SAP ENTERPRISE SUPPORT ÇİZELGESİ (“Çizelge”)
Bu Çizelge’nin her örneğindeki hükümlerin , ekler, sipariĢ formları veya ekteki diğer belgeler ya da SözleĢme'ye referans olarak eklenen belgeler de dahil
olmak üzere AnlaĢma’nın hükümleriyle uyuĢmaması veya tutarsızlık göstermesi durumunda, bu Çizelge’nin hükümleri geçerlidir.
Bu Çizelge; özel destek anlaĢmalarının ayrıca uygulanacağı yazılımlar hariç olmak üzere, daha önce tanımlanan ve AnlaĢma kapsamında Lisans Sahibi
tarafından lisans sağlanan (bundan sonra toplu olarak “Enterprise Support Solutions” olarak anılacaktır) tüm yazılımlar için, SAP tarafından sunulan
destek hizmetlerinin (“SAP Enterprise Support”) hükümlerini yürürlüğe koyar.
1.

Tanımlar:
1.1 “Go-Live”, Enterprise Support Çözümleri uygulandıktan veya Enterprise Support Çözümleri yükseltildikten ne kadar zaman sonra Enterprise
Support Çözümleri’nin Lisans Sahibi tarafından canlı iĢlemler modunda gerçek verileri iĢlemek üzere kullanılabileceğini ve Lisans Sahibi’nin iç
iĢletme operasyonlarını AnlaĢma’ya uygun Ģekilde çalıĢtırabileceğini belirler.
1.2 “Lisans Sahibi Çözümleri” Enterprise Support Çözümleri ve Lisans Sahibi’nin baĢka bir Ģirketten lisansını aldığı, Enterprise Support Çözümleri
ile kullanılabilen diğer bir yazılım anlamına gelir.
1.3 “Canlı Kullanım Sistemi” Lisans Sahibi'nin iç iĢ operasyonlarını yürütmek için kullanılan ve Lisans Sahibi’nin verilerinin kaydedildiği canlı SAP
sistemidir.
1.4 “SAP Yazılım Çözümleri” bir veya daha fazla Canlı Kullanım Sistemi grubudur ve Lisans Sahibi’nin iĢletmesindeki belirli iĢlevsel kullanım
alanlarına odaklanır. Ayrıntılara ve örneklere SAP Service Marketplace’ten (SAP Note 1324027’de veya daha sonra SAP Note 1324027 yerine
geçebilecek SAP Note’da belirtilir ) ulaĢabilirsiniz.
1.5 “Hizmet Oturumu” bir dizi destek aktivitesinden ve daha fazla bilgi edinmek amacıyla yapılan görüĢme veya çok sayıda öneriyle sonuçlanan
Canlı Kullanım Sistemi analizi gibi uzaktan gerçekleĢtirilen görevlerden oluĢur. Hizmet Oturumu bir self servis hizmet gibi manüel olarak veya
tamamen otomatik bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilir.
1.6 “Önemli Sorunlar” SAP ve Lisans Sahibi tarafından SAP standartları uyarınca (i) bir canlı kullanım sistemi için tehlike oluĢturması açısından
veya (ii) Canlı Kullanım Sistemi üzerinde önemli etkisi olması açısından tanımlanır ve önceliği belirlenir.
1.7 “Yerel ÇalıĢma Saatleri” SAP’nin merkezi tarafından izlenen ve uygulanan resmi tatiller haricindeki, normal mesai günlerini kapsayan çalıĢma
saatleridir (08:00 – 18:00). Yalnızca SAP Enterprise Support ile ilgili olarak tarafların ikisi de farklı bir SAP ilgili ofisinde uygulanan Yerel ÇalıĢma
Saatleri’ni referans alabilir ve bu saatleri uygulayabilir.

2.

SAP Enterprise Support Kapsamı. Lisans Sahibi SAP’nin Ülke çapında sunduğu genel hizmetler derecesinde hizmet isteyebilir ve SAP
Enterprise Support hizmetleri sağlanır. SAP Enterprise Support Ģunları içerir:
Sürekli Gelişme ve İnovasyon
 Yükseltmeler için sağlanan araçlar ve prosedürlerin yanı sıra lisanslı Enterprise Support Çözümleri’nin yeni yazılım sürümleri.
 Destek paketleri – düzeltmeleri tek tek uygulama çabalarını ortadan kaldıran düzeltme paketleri. Destek paketleri mevcut iĢlevselliğin değiĢen
yasal düzenlemelere ve gereksinimlere uyarlanması için gereken düzeltmeleri de içerebilir.
 SAP Business Suite 7 çekirdek uygulamalarının sürümleri için (SAP ERP 6.0 ile baĢlayan ve 2008'de piyasaya sürülen SAP CRM 7.0, SAP
SCM 7.0, SAP SRM 7.0 and SAP PLM 7.0 sürümleri) SAP geliĢtirme paketleri ve diğer yollarla geliĢmiĢ iĢlevler ve/veya inovasyon sağlar. Bir
SAP çekirdek uygulama sürümünün temel bakımı sırasında, SAP'nin mevcut uygulaması, her takvim yılında bir geliĢtirme paketi veya farklı bir
güncelleme sunmaktır.
 BaĢka bir Ģirket tarafından sağlanan iĢletim sistemlerini ve veritabanlarını desteklemek için teknolojik güncellemeler. SAP yazılım
uygulamaları ve ek olarak piyasaya sürülen ve desteklenen iĢlev modülleri için ABAP kaynak metin kodları mevcuttur.
 DeğiĢtirilen konfigürasyon ayarları veya Enterprise Support Çözümleri yükseltmeleri gibi yazılım değiĢikliği yönetimi Ģu anda örneğin, içerik ve
bilgi materyalleri, üst birim kopyası ve birim kopyası araçları ve uyarlama karĢılaĢtırma araçları ile desteklenir.
 SAP, Lisans Sahibi’ne her takvim yılı için en fazla beĢ günlük uzak destek hizmeti sağlar. Bu hizmet Lisans Sahibi’ne en yeni SAP geliĢtirme
paketinin inovasyon özelliklerinden yararlanırken yardımcı olmak üzere SAP çözüm mimarları
o tarafından sunulur ve bu özelliklerin Lisans Sahibi’nin iĢ süreci gereksinimleri için nasıl uygulanacağı açıklanır.
o Lisans Sahibi’ne bilgi aktarma oturumları, ağırlıklı bir gün gibi konularda yardımcı olmak amacıyla tanımlanmıĢ SAP
yazılımı/uygulamaları veya Global Destek Çatısı. ġu anda, içerik ve oturum çizelgeleri http://service.sap.com/enterprisesupport
adresinde belirtilmiĢtir. Çizelgeleme, kullanılabilirlik ve teslimat yöntemi SAP’nin takdirine bağlıdır.
 SAP, Lisans Sahibi’ne SAP Solution Manager Enterprise Edition'ın bir bölümü olarak rehberli self servis hizmetlere eriĢim sağlar, Lisans
Sahibi’nin seçilen Enterprise Support Çözümleri’nin teknik çözüm yönetimini optimize etmesine yardımcı olur.
 Konfigürasyon kuralları ve Enterprise Support Solutions içeriği genelde SAP Solution Manager Enterprise Edition ile birlikte verilir. SAP
System Administration için en iyi uygulamalar ve SAP Yazılımı için SAP Solution Operations.
 SAP konfigürasyon ve iĢlem içeriği Enterprise Support Çözümleri’nin ayrılmaz parçaları olarak desteklenir.
 SAP Application Lifecycle Management’ın içeriği, araçları ve süreç açıklamaları, SAP Solution Manager Enterprise Edition’ın, Enterprise
Support Çözümleri’nin ve/veya uygun Enterprise Support Çözümleri Dokümantasyonu’nun bölümleridir.
Geliştirme Paketleri ve Diğer SAP Yazılım Güncellemeleri için Gelişmiş Destek
SAP, planlanan veya mevcut değiĢiklikleri analiz etmek ve Lisans Sahibi’nin ek kodları ve geliĢtirme paketleri ile Enterprise Support Çözümleri
güncellemeleri arasındaki olası çeliĢkileri tanımlamak için SAP çözüm uzmanları tarafından sağlanan uzak kontroller sunar. Her kontrol Lisans
Sahibi’nin çekirdek iĢletme süreci adımlarındaki belirli bir değiĢiklik için gerçekleĢtirilir. Lisans Sahibi her SAP Yazılım Çözümü baĢına, bir takvim yılı
içersinde iki kez hizmet alma hakkına sahiptir.
 DeğiĢiklik Onaylama: Lisans Sahibinin SAP’ye, SAP Solution Manager Enterprise Edition’da planlanan veya mevcut bir uyarlama değiĢikliğinin
kapsamını ve taslağını içeren gerekli dokümantasyonunu sağlamasına bağlı olarak, SAP Enterprise Support Çözümlerinin Lisans Sahibinin
taleplerini karĢılayabilecek standart iĢlevlerini belirler (ayrıntılar için bkz.http://service.sap.com/).
 Özel Kod Bakımı: Lisans Sahibinin SAP’ye, SAP Solution Manager Enterprise Edition’da planlanan veya mevcut bir uyarlama değiĢikliğinin
kapsamını ve taslağını içeren gerekli dokümantasyonunu sağlamasına bağlı olarak, SAP, özel kodu SAP kodundan ayırmak için hangi
kullanıcı çıkıĢlarının ve servislerin kullanılabileceğini belirler (ayrıntılar için bkz.http://service.sap.com/).

