
ve/veya Sunucu Uygulamalar
Lisans Sahibinin irketi veya kurulu u d
taraf son kullan lara satma, finansal kiralama, lisanslama veya yeniden da tma anlam na gelir.

ndaki üçüncü

6.2.2.4

“Çal ma Zaman 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 sa lanan RUNTIME.TXT dosyas nda belirtilen uygulama program arayüzleri (API'lar) anlam na gelir.

6.2.2.5

“Sunucu Uygulamas ” Lisans Sahibi taraf ndan geli tirilmi , u özellikleri ta yan bir uygulamad r: a) Bir Çal ma Zaman Ürünü kullan r, b)
birden fazla kullan
n do rudan veya herhangi bir orta katman uygulamas (uygulamalar ) üzerinden Çal ma Zaman Ürününe eri mesine
olanak verir ve c) Çal ma Zaman Ürününe önemli ve birincil i levler kazand r. Bir Windows terminal sunucu ortam na kurulan bir stemci
Uygulamas (örn. Citrix veya Microsoft Remote Desktop Platform) bir Sunucu Uygulamas r.

6.2.3

Kullan m Lisans Sahibi, stemci Uygulamalar ve Sunucu Uygulamalar geli tirmek için Çal ma Zaman Ürününün bir kopyas
kurabilir ve
kullanabilir. Da m ve Dahili Kurulum artlar ve ko ullar , a
daki bölümlerde aç kland
gibi Lisans Sahibinin geli tirdi i uygulamalar n
türüne göre farkl k gösterir.

6.2.4

stemci Uygulamalar n ve Sunucu Uygulamalar n Dahili Kurulumu Lisans Veren Lisans Sahibine, Çal ma Zaman Ürününün stemci
Uygulamalar ve Sunucu Uygulamalar yla birlikte Dahili Kurulumu için ki isel, münhas r olmayan ve s rl bir lisans vermektedir.

6.2.5

stemci Uygulamalar n Da
Lisans Sahibinin bölüm 6.2.7 de dahil ancak bununla s rl olmamak üzere bu dokümandaki tüm ko ullara
uymas na tabi olacak ekilde, Lisans Veren Lisans Sahibine, stemci Uygulamalar n Da
için ki isel, münhas r olmayan ve s rl bir
lisans vermektedir

6.2.6

Sunucu Uygulamalar n Da
Lisans Sahibinin bölüm 6.2.7 de dahil ancak bununla s rl olmamak üzere bu dokümandaki tüm ko ullara
uymas na tabi olacak ekilde, Lisans Veren Lisans Sahibine, Sunucu Uygulamalar n üçüncü taraflara Da
için ki isel, münhas r
olmayan ve s rl bir lisans vermektedir. Bunun için u artlar yerine getirilmelidir: a) Lisans Sahibi Da lan bir Sunucu Uygulamas n her
Yerle tirmesi için Crystal Reports'un lisansl bir kopyas
alm olmal r ve söz konusu Sunucu Uygulamas taraf ndan kullan lan Çal ma
Zaman Ürünü versiyonu, Lisans Sahibinin lisansl Crystal Reports kopyas yla ayn sürüm olmal r.

6.2.7

Çal ma Zaman Ürünü Da m Gereklilikleri.
Lisans Sahibi Çal ma Zaman ürününü bölümler 6.2.5.6 veya 2.6'ya istinaden üçüncü taraflara da rsa u gereklilikleri yerine getirmelidir:
(a) Söz konusu Çal ma Zaman Ürününün kopyalar
veya örnek uygulamalar alan herhangi bir ki i taraf ndan talep edilebilecek destek,
servis, yükseltme ve teknik ya da di er yard mlardan yaln zca Lisans Sahibi sorumludur;
(b) Lisans Sahibi, önceden SAP'nin yaz iznini almadan Lisans Verenin veya Yaz
n ad , logosunu veya ticari markas kullanamaz;
(c) Lisans Sahibi, Çal ma Zaman Ürününün kullan lmas , ço alt lmas veya da lmas ndan kaynaklanan herhangi bir iddia veya yükümlülük
kar
nda SAP'yi savunacak, tazmin edecek ve zarar görmesini engelleyecektir;
(d) Lisans Alan Çal ma Zaman Ürününü herhangi bir genel amaçl rapor yazma, veri analizi veya rapor iletme ürünü veya SAP'nin ürün
teklifleriyle ayn veya benzer i levleri yerine getiren herhangi bir ba ka ürünle birlikte da tmayacakt r ve
(e) Lisans Sahibi son kullan lar n (“Son Kullan ”) önemli ölçüde a
dakilere benzer ko ullara onay vermesini sa layacakt r:
Son Kullan , Çal ma Zaman Ürünü veya rapor dosyas de tirmemeyi, parçalara ay rmamay , kaynak koduna dönü türmemeyi, tercüme
etmemeyi, uyarlamamay veya tersine mühendislik uygulamamay kabul eder;
Son Kullan , Çal ma Zaman Ürününü herhangi bir üçüncü tarafa da tmamay veya Çal ma Zaman Ürününü kiralama veya zaman
bölü ümlü olarak kullanmamay veya üçüncü taraflar n yarar na bir servis bürosu çal rmak için üründen yararlanmamay kabul eder;
Son Kullan Çal ma Zaman Ürününü, genel olarak SAP'nin ürün teklifleriyle rekabet eden bir ürün olu turup da tmak için kullanmamay
kabul eder.
Son Kullan Çal ma Zaman ürününü rapor dosyas format
(.RPT), SAP'nin sahibi olmad
bir genel amaçl rapor yazma, veri analizi
veya rapor iletme ürünü taraf ndan kullan lan rapor dosyas format na dönü türen bir ürün olu turup da tmak için kullanmamay kabul eder.

6.2.8.

SAP VE TEDAR KÇ LER , T CARETE ELVER
K, BEL RL B R AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARINI HLAL
ETMEME DE DAH L ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ TÜM GARANT LERDEN FERAGAT EDER. SAP
VE TEDAR KÇ LER , BU ANLA MAYA ST NADEN VEYA UYGULAMA YA DA ÇALI MA ZAMANI ÜRÜNÜYLE BA LANTILI OLARAK
ORTAYA ÇIKAN H ÇB R DO RUDAN, DOLAYLI, ZIMN , SONUÇSAL VEYA CEZA GEREKT REN ZARARDAN VEYA D ER
ZARARLARDAN H ÇB R EK LDE SORUMLU TUTULAMAZ.

6.3

SAP Crystal Dashboard Design, departman sürümü.

6.3.1

Kullan m SAP Crystal Dashboard Design' n departman sürümünde olu turulan Müstakil Sunumlar serbestçe yeniden da

labilir.

Verilere münhas ran Crystal Reports konnektörü ile eri en departman sürümü taraf ndan olu turulan SWF dosyalar bir Crystal Report içine
gömülebilir ve sonuçta elde edilen rapor herhangi bir lisanslama gereklili i olmadan serbestçe yeniden da labilir.
6.3.2

6.3.3

Görüntüleme Lisans . Departman sürümü taraf ndan olu turulan herhangi bir SWF dosyas n (veya PDF, AIR, PPT gibi desteklenen di er
dosya biçimlerine d a aktar lan SWF dosyas n) içerdi i verileri yeniler, yay mlar, iter veya ba ka bir ekilde de tirirseniz, SWF'yi
görüntüleyebilen her adland lm kullan için SAP Crystal Dashboard Görüntüleme seçene ini sat n almal
z. Bu seçenek, SAP Crystal
Reports Server ve SAP Crystal Server Adland lm Kullan Lisanslar ("NUL") taraf ndan kapsan r ve bunlarla e le ir. Departman sürümü
lisans bir adet Dashboard Viewing seçene inin adland lm kullan lisans içerir.
tlamalar. Departman sürümü taraf ndan olu turulan SWF dosyalar :
SAP BusinessObjects Enterprise veya SAP BusinessObjects Edge'e yerle tirilemez.
Ba ms z olarak yaln zca SAP Crystal Reports Server veya SAP Crystal Server'a yerle tirilebilir.
SAP BusinessOne istisna olmak üzere SAP Yaz
ndan herhangi bir veri kayna na eri emez.
100'den fazla son kullan ya da lamaz.
Ba Sunumlar yaln zca kullan lar n dahili i amaçlar için kullan labilir ve Ba Sunumlar n ticari sat
(tek ba na veya bir ba ka program veya ürünle kombinasyon halinde) için kullan lamaz.

, kiralanmas ve finansal kiralanmas

6.4

SAP Crystal Dashboard Design, ki isel sürüm

6.4.1

Kullan m SAP Crystal Dashboard Design' n ki isel sürümünde olu turulan Müstakil Sunumlar serbestçe yeniden da labilir. Verilere
münhas ran Crystal Reports konnektörü ile eri en Crystal Reports ki isel sürümü taraf ndan olu turulan SWF dosyalar bir Crystal Report içine
gömülebilir ve sonuçta elde edilen rapor herhangi bir lisanslama gereklili i olmadan serbestçe yeniden da labilir.

6.4.2

tlamalar. Ki isel sürüm taraf ndan olu turulan SWF dosyalar :
SAP BusinessObjects Enterprise veya SAP BusinessObjects Edge'e yerle tirilemez.
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Ba ms z olarak yaln zca SAP Crystal Reports Server veya SAP Crystal Server'a yerle tirilebilir.
SAP BusinessOne istisna olmak üzere SAP Yaz
ndan herhangi bir veri kayna na eri emez.
Ba Sunumlar yaln zca kullan lar n dahili i amaçlar için kullan labilir ve Ba Sunumlar n ticari sat
(tek ba na veya bir ba ka program veya ürünle kombinasyon halinde) için kullan lamaz.

, kiralanmas ve finansal kiralanmas

6.5

SAP Crystal Presentation Design

6.5.1

Kullan m SAP Crystal Presentation Design' n tüm sürümlerinde olu turulan Müstakil Sunumlar serbestçe yeniden da labilir. SAP Crystal
Presentation Design' n kurumsal sürümünün Lisans Sahipleri, çal an ve sözle meliler do rudan Lisans Sahibi taraf ndan istihdam edildi i
sürece, Yaz
istenen say da çal an ve sözle meli bilgisayar na yerle tirebilir. Bu lisans, Lisans Sahibinin kurumsal toplulu unun ötesine
geçemez ve Lisans Sahibinin tüm ba ve yan kurulu lar hariç b rak r.

6.5.2

tlamalar. SAP Crystal Presentation Design' n ö renci sunumu yaln zca lise veya lise sonras bir e itim kurulu unun tam ya da yar zamanl
rencileri taraf ndan kullan labilir.

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 ekilde kullan lacakt r.

6.6.2

Kullan m Verilere münhas ran Crystal Reports konnektör arac
yla eri en ki isel sürüm veya departman sürümü SAP Crystal Dashboard
Design taraf ndan olu turulan SWF dosyalar içeren SAP Crystal Reports NUL veya CAL lisanslar na sahip kullan lar taraf ndan
görüntülenebilir.

6.6.3

tlamalar. Her Yerle tirme için SAP Crystal Server yaln zca tek bir Sunucuya kurulabilir ve tek bir Sunucuda kullan labilir. Lisans Sahibi
sistemi birçok Sunucu üzerinde gruplama giri iminde bulunmamal r. Lisans Sahibi SAP Crystal Server' , SAP Business One istisna olmak
üzere SAP uygulamalar ndaki verilere eri mek için kullanamaz. Lisans Sahibi herhangi tek bir Dashboard' 100'den fazla adland lm
kullan ya veya CAL lisans alt ndaki kullan ya kulland rtamaz. Lisans Alan, SAP Crystal Server' n mobil özelliklerini veya i levlerini yaln zca
mobil cihaz üzerinden içeri e eri en her Adland lm Kullan
için bir SAP Crystal Server, Add-On for Mobile Solutions lisans al rsa
Kullanabilir.
daki yaz m özelliklerine ve i levlerine yaln zca NUL lisanslar kullan larak eri ilebilir:
InfoView veya BI Launchpad portal arac
yla Dashboard görüntüleme
Herhangi bir portal entegrasyon kiti arac
yla Dashboard görüntüleme
Dashboard Builder
BI Workspace
SAP BusinessObjects Explorer (yaln zca SAP Crystal Server 2011 ve sonras )
daki entegrasyon kitleri SAP Crystal Server ile kullan lmak üzere lisanslanmam
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

r.

6.6.4

SAP Crystal Server, Add-On for Mobile Solutions. Lisans Alan, SAP Crystal Server' n mobil özelliklerini veya i levlerini yaln zca mobil cihaz
üzerinden içeri e eri en her Adland lm Kullan için bir SAP Crystal Server, Add-On for Mobile Solutions lisans al rsa Kullanabilir. SAP
Crystal Server, Add-On for Mobile Solutions'un NUL lisanslar n say SAP Crystal Server NUL lisanslar n say
geçemez. SAP Crystal
Server, Add-On for Mobile Solutions bir üçüncü taraf mobil uygulama ma azas ndan ek bir bile enin indirilmesini gerektirebilir. Her ek bile en,
kendisiyle ilgili lisans anla mas na tabidir.

6.7

Xcelsius Engage Server

6.7.1

Kullan m Xcelsius Engage Server ile olu turulan Müstakil Sunumlar serbestçe yeniden da labilir. Verilerini münhas ran Crystal Reports
konnektörden alan ve bir Crystal Report içine gömülen ba bir sunum, müstakil sunum olarak kabul edilir.

6.7.2

tlamalar Xcelsius Engage Server taraf ndan olu turulan SWF dosyalar SAP BusinessObjects Enterprise veya SAP BusinessObjects
Edge'e yerle tirilemez.
Ba Sunumlar yaln zca kullan lar n dahili i amaçlar için kullan labilir ve Ba Sunumlar n ticari sat
(tek ba na veya bir ba ka program veya ürünle kombinasyon halinde) için kullan lamaz.

7.
7.1

, kiralanmas ve finansal kiralanmas

Ek Ürünler
Adres Dizinleri.
dakiler, veri kalitesi içeri i ve veri servisleri ürünleri ("Adres Dizinleri") için ek lisans ko ullar

r

7.1.1
Adres Dizinleri ve kapsad klar tüm ilgili dokümantasyon ile fikri mülkiyet haklar daima SAP'nin ve üçüncü taraf tedarikçilerinin (söz
konusu oldu u durumlarda) mülkiyetinde kalacakt r.
Lisans Sahibi verileri satamaz. Adres Dizinleri, bir servis bürosu ortam nda kullan lamaz. Seçilen durumlarda, bir yan kurulu taraf ndan
kullan m ayr bir lisans gerektirir (buraya Ek 5 olarak ekli ve Lisans Sahibinin bu gibi Adres Dizinlerini nas l kullanaca na yönelik artlar n
ve ko ullar n bir parças olu turan "Adres Dizinleri için Giri Ko ullar "ndaki tüm özgün dizin k tlamalar na bak n)
Adres Dizinleri yaln zca SAP Data Quality ve/veya Data Services Ürünleri ile birlikte kullan labilir; Adres Dizinlerini kullanmak üzere daimi
bir SAP Data Quality ve Data Services Ürünleri lisans ön ko uldur.
Adres Dizinleri posta listesi, veritaban veya di er türev çal malar için kullan lamaz, ancak bir Son Kullan
n mevcut bir posta listesi
veya veritaban temizlemek için kullan labilir;
Adres Dizinleri zaman zaman güncellenecektir: bir Adres Dizininin yaln zca güncel versiyonu kullan labilir.
SAP, Adres Dizinlerinde, zaman geçmi Adres Dizinlerinin kullan
önlemek için zaman s rlamalar getiren bir yard mc yaz m
mekanizmas kullanabilir.
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SAP'nin üçüncü taraf tedarikçilerinin Son Kullan ya veya herhangi bir üçüncü tarafa, Son Kullan
n Adres Dizinlerini kullan ndan
veya Adres Dizinlerinin kullan yla ba lant olarak ald
z herhangi bir servisten kaynaklanan hiçbir yükümlülü ü yoktur.
Adres Dizinlerinin bir üçüncü taraf tedarikçisi, SAP'nin Adres Dizinlerini da tma hakk
sona erdirmeyi seçebilir veya aboneli iniz
ras nda güncellemeler yapabilir. Bu durumda Lisans Sahibine sa lanacak tek telafi, Giri Ko ullar nda aksi belirtilmedi i sürece, Lisans
Sahibinin söz konusu Adres Dizinlerinde art k kullanamad bölüm için ücretlerin iade edilmesi olacakt r.
7.1.2

Lisanslama Bilgileri
Adres Dizinleri abonelik modeli baz nda sat r, bu nedenle y ll k bak m ücreti al nmaz ve Adres Dizinlerinin içerik kayna
n SAP'ye
içerik güncellemeleri sa lamas hariç, bu ürünler için SAP bak
veya deste i sunulmaz.
Bunun için Ba lang ç Süresi, "Ba lang ç Süresi"nin Geçerlilik Tarihinden itibaren 12 (on iki) takvim ay r.
Otomatik yenilemeler y ll k bazda gerçekle tirilir, geçerli SAP Fiyat ve Ko ullar Listesindeki lisanslanm Adres Dizininin kullan labilirli ine
tabidir ve o s rada geçerli fiyatland rma ve ko ullara uygun olarak i lenir ve fatura edilir. Ba lang ç Döneminden sonra bu abonelik lisans
taraflardan birinin, sonraki Yenileme Döneminin ba lang ndan 90 günce önce yaz bildirimde bulunmas yla sona erdirilebilir. Etkilenen
tarafa yap lacak tüm bildirimler yaz olacak ve sona erdirme bildiriminin SAP taraf ndan al nd , o s rada geçerli Ba lang ç/Yenileme
Döneminin sonundan itibaren geçerli olacakt r.

7.1.3

Co rafi K tlamalar
USPS ürünleri yaln zca ABD'de sat labilir ve ABD d nda mevcut de ildir:
ABD ULUSAL D N ÜRÜNLER GLOBAL OLARAK SATILAB R.
LACSLINK, SUITELINK, NCOALINK, DPV, USPS DELIVERY SEQUENCE FILE – DSF2 VE RDI G
ÖZEL ÜRÜNLER YALNIZCA ABD
DAH NDEK K LERE VEYA TOPLULUKLARA., ABD
NDE KULLANILMAK ÜZERE SATILAB R.
NCOALINK ARAYÜZÜ YALNIZCA USPS TARAFINDAN NCOALINK VER LER
SATIN ALMA YETK
VER LM
K LERE
SATILAB R. (NOT: YALNIZCA NCOALINK ARAYÜZÜ SATILMAKTADIR VE MÜ TER LER NCOALINK VER LER
DO RUDAN
USPS'TEN TEM N EDERLER VE BU G
VER LER N SATIN ALINMASI USPS TARAFINDAN ONAYLANMALIDIR.)

7.1.4

DPV ve Lacslink için USPS Onayl Adres Dizini Seçene i. Lisans Sahibi, Yaz
n kilitleme özelliklerini etkinle tirmek ve bu gibi kilitleri açmak
istedi i durumlarda; liste sahibi, kilitleme kayd ayr nt lar ve liste türü, kiraland ysa listenin sahibi ve Lisans Veren ya da USPS taraf ndan
istendi i ekliyle di er izleme bilgileri dahil ancak bunlarla s rl olmamak üzere kilitleme kayd n kayna gibi bilgileri sa lamay kabul eder.

7.1.5

Hiçbir durumda, SAP’nin lisansl Adres Dizinlerinden kaynaklanan veya bunlarla ba lant herhangi bir tür veya cinste zarara ili kin toplam
sorumlulu u, iddia tarihinden önceki on iki (12) ayl k dönemde ödenen Abonelik Ücretine e it bir tutar a amaz.

7.2

Veritabanlar
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.
Lisansl seçenek deste iyle ilgili olas k tlamalar ve ayr nt lar için lütfen SAP destek notlar na bak n.
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 lisans alan mü terilere 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 lisans gerektirir. Bu, do rudan HP'den veya “SAP Quality Center by HP” (materyal no. 7010568) al narak lisanslanabilir.

7.4

Üçüncü Taraf Ürünleri

7.4.1

Adobe, SAP Interactive Forms letmeye Birçok Olanak Sa lar (40 Etkile imli Form içerir) (“Adobe EE”) SAP Yaz
kullanmak üzere
SAP Adland lm Kullan lar n toplam say , Adobe EE için Lisans Düzeyi'ni a mamal r örne in, tüm lisansl SAP Adland lm
Kullan lar Adobe EE için yap lan lisans hesaplamas na dahil edilmelidir.

7.4.2

Adobe EE veya Adobe, Individual User için (“Adobe EE veIU”) lave Etkile imli Form Paketleri ( lave Etkile imli Form Paketi ba na 40 Form) .
Lisanslanan Adobe EE veya IU için lave Etkile imli Form Paketleri (varsa) yaln zca Adobe EE veya IU kullanma lisans olan ki ilerce
kullan labilir.

7.4.3

Adobe, SAP Interactive Forms External User (“Adobe EU”) Yaln zca SAP Adland lm Kullan lisans gerekmeden belirli SAP Yaz
kullanma lisans olan ki iler lisansl Adobe EU'yu kullanabilir ve bu kullan m (Adobe EU'nun), söz konusu ki inin böyle bir SAP Yaz
SAP
Adland lm Kullan lisans gerekmeden kullan yla birlikte ve bu ölçüde olmal r. Herhangi bir üpheli durumdan kaç nmak üzere, SAP
Adland lm Kullan
olarak lisans verilen hiç kimse Adobe EU'yu kullanamaz. Harici kullan lar 40 forma veya 40'tan fazlaysa Adobe
EE/Adobe IU için lisanslanan say da forma eri ebilir.

7.4.4

Crossgate, SAP Information Interchange (“IIC”) ve Web Tabanl Ba lanabilirlik Seçene i (“WBC”) Geçerli bir IIC lisans , WBC'yi lisanslamak
ve kullanmak için bir ön ko uldur. WBC, fiyat listesinde belirtilen minimum tutarlara uygun olarak lisanslanmal r ve ön ko ul olarak IIC lisans
gerektirir. Bir Sipari Formuna istinaden çal ma zaman veritaban yla birlikte IIC veya WBC yan nda ICC lisansland nda, u ekilde ayr bir
mySQL veritaban lisans gerekir (lisanslanan çal ma zaman veritaban na ek olarak): (i) bu Anla maya istinaden lisanslanan Crossgate
yaz
, Crossgate yaz
n bir parças olarak entegre edilmi veya önceden yüklenmi ya da Crossgate yaz
kullanmak için
yüklenmesi gereken bir üçüncü taraf ürünü olan bir mySQL veritaban ürünü gerektirir; (ii) lisanslanan Crossgate yaz
na entegre edildiyse,
entegre edilen mySQL veritaban ürünü i levselli i entegre edilmemi mySQL veritaban ürününden farkl olabilir; (iii) bu Anla ma, lisansl
Crossgate yaz
n bir parças olarak entegre edilmi veya önceden yüklenmi olsa bile mySQL veritaban kullanmaya yönelik bir lisans
içermez; (iv) mySQL veritaban ürününün kullan , ilgili sat
yla yap lan lisans anla mas na tabidir; (v) SAP, Lisans Sahibi taraf ndan bir
üçüncü taraftan elde edilen herhangi bir lisans n ko ullar ve herhangi bir veritaban ürününün çal mas yla ilgili olarak hiçbir garanti veya
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teminat vermez ve (vi) üçüncü taraf bir tedarikçiden temin edilen herhangi bir veritaban ürününün destek ve bak
sorumludur ve SAP'nin bu anlamda hiçbir sorumlulu u yoktur.

ndan Lisans Sahibi

7.4.5

HP, SAP LoadRunner (“LR”) Lisans Sahibinin LR yaz
kullanmas , yaln zca kalite garantisi ve benzeri ortamlarda üretim öncesi SAP
Yaz
n (belirli SAP Yaz
çal rmak için gereken tüm yaz mlar ve ayr ca SAP Yaz
n ili kili i letim sistemleri, veritabanlar ,
uygulama sunucular vb dahil olmak üzere) test edilmesi veya izlenmesiyle s rl r ve yaln zca tek bir sunucuda kullan labilir.

7.4.6

HP, SAP LoadRunner, Performance Center with Diagnostics (“LR PCD”). Lisans Alan n LR PCD yaz
kullan
yaln zca kalite garantisi
ve benzeri ortamlarda üretim öncesi SAP Yaz
n (belirli SAP Yaz
çal rmak için gereken tüm yaz mlar ve ayr ca SAP Yaz
n
ili kili i letim sistemleri, veritabanlar , uygulama sunucular vb dahil olmak üzere) veya herhangi bir ba ka üretim öncesi yaz
n (LR PCD
yaz m Dokümantasyonunda üretim öncesi test edilmesi veya izlenmesi için lisansl LR PCD yaz
n kullan
önerildi i sürece) test
edilmesi veya izlenmesiyle s rl r. LR PCD'ye dahil olan Diagnostics for Composite Applications bile eninin (“Diagnostics”) kullan
(i)
yukar daki kullan m s rlamas na tabidir ve (ii) ayr ca lisanslanan her 250 LR PCD Sanal Kullan
için tek Uygulama Birimi (a
da
aç kland gibi) s rlamas na tabidir. “Uygulama Birimi” bir uygulama birimini çal ran, izlenen ve üretim yap lmayan bir ortam anlam na gelir
(örn. SAP Dialog SAP Yaz
n bir birimi, bir java sanal makinesi veya bir veritaban sunucusu bir Uygulama Birimi olarak kabul edilir).

7.4.7

HP, SAP LoadRunner, Performance Center without Diagnostics (“LR PC”). Lisans Alan n LR PC yaz
kullan
yaln zca kalite garantisi
ve benzeri ortamlarda üretim öncesi SAP Yaz
n (belirli SAP Yaz
çal rmak için gereken tüm yaz mlar ve ayr ca SAP Yaz
n
ili kili i letim sistemleri, veritabanlar , uygulama sunucular vb dahil olmak üzere) veya herhangi bir ba ka üretim öncesi yaz
n (LR PC
yaz m Dokümantasyonunda üretim öncesi test edilmesi veya izlenmesi için lisansl LR PC yaz
n kullan
önerildi i sürece) test
edilmesi veya izlenmesiyle s rl r.

7.4.8

HP, SAP Quality Center, Enterprise Edition (“QC EE”) Lisans Sahibinin QC EE yaz
kullan , tümü kalite garantisi ve benzeri ortamlarda
üretim öncesi olmak üzere, SAP Yaz
n (belirli SAP Yaz
çal rmak için gereken tüm yaz mlar ve ayr ca SAP Yaz
n ili kili
letim sistemleri, veritabanlar , uygulama sunucular vb dahil olmak üzere) test edilmesi veya izlenmesiyle s rl r geçerli Sipari Formunda
QC EE’nin “Eksiksiz Kullan m” için lisansland
belirtiliyorsa, Lisans Sahibinin QC EE yaz
kullan
(QE CC yaz m
Dokümantasyonunda üretim öncesi test edilmesi veya izlenmesi için lisansl QE CC yaz
n kullan
önerildi i sürece) test edilmesi veya
izlenmesiyle s rl r. QC EE Paketi u anda HP, SAP Quality Center, Enterprise Edition' içermektedir – QuickTest Professional,
TestDirector, Business Process Testing, Requirements Management ve Defects Management bile enleri.

7.4.9

HP, SAP Quality Center, Premier Edition (“QC PE”) Lisans Sahibinin QC PE yaz
n kullan
yaln zca kalite garantisi ve benzeri
ortamlarda üretim öncesi SAP Yaz
n (belirli SAP Yaz
çal rmak için gereken tüm yaz mlar ve ayr ca SAP Yaz
n ili kili
letim sistemleri, veritabanlar , uygulama sunucular vb dahil olmak üzere) veya herhangi bir ba ka üretim öncesi yaz
n (QC PE yaz m
Dokümantasyonunda üretim öncesi test edilmesi veya izlenmesi için lisansl QC PE yaz
n kullan
önerildi i sürece) test edilmesi veya
izlenmesiyle s rl r. QC PE Paketi u anda HP, SAP Quality Center, Premier Edition' içermektedir – QuickTest Professional, TestDirector,
Business Process Testing, Requirements Management ve Defects Management bile enleri.

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 Lisansl iBS yaz
yaln zca Lisans Sahibinin Almanya, Avusturya ve/veya sviçre'deki i operasyonlar
desteklemek için kullan labilir.

7.4.11

MITI, Metadata Management Multi-Source Integrators(CPU)Anla man n Ekine istinaden lisanslanan SAP BusinessObjects Metadata
Management (CPU) CPU'lar n toplam say , asla yukar da lisans verilen MITI Yaz
n Lisans Düzeyini a amaz.

7.4.12

SAP Employee File Management by OpenText (“EFM”) EFM'yi kullanma lisans verilmi (Anla man n ayr bir Sipari Formuna istinaden) bir
ki i bir SAP Business Expert, Professional, Limited Professional, Business Information, Employee ya da Employee Self-Service veya Solution
Extension User olarak da lisans almal r. EFM; Open Text, SAP Document Access için s rl bir kullan m lisans içerir ve bu lisans çal anla
ilgili dokümanlar yönetmek için EFM çözümü ile birlikte kullan labilir. Document Access'in daha geni kullan , çözümün ayr olarak
lisanslanmas gerektirir.

7.4.13

SAP Digital Asset Management by OpenText (“DAM”) DAM'yi kullanma lisans verilmi (Anla man n ayr bir sipari formuna istinaden) bir ki i
SAP Business Expert, Professional, Limited Professional, Business Information, Employee ya da Employee Self-Service veya Solution
Extension User olarak da lisans almal r.

7.4.14

SAP Extended ECM by OpenText (“xECM”) xECM'yi kullanma lisans verilmi (Anla man n ayr bir sipari formuna istinaden) bir ki i SAP
Business Expert, Professional, Limited Professional, Business Information, Employee ya da Employee Self-Service veya Solution Extension
User olarak da lisans almal r.

7.4.15

SAP Document Access by OpenText (“DA”) ve SAP Document Access by OpenText for POS Device ("DA for POS“) DA'y SAP Business
Expert, Professional ve Limited Professional User olarak kullanma lisans verilmi (Anla man n ayr bir Sipari Formuna istinaden) bir ki i bir
SAP Business Expert, Professional veya Limited Professional User olarak da lisans almal r. DA'y SAP Business Information, Employee ve
Employee Self-Service User olarak kullanma lisans verilmi bir kullan
(Anla man n ayr bir Sipari Formuna istinaden) SAP Business
Information, Employee veya Employee Self-Service User olarak da lisans almal r. DA, herhangi bir sat noktas cihaz ndan al nan verileri
ve/veya dokümanlar ar ivlemek ve/veya görüntülemek için kullan lamaz. DA for POS yaln zca SAP Adland lm Kullan lar olarak
lisanslanan (Anla man n ayr bir Sipari Formuna istinaden ve her bireyin ilgili SAP Adland lm Kullan
türüne uygun ekilde) ki iler
taraf ndan bir sat noktas cihaz ndan al nan verileri ve/veya dokümanlar ar ivlemek ve/veya görüntülemek için kullan labilir.

7.4.16

SAP Archiving by OpenText (“Archiving”) Archiving'i SAP Business Expert, Professional ve Limited Professional User olarak kullanma lisans
verilmi (Anla man n ayr bir Sipari Formuna istinaden) bir ki i bir SAP Business Expert, Professional veya Limited Professional User olarak
da lisans almal r. Archiving'i SAP Business Information, Employee ve Employee Self-Service User olarak kullanma lisans verilmi
(Anla man n ayr bir Sipari Formuna istinaden) bir ki i bir SAP Business Information, Employee veya Employee Self-Service User olarak da
lisans almal r.

7.4.17

SAP Invoice Management by OpenText (“IM”)OCR'yi kullanma lisans verilmi bir ki i IM için de lisans almal
bile endir ve en az OCR lisans kadar IM lisans olmal r ancak OCR lisans ndan daha fazla IM lisans olabilir.

7.4.18

SAP Dispatching & Planning – Prologa, Long Term Planning; SAP Dispatching & Planning – Prologa, Operational Planning; Prologa, SAP
Legal Requirements Prologa yaz
kullanmas için lisans verilmi (Anla man n ayr bir Sipari Formuna istinaden) bir ki i, bir SAP
Business Expert, Professional veya Limited Professional User olarak da lisans almal r.

