ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ SAP ENTERPRISE SUPPORT (“Πποζάπηημα”)
ε θάζε πεξίπησζε ζηελ νπνία νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Πξνζαξηήκαηνο αληίθεηληαη ή δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πκβάζεσο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ, πξνζαξηεκάησλ, εληχπσλ παξαγγειίαο ή άιισλ εγγξάθσλ πνπ επηζπλάπηνληαη ή ελζσκαηψλνληαη
δπλάκεη αλαθνξάο ζηε χκβαζε, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Πξνζαξηήκαηνο ζα ππεξηζρχνπλ.
Σν παξφλ Πξνζάξηεκα δηέπεη ηε δηάηαμε ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο απφ ηε SAP ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην παξφλ (“SAP Enterprise Support”)
γηα ην ζχλνιν ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ην νπνίν παξαρσξείηαη άδεηα ρξήζεο ζηνλ Αδεηνχρν ζχκθσλα κε ηε χκβαζε (απφ ηνχδε θαη ζην εμήο θαινχκελα
ζπιινγηθά σο νη “Λχζεηο Enterprise Support”), κε ηελ εμαίξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ην νπνίν ηζρχνπλ απνθιεηζηηθά εηδηθέο ζπκβάζεηο ππνζηήξημεο.
1.

Οπιζμοί:
1.1 Ζ έλδεημε “Δλεξγνπνίεζε” επηζεκαίλεη ην ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν, κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ Λχζεσλ Enterprise Support ή κηαο
αλαβάζκηζεο ησλ Λχζεσλ Enterprise Support, νη Λχζεηο Enterprise Support κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αδεηνχρν γηα ηελ επεμεξγαζία
πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζε θαλνληθή (live) ιεηηνπξγία θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εζσηεξηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ Αδεηνχρνπ ζχκθσλα
κε ηελ παξνχζα χκβαζε.
1.2 “Λχζε/Λχζεηο Αδεηνχρνπ” ζα ζεκαίλεη ηηο Λχζεηο Enterprise Support θαη θάζε άιιν ινγηζκηθφ γηα ην νπνίν παξαρσξείηαη άδεηα ρξήζεο ζηνλ
Αδεηνχρν απφ ηξίηα κέξε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ελ ιφγσ ινγηζκηθφ ηξίηνπ κέξνπο εθηειείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο Λχζεηο Enterprise Support.
1.3 “χζηεκα Παξαγσγήο” ζα ζεκαίλεη έλα ελεξγφ ζχζηεκα SAP, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εζσηεξηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ
δηεξγαζηψλ ηνπ Αδεηνχρνπ θαη ζην νπνίν πθίζηαληαη επεμεξγαζία ηα δεδνκέλα ηνπ Αδεηνχρνπ.
1.4 “Λχζε/Λχζεηο Λνγηζκηθνχ SAP” ζα ζεκαίλεη κηα νκάδα απφ έλα ή πνιιαπιά πζηήκαηα Παξαγσγήο πνπ εθηεινχλ ηηο Λχζεηο ηνπ Αδεηνχρνπ
θαη επηθεληξψλνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθφ ηνκέα ηεο επηρείξεζεο ηνπ Αδεηνχρνπ. Λεπηνκέξεηεο θαη παξαδείγκαηα κπνξείηε λα βξείηε
ζην SAP Service Marketplace (φπσο νξίδεηαη ζην SAP Note 1324027ή ζε θάζε κειινληηθφ SAP Note πνπ αληηθαζηζηά ην SAP Note 1324027).
1.5 “πλεδξία Τπεξεζίαο” ζα ζεκαίλεη κηα αθνινπζία δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαζηψλ ππνζηήξημεο πνπ εθηεινχληαη απνκαθξπζκέλα γηα ηε
ζπιινγή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ζπλέληεπμεο ή αλάιπζεο ελφο πζηήκαηνο Παξαγσγήο θαη πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο
ιίζηαο ζπζηάζεσλ. Μηα πλεδξία Τπεξεζίαο κπνξεί λα εθηειείηαη ρεηξνθίλεηα, σο ππεξεζία απηνεμππεξέηεζεο ή πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα.
