LAMPIRAN DUKUNGAN SAPENTERPRISE ("Lampiran")
Dalam setiap hal di mana ketentuan Lampiran ini bertentangan atau tidak sejalan dengan ketentuan Perjanjian termasuk ketentuan-ketentuan
tambahan, lampiran, formulir pemesanan atau dokumen lain yang terlampir atau dimasukkan dengan mengacu pada Perjanjian, ketentuan Lampiran
inilah yang berlaku dan mengatur.
Lampiran ini mengatur ketentuan layanan dukungan oleh SAP sebagaimana yang selanjutnya dijelaskan dalam perjanjian ini ("Dukungan SAP
Enterprise") untuk semua perangkat lunak yang dilisensikan oleh Penerima Lisensi berdasarkan Perjanjian (yang dalam perjanjian ini secara bersamasama disebut sebagai "Solusi Dukungan Enterprise"), tidak termasuk perangkat lunak di mana perjanjian-perjanjian pendukung khusus secara eksklusif
berlaku.
1.

Definisi
1.1 "Go-Live" menandakan kejadian waktu dari saat, setelah pelaksanaan Solusi Dukungan Enterprise atau sebuah peningkatan dari Solusi
Dukungan Enterprise, Solusi Dukungan Enterprise dapat digunakan oleh Penerima Lisensi untuk pengolahan data nyata dalam modus operasi live
dan untuk menjalankan operasi usaha internal Penerima Lisensi sesuai dengan Perjanjian.
1.2 “Solusi Penerima Lisensi” dapat berarti Solusi Dukungan Enterprise dan perangkat lunak lainnya yang dilisensikan oleh Penerima Lisensi dari
pihak ketiga sepanjang perangkat lunak pihak ketiga tersebut dioperasikan sehubungan dengan Solusi Dukungan Enterprise.
1.3 “Sistem Produksi” dapat berarti sistem SAP langsung yang digunakan untuk menjalankan operasi usaha internal Penerima Lisensi dan tempat
di mana data Penerima Lisensi tersimpan.
1.4 “Solusi Perangkat Lunak SAP” dapat berarti sekelompok dari satu atau lebih Sistem Produksi yang menjalankan Solusi Penerima Lisensi dan
memfokuskan pada aspek fungsional spesifik dariusaha Penerima Lisensi Rincian dan contoh dapat ditemukan pada SAP Service Marketplace
(sebagaimana dirinci dalam SAP Note 1324027atau SAP Note berikutnya yang nantinya menggantikan SAP Note1324027).
1.5 “Sesi Pelayanan” dapat berarti urutan kegiatan dukungan dan tugas yang dilaksanakan dari jauh untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut
melalui wawancara atau analisis dari suatu Sistem Produksi yang menghasilkan daftar rekomendasi. Sebuah Sesi Pelayanan dapat dijalankan
secara manual, sebagai layanan mandiri atau otomatis penuh.
1.6 “Top-Issue” berarti isu-isu dan/atau kegagalan-kegagalan yang diidentifikasi dan diprioritaskan secara bersamaan oleh SAP dan Penerima
Lisensi menurut standar SAP yaitu (i) membahayakan Go-Live dari sebuah sistem pra-produksi atau (ii) yang memiliki dampak usaha yang
signifikan pada Sistem Produksi.
1.7 “Jam Kantor Lokal” berarti jam kerja reguler (8.00 pagi hingga 6.00 sore) pada hari kerja reguler, sesuai dengan hari libur nasional yang diikuti
oleh kantor resmi SAP. Khusus menyangkut Dukungan SAP Enterprise, kedua belah pihak dapat menyetujui sebuah kantor terdaftar yang berbeda
dari salah satu cabang SAP untuk dijadikan sebagai rujukan Jam Kerja Lokal.

2.