7.4.19

r. OCR iste e ba

bir

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 an lacakt r) u SAP
Business Objects Çözümlerine gömülü veya bunlarla paket halinde al nabilir: SAP Business Objects Enterprise Premium, WebIntelligence,
SAP Confidential
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Xcelsius Enterprise, Xcelsius Enterprise Interactive Viewing (“Çal ma Zaman Yaz
”) Bu gibi Çal ma Zaman Yaz mlar , yaln zca Knoa
ile olu turulan veya geli tirilen verilere eri mek için kullan labilir.Çal ma Zaman Yaz
, Knoa'dan ba ms z olarak lisanslanm SAP
BusinessObjects Yaz
yla ayn da mda kombine edilemez.
7.4.20

BSI U.S. Payroll Tax ProcessingBSI yaz
, ayr olarak lisanslanmas gereken SAP Payroll Yaz
n içerdi i bordro i levselli i ile birlikte
kullanmak üzere lisanslan r. Ayr ca, BSI yaz
için lisans, bir kerede tek Platform üzerinde kullan mla s rl r (BSI' n olanak sa lad
bir
Platform geçi dönemi istisna olmak üzere). Buradaki kullan lma amac do rultusunda "Platform", unlar n tek bir BSI Destekli Konfigürasyonu
anlam na gelir: tek bir veritaban , tek bir sunucu, tek bir mü teri yaz
ve tek bir i letim sistemi. Buradaki kullan lma amac do rultusunda
"BSI Destekli Konfigürasyon", BSI'n n, BSI yaz
n SAP Lisans Sahipleri için destek sa lad bir konfigürasyon anlam na gelir. BSI yaz m
lisans ; üçüncü taraf veritaban , sunucu, mü teri yaz
veya i letim sistemini kullanmak için bir lisans içermez. Lisans Sahibi Platformu
de tirmek isterse: (i) Lisans Sahibi SAP'ye bunu yaz olarak bildirecek ve bir Platform De ikli i formunu dolduracakt r (BSI için kabul
edilebilir bir biçimde) ve (ii) SAP, Lisans Sahibinin geçerli herhangi bir platform de ikli i ücretini ödemesi de dahil ancak bununla s rl
olmamak üzere BSI'n n genel olarak SAP'ye sa lad ölçüde ve ko ullar alt nda izin verir.

7.4.21

Ba ms z Kullan m için Geçerli lave Üçüncü Taraf Ürünü Ko ullar :

7.4.21.1 MITI, Metadata Management Multi-Source Integrators SAP BusinessObjects Metadata Management (“BMM”) Ba ms z Kullan m için Lisans
Sahibi taraf ndan ayr olarak lisanslanmal r ve Lisans Sahibi taraf ndan lisanslanan BMM CPU'lar n toplam say
asla yukar da
lisanslanan MITI yaz
n Lisans Düzeyini a amaz.
7.4.22

SAP Solution Extension S rl Kullan . SAP Solution Extension S rl Kullan , SAP taraf ndan lisanslanan yaln zca bir (1) üçüncü taraf
çözümünü kullanmaya yetkilidir. Bu üçüncü taraf çözümü Lisans Anla mas nda aç kça belirtilmelidir. SAP Solution Extension S rl Kullan ,
tayin edilen üçüncü taraf çözümü elveri liyse SAV için geçerlidir.

7.4.23

ANCILE
daki fiyat listesi kalemleri için, a
da aç klanan özel ko ul geçerlidir:
SAP Productivity Pak by ANCILE - Kuzey Amerika hariç (7009560)
SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE - Kuzey Amerika hariç (7009561)
SAP Productivity Composer by ANCILE - Kuzey Amerika hariç (7009562)
SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE - Kuzey Amerika hariç (7009563)
SAP Productivity Pak by ANCILE – Kuzey Amerika (7009639)
SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE – Kuzey Amerika (7009640)
SAP Productivity Composer by ANCILE – Kuzey Amerika (7009641)
SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE – Kuzey Amerika (7009642)
ANCILE yaz
ba ms z SAP BusinessObjects çözümleri, yani Knowledge Accelerator ürünleriyle birlikte veya SAP Adland lm Kullan
gerektiren SAP çözümleriyle arayüzü olmayan SAP BusinessObjects çözümleri için e itim teklifleri sunmak üzere kullan ld nda, söz konusu
kullan lar SAP BusinessObjects çözümlerini kullanmak üzere ya SAP BusinessObjects Adland lm Kullan
veya CPU metri ine dayal
olarak lisanslanmal r; SAP Adland lm Kullan olarak lisanslamaya gerek yoktur.
ANCILE çözümlerinin yan s ra SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator' n da lisanslanmas art yla, SAP Productivity Pak by ANCILE
veya SAP Productivity Composer by ANCILE için lisansl "kullan " sat birimleri, en az SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator
çözümleri için lisanslanan Adland lm
Kullan lar n toplam say yla e le melidir. SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator,
Adland lm Kullan veya CPU kapasitesi baz nda lisanslanabilir.

7.4.24

SAP Extended Enterprise Content Management by OpenText. SAP Application Adland lm
rl Kullan , nitelikler uygunsa lisanslanabilir.

7.4.25

SAP Portal Content Management by OpenText ve SAP Portal Site Management by OpenText. SAP Portal Content Management by OpenText
(PCM) ve SAP Portal Site Management by OpenText (PSM), SAP NetWeaver'da yer ald
ekilde yaln zca SAP Portal ("SAP Portal") ile
kullan labilir ve do rudan ya da dolayl olarak di er lisansl SAP Müseccel Bilgileri'ni kullanamaz. PCM ve PSM bir SAP Portal lisans içermez.

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 artlar ve ko ullar geçerlidir. Mevcut diller, bu SAP Application
elerini yüklemek ve kullanmak için gereken teknik ön ko ullar, destek dönemleri ve ilave
artlar ve ko ullar
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 artlar ve
ko ullar geçerlidir. Mevcut diller, bu SAP Application ö elerini yüklemek ve kullanmak için gereken teknik ön ko ullar, destek dönemleri ve
ilave artlar ve ko ullar http://service.sap.com/fbs/availability adresinde bulunabilir.

7.4.28

SAP Business Communication Management (BCM), Rapid Deployment Edition
SAP Business Communication Management uygulamas n bu lisans alt nda kullan
u ekilde s rlanm r:
Gelen rtibat Merkezine izin verilir; Giden rtibat Merkezi ve Kurumsal Telefona izin verilmez.
rtibat kanallar Sesli kanalla s rl r ve Geri Arama kanal yoktur. Yaz ma dayal nteraktif Sesli Yan t (IVR) 2 temsilci ba na 1 port ile
rl r.
u temsilci araçlar n kullan na izin verilmez: IP masa telefonu, MS Outlook ile entegrasyon, Santral operatörü araçlar , rtibat
fland rma Araçlar , Görev Yönetimi, Otomatik Manuel Görev Olu turma, Görev S fland rmas , Görev Uyar , izleme ve raporlama,
Messenger Araçlar ve Giden otomatik aray
yaz m telefonu.
Be temsilciye en fazla bir gözetmene izin verilir; u gözetmen araçlar n kullan na izin verilmez: Temsilcilerle sohbet, leti yay nlama ve
Giden kampanya yönetimi.
u rtibat Yönlendirme ve IVR Araçlar n kullan na izin verilmez: Beceriye dayal yönlendirme, Tercih edilen/en son servis veren temsilciye
yönlendirme, Ki isel s ralar, Anahtar sözcüklere dayal e-posta yönlendirme ve En dü ük maliyete dayal yönlendirme.
Görev leme Raporlar n kullan na izin verilmez.
Mobil leti im Mobil stemcisinin (CMC) kullan na izin verilmez.

7.4.29

SAP CRM Rapid Deployment Edition. Lisans Sahibinin, SAP CRM Rapid Deployment Edition' kullan , SAP CRM içindeki u i levlere eri im
ile s rl r: Bölümleme ve Liste Yönetimi, Duyum Yönetimi, F rsat Yönetimi, Sat Performans Yönetimi, Mü teri Hizmetleri ve Destek,
Kampanya Yönetimi ve Mü teri ve rtibat Yönetimi. Lisans Sahibinin burada belirtilen i levleri kullan , yaln zca SAP CRM bile enlerine
eri imiyle s rl r. Lisans Sahibi SAP NetWeaver Mobile Gateway'i yaln zca burada belirtilen i levlere eri mek için gereken ölçüde
kullanabilir. Di er mobil uygulamalar n kullan
ek lisans ücretleri gerektirebilir.
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7.4.30

SAP SRM Rapid Deployment Edition. SAP SRM Rapid Deployment Edition, SAP SRM uygulamas temel al r. SAP SRM Rapid Deployment
Edition paketi Strategic Sourcing with Request for Quotation ile Enterprise Foundation Paketini geli tirir. SAP SRM Rapid Deployment Edition
klasik teknik senaryo kullan larak bir ERP sistemine Eklenti olarak kurulmal r.

7.4.31

SAP Information Interchange by Crossgate. SAP Information Interchange by Crossgate do rudan ilgili sat
mySQL veritaban gerektirir.

7.4.32

Adobe, SAP Interactive Forms harici kullan
forma eri ebilir.

7.4.33

ClickSoftware, SAP Workforce Scheduling & Optimization - Realtime Service Paket, Pitney Bowes Business Insight-MapInfo, PTV ve
Microsoft Bing ile haz r entegrasyon sa lar. Her harita sa lay , ayr olarak sat n al nmas gereken, geçerli bir lisans gerektirir. Di er harita
sa lay larla (örn. ESRI) ek özel entegrasyonlar mümkündür.

7.4.34

SAP BusinessObjects Predictive Workbench by IBM (PW) PW yaln zca Lisans Sahibi taraf ndan ayr ca lisanslanmas gereken SAP
Yaz mlar yla kullan labilir. Tüm PW ç kt lar , PW ile da m ve PW içinde kullan mla (veya PW içinde sa lanan d a aktarma kaynaklar )
ve/veya Lisans Sahibinin lisansl SAP Yaz
yla s rl r. Aksi yönde herhangi bir hükümden ba ms z olarak her üç (3) PW lisansl
kullan
için Lisans Sahibi PW sunucu bile enlerini bir (1) CPU'ya yerle tirme hakk na sahiptir. PW yaln zca bir Lisans Sahibinde ya da
yetkili Ba
irket'in tesisinde kurulabilir, da labilir ve/veya bar nd labilir.

7.4.35

SAP Object Event Repository SAP Object Event Repository Auto-ID Infrastructure (AII) özelliklerinin kullan m haklar
özellikler yaln zca SAP Object Event Repository ile birlikte kullan labilir. Bu lisansa dayal ba ms z kullan ma izin verilmez.

8.

lar Harici kullan

dan lisanslanmas gereken bir

lar 40 forma veya 40'tan fazlaysa Adobe EE/ Adobe IU için lisanslanan say da

içerir ancak bu

SYBASE Portföyü Ürünleri

8.1

Sybase Ürüne Özgü Ko ullar / Kullan m Kurallar
Bu anla maya istinaden lisanslanan Sybase Yaz
belirli üçüncü taraf aç k kaynak ve/veya di er ücretsiz indirilen bile enleri içerebilir
(birlikte “Ücretsiz ndirilen Bile enler” olarak an lacakt r). Lütfen Ücretsiz ndirilen Bile enler ile ilgili baz bildirimler için
http://www.sybase.com/thirdpartylegal bölümüne bak n.

8.2

Sybase Ürünleri için Paket K

tlamalar .

8.2.1

Sybase Unwired Platform (“SUP”). SUP, Sybase SQL Anywhere, Mobilink ve Ultralite için bir çal ma zaman lisans içerir. Bu çal ma zaman
ürünleri yaln zca SUP ile ba lant olarak kullan labilir.

8.2.2

SUP lave Uygulama Ba lant lar lave Uygulama Ba lant lar yaln zca SUP Kullan lar olarak da lisanslanan ki iler taraf ndan kullan labilir.
Lisanslanan her ilave Uygulama Ba lant , ayr ca SUP Kullan lar olarak lisanslanan ki iler taraf ndan yap labilecek Uygulama Ba lant lar
toplam na 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 lisans yaln zca el cihazlar nda veya el cihazlar yla kullan lmak üzere u bile enleri içerir: Afaria Multi Tenant Enterprise Server,
Afaria Class A Client.

8.2.3.2

Üretim d , test ve geli tirme Afaria HDM yüklemelerinin her birinin kullan
on (10) Afaria HDM User' veya on (10) SUP & Afaria HDM
User' a amaz. Ancak, lisansl Afaria HDM User veya SUP & Afaria HDM User (hangisi geçerliyse) say
a lmad kça, test ve geli tirme
yüklemelerinin say nda bir s rlama yoktur.

8.2.3.3

Afaria HDM Users Afaria HDM'yi kullanan herhangi bir ki i (i) bir Afaria HDM User veya SUP & Afaria HDM User olarak (ii) ve ayr ca bir SAP
Adland lm Kullan
olarak lisanslanmal r (Anla ma haricinde ayr bir Sipari Formuyla) ve söz konusu ki ilerin Afaria HDM kullan
SAP Adland lm Kullan türüne ve Afaria HDM veya SUP & Afaria HDM User Lisans Düzeyine tabi olmal r.

8.2.4

Sybase Afaria Laptop Management from SAP (Afaria LM)

8.2.4.1

Afaria LM lisans yaln zca dizüstü bilgisayarlarda veya dizüstü bilgisayarlarla kullan lmak üzere
Enterprise, Afaria Channel Test/Dev Server, Afaria Class B Client.

8.2.4.2

Üretim d , test ve geli tirme Afaria LM yüklemelerinin her birinin kullan
on (10) Afaria LM User' a amaz. Ancak, lisansl Afaria LM User
say a lmad kça, test ve geli tirme yüklemelerinin say nda bir s rlama yoktur.

8.2.4.3

Afaria LM Users Afaria LM'yi kullanan herhangi bir ki i (i) bir Afaria LM User olarak (ii) ve ayr ca bir SAP Adland lm Kullan
lisanslanmal r (Anla ma haricinde ayr bir Sipari Formuyla) ve söz konusu ki ilerin Afaria LM kullan
SAP Adland lm Kullan
ve Afaria LM Lisans Düzeyine tabi olmal r.

8.2.5

Advanced Security Option; Unstructured Data Analytics Option; Multiplex Grid Option; Very Large Database Management Option (VLDB)

u bile enleri içerir: Afaria Multi Tenant

olarak
türüne

Advanced Security Option; Unstructured Data Analytics Option; Multiplex Grid Option; Very Large Database Management Option (VLDB),
Sybase IQ Enterprise Edition lisans gerektirir.
8.2.6

Sybase ASE. Sybase Adaptive Server Enterprise ("ASE"), SAP Adland lm Kullan
olarak lisanslanan ki iler taraf ndan yaln zca Lisans
Sahibinin SAP'den lisanslad
geçerli Yaz m ve/veya Üçüncü Taraf Yaz mlar yla kullanmak üzere lisanslanan bir çal ma zaman
veritaban r Sybase ASE çal ma zaman veritaban , geçerli Yaz m ve/veya Üçüncü Taraf Yaz mlar d nda herhangi bir yaz m ve/veya
üçüncü taraf yaz
çal rmak için kullan lamaz. Netle tirmek amac yla, Sybase ASE çal ma zaman veritaban nda desteklenen
sürüm(ler) / versiyon(lar) ile ilgili bilgi için geçerli Yaz m ve/veya Üçüncü Taraf Yaz
Dokümantasyonuna bak n.

8.2.7

Baz Sybase Lisanslama Senaryolar nda DB2 Çal ma Zaman Veritaban Aksine herhangi bir husus bulunmas ndan ba ms z olarak, Afaria
HDM ve Afaria LM Yaz mlar bu anla maya istinaden lisansland larsa, bu anla maya istinaden lisanslanan herhangi bir çal ma zaman
veritaban na ek olarak bir veritaban ürünü gerektirebilir. Anla ma, Anla ma'da belirtilenler d nda herhangi bir veritaban n kullan
için
lisans içermez. SAP, Lisans Sahibi taraf ndan do rudan bir üçüncü taraf sat dan temin edilen (yani lisanslanan) herhangi bir veritaban n
lisans ko ullar na veya çal mas na yönelik bir garanti vermez ve bu konuda arac k yapmaz ve bir üçüncü taraf sat dan temin edilen
herhangi bir veritaban n destek ve bak ndan Lisans Sahibi sorumludur ve SAP'nin bu aç dan bir sorumlulu u yoktur.
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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 ma azas ndan indirilecek ek bir bile ene ihtiyaç duyabilir.
Her ek bile en, kendisiyle ilgili lisans anla mas na tabidir. Ayr ca, belirli Yaz mlar için a
daki ko ullar geçerlidir:

8.2.8.2

Temel te kil eden SAP Named User lisans art na ek olarak, lisansland lm Enterprise Integrations for Mobile Apps uygulamas na eri im
için u lisanslardan birisi gereklidir (i) SAP NetWeaver Gateway lisans ve SUP User lisans ; (ii) SAP NetWeaver Gateway lisans ve SUP &
Afaria HDM User lisans ya da (iii) SAP Mobile Platform User lisans .

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 yaz
n çal ma zaman lisans
içerir ve söz konusu lisans n Kullan
yaln zca Lisans Sahibi'nin lisansl Enterprise Integrations for Mobile App yaz
kullanmas
sa lamakla s rl r. Temel te kil eden SAP Named User lisans art
yerine getirmenin yan s ra her Enterprise Integration Mobile App
Kullan
ayn zamanda bir SUP User, SUP & Afaria HDM User ya da SAP Mobile Platform User olarak lisanslanm olmal r.

8.2.8.4

SAP Enterprise Integration for Citizen Connect Mobile App Temel te kil eden SAP Named User lisans art
yerine getirmenin yan s ra,
lisansl SAP Enterprise Integration for Citizen Connect Mobile App yaz
n Kullan
SAP NetWeaver Gateway lisans ya da SAP Mobile
Platform User lisans gerektirir.

8.2.9

SAP Mobile Platform Her SAP Mobile Platform User lisans , bir (1) Sybase Unwired Platform (SUP) & Afaria Handheld Device Management
from SAP (Afaria HDM) User lisans ndan olu ur. SAP Mobile Platform'u olu turan her bile en, Yaz m Kullan m Haklar doküman nda
belirtilen geçerli ko ullara tabidir. Bu ekildeki her SAP Mobile Platform User, Use SAP NetWeaver Gateway yaz
burada belirtilen
ekilde Kullanabilir: Her SAP Mobile Platform User, SAP Mobile Platform ile birlikte sa lanan SAP NetWeaver Gateway yaz
yaln zca (i)
http://www.sap.com/mobile adresinde belirtildi i ve Lisans Alan taraf ndan Anla ma kapsam nda kullan -ba na temelinde lisansland
üzere SAP Mobile Applications' etkinle tirmek, yaln zca SUP üzerinden Anla mayla lisanslanan Yaz m ve/veya üçüncü taraf
yaz
yla arayüz olu turmak ve/veya (2) Lisans Alan n sahip oldu u/lisanslad
mobil uygulamalar yaln zca SUP üzerinden
Anla mayla lisanslanan Yaz mla ve/veya üçüncü taraf yaz mla arayüz olu turmak için kullanabilir.SAP NetWeaver Gateway'in ba ka
herhangi bir kullan
ayr bir SAP NetWeaver Gateway lisans gerektirir.

8.2.10

SAP Mobile Platform for Consumers Her SAP Mobile Platform for Consumer User lisans , Sybase Unwired Platform (SUP) ve SAP Netweaver
Gateway ürünlerinden olu ur. SAP Mobile Platform for Consumers' olu turan her bile en, Yaz m Kullan m Haklar doküman nda belirtilen
geçerli ko ullara tabidir. Bu ekildeki her SAP Mobile Platform for Consumer User, SAP Mobile Platform for Consumers ile birlikte gelen SAP
NetWeaver Gateway yaz
yaln zca (i) http://www.sap.com/mobile adresinde belirtildi i ve Lisans Alan taraf ndan Anla ma kapsam nda
kullan
ba na temelinde lisansland
üzere SAP Mobile Applications' etkinle tirmek, yaln zca SUP üzerinden Anla mayla lisanslanan
Yaz m ve/veya üçüncü taraf yaz
yla arayüz olu turmak ve (2) Lisans Alan n sahip oldu u/lisanslad
mobil uygulamalar yaln zca SUP
üzerinden Anla mayla lisanslanan Yaz mla ve/veya üçüncü taraf yaz mla arayüz olu turmak için kullanabilir. SAP NetWeaver Gateway'in
ba ka herhangi bir kullan
ayr bir SAP NetWeaver Gateway lisans gerektirir. Lisans Sahibi her lisansl SAP Mobile Platform for Consumer
User için s rs z say da Uygulama Ba lant
yapma hakk verebilir ve bir SAP Mobile Platform for Consumer User için ayr ca SAP
Adland lm Kullan lisans sahibi olma zorunlulu u yoktur ve yaln zca Uygulama Ba lant lar bireysel olarak kendi adlar na yapanlar (yani
i ya da ba ka ki i veya ki iler/topluluk veya topluluklar için de il de kendisi için yapanlar) SAP Mobile Platform for Consumer User olarak
lisanslanabilir.

8.2.11

SAP Mobile Platform S rl Çal ma Zaman Lisans . Lisans Sahibi, Sybase Unwired Platform ve SAP NetWeaver Gateway (“Mobil Platform
Çal ma Zaman Bile enleri”) ürünlerini yaln zca a
da referans verilen web sitelerinde lisansl Yaz m ile Lisans Sahibi'nin lisansl Yaz
Mobil Platform Çal ma Zaman Bile enleri ile arayüz üzerinden etkinle tirme amac yla kullanabilir:
(1) SAP Enterprise Integration for SAP Mobile Application veya
(2) SAP Partner Certified Mobile Application
ki
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 aç klanm r. Lisans
Sahibi'nin SAP NetWeaver Gateway ürününü Mobil Platform Çal ma Zaman Bile eni olarak kullan
yaln zca SUP hedefine arayüz ile
olacakt r. Lisans Sahibi, lisansl Yaz
Yaz m Kullan m Haklar doküman na uygun olarak Kullanmak için gerekli Kullan lar / Adland lm
Kullan lar lisanslamal r. Mobile Platform Çal ma Zaman Bile enlerini olu turan her bile en, Yaz m Kullan m Haklar doküman nda
belirtilen geçerli ko ullara tabidir. Lisans Sahibi'nin Mobil Çal ma Zaman Platformu Bile enleri'ni bu paragrafta belirtilen durumlar n d nda
kullanmas halinde ayr bir tam kullan m lisansl gereklidir.

8.2.12

SAP Sybase ASE Enterprise Edition. SAP Sybase ASE Enterprise Edition yaz
Sybase ASE Enterprise Edition iste e ba bile enleri için ek lisanslar gerekebilir.

8.2.13

Sybase Replication Server. SAP Sybase Replication Server burada kendi ba na bir Yaz m kalemi olarak lisanslanm sa veya yine burada
ba ka bir Yaz m kalemine bir çal ma zaman sürümü olarak dahil edilmi se, SAP Sybase ASE veritaban ndan ba ka bir veritaban ürünüyle
kullan lamaz (yaln zca söz konusu SAP Sybase ASE veritaban n lisanslanm olmas ko uluyla). SAP Sybase Replication Server taraf ndan
veya yoluyla herhangi ba ka bir veritaban ürününe do rudan ya da dolayl olarak eri ilmesi ve/veya bunun kullan lmas (Anla ma
kapsam nda lisanslanm olmas na veya Lisans Alan taraf ndan ayr ca lisanslanm olmas na bak lmaks n) kesinlikle yasakt r.

8.2.14

SAP Sybase ASE - Small Business Edition. SAP Sybase ASE-Small Business Edition kullan , en fazla iki (2) Yonga, ayn anda eri en en
çok iki yüz elli alt (256) Named User ve ayn anda çal an en fazla sekiz (8) i lem maksimum kapasitesine (üretici taraf ndan belirlenen) sahip
tek bir Sunucu ile s rl r.

8.2.15

SAP Sybase IQ Enterprise Edition. Lisanslanan Çekirdek say
Option sunucu lisans içerir.

8.2.16

SAP Power Designer Ürünleri, SAP Replication Server ve SAP Replication Server ste e Ba Eklentiler. Yaln zca Power Designer Software
(lisansl oldu unda) ve/veya Replication Server Software (lisansl oldu unda) ve SQL dil ayr rmas için metadata repository'si olarak
Kullan labilecek SAP Sybase SQL Anywhere veritaban içerir.

8.2.17

n di er SAP Yaz mlar ile birlikte çal abilmesi için SAP

ndan ba ms z olarak, SAP Sybase IQ Enterprise Edition, bir (1) Multiplex Grid

SAP Sybase Event Stream Processor and Adapters. Her ko ulda geçerli olmak üzere, lisanslanan yaz
üçüncü taraf yaz m ürünüyle
entegre etmek veya ba ka ekilde birlikte Kullanmak üzere, Lisans Sahibi'nin ilgili üçüncü taraf lisans verenden (veya yetkili lisans
da mc lar n birinden) uygun bir lisans almas gerekir. SAP, Lisans Alan' n i letme ad , adresini, lisans metri ini / düzeyini lisans
verenlere Lisans Sahibi'nin önceki cümleye uygun hareket edip etmedi ini belirleme konusunda yard mc olmak üzere bu tür kurumlarla
payla abilir (lisanslanan Yaz
n SAP'ye veya üst irketi SAP AG'ye lisans sa layanlar olduklar nda).
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8.2.18

SAP Sybase SQL Anywhere Advanced Edition (Chip), “Yonga” metri iyle lisanslanmas halinde, a
daki SQL Anywhere istemci yaz
lisans Yaz m lisans na dahildir: (i) SQL Anywhere veritaban arayüz dosyalar , (ii) Interactive SQL, (iii) Sybase Central, (iv) SQL Anywhere
Console Utility ve/veya (v) SQL Anywhere veritaban yard mc programlar .

8.2.19

SAP Sybase SQL Anywhere Standard Edition (Chip), SAP Sybase SQL Anywhere Workgroup Edition (Chip). “Yonga” metri iyle
lisanslanmas halinde, a
daki SQL Anywhere istemci yaz
lisans Yaz m lisans na dahildir: (i) SQL Anywhere veritaban arayüz
dosyalar , (ii) Interactive SQL, (iii) Sybase Central, (iv) SQL Anywhere Console Utility ve/veya (v) SQL Anywhere veritaban yard mc
programlar . SAP Sybase SQL Anywhere Standard Edition, tek bir sunucu üzerinde en fazla dört (4) Yonga ile kullan labilir.

8.2.20

SAP Sybase SQL Anywhere Standard Edition (User), SAP Sybase SQL Anywhere Workgroup Edition (User). SAP Sybase SQL Anywhere
Standard Edition, tek bir sunucu üzerinde en fazla dört (4) Yonga ile kullan labilir.

8.2.21

SAP PowerDesigner / PowerAMC Ürünleri, SAP Replication Server ve SAP Replication Server ste e Ba
Eklentiler. Yaln zca Power
Designer ve/veya PowerAMC Software (lisansl oldu unda) ve/veya Replication Server Software (lisansl oldu unda) ve SQL dil ayr rmas
için metadata repository'si olarak Kullan labilecek SAP Sybase SQL Anywhere veritaban içerir.

8.2.22

SAP Mobile Platform for Productivity Apps (“SMP PA”). Her SMP PA User lisans , bir (1) Sybase Unwired Platform (SUP) & Afaria Handheld
Device Management from SAP (Afaria HDM) User lisans ndan olu ur. Her SMP PA User, SAP NetWeaver Gateway uygulamas yaln zca u
ekilde Kullanabilir: her SMP PA User, yaln zca Productivity Apps (a
da tan mland
ekliyle) uygulamalar n Yaz m ile ve/veya SUP
arac
yla Anla ma ile lisans verilmi üçüncü taraf yaz m ile arayüz ba lant
n sa lanmas amac yla SMP PA ile verilen SAP NetWeaver
Gateway uygulamas
Kullanma lisans na sahiptir. SAP NetWeaver Gateway uygulamas n ba ka türlü Kullan
için ayr SAP Mobile
Platform ve SAP NetWeaver Gateway lisanslar gerekir. Bu bölümde kullan ld
anlam yla, Productivity Apps unlar ifade eder: (1)
http://www.sap.com/solutions/mobility/sap-mobile-platform-runtime-option-for-productivity-apps/index.epx adresinde tan mlanan ve Lisans
Sahibi taraf ndan Anla ma ile kullan
tabanl olarak lisanslanm olan SAP Mobile Applications ve/veya (2) u artlarla Lisans Sahibinin
sahibi veya lisans sahibi oldu u mobil uygulamalar: (a) bir kullan taraf ndan kendi ad na a
daki self servis hizmetlerinden bir veya daha
fazlas
desteklemek amac yla kullan lmas (önceden tan ml raporlar, seyahat planlamas , gider raporlama, sat nalma, oda rezervasyonu,
çal an zaman , çal an kat
, çal an kay tlar n bak , çal an dizini, çal an menfaatleri, çal an takdiri, çal an yetenek ve beceri
profilleri) (“Self Servis i levleri”); ve (b) bu uygulamalara SUP üzerinden Anla ma kapsam nda lisanslanan Yaz m ve/veya üçüncü taraf
yaz mlar n arayüzü üzerinden eri me, Self Servis levlerini desteklemek için gerekli kapsamla s rl r.

8.2.23

Sybase Afaria Handheld Device Management from SAP (Afaria HDM). Afaria HDM lisans yaln zca el cihazlar nda veya el cihazlar yla
Kullan lmak üzere u bile enleri içerir: Afaria Multi Tenant Enterprise Server, Afaria Class A Client.

8.2.24

Afaria HDM Kullan lar . Afaria HDM'yi kullanan herhangi bir ki i (i) bir Afaria HDM User olarak (ii) ve ayr ca bir SAP Named User olarak
lisanslanmal r (Anla ma haricinde ayr bir Ek ve/veya Sipari Formuyla) ve söz konusu ki ilerin Afaria HDM kullan
SAP Named User
türüne ve Afaria HDM Lisans Düzeyine tabi olmal r.

8.2.25

Baz Sybase Lisanslama Senaryolar nda DB2 Çal ma Zaman Veritaban . Aksine herhangi bir husus bulunmas ndan ba ms z olarak, SAP
Mobile Platform for Mobility Apps bu anla maya istinaden lisansland larsa, bu anla maya istinaden lisanslanan herhangi bir çal ma zaman
veritaban na ek olarak bir veritaban ürünü gerektirebilir. Anla ma, Anla ma'da belirtilenler d nda herhangi bir veritaban n kullan
için
lisans içermez. SAP, Lisans Sahibi taraf ndan do rudan bir üçüncü taraf sat dan temin edilen (yani lisanslanan) herhangi bir veritaban n
lisans ko ullar na veya çal mas na yönelik bir garanti vermez ve bu konuda arac k yapmaz ve bir üçüncü taraf sat dan temin edilen
herhangi bir veritaban n destek ve bak ndan Lisans Sahibi sorumludur ve SAP'nin bu aç dan bir sorumlulu u yoktur.

9.

SAP HANA

9.1

Tan mlar.

9.1.1

Veri Kaynaklar Lisans Sahibinin uygun bir lisans ald

9.1.2

SAP D Uygulamalar Lisans Alan n SAP, SAP AG ve/veya yan kurulu lar ndan ve/veya da mc lar ndan ba ka bir yerden al nm
lisansa sahip oldu u Yaz m veya Üçüncü Taraf Yaz
d ndaki tüm yaz mlar ve/veya uygulamalar.

yaz m ürünü (ürünleri) ve/veya veritaban olay (olaylar ).

9.2

SAP HANA'n n Sözle meyle Ba ms z Kullan m için S

9.2.1

SAP HANA, Platform Edition. SAP HANA Platform s
tabidir.

9.2.2

SAP HANA, Enterprise Edition. SAP HANA Enterprise s rs z say da Veri Kayna ile kullan labilir ve bu Kullan m geçerli Lisanslama
Düzeyine tabidir. SAP HANA Enterprise u anda SAP Business Objects Data Integrator (“DI”) ve SAP System Landscape Transformation
(“SLT”) için bir çal ma zaman lisans içermektedir ve bu gibi çal ma zaman ürünlerinin kullan
yaln zca Veri Kaynaklar ndan SAP HANA
Enterprise'a veri çekmekle s rl r.