Global Destek Çatısı
 SAP Service Marketplace - SAP'nin bilgi birikimine sahip veritabanıdır ve SAP’nin yalnızca lisans sahipleri ve iĢ ortaklarına içerik ve hizmetleri
sunduğu ve bilgi aktardığı extranet ağıdır.
 SAP Service Marketplace’teki SAP Notes yazılım arızalarını ve hataların nasıl giderileceğine, önleneceğine ve atlatılacağına iliĢkin bilgileri
içerir. SAP Notes, lisans sahiplerinin SAP sistemlerinde uygulayabilecekleri kodlama düzeltmelerini içerebilir. SAP Notes aynı zamanda
dokümana iliĢkin sorunları, lisans sahibinin ilettiği soruları ve önerilen çözümleri (örn. uyarlama ayarları) içerir.
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 SAP Note Assistant – belirli düzeltmeleri ve geliĢtirmeleri SAP bileĢenlerine kurmak için kullanılan bir araçtır.
 SAP Solution Manager Enterprise Edition – Bölüm 2.4’te açıklanmıĢtır
Önemli Görevler için Destek
 Ġlk Müdahale Zamanı ve Düzeltici ĠĢlemler’e iliĢkin (daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 2.1.1) Hizmet Düzeyi AnlaĢmaları’nı da içeren Enterprise
Support Çözümleri ile ilgili sorunlar için SAP tarafından global ileti iĢleme hizmetleri sağlanır.
 SAP Destek DanıĢma Merkezi – Bölüm 2.2’de açıklanmıĢtır.
 Sürekli Kalite Kontrolleri – Bölüm 2.3’te açıklanmıĢtır.
 Global olarak 7 gün 24 saat temel neden analizleri gerçekleĢtirilir ve aĢağıdaki bölüm 2.1'de belirtilen eskalasyon prosedürleri uygulanır.
 Ek Kod için Temel Neden Analizleri: SAP geliĢtirme workbench’i aracılığıyla oluĢturulan Lisans Sahibi’nin ek kodu için SAP, Bölüm 2.1.1, 2.1.2
ve 2.1.3’te belirtilen Global Ġleti ĠĢleme süreçleri’ne ve Hizmet Düzeyi AnlaĢmaları’na uygun Ģekilde, “çok yüksek” ve “yüksek” öncelik düzeyine
sahip iletiler için önemli görev desteği temel neden analizi sağlar. Lisans Sahibi’nin ek kodu SAP’nin geçerli standartlarına göre belgelendiyse
(ayrıntılı bilgi için bkz.http://service.sap.com/), SAP, Lisans Sahibi’nin bu sorunu çözmesi için yardımcı olabilir.
Diğer Bileşenler, Yöntemler, İçerik ve Topluluk Katılımı
 Enterprise Support Çözümleri’nin kullanılabilir kaynaklarının sistem durumu bilgilerini izleyen sistemlerin bileĢenlerini ve kullanıcılarını izleme
(örn. SAP EarlyWatch Alert).
 Önceden konfigüre edilmiĢ test Ģablonları ve test vakaları genellikle SAP Solution Manager Enterprise Edition ile sunulur. Bunun yanı sıra
SAP Solution Manager Enterprise Edition Lisans Sahibi’nin test aktivitelerine bazı iĢlevlerle yardımcı olur. Bu iĢlevler Ģunları içerir:
o
Enterprise Support Çözümleri için SAP Solution Manager Enterprise Edition’ın bir parçası olarak sunulan iĢlevsellik kullanılarak
sağlanan test yönetimi
o
”Kalite Kapıları“nın yönetimi için Kalite Yönetimi
o
Otomatik testler için SAP tarafından sağlanan araçlar
o
Regresyon testi kapsamından en iyi Ģekilde yararlanmak için SAP tarafından sağlanan araçlar . Bu araçlar planlanan bir SAP
Software Solution değiĢikliğinden etkilenen iĢ süreçlerini tanımlamak ve test planlarını oluĢturmanın yanı sıra en iyi test kapsamı
için önerilerde bulunmak için kullanılır (ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. http://service.sap.com/).
 Uygulama yöntemleri ve standart prosedürlerin yanı sıra bir Uygulama Kılavuzu’nun (IMG) ve Business Configuration (BC) Sets’in de dahil
olduğu verimliliği arttırmak için tasarlanmıĢ içerik ve ek araçlar
 Uygulama süreçlerinin, iĢlem süreçlerinin ve maliyet ve risklerin azaltılmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıĢ içeriğin de dahil olduğu
yönergelere SAP Service Marketplace aracılığıyla eriĢim
o
Uçtan Uca Çözüm ĠĢlemleri: Lisans Sahibi’nin SAP Yazılım Çözümü'ndeki uçtan uca iĢlemleri optimize etmesine yardımcı olur.
o
Run SAP Yöntemi: Lisans Sahibi’ne uygulama yönetimi, iĢ süreci iĢlemleri ve SAP NetWeaver® teknoloji platformunun yönetimi
konularında yardımcı olur ve Ģunları içerir:

Çözüm iĢlemleri için SAP standartları

Run SAP yönteminin uçtan uca çözüm iĢlemlerine iliĢkin yol haritası

SAP Solution Manager Enterprise Edition uygulama yönetimini de içeren araçlar. Run SAP yöntemi hakkında daha fazla
bilgi edinmek içinhttp://service.sap.com/runsap adresini ziyaret edin.
 En iyi iĢ uygulamaları, hizmet teklifleri vb. hakkında bilgi sağlayan SAP’nin müĢteri ve iĢ ortağı topluluğuna (SAP Marketplace aracılığıyla)
katılım
2.1. Global İleti İşleme ve Hizmet Düzeyi Anlaşması (SLA). Lisans Sahibi’nin arıza bildirmesi durumunda SAP, hataların nasıl giderileceğine,
önleneceğine ve atlatılacağına iliĢkin bilgiler sağlayarak Lisans Sahibi’ne destek sunar. Bu desteğin sunulacağı kanal, SAP tarafından sağlanan
destek altyapısıdır. Lisans Sahibi istediği zaman bir hata iletisi gönderebilir. Ġleti ile sorun çözme sürecine dahil olan herkes istediği zaman
gönderilen iletinin durumunu görüntüleyebilir. Ġleti önceliklerinin tanımlarına iliĢkin ayrıntılar için SAP Note 67739’a bakın.
Ġstisnai durumlarda, Lisans Sahibi telefon aracılığıyla SAP ile iletiĢim kurabilir. Bu gibi bir iletiĢim kurmak için (aksi öngörülmedikçe) Lisans
Sahibi’nin SAP’ye Bölüm 3.2 (iii)’de belirtildiği Ģekilde uzak eriĢim sağlaması gerekir.
Lisans Sahibi’nin gönderdiği ve SAP tarafından öncelik derecesi 1 veya 2 olarak belirlenen ve bu anlaĢmada belirtilen ön koĢullara uygun olan tüm
iletiler için aĢağıdaki Hizmet Düzeyi AnlaĢması (“SLA” veya “SLA’lar”) uygulanır. Bu SLA’lar bu Çizelge’nin Yürürlülük Tarihi’ni izleyen Takvim
Yılı’nın Çeyreği’nde geçerlidir. Burada “Takvim Yılı Çeyreği” sırasıyla 31 Mart’ta, 30 Haziran’da, 30 Eylül’de ve 31 Aralık’ta sona eren dönemlerdir.
2.1.1 Ġlk Yanıt Zamanı için SLA:
a. Öncelik Derecesi 1 Olan Destek Ġletileri (“Çok Yüksek”). SAP, Öncelik Derecesi 1 olan destek iletilerine, iletileri aldıktan sonraki (günün yirmi
dört saati, haftanın yedi günü) bir (1) saat içinde yanıt vermelidir. Bir ileti normal ticari iĢlemlerin ciddi ölçüde etkilendiğini, acil ve iĢletme açısından
kritik olan görevlerin yerine getirilemediğini bildiriyorsa bu iletinin Öncelik Derecesi 1 olarak belirlenir. Bu durum genelde sistem kesintisinden, Canlı
Kullanım Sistemi’ndeki temel SAP iĢlevlerindeki arızalardan veya Önemli Sorunlardan kaynaklanır.
b. Öncelik Derecesi 2 Olan Destek Ġletileri (“Yüksek”). SAP, Öncelik Derecesi 2 olan destek iletilerine, iletileri SAP’nin Yerel ÇalıĢma Saatleri
içinde aldıktan sonraki dört (4) saat içinde yanıt vermelidir. Bir ileti Canlı Kullanım Sistemi’ndeki normal ticari iĢlemlerin ciddi ölçüde etkilendiğini ve
gereken görevlerin gerçekleĢtirilemediğini bildiriyorsa iletinin Öncelik Derecesi 2 olarak belirlenir. Bu durum genelde yanlıĢ olan veya SAP
sisteminde bu iĢlemleri ve görevleri yerine getirmesi gereken ancak çalıĢtırılamayan iĢlevlerden kaynaklanır.
2.1.2 Öncelik Derecesi 1 olan Destek Ġletileri’nin Düzeltici ĠĢlemlerin Yanıt Süresi’ne iliĢkin SLA: SAP, Lisans Sahibi’nin öncelik düzeyi 1 olan
destek iletileri için, iletiyi aldıktan sonraki dört (4) saat içinde (günün 24 saati, haftanın yedi günü) çözüm (“Düzeltici ĠĢlem”) için bir geçici çözüm
veya eylem planı sağlamalıdır (“Düzeltici ĠĢlem için SLA”). Eylem planının Lisans Sahibi’ne Düzeltici ĠĢlem olarak gönderilmesi durumunda bu plan
Ģunları içerir: (i) çözüm sürecinin durumu, (ii) sorumlu olan SAP kaynaklarının belirlenmesinin de dahil olduğu planlanan sonraki adımlar, (iii) çözüm
sürecini desteklemek üzere Lisans Sahibi’nin uygulaması gereken eylemler, (iv) SAP’nin eylemlerine iliĢkin olası ve planlanan tarihlerinin
geniĢletilmesi ve (v) SAP’nin gerçekleĢtireceği bir sonraki durum güncellemesinin tarihini ve saatini içerir. Daha sonraki durum güncellemeleri kısa
süre önce gerçekleĢtirilen durum güncellemelerinin bir özetini, planlanan sonraki adımların ve bir sonraki durum güncellemesinin tarihini ve saatini
içermelidir. Düzeltici ĠĢlemler için SLA iĢleme süresinin yalnızca iletinin SAP tarafından iĢlendiği süreyle (“ĠĢleme Süresi”) ilgilidir. ĠĢleme Süresi ileti
durumunun “ĠĢ Ortağı Eylemi”, “MüĢteri Eylemi” veya “SAP Proposed Solution” olduğu süreyi kapsamaz; (a) ĠĢ Ortağı Eylemi durumu, destek
iletisinin SAP’nin bir teknoloji veya iĢ ortağına veya SAP satıcısı olan bir üçüncü tarafa verildiği, (b) MüĢteri Eylemi durumu, destek iletisinin Lisans
Sahibi’ne verildiği ve (c) SAP Proposed Solution durumu, SAP’nin burada belirtildiği Ģekilde Düzeltici ĠĢlem gerçekleĢtireceği anlamına gelir.