Ruang lingkup SAP Enterprise Support. Penerima Lisensi dapat meminta dan SAP akan menyediakan, hingga tingkat tersebut sebagaimana
Layanan SAP agar secara umum tersedia dalam Teritori, layanan Dukungan SAP Enterprise. Dukungan SAP Enterprise saat ini mencakup:
Perbaikan dan Inovasi Berkesinambungan
Perilisan perangkat lunak baru dari Solusi Dukungan Enterprise yang telah dilisensi, demikian juga peralatan dan prosedur yang dibutuhkan
untuk melakukan peningkatan status (upgrade).
Paket pendukung - paket perbaikan untuk mengurangi upaya pelaksanaan perbaikan-perbaikan tunggal. Paket pendukung juga dapat
mencakup perbaikan-perbaikan yang bertujuan untuk menyesuaikan fungsi-fungsi yang telah ada terhadap persyaratan-persyaratan hukum
dan aturan yang telah diubah.
Untuk merilis aplikasi inti SAP Business Suite 7 (dimulai dengan SAP ERP 6.0 dan dengan merilis SAP CRM 7.0, SAP SCM 7.0, SAP SRM
7.0 dan SAP PLM 7.0 yang dikirimkan pada tahun 2008), SAP dapat memberikan peningkatan fungsionalitas dan/atau inovasi melalui
enhancement package atau dengan cara lain yang tersedia Selama pemeliharaan mainstream untuk rilisan aplikasi inti SAP, praktik SAP
saat ini adalah menyediakan satu enhancement package atau pembaruan lainnya per tahun kalender.
Pembaharuan teknologi untuk mendukung sistem operasi dan basis data pihak ketiga. Kode sumber ABAP tersedia untuk aplikasi perangkat
lunak SAP dan modul-modul fungsi yang baru dirilis dan didukung.
Change management perangkat lunak, misalnya pengaturan konfigurasi atau peningkatan Solusi Dukungan Enterprise, didukung, contohnya,
dengan konten dan materi informasi, peralatan untuk membuat salinan bagi klien atau badan hukum, dan alat untuk membandingkan
kustomisasi.
SAP memberikan bagi Penerima Lisensi hingga lima hari layanan dukungan jarak jauh per tahun kalender dari arsitek solusi SAP
o untuk membantu Penerima Lisensi dalam mengevaluasi kemampuan inovasi atas enhancement package SAP terbaru dan
bagaimana bantuan tersebut dapat diberikan untuk persyaratan proses usaha Penerima Lisensi.
o untuk memberi panduan bagi Penerima Lisensi dalam bentuk sesi alih pengetahuan, selama satu hari, untuk perangkat
lunak/aplikasi SAP yang dijelaskan atau komponen Global Support Backbone. Saat ini, konten dan jadwal sesi tertulis di
http://service.sap.com/enterprisesupport. Penjadwalan, ketersediaan dan metode penyampaian merupakan kebijakan SAP.
SAP memberi Penerima Lisensi akses untuk layanan diri yang dipandu sebagai bagian dari Sap Solution Manager Edisi Enterprise, yang
membantu Penerima Lisensi untuk mengoptimalkan manajemen solusi teknis atas Solusi Dukungan Enterprise yang dipilih.
Pedoman Konfigurasi dan konten untuk Solusi Dukungan Enterprise biasanya dikirim melalui SAP Solution Manager Edisi Enterprise.Praktik
terbaik untuk Administrasi Sistem SAP dan Operasi Solusi SAP untuk Perangkat Lunak SAP.
Konfigurasi dan konten operasi SAPadalah didukung sebagai bagian tidak terpisahkan dari Solusi Dukungan Enterprise.
Deskripsi konten, peralatan dan proses untuk Aplikasi Lifecycle Management SAP adalah bagian dari SAP Solution Manager Edisi Enterprise,
Solusi Dukungan Enterprise dan/atau Dokumentasi yang berlaku untuk Solusi Dukungan Enterprise.
Dukungan Tahap Lanjut untuk Enhancement Package dan Pembaharuan Perangkat lunak SAP lainnya
SAP menawarkan pemeriksaan jarak jauh khusus yang akan dilakukan oleh para ahli solusi SAP untuk menganalisis modifikasi yang direncanakan
atau yang telah ada dan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya pertentangan antara kode kustom (custom code) Penerima Lisensi dan
enhancement package dan pembaharuan (update) Solusi Dukungan Enterprise lainnya.Setiap pemeriksaan dilaksanakan untuk satu modifikasi
spesifik dalam satu langkah proses usaha inti Penerima Lisensi. Penerima Lisensi berhak untuk menerima dua layanan dari satu kategori berikut per
tahun kalender per Solusi Perangkat Lunak SAP.
Modification Justification: Berdasarkan atas ketentuan Penerima Lisensi untuk dokumentasi yang disyaratkan SAP atas ruang lingkup dan
rancangan atas custom modification yang terencana atau yang telah ada pada SAP Solution Manager Edisi Enterprise, SAP mengidentifikasi
fungsional standar dari Solusi Dukungan Enterprise yang dapat memenuhi persyaratan Penerima Lisensi (untuk rinciannya lihat
http://service.sap.com/).
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Custom Code Maintainability: Berdasarkan ketentuan Penerima Lisensi tentang dokumentasi SAP yang dibutuhkan dari lingkup dan
rancangan atas custom modification yang terencana atau yang telah ada pada SAP Solution Manager Edisi Enterprise, SAP mengidentifikasi
pengguna keluar dan layanan mana yang mungkin tersedia bagi kode kustom terpisah dari kode SAP (untuk rinciannya lihat
http://service.sap.com/).
Support Backbone Global
SAP Service Marketplace - basis data informasi SAP dan extranet SAP untuk transfer informasi di mana dengan hal tersebut, SAP
menyediakan konten dan layanan hanya kepada Penerima Lisensi dan mitra dari SAP.
SAP Notes pada SAP Service Marketplace mendokumentasikan kegagalan perangkat lunak dan menyimpan informasi mengenai cara
memperbaiki, menghindari dan melakukan bypass terhadap kesalahan. SAP Notes dapat menampung koreksi-koreksi coding (pengkodean)
yang dapat dilaksanakan oleh Penerima Lisensi terhadap sistem SAP mereka. SAP Notes juga mendokumentasikan isu-isu terkait,
pertanyaan-pertanyaan dari Penerima Lisensi, dan solusi yang direkomendasikan (misalnya kustomisasi pengaturan).
SAP Note Assistant - sebuah alat untuk memasang koreksi dan perbaikan tertentu pada komponen-komponen SAP.
SAP Solution Manager Edisi Enterprise - sebagaimana dijelaskan di Bagian 2.4
DukunganMisi Kritis
Penanganan Pesan Global oleh SAP untuk masalah yang terkait dengan Solusi Dukungan Enterprise, termasuk Perjanjian Tingkat Layanan
untuk Waktu Reaksi Awal dan Tindakan Korektif (untuk informasi lebih lanjut lihat Bab 2.1.1).
SAP Support Advisory Center - sebagaimana dijelaskan pada Bab 2.2.
Pemeriksaan Kualitas Berkesinambungan – sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2.3.
24x7 analisis akar masalah global dan prosedur peningkatan menurut Bab 2.1 di bawah.
Analisis Dasar Penyebab untuk Kode Kustom: Untuk kode kustom Penerima Lisensi yang dibangun dengan workbench pengembangan SAP,
SAP memberikan dukungan tugas penting pendukung analisis dasar penyebab, sesuai dengan proses Penanganan Pesan Global dan
Perjanjian Tingkat Layanan yang dinyatakan dalam Bab 2.1.1, 2.1.2 dan 2.1.3, berlaku untuk pesan berprioritas “sangat penting” dan
“penting”. Jika Kode kustom Penerima Lisensi didokumentasikan sesuai dengan standar lanjutan SAP (untuk rincian lihat
http://service.sap.com/), SAP dapat memberikan pedoman untuk membantu Penerima Lisensi dalam mengeluarkan resolusi.
Komponen, Metodologi, Konten dan Partisipasi Komunitas Lainnya
Pemantauan komponen dan agen untuk sistem untuk memantau sumber daya yang tersedia dan mengumpulkan informasi status sistem
Solusi Dukungan Enterprise (misalnya SAP EarlyWatch Alert).
Template-template dan kasus-kasus percobaan prakonfigurasi biasanya dikirim melalui SAP Solution Manager Edisi Enterprise. Selain itu,
SAP Solution Manager Edisi Enterprise membantu kegiatan pengujian Penerima Lisensi dengan fungsi yang saat ini mencakup :
o
Administrasi pengujian untuk Solusi Dukungan Enterprise dengan menggunakan fungsi yang disediakan sebagai bagian dari SAP
Solution Manager Edisi Enterprise
o
Manajemen Kualitas untuk manajemen "Gerbang-gerbang Kualitas"
o
Alat yang disediakan SAP untuk tes otomatis
o
Alat-Alat yang disediakan oleh SAP untuk membantu mengoptimalkan lingkup uji regresi. Peralatan dukungan tersebut
mengidentifikasi proses usaha yang terpengaruh oleh Perubahan terencana Solusi Perangkat Lunak SAP dan membuat
rekomendasi untuk lingkup uji serta menghasilkan rencana uji(untuk rincian lihat http://service.sap.com/).
Peralatan konten dan tambahan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, yang mencakup juga metodologi pelaksanaan dan prosedur
standar, serangkaian Bimbingan Pelaksanaan (IMG) dan Konfigurasi Usaha (BC).
Akses kepada panduan-panduan melalui SAP Service Marketplace, yang mencakup juga proses-proses pelaksanaan dan pengoperasian dan
konten yang dirancang untuk membantu mengurangi biaya dan resiko. Konten semacam ini kini mencakup:
o
End-to-End Solution Operations: Membantu Penerima Lisensi dengan optimasi operasi ujung ke ujung untuk Solusi Perangkat
Lunak SAP milik Penerima Lisensi.
o
Run SAP Methodology: Membantu Penerima Lisensi dengan manajemen aplikasi, operasi proses usaha dan administrasi platform
teknologi SAP NetWeaver®, dan saat ini mencakup:
Standar-standar SAP untuk operasi solusi
Peta jalan dari Run SAP untuk mengimplementasikan operasi solusi dari hulu ke hilir
Peralatan, termasuk SAP Solution ManagerEdisi Enterprisesolusi manajemen aplikasi. Untuk informasi lebih lanjut
seputar metodologi Menjalankan SAP, mengacu padahttp://service.sap.com/runsap
Partisipasi dalam komunitas pelanggan dan rekanan SAP (melaluiSAP Service Marketplace), yang menyediakan informasi tentang praktekpraktek bisnis terbaik,penawaran layanan, dll.
2.1. Penanganan Pesan Global dan Perjanjian Tingkat Pelayanan (SLA). Ketika Penerima Lisensi melaporkan gangguan fungsi, SAP
membantu Penerima Lisensi dengan menyediakan informasi mengenai cara memperbaiki, menghindari atau melakukan bypass pada kesalahan.
Channel utama untuk mendapatkan bantuan tersebut adalah melalui infrastruktur pendukung yang telah disediakan oleh SAP. Penerima Lisensi
dapat mengirimkan pesan kesalahan kapan saja. Semua orang yang terlibat dalam proses penyelesaian masalah dapat mengakses status dari
pesan tersebut kapan saja. Untuk rincian lebih lanjut mengenai definisi dari prioritas pesan lihat SAP Note 67739.
Dalam kasus-kasus luar biasa, Penerima Lisensi juga dapat menghubungi SAP melalui telepon. Untuk kontak telepon semacam itu (dan jenis
lainnya yang tersedia) SAP mengharuskan Penerima Lisensi menyediakan akses jarak jauh sebagaimana dijelaskan dalam Bab 3.2(iii).
Perjanjian Tingkat Layanan berikut (“SLA" atau "SLA-SLA") harus diterapkan pada semua pesan dukungan Penerima Lisensi yang diterima SAP
sebagai prioritas 1 atau 2 yang memenuhi prasyarat yang disebutkan dalam Perjanjian ini. SLA semacam itu akan dimulai pada kuartal kalender
penuh pertama setelah Tanggal Berlaku dari Lampiran ini. Sebagaimana yang digunakan dalam perjanjian ini, “Kuartal Kalender” adalah periode
tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember secara berurutan pada setiap tahun kalender.
2.1.1 SLA untuk Waktu Respon Pertama:
a. Pesan Dukungan Prioritas 1 ("Sangat Tinggi"). SAP akan merespon pesan dukungan Prioritas 1 dalam waktu satu (1) jam sejak SAP
menerima (dua puluh empat jam sehari, tujuh hari dalam seminggu) pesan dukungan Prioritas 1 tersebut. Sebuah pesan ditetapkan sebagai
Prioritas 1 jika masalahnya memiliki konsekuensi yang sangat serius untuk transaksi usaha normal dan kinerja usaha yang mendesak dan penting
KONFIDENSIAL SAP
2
enID (10-2010)