9.2.3

SAP HANA, Limited Edition for Applications and Accelerators (“HANA LEA”). HANA LEA, Lisans Alan' n öncelikle HANA LEA Destekli
Uygulamalar için lisans elde etmi olmas kayd yla, yaln zca Lisans Alan' n http://www.sap.com/hanalimitededition adresinde yer alan
uygulamalar (“HANA LEA Destekli Uygulamalar) kullanmas
desteklemek üzere lisanslanm bir veritaban r. HANA LEA'n n kullan ,
HANA LEA ve lisanslanm HANA LEA Destekli Uygulamalar aras ndaki ileti imle s rl r. HANA LEA, geçerli Lisanslama Düzeyine tabi
olarak, s rs z say da Veri Kayna
destekleyebilir. Veri eri imi, modelleme, raporlama ve da m dahil olmak fakat bunlarla s rl
kalmamak üzere, HANA LEA uygulamas na tüm eri imler HANA LEA Destekli Uygulamalar üzerinden gerçekle tirilmelidir. HANA LEA, bu
bölümde belirtilenler d nda bir amaç için veritaban olarak kullan lamaz. HANA LEA, HANA Studio uygulamas n çal ma zaman lisans
içerir ve yaln zca HANA LEA Destekli Uygulamalar yönetmek için eri ilir. HANA LEA kapsam nda HANA LEA Destekli Uygulamalar n
herhangi birine ili kin lisans bulunmaz. HANA LEA'n n da
, HANA LEA olmayan di er SAP HANA yaz mlar yla ayn kurulumda
gerçekle tirilemez. HANA LEA u anda SAP Business Objects Data Integrator (“DI”) ve SAP System Landscape Transformation (“SLT”) için
bir çal ma zaman lisans içermektedir ve bu gibi çal ma zaman ürünlerinin kullan
yaln zca Veri Kaynaklar ndan HANA LEA'ya veri
çekmekle s rl r.

9.2.4

SAP HANA, Edge Edition. SAP HANA Edge s rs z say da Veri Kayna yla kullan labilir, söz konusu kullan m geçerli Lisanslama Düzeyine
tabidir ve ayr ca en fazla elli (50) SAP Adland lm Kullan
n kullan yla s rl r (SAP HANA Edge lisans n bir parças olarak
herhangi bir SAP Adland lm Kullan lisans bulunmaz). SAP HANA Edge u anda SAP Business Objects Data Integrator (“DI”) ve SAP
System Landscape Transformation (“SLT”) için bir çal ma zaman lisans içermektedir ve bu gibi çal ma zaman ürünlerinin kullan
yaln zca Veri Kaynaklar ndan SAP HANA Edge'e veri çekmekle s rl r.
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9.2.5

SAP HANA'n n Sözle meyle Ba ms z Kullan m için S

rland lmad

Durumlarda Adland lm

9.2.5.1

Bir ki i lisansl SAP HANA'y , lisansl Yaz m veya Üçüncü Taraf Yaz
olan ve SAP Adland lm Kullan
lisans gerektiren belirli bir
uygulamayla kullan yorsa, bu durumda bu ki iye söz konusu belirli uygulamay kullanma hakk veren SAP Adland lm Kullan lisans ayn
zamanda lisansl SAP HANA Yaz
n bu gibi belirli bir uygulama için kullan na yönelik SAP Adland lm Kullan
gereklerini de
kar lamal r ve söz konusu ki inin lisansl SAP HANA Yaz
belirli uygulamayla kullan
ilgili SAP Adland lm Kullan
lisans na
uygun olmal r.

9.2.5.2

Bir ki i lisansl SAP HANA'y , lisansl Yaz m veya Üçüncü Taraf Yaz
uygulamayla kullan yorsa, bu durumda lisansl SAP HANA Yaz
Kullan lisans gerektirmez.

9.2.5.3

Bir ki i lisansl SAP HANA Yaz
SAP D ndaki Uygulamalarla kullan yorsa, bu ki i bir SAP Application HANA Administrator Use veya bir
SAP Application HANA Viewer User olarak lisanslanmal r ve bu ki inin lisansl SAP HANA Yaz
kullan
ilgili SAP Adland lm
Kullan lisans na uygun olmal r.

9.2.5.4

Yukar da bahsedilenlerden ba ms z olarak, yaln zca u durumlarda bir SAP Adland lm Kullan
lisans istenmeyecekti (i) verilerin
do rudan lisansl SAP HANA Enterprise Edition veya SAP HANA Extended Enterprise'dan senkronize ve gerçek zamanl olmayan bir ekilde
SAP D ndaki Uygulamalara d a aktar lmas ve (ii) bu gibi d a aktar lan verilerin söz konusu SAP D ndaki Uygulamalarda kullan
n
herhangi bir güncelleme gerektirmemesi ve/veya herhangi bir lisansl Yaz m ya da Üçüncü Taraf Yaz
nda herhangi bir i leme özelli ini
tetiklememesi. Yukar da aksine bir hüküm olmas ndan ba ms z olarak, bir çal ma zaman veritaban lisansl SAP HANA Enterprise Yaz
ile kullan lmak üzere lisansland ysa, bu durumda söz konusu çal ma zaman veritaban n lisansl SAP HANA Enterprise Yaz
ndan veri
a aktar
desteklemek için kullan , söz konusu çal ma zaman veritabanlar yla standart olarak sa lanan API'larla s rl olacakt r.
rland ld

Kullan

Gereklilikleri.

olan ve SAP Adland lm Kullan lisans gerektirmeyen belirli bir
n yaln zca bu belirli uygulamayla kullan
bir SAP Adland lm

9.3.

SAP HANA'n n Sözle meyle Ba ms z Kullan m için S

9.3.1

HANA Platform'un Ba ms z Kullan . SAP HANA Platform s
rlamas na ve geçerli Lisanslama Düzeyine tabidir.

9.3.2

HANA Enterprise' n Ba ms z Kullan . SAP HANA Enterprise s rs z say da Veri Kayna ile kullan labilir ve bu Kullan m, Ba ms z
Kullan m s rlamas na ve geçerli Lisanslama Düzeyine tabidir. SAP HANA Enterprise u anda SAP Business Objects Data Integrator (“DI”)
ve SAP System Landscape Transformation (“SLT”) için bir çal ma zaman lisans içermektedir ve bu gibi çal ma zaman ürünlerinin
Ba ms z kullan
yaln zca Veri Kaynaklar ndan SAP HANA'ya veri çekmekle s rl r.

9.3.3

SAP HANA, Limited Edition for Applications and Accelerators' n (“HANA LEA”) Ba ms z Kullan . HANA LEA, Lisans Alan' n öncelikle
HANA LEA Ba ms z Kullan m çin Destekli Uygulamalar için lisans elde etmi
olmas kayd yla, yaln zca Lisans Alan' n
http://www.sap.com/hanalimitededition adresinde yer alan uygulamalar (“HANA LEA Ba ms z Kullan m çin Destekli Uygulamalar) ba ms z
olarak kullanmas
desteklemek üzere lisanslanm bir veritaban r. HANA LEA'n n ba ms z kullan , HANA LEA ve lisanslanm HANA
LEA Ba ms z Kullan m çin Destekli Uygulamalar aras ndaki ileti imle s rl r. HANA LEA, ba ms z kullan m k tlamas na ve geçerli
Lisanslama Düzeyine tabi olarak, s rs z say da Veri Kayna
destekleyebilir. Veri eri imi, modelleme, raporlama ve da m dahil olmak
fakat bunlarla s rl kalmamak üzere, HANA LEA uygulamas na tüm eri imler HANA LEA Ba ms z Kullan m çin Destekli Uygulamalar
üzerinden gerçekle tirilmelidir. HANA LEA, bu bölümde belirtilenler d nda bir amaç için veritaban olarak kullan lamaz. HANA LEA, HANA
Studio uygulamas n çal ma zaman lisans
içerir ve yaln zca HANA LEA Ba ms z Kullan m çin Destekli Uygulamalar yönetmek için
eri ilir. HANA LEA kapsam nda HANA LEA Ba ms z Kullan m çin Destekli Uygulamalar n herhangi birine ili kin lisans bulunmaz. HANA
LEA'n n da
, HANA LEA olmayan di er SAP HANA yaz mlar yla ayn kurulumda gerçekle tirilemez. HANA LEA u anda SAP Business
Objects Data Integrator (“DI”) ve SAP System Landscape Transformation (“SLT”) için bir çal ma zaman lisans içermektedir ve bu gibi
çal ma zaman ürünlerinin kullan
yaln zca Veri Kaynaklar ndan (ba ms z kullan m s rlamas na tabi olarak) HANA LEA'ya veri çekmekle
rl r.

9.3.4

SAP HANA, Edge Edition' n Ba ms z Kullan
. SAP HANA Edge s rs z say da Veri Kayna yla kullan labilir, söz konusu kullan m (i)
ba ms z kullan m s rlamas na ve geçerli Lisanslama Düzeyine tabidir ve (ii) ayr ca en fazla elli (50) SAP Adland lm Kullan
n
kullan yla s rl r (SAP HANA Edge lisans n bir parças olarak herhangi bir SAP Adland lm Kullan lisans bulunmaz). SAP HANA
Edge u anda SAP Business Objects Data Integrator (“DI”) ve SAP System Landscape Transformation (“SLT”) için bir çal ma zaman lisans
içermektedir ve bu gibi çal ma zaman ürünlerinin ba ms z kullan
yaln zca Veri Kaynaklar ndan SAP HANA Edge'e veri çekmekle
rl r.

9.3.5

SAP HANA'n n Sözle meyle Ba ms z Kullan m için S

9.3.5.1

Bir ki i sözle meyle ba ms z kullan m için s rland lm SAP HANA'y , lisansl Yaz m veya Üçüncü Taraf Yaz
(yine sözle meyle
ba ms z kullan m için s rland lm ) olan ve SAP Adland lm Kullan lisans gerektiren belirli bir uygulamayla kullan yorsa, bu durumda
bu ki iye söz konusu belirli uygulamay kullanma hakk veren SAP Adland lm Kullan
lisans ayn zamanda lisansl SAP HANA
Yaz
n bu gibi belirli bir uygulama için kullan na yönelik SAP Adland lm Kullan gereklerini de kar lamal r ve söz konusu ki inin
lisansl SAP HANA Yaz
belirli uygulamayla kullan
ilgili SAP Adland lm Kullan lisans na uygun olmal r.

9.3.5.2

Bir ki i sözle meyle ba ms z kullan m için s rland lm SAP HANA'y , (i) lisansl Yaz m veya Üçüncü Taraf Yaz
(yine sözle meyle
ba ms z kullan m için s rland lm ) olan ve SAP Adland lm Kullan
lisans gerektirmeyen belirli bir uygulamayla ve/veya (ii) SAP
ndaki Uygulamalarla (sözle meyle Ba ms z Kullan m s rlamas na tabi olan) kullan yorsa, bu durumda bu ki i bir SAP Application
Standalone HANA Administrator User veya bir SAP Application Standalone HANA Viewer User olarak lisanslanmal ve söz konusu ki inin
lisansl SAP HANA Yaz
yaln zca belirli uygulamayla (uygulamalarla) kullan
ilgili SAP Adland lm Kullan
lisans na uygun
olmal r.

9.3.5.3

Yukar da bahsedilenlerden ba ms z olarak, yaln zca u durumlarda bir SAP Adland lm Kullan
lisans istenmeyecektir: (i) Verilerin
do rudan lisansl SAP HANA Enterprise Edition'dan senkronize ve gerçek zamanl olmayan bir ekilde SAP D ndaki Uygulamalara d a
aktar lmas ve (ii) bu gibi d a aktar lan verilerin söz konusu SAP D ndaki Uygulamalarda kullan
n herhangi bir güncelleme
gerektirmemesi ve/veya herhangi bir lisansl Yaz m ya da Üçüncü Taraf Yaz
nda herhangi bir i leme özelli ini tetiklememesi.

9.4

SAP HANA DB Edition for SAP NetWeaver BW (“HANA DB for BW”).

rland ld

Durumlar.

rs z say da Veri Kayna

ile kullan labilir ve bu Kullan m, Ba ms z Kullan m

Durumlarda Adland lm

Kullan

Gereklilikleri

HANA DB for BW, yaln zca Lisans Alan n SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW) Kullan
desteklemek için lisansland lm bir
veritaban r ve Kullan
SAP BW ile HANA DB for BW aras ndaki yaz malarla s rl r. HANA DB for BW, geçerli Lisanslama Düzeyine
tabi olarak, s rs z say da Veri Kayna
destekleyebilir. Veri yükleme, modelleme, raporlama ve da m dahil olmak fakat bunlarla s rl
kalmamak üzere, HANA DB for BW uygulamas na tüm eri imler SAP BW üzerinden gerçekle tirilmelidir. HANA DB for BW, bu bölümde
belirtilenler d nda bir amaç için veritaban olarak kullan lamaz. HANA DB for BW, HANA Studio uygulamas n çal ma zaman lisans
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içerir ve yaln zca SAP BW uygulamas yönetmek için eri ilir. HANA DB for BW, SAP BW için lisans içermez. HANA DB for BW'nin da
di er SAP HANA yaz mlar yla ayn kurulumda gerçekle tirilemez. HANA DB for BW'nin ba ms z kullan na izin verilmez.

,

10. Focused Business Solutions.
10.1

Lisansl Yaz m, Focused Business Solution ("FBS Yaz
") olarak tan mlanlan yorsa özel destek stratejisi ve ko ullar geçerlidir. FBS
Yaz
için SAP Deste i; http://service.sap.com/fbs/availability (SAP taraf ndan tan lan sonraki siteleri de kapsayan "Strateji ve Ko ullar
Sitesi") adresinde bulunan ve o zamanki destek stratejisi ve ko ullar taraf ndan de tirilen uygulanabilir SAP Destek artlar n öngördü ü
ekilde sa lanacakt r.

10.2

Bu Strateji ve Ko ullar Sitesi a

10.2.1

FBS Yaz
; yükleme ve Kullan
n bir ön ko ulu olarak, Strateji ve Ko ullar Sitesi'nde tan mlanan ve Lisans Sahibi taraf ndan ayr ayr
lisans verilen ve yüklenen özel bir sürüm (ör., belirli bir SAP yaz
("Temel Yaz m") sürümü, hizmet düzeyi paketi ve/veya geli tirme paketi)
gerektirir.

10.2.2

Gelecekte SAP kendi karar yetkisi dahilinde, SAP Deste i'nin bir parças olarak ve ticari ba lamda kullan labilir yeni FBS Yaz
sürümleri
olu turmay tercih edebilir. Bu yeni sürümler (a) i levsel olarak farkl k gösterebilir, (b) desteklenen dilleri farkl olabilir ve/veya (c) önceki FBS
Yaz
sürümlerine göre farkl gereksinimlere sahip olabilir.

10.2.3

FBS Yaz
tabidir.

10.2.4

Tüm FBS Yaz
sürümlerine ili kin bak m ve geni letilmi bak m, Lisans Alan n uygulanabilir Temel Base Yaz
etmesine ve bu yaz
n bak na ili kin gerçekle tirilen ödemeye ba
r.

10.2.5.

Temel Yaz ma ili kin temel veya geni letilmi (uygulanabilir olarak) bak n süresinin dolumundan veya sona ermesinden itibaren hiçbir
ko ul alt nda herhangi bir FBS Yaz
sürümü için bak m veya geni letilmi bak m sa lanmayacakt r.

11.

daki artlar içerecek ekilde de

na ili kin temel ve süresi uzat lm

tirilmi tir:

bak m tarihleri hedef oldu undan bu tarihler SAP taraf ndan gerçekle tirilen de

ikliklere

üyeli ine devam

Kolu Portföyü

11.1

SAP Visual Enterprise.

11.1.1

SAP Visual Enterprise Generator, SAP Visual Enterprise View Edition Generator ve ste e Ba
Eklentiler. Bu anla maya istinaden
lisanslanan SAP Visual Enterprise Software (f/k/a Right Hemisphere) belirli üçüncü taraf aç k kaynak ve/veya di er ücretsiz indirilen bile enleri
içerebilir (birlikte “Ücretsiz ndirilen Bile enler” olarak an lacakt r). Lütfen Ücretsiz ndirilen Bile enler ile ilgili baz bildirimler için
http://www.righthemisphere.com/oslicenses.html sayfas na bak n. Aksi hükümleri etkilemeyecek ekilde, lisansl SAP Visual Enterprise
Software uygulamas na yaln zca ç
dosyalar
görüntüleme amac yla eri en bir ki inin SAP Named User lisans na sahip olmas na gerek
yoktur. SAP Visual Enterprise Viewer yaz
, lisanslanm Visual Enterprise Generator, Visual Enterprise Access ve/veya Visual Enterprise
Author yaz mlar n Lisans Alanlar n kullan na ek bir lisans ücreti olmaks n sunulacakt r.
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Ek 4 - Üçüncü Taraf Veritabanlar için Giri Ko ullar
SAP, son kullan
n veritaban sat
ndan veya yetkilendirdi i da mc dan gereken say da lisans almad
ürünü içeren bir SAP yaz
teslim edebilir. Bu gibi teslimatlar, veritaban sat
na bildirilir.
SAP'den Lisanslanmas Durumunda ORACLE® Database Yaz
1.
1.1
1.2
1.3

sürece kullanamayaca

bir veritaban

n Kullan m Ko ullar

1.8

Telif Hakk
Oracle yaz
n kapsaml telif hakk mülkiyeti, Redwood Shores, CA, ABD'deki Oracle Corporation'a aittir.
Sistem yönetimi, izlenmesi ve idaresi için üçüncü taraf veritaban uygulamalar do rudan Oracle veritaban na eri ebilir.
Mü teri Oracle yaz
yaln zca SAP Yaz
yla ba lant olarak ve yaln zca yüklenici, tedarik zinciri sat
veya tedarikçisi, mü teri veya
mü teri taraf ndan izin verilen üçüncü taraf ki ileri kapsayan kendi dahili veri i lemesi için kullanabilir. SAP yaz
uyarlamaya veya ek
levler ve yeni uygulamalar olu turmaya ya da yaln zca kendilerine yönelik arayüz içeren (örn. RFC, BAPI) üçüncü taraf veri taban
uygulamalar desteklemeye izin verilir. Do rudan Oracle veritaban na eri ebilen veya dolayl olarak bunun içerdi i bilgilere eri ebilen üçüncü
taraf veritaban uygulamalar veya yeni i levler ya da yeni uygulamalara izin verilmez.
Mü teri Oracle yaz
yaln zca tamamen sahip oldu u veya ço unlu una sahip oldu u yan kurulu lara devredebilir. Oracle rakiplerine
devretmek yasakt r.
Mü teri s rl kullan m haklar kapsam nda, geçerli yasa taraf ndan aç kça izin verilenler hariç Oracle yaz
de tiremez, kaynak koduna
dönü türemez veya tersine mühendislik i lemi uygulayamaz.
Oracle yaz
yaln zca mü terinin lisans ald
ülke veya ülkelerde kullan labilir. Mü teri bu dokümanla, ABD Ticaret Bakanl
ve Amerika
hracat Mercilerinin tüm düzenlemelerine uygun davranmay kabul eder.
Oracle yaz
n nükleer enerji istasyonlar , hava trafi i, kitle ula m araçlar veya medikal ekipman planlamas , üretimi, denetimi veya
izlenmesi için kullan , söz konusu kullan m ticari veya tamamen yönetimle ilgili uygulamalarla s rl olmad kça yasakt r.
Mü teri, Oracle yaz
n kaynak kodunu almaya yetkili de ildir.

2.
2.1

Di er Ko ullar
Oracle yaz
için benchmark testi sonuçlar

1.4
1.5
1.6
1.7

n yay nlanmas na izin verilmez.

Microsoft SQL-Server' Kullanma Ko ullar
SAP'den Lisanslanmas Durumunda Microsoft SQL-Server' Kullanma Ko ullar
Bu Bölüm kapsam nda “Entegre Uygulama”, Microsoft SQL Server Veritaban na entegrasyon sa layan SAP yaz
olarak tan mlan r.
Microsoft SQL Server Veritaban u yaz mlar içerebilir:
“Server Yaz
” sunucunuz için servisler veya i levler sa lar (Server Yaz
çal rabilen bilgisayarlar z “Sunucular”d r);
stemci Yaz
” elektronik bir cihaz n (“Cihaz”) Server Yaz
na eri mesine veya bunu kullanmas na olanak sa lar.
1.

L SANS
Üçüncü Taraf Veritaban size yaln zca SAP yaz
n parças olarak kullanman z için lisanslan r ve teslim edilir. SAP, bu lisans n tüm ko ullar na
ve artlar na uyman z kayd yla size Microsoft SQL Server Veritaban na yönelik u haklar verir:
Kurulum -- Server Yaz
. Server Yaz
n bir kopyas
SAP Yaz
n parças olarak Entegre Uygulamay yükledi iniz her bir Sunucuya
kurabilir ve kullanabilirsiniz.
SQL Server, Enterprise Edition. SAP yaz
kullan m lisans zda belirtilece i gibi Server Yaz
n Enterprise Sürümünü ald ysan z, söz konusu
Sunucuya Server Yaz
istedi iniz birim say nda kurabilirsiniz. “Birim”, Server Yaz
n çal an bir kopyas anlam na gelir.
stemci Yaz
. stemci Yaz
Entegre Uygulaman n her kullan

(SQL Server Personal Edition) herhangi bir dahili Cihaza, söz konusu Cihaz üzerinde stemci Yaz
için gereken eri im lisans haklar alman z ko uluyla a
da belirtilen ekilde yükleyebilirsiniz.

SQL Server Eri im Gereklilikleri. stemci Yaz
ndan yaln zca Server Yaz
na SAP Yaz
yönetmek veya SAP Yaz
ile birlikte ba ka bir ekilde kullanmak üzere yararlanabilirsiniz. A
eri im lisans alman z gerekir:
Server Yaz
veya

kullanan

n parças olarak eri mek, konfigüre etmek,
daki durumlarda Üçüncü Taraf Veritaban na

n servislerine eri en veya ba ka bir ekilde bunlar kullanan bir Cihaz için (bu gibi bir eri im için MSDE kullanan Cihazlar dahil)

SQL Server Personal Edition' n kuruldu u ve kullan ld

Cihazlar veya

Microsoft SQL Server' n Yönetim Araçlar , Çevrimiçi Kitaplar ve Geli tirme Araçlar bile enlerini (birlikte "Araçlar" kullanan Cihazlar. Araçlar
yaln zca dahili kullan m için ve Server Yaz
zla birlikte kullanabilirsiniz.
Sakl Tutulan Haklar. SAP ve Microsoft size bu lisansla aç kça verilmeyen tüm haklar
Benchmark Testi. Yaz
n herhangi bir benchmark testinin üçüncü taraf sonuçlar
gerekir. Ancak bu, Windows bile enleri için geçerli de ildir.

sakl tutmaktad r.
aç klamak için önceden Microsoft'un yaz

iznini alman z

Downgrade'ler. Server Yaz
kurmak ve kullanmak yerine bu lisansa uygun olarak Server Yaz
n daha eski bir sürümünü kurabilir ve
kullanabilirsiniz. Ancak bunu makul bir süre içinde söz konusu eski sürümü tamamen kald rmak ve orijinal Server Yaz
kurmak art yla
yapabilirsiniz. Böyle bir eski sürüm kullan
bu lisansa tabi olacakt r ve söz konusu eski sürümü kullanma haklar z orijinal Server Yaz
kurdu unuzda sona erer.
Çal ma Zaman yla S rl Yaz m Kullan . Bu Microsoft SQL Server Veritaban , “Kullan
Çal ma Zaman yla S rl ” yaz md r; bu nedenle,
Microsoft SQL Server Veritaban yaln zca SAP Uygulamas çal
rken kullan labilir. Microsoft SQL Server Veritaban u amaçlarla kullan lamaz
(i) yeni yaz m uygulamalar geli tirmek, (ii) SAP Yaz
n içerdikleri d nda herhangi bir yaz m uygulamas , veritaban veya tablolarla ve/veya
(iii) ba ms z bir yaz m uygulamas olarak. Ancak yukar da bahsedilen hüküm mevcut tablolardan sorgu veya rapor yürütmek için bir araç ve/veya
SAP Yaz
konfigüre etmek veya geni letmek için söz konusu SAP Yaz
n parças olan bir geli tirme ortam veya workbench kullanman
engellemez.
2.

L SANS KAPSAMI
Yaz m lisanslanmaktad r, sat lmamaktad r. Bu anla ma size yaln zca yaz
kullanmak için baz haklar vermektedir. SAP ve Microsoft di er tüm
haklar sakl tutar. Bu s rlamaya ra men geçerli yasalar size daha fazla hak vermedi i sürece, yaz
yaln zca bu anla mada aç kça izin verilen
ekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yaz
n size belirli ekillerde kullan m olana sa layan tüm teknik s rlamalar na uygun davran rs z.
Daha fazla bilgi için, bkz. www.microsoft.com/licensing/userights. unlar yapamazs z:

Yaz
n teknik s rlamalar a maya çal mak;
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Geçerli yasalar n aç kça izin verdi i kapsam haricinde ve bu ölçünün ötesinde, bu s rlamaya ra men Yaz ma tersine mühendislik
uygulamak, kaynak koduna geri döndürmek;
Bu s rlamaya ra men, Yaz
n bu Anla mada belirtilenden veya yasalarca izin verilenden fazla say da kopyas ç karmak;
Yaz
kopyalanmak üzere di erlerine vermek;
Yaz
kiralamak, finansal kiralamak veya ödünç vermek veya
Yaz
, ticari yaz m bar nd rma hizmetleri için kullanmak.
Herhangi bir cihaz üzerinden yaz ma eri im haklar size Microsoft patentlerini veya Microsoft'un di er yaz m veya cihaza eri en cihazlardaki fikri
mülkiyet haklar uygulama hakk vermez.
3.

YÜKSEK R SKL KULLANIM YASAKTIR.
Ürünler bozulmaya dayan kl de ildir ve hatas z ya da kesintisiz çal aca garantisi verilmez. Ürünleri, Ürün hatas n herhangi bir ki inin ölümüne
veya ciddi ekilde yaralanmas na veya ciddi fiziksel ya da çevresel zarara yol açacak herhangi bir uygulamada veya durumda ("Yüksek Riskli
Kullan m") kullanamazs z. Yüksek Riskli Kullan m örneklerine s rlay olmamak kayd yla unlar dahildir:
uçak veya di er kitlesel ula m türleri
nükleer veya kimyasal tesisler
ya am destek sistemleri
implante edilebilir medikal ekipman
motorlu ta t araçlar veya
silah sistemleri
Yüksek Riskli Kullan m, Ürünlerin ölüm, yaralanma veya ciddi fiziksel veya çevresel zarara yol açmayacak idari amaçlarla, konfigürasyon verilerini
depolamak, mühendislik ve/veya konfigürasyon araçlar veya di er denetime yönelik olmayan uygulamalar için kullan
kapsamaz. Bu denetime
yönelik olmayan uygulamalar denetimi gerçekle tiren uygulamalarla ileti im kurabilir ancak do rudan ve dolayl olarak denetim i levinden sorumlu
olmamal r. SAP ve Microsoft Corporation' , Mü terinin Ürünleri Yüksek Riskli Kullan m kapsam nda kullanmas ndan kaynaklanacak herhangi bir
üçüncü taraf iddias na kar tazmin etmeyi ve zarar görmemelerini sa lamay kabul edersiniz.

4.

AKTARMA – Dahili.
Server Yaz
, aktarmadan önce bulundu u Sunucudan kald rmak ve Entegre Uygulaman n bir parças olarak aktarmak
Sunucuya ta yabilirsiniz.

art yla, farkl bir

Üçüncü Tarafa Devir. Microsoft SQL Server Veritaban n ba lang çtaki kullan
Üçüncü Taraf Veritaban , SAP Yaz
n parças olarak
aktar lmas art yla bir kereye mahsus olmak üzere bir ba ka son kullan ya devredebilir. Devir tüm bile en parçalar , medyay , bas
materyalleri, bu lisans ve varsa Özgünlük Belgesini içermelidir. Devir, emanet gibi dolayl bir devir olamaz. Devirden önce devredilen Microsoft
SQL Server Veritaban alan son kullan tüm lisans ko ullar kabul etmelidir.
5.

TERS NE MÜHEND SL K, KAYNAK KODA DÖNÜ TÜRME VE PARÇALARA AYIRMA SINIRLAMALARI.
Microsoft SQL Server Veritaban na tersine mühendislik uygulayamaz, bunu kaynak koduna dönü türemez veya parçalara ay ramazs
ancak bu s rlamaya ra men geçerli yasalarda aç kça izin veriliyorsa gerçekle tirebilirsiniz.

z. Bunlar

6.

FES H.
Di er herhangi bir hakk etkilemeyecek ekilde, Lisans Veren, bu lisans n ko ullar na ve artlar na uygun davranmaman z durumunda bu lisans
feshedebilir; bu durumda Microsoft SQL Server Veritaban n tüm kopyalar ve bile en parçalar n tamam imha etmenize gerekir.

7.

HRACAT SINIRLAMALARI.
Microsoft taraf ndan aksi belirtilmedikçe Yaz
n ABD ihracat mevzuat na tabi oldu unu bildi inizi beyan ve kabul edersiniz. ABD hracat Yönetimi
Düzenlemelerinin yan s ra ABD ve di er devletler taraf ndan getirilen son kullan , son kullan m ve hedef k tlamalar da dahil olmak üzere geçerli
tüm uluslararas ve ulusal yasalara uymay kabul edersiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.microsoft.com/exporting/>.

8.

ABD HÜKÜMET L SANS HAKLARI
1 Aral k 1995 ve daha sonras tarihli taleplere istinaden ABD Hükümetine sa lanan tüm Microsoft SQL Server Veritabanlar ticari lisans haklar ve
burada belirtilen k tlamalara tabi olacak ekilde verilmi tir. 1 Aral k 1995 ve daha sonras tarihli taleplere istinaden ABD Hükümetine sa lanan tüm
Microsoft SQL Server Veritabanlar , FAR, 48 CFR 52.227-14 (HAZ RAN 1987) veya DFAR, 48 CFR 252.227-7013'te (EK M 1988) belirtildi i
ekliyle "K tl Haklar" ile verilmi tir.

9.