Düzeltici ĠĢlem için SLA’nın iĢleme süresi baĢladıktan sonraki dört (4) saat içinde SAP bir çözüm, geçici bir çözüm veya bir eylem planı teklifinde
bulunursa veya Lisans Sahibi iletinin öncelik derecesini düĢürmeyi kabul ederse gerçekleĢtirildiği kabul edilir.
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2.1.3 ÖnkoĢullar ve Ġstisnalar
2.1.3.1 ÖnkoĢullar. Yalnızca iletiler için Ģu önkoĢulların karĢılanması durumunda SLA’lar uygulanır:(i) Bölüm 2’de açıklanan Ek Kod için Temel
Neden Analizi dıĢındaki her durumda, SAP tarafından teslimat durumu “sınırsız teslim” olarak sınıflandırılan destek iletilerinin Enterprise Support
Çözümleri ile ilgili olması, (ii) destek iletilerinin Lisans Sahibi tarafından Ġngilizce olarak, SAP Solution Manager Enterprise Edition aracılığıyla,
SAP’nin geçerli olan ve bildirilen hataya iliĢkin iĢlem gerçekleĢtirmesi için gereken ayrıntıları içeren (SAP Note 16018’de veya veya daha sonra SAP
Note 16018’in yerine geçebilecek SAP Note’da belirtildiği Ģekilde) destek iletisi iĢleme prosedürlerine uygun Ģekilde gönderilmesi, (iii) destek
iletilerinin Temel Bakım veya GeniĢletilmiĢ Bakım kapsamına giren Enterprise Support Çözümleri’nin ürün sürümüyle ilgili olması gerekir.
Öncelik Derecesi 1 olan destek iletileri için Lisans Sahibi tarafından Ģu önkoĢulların karĢılanması durumunda gerçekleĢtirilir: (a) sorun ve
iĢletmedeki etkisinin SAP’nin sorunu değerlendirmesine yeterli olacak Ģekilde açıklanması, (b) Lisans Sahibi’nin SAP ile günün yirmi dört (24) saati,
haftanın yedi (7) günü, Ġngilizce bilen ve Öncelik Derecesi 1 olan bir iletinin gerekli eğitime ve bilgiye sahip bir çalıĢan aracılığıyla, Lisans Sahibi’nin
burada belirtilen yükümlülükleri doğrultusunda iletiĢim kurabilmesi, (c) Lisans Sahibi’nin atadığı ilgili kiĢinin sistem üzerinde uzak bağlantı
kurabilmesi ve SAP’ye gereken oturum açma bilgilerini sağlayabilmesi gerekir.
2.1.3.2 Ġstisnalar. SAP Enterprise Support için özellikle Ģu türdeki Öncelik Derecesi olan iletiler SLA’lardan hariç tutulur: (i) Lisans Sahibi için
özel olarak geliĢtirilen bir sürüme ve/veya iĢlevlere iliĢkin Enterprise Support Çözümleri’nin destek iletileri dahil (SAP Custom Development ve/veya
SAP bağlı Ģirketleri tarafından geliĢtirilenlerde bir sınırlama olmaksızın), SAP geliĢtirme workbench’i ile geliĢtirilen ek kodlar hariç olmak üzere, (ii) iĢ
ortağı eklentileri, geliĢtirmeleri veya değiĢiklikleri olarak değerlendirildiğinden Enterprise Support Çözümleri’nin bir parçası olmayan ülke
sürümlerine iliĢkin destek iletileri (iii) destek iletisinin ardındaki temel nedenin bir arızadan değil, iĢlevlerin (“geliĢtirme talebi”) eksik olmasından
kaynaklanması veya destek iletisinin bir danıĢmanlık talebi gerektirmesi durumlarında gönderilen iletiler.
2.1.4 Hizmet Düzeyi Kredisi.
2.1.4.1 SAP, bir Çeyrek Takvim yılındaki SLA’larla ilgili tüm vakaların yüzde doksan beĢi için (%95) belirlenen zaman çerçevesinde iĢlem
gerçekleĢtirerek yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmelidir. Lisans Sahibi’nin herhangi bir Çeyrek Takvim Yılında yukarıda belirtilen
SLA’lara iliĢkin (tüm SLA’lar için) yirmiden (20) daha az ileti göndermesi durumunda, SAP geçerli Takvim Çeyrek Yılı’nda, belirtilen SLA zaman
çerçevesinin dıĢına bir iletiden daha fazla çıkmadıysa Lisans Sahibi SAP’nin yukarıda belirtilen SLA’lara iliĢkin tüm yükümlülüklerini yerine
getirdiğini kabul eder.
2.1.4.2. Yukarıdaki Bölüm 2.1.4.1’e istinaden, SLA’lardaki zaman sınırlaması koĢullarına uyulmadığı takdirde (her biri bir “Hata”dır), Ģu kurallar
ve prosedürler uygulanacaktır: (i) Lisans Sahibi herhangi Hata iddiasını SAP’ye yazılı olarak bildirecektir (ii) SAP bu gibi iddiaları araĢtıracak ve
Lisans Sahibinin iddiasının doğru olup olmadığını kanıtlayan yazılı bir rapor sunacaktır (iii) Lisans Sahibi SAP’nin SLA koĢullarını yerine
getirmesine engel olan herhangi bir sorunu veya süreci düzeltmek için SAP’ye makul düzeyde yardım edecektir (iv) bu Bölüm 2.1.4’e istinaden,
SAP’nin hatası bir raporla kanıtlanırsa, SAP Lisans Sahibinin bir sonraki SAP Enterprise Support Ücreti faturasına, raporla kanıtlanan her Hata için
içinde bulunulan üç aylık dönem için Lisans Alanın SAP Enterprise Support Ücretinin %0,25’ine eĢit Hizmet Düzeyi Kesintisi (“SLC”) uygulayacaktır.
SLC herhangi bir üç aylık dönem için maksimum, Lisans Sahibinin söz konusu üç aylık döneme iliĢkin SAP Enterprise Support ücretinin %5’i kadar
olabilir. Hatanın gerçekleĢtiği üç aylık dönemin sonundan itibaren otuz (30) gün içinde herhangi bir SLC’den haberdar etmek Lisans Sahibinin