1.6 “Κνξπθαίν Εήηεκα” ζα ζεκαίλεη δεηήκαηα ή/θαη αζηνρίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη ιακβάλνπλ πξνηεξαηφηεηα απφ θνηλνχ κεηαμχ ηεο SAP θαη
ηνπ Αδεηνχρνπ, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο SAP θαη νη νπνίεο (i) ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ Δλεξγνπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο πξν-παξαγσγήο ή (ii)
έρνπλ ζεκαληηθφ επηρεηξεζηαθφ αληίθηππν ζε έλα χζηεκα Παξαγσγήο.
1.7 “Σνπηθφ Ωξάξην Γξαθείνπ” ζα ζεκαίλεη ην θαλνληθφ σξάξην εξγαζίαο (8.00 π.κ. έσο 6.00 κ.κ.) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηππηθψλ εξγάζηκσλ
εκεξψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δεκφζηεο αξγίεο πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ επίζεκε έδξα ηεο SAP. Αλαθνξηθά κε ηo SAP Enterprise Support
κφλν, ακθφηεξνη νη ζπκβαιιφκελνη κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ απφ θνηλνχ ζε κηα μερσξηζηή επίζεκε έδξα κίαο ζπγαηξηθήο ηεο SAP γηα ηελ
εθαξκνγή θαη ρξήζε ηεο σο αλαθνξά γηα ην Σνπηθφ Ωξάξην Γξαθείνπ.

2.

Ανηικείμενο ηος SAP Enterprise Support. Ο Αδεηνχρνο δχλαηαη λα δεηήζεη θαη ε SAP ζα παξάζρεη, ζην κέηξν πνπ ε SAP παξέρεη γεληθφηεξα
ηέηνηεο ππεξεζίεο ζηελ Πεξηνρή, ηηο ππεξεζίεο SAP Enterprise Support. Σν SAP Enterprise Support επί ηνπ παξφληνο πεξηιακβάλεη:
ςνεσή Βεληίωζη και Καινοηομία
 Νέεο εθδφζεηο ινγηζκηθνχ ησλ Λχζεσλ Enterprise Support γηα ηηο νπνίεο έρεη παξαρσξεζεί άδεηα ρξήζεο, θαζψο θαη εξγαιεία θαη δηαδηθαζίεο
αλαβάζκηζεο.
 Παθέηα ππνζηήξημεο - δηνξζσηηθά παθέηα γηα ηε κείσζε ηεο πξνζπάζεηαο εθαξκνγήο κεκνλσκέλσλ δηνξζψζεσλ. Σα παθέηα ππνζηήξημεο
κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ δηνξζψζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ππαξρνπζψλ ιεηηνπξγηψλ ζε ηξνπνπνηεκέλεο λνκηθέο θαη ξπζκηζηηθέο
απαηηήζεηο.
 Γηα ηηο εθδφζεηο ησλ βαζηθψλ εθαξκνγψλ SAP Business Suite 7 (μεθηλψληαο κε ην SAP ERP 6.0 θαη ηηο εθδφζεηο ησλ SAP CRM 7.0, SAP
SCM 7.0, SAP SRM 7.0 θαη SAP PLM 7.0 πνπ εζηάιεζαλ ην 2008), ε SAP δχλαηαη λα παξάζρεη εληζρπκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ή/θαη θαηλνηνκία
κέζσ παθέησλ ελίζρπζεο ή άιισλ κέζσλ, αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα. Καηά ηελ θαλνληθή ζπληήξεζε κηαο έθδνζεο βαζηθήο εθαξκνγήο
SAP, ε ηζρχνπζα πξαθηηθή ηεο SAP είλαη λα παξάζρεη έλα παθέην ελίζρπζεο ή άιιε ελεκέξσζε αλά εκεξνινγηαθφ έηνο.
 Σερλνινγηθέο ελεκεξψζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ ηξίησλ κεξψλ. Γηαζέζηκνο πεγαίνο θψδηθαο
ABAP γηα εθαξκνγέο Λνγηζκηθνχ SAP θαη πξφζζεηεο λέεο θαη ππνζηεξηδφκελεο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο.