TEL F HAKKI VE D ER F KR MÜLK YET YASALARI VE ANLA MALARI
Microsoft SQL Server Veritaban telif hakk ve di er fikri mülkiyet yasalar ve anla malar yla korunmaktad r. Microsoft SQL Server Veritaban
içerdi i sahiplik, telif hakk ve di er fikri mülkiyet haklar Microsoft veya tedarikçilerine aittir. Microsoft SQL Server lisanslanm r, sat lmam r.

n

10. BOZULMAYA DAYANIKLI DE LD R. YAZILIM BOZULMAYA DAYANIKLI DE LD R. SAP, MS SQL SERVER VER TABANININ S ZE
SANSLANAN ENTEGRE UYGULAMADA NASIL KULLANILACA INI BA IMSIZ OLARAK BEL RLER VE MICROSOFT SAP'N N MS SQL
SERVER VER TABANININ BÖYLE B R KULLANIMA UYGUN OLDU UNU BEL RLEMEK ÜZERE YETER NCE TEST GERÇEKLE
RECE NE
GÜVENMEKTED R.
11. MICROSOFT H ÇB R GARANT VERMEMEKTED R.(A) MS SQL SERVER VER TABANI VEYA (B) ENTEGRE UYGULAMAYA YÖNEL K
HERHANG B R GARANT ALMI
OLMANIZ DURUMUNDA, BU GARANT LER N YALNIZCA SAP TARAFINDAN VER LD
VE
MICROSOFT'TAN KAYNAKLANMADI INI VE MICROSOFT'U BA LAMADI INI B LD
KABUL VE BEYAN EDERS Z.
12. MICROSOFT BEL RL ZARARLAR AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜK TA IMAZ.MICROSOFT, YÜRÜRLÜKTEK YASALARIN
N VERD
EN
GEN
ÖLÇÜDE, MS SQL SERVER VER TABANININ VEYA ENTEGRE UYGULAMANIN KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN
KAYNAKLANAN H ÇB R DOLAYLI, ÖZEL, SONUÇSAL VEYA ZIMN ZARARDAN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. BU SINIRLAMA, HERHANG
R TAZM NAT TEMEL AMACINDAN SAPSA DA GEÇERL OLACAKTIR. MICROSOFT H ÇB R EK LDE
YÜZE ELL ABD DOLARININ
(250,00 ABD $) ÜZER NDE B R TUTARDAN SORUMLU DE LD R.
13. BÖLÜNEB RL K. Herhangi bir mahkeme bu Anla man n herhangi bir hükmünün yasa d , geçersiz veya uygulanamaz oldu una karar verirse,
kalan hükümler tamamen geçerli olmaya devam edecektir ve taraflar bu Anla may , mümkün olan en geni ölçüde kald lan hükmün sa lad
etkiyi sa layacak ekilde de tireceklerdir.
Daha önce Microsoft veya Microsoft Da

mc

taraf ndan lisanslanan Microsoft SQL Server' n kullan

için ko ullar

SAP Yaz
na entegre veya bunun bir bile eni olarak kurulmu Microsoft SQL Server kopyas
içeren SAP Yaz
. Tüm Microsoft ürünleri, son
kullan larla yap lan ve Microsoft SQL Server ile verilen yaz m paketi veya lisans anla malar nda bulunan Microsoft Lisans Anla mas n ko ullar na
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tabidir. Burada bir istisna olarak, bir SAP çözümünün entegre bir parças olan bir Microsoft ürününün i levleri, entegre olmayan bir Microsoft ürününün
levlerinden farkl olabilir. Bu nedenle Microsoft ürünü içeren SAP çözümlerinin i levleri veya performanslar yla ilgili tüm sorgular Microsoft'a de il
SAP'ye yöneltilmelidir. SAP ürünü, entegre Microsoft ürünü için lisans içermez. Bu nedenle, bu ürünün içerdi i Microsoft SQL Server kopyas kullanma
yetkiniz yoktur ve SAP yaz
için al nan kullan
lisanslar yla ayn say da istemci/sunucu lisans almad kça veya ba ka bir ekilde bunlara sahip
olmad kça bu gibi bir kullan m için lisansa sahip olmazs z. SAP ile bu anla may yaparak, Microsoft SQL Server için daha önce bir Microsoft son
kullan lisans ald
ve ilgili lisans anla mas onaylad
beyan ve garanti edersiniz.
SAP, SAP Yaz
n entegre olarak güncelle tirilmi bir Microsoft ürünü versiyonu içeren güncelle tirilmi bir versiyonunu sundu unda, son kullan
yetkili bir Microsoft da mc ndan gereken say da istemci/sunucu lisans almad kça, güncelle tirilmi Microsoft ürünü kullanma yetkisine sahip de ildir.
Sybase ASE Kullan m artlar
SAP, Sybase ASE'yi, SAP taraf ndan lisanslanan Yaz m için bir çal ma zaman lisans olarak lisanslamaktad r. Sybase ASE için tam kullan m lisans
do rudan Sybase'dan al nabilir.
Mü teri Sybase ASE yaz
yaln zca Sybase ASE ile kullan lmak üzere lisanslanan SAP Yaz
yla ba lant olarak ve yaln zca yüklenici, tedarik
zinciri sat
veya tedarikçisi, mü teri veya mü teri taraf ndan izin verilen üçüncü taraf ki ileri kapsayan kendi dahili veri i lemesi için kullanabilir. Lisans
Sahibi Sybase ASE'yi SAP markal olmayan veya özel olarak geli tirilmi uygulamalarla kullanamaz.
Sistem yönetimi, izlenmesi ve idaresi için üçüncü taraf veritaban uygulamalar do rudan Sybase ASE veritaban na eri ebilir.
Do rudan Sybase ASE'ye veya dolayl olarak burada bulunan verilere eri en üçüncü taraf veritaban uygulamalar veya yeni i levler ya da uygulamalara
izin verilmez.
Ancak yukar daki hüküm, veritaban n lisansland SAP Yaz
geli tirme ortam veya workbench'ini kullanman yasaklamaz.
Üçüncü Taraf Veritabanlar

n SAP Business One Yaz

konfigüre etmek veya de

yla Kullan

tirmek için SAP Yaz

n bir parças olan bir

için Ko ullar

Microsoft SQL Server 2008, Standard Edition (Server Proc Runtime) Software
Bu lisans ko ullar Microsoft yaz
elde etti iniz yaz m uygulamas veya uygulama paketinin lisans vereni ("Lisans Veren") ile sizin aran zda bir
anla ma te kil eder. Lütfen bunlar okuyun. Ko ullar, yukar da belirtilen yaz m ve varsa bu yaz
n içinde geldi i ortam için geçerlidir. Ayn zamanda,
yanlar nda ba ka ko ullar gelmedi i sürece bu yaz ma ili kin Microsoft
güncellemeleri,
ek ürünleri ve
nternet tabanl hizmetleri
için geçerlidir. Bu belirtilenlerin yan nda ba ka ko ullar gelirse, onlar geçerli olur. Microsoft Corporation veya yan kurulu lar ndan biri (birlikte "Microsoft"
olarak an lacakt r) yaz
n lisans Lisans Veren'e sa lam r.
BU YAZILIMI KULLANARAK KO ULLARI KABUL EDERS Z. KABUL ETM YORSANIZ YAZILIMI KULLANMAYIN. YAZILIMI KULLANMAK
YER NE PARA ADES YA DA KRED KAR ILI INDA SATIN ALDI INIZ YERE ADE ED N.
Bu ko ullar, yaz
n içerisinde bulunabilecek di er elektronik ko ullar n yerine geçer. Yaz
olu turursa, bu ko ullar geçerli olur.
1.

GENEL BAKI .
a. Yaz m. Yaz m,
sunucu yaz
ve
yaln zca sunucu yaz
b.
c.

n içerisindeki ko ullardan herhangi biri bu ko ullarla ihtilaf

yla do rudan kullan labilecek veya di er ek yaz mlar yoluyla dolayl olarak kullan labilecek ek yaz mlar içerir.

Lisans Modeli.Yaz
n lisans
sunucu yaz
örneklerinin çal

laca

i letim sistemi ortamlar

n kulland

fiziksel ve sanal i lemcilerin say

na göre verilir.

Lisanslama Terminolojisi.
Örnek.Yaz
n kurulum veya yükleme prosedürünü çal rarak yaz
n bir "örne ini" olu turursunuz. Ayr ca mevcut bir örne i
kopyalayarak da bir yaz
n örne ini olu turursunuz. Bu anla mada yaz ma yap lan at flar yaz
n "örneklerini" de içerir.
Bir Örne i Çal rma. Yaz
belle e yükleyerek ve yaz
n talimatlar ndan bir ya da daha fazlas
gerçekle tirerek yaz
n "bir
örne ini çal
rs z". Çal maya ba lad ktan sonra, (talimatlar n gerçekle meye devam etmesinden ba ms z olarak) bellekten
silinene kadar bir örne in çal
farz edilir.
letim Sistemi Ortam “ letim sistemi ortam ”;
bir i letim sistemi örne inin tamam ya da bir k sm r veya ayr bir makine kimli i (ana bilgisayar ad veya bunun gibi bir benzersiz
tan
) olmas
mümkün k lan bir sanal (veya ba ka bir ekilde benzetilmi ) i letim sistemi örne idir veya ayr yönetim haklar r
ve
varsa, yukar da tan mlanan i letim sistemi örne inde veya k

mlar nda çal mak üzere yap land lm

uygulama örnekleridir.

ki i letim sistemi ortam vard r: Fiziksel ve sanal. Fiziksel bir i letim sistemi ortam do rudan fiziksel bir donan m sistemi üzerinde
çal mak üzere yap land lm r. Donan m sanalla rma yaz
(örn. Microsoft Virtual Server ya da benzer teknolojiler) çal rmak
veya donan m sanalla rma hizmetleri sunmak (örn. Microsoft sanalla rma teknolojisi ya da benzer teknolojiler) için kullan lan i letim
sistemi örne i de fiziksel i letim sistemi ortam n bir parças kabul edilir. Sanal i letim sistemi ortam , sanal (veya ba ka bir ekilde
benzetilmi ) bir donan m sisteminde çal mak üzere yap land lm r. Fiziksel bir donan m sistemi a
dakilerden herhangi birini ya da
ikisini birdeni içerebilir:
Bir fiziksel i letim sistemi ortam
bir veya daha fazla sanal i letim sistemi ortam .
Sunucu. “Sunucu”, sunucu yaz
donan m sistemi kabul edilir.

çal

SAP Confidential
SAP Software Use Rights TURKISH trGLOBAL.v.7-2012

rabilen bir fiziksel donan m sistemidir. Bir donan m bölümü veya blade'i ayr bir fiziksel
53

Fiziksel ve Sanal lemciler. Fiziksel bir i lemci, fiziksel bir donan m sistemindeki i lemcidir. Fiziksel i letim sistemi ortamlar fiziksel
lemci kullan r. Sanal bir i lemci, sanal (veya ba ka bir ekilde benzetilmi ) bir donan m sistemindeki i lemcidir. Sanal i letim sistemi
ortamlar sanal i lemciler kullan r. Bir sanal i lemcinin temel olu turan fiziksel donan m sistemindeki her fiziksel i lemciyle ayn say da i
parçac na ve çekirde e sahip oldu u kabul edilir.
Lisans Tayin Etme “Lisans tayin etmek”, lisans bir sunucu için belirlemek anlam na gelir.
2.

KULLANIM HAKLARI.
a. Sunucu Lisanslama. Sunucu yaz
n örneklerini bir sunucuda çal
lisanslar a
da aç kland
ekilde o sunucuya tayin etmelisiniz.
i.

rmadan önce gerekli yaz m lisans say

belirlemeli ve bu

Gerekli Lisans Say
Belirleme. Öncelikle ihtiyac z olan yaz m lisanslar n say
belirlemelisiniz. Bir sunucu için gereken
toplam yaz m lisans say , a
daki (A) ve (B) maddelerinde öngörülen yaz m lisanslar n toplam na e ittir.
(A) Sunucu yaz
örneklerini bir sunucudaki fiziksel i letim sistemi ortam nda çal
kulland her fiziksel i lemci için bir yaz m lisans gerekir.

rmak için fiziksel i letim sistemi ortam

n

(B) Sunucu yaz
örneklerini bir sunucudaki sanal i letim sistemi ortamlar nda çal rmak için her sanal i lemci ortam n kulland
her sanal i lemci için bir yaz m lisans gerekir. Sanal i letim sistemi ortam bir sanal i lemcinin bir k sm kullan yorsa, o k m tam
bir sanal i lemci say r.
b.

Sunucuya Gerekli Lisans Say

Tayin Etme.

i. Bir sunucu için gereken yaz m lisans say
belirlemenizin ard ndan bu yaz m lisanslar sunucuya tayin etmelisiniz. Söz konusu
sunucu, bu lisanslar n tamam için lisansl sunucudur. Ayn lisans birden fazla sunucuya tayin edemezsiniz. Bir donan m bölümü veya blade'i
ayr bir sunucu kabul edilir.
ii.
En son tayin etme i leminin üzerinden 90 gün geçtikten sonra yaz m lisans yeniden tayin edebilirsiniz. Lisansl sunucuyu kal
donan m hatas ndan ötürü kullan mdan ç kar rsan z yaz m lisans bundan daha k sa bir süre içerisinde yeniden tayin edebilirsiniz. Bir
lisans yeniden tayin ederseniz, lisans tayin etti iniz sunucu söz konusu lisans için yeni lisansl sunucu olur.
c.

Sunucu Yaz
n Örneklerini Çal rma Gerekli say daki yaz m lisans
tayin etti iniz her sunucu için belli herhangi bir zamanda
sunucu yaz
n herhangi bir say daki örne ini lisansl sunucu üzerindeki fiziksel ve sanal i letim sistemi ortamlar nda çal rabilirsiniz.
Ancak, bu i letim sistemi ortamlar n kulland
fiziksel ve sanal i lemcilerin toplam say
söz konusu sunucuya tayin edilen yaz m
lisanslar n say
a amaz.

d.

Ek Yaz mlar n Örneklerini Çal rma Ek yaz mlar yaln zca Lisans Veren taraf ndan sa lanan veya onun ad na sa lanan entegre yaz m
haz r teslim uygulamas yla ya da uygulama paketiyle ("Birle tirilmi Çözüm") birlikte kullan ld
sürece a
da belirtilen ek yaz mlar n
herhangi bir say da örne ini herhangi bir say da cihazda yer alan fiziksel veya sanal i letim sistemi ortamlar nda çal rabilir ya da ba ka bir
ekilde kullanabilirsiniz. Ek yaz mlar yaln zca sunucu yaz
yla do rudan kullanabilirsiniz veya di er ek yaz mlar yoluyla dolayl olarak
kullanabilirsiniz.
Business Intelligence Development Studio
Client Tools Backward Compatibility
Client Tools Connectivity
Client Tools Software Development Kit
Management Studio
Microsoft Sync Framework
SQL Server 2008 Books Online

e.

Çal ma Zaman yla S rl Yaz m Kullan .Yaz m, "Çal ma Zaman yla S rl Kullan m" yaz
r. Bu ekliyle, Birle tirilmi Çözüm'ün
bir parças olarak yaln zca Birle tirilmi Çözüm'ü çal rmak üzere kullan labilir. Yaz m (i) yeni yaz m uygulamalar geli tirmek için, (ii)
Birle tirilmi Çözüm'ün içerdikleri d nda herhangi bir yaz m uygulamas , veritaban veya tablolarla birlikte ve/veya (iii) ba ms z bir yaz m
uygulamas olarak kullan lamaz. Ancak üstteki bu hüküm mevcut tablolarda sorgu veya rapor çal rmak için bir araç kullanman
engellemez.

f.

Sunucular zda veya Depolama Medyas nda Örnekler Olu turma ve Depolama. Edindi iniz her yaz m lisans için a
haklar z vard r.
Sunucu yaz

n ve ek yaz mlar n herhangi bir say da örne ini olu turabilirsiniz.

Sunucular

n veya depolama medyan

Sunucu yaz
örneklerini çal
g.
3.

n herhangi birinde sunucu yaz

EK L SANSLAMA GEREKS
En Fazla Örnek Say
say
s rlayabilir.

b.

Ço ullama.

n ve ek yaz mlar n örneklerini depolayabilirsiniz.

ve ek yaz mlar n örneklerini yaln zca aç kland
ekilde yaz m lisanslar
n kapsam ndaki sunucu yaz
rma hakk
kullanmak üzere olu turabilir ve depolayabilirsiniz (örn. örnekleri üçüncü taraflara da tamazs

Eri im çin stemci Eri im Lisans (CAL) Gerekmemesi. Sunucu yaz
yoktur.

a.

daki ek

örneklerinize eri mek için di er cihazlarda CAL'lere ihtiyac

n
z).
z

MLER VE/VEYA KULLANIM HAKLARI.

. Yaz

n kendisi veya donan

z sunucudaki fiziksel ya da sanal i letim sistemi ortamlar nda çal abilecek örnek

daki

ba lant havuzu olu turma,
bilgileri yeniden yönlendirme ve
yaz ma do rudan eri en veya yaz
do rudan kullanan cihaz veya kullan
yaz
n do rudan yönetti i cihaz veya kullan say
azaltma
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(bazen "ço ullama" veya "havuz olu turma" olarak da ifade edilir) amaçlar için kulland
gerekli lisans say
azaltmaz.

z donan m ya da yaz mlar herhangi bir türdeki

c.

Kapsam çindeki Microsoft Programlar . Yaz m ba ka Microsoft programlar
kullan
z üzerinde geçerlidir.

da içerir. Bu programlara ili kin lisans ko ullar , programlar

d.

Sunucu Yaz
n Ayr lmamas . Aç kça izin verilmedi i sürece tek bir lisans kapsam ndaki sunucu yaz
birden fazla i letim sistemi
ortam nda kullanmak için ay ramazs z. letim sistemi ortamlar ayn fiziksel donan m sisteminde olsa bile bu ko ul geçerlidir.

e.

Üstlenme Sunucusu. Sunucu yaz
n örneklerini çal rd
z herhangi bir i letim sistemi ortam için geçici destek olarak ayn say da
pasif üstlenme örne ini ayr bir i letim sistemi ortam nda çal rabilirsiniz. Söz konusu i letim sistemi ortam nda kullan lan i lemci say , aktif
örneklerin çal
kar i letim sistemi ortam nda kullan lan i lemci say
a mamal r. Pasif üstlenme örneklerini lisansl sunucudan ba ka
bir sunucuda çal rabilirsiniz.

4.

NTERNET TABANLI H ZMETLER. Microsoft, yaz mla birlikte internet-tabanl hizmetler sa lamaktad r. Bu hizmetleri herhangi bir zamanda
de tirebilir veya iptal edebilir.

5.

MICROSOFT .NET FRAMEWORK VE POWERSHELL YAZILIMI. Yaz m, Microsoft .NET Framework ve PowerShell yaz mlar
yaz m bile enleri Windows'un parçalar r.

6.

BENCHMARK TEST .Yaz
n herhangi bir benchmark testinin üçüncü taraf sonuçlar
aç klamak için önceden Microsoft'un yaz
alman z gerekir. Ancak bu, Windows bile enleri için geçerli de ildir. Microsoft .NET Framework için a
ya bak n.

7.

MICROSOFT .NET FRAMEWORK. Yaz m, .NET Framework'ün (".NET Bile enleri") bir veya daha fazla bile enini içerir. Bu bile enlerde dahili
benchmark testi gerçekle tirebilirsiniz. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406 ba lant nda ortaya konulan ko ullara uydu unuz takdirde
söz konusu bile enlerde yap lan herhangi bir benchmark testinin sonuçlar aç klayabilirsiniz. Microsoft'la aran zda mevcut bulunabilecek herhangi
ba ka bir anla madan ba ms z olarak, bu benchmark testi sonuçlar
aç klarsan z, http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406 ba lant nda
ortaya konulan ayn ko ullara uygun olmas art yla, Microsoft sizin geçerli .NET Bile eniyle rekabet eden ürünlerinizde gerçekle tirdi i benchmark
testlerinin sonuçlar aç klama hakk na sahip olacakt r.

8.

L SANS KAPSAMI. Yaz m sat lmamaktad r, yaz
n lisans sa lanmaktad r. Bu anla ma size yaln zca yaz
kullanmak için baz haklar
vermektedir. Lisans Veren ve Microsoft di er tüm haklar sakl tutar. Bu s rlamaya ra men geçerli yasalar size daha fazla hak vermedi i sürece,
yaz
yaln zca bu anla mada aç kça izin verilen ekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yaz
n size belirli ekillerde kullan m olana
sa layan tüm teknik s rlamalar na uygun davran rs z. Daha fazla bilgi için, bkz. www.microsoft.com/licensing/userights.
unlar yapamazs
Yaz

iznini

z:
n teknik s

rlamalar

a maya çal mak;

Geçerli yasalar n aç kça izin verdi i kapsam haricinde ve bu ölçünün ötesinde, bu s
uygulamak, kaynak koduna geri döndürmek;
Bu s

içerir. Bu

rlamaya ra men, Yaz

rlamaya ra men Yaz ma tersine mühendislik

n bu Anla mada belirtilenden veya yasalarca izin verilenden fazla say da kopyas

Yaz

kopyalanmak üzere di erlerine vermek;

Yaz

kiralamak, finansal kiralamak veya ödünç vermek veya

Yaz

, ticari yaz m bar nd rma hizmetleri için kullanmak.

ç karmak;

Herhangi bir cihaz üzerinden yaz ma eri im haklar size Microsoft patentlerini veya Microsoft'un di er yaz m veya cihaza eri en cihazlardaki fikri
mülkiyet haklar uygulama hakk vermez.
9.

YEDEKLEME KOPYASI. Yaz m medyas
kullanabilirsiniz.

10. DOKÜMANTASYON. Bilgisayar
kopyalayabilir ve kullanabilir.

n bir yedek kopyas

za ya da dahili a

olu turabilirsiniz. Bu kopyay yaln zca yaz

n örneklerini olu turmak için

za geçerli eri imi olan herhangi bir ki i dokümantasyonu dahili ve referans amaçl olarak

11. SATILAMAZ YAZILIM. “NFR” ya da “Not for Resale” (Sat lamaz) olarak i aretli yaz mlar satamazs

z.

12. AKADEM K SÜRÜM YAZILIMI. "Academic Edition" (Akademik Sürüm) veya "AE" olarak i aretli yaz mlar kullanabilmeniz için "Nitelikleri Uygun
itim Kullan
" olmal
z. Nitelikleri Uygun E itim Kullan
olup olmad
bilmiyorsan z www.microsoft.com/education adresini ziyaret
edebilir veya ülkenizde hizmet veren Microsoft yan kurulu uyla irtibat kurabilirsiniz.
13. Ba ka Bir Cihaza Aktar m. Yaln zca Birle tirilmi
yükleyebilirsiniz. Aktar m i lemini gerekli lisans say

Çözüm'ün bir parças olarak kullan
z için yaz
kald rabilir ve ba ka bir cihaza
azaltmak için lisans cihazlar aras nda payla rmak üzere gerçekle tiremezsiniz.

14. ÜÇÜNCÜ TARAFA DEV R. Yaz
n ilk kullan
yaz
, bu anla may ve CAL'leri yaln zca Birle tirilmi Çözüm'ün bir parças olarak size
Lisans Veren taraf ndan sa lanan ya da onun ad na sa lanan Birle tirilmi Çözüm'ü devretme i leminin bir parças olarak do rudan ba ka bir son
kullan ya devredebilir. Devirden önce son kullan
bu anla man n yaz
n devri ve kullan
üzerinde geçerli oldu unu kabul etmelidir.
Yaz
n ba ka bir lisans na sahip olmad sürece ilk kullan yaz
n herhangi bir örne ini kendisinde tutamaz.
15.

HRACAT SINIRLAMALARI. Yaz m, Amerika Birle ik Devletleri'nin kanun ve yönetmeliklerine tabidir. Yaz m için geçerli olan tüm yerel ve
uluslararas ihracat kanun ve yönetmeliklerine uyman z gerekir. Bu kanunlara ihracat noktalar , son kullan lar ve son kullan m dahildir. Daha fazla
bilgi için, bkz. www.microsoft.com/exporting.

16. ANLA MANIN TAMAMI. Bu anla ma ve kulland
anla man n tamam te kil eder.

z ek ürünler, güncellemeler ve internet tabanl hizmetlerin ko ullar , yaz ma ili kin olarak

17. YASAL ETK . Bu anla mada belirli yasal haklar tan mlanm r. Ya ad
z ülke veya eyaletin kanunlar na göre di er haklara sahip olabilirsiniz.
Ayr ca, yaz
ald
z Lisans Veren ile ilgili ba ka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu anla ma, eyaletiniz veya ülkenizin yasalar n izin vermedi i
durumlarda, ülkenizin veya eyaletinizin yasalar uyar nca sahip oldu unuz haklar de tirmez.
18. BOZULMAYA DAYANIKLI DE LD R. YAZILIM BOZULMAYA DAYANIKLI DE LD R. L SANS VEREN, S ZE L SANSINI VERD
YAZILIMIN
ENTEGRE YAZILIM UYGULAMASINDA VEYA UYGULAMA PAKET NDE NASIL KULLANILACA INI BA IMSIZ OLARAK BEL RLEM
R
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VE MICROSOFT, YAZILIMIN BU TÜR B R KULLANIMA UYGUN OLDU UNUN BEL RLENMES
KONUSUNU L SANS VEREN'E BIRAKMI TIR.

N YETERL TESTLER N YAPILMASI

19. MICROSOFT H ÇB R GARANT VERMEMEKTED R. (A) YAZILIMLA VEYA (B) YAZILIMI B RL KTE ALDI INIZ YAZILIM UYGULAMASI VE
UYGULAMA PAKET YLE LG
HERHANG B R GARANT ALDIYSANIZ BU GARANT N YALNIZCA L SANS VEREN TARAFINDAN
SA LANDI INI, MICROSOFT'TAN KAYNAKLANMADI INI VE MICROSOFT'U BA LAMAYACA INI KABUL EDERS Z.
20. MICROSOFT BEL RL ZARARLAR AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜK TA IMAZ. MICROSOFT, YÜRÜRLÜKTEK YASALARIN
N VERD
EN
GEN
ÖLÇÜDE YAZILIMIN YA DA YAZILIMI B RL KTE ALDI INIZ YAZILIM UYGULAMASININ YA DA UYGULAMA PAKET N
KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN YA DA BUNLARLA
H ÇB R DOLAYLI, ÖZEL, SONUÇSAL VEYA
ZIMN ZARARDAN, DEVLET TARAFINDAN VER LEN CEZALAR DAH L OLMAK ÜZERE, SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. BU SINIRLAMA,
HERHANG B R TAZM NAT TEMEL AMACINDAN SAPSA DA GEÇERL OLACAKTIR. MICROSOFT H ÇB R EK LDE
YÜZ ELL ABD
DOLARININ (250.00 ABD dolar ) ÜZER NDE B R TUTARDAN SORUMLU DE LD R.
Microsoft ve SQL Server, Microsoft Corporation' n Amerika Birle ik Devletleri'nde ve/veya di er ülkelerdeki tescilli markalar

r.

Microsoft SQL Server 2008, Standard Edition (Server CAL Runtime) Software
Bu lisans ko ullar Microsoft yaz
elde etti iniz yaz m uygulamas veya uygulama paketinin lisans vereni ("Lisans Veren") ile sizin aran zda bir
anla ma te kil eder. Lütfen bunlar okuyun. Ko ullar, yukar da belirtilen yaz m ve varsa bu yaz
n içinde geldi i ortam için geçerlidir. Ayn zamanda,
yanlar nda ba ka ko ullar gelmedi i sürece bu yaz ma ili kin Microsoft
güncellemeleri,
ek ürünleri ve
nternet tabanl hizmetleri
için geçerlidir. Bu belirtilenlerin yan nda ba ka ko ullar gelirse, onlar geçerli olur. Microsoft Corporation veya yan kurulu lar ndan biri (birlikte "Microsoft"
olarak an lacakt r) yaz
n lisans Lisans Veren'e sa lam r.
BU YAZILIMI KULLANARAK KO ULLARI KABUL EDERS Z. KABUL ETM YORSANIZ YAZILIMI KULLANMAYIN. YAZILIMI KULLANMAK
YER NE PARA ADES YA DA KRED KAR ILI INDA SATIN ALDI INIZ YERE ADE ED N.
Bu ko ullar, yaz
n içerisinde bulunabilecek di er elektronik ko ullar n yerine geçer. Yaz
ko ullarla ihtilaf olu turursa, bu ko ullar geçerli olur.

n içerisindeki ko ullardan herhangi biri bu

BU L SANS KO ULLARINA UYDU UNUZ TAKD RDE, ALDI INIZ HER YAZILIM L SANSI

IDAK HAKLARA SAH P OLURSUNUZ.

1.

NA

GENEL BAKI .
a.

Yaz m. Yaz m,
sunucu yaz
ve
yaln zca sunucu yaz

b.

Lisans Modeli.Yaz

yla do rudan kullan labilecek veya di er ek yaz mlar yoluyla dolayl olarak kullan labilecek ek yaz mlar içerir.

n lisans

çal rd
z sunucu yaz
n örnek say ve
sunucu yaz
örneklerine eri en cihaz ve kullan
c.

lar n say

na göre verilir.

Lisanslama Terminolojisi.
Örnek.Yaz
n kurulum veya yükleme prosedürünü çal rarak yaz
n bir "örne ini" olu turursunuz. Ayr ca mevcut bir örne i
kopyalayarak da bir yaz
n örne ini olu turursunuz. Bu anla mada yaz ma yap lan at flar yaz
n "örneklerini" de içerir.
Bir Örne i Çal rma. Yaz
belle e yükleyerek ve yaz
n talimatlar ndan bir ya da daha fazlas
gerçekle tirerek yaz
n "bir
örne ini çal
rs z". Çal maya ba lad ktan sonra, (talimatlar n gerçekle meye devam etmesinden ba ms z olarak) bellekten
silinene kadar bir örne in çal
farz edilir.
letim Sistemi Ortam “ letim sistemi ortam ”;
bir i letim sistemi örne inin tamam ya da bir k sm r veya ayr bir makine kimli i (ana bilgisayar ad veya bunun gibi bir benzersiz
tan
) olmas
mümkün k lan bir sanal (veya ba ka bir ekilde benzetilmi ) i letim sistemi örne idir veya ayr yönetim haklar r
ve
varsa, yukar da tan mlanan i letim sistemi örne inde veya k mlar nda çal mak üzere yap land lm uygulama örnekleridir.
ki i letim sistemi ortam vard r: Fiziksel ve sanal. Fiziksel bir i letim sistemi ortam do rudan fiziksel bir donan m sistemi üzerinde
çal mak üzere yap land lm r. Donan m sanalla rma yaz
(örn. Microsoft Virtual Server ya da benzer teknolojiler) çal rmak
veya donan m sanalla rma hizmetleri sunmak (örn. Microsoft sanalla rma teknolojisi ya da benzer teknolojiler) için kullan lan i letim
sistemi örne i de fiziksel i letim sistemi ortam n bir parças kabul edilir. Sanal i letim sistemi ortam , sanal (veya ba ka bir ekilde
benzetilmi ) bir donan m sisteminde çal mak üzere yap land lm r. Fiziksel bir donan m sistemi a
dakilerden herhangi birini ya da
ikisini birdeni içerebilir:
Bir fiziksel i letim sistemi ortam
bir veya daha fazla sanal i letim sistemi ortam .
Sunucu. “Sunucu”, sunucu yaz
çal rabilen bir fiziksel donan m sistemidir. Bir donan m bölümü veya blade'i ayr bir fiziksel
donan m sistemi kabul edilir.
Lisans Tayin Etme“Lisans tayin etmek”, lisans bir cihaz veya kullan için belirlemek anlam na gelir.

2.

KULLANIM HAKLARI.
a.

Lisans Sunucuya Atama.
i.

ii.

Yaz m lisans kapsam ndaki bir sunucu yaz
n örne ini çal rmadan önce lisans sunucular zdan birine tayin etmelisiniz. Bu
sunucu, söz konusu lisans için lisansl sunucu olur. Ayn sunucuya ba ka yaz m lisanslar da tayin edebilirsiniz fakat ayn lisans birden
fazla sunucuya tayin edemezsiniz. Bir donan m bölümü veya blade'i ayr bir sunucu kabul edilir.

En son tayin etme i leminin üzerinden 90 gün geçtikten sonra yaz m lisans
yeniden tayin edebilirsiniz. Lisansl sunucuyu kal
donan m hatas ndan ötürü kullan mdan ç kar rsan z yaz m lisans
bundan daha k sa bir süre içerisinde yeniden tayin edebilirsiniz. Bir
lisans yeniden tayin ederseniz, lisans tayin etti iniz sunucu söz konusu lisans için yeni lisansl sunucu olur.
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b.

Sunucu Yaz
sunucu yaz

n Örneklerini Çal rma Lisansl sunucudaki fiziksel veya sanal i letim sistemi ortam nda bir seferde herhangi bir say daki
örne ini çal rabilirsiniz.

c.

Ek Yaz mlar n Örneklerini Çal rma Yaln zca Lisans Veren taraf ndan sa lanan veya onun ad na sa lanan entegre yaz m haz r teslim
uygulamas yla ya da uygulama paketiyle ("Birle tirilmi Çözüm") birlikte kullan
desteklemek amac yla a
da belirtilen ek yaz mlar n
herhangi bir say da örne ini herhangi bir say da cihazda yer alan fiziksel veya sanal i letim sistemi ortamlar nda çal rabilir ya da ba ka bir
ekilde kullanabilirsiniz. Ek yaz mlar yaln zca sunucu yaz
yla do rudan kullanabilirsiniz veya di er ek yaz mlar yoluyla dolayl olarak
kullanabilirsiniz.
Business Intelligence Development Studio
Client Tools Backward Compatibility
Client Tools Connectivity
Client Tools Software Development Kit
Management Studio
Microsoft Sync Framework
SQL Server 2008 Books Online

d.

Sunucular zda veya Depolama Medyas nda Örnekler Olu turma ve Depolama. Edindi iniz her yaz m lisans için a
haklar z vard r.

daki ek

Sunucu yaz
n ve ek yaz mlar n herhangi bir say da örne ini olu turabilirsiniz.
Sunucular
n veya depolama medyan n herhangi birinde sunucu yaz
n ve ek yaz mlar n örneklerini depolayabilirsiniz.
Sunucu yaz
ve ek yaz mlar n örneklerini yaln zca aç kland
ekilde yaz m lisanslar
n kapsam ndaki sunucu yaz
örneklerini çal rma hakk
kullanmak üzere olu turabilir ve depolayabilirsiniz (örn. örnekleri üçüncü taraflara da tamazs z).
e.
3.

Kapsam çindeki Microsoft Programlar . Yaz m ba ka Microsoft programlar
programlar kullan
z üzerinde geçerlidir.

EK L SANSLAMA GEREKS
a.

n

da içerir.Bu programlara ili kin lisans ko ullar ,

MLER VE/VEYA KULLANIM HAKLARI.

stemci Eri imi Lisanslar (CAL'ler).
i.