Halaman

tidak dapat dilakukan. Hal ini umumnya disebabkan oleh keadaan-keadaan berikut: gangguan sistem lengkap, kegagalan fungsi SAP pusat dalam
sistem produksi, atau masalah-masalah utama.
b. Pesan Dukungan Prioritas 2 ("Tinggi"). SAP akan merespon pesan dukungan Prioritas 2 dalam waktu satu (4) jam sejak SAP menerima
selama Waktu Kantor Lokal SAP untuk pesan dukungan Prioritas 2 tersebut. Sebuah pesan ditetapkan sebagai Prioritas 2 jika transaksi usaha
normal dalam sebuah Sistem Produksi terpengaruh secara serius dan tugas-tugas yang diperlukan tak dapat dilakukan. Hal ni terjadi karena
fungsi-fungsi yang tidak tepat atau tidak bisa dioperasikan dalam sistem SAP yang diperlukan untuk melakukan transaksi dan/atau tugas.
2.1.2 SLA untuk Waktu Respon Tindakan Korektif untuk Pesan Dukungan Prioritas 1: SAP harus memberikan solusi, kerja nyata atau rencana
tindakan untuk resolusi (“Tindakan Korektif”) atas pesan dukungan Prioritas 1 Penerima Lisensi dalam (4) jam Penerimaan SAP (dua puluh empat
jam sehari, tujuh hari seminggu) untuk pesan dukungan Prioritas 1 tersebut (“SLA untuk tindakan Korektif”). Jika rencana tindakan diserahkan
kepada Penerima Lisensi sebagai Tindakan Korektif, rencana tindakan tersebut harus mencakup: (i) status dari proses resolusi; (ii) langkah
terencana selanjutnya, termasuk mengindentifikasi tanggung jawab sumber daya SAP; (iii) tindakan Penerima Lisensi yang diperlukan untuk
mendukung proses resolusi; (iv) sejauh yang memungkinkan, tanggal terencana untuk tindakan SAP; dan (v) tanggal dan waktu untuk
pembaharuan status selanjutnya dari SAP. Pembaharuan status berikutnya mencakup rangkuman tindakan yang telah diambil sejauh ini; rencana
langkah-langkah selanjutnya; dan tanggal dan waktu untuk pembaharuan status berikutnya. SLA untuk Tindakan Korektif hanya mengacu pada
bagian dari waktu pemrosesan dimana pesan diproses di SAP ("Waktu Pemrosesan"). Waktu Pemrosesan tidak termasuk waktu ketika pesan
dalam status “Tindakan Pelanggan” atau “Solusi yang diajukan SAP”, sedangkan (a) status Tindakan Pelanggan berarti pesan dukungan
diserahkan kepada Penerima Lisensi; dan (b) status Solusi SAP yang diajukan berarti SAP telah memberikan Tindakan Korektif sebagaimana
dijabarkan dalam Perjanjian ini. SLA untuk Tindakan Korektif harus dianggap memenuhi dalam waktu empat (4) jam waktu pemrosesan: SAP
mengajukan sebuah solusi, sebuah kerja nyata atau rencana tindakan; atau jika Penerima Lisensi sepakat untuk mengurangi tingkat prioritas
pesan.
2.1.3 Prasyarat dan Pengecualian.
2.1.3.1 Prasyarat. SLA-SLA hanya berlaku apabila prasyarat berikut terpenuhi untuk pesan dukungan: (i) dalam semua kasus kecuali untuk
Analisis Penyebab Dasar untuk Kode Kustom dalam Bab 2, pesan dukungan berkaitan dengan rilisan Solusi Dukungan Enterpriseyang
diklasifikasikan oleh SAP dengan status pengiriman "pengiriman tak terbatas"; (ii) pesan dukungan disampaikan oleh Penerima Lisensi dalam
bahasa Inggris melalui SAP Solution ManagerEdisi Enterprise sesuai dengan pesan dukungan lanjutan yang mengolah prosedur log-in yang berisi
rincian yang terkait yang diperlukan (seperti dirinci dalam SAP Note 16018 atau SAP Note selanjutnya yang akan menggantikan SAP Note 16.018)
untuk SAP untuk mengambil tindakan pada saat kesalahan dilaporkan; (iii) pesan dukungan yang berkaitan dengan rilisan produk Solusi Dukungan
Enterprise yang jatuh ke Pemeliharaan Utama atau Pemeliharaan Perluasan.
Untuk pesan dukungan Prioritas 1, prasyarat tambahan berikut ini harus dipenuhi oleh Penerima Lisensi: (a) masalah dan dampak usaha yang
akan dijelaskan secara rinci yang cukup untuk memungkinkan SAP untuk menilai masalah ini, (b) Penerima Lisensi bersedia untuk komunikasi
dengan SAP, dua puluh empat (24) jam sehari, tujuh (7) hari seminggu, petugas penghubung yang berbahasa Inggris dengan pelatihan dan
pengetahuan yang cukup untuk membantu dalam resolusi pesan Prioritas 1 sejalan dengan kewajiban Penerima Lisensi, dan (c) petugas
penghubung Penerima Lisensi disediakan untuk membuka koneksi jarak jauh ke sistem dan untuk menyediakan data log-on yang diperlukan ke
SAP.
Opsi Kenyamanan untuk Jepang: Penerima Lisensi dapat memilih untuk memberikan personil kontak hanya berbahasa Jepang sebagai kontak
untuk SAP atau untuk membuat pesan dukungan dalam bahasa Jepang melalui SAP Solution Manager. Dalam kedua kasus kerangka waktu SLA
yang ditentukan dalam 2.1.2di atas akan diperpanjang dengan waktu yang dibutuhkan untuk setiap terjemahan yang diperlukan dari Jepang ke
dalam bahasa Inggris dan sebaliknya. Biasanya hal ini membutuhkan perpanjangan kerangka waktu SLA selama satu (1) jam.
2.1.3.2 Pengecualian. Dukungan SAP Enterprise khususnya jenis pesan Prioritas 1 berikut tidak termasuk dalam SLA: (i) pesan dukungan
mengenai rilisan, versi dan/atau fungsi-fungsi dari Solusi Dukungan Enterprise yang dikembangkan secara khusus untuk Penerima Lisensi
(termasuk namun tidak terbatas pada Pengembangan Kustom SAP dan/atau anak perusahaan SAP) kecuali untuk kode kustom yang dibangun
melalui meja kerja pengembangan SAP; (ii) pesan dukungan mengenai versi negara yang bukan bagian dari Solusi Dukungan Enterprise dan
bukannya direalisasikan sebagai mitra add-on, penambahan, atau modifikasi yang secara tegas tidak termasuk bahkan jika versi tiap negara
diciptakan oleh SAP atau afiliasi dari SAP, (iii) dasar penyebab di balik pesan dukungan bukan merupakan kerusakan fungsi, tetapi fungsionalitas
yang hilang ("permintaan pengembangan") atau pesan dukungan dianggap berasal dari permintaan konsultasi.
2.1.4 Kredit Tingkat Pelayanan.
2.1.4.1 SAP dianggap telah memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut SLA sebagaimana dijelaskan di atas dengan melakukan tindakan
dalam kerangka waktu yang diperbolehkan dalam sembilan puluh lima persen (95%) dari keseluruhan kasus untuk semua SLA dalam satu Kuartal
Kalender. Jika Penerima Lisensi mengirimkan kurang dari dua puluh (20) pesan (secara keseluruhan untuk semua SLA) menurut SLA yang telah
diuraikan di atas dalam suatu Kuartal Kalender selama periode Dukungan Enterprise, Penerima Lisensi menyetujui bahwa SAP dianggap telah
memenuhi kewajibannya menurut SLA di atas jika SAP belum melampaui kerangka waktu SLA yang telah dijelaskan dalam lebih dari satu pesan
dukungan selama Kuartal Kalender tersebut.
2.1.4.2. Berdasarkan Bab 2.1.4.1 di atas, dalam hal kerangka waktu untuk SLA tidak terpenuhi (masing-masing "Kegagalan"), aturan dan
prosedur berikut akan berlaku: (i) Penerima Lisensi akan memberitahukan SAP secara tertulis mengenai setiap dugaan Kegagalan; (ii) SAP akan
menyelidiki setiap klaim tersebut dan memberikan laporan tertulis yang membuktikan atau tidak membuktikan kebenaran klaim Penerima Lisensi,
(iii) Penerima Lisensi akan memberikan bantuan yang cukup untuk SAP dalam upayanya untuk memperbaiki masalah atau proses yang
menghambat kemampuan SAP untuk mencapai SLA; (iv) Dengan tunduk pada Bab 2.1.4, jika berdasarkan laporan tersebut, sebuah Kegagalan
SAP dibuktikan, SAP akan menerapkan Kredit Tingkat Layanan ("SLC") kepada tagihan Imbalan Dukungan SAP Enterprise setara dengan
seperempat persen (0,25 %) dari Imbalan Dukungan SAP Enterprise Penerima Lisensi untuk Kuartal Kalender yang berlaku untuk setiap
Kegagalan yang dilaporkan dan terbukti, dikenakan cap SLC maksimum per Kuartal Kalender sebesar lima persen (5%) dari Imbalan Dukungan
SAP Enterprise Penerima Lisensi Kuartal Kalender tersebut. Penerima Lisensi bertanggung jawab untuk memberitahu SAP mengenai setiap SLC
dalam waktu satu bulan setelah akhir Kuartal Kalender di mana Kegagalan terjadi. Tidak ada biaya denda yang akan dibayarkan kecuali
pemberitahuan dari klaim Penerima Lisensi terhadap SLC diterima oleh SAP dalam bentuk tertulis. SLC yang diuraikan dalam Bab 2.1.4 ini adalah
ganti kerugian satu-satunya dan eksklusif bagi Penerima Lisensi terhadap setiap dugaan Kegagalan atau Kegagalan yang sebenarnya.
2.2 SAP Support Advisory Center. Untuk Prioritas 1 dan Masalah-masalah Utama yang berkaitan langsung dengan Solusi Dukungan
Enterprise, SAP akan menyediakan sebuah unit global dalam organisasi pendukung SAP untuk mendukung tugas penting yang terkait dengan
permintaan ("Support Advisory Center"). Support Advisory Center akan melaksanakan tugas dukungan penting sebagai berikut: (i) dukungan jarak
jauh untuk Masalah-masalah Utama – Support Advisory Center akan bertindak sebagai tingkat eskalasi tambahan, memungkinkan 24x7 analisis
dasar penyebab untuk identifikasi masalah, (ii) Perencanaan Pengiriman Layanan Pemeriksaan Kualitas yang berkelanjutan bekerjasama dengan
Penerima Lisensi TI, termasuk koordinasi penjadwalan dan pengiriman; (iii) menyediakan satu laporan SAP Enterprise Support berdasarkan