yükümlülüğüdür. Lisans Sahibinin SLC talebinin haklı olduğuna dair yazılı bildirim SAP’nin eline geçmediği herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
Bu Bölüm 2.1.4’te bahsedilen SLC, kanıtlanmıĢ veya iddia edilen bir Hata sonucunda Lisans Sahibine sağlanacak tek telafidir.
2.2 SAP Destek Danışma Merkezi. Doğrudan Enterprise Support Çözümleri ile ilgili Öncelik Derecesi 1 olan iletiler ve Önemli Sorunlar için
SAP’nin önemli destek görevleriyle ilgili talepler (“Support DanıĢma Merkezi”) için global bir destek birimi kurması gerekir. Destek DanıĢma Merkezi
kritik olan Ģu destek görevlerini gerçekleĢtirir: (i) Önemli Sorunlar için uzaktan destek – Destek DanıĢma Merkezi sorunların tanımlanması için, 7
gün 24 saat temel neden analizi gerçekleĢtirilmesine olanak tanıyan ek bir eskalasyon düzeyi gibi hareket eder, (ii) Lisans Sahibi’nin BT
departmanıyla birlikte hareket ederek sağlanan ve çizelgeleme ve teslim koordinasyonunu da içeren Sürekli Kalite Kontrolleri hizmet sunma
planlaması, (iii) her takvim yılında talep edilmesi durumunda bir SAP Enterprise Support raporu sağlar, (iv) Lisans Sahibi tarafından talep edilmesi
durumunda SAP MüĢteri Uzmanlık Merkezi için uzaktan sertifika verilmesini sağlar ve (v)Sürekli Kalite Kontrolleri’nin (aĢağıdaki Bölüm 2.3’te
açıklanmıĢtır), eylem planının ve/veya SAP tarafından yapılan yazılı önerilerin Enterprise Support Çözümleri için önemli bir durumu bildirmesi (örn.
kırmızı bir CQC raporu) durumunda kılavuz sağlama.
SAP Solution Manager Enterprise Edition aracılığıyla sunulan Sürekli Kalite Kontrolleri’ne hazırlanmak için Lisans Sahibi’nin atadığı Ġlgili KiĢi’nin ve
SAP’nin birlikte çalıĢarak Enterprise Support Çözümleri için zorunlu bir kurulum hizmeti (“Ġlk Toplam Dağıtım”)gerçekleĢtirmesi gerekir. Ġlk Toplam
Dağıtım’ın SAP standartlarına ve dokümantasyonuna uygun olması gerekir.
Belirtilen SAP Destek DanıĢma Merkezi çalıĢanının Ġngilizce konuĢabilmesi ve desteğe iliĢkin önemli talepler için Lisans Sahibi’nin atadığı Ġlgili KiĢi
tarafından veya bu kiĢinin yetkili temsilcisi tarafından haftanın yedi günü, günün yirmi dört saat (aĢağıda açıklandığı gibi) eriĢilebilmesi gerekir.
Kullanılabilir durumdaki yerel veya global telefon numaraları SAP Note 560499’da sağlanmıĢtır.
Destek DanıĢma Hizmeti yalnızca yukarıda belirtilen önemli destek görevlerinin doğrudan Enterprise Support Çözümleri’yle ilgili olması veya bu
çözümlerin eskalasyonlarıyla ilgili olması durumunda sorumludur.
2.3 SAP Sürekli Kalite Kontrolü SAP Yazılım Çözümü’ne iliĢkin önemli durumlarla karĢılaĢıldığında (Go Live, yükseltme, taĢıma veya Önemli
Sorunlar gibi), SAP her SAP Yazılım Çözümü için takvim yılı baĢına en az bir kez Sürekli Kalite Kontrolü (“Sürekli Kalite Kontrolü” veya “CQC”)
sağlayacaktır.
CQC bir veya daha fazla manüel veya otomatik uzak Hizmet Oturumu’ndan oluĢabilir. SAP, SAP EarlyWatch Alert aracılığıyla çok önemli uyarılar
gönderilmesi veya Lisans Sahibi’nin ve SAP DanıĢma Merkezi’nin karĢılıklı olarak bu Önemli Sorun’un giderilmesi için hizmet sağlanması
gerektiğine karar vermesi durumunda geliĢmiĢ CQC sağlayabilir. Bir CQC’nin türü ve öncelikleri ve SAP’nin görevleri ve Lisans Sahibi’nin birlikte
çalıĢma sorumlulukları gibi ayrıntıların taraflar arasında karĢılıklı olarak Kabul edilmesi gerekir. CQC sona erdiğinde SAP Lisans Sahibi’ne bir eylem
planı ve/veya yazılı öneriler sağlar.
Lisans Sahibi, CQC oturumlarının tamamının veya bir kısmının SAP ve/veya SAP’nin taĢeron firması olarak çalıĢan sertifikalı bir SAP iĢ ortağı
tarafından ve SAP’nin CQC standartlarına ve yöntemlerine sağlanabilir. Lisans Sahibi burada belirtilen CQC’lerin teslimatını kolaylaĢtırmak için
uygun kaynakları, ekipmanları, verileri, bilgileri ve nitelikli ve ortak personeli sağlamayı kabul eder.
Lisans Sahibi SAP’nin CQC yeniden çizelgelenmesini yılda en fazla üç kez olacak Ģekilde sınırlamasını kabul eder. Yeniden çizelgelemenin
planlanan teslim tarihinden en geç 5 iĢ günü önce gerçekleĢtirilmesi gerekir. Lisans Sahibi bu yönergelere uymazsa SAP, Lisans Sahibi’ne yıllık
CQC hizmetini vermekle yükümlü değildir.
2.4 SAP Enterprise Support kapsamındaki SAP Solution Manager Enterprise Edition
2.4.1 SAP Solution Manager Enterprise Edition (ve SAP Solution Manager Enterprise Edition’dan sonra piyasaya sürülen sürümü) AnlaĢma’ya
tabidir ve yalnızca Ģu amaçlar için SAP Enterprise Support kapsamındadır: (i) Lisans Sahibi Çözümü için Enterprise Support Çözümleri’ne iliĢkin