Sunucu yaz
örneklerinize do rudan veya dolayl olarak eri en her cihaz ya da kullan
tayin etmeniz gereklidir. Bir donan m bölümü veya blade'i ayr bir cihaz kabul edilir.

için bir SQL Server 2008 CAL'si alman z ve

Sunucu yaz
örneklerine Çal ma Grubu Sürümü CAL'leri ile eri emezsiniz.
Bir SBS 2008 etki alan ndaki sunucu yaz
örneklerinize eri mek için SQL Server 2008 CAL'leri yerine Windows Small Business
Server (“SBS”) 2008 CAL Suite for Premium Users or Devices kullanabilirsiniz.
Bir EBS etki alan ndaki sunucu yaz
örneklerinize eri mek için SQL Server 2008 CAL'leri yerine Windows Essential Business
Server (“EBS”) 2008 CAL Suite for Premium Users or Devices kullanabilirsiniz.
Sunucu yaz
örneklerini çal rmak üzere lisanslanm sunucular zdan hiçbirinde CAL'ye gerek yoktur.
Yaln zca bu örnekleri yönetmek amac yla sunucu yaz
örneklerinize eri mek için kulland
z en fazla iki cihaz veya kullan
için CAL'ye gerek yoktur.
CAL'leriniz sunucu yaz
n daha eski sürümlerdeki örneklerine eri iminize izin verir ancak daha yeni sürümlerine eri menize izin
vermez. Daha eski bir sürümün örneklerine eri iyorsan z söz konusu sürüme kar k gelen CAL'leri de kullanabilirsiniz
ii.

CAL Türleri. Biri cihazlar di eri ise kullan lar için olmak üzere iki tür CAL vard r. Her cihaz CAL'si, herhangi bir kullan taraf ndan
kullan lan bir tek cihaz n lisansl sunucular zdaki sunucu yaz
örneklerine eri mesine izin verir. Her kullan CAL'si, herhangi bir
cihaz kullanan bir tek kullan
n lisansl sunucular zdaki sunucu yaz
örneklerine eri mesine izin verir. Cihaz ve kullan
CAL'lerinin bir kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

iii.

CAL'lerin Yeniden Tayin Edilmesi. A

daki seçeneklerden birini gerçekle tirebilirsiniz:

Cihaz CAL'nizi bir cihazdan di erine ya da kullan CAL'nizi bir kullan dan di erine kal olarak yeniden tayin edebilirsiniz.
lk cihaz kullan m d yken cihaz CAL'nizi bir ödünç alan cihaza veya kullan
n bulunmad
zaman kullan CAL'nizi kal
olmayan bir çal ana geçici olarak yeniden tayin edebilirsiniz.
b.

Çal ma Zaman yla S rl Yaz m Kullan .Yaz m, "Çal ma Zaman yla S rl Kullan m" yaz
r. Bu ekliyle, yaln zca Birle tirilmi
Çözüm'le birlikte kullan labilir. Yaz m (i) yeni yaz m uygulamalar geli tirmek için, (ii) Birle tirilmi Çözüm'ün içerdikleri d nda herhangi bir
yaz m uygulamas , veritaban veya tablolarla birlikte ve/veya (iii) ba ms z bir yaz m uygulamas olarak kullan lamaz. Ancak üstteki bu
hüküm mevcut tablolarda sorgu veya rapor çal rmak için bir araç kullanman engellemez. Bu anla man n di er ko ullar uyar nca bir CAL,
Birle tirilmi Çözüm'ün bir parças olarak size lisanslanan ve teslim edilen sunucu yaz
n yaln zca Çal ma Zaman yla S rl sürümünün
örneklerine eri menize izin verir.

c.

En Fazla Örnek Say
say
s rlayabilir.

d.

Ço ullama.

. Yaz

n kendisi veya donan

z sunucudaki fiziksel ya da sanal i letim sistemi ortamlar nda çal abilecek örnek

daki

ba lant havuzu olu turma,
bilgileri yeniden yönlendirme ve
yaz ma do rudan eri en veya yaz
do rudan kullanan cihaz veya kullan
yaz
n do rudan yönetti i cihaz veya kullan say
azaltma
(bazen "ço ullama" veya "havuz olu turma" olarak da ifade edilir) amaçlar için kulland
gerekli lisans say
azaltmaz.
e.

say

azaltma ya da
z donan m ya da yaz mlar herhangi bir türdeki

Sunucu Yaz
n Ayr lmamas . Aç kça izin verilmedi i sürece tek bir lisans kapsam ndaki sunucu yaz
birden fazla i letim sistemi
ortam nda kullanmak için ay ramazs z. letim sistemi ortamlar ayn fiziksel donan m sisteminde olsa bile bu ko ul geçerlidir.
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f.

Üstlenme Sunucusu. Sunucu yaz
n örneklerini çal rd
z herhangi bir i letim sistemi ortam için geçici destek olarak ayn say da
pasif üstlenme örne ini ayr bir i letim sistemi ortam nda çal rabilirsiniz. Pasif üstlenme örneklerini lisansl sunucudan ba ka bir sunucuda
çal rabilirsiniz.

4.

NTERNET TABANLI H ZMETLER. Microsoft, yaz mla birlikte internet-tabanl hizmetler sa lamaktad r. Bu hizmetleri herhangi bir zamanda
de tirebilir veya iptal edebilir.

5.

.NET FRAMEWORK VE POWERSHELL YAZILIMI. Yaz m, Microsoft .NET Framework ve PowerShell yaz mlar
Windows'un parçalar r.

6.

BENCHMARK TEST .Yaz
n herhangi bir benchmark testinin üçüncü taraf sonuçlar
aç klamak için önceden Microsoft'un yaz
alman z gerekir. Ancak bu, Windows bile enleri için geçerli de ildir. Microsoft .NET Framework için a
ya bak n.

7.

MICROSOFT .NET FRAMEWORK. Yaz m, .NET Framework'ün (".NET Bile enleri") bir veya daha fazla bile enini içerir. Bu bile enlerde dahili
benchmark testi gerçekle tirebilirsiniz. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406 ba lant nda ortaya konulan ko ullara uydu unuz takdirde
söz konusu bile enlerde yap lan herhangi bir benchmark testinin sonuçlar aç klayabilirsiniz. Microsoft'la aran zda mevcut bulunabilecek herhangi
ba ka bir anla madan ba ms z olarak, bu benchmark testi sonuçlar
aç klarsan z, http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406 ba lant nda
ortaya konulan ayn ko ullara uygun olmas art yla, Microsoft sizin geçerli .NET Bile eniyle rekabet eden ürünlerinizde gerçekle tirdi i benchmark
testlerinin sonuçlar aç klama hakk na sahip olacakt r.

8.

L SANS KAPSAMI. Yaz m sat lmamaktad r, yaz
n lisans sa lanmaktad r. Bu anla ma size yaln zca yaz
kullanmak için baz haklar
vermektedir. Lisans Veren ve Microsoft di er tüm haklar sakl tutar. Bu s rlamaya ra men geçerli yasalar size daha fazla hak vermedi i sürece,
yaz
yaln zca bu anla mada aç kça izin verilen ekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yaz
n size belirli ekillerde kullan m olana
sa layan tüm teknik s rlamalar na uygun davran rs z. Daha fazla bilgi için, bkz. www.microsoft.com/licensing/userights. unlar yapamazs z:
Yaz

n teknik s

rlamalar

rlamaya ra men, Yaz

iznini

a maya çal mak;

Geçerli yasalar n aç kça izin verdi i kapsam haricinde ve bu ölçünün ötesinde, bu s
uygulamak, kaynak koduna geri döndürmek;
Bu s

içerir. Bu yaz m bile enleri

rlamaya ra men Yaz ma tersine mühendislik

n bu Anla mada belirtilenden veya yasalarca izin verilenden fazla say da kopyas

Yaz

kopyalanmak üzere di erlerine vermek;

Yaz

kiralamak, finansal kiralamak veya ödünç vermek veya

Yaz

, ticari yaz m bar nd rma hizmetleri için kullanmak.

ç karmak;

Herhangi bir cihaz üzerinden yaz ma eri im haklar size Microsoft patentlerini veya Microsoft'un di er yaz m veya cihaza eri en cihazlardaki fikri
mülkiyet haklar uygulama hakk vermez.
9.

YEDEKLEME KOPYASI. Yaz m medyas
kullanabilirsiniz.

10. DOKÜMANTASYON. Bilgisayar
kopyalayabilir ve kullanabilir.

n bir yedek kopyas

za ya da dahili a

olu turabilirsiniz. Bu kopyay yaln zca yaz

n örneklerini olu turmak için

za geçerli eri imi olan herhangi bir ki i dokümantasyonu dahili ve referans amaçl olarak

11. SATILAMAZ YAZILIM. “NFR” ya da “Not for Resale” (Sat lamaz) olarak i aretli yaz mlar satamazs

z.

12. AKADEM K SÜRÜM YAZILIMI. "Academic Edition" (Akademik Sürüm) veya "AE" olarak i aretli yaz mlar kullanabilmeniz için "Nitelikleri Uygun
itim Kullan
" olmal
z. Nitelikleri Uygun E itim Kullan
olup olmad
bilmiyorsan z www.microsoft.com/education adresini ziyaret
edebilir veya ülkenizde hizmet veren Microsoft yan kurulu uyla irtibat kurabilirsiniz.
13. Ba ka Bir Cihaza Aktar m. Yaln zca Birle tirilmi
yükleyebilirsiniz. Aktar m i lemini gerekli lisans say

Çözüm'ün bir parças olarak kullan
z için yaz
kald rabilir ve ba ka bir cihaza
azaltmak için lisans cihazlar aras nda payla rmak üzere gerçekle tiremezsiniz.

14. ÜÇÜNCÜ TARAFA DEV R. Yaz
n ilk kullan
yaz
, bu anla may ve CAL'leri yaln zca Birle tirilmi Çözüm'ün bir parças olarak size
Lisans Veren taraf ndan sa lanan ya da onun ad na sa lanan Birle tirilmi Çözüm'ü devretme i leminin bir parças olarak do rudan ba ka bir son
kullan ya devredebilir. Devirden önce son kullan
bu anla man n yaz
n devri ve kullan
üzerinde geçerli oldu unu kabul etmelidir.
Yaz
n ba ka bir lisans na sahip olmad sürece ilk kullan yaz
n herhangi bir örne ini kendisinde tutamaz.
15.

HRACAT SINIRLAMALARI. Yaz m, Amerika Birle ik Devletleri'nin kanun ve yönetmeliklerine tabidir. Yaz m için geçerli olan tüm yerel ve
uluslararas ihracat kanun ve yönetmeliklerine uyman z gerekir. Bu kanunlara ihracat noktalar , son kullan lar ve son kullan m dahildir. Daha fazla
bilgi için, bkz. www.microsoft.com/exporting.

16. ANLA MANIN TAMAMI. Bu anla ma ve kulland
anla man n tamam te kil eder.

z ek ürünler, güncellemeler ve internet tabanl hizmetlerin ko ullar , yaz ma ili kin olarak

17. YASAL ETK . Bu anla mada belirli yasal haklar tan mlanm r. Ya ad
z ülke veya eyaletin kanunlar na göre di er haklara sahip olabilirsiniz.
Ayr ca, yaz
ald
z Lisans Veren ile ilgili ba ka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu anla ma, eyaletiniz veya ülkenizin yasalar n izin vermedi i
durumlarda, ülkenizin veya eyaletinizin yasalar uyar nca sahip oldu unuz haklar de tirmez.
18. BOZULMAYA DAYANIKLI DE LD R. YAZILIM BOZULMAYA DAYANIKLI DE LD R. L SANS VEREN, S ZE L SANSINI VERD
YAZILIMIN
ENTEGRE YAZILIM UYGULAMASINDA VEYA UYGULAMA PAKET NDE NASIL KULLANILACA INI BA IMSIZ OLARAK BEL RLEM
R
VE MICROSOFT, YAZILIMIN BU TÜR B R KULLANIMA UYGUN OLDU UNUN BEL RLENMES
N YETERL TESTLER N YAPILMASI
KONUSUNU L SANS VEREN'E BIRAKMI TIR.
19. MICROSOFT H ÇB R GARANT VERMEMEKTED R. (A) YAZILIMLA VEYA (B) YAZILIMI B RL KTE ALDI INIZ YAZILIM UYGULAMASI VE
UYGULAMA PAKET YLE LG
HERHANG B R GARANT ALDIYSANIZ BU GARANT N YALNIZCA L SANS VEREN TARAFINDAN
SA LANDI INI, MICROSOFT'TAN KAYNAKLANMADI INI VE MICROSOFT'U BA LAMAYACA INI KABUL EDERS Z.
20. MICROSOFT BEL RL ZARARLAR AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜK TA IMAZ. MICROSOFT, YÜRÜRLÜKTEK YASALARIN
N VERD
EN
GEN
ÖLÇÜDE YAZILIMIN YA DA YAZILIMI B RL KTE ALDI INIZ YAZILIM UYGULAMASININ YA DA UYGULAMA PAKET N
KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN YA DA BUNLARLA
H ÇB R DOLAYLI, ÖZEL, SONUÇSAL VEYA
ZIMN ZARARDAN, DEVLET TARAFINDAN VER LEN CEZALAR DAH L OLMAK ÜZERE, SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. BU SINIRLAMA,
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HERHANG B R TAZM NAT TEMEL AMACINDAN SAPSA DA GEÇERL OLACAKTIR. MICROSOFT H ÇB R
DOLARININ (250.00 ABD dolar ) ÜZER NDE B R TUTARDAN SORUMLU DE LD R.
Microsoft ve SQL Server, Microsoft Corporation' n Amerika Birle ik Devletleri'nde ve/veya di er ülkelerdeki tescilli markalar

SAP Confidential
SAP Software Use Rights TURKISH trGLOBAL.v.7-2012

EK LDE

YÜZ ELL ABD

r.

59

Ek 5 - Adres Dizinleri için Giri Ko ullar
1.

AVUSTRALYA ADRES D

(AUSTRALIAN POSTAL CORPORATION):

1.1 Tan mlar
“AMAS”, yaz
n do ru DPID'i do rulama, e le tirme ve ekleme becerisine ba olarak yaz
de erlendiren ve onaylayan bir program olan
Australia Post’s Address Matching Approval System (zaman zaman revize edilen AMAS el kitab nda aç klanan) anlam na gelmektedir.
“Australia Post”, Australian Postal Corporation anlam na gelmektedir.
“Barkod Fiyatland rma”, Australia Post’un zaman zaman de en posta teslim etme yeri kurallar na göre postaya yazd lan barkodla birlikte
Lisansl Yaz m kullan larak haz rlanm posta için özel posta fiyatlar r.
"Gizli Bilgiler", PAF tasar

, belirtimi veya içeri i de dahil olmak üzere Australia Post'un gizli bilgileri anlam na gelmektedir.

“Teslimat Noktas Belirleyici” veya “DPID”, Australia Post taraf ndan teslimat noktalar
üzere geli tirilen, sekiz karakterli kod anlam na gelmektedir.
"Son Kullan

", bu hükümlerin ba lay

“Biti Tarihi”, Lisans Anla mas

n benzersiz

ekilde belirlenmesine olanak sa lamak

oldu u taraf anlam na gelmektedir.

n sona erdi i tarih anlam na gelmektedir.

"Fikri Mülkiyet Haklar " unlar kapsar: telif hakk , ticari marka, tasar m, patent, yar iletken veya devre tasar
haklar , ticaret, i letme veya irket
adlar nda yönelik haklar ve genel olarak "fikri mülkiyet" terimi dahilindeki böyle haklar ve Anla madan önce veya sonra Avustralya veya herhangi
ba ka bir yerde bu haklar için yap lan tevdiler ve tesciller.
"SAP Yaz
Son Kullan

", AMAS'a uygun olarak SAP taraf ndan üretilen, Australia Post taraf ndan onaylanan ve (PAF ile birlikte kullan ld
n adres veritaban dosyalar do rulayan, e le tiren, düzelten ve do ru DPID'lar ekleyen yaz m versiyonudur.

nda) SAP'nin ve

"PAF", Australia Post taraf ndan olu turulan ve Australia Post'un posta teslim edebilece i adreslerle ilgili bilgi içeren bir veritaban olan Posta
Adresi Dosyas anlam na gelir, PAF'taki her adres kayd yla ili kili bilgiler unlar içerir:
(a)
(b)

bir DPID
do ru adres biçiminde adres ayr nt lar .

“ zin Verilen Amaç”, Son Kullan
(a)
(b)
(c)

taraf ndan u ekilde posta listelerinin ve/veya veritabanlar

n olu turulmas

r:

adresleri e le tirerek, düzelterek, i leyerek, ekleyerek, s ralayarak, kar la rarak ve/veya do rulayarak (birlikte "do rulama" olarak
an lacakt r) ve
do rulanan adreslere DPID'lar ekleyerek ve
ayr DPID'lar kar k gelen adresle e le tirerek
U ARTLA K hiçbir yaz m, liste veya veritaban , PAF'a tersine mühendislik uygulanmas na veya bu Anla mada izin verilmeyen herhangi bir
kullan ma olanak tan yan i levsellik içeremez.

"Test Standard ", zin Verilen Amaç için SAP Yaz
onaylamak üzere Australia Post taraf ndan belirlenen bir yaz m performans standard
Test standard Australia Post taraf ndan yay nlanan AMAS El Kitab nda (AMAS Program El Kitab (zip pdf)
daha ayr nt olarak aç klanm r.

r.

1.2. Lisans
1.2.1 SAP Yaz
Son Kullan taraf ndan yaln zca Lisans Süresi boyunca ve ancak zin Verilen Amaç için kullan labilir.
1.2.2 Son Kullan PAF' elinde bulundurma ve kullanmayla ilgili olarak Ki isel Mahremiyet Hakk De ikli i (Özel Sektör) Yasas 2000 ile
de tirilen Ki isel Mahremiyet Hakk Yasas 1988'in hükümlerine uyacakt r.
1.2.3 Son Kullan
unlar Kabul ve Beyan Eder:
(a) Australia Post SAP Yaz
n kendisi taraf ndan belirlenen Test Standard na uygun oldu unu onaylar;
(b) SAP Yaz
n Australia Post taraf ndan onaylanmas , Australia Post'un SAP Yaz
n Son Kullan
n amaçlar na uygun
oldu unu onaylamas ve Son Kullan
n yaz
kullanmaya muktedir oldu unu onaylamas anlam na gelmez ve
(c) SAP Yaz
n özellikleri veya performans yla ilgili tüm sorular Australia Post'a de il SAP'ye yönlendirilecektir.
1.2.4 SAP, bu gibi güncellemeler Australia Post taraf ndan kendisine ula
ld kça, ay sonunu izleyen 30 gün içinde, üç ayl k dönemlere ait
PAF'lar Son Kullan ya temin etmeyi taahhüt eder. SAP bu güncellemeleri Son Kullan ya, SAP Yaz
nda yükseltme yaparak
sa layabilir.
1.3. Fikri Mülkiyet Haklar
1.3.1 Son Kullan , PAF' n ve PAF ile ilgili Fikri Mülkiyet Haklar n daima Australia Post'un mülkiyeti oldu unu kabul ve beyan eder. Bu
Anla madaki hiçbir husus, PAF ile ilgili Fikri Mülkiyet Haklar n devri olarak alg lanamaz. PAF, önceden Australia Post'un yaz izni
al nmadan sat lamaz, kopyalanamaz veya da lamaz.
2.

AVUSTURYA ADRES D

(ÖSTERREICHISCHE POST):

Bu ürün, adres yay nlama ve servis sa lama alanlar nda i yapan Lisans Sahipleri taraf ndan kullan lamaz.
Lisans Sahipleri ürünü yaln zca kendi irket içi amaçlar için kullanabilir. Bu ürün, adres yay nlama ve servis sa lama alanlar nda i yapan Lisans
Sahipleri taraf ndan kullan lamaz. Lisans Sahibi bu alanda faaliyet gösteriyorsa, do rudan tedarikçiden geçerli bir lisans almak Lisans Sahibinin
sorumlulu undad r.
Lisans Sahiplerine ürünü yaln zca irket içi do rulama amac yla kullanma izni verilir. Lisans Sahipleri verileri ba ka bir tüzel ki ili e herhangi bir
servis sa lamak için kullanamaz. Lisans Sahibi herhangi bir tüzel ki ili e servis sa lamak istiyorsa,
do rudan tedarikçiden geçerli bir lisans almak Lisans Sahibinin sorumlulu undad r. Ba ka bir tüzel ki ilik kapsam nda kullan m ayr bir lisans
gerektirir.
nternet Uygulamas Kullan ”, Yaz m Ürünlerinin Son Kullan
n yerinde, üçüncü taraflar n eri ebilece i
gelmektedir. Bu gibi üçüncü taraflarca eri ebilirlik, Son Kullan
n kendi dahili i amaçlar yla s rl r.
“Çevrimd

Kullan m”, Son Kullan

ekilde kullan lmas anlam na

taraf ndan tesis i modelinde kullan m anlam na gelmektedir.
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3.

KANADA (CANADA POST)
Canada Post posta adresi dosyalar (“PAF”) düzenli olarak güncellenir ve Lisans Sahibi Canada Post PAF' yaln zca SAP dizin güncellemesi
mektubunda veya http://help.sap.com/ adresinde bulundan SAP destek web sitesinde yay nlanan dönemde kullanabilir. zin verilen kullan m
tarihleri “Directories – Canada, [Ay/Y l]” adl dosyada bulunabilir (burada ay ve y l, ilgili PAF güncellemesinin tarihine kar k 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 Güncellenmi Canada Post PAF' almas ndan sonra eski Canada Post PAF' güncel PAF ile
de tirecektir.

4.

ALMANYA ADRES DIZINI (DEUTSCHE POST DIREKT):
Lisans Sahiplerinin verileri herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir servis sa lamak için kullanmalar na izin verilmez. Özellikle, Lisans Sahiplerinin
ürünü da tmas na izin verilmez. Lisans Sahiplerine ürünü yaln zca irket içi do rulama amac yla kullanma izni verilir. Lisans Sahipleri verileri
ba ka bir tüzel ki ili e herhangi bir servis sa lamak için kullanamaz. Lisans Sahibi herhangi bir tüzel ki ili e servis sa lamak istiyorsa, do rudan
tedarikçiden geçerli bir lisans almak Lisans Sahibinin sorumlulu undad r. Ba ka bir tüzel ki ilik kapsam nda kullan m ayr bir lisans gerektirir. Lisans
Sahiplerinin ürünü da tmas na izin verilmez.

5.

GEOCODING FOR US BY NAVTEQ, GEOCODING FOR CANADA BY NAVTEQ, GEOCODING FOR FRANCE BY NAVTEQ (NAVTEQ):
Veriler (“Veriler”) Lisans Sahibi'nin dahili kullan
NAVTEQ Tedarikçileri taraf ndan kabul edilen a
© 2008 NAVTEQ. Tüm haklar sakl

için sa lanm r, yeniden sat lamaz. Telif hakk yla korunur ve sizin taraf
daki art ve ko ullara tabidir.

zdan ve NAVTEQ ve

r.

Kanada için geçerli olan Veriler includes unlar içeren Kanada yetkili mercilerinden al nan 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 yay nlamaya ve satmaya ili kin inhisari olmayan United States Postal Service® lisans na sahiptir.
©United States Postal Service® 2008. Fiyatlar United States Postal Service® taraf ndan belirlenmemi veya onaylanmam r ve kontrol
edilmemektedir. A
daki ticari markalar ve tesciller USPS'ye aittir: United States Postal Service, USPS ve ZIP+4.
Kullan m Kapsam Lisans Sahibi bu Verileri, yaln zca dahili i operasyonlar nda Lisans Sahibi'nin sahip oldu u lisanslar kapsam nda SAP
Application ö eleri ile birlikte kullanaca
; servis bürosu, zaman payla
veya di er benzer amaçlarla kullanmayaca
kabul eder. Buna ba
olarak ancak a
daki paragraflarda belirtilen k tlamalara tabi olmak ko uluyla Lisan Sahibi bu Verileri yaln zca Verileri (i) görüntülemesinin ve
(ii) kaydetmesinin gerekli oldu u durumlarda, telif hakk bildirimlerini kald rmamak ve Verileri hiçbir ekilde de tirmemek ko uluyla kopyalayabilir.
Lisans Sahibi bu Verilerin herhangi bir k sm n kopyas
yeniden üretmeyece ini, de tirmeyece ini, parçalara ay rmayaca
ve söz konusu
kopya üzerinde tersine mühendislik uygulamayaca
kabul eder ve kanunen askine mecbur kal nmad kça, herhangi bir amaçla bu kopyay yan
irketlerinize aktaramaz veya da tamaz. Çoklu disk setleri yaln zca SAP taraf ndan tam bir set olarak sa lanmas ko uluyla aktar labilir veya
sat labilir, alt set olarak sat lamaz.
tlamalar Lisans Sahibi'ne SAP taraf ndan unlar gerçekle tirmek üzere aç kça lisans sa lanmad kça ve önceki paragraf herhangi bir s rlama
olu turmaks n, Lisans Sahibi (a) bu Verileri yüklenmi veya ba lan lm olan herhangi bir ürünle, sistemle veya uygulamayla birlikte; ayr ca araç,
araç navigasyonu, konumland rma, gerçek zamanl yol bulma yard , filo yönetimi veya benzer özelliklere sahip uygulamalarla birlikte; veya (b)
herhangi bir konumland rma cihaz yla ya da cep telefonlar , avuç içi bilgisayarlar, el bilgisayarlar , ça cihazlar ve ki isel dijital yard mc lar (PDA)
dahil olmak üzere ancak bunlarla s rl kalmamak ko uluyla tüm mobil veya kablosuz ba lant özelli ine sahip cihazlarla birlikte kullanamaz.
Uyar 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 Te kil Etmez. Bu Veriler size “oldu u gibi” sa lanm r ve Lisans Sahibi bu Verileri riski kendisine ait olmak üzere kullanaca
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 Kurulu u Son Kullan lar . Veriler, Amerika Birle ik Devletleri hükümetince veya hükümeti ad na al yorsa ya da Amerika Birle ik Devletleri
taraf ndan özel olarak verilmi benzer haklara sahip veya bu haklar arayan bir kurum taraf ndan al yorsa, Veriler 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101'de
tan mland
ekilde “ticari ürün” olarak kabul edilir ve Giri Ko ullar 'na göre lisanslanm r. Teslim veya tedarik edilen Verilerin her bir kopyas
aretlenmelidir ve a
daki “Kullan m Bildirimi”ne uygun ekilde gömülü hale getirilmeli ve söz konusu Bildirim'e uygun ekilde kullan lmal r:
Kullan m Bildirimi
Yüklenici (Üretici/ Tedarikçi) Ad : NAVTEQ
Yüklenici (Üretici/Tedarikçi) Adresi: 425 W. Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
Bu Veriler FAR 2.101'de tan mland
ekilde ticari bir üründür ve Verilerin sa land bu Son Kullan
© 2008 NAVTEQ – Tüm haklar sakl r.

artlar 'na tabidir.

Veriler di er ülkeler için SAP'nin yaz m ürünleriyle ba lant bir ekilde dahil edilirse veya da
rsa ya da Lisans Sahibi ilgili ülkelerden al nan
verileri kullan rsa a
daki tedarikçi ko ullar /telif hakk bildirimleri gerekti i ekilde Son Kullan Ko ullar 'ndan hariç tutulmal r:
Bölge

Bildirimi

Avustralya

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

Avusturya
“© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen”
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6.

rvatistan, K br s, Estonya, Letonya,
Litvanya, Moldova, Polonya,
Slovenya ve/veya Ukrayna

“© EuroGeographics”

Fransa

daki bildirim Verilerin her kopyas nda bulunmal
“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.”

Birle ik Krall k

“Based upon Crown Copyright material.”

Yunanistan

“Copyright Geomatics Ltd.”

r ve ayr ca ambalaj üzerinde de bulunabilir:

Macaristan

“Copyright © 2003; Top-Map Ltd.”

talya

“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”

spanya

“Información geográfica propiedad del CNIG”

sveç

“Based upon electronic data

National Land Survey Sweden.”

sviçre

“Topografische Grundlage:

Bundesamt für Landestopographie.“

YEN ZELANDA (NEW ZEALAND POST):
Lisans Sahibi, Yeni Zelanda Adres Dizinini elinde bulundurma ve kullan
yönetmeliklerin gerekliliklerine uygun davranmal r.
Lisans Sahibi Yeni Zelanda Adres Dizininde bulunan bilgileri gizli tutmal

yla ilgili olarak Gizlilik Yasas 1993 ve di er geçerli yasa ve

r.

Lisans Sahibi Land Information New Zealand (“LINZ”) ve Crown'un SAP'ye lisanslanan ve Yeni Zelanda Adres Dizinine dahil edilmi mutlak ve
inhisari malzemeleri elinde bulundurdu unu ve LINZ ile Crown'un bu malzemelerle ilgili fikri mülkiyet veya telif haklar
Lisans Sahibine veya
Lisans Verene devretmedi ini anlad
kabul ve beyan eder. Lisans Sahibi ayr ca, LINZ ve Crown'un hiçbir durumda bu Anla mayla ba lant
olarak Lisans Sahibi veya ba ka herhangi bir ki i taraf ndan ya anan herhangi bir kay p veya zarardan (LINZ veya Crown bu gibi bir kay p veya
zarar n gerçekle ebilece inden haberdar edilmi olsalar dahi ve do rudan kay p, dolayl kay p, sonuçsal kay p, kâr kayb , kesinti kayb veya veri
kayb da dahil ancak bunlarla s rl olmamak üzere) sorumlu tutulamayaca
kabul ve beyan eder. LINZ veya Crown'un bu maddede belirtti i
sorumluluk feragatlerinden herhangi biri uygulanamaz durumdaysa veya geçersiz k nd ysa, LINZ ve Crown'un bu Anla maya istinaden veya Yeni
Zelanda Adres Dizinlerinin kullan ndan, ço alt lmas ndan, de tirilmesinden, bundan derlemeler veya türev çal malar olu turulmas ndan
(Lisans Sahibi veya ba ka bir ki i taraf ndan) kaynaklanan sorumluluklar , bu sorumluluk ister haks z fiil (ihmal de dahil olmak üzere), tarafs zl k
veya di er hususlardan kaynaklan yor olsun, GST hariç Lisans Sahibinin kay p veya zarara yol açan Yeni Zelanda Adres Dizinlerinde bulunan
malzeme için Lisans Sahibinin ödedi i tutardan daha fazla olamaz. Sözle meler (Ortakl k) Yasas 1982 ba lam nda, bu hüküm LINZ ve Crown'a
kar sa lamaktad r ve bunlar taraf ndan yürürlü e al nabilir.
Lisans Sahibi Yeni Zelanda Adres Dizinlerini ve ilgili tüm dokümanlar , i amac yla ald
burada geçerli olmad
kabul ve beyan eder.
7.

ve Tüketici Haklar Yasas 1993'ün (Yeni Zelanda)

SPANYA (DEYDE):
Lisans Sahibi, spanya'da tüm Data Services ve Data Quality Management versiyonlar nda kullan lan Adres Dizini DEYDE-STREETFILES' n fikri
mülkiyet haklar nDEYDE'ye ait oldu unu beyan ve kabul eder.

8.

SVIÇRE ADRES DIZINI (SCHWEIZERISCHE POST):
Lisans Sahibi sa lanan hiçbir veriyi çekemez. Lisans Sahiplerine ürünü yaln zca irket içi do rulama amac yla kullanma izni verilir. Lisans Sahipleri
verileri ba ka bir tüzel ki ili e herhangi bir servis sa lamak için kullanamaz. Ba ka bir tüzel ki ilik kapsam nda kullan m ayr bir lisans gerektirir.

9.