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permintaan per tahun kalender, (iv) sertifikasi utama jarak jauh dari Pusat Pelanggan SAP mengenai Keahlian jika diminta oleh Penerima Lisensi;
dan ( v) memberikan panduan dalam hal di mana Pemeriksaan Kualitas berkelanjutan (sebagaimana didefinisikan dalam Bab 2.3 di bawah),
rencana tindakan dan/atau rekomendasi tertulis dari SAP yang menunjukkan status penting (misalnya laporan CQC merah) dari Solusi Dukungan
Enterprise.
Sebagai persiapan untuk pengiriman Pemeriksaan Kualitas Berkelanjutan melalui SAP Solution ManagerEdisi Enterprise, Petugas penghubung
Penerima Lisensi dan SAP bersama-sama akan melakukan satu layanan pengaturan wajib ("Penilaian Awal") untuk Solusi Dukungan Enterprise.
Penilaian Awal didasarkan pada standar-standar dan dokumentasi SAP.
SAP Support Advisory Center yang ditunjuk akan tersedia dalam bahasa Inggris untuk Petugas penghubung dari Penerima Lisensi (sebagaimana
dijelaskan di bawah) atau perwakilan resminya selama 24 jam per hari, tujuh hari dalam seminggu untuk permintaan terkait dukungan tugas
penting. Nomor dial-in yang tersedia secara global atau lokal ditunjukkan pada SAP Note 560499.
Opsi Kenyamanan untuk Jepang: Bagi pelanggan Jepangsebagai tambahanterhadap hal di atas, SAP Support Advisory Center yang dirancang
akan berbicara dalam bahasa Jepang dan tersedia untuk Personil KontakPenerima Lisensi (sebagaimana dijelaskan di bawah) atau perwakilannya
yang berwenang melalui (yang lebih dipilih) surel atau telepon, 9:00 pagi hingga 9:00 malam JST per hari, tujuh hari dalam seminggu.
Support Advisory Center hanya bertanggung jawab atas tugas-tugas terkait dukungan misi kritis di atas hingga sejauh tugas-tugas ini secara
langsung berhubungan dengan masalah atau eskalasi tentang Solusi Dukungan Enterprise.
2.3 Pemeriksaan Kualitas Berkelanjutan SAP. Dalam hal situasi penting yang terkait dengan Solusi Perangkat Lunak SAP (seperti Go Live,
peningkatan status (upgrade), migrasi atau Masalah Utama), SAP akan menyediakan setidaknya satu Pemeriksaan Kualitas Berkelanjutan
("Pemeriksaan Kualitas Berkelanjutan" atau "CQC") per tahun kalender untuk setiap Solusi Perangkat Lunak SAP.
CQC bisa terdiri dari satu atau beberapa layanan mandiri yang manual atau Sesi Layanan jarak jauh otomatis. SAP dapat menyampaikan CQC
lebih lanjut dalam hal di mana tanda vital dilaporkan oleh Sinyal Pengawasan Awal SAP atau dalam kasus-kasus di mana Penerima Lisensi dan
Pusat Nasihat SAPsaling setuju bahwa layanan tersebut diperlukan untuk menangani masalah-masalah utama. Rincian, seperti jenis yang tepat
dan prioritas dari CQCdan tugas-tugas SAP dan tugas kerjasama Penerima Lisensi, , harus disetujui bersama oleh para pihak. Pada akhir setiap
CQC, SAP akan menyediakan bagi Penerima Lisensi sebuah rencana tindakan dan/atau rekomendasi tertulis.
Penerima Lisensi mengakui bahwa semua atau bagian dari sesi QCQ dapat dikirimkan oleh SAP dan/atau mitra SAP bersertifikasi yang bertindak
sebagai subkontraktor SAP dan berdasarkan standar dan metodologi QCQ SAP. Penerima Lisensi setuju untuk menyediakan sumber daya yang
dibutuhkan, termasuk namun tidak terbatas pada peralatan, data, informasi dan personel yang pantas dan kooperatif, untuk memfasilitasi
pengiriman CQC di bawah ini.
Penerima Lisensi mengetahui bahwa SAP membatasi penjadwalan ulang CQC maksimum tiga kali setahun. Penjadwalan ulang harus dilakukan
paling tidak 5 hari kerja sebelum tanggal pengiriman yang direncanakan. Jika Penerima Lisensi gagal mengikuti panduan ini, SAP tidak diwajibkan
untuk mengirimkan CQC tahunan kepada Penerima Lisensi.
2.4 SAP Solution Manager Edisi Enterprise dalam SAP Dukungan Enterprise
2.4.1 SAP Solution Manager Edisi Enterprise (dan segala penerus dari SAP Solution Manager Edisi Enterprise yang disediakan dalam
Perjanjian ini) tunduk kepada Perjanjian dan semata untuk tujuan berikut berdasarkan Dukungan SAP Enterprise: (i) Menyampaikan Dukungan
SAP Enterprise dan layanan dukungan untuk Solusi Penerima Lisensi termasuk penyampaian dan pemasangan perangkat lunak dan pengelolaan
teknologi untuk Solusi Dukungan Enterprise; dan (ii) aplikasi manajemen siklus hidup untuk Solusi Penerima Lisensi dan untuk komponen
perangkat lunak lainnya dan aset TI yang berlisensi atau dengan cara lain diperoleh Penerima Lisensi dari pihak ketiga yang menyediakan
perangkat lunak pihak ketiga, komponen perangkat lunak danaset TI dioperasikan berkaitan dengan Solusi Dukungan Enterprise dan disyaratkan
untuk melengkapi proses bisnis Penerima Lisensi sebagaimana didokumentasikan dalam dokumentasi solusi diSAP Solution Manager Edisi
Enterprise("Aset Dukungan Tambahan"). Aplikasi manajemen siklus hidup tersebut terbatas hanya untuk tujuan berikut:
implementasi, konfigurasi, pengujian, operasi, perbaikan berkelanjutan dan diagnostik
manajemen insiden (service desk), masalah pengelolaan dan manajemen permintaan perubahan sebagaimana diaktifkan dengan
menggunakan teknologi CRM yang terintegrasi di SAP Solution Manager Edisi Enterprise.
administrasi, pemantauan, pelaporan dan intelijen usaha sebagaimana dimungkinkan menggunakan teknologi SAP NetWeaver yang
terintegrasi di SAP Solution Manager Edisi Enterprise. Intelijen usaha juga dapat dilakukan dengan menyediakan perangkat lunak SAP BI
yang sesuai yang dilisensikan oleh Penerima Lisensi sebagai bagian dari Solusi Dukungan Enterprise.
Untuk manajemen siklus hidup aplikasi seperti yang dijabarkan di Bab 2.4.1 (ii) di atas, Penerima Lisensi tidak memerlukan lisensi Paket
terpisah terhadap SAP CRM. Penerima Lisensi harus mempunyai izin Pengguna yang Ditentukan yang tepat untuk Penggunaan SAP
Solution Manager.
2.4.2 SAP Solution Manager Edisi Enterprise tidak dapat digunakan untuk tujuan selain yang telah dinyatakan di atas. Tanpa membatasi
pembatasan tersebut di atas, Penerima Lisensi tidak dapat menggunakan SAP Solution Manager Edisi Enterprise untuk (i) skenario CRM seperti
rencana layanan, kontrak, manajemen layanan konfirmasi, kecuali sebagai skenario CRM yang secara tegas dinyatakan dalam Bab 2.4.1, (ii)
Penggunaan SAP NetWeaver jenis lain selain yang disebutkan di atas atau (iii) manajemen siklus hidup aplikasi dan manajemen insiden tertentu
(meja layanan) kecuali untuk Solusi Penerima Lisensi dan Aset Didukung Tambahan dan (iv) kemampuan layanan non-TI bersama, termasuk
tanpa batasan SDM, Keuangan atau Pengadaan.
2.4.3 SAP - atas kebijakannya sendiri - dapat memperbarui dari waktu ke waktu SAP Service Marketplace berdasarkan
http://service.sap.com/solutionmanager kasus yang digunakan untuk SAP Solution Manager Edisi Enterprise berdasarkan Bab 2.4.
2.4.4 SAP Solution Manager Edisi Enterprise hanya dapat digunakan selama jangka waktu Lampiran ini dan oleh Pengguna yang Ditentukan
yang dilisensikan olehPenerima Lisensi berdasarkan hak lisensi atas perangkat lunak dan secara eksklusif untuk tujuan terkait dukungan SAP
Penerima Lisensi dalam mendukung operasional usaha internal Penerima Lisensi. Hak untuk menggunakan segala kemampuan SAP Solution
Manager Edisi Enterprise berdasarkan Dukungan SAP Enterprise selain dari yang terdaftar di atas berdasarkan perjanjian tertulis terpisah dengan
SAP, bahkan jika kemampuan tersebut dapat diakses melalui atau terkait dengan SAP Solution Manager Edisi Enterprise. Tanpa mengindahkan
pembatasan atas Pengguna yang Ditentukan, Penerima Lisensi berhak untuk memungkinkan setiap pegawainya untuk menggunakan layanan
sendiri web dalam SAP Solution Manager Edisi Enterprise selama jangka waktu Lampiran ini untuk tujuan tunggal untuk menciptakan tiket
dukungan, meminta status tiket dukungan dan status tiket konfirmasi yang berhubungan langsung dengan Solusi Pemegang dan Aset Didukung
Tambahan.
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2.4.5 Dalam hal Penerima Lisensi mengakhiri Dukungan SAP Enterprise dan menerima Dukungan Standar SAP terkait dengan Bab 6,
Penggunaan Penerima Lisensi tentang SAP Solution Manager Edisi Enterprise berdasarkan Dukungan SAP Enterprise akan berhenti. Setelah itu,
penggunaan Penerima Lisensi terhadap SAP Solution Manager Edisi Enterpriseakan diatur oleh syarat-syarat dan ketentuan dari Lampiran
Dukungan Standar SAP.
2.4.7 Penggunaan SAP Solution Manager Edisi Enterprise tidak boleh ditawarkan oleh Penerima Lisensi sebagai layanan kepada pihak ketiga
sekalipun pihak ketiga tersebut memiliki Perangkat Lunak SAP berlisensi dan memiliki lisensi Pengguna yang Ditentukan; sepanjang pihak ketiga
yang berwenang mengakses Perangkat Lunak SAP berdasarkan Perjanjian ini mungkin telah memiliki akses untuk SAP Solution Manager Edisi
Enterprise semata-mata untuk tujuan dukungan terkait dengan SAP dalam mendukung operasi usaha internal Penerima Lisensi berdasarkan dan
sesuai dengan persyaratan Lampiran ini.
3.