 Ζ δηαρείξηζε αιιαγψλ ινγηζκηθνχ, φπσο αιιαγέο ξπζκίζεσλ δηακφξθσζεο ή αλαβαζκίζεηο Λχζεσλ Enterprise Support , ππνζηεξίδεηαη γηα
παξάδεηγκα κε πεξηερφκελν θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, εξγαιεία αληηγξάθνπ πειάηε θαη επηρείξεζεο θαη εξγαιεία ζχγθξηζεο ηεο πξνζαξκνγήο.
 Ζ SAP ζα παξέρεη ζηνλ Αδεηνχρν κέρξη πέληε εκέξεο ππεξεζηψλ απνκαθξπζκέλεο ππνζηήξημεο αλά εκεξνινγηαθφ έηνο ρξεζηκνπνηψληαο
ηνπο αξρηηέθηνλεο ιχζεσλ ηεο SAP
o γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Αδεηνχρνπ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαηλνηνκίαο ηνπ πιένλ πξφζθαηνπ παθέηνπ ελίζρπζεο ηεο
SAP θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί γηα ηηο απαηηήζεηο επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ Αδεηνχρνπ.
o έηζη ψζηε λα παξέρεη ζηνλ Αδεηνχρν θαζνδήγεζε κε ηε κνξθή ζπλεδξηψλ κεηαθνξάο γλψζεσλ, θαηά κέζν φξν κίαο εκέξαο, γηα
ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ/εθαξκνγέο SAP ή γηα ζηνηρεία ηνπ Global Support Backbone. Δπί ηνπ παξφληνο, ην πεξηερφκελν θαη ηα
ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ ζπλεδξηψλ εθηίζεληαη ζηε δηεχζπλζε http://service.sap.com/enterprisesupport. Ο πξνγξακκαηηζκφο, ε
δηαζεζηκφηεηα θαη ε κεζνδνινγία παξάδνζεο είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο SAP.
 Ζ SAP ζα παξέρεη ζηνλ Αδεηνχρν πξφζβαζε ζε θαζνδεγνχκελεο ππεξεζίεο απηνεμππεξέηεζεο, σο κέξνο ηνπ SAP Solution Manager
Έθδνζε Enterprise, βνεζψληαο ηνλ Αδεηνχρν λα βειηηζηνπνηήζεη ηε δηαρείξηζε ηερληθψλ ιχζεσλ ησλ επηιεγκέλσλ Λχζεσλ Enterprise
Support.
 Οη νδεγίεο δηακφξθσζεο θαη ην πεξηερφκελν γηα ηηο Λχζεηο Enterprise Support ζπλήζσο απνζηέιινληαη κέζσ ηνπ SAP Solution Manager
Έθδνζε Enterprise. Βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηα SAP System Administration θαη SAP Solution Operations γηα ην Λνγηζκηθφ SAP.
 Σν πεξηερφκελν δηακφξθσζεο θαη ιεηηνπξγίαο SAP ππνζηεξίδεηαη σο αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Λχζεσλ Enterprise Support.
 Σν πεξηερφκελν, ηα εξγαιεία θαη νη πεξηγξαθέο δηεξγαζηψλ γηα ην SAP Application Lifecycle Management απνηεινχλ κέξνο ηνπ SAP Solution
Manager Έθδνζε Enterprise, ησλ Λχζεσλ Enterprise Support ή/θαη ηεο ζρεηηθήο Σεθκεξίσζεο γηα ηηο Λχζεηο Enterprise Support.
Πποηγμένη Τποζηήπιξη για ηα Πακέηα Δνίζσςζηρ και άλλερ Δνημεπώζειρ Λογιζμικού SAP
Ζ SAP πξνζθέξεη εηδηθνχο απνκαθξπζκέλνπο ειέγρνπο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο ιχζεσλ SAP γηα ηελ αλάιπζε πξνγξακκαηηζκέλσλ ή
ππαξρνπζψλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ πηζαλψλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ θψδηθα ηνπ Αδεηνχρνπ θαη ησλ παθέησλ
ελίζρπζεο θαη ησλ άιισλ ελεκεξψζεσλ Λχζεσλ Enterprise Support. Κάζε έιεγρνο δηεμάγεηαη γηα κία ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε ζε έλα απφ ηα
βήκαηα βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ Αδεηνχρνπ. Ο Αδεηνχρνο δηθαηνχηαη λα ιάβεη ππεξεζίεο απφ κία απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο αλά
εκεξνινγηαθφ έηνο θαη αλά Λχζε Λνγηζκηθνχ SAP.