BIRLE IK KRALLIK (ROYAL MAIL)
NOT – UK Royal Mail Giri Ko ullar bu metinde "Ek 3" olarak an lacakt r.
BK Adres Dizinleri için Royal Mail Giri Ko ullar (“Royal Mail Terms”)
öyle ki, SAP AG (“Çözüm Sa lay ”), BK adres verileri ("Veriler") için 1 Nisan 2010 tarihi itibar yla Royal Mail Group Ltd. ile bir Veri Lisans
Anla mas ve bir Veri Servis Anla mas imzalam r;
öyle ki, Veri Lisans Anla mas , baz ko ullar n SAP ("Üçüncü Taraf Çözüm Sa lay
öyle ki, Son Kullan

") taraf ndan Son Kullan

ya iletilmesini öngörür;

lar Royal Mail ko ullar na uymay kabul eder;

Bu nedenle, Üçüncü Taraf Çözüm Sa lay

ve Son Kullan

u hususlar üzerine anla maya varm

r:

BÖLÜM 1 – GENEL HÜKÜMLER
1.
Bölüm 2'de “Çözüm Sa lay
”na yap lan herhangi bir at f, Verinin (veya bir bölümünün) kullan lmas için lisanslanan ilgili Son Kullan veya
Üçüncü Taraf Sonuç Sa lay ya lisans veren Çözüm Sa lay
veya Üçüncü Taraf Sonuç Sa lay
r. Bölüm 2'de kullan lan tan ml terimlerden
herhangi biri, Bölüm 2 Madde 1'de aksi belirtilmedi i sürece bu Anla man n ana gövdesinde Madde 1.1'de belirtilen anlama sahiptir.
2.1 Üçüncü Taraf Çözüm Sa lay

a

daki durumlarda Son Kullan

Anla mas ndaki Royal Mail Ko ullar

feshedebilir:

2.1.1 Son Kullan , Son Kullan
Anla mas ndaki Royal Mail Ko ullar ndan herhangi birini ihlal ederse ve ihlalin telafi edilebilir durumda
olmas nda, söz konusu ihlalin Çözüm Sa lay taraf ndan yaz olarak bildirilmesini izleyen yirmi (20) Günü içerisinde telafi etmezse;
2.1.2 Son Kullan borçlar ödeyemezse veya ba ka bir ekilde iflas ederse veya Son Kullan
n baz veya tüm varl klar için bir al
al tayin edilirse veya Son Kullan
n borçlar için herhangi bir düzenleme, uzla ma veya olu um teklif edilirse veya bu Son Kullan
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gerçekle tirilirse veya Son Kullan
tasfiye i lemleri ba lat rsa veya Son Kullan
için tasfiye i lemleri veya di er iflas ba lat rsa veya Son
Kullan
n faaliyet gösterdi i herhangi bir yasama bölgesinde benzer olaylar meydana gelirse;
2.1.3 Son Kullan , Royal Mail taraf ndan gizli olarak nitelendirilmi veya bu Anla mada Gizli Bilgi oldu u belirtilmi Royal Mail ile ilgili herhangi bir
bilgiyi if a ederse;
2.2 u artla ki, bu Anla man n ana metnindeki Madde 12'ye istinaden, Son Kullan
otomatik olarak feshedilir;

Anla mas ndaki Royal Mail Ko ullar , Anla ma sona erdi inde

2.3 u artla ki, bu Anla man n ana metnindeki Madde 12'ye istinaden, Son Kullan Anla mas ndaki Royal Mail Ko ullar
veya feshedilmesi durumunda, Son Kullan , söz konusu fesih veya sona erme tarihini izleyen on iki (12) ay içinde:
(i) Üçüncü Taraf Çözüm Sa lay
na (söz konusu oldu u durumlarda) Verilerin tüm kopyalar
birlikte sa lanan tüm dokümantasyonu iade etmelidir veya

n erken sona ermesi

(ve bu Verilerin herhangi bir parças ) ve bunlarla

(ii) Verilerin tüm kopyalar (ve bu Verilerin herhangi bir parças ) ve bunlarla birlikte sa lanan tüm dokümantasyonu daimi olarak silmeli veya imha
etmelidir; her durumda, makul olarak sildi i veya imha etti i zaman bunu yaz olarak Üçüncü Taraf Çözüm Sa lay
na bildirmelidir ve
2.4 Royal Mail'e, Sözle meler (Üçüncü Taraflar n Haklar ) Yasas 1999'a istinaden Royal Mail Ko ullar
sa lamal r.

do rudan yürürlü e sokma olana

BÖLÜM 2 - ROYAL MAIL KO ULLARINI KISMEN ÇEREN KO ULLAR
1.

TANIMLAR

1.1 Ba lam n gerektirdi i ekilde, a

daki kelimeler u anlamlar ta r:

“Alias”, ‘Semt’, ‘Cadde’, ‘Alias - Teslimat Noktas ’ ve ‘Ülke Takma Ad ’ ayr nt lar

içeren ‘Alias Dosyas ’ olarak bilinen veritaban anlam na gelir;

“Ortak”, Ortakl k Sözle mesine giren ve buna göre faaliyet gösteren bir i letme anlam na gelir;
“Ortakl k Sözle mesi” Ek 3, Tablo 1, Bölüm 4 Madde 1.9'da belirtilen anlama gelir;
“Ortakl k Grubu”, Son Kullan taraf ndan olu turulmu veya i letilen, her biri söz konusu Son Kullan ile bir Ortakl k Sözle mesi imzalam
az on (10) Ortak (Çözüm Sa lay ile yaz olarak ba ka ekilde anla lmad sürece) ve Son Kullan dan olu an bir a r;
“Ortakl k Grubu Sahibi”, bir Ortakl k Grubunu kuran veya i leten Son Kullan

en

anlam na gelir;

“Ortakl k Grubu Çözümü”, Çözüm Sa lay
taraf ndan Son Kullan ya sa lanan ve bu Anla man n izin verdi i ölçüde Ortakl k Grubundaki
Ortaklar taraf ndan kullan lan bir Çözümdür (harici i lem çözümü d nda);
“Temizlenmi Mü teri Veritaban ”, Son Kullan
anlam na gelir;
“Temizlenmi Son Kullan
Veritaban anlam na gelir;

taraf ndan Veritaban (veya herhangi bir ö esi) Temizli i yap lm

Veritaban ” Son Kullan

bir Mü teri Veritaban

taraf ndan Veritaban (veya herhangi bir ö esi) Temizli i yap lm

bir Son Kullan

“Gizli Bilgiler”, taraflardan birinin veya Royal Mail'in i letme, operasyonlar, mü teriler, süreçler, bütçeler, ürün bilgileri, know-how ve stratejilerle
ilgili gizli ve müseccel türden (bilgisayar yaz
, veritabanlar ve veriler, fiziksel nesneler ve örnekler de dahil ancak bunlarla s rl olmamak üzere
sunum veya ileti im biçiminden ba ms z olarak) bilgiler anlam na gelir;
“Kurumsal Lisans Web Sitesi”, Kurumsal Lisans Sahiplerini s ralayan ve genel olarak PAF® kullan
imzalayan ki iler taraf ndan kullan labilen Royal Mail Web Sitesi anlam na gelir;

için Royal Mail ile bir lisans anla mas

“Kurumsal Lisans Sahibi”, Royal Mail ile yap lan "Kurumsal Grup Lisans Anla mas " olarak bilinen bir anla maya istinaden PAF® kullan
için lisans verilmi bir tüzel ki ilik anlam na gelir;
“Olu turulan Veriler”, Veri Olu turma i leminin sonucu olarak Son Kullan
olmayan bir veritaban olu turmak için kullan lan tüm veriler anlam nda gelir;

Veritaban na veya Mü teri Veritaban na eklenen veya daha önce

“Mü teri Veritaban ”, bu Lisans Anla mas na istinaden gerçekle tirilen herhangi bir Veritaban Temizli inden önce mevcut olan bir Son Kullan
Mü terisinin elektronik kay t, veritaban veya posta listesi derlemesi anlam na gelir;
“Veri”, Çözüm Sa lay
taraf ndan tedarik edilen herhangi bir ürün, servis veya çözüm taraf ndan içerilen ve Son Kullan
n bu Lisans
Anla mas n ko ullar na istinaden almay seçti i PAF® ve/veya Alias olarak bilinen veritabanlar ve bunlar n ekstreleri ve güncellemeleri anlam na
gelir;
“Veri Olu turma”, bir çözüm taraf ndan içerilen veya di er Verilerin a
anlam na gelir:
(i) herhangi bir PAF® Kayd veya PAF® Kay tlar

daki amaçlarla yeni bir Kay t veya Kay tlar olu turmak üzere kullan

ve/veya

(ii) herhangi bir PAF® Kayd Ö esi veya PAF® Kayd Ö elerini
bir Son Kullan

Veritaban veya bir Mü teri Veritaban na eklemek veya daha önce mevcut olmayan yeni bir veritaban olu turmak;

“Veri Tedariki Arac ”, Verilerin Son Kullan

ya tedarik edildi i veya kullan

“Veritaban Temizli i”, Verileri kullanarak bir Son Kullan
gelir ve unlar içerir:

na sunuldu u format anlam na gelir;

Veritaban veya bir Mü teri Veritaban

i lemekle ilgili herhangi bir faaliyet anlam na

(i)

Son Kullan

(ii)

Son Kullan
Veritaban veya Mü teri Veritaban nda mevcut bir Kayd n Verilerdeki giri le ayn bilgileri içerecek
de tirilmesi;

(iii) Son Kullan

Veritaban veya Mü teri Veritaban nda mevcut bir Kayd n, Verilerdeki giri le ayn oldu unun do rulanmas ;

Veritaban veya Mü teri Veritaban nda mevcut bir Kayd n bir “PAF® format nda” standartla
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(iv) Son Kullan
aretlenmesi;

Veritaban veya Mü teri Veritaban nda mevcut bir Kayd n Verilerdeki giri le ayn oldu unu göstermek için bayraklanmas veya

(v)

Veritaban veya Mü teri Veritaban nda mevcut bir Kayda Verilerden tüketilen daha fazla bilgi eklenmesi ve/veya

Son Kullan

(vi) Son Kullan

Veritaban veya Mü teri Veritaban nda mevcut mükerrer kay tlar n çekilmesi.

Veri Olu turma bunlara dahil de ildir;
“Teslimat Noktas ”, postan n teslim edilece i Posta Kodu da dahil olmak üzere eksiksiz bir posta adresi (i veya ev) anlam na gelir;
“Son Kullan

”, Çözüm Sa lay

yla bu Lisans Anla mas

“Son Kullan
Mü terisi”, Son Kullan
imzalam bir mü terisi anlam na gelir;

imzalayan tek tüzel ki ilik anlam na gelir;

n, Son Kullan

yla söz konusu mü teri ad na Veritaban Temizli i yapmak için yaz

bir anla ma

“Son Kullan
Veritaban ”, bu Lisans Anla mas na istinaden gerçekle tirilen herhangi bir Veritaban Temizli inden önce mevcut olan Son
Kullan
n elektronik kay t, veritaban veya posta listesi derlemesi anlam na gelir;
“Avrupa Komisyonu Onayl Aktarmalar”, ki isel verilerin: (a) Avrupa Ekonomik Alan na (b) zaman zaman Avrupa Komisyonu taraf ndan ki isel
bilgilerin korunmas için yeterli düzeyde koruma sa lad
onaylanan di er ülkelere veya (c) Avrupa Komisyonu taraf ndan ki isel bilgilerin
korunmas için yeterli düzeyde koruma sa lad onaylanan mevzuat veya yap lara sahip di er ülkelere aktar lmas anlam na gelir;
“Harici lem Çözümü”, Son Kullan
n, Servis Al lar na ürünler ve servisler sundu u ve bir Servis Al
taraf ndan girilen bir adres veya
posta kodunu yakalayabilecek, do rulayabilecek, güncelleyebilecek veya de tirebilecek kamuya aç k bir Web Sitesi (veya teknik aç dan dengi)
letti i bir Çözüm anlam na gelir;
“Fikri Mülkiyet Haklar ”, patentler, faydal modeller, ticari markalar, hizmet markalar , tasar m haklar (tescilli veya tescilsiz), telif haklar , veritaban
haklar , yar iletken topo rafyas haklar , müseccel bilgi haklar ve benzeri di er müseccel haklar ve dünyan n herhangi bir yerinde mevcut veya
gelecekte elde edilecek bu gibi haklarla ilgili tüm uygulamalar, geni letmeler ve yenilemeler de dahil ancak bunlarla s rl olmamak üzere tüm fikri
ve s nai mülkiyet haklar anlam na gelir;
“Dahili

lem Çözümü”, Son Kullan

n

lemler arac

yla kendi dahili kullan

için Verilere eri ebildi i bir Çözüm anlam na gelir;

“Lisans Anla mas ”, ekleriyle birlikte (varsa) bu anla man n metnini olu turan ko ullar anlam na gelir;
“S rl Kay t Seçimi”, Son Kullan taraf ndan seçilen ve en fazla dört (4) kom u Posta Kodu Alan nda maksimum iki yüz bin (200.000) PAF®
Kayd na eri im sa layan bir seçenektir;
“Yük Dengeleme Amaçlar ”, kaynak kullan
di er malzemeleri birçok bilgisayar, a ba lant

optimize etmek, yan t süresini en aza indirmek ve güvenilirli i artt rmak için i , veri, yaz m ve
veya di er kaynaklara bölme amaçlar anlam na gelir;

“Arama Çözümü”, Son Kullan
n Servis Al lar na telefon, cep telefonu, PDA, internet ve teknik dengi üzerinden servis sundu u ve Servis
Al
n kendi ki isel kullan
için tek tek adresler veya Posta Kodlar elde etmesine olanak tan yan bir Çözümdür;
“Maksimum Veri Dönü ü”, bu Madde 1'de verilen " lem" tan

ndaki anlama sahiptir;

"PAF®", Birle ik Krall k'taki, zaman zaman de tirilebilen tüm bilinen teslimat adresleri ve Posta Kodlar bilgilerini içeren ve ’Posta Kodu Adres
Dosyas ’ olarak bilinen veritaban veya bunun bir parças anlam na gelmektedir. “PAF” Royal Mail'in tescilli bir ticari markas r;
zin Verilen Alt Sözle me Amaçlar ”, Son Kullan ya veri depolama ve/veya bili im teknolojileri servisleri sa lanmas n veya bunlar n Son
Kullan
n kendi dahili i amaçlar için, Son Kullan ad na faaliyet gösteren bir alt yüklenici taraf ndan sa lanmas n amaçlar anlam na gelir;
“Posta Kodu” Royal Mail'in sahip oldu u ve Royal Mail taraf ndan geli tirilmi ve Royal Mail taraf ndan bir adresi veya birçok adresi tan mlamak
üzere atanm , tek bir alfanümerik kod anlam na gelir;
“Posta Kodu Alan ”, Posta Kodunun ilk iki alfabe karakterinden olu an d
“Kay t”, bir Teslimat Noktas veya Teslimat Noktas ayr nt lar n bir k sm
bir veri kümesine yap lan tek bir giri veya toplu giri ler anlam na gelir;

k sm yla tan mlanan alan anlam na gelir;
içeren ve ayn zamanda i letme veya tüketici ad

içermesi de olas

“Royal Mail”, Royal Mail Group Limited anlam na gelir;
“Servis Al
”, ücret ödeyen bir mü teri olarak veya ba ka ekilde Son Kullan dan ürünler veya servisler alan bir al anlam na gelir. Herhangi
bir kar kl ktan kaç nmak için böyle bir al
n üçüncü taraf oldu u ve bizzat Son Kullan
n bir temsilcisi olmad göz önünde bulundurulmal r.
“Çözüm”, Çözüm Sa lay
n sahip oldu u, Verilerin veya Verilerin herhangi bir parças n tedarik edilmesi veya kullan ma sunulmas yla (ham
Veri sa lama da dahil olmak üzere) ilgili olarak Verilerin veya Verilerin herhangi bir parças n de tirilmesi veya geli tirilmesi, dahil edilmesi,
bunlar kullan larak olu turulmas veya bunlardan yararlan larak türetilmesi için ürün, servis veya çözümdür. Bu gibi bir ürün, servis veya çözüm: (i)
herhangi bir cihaz, çözüm, yaz m veya veritaban dahil olmak üzere herhangi bir biçimde üretilebilir; (ii) yaz formda veya elektronik olarak
üretilmi olabilir ve (iii) Verilere ek olarak i levler, yaz m, servisler veya ba ka veriler içerebilir.
"Çözüm Sa lay ", Royal Mail (veya yetkilendirilmi bir ba ka ki i taraf ndan alt lisanslanan) taraf ndan Son Kullan
Çözümlerini zenginle tirmek üzere Verilerin kopyalar ve güncellemelerini elde etme lisans verilen ki idir.
“Süre”, Çözüm Sa lay

ve Son Kullan

lara sundu u kendi

aras nda belirlenen dönemdir.

lem”, bir Teslimat Noktas (veya bir k sm ) ve/veya bir Teslimat Noktas yla ilgili Alias verileriyle ilgili bir sorguya yan t olarak bu sorgunun
do rulamas ve/veya maksimum yüz (100) Teslimat Noktas içeren veri döndürme (“Maksimum Veri Döndürme”) ve döndürülen bu Teslimat
Noktalar yla ilgili Alias verileri anlam na gelir. Herhangi bir kar kl ktan kaç nmak için unlar göz önünde bulundurulmal r:
(i)

Teslimat Noktalar

n parçalar ndan (tamam yerine) meydana gelen veriler döndürülebilir;

(ii)

Döndürülen verilerde daha fazla arama yapmak (böyle bir arama sonucunda ek veri döndürülmemesi
say lmaz;

(iii) Maksimum Veri Döndürme say
n üzerinde veri döndürülmesi bir ilave “ lem” veya ilave
döndürülen veri miktar na ba olarak);
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art yla) bir ba ka

lem” olarak

lemler” olarak kabul edilir (uygun oldu unda
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"Kullan

", Son Kullan

ya ait irket içi ayr bir i istasyonu veya terminal veya avuç içi ya da ba ka bir ta nabilir cihazd r ve

Günü”, Cumartesi, Pazar ve ngiltere'deki tatil günleri hariç herhangi bir gündür.
1.2

Ba lam aksini gerektirmedikçe, tekil kullan lan kelimeler ço ul anlamlar
kelimeler firmalar veya i letmeleri temsil edebilir ve tersi de geçerlidir.

1.3

Bu Lisans Anla mas n ana metnindeki veya eklerdeki herhangi bir madde ile çeli ki veya tutars zl k söz konusu oldu u takdirde, yaln zca
ilgili çeli ki veya tutars zl k ölçüsünde ana metin geçerlidir.

1.4

Madde ba klar kullan m kolayl

1.5

Bu Lisans Anla mas nda herhangi bir kanun, yönetmelik, emir veya benzeri bir ö eye yap lan at flar daha sonra de
olas ekliyle söz konusu kanun, yönetmelik, emir veya benzeri bir ö eye yap lan at flard r.

2.

için verilmi tir ve bu Lisans Anla mas

da ta r ve tersi de geçerlidir; ki ileri betimlemek için kullan lan

n yap

etkilemez.
iklik yap lm

olmas

L SANS

Son Kullan Çözümdeki Verileri, Çözüm Sa lay taraf ndan Son Kullan ya sa land
ekliyle, inhisari olmayan, devredilemez, geri al namaz
temelde ve bu Lisans Anla mas n ko ullar na uygun olarak belirlenen Süre boyunca (daha önce feshedilmemesi kayd yla) kullanmal r.
3.

VER KULLANIMINA YÖNEL K SINIRLAMALAR

3.1 Kullan ma Yönelik Genel K

tlamalar

3.1.1

Son Kullan
Verileri, bu Lisans Anla mas na istinaden aç kça izin verilen kapsam nda ve yaln zca kendi irket için gereksinimleri için
kullanmal r.

3.1.2

Bu Lisans Anla mas nda aç kça izin verilmedi i sürece Son Kullan

unlar yapmamal

r:

3.1.2.1 Verilerden veya Çözümlerden herhangi birini, üçüncü taraflara sa lamak veya sunmak üzere kendi ürünlerini veya servislerini
olu turmak için kullanmak;
3.1.2.2 Verileri tamamen veya k smen kopyalamak veya ço altmak (madde 3.1.3 ve 3.1.4'e tabidir), çekmek, yay nlamak veya yeniden
kullanmak;
3.1.2.3 Verileri k smen veya tamamen herhangi bir üçüncü tarafa aktarmak, satmak, lisanslamak, da tmak veya ba ka bir ekilde eline
geçmesini sa lamak;
3.1.3

Son Kullan
alabilir.

yaln zca yedekleme, güvenlik, acil durum kurtarma ve test amac yla makul ölçüde gerekli oldu u kadar yla Verilerin kopyas

3.1.4

Son Kullan
ayr ca Yük Dengeleme Amac için makul ölçüde gerekli oldu u kadar yla sa lanan Verilerin e kopyalar
yapabilir. Son
Kullan bu gibi kopyalar n ba ka herhangi bir amaçla kullan lmad ndan emin olmal ve söz konusu kopyalar olu turdu unda Çözüm
Sa lay
bu durumdan haberdar etmelidir.

3.1.5

Bu Lisans Anla mas nda aç kça belirtilmedi i sürece Son Kullan
3.1.5.1 Söz konusu Veri Olu turma i leminin Verilerin bir kopyas
almadan herhangi bir Veri Olu turma i lemi yürütmek;

unlar yapmamal

r:

almak olmas d

nda önceden Çözüm Sa lay

n yaz

onay

3.1.5.2 Ek 3 Tablo 1'in hükümlerine ek olarak herhangi bir Olu turulmu Veri veya Olu turulmu Veri içeren (k smen veya tamamen)
herhangi bir veritaban veya veritaban kopyas na eri im vermek veya bunlar tedarik etmek.
3.1.6

Son Kullan
Veritaban Temizli ini ancak kendi Son Kullan
Veritabanlar ve Mü teri Veritabanlar için gerçekle tirebilir (bu gibi
Veritaban Temizli i i lemi gerçekle tirmek ve Temizlenmi bir Mü teri Veritaban , Mü teri Veritaban olarak kaynak Son Kullan
Mü terisine tedarik etmek “Büro Servisleri” olarak bilinir) di erleri için gerçekle tiremez ve u artlara tabidir:
3.1.6.1 Son Kullan

Veritabanlar ile ilgili olarak daima maddeler 3.1.7 ila 3.1.11'deki hükümlere uyar ve

3.1.6.2 Mü teri Veritabanlar ile ilgili olarak daima Ek 3 Tablo 1 Bölüm 6'daki hükümlere uyar.
3.1.7

Son Kullan söz konusu Temizlenmi Son Kullan Veritabanlar
yaln zca kendi irket içi gereksinimlerine yönelik olarak ve maddeler
3.1.8 ila 3.1.10'a uygun ekilde üçüncü taraflara tedarik için kullanma yetkisine sahiptir.

3.1.8

Maddeler 3.1.9 ve 3.1.10 çerçevesinde:
3.1.8.1 “ba veritabanlar serisi”, tek bir veritaban ndan veya Son Kullan
kaynaklanan veritabanlar da içerir (ancak bunlarla s rl de ildir);

veya Son Kullan

Mü terisinden do rudan veya dolayl olarak

3.1.8.2 “önemli ölçüde tümü” ifadesi niteliksel veya niceliksel olarak kullan labilir ve Royal Mail'in kanaatine göre makul bir ölçü olarak
belirlenir;
3.1.8.3 “normal veri tedariki faaliyetleri” terimi Son Kullan taraf ndan üçüncü taraflara adres veritaban servisleri sa lamakla ilgili günlük
leriyle ba lant veya bunlar n bir parças olarak gerçekle tirilen ve denk geldi i ekilde posta kurulu lar na veya di er posta listesi
al lar na posta listesi tedariki ve pazar ara rmalar için örnek adresi listeleri sa lama da dahil (ancak bunlarla s rl olmamak üzere)
gerçekle tirilen faaliyetleri içerir; fakat Son Kullan
taraf ndan ba ka veritaban temizli i yap lmas
veya Son Kullan
taraf ndan
herhangi bir üçüncü tarafa Temizlenmi Son Kullan
Veritaban
ço altma lisans verilmesini ve bunun veritaban temizli i amac yla
kullan lmas kapsamaz ve
3.1.8.4 bir “kapsaml posta adresi veritaban ” ifadesinin herhangi bir tan , Birle ik Krall k, ngiltere, skoçya, Galler veya Kuzey rlanda'daki
teslimat noktalar n önemli ölçüde tümünü içeren bir adres veritaban veya anlam ya da etki bak ndan oldukça benzer bir tan
kapsar.
3.1.9

Birle ik Krall k, ngiltere, skoçya, Galler veya Kuzey rlanda'daki teslimat noktalar n önemli ölçüde tümünü içeren herhangi bir
Temizlenmi Son Kullan
Veritaban (tek bir veritaban veya bir ba
veritabanlar serisinin parças olarak) Birle ik Krall k, ngiltere,
skoçya, Galler veya Kuzey rlanda'daki teslimat noktalar n tümünü veya önemli ölçüde tümünü içerir ve Son Kullan
taraf ndan bir
üçüncü tarafa yaln zca madde 3.1.10'un hükümleri do rultusunda sa lanabilir.

3.1.10 Birle ik Krall k, ngiltere, skoçya, Galler veya Kuzey rlanda'daki teslimat noktalar
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n önemli ölçüde tümünü içeren herhangi bir
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Temizlenmi Son Kullan
Veritaban (tek bir veritaban veya bir ba
veritabanlar serisinin parças olarak) Son Kullan
taraf ndan
üçüncü taraflara (“Birinci Düzeyde Üçüncü Taraflar”) ve bu gibi Birinci Düzeyde Üçüncü Taraflar taraf ndan di er üçüncü taraflara
( kinci Düzeyde Üçüncü Taraflar”) ancak u artlarla sa lanabilir:
3.1.10.1 Son Kullan veya herhangi bir üçüncü taraf Temizlenmi Son Kullan Veritaban "ana" kapsaml posta adresi veritaban veya
"orijinal" kapsaml posta adresi veritaban veya benzer tan mda bir veritaban olarak tan tamaz, pazarlayamaz, temsil edemez veya
tutamaz;
3.1.10.2 Bu gibi Temizlenmi Son Kullan Veritaban Son Kullan taraf ndan bir Birinci Düzeyde Üçüncü Tarafa veya Birinci Düzeyde
Üçüncü Taraf taraf ndan kinci Düzeyde Üçüncü Tarafa, her durumda yaln zca normal veri tedariki faaliyetlerinin bir parças olarak
sa lanabilir;
3.1.10.3 kinci Düzeyde Üçüncü Tarafa yap lacak böyle bir tedarik, Temizlenmi Son Kullan Veritabanlar n söz konusu kinci Düzeyde
Üçüncü Taraf taraf ndan daima irket içi amaçlarla kullan lmas (ve ba ka üçüncü taraflara sa lanmamas ) ko uluna tabidir;
3.1.10.4 kinci Düzeyde Üçüncü Tarafa yap lacak böyle bir tedarik, söz konusu kinci Düzeyde Üçüncü Taraf n Temizlenmi Son Kullan
Veritaban veya bunun önemli bir k sm üçüncü taraflara vermek için ço altmamas ve herhangi bir kopyas almamas ko uluna tabidir;
3.1.10.5 Bu Lisans Anla mas n Süresi ve sona ermesinden sonraki alt (6) y ll k dönemde, Birinci Düzeyde Üçüncü Taraflara ve kinci
Düzeyde Üçüncü Taraflara yap lacak herhangi bir tedarik, Temizlenmi Son Kullan Veritaban içeren veya bundan olu an, Royal Mail'in
söz konusu Temizlenmi Son Kullan Veritaban na eklenmi ve elektronik olarak herhangi bir yaz m kopyas na gömülmü ve ka t kopya
olarak eklenmi PAF® dosyas ile temizlendi ini belirten bir kal bildirime tabidir.
Bu madde 3.1.10'un hükümleri bu Lisans Anla mas

n sonra ermesinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

3.1.11 Son Kullan
makul ölçüde olmas ko uluyla u bildirimi k rtasiye malzememleri ve reklam malzemelerinde kullanabilir; buna bu Lisans
Anla mas n sona ermesinden sonra izin verilmez: “[Son Kullan
n Ad ] veritabanlar
Royal Mail’in PAF® ve Alias veritabanlar yla
lemektedir.”
3.1.12 Bu Lisans Anla mas n Süresi ve sona ermesinden sonraki üç (3) y ll k dönemde, Son Kullan , talep üzerine yirmi (20) i günü içinde
Çözüm Sa lay
na, Temizlenmi Son Kullan Veritaban n tedarik edildi i tüm üçüncü taraflar n ad ve irtibat ayr nt lar sa layacakt r.
Bu madde 3.1.12'nin hükümleri bu Lisans Anla mas sona erdikten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.
3.1.13 Ek 3 Tablo 1'deki hükümler (Geli mi Seçenekler) Son Kullan
n Arama Çözümü, Harici lem Çözümü, Geni letilmi Kullan m Çözümü,
Ortakl k Grubu Çözümü veya Arac Grubu Çözümü olan veya içeren bir Çözüm ald nda veya buna eri ebildi inde veya Büro Servisleri
vermek istedi inde de geçerli olacakt r.
3.2 Veri Korumas
3.2.1

Taraflar, Veri Koruma Yasas 1998, Avrupa Parlamentosunun 95/46/EC say Direktifi ve bunlar n uygulamaya geçirilmesi veya
yürütülmesiyle ilgili olarak haz rlanan tüm mevzuat ve/veya yönetmelikleri (“Veri Koruma Gereklilikleri”) göz önünde bulundurmal r. Son
Kullan , Royal Mail'in Veriler dahilindeki tüm ki isel veriler bak ndan veri denetleyicisi oldu unu kabul ve beyan eder. Royal Mail ve
Çözüm Sa lay
, Son Kullan
n, temizlenmi , de tirilmi veya ba ka bir ekilde kendi veri taban nda bulunan tüm ki isel veriler
bak ndan veri denetleyicisi oldu unu kabul ve beyan eder. Son Kullan kendisini, Çözüm Sa lay
veya Royal Mail'i Veri Koruma
Gerekliliklerinin ihlali durumuna dü ürecek hiçbir faaliyette ve ihmalde bulunmamay kabul eder ve tüm Taraflar di erlerine, bu Lisans
Anla mas na istinaden Veri Koruma Gerekliliklerine yönelik tüm yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt eder. Son Kullan a
dakileri
kabul eder:
3.2.1.1 Veriler dahilindeki ki isel verileri kazayla veya yasa d
olarak imha edilmeye, de
korumak için uygun teknik ve operasyonel önlemleri uygulamaya geçirmek;

tirilmeye, izinsiz if aya veya eri ime kar

3.2.1.2 Veriler dahilindeki ki isel verilerle ilgili olarak do rudan veri sahiplerinden veya dolayl olarak Çözüm Sa lay
ndan, Bilgi
Sorumlusu veya ba ka bir yasa yürütme yetkilisinden gelen sorgular gecikmeden çözümlemesi için Royal Mail'e yönlendirmek;
3.2.1.3 Royal Mail'in uyumlulu u sa lamak için gereksinim duymas halinde yapt
talep üzerine Royal Mail'e, Veriler dahilindeki ki isel
verilerle ilgili olarak, veri sahibi eri im haklar dahil olmak üzere veri sahiplerinin haklar do rultusunda veya Bilgi Sorumlusuna gönderilecek
bilgi bildirimlerini sa lamak ve
3.2.1.4 bu Lisans Anla mas n süresi boyunca, Veriler dahilindeki ki isel verileri Avrupa Komisyonu Taraf ndan Onaylanan Aktar mlar
na girmeyen herhangi bir ekilde aktarma niyeti söz konusu oldu unda, böyle bir aktar
yapmadan önce Royal Mail’in onay almak
ve masraflar Son Kullan ya ait olmak üzere, Royal Mail'in ki isel verilerin yeterli düzeyde korunmas
sa lamak için talep etti i ek
dokümanlar , anla malar veya sözle meleri imzalamak.
Bu madde 3.2 ba lam nda “veri denetleyicisi”, “veri sahibi”, “ki isel veri” ve “i leme”, Veri Koruma Yasas 1998'de belirtilen anlamlar
ta maktad r.
3.3 Alt Yüklenici
3.3.1

Son Kullan

alt yüklenicilerine Verileri veya Veri eri imini yaln zca a

3.3.1.1 Çözüm Sa lay

daki amaçlarla ve bunlar için gerekli oldu u ölçüde sa layabilir:

na veri depolama ve/veya bili im teknolojileri servisleri sa lanmas ve/veya

3.3.1.2 alt yüklenicinin Son Kullan

n kendi irket içi i leri için Son Kullan

ad na faaliyet gösteriyor olmas

ve her durumda Verilerin yaln zca Son Kullan
n kendi irket içi i leri için kullan lmas ve alt yüklenicinin kendi i leri veya yarar na
kullan lmamas ve her seferinde madde 3.3.2'ye uygun olarak kullan lmas .
3.3.2

Son Kullan

unlar sa lamal

r:

3.3.2.1 Çözüm Sa lay
Son Kullan
n böyle bir alt yüklenici kullanma iste ine talebi izleyen on (10) gün içinde önceden yaz onay
vermelidir ve Son Kullan Çözüm Sa lay
veya Royal Mail'i (uygun oldu u ekilde) alt yüklenicinin ad ve adresi ve Çözüm Sa lay
ve/veya Royal Mail'in makul olarak talep edebilece i di er ayr nt lar konusunda bilgilendirmelidir ve
3.3.2.2 söz konusu alt yüklenici Son Kullan yla Verilerin madde 3.3.2'ye uygun olarak kullan
yans tan, hiçbir ekilde daha az
yükümlülük getirmeyen ve Verilerle ilgili olarak bu Lisans Anla mas nda verilenlerden daha geni kapsaml ve inhisari haklar vermeyen
ko ullar içeren yaz bir anla ma (“Alt Yüklenici Anla mas ”) imzalamal r ve bu anla ma u özellikleri ta mal r:
SAP Confidential
66
SAP Software Use Rights TURKISH trGLOBAL.v.7-2012

(a)

Son Kullan
ve alt yüklenicisi aras nda, bu Lisans Anla mas nda belirtilenlere denk fesih ko ullar içermelidir ve bu Lisans
Anla mas n feshedilmesi veya Son Kullan
n ve/veya alt yüklenicinin Verileri kullan m lisans n ba ka bir ekilde iptal olmas
durumunda otomatik olarak feshedilmelidir veya

(b)

Verilerle ilgili olarak, Veri ve Fikri Mülkiyet Haklar n sahipli ine ve korunmas na yönelik hükümler içermelidir ve bunlar madde 2
(Lisans), 3 (Verilerin Son Kullan
Taraf ndan Kullan na Yönelik S rlamalar), 6 (Sorumluluk) ve 7 (Verilere Yönelik Mülkiyet
Haklar ) dahil ancak bunlarla s rl olmamak üzere hiçbir ekilde daha az yükümlülük getirmeyen ve Verilerle ilgili olarak bu Lisans
Anla mas nda verilenlerden daha geni kapsaml ve inhisari haklar vermeyen ko ullar içermelidir ve

(c)
ve

Royal Mail'in Sözle meler Yasas 1999'a istinaden Verilerle ilgili tüm hükümleri do rudan uygulamaya geçirmesine olanak tan mal

r

3.3.2.3 Son Kullan
bu Lisans Anla mas alt ndaki hiçbir yükümlülü ünden serbest kalmamal ve alt yüklenicisinin eylemlerinden ve
ihmallerinden kendi eylemleriymi gibi sorumlu olmal r ve ayr ca söz konusu alt yüklenicinin Verileri kullanmas yla ilgili olarak ne ekilde
ortaya ç karsa ç ks n (do rudan, dolayl veya z mni) tüm kay p ve zararlardan sorumlu olmaya devam edecektir.
3.3.2.4 Son Kullan , Royal Mail (veya Royal Mail ad na Çözüm Sa lay
Anla malar gecikmeden Royal Mail'e sa layacakt r.
4.