Tanggung jawab Penerima Lisensi.
3.1 Manajemen Program Dukungan SAP Enterprise. Untuk menerima Dukungan SAP Enterprise berdasarkan Perjanjian ini, Penerima Lisensi
harus menunjuk penghubung berbahasa Inggris yang memenuhi syarat dalam Pusat Pelanggan SAP dengan Keahliannya untuk Support Advisory
Center ("Petugas penghubung") dan akan memberikan rincian kontak (alamat surel tertentu dan nomor telepon) dengan cara di mana Petugas
penghubung atau perwakilan resmi dari Petugas penghubung tersebut dapat dihubungi setiap saat. Petugas penghubung dari Penerima Lisensi
adalah wakil resmi dari Penerima Lisensi yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang dibutuhkan untuk Penerima Lisensi atau
membuat keputusan tanpa penundaan yang tidak semestinya.
Opsi Kenyamanan untuk Jepang: Penerima Lisensi dapat memilih untuk hanya menyediakan Petugas penghubung yang berbahasa Jepang.
Dalam hal ini kerangka waktu SLA yang ditentukan dalam 2.1.2 di atas akan diperpanjang dengan waktu yang dibutuhkan untuk setiap terjemahan
yang diperlukan dari Jepang ke dalam bahasa Inggris dan sebaliknya. Biasanya hal ini membutuhkan perpanjangan kerangka waktu SLA selama
satu (1) jam.
3.2 Persyaratan Lainnya. Untuk menerima Dukungan SAP Enterprise berdasarkan Perjanjian ini,
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Penerima Lisensi lebih lanjut harus