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Σελίδα1

 Αηηηνιφγεζε Σξνπνπνίεζεο: Βάζεη ηεο παξνρήο απφ ηνλ Αδεηνχρν ηεο απαηηνχκελεο ηεθκεξίσζεο SAP γηα ην αληηθείκελν θαη ην ζρεδηαζκφ
κηαο πξνγξακκαηηζκέλεο ή ππάξρνπζαο πξνζαξκνζκέλεο ηξνπνπνίεζεοζην SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise, ε SAP πξνζδηνξίδεη
ηελ ηππηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ Λχζεσλ Enterprise Support, ε νπνία κπνξεί λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Αδεηνχρνπ (γηα ιεπηνκέξεηεο
αλαηξέμηε ζηε δηεχζπλζε http://service.sap.com/).
 Γπλαηφηεηα δηαηήξεζεο πξνζαξκνζκέλνπ θψδηθα: Βάζεη ηεο παξνρήο απφ ηνλ Αδεηνχρν ηεο απαηηνχκελεο ηεθκεξίσζεο SAP γηα ην
αληηθείκελν θαη ην ζρεδηαζκφ κηαο πξνγξακκαηηζκέλεο ή ππάξρνπζαο πξνζαξκνζκέλεο ηξνπνπνίεζεο ζην SAP Solution Manager Έθδνζε
Enterprise, ε SAP πξνζδηνξίδεη πνηεο έμνδνη θαη ππεξεζίεο ρξήζηε κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ θψδηθα
απφ ηνλ θψδηθα SAP (γηα ιεπηνκέξεηεο αλαηξέμηε ζηε δηεχζπλζε http://service.sap.com/).
Κένηπο Καθολικήρ Τποζηήπιξηρ
 SAP Service Marketplace - ε γλσζηαθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο SAP θαη ην εμσηεξηθφ δίθηπν ηεο SAP γηα ηε κεηαθνξά γλψζεσλ ζηα νπνία ε
SAP δηαζέηεη πεξηερφκελν θαη ππεξεζίεο ζηνπο αδεηνχρνπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο SAP κφλν.
 Σν SAP Notes ζην SAP Service Marketplace ηεθκεξηψλεη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν
απνθαηάζηαζεο, απνθπγήο θαη παξάθακςεο ζθαικάησλ. Σν SAP Notes κπνξεί λα πεξηέρεη δηνξζψζεηο θσδηθνπνίεζεο πνπ κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ απφ ηνπο αδεηνχρνπο ζην ζχζηεκα SAP πνπ δηαζέηνπλ. Σν SAP Notes ηεθκεξηψλεη επίζεο ζρεηηθά δεηήκαηα, εξσηήζεηο
αδεηνχρσλ θαη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο (π.ρ. πξνζαξκνγή ξπζκίζεσλ).
 SAP Note Assistant - έλα εξγαιείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπγθεθξηκέλσλ δηνξζψζεσλ θαη βειηηψζεσλ ζηα ζηνηρεία SAP.
 SAP Solution Manager Έκδοζη Enterprise – φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ Δλφηεηα 2.4
Τποζηήπιξη Κπίζιμων Γιεπγαζιών
 Παγθφζκηα δηαρείξηζε κελπκάησλ απφ ηε SAP γηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Λχζεηο Enterprise Support, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πκβάζεσλ Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ γηα ηνλ Υξφλν Αξρηθήο Απφθξηζεο θαη ηηο Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε
ζηελ Δλφηεηα 2.1.1).
 Κέληξν πκβνπιψλ Τπνζηήξημεο SAP – φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα 2.2.
 πλερείο Έιεγρνη Πνηφηεηαο – φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα 2.3.
 Παγθφζκηα αλάιπζε βαζηθνχ αηηίνπ θαη δηαδηθαζίεο θιηκάθσζεο 24x7, ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα 2.1 παξαθάησ.