) taraf ndan zaman zaman talep edildi inde bu gibi Alt Yüklenici

SON KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1 Son Kullan bu Lisans Anla mas ile ilgili tüm finansal ve finansal olmayan i lemlerin denetim izlerini eksiksiz ve do ru olarak tutacakt r ve
bunlar alt (6) y ll k bir süre boyunca tutacakt r. Son Kullan Çözüm Sa lay
na ve/veya Royal Mail'e ve/veya e lik eden makul ölçüde
temsilcilerine, önceden bildirimde bulunulmas halinde, çal ma saatleri s ras nda tesislerine, bu Lisans Anla mas yla ilgili hesaplar na ve
kay tlar na, Son Kullan
n bu Lisans Anla mas alt ndaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmedi i do rulamak ve izlemek için (“Denetim”)
eri im sa lamal r ve Denetimle ilgili olarak makul tüm i birli i ve yard
sa lamal r. Royal Mail, Son Kullan
n bu Lisans Anla mas na
istinaden herhangi bir yükümlülü ünü yerine getirmedi ine dair makul üpheleri olmad sürece, on iki (12) ayl k bir süre içinde birden fazla
Denetim gerçekle tirmemelidir.
4.2 Son Kullan
5.

Verileri kullan

na ili kin tüm yasalara ve yönetmeliklere uymal

r.

ÜCRETLER

5.1 Çözüm Sa lay
, Veriler ve bunlar n Son Kullan taraf ndan kullan lmas yla ilgili ücretlerin, ayn veya benzer ko ullarla çal an tüm çözüm
sa lay lardan tahsil edilenlerle ayn temelde belirlendi ini kabul ve beyan eder. Bu ücretler Royal Mail taraf ndan her y l de tirilebilir.
Geçerli ve de tirilmi ücretler Royal Mail taraf ndan zaman zaman u anda www.royalmail.com adresinde bulunan genele aç k Web
sitesinde yay nlanarak kamuya duyurulacakt r. Çözüm Sa lay , Son Kullan dan baz ücretleri tahsil etmenin Royal Mail'in sorumlulu unda
olmad
kabul ve beyan eder.
5.2 Son Kullan , Kurumsal bir Lisans söz konusuysa, Çözüm Sa lay ya herhangi bir ücret ödemeden önce varsa üst irketlerin ve/veya yan
irketlerin faaliyetleriyle ilgili tüm makul sorgular yapt
ve Kurumsal Lisans Web Sitesini kontrol etti ini kabul ve beyan eder.
5.3 Çözüm Sa lay
depolad
Verilerle ilgili olarak (Son Kullan Çözüm Sa lay
na uzaktan eri iminden ziyade) Son Kullan
n lem
baz nda hesaplanan bir ücret ödemesi isterse (s rs z lem için y ll k bir ücretin d nda), söz konusu Verilere eri imin bir lem Yönetimi
Sistemi taraf ndan denetlenmesini sa lamal r. Yukar da bahsedilenlerden ba ms z olarak Son Kullan daima, tek bir lemde Maksimum
Veri Döndürme miktar n a lmamas sa lamal r.
5.4 Son Kullan , Veriler için Kullan baz nda hesaplanan bir ücret ödemeyi seçerse, söz konusu ücret zaman zaman Verilere eri imi olan tüm
Kullan lar için tahsil edilmelidir. Son Kullan , Çözüm Sa lay
na bildirdi i say n üzerinde Kullan
n Verilere eri mesine veya eri me
olana na sahip olmas na izin vermemelidir.
5.5 Son Kullan yaln zca belirli Posta Kodu Alanlar ve/veya "S rl Kay t Seçimi" için Verilere eri me hakk na sahip olmay seçerse, seçilen Veri
miktar n üzerinde herhangi bir Veriye eri ilmemesini sa lamal r.
5.6 Son Kullan Çözüm Sa lay
ndan lem bloku veya bloklar sat n al rsa, bu gibi lem bloklar n her biri söz konusu blokun tedarik veya
kullan ma sunulma tarihini izleyen on iki ayl k bir dönem için geçerli olacakt r. Söz konusu on iki ayl k dönemin sonunda bu gibi bloklardaki
kullan lmam
lemler son kullanma tarihi geçmi kabul edilmeli ve Çözüm Sa lay
taraf ndan yönlendirilecek ekilde kullan lmamal veya
ba ka bir blokmu gibi ücretlendirilmelidir.
6.

SORUMLULUK

6.1 Royal Mail hiçbir ekilde Verilerin eksiksiz veya do ru oldu unu garanti etmez ve bu Lisans Anla mas veya sona ermesinden veya bununla
ba lant olarak ne ekilde olursa olsun ortaya ç kan herhangi bir kay p veya hasardan (do rudan, dolayl veya z mni) sorumlu tutulamaz.
6.2 Royal Mail, Çözüm Sa lay

taraf ndan Son Kullan

ya sa lanan Veriler veya Çözümler aç

ndan hiçbir ekilde sorumlu de ildir.

6.3 Çözüm Sa lay
taraf ndan Son Kullan ya sa lanan Çözümler Royal Mail onayl ibaresini ta yor olsa da, Royal Mail söz konusu
Çözümlerin herhangi bir tarafça kullan
n test edilmi olmas veya söz konusu Çözümlerin herhangi bir tarafça kullan lmaya uygun
olmas na yönelik hiçbir garanti vermez.
6.4 Royal Mail hiçbir durumda Son Kullan

ya do rudan Veri veya Çözüm sa lamaya zorunlu de ildir.

6.5 Herhangi bir kar kl ktan kaç nmak üzere, taraflar n hiçbiri ihmal veya yasal kapsam n d nda tutulamaz herhangi ba ka bir yükümlülükten
kaynaklanan herhangi bir ki isel yaralanma veya ölümle ilgili sorumluluklar ndan feragat etmemektedir.
6.6 Bu madde 6'n n hükümleri bu Lisans Anla mas sona erdikten veya feshedildikten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.
7.

VER LERE YÖNEL K MÜLK YET HAKLARI

7.1 Verilerle ilgili zaman zaman ortaya ç kan tüm Veri ve Fikri Mülkiyet Haklar Royal Mail veya Lisans Verenlerinin mülkiyetindedir ve daima öyle
kalacakt r. Son Kullan , Lisans Anla mas nda aç kça belirtilenler d nda Veri ve Fikri Mülkiyet Haklar na ili kin ba ka bir hakka sahip
de ildir. Bu Lisans Anla mas , hiçbir ekilde Royal Mail veya Çözüm Sa lay
taraf ndan Verilerle ilgili veya Verilerden kaynaklanan
herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakk n devredilmesi olarak alg lanmamal r.
7.2 Royal Mail Verilere ili kin tüm Fikri Mülkiyet Haklar
ve bu Verilerin (veya Verilerin bir bölümünün) Son Kullan
ve/veya Son Kullan
Mü terisi taraf ndan bu Lisans Anla mas yla izin verilmeyen bir ekilde kullan na yönelik, bu Lisans Anla mas yla korunan haklar
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(ko ullar n yerine getirilmesi için giri imde bulunma haklar da dahil olmak üzere sakl tutmaktad r. Buna, s rlay
olmamak kayd yla
herhangi bir üçüncü tarafa bir Temizlenmi Son Kullan Veritaban veya Temizlenmi Mü teri Veritaban veya bu Lisans Anla mas n ihlal
edilmesiyle sonuçlanacak ekilde ba ka bir veritaban kopyas n veya eri iminin sa lanmas dahildir.
7.3 Son Kullan

, Verilere eklenmi veya Verilerle ba lant

7.4 Lisans Anla mas Son Kullan
kullanma hakk vermez.

olarak kullan lan hiçbir Fikri Mülkiyet Hakk bildirimini ç karamaz veya gizleyemez.

ya Royal Mail ticari markalar ndan, servis markalar ndan, i letme adlar ndan veya logolar ndan herhangi birini

7.5 Bu madde 7, Lisans Anla mas sona erdikten veya feshedildikten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.
8.

DEV R

Son Kullan
kendisine bu Lisans Anla mas na istinaden verilen hiçbir hak veya yükümlülü ünü veya ba ka bir ekilde bu Lisans Anla mas
veya herhangi bir parças (herhangi bir lisans da dahil olmak üzere) önceden Çözüm Sa lay
n yaz onay almadan devredemez.
9.

GENEL

9.1 Bu Lisans Anla mas ve Anla man n konusu veya biçimiyle ilgili olarak ortaya ç kabilecek tüm anla mazl k veya iddialar (sözle me d
konularla ilgili anla mazl k ve iddialar da dahil olmak üzere) ngiliz yasalar temek al narak olu turulmu tur ve ngiliz Yasalar taraf ndan
yönetilir. Taraflar bu belgeyle ngiliz Mahkemelerinin inhisari olmayan yasama yetkisini kabul ederler.
9.2 The provisions of this clause 9 shall continue to operate after any expiry or termination of this Licence Agreement.
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Tablo 1 Ek 3 – Geli mi Seçenekler
BÖLÜM 1 – Sa lanmayan Arama Çözümleri
BÖLÜM 2 - HAR

LEM ÇÖZÜMLER

Beyanlar
(A) Harici lem Çözümleri, Son Kullan
n genel kullan ma aç k Web sitesi arac
belirli adres ayr nt lar onaylamak amac yla, s rl miktarda Verinin Son Kullan
mevcuttur.

yla bir ürün veya servisin üçüncü taraflara sunulmakta oldu u
lar taraf ndan bu üçüncü taraflara kulland lmas sa lamak için

(B) Bir Son Kullan
n bu gibi Harici lem Çözümlerinden herhangi birini kullanmak istemesi durumunda, bunu daima Ek 3 için Tablo 1'in bu 2.
Bölümünün art ve ko ullar dahilinde yapmal r.
1.

Harici

lem Çözümleri: Uygulamayla lgili Hükümler

1.1 Son Kullan

n bir Harici

lem Çözümü kulland

durumlarda, Son Kullan

:

1.1.1

Harici lem Çözümünü sadece bir Servis Al
veya olas bir Servis Al
taraf ndan Son Kullan
n genel kullan ma aç k Web sitesine
girilen ayr nt lar alma, do rulama, güncelleme veya de tirme; bir ürünü gönderme (bu amaç, bu ürünün gönderimini gerçekle tirmek için
Servis Al
n do rulanm , güncellenmi veya de tirilmi ayr nt lar n bir posta veya gönderim servis sa lay
na verilmesini
içerebilir) veya servis sa lama amac yla lem gerçekle tirmek üzere kullanacak, bu durumlar n her birinde genel kullan ma aç k Web sitesi
arac
yla Servis Al
na sunacakt r;

1.1.2

Harici lem Çözümünün, Son Kullan Servis Al
n, Son Kullan
n genel kullan ma aç k Web sitesinde girdi i tek bir adres veya
Posta Kodunun do rulanmas na, güncellenmesine veya de tirilmesine yönelik bir talep, Son Kullan
n genel kullan ma aç k Web sitesi
arac
yla, o Servis Al
taraf ndan ba lat lacak ekilde konfigüre edilmesini sa layacakt r. Bu talep üzerine, Harici lem Çözümünün
do ru bir adres ya da Posta Kodu bildirerek veya girilen adresin do ru oldu unu onaylayarak yan t vermesi gerekir;

1.1.3

Çözüm Sa lay
n lem baz nda ücretler yerine sadece y ll k ücret ödenmesini talep etti i durumlar haricinde, gerçekle tirilen
say
izleyecek ve bu say Çözüm Sa lay
na do ru ekilde bildirecektir;

1.1.4

Harici lem Çözümünün içerdi i Verileri veya herhangi bir k sm
nda herhangi bir amaç için kullanmayacakt r.

, irket içinde ba ka bir yerde, Harici

lemlerin

lem Çözümünün uygulanmas

1.2 Son Kullan , Harici lem Çözümünü madde 1.1'de izin verilenler d nda herhangi bir amaç için kullanmayacak ve bu Lisans Sözle mesinde
aç kça belirtilmedi i sürece, Harici
lem Çözümünün kullan lmas ndan elde edilen Verileri veya herhangi bir k sm
üçüncü taraflara
devretmeyecektir.
sa lanmam

r BÖLÜM 3 – GEN LET LM

KULLANIM ÇÖZÜMLER

sa lanmam

r BÖLÜM 4 - ORTAKLIK GRUBU ÇÖZÜMLER

sa lanmam

r BÖLÜM 5 - ARACI GRUBU ÇÖZÜMLER

BÖLÜM 6 - MÜ TER VER TABANLARININ TEM ZLENMES VE BÜRO SERV SLER
Beyanlar
(A) Üçüncü taraf veritabanlar ile ilgili olarak, Son Kullan
(B) Son Kullan
n bir üçüncü taraf veritaban
“Büro Servisleri” olarak bilinir.

n veritaban temizleme faaliyetlerinde bulunmas na izin verilmektedir.

temizlemesi ve bunun sonucunda ortaya ç kan temizlenmi veritaban

üçüncü tarafa geri vermesi

(C) Son Kullan
n Büro Servisleri olarak veya ba ka ekilde bu veritaban temizleme faaliyetlerini gerçekle tirmek istemesi durumunda, bunu daima
Ek 3 için Tablo 1'in bu 6. Bölümünün art ve ko ullar dahilinde yapmal r.
1.

Mü teri Veritabanlar

1.1 Son Kullan

a

n Temizlenmesi ve Büro Servisleri: Uygulamayla lgili Hükümler

dakiler için yetkili olacakt r:

1.1.1

bu Temizlenmi Mü teri Veritabanlar ndan her birinin sadece Son Kullan taraf ndan, dahili kullan m amac yla ve a
daki madde 1.2 ve
madde 1.5'e tabi olarak kullan lmas art yla, her Temizlenmi Mü teri Veritaban üçüncü taraflara tedarik için muhafaza etmek;

1.1.2

bu Temizlenmi Veritabanlar ndan her birini, ilgili orijinal Mü teri Veritaban Son Kullan ya veren Son Kullan
Son Kullan
n, her bir Son Kullan Mü terisinin yaln zca a
dakileri yapmas sa lamas artt r:

1.2 A

1.1.2.1

bu Temizlenmi Mü teri Veritabanlar ndan sadece kendi irket içi kullan

1.1.2.2

daima a
daki madde 1.2 ve madde 1.5'e e de er hükümlerle uygun olmas
bir üçüncü tarafa tedarik etmek.

Mü terisine iade etmek.

için faydalanmak ve
art yla, bu Temizlenmi Mü teri Veritabanlar

daki madde 1.3 ve madde 1.4'te belirtilen amaçlar do rultusunda:

1.2.1

"ba
veritaban serisi" teriminin anlam , do rudan veya dolayl olarak tek bir veritaban ndan elde edilen veya Son Kullan
kaynakl veritabanlar kapsar (fakat bunlarla s rl de ildir);

1.2.2

“ba
veritabanlar serisi”, tek bir veritaban ndan veya Son Kullan
kaynaklanan veritabanlar da içerir (ancak bunlarla s rl de ildir);

1.2.3

“normal veri tedariki faaliyetleri” terimi Son Kullan taraf ndan üçüncü taraflara adres veritaban servisleri sa lamakla ilgili günlük i leriyle
ba lant veya bunlar n bir parças olarak gerçekle tirilen ve denk geldi i ekilde posta kurulu lar na veya di er posta listesi al lar na
posta listesi tedariki ve pazar ara rmalar için örnek adresi listeleri sa lama da dahil (ancak bunlarla s rl olmamak üzere) gerçekle tirilen
faaliyetleri içerir; fakat Son Kullan taraf ndan ba ka veritaban temizli i yap lmas
veya Son Kullan taraf ndan herhangi bir üçüncü
tarafa Temizlenmi Son Kullan Veritaban ço altma lisans verilmesini ve bunun veritaban temizli i amac yla kullan lmas
kapsamaz
ve
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Mü terisinden do rudan veya dolayl olarak

69

1.2.4

bir “kapsaml posta adresi veritaban ” ifadesinin herhangi bir tan , Birle ik Krall k, ngiltere, skoçya, Galler veya Kuzey rlanda'daki
teslimat noktalar n önemli ölçüde tümünü içeren bir adres veritaban veya anlam ya da etki bak ndan oldukça benzer bir tan
kapsar.

1.3 Birle ik Krall k, ngiltere, skoçya, Galler veya Kuzey rlanda'daki teslimat noktalar n önemli ölçüde tümünü içeren herhangi bir Temizlenmi Son
Kullan Veritaban (tek bir veritaban veya bir ba
veritabanlar serisinin parças olarak) Birle ik Krall k, ngiltere, skoçya, Galler veya Kuzey
rlanda'daki teslimat noktalar n tümünü veya önemli ölçüde tümünü içerir ve Son Kullan taraf ndan bir üçüncü tarafa yaln zca madde 3.1.10'un
hükümleri do rultusunda sa lanabilir.
1.4 Birle ik Krall k, ngiltere, skoçya, Galler veya Kuzey rlanda'daki teslimat noktalar n önemli ölçüde tümünü içeren herhangi bir Temizlenmi Son
Kullan
Veritaban (tek bir veritaban veya bir ba
veritabanlar serisinin parças olarak) Son Kullan
taraf ndan üçüncü taraflara (“Birinci
Düzeyde Üçüncü Taraflar”) ve bu gibi Birinci Düzeyde Üçüncü Taraflar taraf ndan di er üçüncü taraflara (“ kinci Düzeyde Üçüncü Taraflar”) ancak
u artlarla sa lanabilir:
1.4.1

Son Kullan veya herhangi bir üçüncü taraf Temizlenmi Son Kullan Veritaban "ana" kapsaml posta adresi veritaban veya "orijinal"
kapsaml posta adresi veritaban veya benzer tan mda bir veritaban olarak tan tamaz, pazarlayamaz, temsil edemez veya tutamaz;

1.4.2

Bu gibi Temizlenmi Son Kullan Veritaban Son Kullan taraf ndan bir Birinci Düzeyde Üçüncü Tarafa veya Birinci Düzeyde Üçüncü
Taraf taraf ndan kinci Düzeyde Üçüncü Tarafa, her durumda yaln zca normal veri tedariki faaliyetlerinin bir parças olarak sa lanabilir;

1.4.3

kinci Düzeyde Üçüncü Tarafa yap lacak böyle bir tedarik, söz konusu kinci Düzeyde Üçüncü Taraf n Temizlenmi Son Kullan
Veritaban veya bunun önemli bir k sm üçüncü taraflara vermek için ço altmamas ve herhangi bir kopyas almamas ko uluna tabidir;

1.4.4

kinci Düzeyde Üçüncü Tarafa yap lacak böyle bir tedarik, söz konusu kinci Düzeyde Üçüncü Taraf n Temizlenmi Mü teri Veritaban
veya bunun önemli bir k sm üçüncü taraflara vermek için ço altmamas ve herhangi bir kopyas almamas ko uluna tabidir ve

1.4.5

Bu Lisans Anla mas n Süresi ve sona ermesinden sonraki alt (6) y ll k dönemde, Birinci Düzeyde Üçüncü Taraflara ve kinci Düzeyde
Üçüncü Taraflara yap lacak herhangi bir tedarik, Temizlenmi Son Kullan
Veritaban
içeren veya bundan olu an, Royal Mail'in söz
konusu Temizlenmi Son Kullan Veritaban na eklenmi ve elektronik olarak herhangi bir yaz m kopyas na gömülmü ve ka t kopya
olarak eklenmi PAF® dosyas ile temizlendi ini belirten bir kal bildirime tabidir.

Bu madde 1.4'ün hükümleri bu Lisans Anla mas

n sonra ermesinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

1.5 Son Kullan , her Son Kullan
Mü terisi ile, bu Lisans Sözle mesinde Büro Servisleriyle ilgili olarak bulunan artlardan daha az k tlay
olmayan ve daha kapsaml haklar vermeyen artlarda, 1999 tarihli Sözle meler Yasas na (Üçüncü Taraflar n Haklar ) istinaden Royal Mail'in
artlar do rudan yerine getirmesini sa layan yaz birer sözle me yapacakt r.
1.6 Son Kullan makul ölçüde olmas ko uluyla u bildirimi k rtasiye malzemeleri ve reklam malzemelerinde kullanabilir ve Son Kullan Mü terisinin
kullanmas na izin verebilir; buna bu Lisans Anla mas n sona ermesinden sonra izin verilmez: “[Son Kullan
n Ad veya Son Kullan Mü terisi]
veritabanlar Royal Mail’in PAF® ve Alias veritabanlar yla i lemektedir.”
1.7 Son Kullan , Süre boyunca ve bu Lisans Anla mas n sona erdi i tarihten sonraki üç (3) y ll k bir dönemde, Temizlenmi Mü teri Veritabanlar n
tedarik edildi i tüm üçüncü taraflar n ad ve ileti im bilgilerini, talep edilmesi durumunda yirmi (20) Günü içinde Çözüm Sa lay
na verecektir.
Bu madde 1.7 hükümleri, bu Lisans Anla mas n süresinin dolmas ndan veya sona ermesinden sonra geçerli olmaya devam edecektir.
Sa lanmam

r – Tablo 2 Ek 3 (Verilerin Pazar Ara

rmas için Kullan

)

10. USPS SUITELINK:
1.

Lisans Sahibinin CASS Onayl Arayüzünü ve SuiteLink Ürününü kullanma hakk , kesinlikle sadece Amerika Birle ik Devletleri içinde kullan mla
rl olacak;

2.

Lisans Sahibinin CASS Onayl Arayüzünü ve SuiteLink Ürününü kullanma hakk , kesinlikle sadece mektuplarda, kartpostallarda, paketlerde,
bro ürlerde, dergilerde, ilanlarda, kitaplarda ve di er bas materyallerde ve USPS taraf ndan da lacak tüm di er ö elerde kullan m için,
birden çok alanda faaliyet gösterilen binalarda ticari gönderim adreslerini geli tirmekle s rl olacakt r.

3.

Lisans Sahibi, Arayüzün veya SuiteLink ürününün alt lisans
ürünler haz rlama hakk na sahip de ildir.

4.

Lisans Sahibi unlar kabul etmektedir:
a.

verme, bunlar satma veya ba ka ekilde da tma, ço altma, uygulama veya türev

USPS'den al nan lisans kapsam nda CASS Onayl Arayüz ve SuiteLink Ürünü;

b. USPS'den al nan SAP lisans kapsam nda alt lisans sahibisiniz ve Lisans Sahibinden, SAP'nin USPS ile olan lisans anla mas na göre izin
verilenden daha geni haklar elde edemezsiniz;
5.

CASS Onayl Arayüz ve SuiteLink Ürününü kullan
biri olarak kullanmakla s rl olacakt r.

z, kesinlikle sadece SAP'nin Veri Kalitesi veya Veri Servisleri ürünlerinin bile enlerinden

11. USPS NCOALINK
1. Bu Sözle me kapsam nda Lisans Sahibi, mektup, kartpostal, paket, bro ür, dergi, ilan, kitap ve di er bas materyalleri ve United States Postal
Service (burada "USPS" olarak an lacakt r) taraf ndan teslim edilmek üzere da lacak tüm di er ö eleri (burada "Teslim Edilecek Ürünler" olarak
an lacakt r) adreslerine göndermek için kullan lan bir listeyi, sistemi, grubu veya en az 100 benzersiz ad ve adresten olu an ba ka bir koleksiyonu
(burada "Posta Listesi" olarak an lmaktad r) güncellemek amac yla, Lisans Sahibinin NCOALink veri ürünüyle ba lant Veri Kalitesi ve Veri
Servisleri ürünlerinin bir bile eni olarak kullanman n d nda, NCOALink Arayüzüne dair hiçbir hakka sahip de ildir.
2. Lisans Sahibi, bilgileri Lisans Sahibiyle ilgili olmayan bir kurulu a kiralamak, satmak, devretmek, if a etmek, faydaland rmak veya ba ka bir ekilde
sa lamak amac yla, isim ve adreslerden veya yaln zca yeni ta nan ki ilerin adreslerinden bir liste ya da koleksiyon olu turmak veya elinde
bulundurmak yahut yeni ta nanlarla, adres de ikli i geçmi leriyle, ikamet edenlerin listeleri veya geçmi leriyle, NCOALink veri veya
teknolojilerinden ya da bunlar yoluyla elde edilen bilgilere dayal di er bilgi veya veri kaynaklar yla ilgili di er ürünler, veritabanlar ya da bilgi
koleksiyonlar olu turmak için NCOALink ürün, hizmet, arayüz veya ilgili ö e ya da teknolojilerini geli tirme veya kullanma hakk na sahip de ildir.
3. Fakat Lisans Sahibinin Posta Listelerinde bulunan adreslerle irtibata geçme ve kay t tutma amaçlar yla, Lisans Sahibinin i ili kisi içinde bulunmakta
veya bulunmu oldu u ve güncellenmi adresi ba lant olarak kullanaca birey veya kurulu lar için, yukar daki madde 2'yi ihlal edecek ekilde
kullan lmad
sürece, Lisans Sahibinin güncellenmi adresleri muhafaza etmesine izin verilir, ancak bu güncellenmi adresler yaln zca Lisans
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Sahibi taraf ndan kullan labilir; Lisans Sahibi sadece o birey veya kurulu la ba lant organizasyonel amaçlarla kullanabilir ve ba ka bir kurulu veya
bireye hiçbir ekilde devredemez, if a edemez, lisans veremez, da tamaz veya kulland ramaz.
4. Hem eski hem de bunlara tekabül eden güncellenmi adres kay tlar içeren hiçbir özel Posta Listesi veya NCOALink'in kullan yla güncellenmi
eski ve bunlara tekabül eden güncel adres kay tlar aras nda ba lant kurmak için kullan labilecek liste hizmeti, ürünü veya sistemi, mü terilerinize,
ba ka kurum ya da bireylere k smen veya tamamen kiralanamaz, sat lamaz, devredilemez, if a edilemez, faydaland lamaz veya ba ka ekilde
sa lanamaz.
5. Lisans Sahibinin NCOALink Arayüzünü kullanma hakk , kesinlikle sadece Amerika Birle ik Devletleri'nde ve hakim oldu u bölgelerde kullan mla
rl r.
6. Arayüzle ilgili olarak, Lisans Sahibi yaln zca USPS ile da
hakk na sahiptir.

lacak Teslim Edilecek Ürünleri haz rlamak için kullan lan Posta Listelerini güncelleme

7. Lisans Sahibi, Arayüzün alt lisans
verme, Arayüzü satma, temlik etme veya haklar
ba ka ekilde devretme, geli tirmeye te ebbüs etme, ters
mühendislik i lemleri yapma, modifiye etme ya da ba ka ekilde de tirme veya türev ürünler haz rlama hakk na sahip de ildir. Arayüzün alt
lisans vermeye, Arayüzü satmaya, temlik etmeye ya da haklar
ba ka ekilde devretmeye veya ba ka türlü da tmaya yönelik tüm te ebbüsler
geçersiz olacakt r.
8. Lisans Sahibi unlar kabul ve beyan etmektedir:
a. USPS, Arayüzün geli tirilmesinde kullan lanlar da dahil olmak üzere, NCOALink veri, teknoloji ve sistemine bütünüyle sahiptir;
b. USPS, NCOALink ticari markas n ve UNITED STATES POSTAL SERVICE®, POSTAL SERVICE ®, US POSTAL SERVICE®, VE USPS®
tescilli markalar n tüm haklar na sahiptir ve bunlar elinde bulundurmaktad r;
c. SAP Arayüzü, ürünlerinin bir bile eni olarak USPS'in özel yetki vermeyen, s
birlikte kullan m amac yla Lisans Sahibine sunmakta ve

rl bir da

m lisans kapsam nda, sadece NCOALink Ürünü ile

d. Lisans Sahibinin bu lisansla birlikte elde etti i haklar, SAP ile USPS aras ndaki anla madan türetilmekte, siz de, Lisans Sahibine NCOALink
verilerine eri im için verilen özel NCOALink Arayüzü kullan m hakk haricinde SAP'nin USPS'ten elde etti inden daha geni haklar
almamaktas z.
9. Lisans Sahibi, Arayüzü sadece SAP'nin Veri Kalitesi ve Veri Hizmetleri ürünlerinin bir bile eni olarak kullanma konusunda kesin k

tlamaya tabidir.

10. Lisans Sahibi, USPS ticari markalar
alt lisanslama, satma, da tma, ço altma ve görüntüleme veya Arayüz ya da di er ürünleri USPS ticari
markas ile satma konusunda hiçbir hakk bulunmad
kabul ve beyan eder.
12. USPS ALT LISANS SÖZLE MELERI:
TND ALT L SANS SÖZLE MES
SAP ile mevcut ve gelecekte olu acak Lisans Alanlar, bunlar n yan kurulu lar ve i tirakleri aras ndaki bu Alt Lisans Sözle mesi (“Alt Lisans”), United
States Postal Service’in (“USPS”) Alt Lisans Sahibinin ("Alt Lisans Sahibi") TND seçene i ile di er SAP CASS onayl yaz mlar kullanmas yla ilgili
zorunlu tuttu u ilave ko ullar olu turmaktad r.
Teslim Noktas Do rulamas (“TND”) terimi, bu Alt Lisans' n amaçlar na yönelik olarak, göndericilerin adres verilerinin kesinli ini tamamen fiziki teslim
noktas yla do rulamalar na yard mc olmak için tasarlanm , USPS'e ait yeni teknoloji ürünü demektir. TND i lemi bir ZIP+4 kodu belirleyemedi i gibi,
ZIP+4 kodlu olmayan bir adresi de tan mayacakt r.
1.

Alt Lisans Sahibi, USPS’in bu TND Ürününü USPS’e ait fikri mülkiyet haklar
uygunlu unu korumak için özel baz lisanslarla verece ini anlam r.

2.