(i) Selalu membayar semua Imbalan Dukungan Enterprise menurut Perjanjian dan Lampiran ini.
(ii) Selanjutnya, harus memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian dan Lampiran ini.
(iii) Menyediakan dan memelihara akses jarak jauh melalui prosedur standar teknis sebagaimana didefinisikan oleh SAP dan memberikan SAP
semua kewenangan yang diperlukan, khususnya untuk analisis jarak jauh mengenai masalah sebagai bagian dari penanganan pesan. Akses jarak
jauh semacam itu harus diberikan tanpa membatasi kewarganegaraan pegawai SAP yang memproses pesan-pesan dukungan atau negara tempat
mereka berasal. Penerima Lisensi mengakui bahwa kegagalan memberikan akses tersebut dapat menyebabkan keterlambatan penanganan
pesan dan penetapan koreksi, atau dapat menyebabkan SAP tidak mampu menyediakan bantuan secara efisien. Komponen-komponen perangkat
lunak yang dibutuhkan juga harus dipasang untuk layanan dukungan. Untuk rincian lebih lanjut, lihat SAP Note 91488.
(iv) Membangun dan menjaga COE Pelanggan bersertifikat SAP agar memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Bab 4 di bawah ini.
(v) Telah memasang, mengkonfigurasi dan menggunakan secara produktif, sebuah sistem perangkat lunak SAP Solution Manager Edisi
Enterprise, dengan tingkat patch terbaru untuk Dasar, dan paket SAP Solution Manager Edisi Enterprise terbaru.
(vi) Mengaktifkan SAP EarlyWatch Alert untuk Sistem Produksi dan mengirimkan data kepada sistem SAP Solution Manager Edisi Enterprise milik
Penerima Lisensi yang produktif. Lihat SAP Note 1257308 untuk informasi mengenai pengaturan layanan ini.
(vii) Melakukan Penilaian awal seperti yang dijelaskan dalam Bab 2.2 dan menerapkan semua rekomendasi SAP yang diklasifikasikan sebagai
kewajiban.
(vii) Membangun sebuah hubungan antara instalasi SAP Solution Manager Edisi Enterprise milik Penerima Lisensi dan SAP dan hubungan antara
Solusi Dukungan Enterprise dan instalasi SAP Solution Manager Edisi Enterprise milik Penerima Lisensi. Penerima Lisensi harus menjaga lanskap
solusi dan proses usaha inti dalam sistem SAP Solution Manager Edisi Enterprie milik Penerima Lisensi untuk semua Sistem Produksi dan sistem
yang terhubung ke Sistem Produksi. Penerima Lisensi harus mendokumentasikan semua implementasi atau peningkatan proyek dalam sistem
SAP Solution Manager Enterprise Edition.
(ix) Untuk secara penuh mengaktifkan SAP Solution ManagerEdisi Enterprise, Penerima Lisensi harus terus mengikuti proses dokumentasi yang
bisa dilakukan.
(x) Penerima Lisensi setuju untuk mempertahankan pencatatan yang memadai dan terkini untuk setiap modifikasi dan, jika perlu, segera
memberikan catatan tersebut kepada SAP.
(xi) Mengirimkan semua pesan kesalahan melalui infrastruktur pendukung SAP yang ada sebagaimana disediakan oleh SAP dari waktu ke waktu
melalui update, peningkatan dan add-on.
(xii)Memberitahu SAP tanpa penundaan yang tidak semestinya perihal perubahan-perubahan terhadap instalasi Penerima Lisensi dan Pengguna
yang Ditentukan dan semua informasi lainnya yang relevan dengan Solusi Dukungan Enterprise.
4.