yazılım teslimatının ve kurulumunun ve teknolojik bakımın da dahil olduğu SAP Enterprise Support hizmetinin ve destek hizmetlerinin sunulması ve
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(ii) Lisans Sahibi Çözümleri ve lisanslı veya Lisans Sahibi tarafından üçüncü taraflardan baĢka Ģekillerde elde edilen diğer yazılım bileĢenleri ve BT
varlıkları için uygulama ömür döngüsü yönetimi; bu üçüncü taraf yazılımın, yazılım bileĢenlerinin ve BT varlıklarının Enterprise Support Çözümleri
ile bağlantılı olarak iĢletilmesi ve SAP Solution Manager Enterprise Edition çözüm belgeleri ("Ek Desteklenen Varlıklar") ile belgelendiği Ģekilde
Lisans Sahibi'nin iĢ süreçlerini tamamlama koĢuluyla. Bu uygulama ömür döngüsü yönetimi, yalnızca aĢağıdaki amaçlarla sınırlıdır:
 uygulama, konfigürasyon, test, operasyon, sürekli geliĢtirme ve tanılama
 olay yönetimi (hizmet masası), problem yönetimi ve değiĢiklik isteği yönetimi; SAP Solution Manager Enterprise Edition'a entegre SAP CRM
teknolojisini kullanırken etkin olan haliyle
 yönetim, izleme, raporlama ve iĢ zekası; SAP Solution Manager Enterprise Edition'a entegre SAP NetWeaver teknolojisini kullanırken etkin
olan haliyle. ĠĢ zekası ayrıca Lisans Sahibi tarafından Enterprise Support Çözümleri'nin bir parçası olarak uygun BI yazılımının lisansının
alınmasıyla da sağlanabilir.
Yukarıda bölüm 2.4.1 (ii) ile açıklandığı üzere, ömür döngüsü yönetimi uygulaması için Lisans Sahibi'nin ayrı bir SAP CRM Paketi lisansı
alması gerekmez. Lisans Sahibi, Sap Solution Manager kullanımı için uygun TanımlanmıĢ Kullanıcı lisansına sahip olmalıdır.
2.4.2 SAP Solution Manager Enterprise Edition, yukarıda belirtilenlerin haricinde bir amaç için kullanılamaz. Ek kısıtlamaları sınırlamadan,
Lisans Sahibi SAP Solution Manager Enterprise Edition'ı (i) Bölüm 2.4.1 ile açıkça belirtilen CRM senaryoları haricinde hizmet planları,
sözleĢmeler, hizmet onayı yönetimi gibi CRM senaryoları; (ii) yukarıda belirtilenlerin haricinde SAP NetWeaver kullanım türleri veya (iii) Lisans
Sahibi Çözümleri ve Ek Desteklenen Varlıklar haricinde uygulama ömür döngüsü yönetimi ve belirli olay yönetimi (hizmet masası) ve (iv) ĠK, Finans
veya Satınalma dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere BT dıĢı paylaĢılan hizmet özellikleri için kullanamaz.
2.4.3 SAP, takdir yetkisi kendinde olmak kaydıyla, bu 2.4 numaralı bölüm uyarınca, http://service.sap.com/solutionmanager adresindeki SAP
Service Marketplace sayfasındaki SAP Solution Manager Enterprise Edition kullanım durumlarını güncelleyebilir.
2.4.4 SAP Solution Manager Enterprise Edition, Yazılım’ın lisans haklarına sahip olan Lisans Sahibi tarafından lisans verilmiĢ TanımlanmıĢ
Kullanıcı tarafından yalnızca bu Çizelge’nin geçerlilik süresi boyunca ve yalnızca Lisans Sahibi’nin SAP ile ilgili dahili ticari faaliyetlerini
desteklemek üzere kullanılabilir. Bu belirtilen amaçlar dıĢında, SAP Solution Manager Enterprise Edition yeterliliklerini, bu yeterlilikler SAP Solution
Manager Enterprise Edition aracılığıyla eriĢilebilir veya SAP Solution Manager Enterprise Edition ile ilgili olsa da, SAP Enterprise Support
kapsamında kullanma hakkını elde etmek için SAP ile ayrı bir anlaĢma yapılması gerekir. TanımlanmıĢ Kullanıcılar ile ilgili sınırlamadan bağımsız
olarak, Lisans Sahibi çalıĢanlarından herhangi birini bu Çizelge'nin süresi dahilinde SAP Solution Manager Enterprise Edition ürünündeki self
servisi yalnızca destek çağrısı açma, destek çağrısı durumunu sorgulama ve doğrudan Lisans Sahibi Çözümleri ve Ek Destek Varlıkları ile ilgili
çağrıları onaylama amacıyla kullanmak üzere izin verebilir.
2.4.5 Lisans Sahibi'nin Bölüm 6 uyarınca SAP Enterprise Support hizmetini feshetmesi ve SAP Standard Support hizmetini kullanmaya
baĢlaması halinde Lisans Sahibi'nin Sap Enterprise Support kapsamı dahilinde SAP Solution Manager Enterprise Edition hizmetini kullanımı sona
erer. Bundan sonra, Lisans Sahibi'nin SAP Solution Manager Enterprise Edition kullanımı, SAP Standard Support Çizelgesi koĢul ve Ģartlarına tabi
olacaktır.
2.4.7 SAP Solution Manager Enterprise Edition kullanımı, Lisans Sahibi tarafından lisanslı SAP Yazılımı ve lisanslı TanımlanmıĢ Kullanıcı sahibi
olsalar dahi üçüncü taraflara hizmet olarak sunulamaz; ancak, AnlaĢma uyarınca SAP Yazılımı'na eriĢim yetkisi olan üçüncü taraflar bu Çizelge'nin
Ģartları uyarınca Lisans Sahibi'nin kurum içi operasyonlarını destekleme amacıyla yalnızca SAP ile ilgili destek vermek için SAP Solution Manager
Enterprise Edition hizmetine eriĢebilir.
3.