Alt Lisans Sahibi TND Ürünü kapsam ndaki adres bilgilerinin USC § 412 maddesinin 39. Ba
hükmüne tabi oldu unu kabul eder. Alt Lisans
Sahibi, TND ürününü adres listesinin aç klanmas
yasaklayan 412. Madde k tlamalar ile tam anlam yla uyacak ekilde güvenceye almak için
gerekli tüm ad mlar atmal r.

3.

Alt Lisans Sahibi TND ürününün gizli oldu unu ve USPS’in mülkiyetindeki bir varl k oldu unu kabul eder. Alt Lisans Sahibi ayr ca USPS’in TND
Ürününe ait telif haklar ile di er mülkiyet haklar n tek sahibi oldu u beyan da kabul etmektedir.

4.

Alt Lisans Sahibi, TND Ürün teknolojisini kendi mülkiyetinde olmayan teslimat noktalar listesini suni bir biçimde derlemek veya TND Ürün
teknolojisinden ya da bu teknoloji arac
yla elde edilmi bilgilere dayal türev ürünler olu turmak amac yla kullanamaz.

5.

Alt Lisans Sahibi mülkiyetindeki adres listeleri veya hizmet ürünleri ya da TND arac
yla güncellenmi adres nitelikleri içeren kay t sistemlerinin
hiçbiri kiralanamaz, sat lamaz, da lamaz ve TND i leminden elde edilmi adres nitelikleri içeren herhangi bir gerekçeyle herhangi üçüncü bir
tarafa tamamen veya k smen verilemez. Alt Lisans Sahibi, suni yollarla adres kay tlar veya posta listeleri yaratmak amac yla TND teknolojisini
kullanamaz.

6.

Alt Lisans Sahibinin, TND Ürün i leminde posta gönderileri üzerindeki adres bilgilerine eri imi olmas gerekmektedir. Bu adres bilgilerinin gizlili ini
temin etmek amac yla, Alt Lisans Sahibinin hiçbir mevcut veya eski çal an , bu sözle menin yürütülmesi sürecinde elde edilmi hiçbir adres
bilgisini hiçbir üçüncü tarafa hiçbir zaman if a etmeyecektir. Alt Lisans Sahibi, sözle medeki i leri yapmak için adres bilgilerine gereksinim duyan
ki ilerin bu bilgilere eri imini denetlemeyi ve k tlamay ve yetkisiz ço altma i lemini de yasaklamay kabul etmi tir. Alt Lisans Sahibi, TND
Ürünündeki gizli ve ki iye özel bilgilerin hassas yap
gere i, TND’nin yetkisiz kullan
n ve/veya kamuya aç klanmas n USPS’in fikri
mülkiyetine onar lamaz biçimde zarar verece ini de kabul eder. Bu sebeple Alt Lisans Sahibi (i) herhangi bir yetkisiz kullan m ve/veya if aat
durumunda sözle me gere i kendinden tahsil edilen y ll k ücretin üç (3) kat tutar nda bir bedeli USPS’e ödemeyi kabul etmi ve (ii) yarg yetkisine
sahip bir mahkemenin uygun görece i ihtiyati tedbir ya da benzeri bir uygulamaya raz olmu tur.

7.

GEREK SAP GEREKSE USPS, TND'N N HERHANG B R TASARIM, ÇALI MA VEYA HATA YAHUT YETERS ZL NDEN YA DA BU TÜR
HATA VEYA EKS KL KLERDEN DO AN, BUNLARLA
YA DA BUNLARA BA LI HERHANG TÜR B R ZARARDAN SORUMLU
DE LD R. H ÇB R EK LDE, SAP VEYA USPS' N, VARSA, BU ANLA MAYA ST NADEN ALT L SANS VERME SORUMLULU U, DPV
N
YILLIK L SANS ÜCRET N PRO RATA BÖLÜMÜNÜ A MAYACAKTIR.

8.

SAP, bu sözle me kapsam nda TND dahilinde Alt Lisans Sahibine verilen herhangi bir ticari markan n, hizmet markas n veya ABD'de geçerli telif
hakk n ihlali durumunda, Alt Lisans Sahibini zarardan korumay , savunmay ve tazmin etmeyi kabul eder. Alt Lisans Sahibi bu tür bir ihlal
iddias yla yap lan i lem veya aç lan dava tarihinden itibaren be (5) takvim günü içinde SAP'ye bildirimde bulunmad
ve geçerli yasalar, kurallar
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veya yönetmelikler elverdi i ekilde SAP'nin savunmas na kat lmas imkan sa lamad takdirde, yukar da belirtilen yükümlülük geçerli olmaz. Alt
Lisans Sahibi ayr ca i bu Sözle menin herhangi bir ekilde tamamen veya k smen ihlali ile sonuçlanacak ekilde, TND Ürününün -TND'den
türetilmi veriler de dahil- kendisi, herhangi bir çal an , arac ya da temsilcisi taraf ndan yetkisiz olarak if as veya kötüye kullan
dahil olmak
üzere; ihmali yahut kas tl hareketi sebebiyle herhangi bir ki inin, birtak m ki ilerin ba na gelen veya maruz kald klar ya da bu sözle me
kapsam nda veya sözle meye dair yapt i lerden kaynaklanan, ortaya ç kan veya bunlara atfedilebilecek tüm hasar ve zararlardan do an ya da
bunlardan dolay olu an bütün hak taleplerinden, kay plardan, zarardan, davalardan, dava gerekçelerinden, masraflardan ve/veya
yükümlülüklerden SAP ve USPS ile bunlar n sorumlular , arac lar , temsilcileri ve çal anlar
da korumay , savunmay ve tazmin etmeyi kabul
eder.
9.

Alt Lisans Sahibi USPS’in takdir hakk sadece kendinde olmak üzere TND i lemini durdurma hakk oldu unu kabul eder. SAP, USPS'in Alt Lisans
Sahibinin Alt Lisans iptal etme konusunda; iptal karar
mü teri ad na tahkime götürmek de dahil, fakat bununla s rl olmamak üzere; alaca
hiçbir karardan ötürü sorumlu veya yükümlü olmayacakt r. USPS Alt Lisans Sahibinin TND i lemini iptal etmesi halinde, (i) Alt Lisans Sahibi
SAP'den hiçbir iade veya alacak talebinde bulunamaz ve (ii) SAP, Alt Lisans Sahibine yapt TND dizin gönderimini durdurur.

10. Alt Lisans Sahibi USPS ya da tayin edilmi temsilcilerinin, önceden duyurmak suretiyle veya duyurmaks n Alt Lisans Sahibinin i yerlerini ziyaret
edip inceleme hakk bulundu unu kabul eder. USPS ya da tayin edilmi temsilcileri, Alt Lisans Sahibinin bu sözle me hükümlerine uygun hareket
etti inden emin olmak amac yla Alt Lisans Sahibine ait tesislerini veya çevresini, bilgisayar sistemlerini, i lem dosyalar , belgelerini, idari
kay tlar ve di er materyallerini inceleme hakk na sahiptir.
11. Ayr ca Alt Lisans Sahibi, bu sözle me kapsam ndaki son ödemeden sonraki üç (3) y l boyunca USPS veya yetkili temsilcilerinin, Alt Lisans
Sahibinin i le do rudan ilgili tüm defterleri, belgeleri, yaz malar , kay tlar ve bu sözle meyle ilgili yapt i lemleri içeren di er materyallere eri im
ve bunlar inceleme hakk olaca
da kabul etmektedir.
12. Alt Lisans Sahibi, USPS'in önceden yaz

onay

almaks

n TND Ürününü Amerika Birle ik Devletleri ve ba

bölgelerinin d

13. Bu Alt Lisans Amerika Birle ik Devletleri federal yasalar uyar nca yönetilecek olup, bu yasalar n geçerli olmad
Devletleri Yarg tay kinci Dairesi'nin yorumuna istinaden New York Eyaleti yasalar na tabidir.
14.

na ç karamaz.

durumlarda, Amerika Birle ik

bu Alt Lisans tamamen veya k smen devredilemez. Alt Lisans Sahibinin tasfiyesi, birle mesi, sat n al nmas veya varl klar
sm n devredilmesi halinde, sahip oldu u hak ve yükümlülükler derhal feshedilir.

n herhangi bir

15. Alt Lisans Sahibinin i bu Alt Lisansta bahsi geçen tüm yükümlülükleri, USPS lehine hüküm ifade eder.
13. USPS LACSLINK YAZILIM ALT LISANSI
SAP ile mevcut ve gelecekte olu acak Lisans Alanlar, bunlar n yan kurulu lar ve i tirakleri aras ndaki bu Alt Lisans Sözle mesi (“Alt Lisans”), United
States Postal Service’in (“USPS”) Alt Lisans Sahibinin ("Alt Lisans Sahibi") LACSLink seçene i ile di er CASS onayl yaz mlar kullanmas yla ilgili
zorunlu tuttu u ilave ko ullar olu turmaktad r.
1.

bu doküman n amaçlar na yönelik olarak, a

daki terimler, yanlar nda verilen aç klamalarla tan mlan r:

“USPS” United States Postal Service (A.B.D. Posta daresi) anlam na gelir.
"Teslim Edilecek Ürünler" United States Postal Service taraf ndan da lan mektup, kartpostal, paket, bro ür, dergi, ilan, kitap ve di er
bas materyalleri anlam na gelir.
"Arayüz" LACSLink Ürünü ile birlikte kullan lmak üzere geli tirilmi bir veya daha fazla SAP arayüzü anlam na gelir. "LACSLink Ürünü"
USPS taraf ndan çok yüksek ve özel güvenlikli bir ortamda sunulan, mevcut adreslerin yeni veya güncellenmi veya de mi adreslere ya
da benzer biçime dönü türülmesiyle ilgili gizli ve ki iye özel veritaban anlam na gelir.
2.

Alt Lisans Sahibinin kullan m hakk kesin biçimde sadece Amerika Birle ik Devletleri, ba
bölgeleri ve egemenli i alt ndaki yerlerin co rafik
rlar ile k tl r ve sadece USPS gerekliliklerine uygun biçimde USPS'e emanet edilen Teslim Edilecek Ürünlerin haz rlanmas nda kullan lan
adresleri ve posta listelerini güncellemek içindir.
Alt Lisans Sahibi Arayüzün alt lisans
verme, bunlar satma veya ba ka ekilde da tma, ço altma, uygulama veya türev ürünlerini haz rlama
hakk na sahip de ildir. Alt Lisans Sahibi unlar kabul eder:
USPS, LACSLink Ürününün ve USPS markalar n sahibidir;
SAP, SAP ürününü USPS'ten ald lisans kapsam nda k smi olarak sa lamaktad r;
Alt Lisans Sahibi SAP'nin USPS lisans kapsam nda bir Lisans Sahibi olup, SAP'den, USPS'in SAP'ye verdi i lisanstakilerden daha geni
haklar elde etmemektedir:
Alt Lisans Sahibi, Arayüzü sadece SAP ürününün bir bile eni olarak konusunda kesin k tlamaya tabidir; ve Ara Lisans Sahibi, Arayüzün
veya USPS'nin markalar n alt lisans
verme, bunlar da tma, ço altma, uygulama, gösterme veya satma hakk na sahip olmad
kabul eder.

3.

BOTH SAP AND THE USPS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DESIGN, PERFORMANCE OR OTHER FAULT OR INADEQUACY OF
LACSLink, OR FOR DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO OR CONNECTED WITH SUCH FAULT OR
INADEQUACY. SAP'N N YA DA USPS' N BU SÖZLE ME GERE
ALT L SANS SAH NE KAR I OLAN YÜKÜMLÜLÜKLER (VARSA),
LACSLink' N YILLIK L SANS ÜCRET N, PTAL N YÜRÜRLÜ E G
NDEN SONRAK OTUZ (30) TAKV M GÜNÜNE KAR ILIK GELEN
KISMINI H ÇB R EK LDE A AMAZ.

4.

SAP, bu sözle me kapsam nda LACSLink Ürünü dahilinde Alt Lisans Sahibine verilen herhangi bir ticari markan n, hizmet markas n veya ABD'de
geçerli telif hakk n ihlali durumunda, Alt Lisans Sahibini zarardan korumay , savunmay ve tazmin etmeyi kabul eder. Alt Lisans Sahibi bu tür bir
ihlal iddias yla yap lan i lem veya aç lan dava tarihinden itibaren be (5) takvim günü içinde SAP'ye bildirimde bulunmad
ve geçerli yasalar,
kurallar veya yönetmelikler elverdi i ekilde SAP'nin savunmas na kat lmas imkan sa lamad
takdirde, yukar da belirtilen yükümlülük geçerli
olmaz. Alt Lisans Sahibi ayr ca i bu Sözle menin herhangi bir ekilde tamamen veya k smen ihlali ile sonuçlanacak ekilde, LACSLink Ürününün LACSLink'ten türetilmi veriler de dahil- kendisi, herhangi bir çal an , arac ya da temsilcisi taraf ndan yetkisiz olarak if as veya kötüye kullan
dahil olmak üzere; ihmali yahut kas tl hareketi sebebiyle herhangi bir ki inin, birtak m ki ilerin ba na gelen veya maruz kald klar ya da bu
sözle me kapsam nda veya sözle meye dair yapt
i lerden kaynaklanan, ortaya ç kan veya bunlara atfedilebilecek tüm hasar ve zararlardan
do an ya da bunlardan dolay olu an bütün hak taleplerinden, kay plardan, zarardan, davalardan, dava gerekçelerinden, masraflardan ve/veya
yükümlülüklerden SAP ve USPS ile bunlar n sorumlular , arac lar , temsilcileri ve çal anlar
da korumay , savunmay ve tazmin etmeyi kabul
eder.

5.

Alt Lisans Sahibi USPS’in takdir hakk sadece kendinde olmak üzere LACSLink i lemini durdurma hakk oldu unu kabul eder. SAP, USPS'in Alt
Lisans Sahibinin Alt Lisans
iptal etme konusunda; iptal karar
mü teri ad na tahkime götürmek de dahil, fakat bununla s rl olmamak üzere;
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alaca hiçbir karardan ötürü sorumlu veya yükümlü olmayacakt r. USPS Alt Lisans Sahibinin LACSLink Ürün i lemini iptal etmesi halinde, (i) Alt
Lisans Sahibi SAP'den hiçbir iade veya alacak talebinde bulunamaz ve (ii) SAP, Alt Lisans Sahibine yapt
LACSLink Ürünü dizin gönderimini
durdurur.
6.

Alt Lisans Sahibi USPS ya da tayin edilmi temsilcilerinin, önceden duyurmak suretiyle veya duyurmaks n Alt Lisans Sahibinin i yerlerini ziyaret
edip inceleme hakk bulundu unu kabul eder. USPS ya da tayin edilmi temsilcileri, Alt Lisans Sahibinin bu sözle me hükümlerine uygun hareket
etti inden emin olmak amac yla Alt Lisans Sahibine ait tesislerini veya çevresini, bilgisayar sistemlerini, i lem dosyalar , belgelerini, idari
kay tlar ve di er materyallerini inceleme hakk na sahiptir.

7.

Ayr ca Alt Lisans Sahibi, bu sözle me kapsam ndaki son ödemeden sonraki üç (3) y l boyunca USPS veya yetkili temsilcilerinin, Alt Lisans
Sahibinin i le do rudan ilgili tüm defterleri, belgeleri, yaz malar , kay tlar ve bu sözle meyle ilgili yapt i lemleri içeren di er materyallere eri im
ve bunlar inceleme hakk olaca
da kabul etmektedir.

8.

Alt Lisans Sahibi, USPS'in önceden yaz

9.

Bu Alt Lisans Amerika Birle ik Devletleri federal yasalar uyar nca yönetilecek olup, bu yasalar n geçerli olmad
Devletleri Yarg tay kinci Dairesi'nin yorumuna istinaden New York Eyaleti yasalar na tabidir.

10.

onay

almaks

n LACSLink Ürününü Amerika Birle ik Devletleri ve ba

bölgelerinin d

na ç karamaz.

durumlarda, Amerika Birle ik

bu Alt Lisans tamamen veya k smen devredilemez. Alt Lisans Sahibinin tasfiyesi, birle mesi, sat n al nmas veya varl klar
sm n devredilmesi halinde, sahip oldu u hak ve yükümlülükler derhal feshedilir.

n herhangi bir

11. Alt Lisans Sahibinin i bu Alt Lisansta bahsi geçen tüm yükümlülükleri, USPS lehine hüküm ifade eder.
14. DSF2 Arayüzü (USPS Teslimat S ras Dosyas - DSF2 )
1. Bu Sözle me kapsam nda Alt Lisans Sahibi, mektup, kartpostal, paket, bro ür, dergi, ilan, kitap ve di er bas materyalleri ve United States Postal
Service (burada "USPS" olarak an lacakt r) taraf ndan teslim edilmek üzere da lacak tüm di er ö eleri (burada "Teslim Edilecek Ürünler" olarak
an lacakt r) adreslerine göndermek için kullan lan bir listeyi, sistemi, grubu veya ba ka bir koleksiyonu (burada "Posta Listesi" olarak an lmaktad r)
güncellemek amac yla, Lisans Sahibinin DSF2 Arayüzüyle ba lant ve DSF2 Arayüzüne dair hiçbir hakka sahip de ildir.
2. Alt Lisans Sahibinin DSF2 Arayüzünü kullanma hakk , kesinlikle sadece Amerika Birle ik Devletleri'nde ve hakim oldu u bölgelerde kullan mla
rl r.
3. Arayüzle ilgili olarak, Alt Lisans Sahibi yaln zca USPS ile da
ve/veya güncelleme hakk na sahiptir.

lacak Teslim Edilecek Ürünleri haz rlamak için kullan lan Posta Listelerini s ralama

4. Alt Lisans Sahibi, Arayüzün alt lisans verme, Arayüzü satma, temlik etme veya haklar ba ka ekilde devretme, geli tirmeye te ebbüs etme, ters
mühendislik i lemleri yapma, modifiye etme ya da ba ka ekilde de tirme veya türev ürünler haz rlama hakk na sahip de ildir. Arayüzün alt
lisans vermeye, Arayüzü satmaya, temlik etmeye ya da haklar
ba ka ekilde devretmeye veya ba ka türlü da tmaya yönelik tüm te ebbüsler
geçersiz olacakt r.
5. Alt Lisans Sahibi unlar beyan ve kabul eder:
a.
b.
c.
d.

USPS, Arayüzün geli tirilmesinde kullan lanlar da dahil olmak üzere, DSF2 veri, teknoloji ve sistemine bütünüyle sahiptir;
USPS, DSF2 ticari markas n ve UNITED STATES POSTAL SERVICE®, POSTAL SERVICE ®, US POSTAL SERVICE®, VE USPS® tescilli
markalar n tüm haklar na sahiptir ve bunlar elinde bulundurmaktad r;
Lisans Sahibi Arayüzü Alt Lisans Sahibine yaln zca DSF2 Ürünüyle birlikte kullanmak üzere, USPS'den münhas r olmayan s rl da m
lisans olarak vermektedir ve
Alt Lisans Sahibinin bu lisansla birlikte elde etti i haklar, Lisans Sahibi ile USPS aras ndaki anla madan türetilmekte, siz de, Alt Lisans
Sahibine DSF2 verilerine eri im için verilen özel DSF2 Arayüzü kullan m hakk haricinde SAP'nin USPS'ten elde etti inden daha geni haklar
almamaktas z.

6. Alt Lisans Sahibi Arayüzü yaln zca DSF2 Ürünü ile birlikte kullanabilir ve
7. Alt Lisans Sahibi, USPS ticari markalar
alt lisanslama, satma, da tma, ço altma ve görüntüleme veya Arayüz ya da di er ürünleri USPS ticari
markas ile satma konusunda hiçbir hakk bulunmad
kabul ve beyan eder.
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Ek 6 – SAP Business One Yaz
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

5.

SAP Business One Integration for SAP NetWeaver
SAP Business One integration for SAP NetWeaver, SAP Business One lisans n bir parças r.
®
SAP Business One Integration for SAP NetWeaver Integration Packages. SAP Business One integration for SAP NetWeaver Integration
Packages ek ücret olmaks n sa lan r, kullan
ise ayr kullan m ko ullar na tabidir.
SAP Business One Starter Package User
En dü ük lisans gereksinimi: Bir (1) SAP Business One Starter Package User.
En fazla lisans say be (5) SAP Business One Starter Package User ile s rl r.
Lisans alan n en fazla be (5) olabilen SAP Business One Starter Package User'dan daha fazlas na ihtiyac varsa tüm kullan lar n SAP
Business One Professional ya da Limited Professional User olarak lisanslanmas gerekir.
SAP Business One Starter Package User ba ka bir SAP Business One Adland lm Kullan türü veya herhangi bir SAP Business One ürün
seçene i ile birle tirilemez.
Mobil Eri im
Tüm SAP Business One Adland lm Kullan türleri (SAP Business One Web CRM User, SAP Business One Add-on Access User ve SAP
Business One Indirect Access Users hariç) ek lisans ücreti olmadan SAP Business One'a mobil eri im sa layabilir.
SAP Business One için SAP Crystal Sürümleri
SAP, SAP Business One' n bir parças olarak önceden konfigüre edilmi SAP Crystal Reports ve SAP Crystal Dashboards uygulamalar
sa lar.
Tüm SAP Business One Adland lm Kullan lar SAP taraf ndan sa lanan bu tür raporlar ve gösterge tablolar
ek lisans ücreti olmadan
kullanabilir.
Bir SAP Business One da
ek lisans ücreti olmadan bir (1) SAP Crystal Reports kullan
içerir.
Ek raporlar veya gösterge tablolar görüntülemek, kullanmak ve de tirmek için uygun SAP Crystal yaz m lisans gereklidir.
SAP Business One için SAP Crystal ürün sürümlerinin kullan
(i) SAP Business One uygulama verileriyle s rl r; (ii) ayr ca bu sürümler
SUR'de belirtildi i ekilde SAP Crystal için geçerli olan ko ul ve artlara tabidir ve (iii) bunlar n da
ba ms z bir ortamda yap lamaz.
SAP Crystal Reports, SAP Business One uygulamas sürümü. SAP Crystal Reports'un SAP Business One uygulamas sürümü, SAP Crystal
Reports, SAP Business One uygulamas sürümünün kullan lmas için eri im haklar veren bir kullan lisans sa lar.
SAP Crystal Dashboard Design, SAP Business One uygulamas sürümü. SAP Crystal Dashboard Design' n SAP Business One uygulamas
sürümü, SAP Business One için SAP Crystal Dashboard Design' n kullan lmas için eri im haklar
veren bir kullan lisans sa lar. SAP
Crystal Dashboard Design, SAP Business One sürümü lisans , SAP Crystal Dashboard Design lisans kapsam nda sa lanan haklar içermez.
SAP Crystal Dashboard Viewing, SAP Business One uygulamas sürümünün bir adland lm kullan
lisans , SAP Crystal Dashboard
Design, SAP Business One sürümü lisans na dahildir.
SAP Crystal Dashboard Viewing, SAP Business One uygulamas sürümü. SAP Crystal Dashboard Viewing'in SAP Business One uygulamas
sürümü lisans , SAP Crystal Dashboard Design, SAP Business One sürümü yaz
kullan larak olu turulmu gösterge tablolar
görüntüleme haklar veren bir kullan lisans sa lar.
SAP Business One User Bundle

SAP Business One User Bundle iste e ba
r ve her yeni adland lm
üç (3) SAP Business One Professional User
bir (1) SAP Business One Limited CRM User
bir (1) SAP Business One Limited Financial User
bir (1) SAP Business One Limited Logistic User
6.

kullan

için bir (1) paket lisanslanabilir. Paket a

dakileri içerir:

SAP Business One Indirect Access Rights Package

SAP Business One Indirect Access Rights Package, DI Server ile birlikte on (10) Indirect Access Users'dan olu an bir paket içerir. Package yoluyla hem
Indirect Access User hem de DI Server lisanslanabilir. Indirect Access User yaln zca Software Solution Provider (SSP) çözümlerine eri ebilen bir
Adland lm Kullan
r. Indirect Access User, SAP Business One' n kendisindeki herhangi bir i levde (formlar) yetkilendirme hakk na sahip de ildir.
Her kullan s rs z say da SSP çözümüne eri ebilir. DI-Server lisans Adland lm Kullan olarak de il, sunucuya ve CPU'ya göre yüklenir.
7.

SAP Business One Software Development Kit (SDK)

SAP Business One Software Development Kit (SDK), programc lar n 3. taraf uygulamalar na veritaban düzeyinde ve/veya kullan arayüzü düzeyinde
arayüz olu turmas na imkan veren bir geli tirme araç setidir. Geli tirme araçlar SAP Business One'a 3. taraf uygulamalar ndan eri mek ve bunun tam
tersini yapmak için gereken araçlar ve arayüzleri içerir. Her SAP Business One Software Development Kit lisans en fazla yirmi (20) SDK programc na
ayn anda çal ma hakk verir.
8.

SAP Business One Metrikleri.

8.1
SAP Business One Professional User; SAP Business One Yaz
n destekledi i, i letime ili kin rolleri gerçekle tiren bir Adland lm
Kullan
r. Bir SAP One yüklemesini yönetmek, üretimle ve Material Resource Planning (MRP) ile çal mak için bir Professional User lisans gerekir.
SAP Business One Professional User bir Limited CRM Kullan
, Limited Financial User, Limited Logistic User ve Indirect Access User lisans nda
sa lanan haklar içermez. Professional User bir SAP Business One Web CRM User lisans nda sa lanan haklar içermez.
8.2
SAP Business One Limited CRM User, i letime ili kin i leme ve bilgi gereksinimlerini desteklemek üzere SAP Business One CRM
levselli ine eri im haklar olan bir Adland lm Kullan
r. SAP Business One Limited CRM User lisans bir Indirect Access User lisans nda sa lanan
haklar içermez. Limited CRM User bir SAP Business One Web CRM User lisans nda sa lanan haklar içermez.
8.3
SAP Business One Limited Financial User, i letime ili kin i leme ve bilgi gereksinimlerini desteklemek üzere SAP Business One Financial
levselli ine eri im haklar olan bir Adland lm Kullan
r. SAP Business One Limited Financial User lisans bir Indirect Access User lisans nda
sa lanan haklar içermez. Limited Financial User bir SAP Business One Web CRM User lisans nda sa lanan haklar içermez.
8.4
SAP Business One Limited Logistic User, i letime ili kin i leme ve bilgi gereksinimlerini desteklemek üzere SAP Business One Logistic
levselli ine eri im haklar olan bir Adland lm Kullan
r. SAP Business One Limited Logistic User lisans bir Indirect Access User lisans nda
sa lanan haklar içermez. Limited Logistic User bir SAP Business One Web CRM User lisans nda sa lanan haklar içermez.
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8.5
SAP Business One Starter Package User, SAP Business One Starter Package Yaz
n destekledi i, i letime ili kin rolleri gerçekle tiren bir
Adland lm Kullan
r. SAP Business One Starter Package User lisans bir Indirect Access User lisans nda sa lanan haklar içermez. SAP Business
One Starter Package User lisans bir SAP Business One Professional User lisans n sa lad haklar içermez.
8.6
SAP Business One Limited CRM Upgrade User, lisansl Yaz m taraf ndan desteklenen ve SAP Business One Professional User ile ilgili olan
rolleri gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP Business One Limited
CRM User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için geçerli olmas gerekir.
Lisans Sahibi lisans anla mas na** istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu Kullan hem de
SAP Business One Limited CRM User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
8.7
SAP Business One Limited Financial Upgrade User, lisansl Yaz m taraf ndan desteklenen ve SAP Business One Professional User ile ilgili
olan rolleri gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP Business One
Limited Financial User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için geçerli
olmas gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na** istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu
Kullan hem de SAP Business One Limited Financial User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
8.8
SAP Business One Limited Logistic Upgrade User, lisansl Yaz m taraf ndan desteklenen ve SAP Business One Professional User ile ilgili
olan rolleri gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP Business One
Limited Logistic User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için geçerli
olmas gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na** istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece hem bu
Kullan hem de SAP Business One Limited Logistic User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
8.9
SAP Business One Limited CRM Sales Upgrade User, lisansl Yaz m taraf ndan desteklenen ve SAP Business One Professional User ile
ilgili olan rolleri gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP Business
One Limited CRM Sales User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için
geçerli olmas gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na** istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece
hem bu Kullan hem de SAP Business One Limited CRM Sales User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
8.10 SAP Business One Limited CRM Service Upgrade User, lisansl Yaz m taraf ndan desteklenen ve SAP Business One Professional User ile
ilgili olan rolleri gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP Business
One Limited CRM Service User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban için
geçerli olmas gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na** istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i sürece
hem bu Kullan hem de SAP Business One Limited CRM Service User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
8.11 SAP Business One Starter Package Upgrade Professional User, lisansl Yaz m taraf ndan desteklenen ve SAP Business One Professional
User ile ilgili olan rolleri gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP
Business One Starter Package User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban
için geçerli olmas gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na** istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i
sürece hem bu Kullan hem de SAP Business One Starter Package User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
8.12 SAP Business One Starter Package Upgrade Limited Logistic User, lisansl Yaz m taraf ndan desteklenen ve SAP Business One Limited
Logistic User ile ilgili olan rolleri gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir
SAP Business One Starter Package User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan
lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman
veritaban için geçerli olmas gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na** istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam
etti i sürece hem bu Kullan hem de SAP Business One Starter Package User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
8.13 SAP Business One Starter Package Upgrade Limited Financial User, lisansl Yaz m taraf ndan desteklenen ve SAP Business One Limited
Financial User ile ilgili olan rolleri gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir
SAP Business One Starter Package User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan
lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman
veritaban için geçerli olmas gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na** istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam
etti i sürece hem bu Kullan hem de SAP Business One Starter Package User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
8.14 SAP Business One Starter Package Upgrade Limited CRM User, lisansl Yaz m taraf ndan desteklenen ve SAP Business One Limited CRM
User ile ilgili olan rolleri gerçekle tirmek üzere yetkilendirilmi bir Adland lm Kullan
r. Bunun için bu gibi bir Adland lm Kullan
n bir SAP
Business One Starter Package User olarak da SAP'den lisans alm olmas ve söz konusu Kullan lisanslar n, varsa ayn çal ma zaman veritaban
için geçerli olmas gerekir. Lisans Sahibi lisans anla mas na** istinaden destek hizmeti al yorsa, söz konusu destek hizmetini almaya devam etti i
sürece hem bu Kullan hem de SAP Business One Starter Package User için eksiksiz ödeme yaparak destek hizmeti kayd yapt rmal r.
8.15 CPU (Merkezi leme Birimi): Lisanslanan yaz
k smen de olsa çal ran her CPU bütün halinde göz önüne al r. Fiziksel CPU'lar
say rken, çok yüklü i leme zamanlar nda geçici olarak tayin edilen veya çizelgelenenler de dahil olmak üzere, lisanslanan yaz
k smen de olsa
kullanan bir fiziksel CPU'nun her çekirde i göz önüne al r ve say r. Sanal CPU'lar say rken, çok yüklü i leme zamanlar nda geçici olarak tayin edilen
veya çizelgelenenler de dahil olmak üzere, lisanslanan yaz
k smen de olsa kullanan bir sanal CPU'nun her çekirde i göz önüne al r ve say r.
Yaz m tamamen sanal bir ortamda çal acaksa, fiziksel CPU'lar göz önüne al nmaz. CPU metrik de er hesaplamas : Her CPU için, ilk i lemci çekirde i
1 ile çarp lmal ve her art ml i lemci 0,5 ile çarp lmal r. Daha sonra tüm CPU'lar n toplam sonraki tam say ya yuvarlan r.
8.16

Sabit Oranl Ücret/Sabit Ücret, yaz m için sabit paket lisans ücreti olarak tan mlan r.

8.17

Kullan

, do rudan veya dolayl olarak Yaz m'a eri en ki i anlam na gelir.

**SAP Business One deste i, lisans anla mas na eklenecek bir destek çizelgesine tabidir.
9. Yerelle tirmeler. SAP Business One yaz
n lisanslar , SAP Business One yaz
n destekledi i herhangi bir yerelle tirme sürümünde
kullan labilir. Ancak, 01.01.2010 tarihinden sonra lisanslanm SAP Business One yaz mlar nda lisans anahtar "yerelle tirme ba na" verilecektir.
Varsay lan olarak, istenen yaz
n ülkeye özel sürümünün yerelle tirilmesi kullan ma sunulacakt r. Her lisansl Adland lm Kullan yaln zca lisans
anahtar n verildi i yerelle tirmeye eri ebilir. ki veya daha fazla yerelle tirmeye eri mesi gereken çal anlar için iki veya daha fazla Adland lm
Kullan lisans gerekecektir.
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