Pusat Keahlian Pelanggan
4.1 Aturan Pusat Keahlian Pelanggan. Dalam rangka meningkatkan nilai potensi penuh yang disediakan sebagai bagian dari Dukungan SAP
Enterprise, Penerima Lisensi diminta untuk membentuk Customer Center of Expertise ("Customer Center of Expertise ", atau "COE Pelanggan").
COE Pelanggan ditunjuk oleh Penerima Lisensi sebagai titik sentral penghubung untuk berinteraksi dengan organisasi pendukung SAP. Sebagai
pusat keahlian permanen, para COE Pelanggan mendukung penerapan, inovasi, operasi dan kualitas proses usaha yang efisien dari Penerima
Lisensi, dan sistem yang terkait dengan Solusi Perangkat Lunak SAP berdasarkan metodologi Run SAP yang disediakan oleh SAP (untuk
informasi lebih lanjut tentang metodologi Run SAP, lihat http://service.sap.com/runsap). COE Pelanggan harus mencakup semua operasi proses
usaha inti. SAP merekomendasikan untuk memulai pelaksanaan COE Pelanggan sebagai proyek yang berjalan paralel dengan proyek-proyek
pelaksanaan fungsional dan teknis.
4.2 Fungsi-fungsi Dasar dari COE Pelanggan COE Pelanggan harus memenuhi fungsi dasar berikut:
Support Desk: Set-up dan operasi dari sebuah support desk dengan sejumlah konsultan pendukung yang cukup untuk platform
infrastruktur/aplikasi dan aplikasi yang terkait selama jam kerja lokal reguler (minimal 8 jam sehari, 5 hari (Senin sampai Jumat) dalam seminggu).
Proses dan kemampuan dukungan Penerima Lisensi akan dievaluasi bersama dalam kerangka proses perencanaan layanan dan audit sertifikasi.
Administrasi Kontrak: Kontrak dan Pemrosesan lisensi dalam hubungannya dengan SAP (audit lisensi, penagihan pemeliharaan, pemrosesan
order rilisan, master pengguna dan manajemen data instalasi).
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Koordinasi atas permintaan inovasi: Pengumpulan dan koordinasi permintaan pengembangan dari Penerima Lisensi dan/atau segala afiliasi
yang diberikannya afiliasi tersebut berhak untuk menggunakan Solusi Dukungan Enterprise berdasarkan Perjanjian ini. Dalam peranan ini COE
Pelanggan juga harus dilengkapi dengan kemampuan untuk bertindak selaku petugas interface bagi SAP untuk melakukan segala aksi dan
keputusan yang dibutuhkan untuk menghindari modifikasi yang tak perlu dari Solusi Dukungan Enterprise dan untuk memastikan bahwa modifikasi
yang terencana selaras dengan perangkat lunak dan strategi rilisan SAP.
Manajemen informasi: Distribusi informasi (misalnya demosntrasi internal, informasi acara dan pemasaran) mengenai Solusi Dukungan
Enterprise dan COE Pelanggan dalam organisasi Penerima Lisensi.
CQC dan perencanaan layanan jarak jauh lainnya: Penerima Lisensi secara teratur terlibat dalam proses perencanaan dengan SAP.
Perencanaan layanan dimulai selama pelaksanaan awal dan akan dilanjutkan secara berkala.
4.3 Sertifikasi COE Pelanggan Penerima Lisensi harus membentuk COE Pelanggan bersertifikat yang kemudian terjadi sebagai berikut: (i)
dalam waktu dua belas (12) bulan setelah Tanggal Berlaku, atau (ii) dalam waktu enam (6) bulan setelah Penerima Lisensi mulai menggunakan
setidaknya salah satu Solusi Dukungan Enterprise secara langsung untuk operasi usaha normal. Untuk memperoleh sertifikasi COE Pelanggan
utama lanjutanatau sertifikasi ulang oleh SAP, COE Pelanggan menjalani proses audit. Informasi rinci mengenai sertifikasi awal dan proses serta
ketentuan sertifikasi ulang, dan informasi pada tingkat sertifikasi yang tersedia,terdapat pada SAP Service Marketplace
(http://service.sap.com/coe).
5.

Imbalan Dukungan Enterprise.Imbalan Dukungan SAP Enterprise harus dibayarkan setiap tahunnya di muka dan dijelaskan pada bagian
Ketentuan-ketentuan Tambahan atau dokumen pemesanan terhadap Perjanjian. Setelah Jangka Awal (sebagaimana didefinisikan dalam
ketentuan-ketentuan tambahan yang berlaku atau dokumen pemesanan), segala pembatasan pada peningkatan ke Imbalan Dukungan SAP
Enterprise berdasarkan kepatuhan Penerima Lisensi dengan persyaratan COE Pelanggan yang tercantum di atas.

6.