Lisans Sahibi’nin Sorumlulukları.
3.1 SAP Enterprise Support Programı Yönetimi. Lisans Sahibi’nin bu anlaĢmada belirtilen SAP Enterprise Support hizmetini alabilmesi için
SAP MüĢteri Uzmanlık Merkezi Destek DanıĢma Merkezi’ne (“Ġlgili KiĢi”) nitelikli ve Ġngilizce bilen bir çalıĢanını ataması ve Ġlgili KiĢi’nin veya bu Ġlgili
KiĢi’nin yetkili temsilcisinin günün her saati ulaĢılabilecek iletiĢim bilgilerini (e-posta adresi ve telefon numarası) sağlaması gerekir. Lisans Sahibi’nin
atadığı Ġlgili KiĢi’nin Lisans Sahibi adına gereken kararları alma yetkisine veya bu kararları vakit kaybetmeden uygulama yetkisine sahip olması
gerekir.
3.2 Diğer Gereklilikler.
getirmesi gerekir:

Lisans Sahibi’nin bu anlaĢmada belirtilen SAP Enterprise Support hizmetini alabilmesi için Ģu gereklilikleri yerine

(i) AnlaĢma ve Çizelge’ye uygun Ģekilde tüm Enterprise Support Servis Ücretleri’ni ödemeye devam etmelidir.
Aksi halde, AnlaĢma’da ve bu Çizelge’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.
(iii) SAP tarafından tanımlanan teknik standart prosedüre uygun Ģekilde uzak eriĢim sağlamalı, bu eriĢimi devam ettirmeli ve özellikle ileti iĢlemenin
bir bölümü sorunun uzak analizi için gereken tüm yetkileri SAP’ye sağlamalıdır. Uzaktan eriĢim, destek iletilerini iĢleyen SAP çalıĢanlarının
uyruğuna veya bulundukları ülkeye iliĢkin herhangi bir kısıtlama olmaksızın sağlanmalıdır. Lisans Sahibi eriĢim sağlamanın baĢarısız olması
durumunda ileti iĢleme sürecine ve düzeltmelerin yapılmasına iliĢkin gecikmeler olabileceğini veya SAP’nin verimli bir Ģekilde yardım sunmasına
engel olabileceğini kabul eder. Ayrıca, destek hizmetleri için gereken yazılım bileĢenlerinin kurulmuĢ olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek
için bkz. SAP Note 91488.
(iv) Bölüm 4’te belirtilen gereklilikleri karĢılayan, SAP sertifikasına sahip bir MüĢteri COE’si kurmalı ve bakımını yapmalıdır.
(v) Basis için en yeni yama düzeylerine ve en yeni SAP Solution Manager Enterprise Edition destek paketlerine sahip bir SAP Solution Manager
Enterprise Edition Software sistemini kurmuĢ, uyarlamıĢ ve verimli bir Ģekilde kullanıyor olmalıdır.
(vi) Üretim Sistemleri için SAP EarlyWatch Alert’i etkinleĢtirmeli ve verileri Lisans Sahibi’nin verimli SAP Solution Manager Enterprise Edition
sistemine aktarmalıdır. Bu hizmetin nasıl kurulacağı hakkında bilgi edinmek için bkz. SAP Note 1257308.
(vii) Ġlk Toplam Dağıtım’ı Bölüm 2.2’de belirtildiği gibi gerçekleĢtirmeli ve SAP’nin zorunlu olarak belirlediği tüm önerileri uygulamalıdır.
(viii) Lisans Sahibi’nin SAP Solution Manager Enterprise Edition kurulumu ve SAP arasında ve Enterprise Support Çözümleri ve Lisans Sahibi’nin
SAP Solution Manager Enterprise Edition kurulumu arasında bir bağlantı kurmalıdır. Lisans Sahibi, çözüm altyapısının ve Lisans Sahibi’nin tüm
Üretim Sistemleri ve Üretim Sistemleri’ne bağlı olan sistemler için SAP Solution Manager Enterprise Edition sistemindeki çekirdek iĢ süreçlerinin
bakımını yapmalıdır. Lisans Sahibi, Lisans Sahibi’nin SAP Solution Manager Enterprise Edition sistemine iliĢkin her uygulama ve yükseltme
projelerini belgelemelidir.
(ix) SAP Solution Manager Enterprise Edition’ı tam olarak etkinleĢtirmek için Lisans Sahibi’nin yürürlükteki dokümanlara bağlı kalması gerekir.
(x) Lisans Sahibi tüm değiĢikliklerin uygun ve doğru kayıtlarının bakımını yapmayı ve gerektiğinde bu kayıtları hemen SAP’ye sağlamayı kabul
eder.
(xi) Tüm hata iletilerini, SAP tarafından muhtelif zamanlarda güncellemeler, yükseltmeler veya eklentiler sağlanan mevcut SAP destek altyapısına
göndermelidir.
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SAP Enterprise Support Schedule trTR.v.8-2011

4

(xii) Lisans Sahibi, kurulumunda veya TanımlanmıĢ Kullanıcılar’da yapılan herhangi bir değiĢiklik konusunda ve Enterprise Support Çözümleri’ne
iliĢkin tüm diğer konularda vakit kaybetmeden SAP’yi bilgilendirmelidir.
4.

SAP Customer Center of Expertise
4.1 Müşteri Uzmanlık Merkezi’nin Rolü. SAP Enterprise Support hizmetinin bir bölümü olarak sunulan değerin tamamından yararlanmak için
Lisans Sahibi’nin bir MüĢteri Uzmanlık Merkezi (“MüĢteri Uzmanlık Merkezi” veya “MüĢteri COE’si”) kurması gerekir. MüĢteri COE’si, Lisans Sahibi
tarafından SAP destek organizasyonuyla etkileĢim kurmak için birincil iletiĢim merkezi olarak düzenlenmelidir. MüĢteri COE’si kalıcı bir uzmanlık
merkezi olarak Lisans Sahibi’nin etkili uygulama, inovasyon, iĢlem ve iĢ süreçleri kalitesini ve SAP tarafından sağlanan (Run SAP yöntemi hakkında
daha fazla bilgi edinmek için adresini ziyaret edin) Run SAP yöntemini temel alan SAP Yazılım Çözümü’ne iliĢkin sistemleri destekler. MüĢteri
COE’si tüm çekirdek iĢletme süreci iĢlemlerini kapsar. SAP, MüĢteri COE’sini uygulama sürecinin iĢlevsel ve teknik uygulama projeleriyle paralel
olarak yürütülen bir proje olmasını önerir.
4.2 Müşteri COE'sinin Temel İşlevleri. MüĢteri COE’sinin Ģu temel iĢlevleri yerine getirmesi gerekir:



Destek Masası: Altyapı/uygulama platformlarına iliĢkin yeterli sayıda destek danıĢmanı barındıran bir destek masasının kurulumu, iĢlemleri ve
yerel çalıĢma saatleri (en az günde 8 saat, haftada 5 gün, Pazartesi’den Cuma’ya) sırasındaki uygulamalardır. Lisans Sahibi destek süreçleri ve
becerileri hizmet planlama süreci ve belge denetimi çerçevesinde incelenecektir.



SözleĢme yönetimi: SAP ile birlikte gerçekleĢtirilen sözleĢme ve lisans iĢleme (lisans denetimi, bakımın faturalanması, çağrılı sipariĢ iĢleme,
kullanıcı ana verileri ve kurulum verileri yönetimi).



Ġnovasyon taleplerinin koordinasyonu: Lisans Sahibi’nden ve/veya bağlı Ģirketlerden gelen geliĢtirme taleplerinin toplanması ve koordinasyonu,
bu bağlı Ģirketlerin Enterprise Support Çözümleri’ni AnlaĢma hükümleri altında kullanmasıyla sağlanır. Bu rol kapsamında, Standard Support
Çözümleri’nde gereksiz değiĢiklik yapılmasının önlenmesi ve planlanan değiĢikliklerin SAP yazılımı ve sürüm stratejisiyle uyumlu hale getirilmesi
için, MüĢteri COE’sine SAP’nin altyapısı gibi iĢleme yetkisi verilmelidir.



Bilgi yönetimi: Enterprise Support Çözümleri ve Lisans Sahibi’nin kuruluĢundaki MüĢteri COE’sine iliĢkin bilgilerin dağıtılması (örn. dahili
demolar, etkinlik ve pazarlama bilgileri).



CQC Planlaması ve diğer uzak hizmet planlaması: Lisans Sahibi, SAP’ye bir hizmet planlaması süreciyle bağlıdır. Hizmet planlaması ilk
uygulama sırasında baĢlar ve düzenli olarak devam eder.
4.3 Müşteri COE Belgesi Lisans Sahibi Ģu koĢulların hangisi daha geç oluĢursa sertifikalı bir MüĢteri COE’si kurmalıdır: (i) Yürürlülük Tarihi'nden
itibaren on iki (12) ay içinde veya Lisans Sahibi normal iĢ faaliyetleri için en az bir Standard Support Çözümü'nü kullanmaya baĢladıktan itibaren altı
(6) ay içinde. Geçerli birincil MüĢteri COE belgesi almak için veya SAP’den yeniden belge almak için MüĢteri COE’si bir denetleme prosedüründen
geçirilir. Birincil sertifika ve yeniden sertifika alma süreci ve koĢulları ile mevcut sertifika seviyeleri hakkında daha fazla bilgi için, SAP Service
Marketplace'i (http://service.sap.com/coe) ziyaret edebilirsiniz.
5.

Enterprise Support Ücretleri. SAP Enterprise Support Ücretleri her yıl peĢin olarak ödenmelidir ve AnlaĢma’daki Ekler’de veya sipariĢ
dokümanlarında belirtilmelidir. BaĢlangıç Dönemi'nin sonunda SAP Enterprise Support Ücretleri ve ücret artıĢına iliĢkin sınırlamalar Lisans
Sahibi’nin yukarıda belirtilen MüĢteri COE gerekliliklerine uymasına bağlıdır.