Pengakhiran
6.1 Dukungan SAP Enterprise dapat diakhiri oleh salah satu pihak melalui pemberitahuan tertulis 3 bulan (i) sebelum berakhirnya Jangka Waktu
Awal dan (ii) setelah itu, sebelum dimulainya periode perpanjangan berikutnya. Setiap pengakhiran yang diberikan sesuai dengan hal tersebut di
atas akan berlaku pada akhir periode lanjutan Dukungan SAP Enterprise ini selama pemberitahuan pengakhiran diterima oleh pihak yang
bersangkutan. Meskipun demikian, SAP dapat mengakhiri Dukungan SAP Enterprise setelah satu bulan pemberitahuan tertulis mengenai
kegagalan Penerima Lisensi untuk membayar Imbalan Enterprise Support.
6.2 Tanpa mengesampingkan hak-hak Penerima Lisensi berdasarkan Bab 6.1, dan asalkan Penerima Lisensi yang diberikan tidak lalai dalam
memenuhi kewajiban apapun berdasarkan Perjanjian ini, Penerima Lisensi dapat memilih Dukungan Standar SAP dengan 3 bulan pemberitahuan
tertulis kepada SAP (i) sehubungan dengan semua pemesanan untuk dukungan yang hanya pada tahun kalender pembaharuan dasar, sebelum
dimulainya periode perpanjangan yang mengikuti Jangka Waktu Awal yang dimulai pada urutan pemesanan pertama Penerima Lisensi untuk
Dukungan SAP Enterprise, atau (ii) sehubungan dengan semua pesanan untuk dukungan yang tidak hanya berdasarkan perpanjangan tahun
kalender dasar, sebelum dimulainya masa perpanjangan pertama dalam tahun kalender yang mengikuti Jangka Waktu Awal yang dimulai pada
pemesanan pertama Penerima Lisensi untuk Dukungan SAP Enterprise. Pilihan semacam itu dapat ditegaskan oleh Penerima Lisensi dalam
sebuah surat pemberitahuan, dan akan membatalkan Dukungan SAP Enterprise secara efektif dengan dimulainya Dukungan Standar SAP.
Pilihan semacam itu berlaku pada semua Solusi Dukungan Enterprise, dan akan tertera dalam syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk
Dukungan Standar SAP, termasuk penetapan harga tanpa batasan. SAP dan penerima lisensi akan menandatangani amandemen atau dokumen
lainnya untuk Perjanjian mengingat seleksi Penerima Lisensi dan kemudian syarat-syarat dan ketentuan SAP lanjutan.
6.3 Untuk menghindari keraguan, pembatalanDukungan SAPEnterprise atau pilihan untuk mendaftarkan diri pada Layanan Dukungan SAP tipe
lainnyaberdasarkan inisiatif Penerima Lisensi kepada Layanan Dukungan, ketentuan pemilihan dalam Perjanjian harus secara tegas berlaku pada
semua lisensi dalam Perjanjian, ketentuan-ketentuan tambahannya, lampiran-lampiran, adendum dan dokumen pemesanan dan setiap
pembatalan parsial dari SAP Enterprise Support atau pemilihan parsial terhadap SAP Enterprise Support yang dilakukan oleh Penerima Lisensi
tidak diperbolehkan untuk setiap bagian dari Perjanjian, ketentuan-ketentuan tambahannya, lampiran-lampiran, adendum dan dokumen
pemesanan atau Lampiran ini.

7.

Verifikasi Untuk memeriksa pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat dalam Lampiran ini, SAP dapat secara berkala mengawasi (setidaknya sekali
setahun dan menurut prosedur standar SAP)(i) ketepatan informasi yang disediakan oleh Penerima Lisensi dan (ii) pemanfaatan Solution Manager
Edisi Enterprise oleh Penerima Lisensi berdasarkan hak-hak dan pembatasan yang dijelaskan dalam Bab 2.4.

8.

Pendaftaran Ulang. Jika Penerima Lisensi memilih untuk tidak memulai Dukungan SAP Enterprise pada hari pertama pada bulan setelah
pengiriman pertama Solusi Dukungan Standar, atau Dukungan SAP Enterprise dihentikan sebagaimana dalam Bab 6 di atas tanpa menggunakan
hak-hak dalam Bab atau ditolak oleh Penerima Lisensi untuk sepanjang periode tertentu, dan setelahnya diminta atau didaftarkan kembali, SAP
akan menagih Penerima Lisensi dengan jumlah total Imbalan Dukungan Standar SAP untuk periode tersebut ditambah dengan biaya pendaftaran
ulang.

9.

Syarat-syarat dan Ketentuan Lainnya.
9.1 Ruang lingkup Dukungan SAP Enterprise yang ditawarkan oleh SAP dapat diubah setiap tahun oleh SAP pada setiap waktu tiga bulan
sebelum pemberitahuan tertulis.
9.2 Penerima Lisensi dengan ini membenarkan bahwa Penerima Lisensi telah mendapatkan semua lisensi untuk Solusi Penerima Lisensi.
9.3 Dalam hal Penerima Lisensi berhak untuk menerima satu atau lebih layanan per tahun kalender, (i) Penerima Lisensi tidak berhak untuk
menerima layanan tersebut pada tahun kalender pertama jika Tanggal Berlaku Lampiran ini adalah setelah tanggal 30 September dan (ii)
Penerima Lisensi tidak berhak untuk memindahkan layanan hingga tahun depan jika Penerima Lisensi tidak menggunakan layanan tersebut.
9.4 KEGAGALAN UNTUK MENGGUNAKAN DUKUNGAN SAP ENTERPRISE YANG DISEDIAKAN OLEH SAP DAPAT MENYEBABKAN SAP
TIDAK MAMPU MENGIDENTIFIKASI DAN MEMBANTU MENGOREKSI PERMASALAHAN POTENSIAL YANG, PADA GILIRANNYA, DAPAT
MENYEBABKAN KINERJA YANG TIDAK MEMUASKAN DARI PERANGKAT LUNAK DI MANA SAP TIDAK DAPAT DINYATAKAN
BERTANGGUNG JAWAB.
9.5 Apabila SAP memberikan lisensi perangkat lunak kepada pihak ketiga untuk Pemegang berdasarkan Perjanjian ini, SAP akan menyediakan
Dukungan SAP Enterprise pada perangkat lunak pihak ketiga dengan tingkat pihak ketiga yang berlaku yang membuat dukungan tersebut tersedia
untuk SAP. Penerima Lisensi dapat disyaratkan untuk melakukan pembaharuan pada versi yang lebih baru dari sistem operasi dan basis datanya
untuk menerima Dukungan SAP Enterprise. Jika vendor yang bersangkutan menawarkan perpanjangan dukungan untuk produknya, SAP dapat
menawarkan perpanjangan dukungan tersebut melalui perjanjian tertulis terpisah dengan imbalan tambahan.
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9.6 Dukungan SAP Enterprise diberikan sesuai dengan fase perawatan saat ini untuk rilisan perangkat lunak SAP seperti yang dinyatakan
dalamhttp://service.sap.com/releasestrategy.
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