6.

Fesih
6.1 SAP Enterprise Support, (i) BaĢlangıç Dönemi sona ermeden önceki 3 ay içinde yazılı bildirim göndererek (ii) bu süreden sonra bir sonraki
yenileme döneminin baĢlangıcında taraflarca feshedilebilir. Yukarıdaki madde uyarınca anlaĢma fesih iĢlemi, bildirimin ilgili tarafa ulaĢtığı mevcut
SAP Enterprise Support döneminin sonunda geçerli olur. Lisans Sahibi’nin yazılı bildirim gönderilmesinden sonraki bir ay içinde Enterprise Support
Ücretleri’ni ödememesi durumunda SAP, hizmet devam ediyor olsa da, SAP Enterprise Support hizmet anlaĢmasını feshedebilir.
6.2 Lisans Sahibi’nin Bölüm 6.1’de belirtilen haklarına bağlı olmamak ve Lisans Sahibi’nin AnlaĢma’ya istinaden yerine getirilmemiĢ ödeme
yükümlülüğü olmaması koĢuluyla, Lisans Sahibi SAP’ye 3 ay önceden yazılı olarak bildirerek (i) tüm destek sipariĢlerinin takvim yılı dahilinde
yalnızca bir kez, takvim ayı baĢlamadan önce yenilenmek üzere veya (ii) tüm destek sipariĢlerinin takvim yılında bir kez yenilemek yerine, destek
sipariĢinin yıllık baĢlangıç tarihinde yenilenmek üzere SAP Enterprise Standard Support hizmetini seçebilir. Bu seçimin Lisans Sahibi tarafından
bildirim mektubunda belirtilmesi gerekir ve Lisans Sahibi, SAP Standard Support hizmetinin baĢlangıcından itibaren SAP Enterprise Support hizmet
anlaĢmasını feshedebilir. Bu seçim tüm SAP Enterprise Support Çözümleri için geçerlidir ve ücret üzerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın
SAP’nin SAP Standart Support için belirlediği Ģartlar ve koĢullara tabidir. SAP ve Lisans Sahibi arasında ek bir değiĢiklik anlaĢması imzalanmalı
veya AnlaĢma’ya Lisans Sahibi’nin seçimini ve SAP’nin geçerli Ģartlarını ve koĢullarını belirten ek bir belge eklenmelidir.
6.3 Herhangi bir yanlıĢ anlamayı önlemek amacıyla, AnlaĢma’nın SAP Support hizmeti seçme hükümlerine istinaden Lisans Sahibi tarafından SAP
Enterprise Support hizmet anlaĢmasının feshedilmesi veya baĢka bir SAP Support hizmeti türüne geçiĢ yapılması, AnlaĢma, ekleri, mutabakat
metinleri ve sipariĢ belgelerine konu olan tüm yazılımlara kesin bir biçimde uygulanmalıdır. Ayrıca, Lisans Sahibi tarafından SAP Standard Support
hizmet anlaĢmasının kısmen feshedilmesi veya SAP Enterprise Support hizmetinin bir kısmının seçilmesine AnlaĢma, ekleri, mutabakat metinleri ve
sipariĢ belgeleri veya bu Çizelgenin hiç bir bölümüne istinaden izin verilmez.

7.

Teyit. SAP, Çizelge'nin Ģartlarına uyulup uyulmadığını denetlemek için belirli aralıklarla (en az yılda bir kez ve SAP standart prosedürlerine uygun
olmak üzere) (i) Lisans Sahibi tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğunu ve (ii) Lisans Sahibi’nin Solution Manager Enterprise Edition’ı Bölüm 2.4’te
belirtilen haklara ve kısıtlamalara uygun Ģekilde kullanıp kullanmadığını izleme yetkisine sahiptir.

8.

Yeniden Etkinleştirme. Lisans Sahibi’nin SAP Enterprise Support hizmetini Enterprise Support Çözümleri’nin sunulduğu tarihten bir sonraki ayın
ilk günü baĢlatmaması durumunda veya SAP Enterprise Support hizmetinin Bölüm 6’da belirtilen hakları kullanmadan feshetmesi durumunda veya
bir süre sonra Lisans Sahibi tarafından hizmetin reddedilmesi ve hemen ardından yeniden etkinleĢtirilmesi talebinde bulunması durumunda SAP,
Lisans Sahibi’ni bu dönemde biriken SAP Enterprise Support Ücretleri ve yeniden etkinleĢtirme ücretleri üzerinden faturalandırır.

9.

Diğer Şartlar ve Koşullar.
9.1 SAP Enterprise Support hizmetinin kapsamı üç ay önce yazılı olarak bildirilmek koĢuluyla SAP tarafından değiĢtirilebilir.
9.2 Lisans Sahibi, Lisans Sahibi Çözümleri'ne iliĢkin tüm lisansları aldığını onaylar.
9.3 Lisans Sahibi’nin bir takvim yılında bir veya daha fazla hizmet almaya yetkili olması durumunda, (i) bu Çizelge’nin Yürürlüğe Girme Tarihi 30
Ekim’den sonraysa Lisans Sahibi bu hizmetleri ilk takvim yılında alma hakkına sahip değildir ve (ii) Lisans Sahibi bu hizmetten yararlanmaması
durumunda hizmeti bir sonraki yıla aktarma hakkına da sahip değildir.
9.4 SAP TARAFINDAN SUNULAN SAP ENTERPRISE SUPPORT HĠZMETĠNDEN YARARLANIRKEN HATA YAPILMASI, SAP’NĠN OLASI
SORUNLARI TANIMLAMASINA VE ÇÖZMESĠNE ENGEL OLABĠLECEĞĠ GĠBĠ YAZILI PERFORMANSINDAN MEMNUN KALINMAMASIYLA
SONUÇLANABĠLĠR VE BU DURUMDAN SAP SORUMLU TUTULAMAZ.
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9.5 SAP, AnlaĢma’ya istinaden Lisans Sahibi’ne baĢka bir Ģirket tarafından üretilen bir yazılımın lisansını verirse, SAP, Enterprise Support
hizmetleri ancak söz konusu Ģirketin SAP’ye sağladığı olanaklar kapsamında gerçekleĢtirilebilir. Lisans Sahibi’nin SAP Enterprise Support
hizmetinden yararlanabilmesi için iĢletim sistemlerini ve veritabanlarını daha yeni bir sürüme yükseltmesi gerekebilir. Ġlgili satıcı, ürünü için destek
süresini uzatmak isterse, SAP ayrı bir yazılı anlaĢma imzalanması ve ayrıca ücret alınması koĢullarıyla destek süresini uzatmayı teklif edebilir.
9.6 SAP Enterprise Support, http://service.sap.com/releasestrategy adresinde bulunan SAP yazılım sürümlerinin geçerli bakım evrelerinde
belirtildiği Ģekilde sağlanır.
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