 Αλάιπζε Βαζηθνχ Αηηίνπ γηα Πξνζαξκνζκέλν Κψδηθα: Γηα πξνζαξκνζκέλν θψδηθα ηνπ Αδεηνχρνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ην εξγαιείν
αλάπηπμεο ηεο SAP, ε SAP παξέρεη αλάιπζε βαζηθνχ αηηίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε θξίζηκσλ δηεξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία Παγθφζκηαο
Γηαρείξηζεο Μελπκάησλ θαη ηηο πκβάζεηο Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ πνπ νξίδνληαη ζηηο Δλφηεηεο 2.1.1, 2.1.2 θαη 2.1.3, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα
κελχκαηα “πνιχ πςειήο” θαη “πςειήο” πξνηεξαηφηεηαο. Δάλ ν πξνζαξκνζκέλνο θψδηθαο ηνπ Αδεηνχρνπ είλαη ηεθκεξησκέλνο ζχκθσλα κε ηα
εθάζηνηε πξφηππα ελ ηζρχ ηεο SAP (γηα ιεπηνκέξεηεο αλαηξέμηε ζηε δηεχζπλζε http://service.sap.com/), ε SAP δχλαηαη λα παξάζρεη νδεγίεο
γηα λα βνεζήζεη ηνλ Αδεηνχρν ζηελ επίιπζε δεηεκάησλ
Άλλα ηοισεία, Μεθοδολογίερ, Πεπιεσόμενο και ςμμεηοσή ζε Κοινόηηηερ
 ηνηρεία παξαθνινχζεζεο θαη πξάθηνξεο γηα ζπζηήκαηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ θαη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ
θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Λχζεσλ Enterprise Support (π.ρ. SAP EarlyWatch Alert).
 Σα πξνδηακνξθσκέλα πξφηππα δνθηκήο θαη ηα παξαδείγκαηα δνθηκψλ ζπλήζσο παξέρνληαη κέζσ ηνπ SAP Solution Manager Έθδνζε
Enterprise. Δπηπξφζζεηα, ην SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise ππνζηεξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο δνθηκήο ηνπ Αδεηνχρνπ κε ιεηηνπξγίεο
πνπ επί ηνπ παξφληνο πεξηιακβάλνπλ:
o
Γηαρείξηζε δνθηκψλ γηα ηηο Λχζεηο Enterprise Support ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνληαη σο κέξνο ηνπ SAP Solution
Manager Έθδνζε Enterprise
o
Γηαρείξηζε πνηφηεηαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ”Quality-Gates“
o
Δξγαιεία πνπ παξέρνληαη απφ ηε SAP γηα ηελ απηφκαηε δνθηκή
o
Δξγαιεία πνπ παξέρνληαη απφ ηε SAP γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ δνθηκψλ επαλάπησζεο.
Απηά ηα εξγαιεία ππνζηεξίδνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ επεξεάδνληαη απφ κηα πξνγξακκαηηζκέλε
αιιαγή ησλ Λχζεσλ Λνγηζκηθνχ SAP θαη παξέρνπλ ζπζηάζεηο γηα ην αληηθείκελν ηεο δνθηκήο, ελψ δεκηνπξγνχλ θαη πξνγξάκκαηα
δνθηκήο (γηα ιεπηνκέξεηεο αλαηξέμηε ζηε δηεχζπλζε http://service.sap.com/).
 Πεξηερφκελν θαη ζπκπιεξσκαηηθά εξγαιεία ζρεδηαζκέλα λα βνεζνχλ ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηα νπνία κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ κεζνδνινγίεο εθαξκνγήο θαη πξφηππεο δηαδηθαζίεο, έλαλ Οδεγφ Δθαξκνγήο (IMG) θαη χλνια Δπηρεηξεκαηηθψλ
Γηακνξθψζεσλ (BC).
 Πξφζβαζε ζηηο νδεγίεο κέζσ ηνπ SAP Service Marketplace, ην νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγηψλ θαη
πεξηερφκελν ζρεδηαζκέλν λα βνεζά ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ θηλδχλσλ. Απηφ ην πεξηερφκελν επί ηνπ παξφληνο πεξηιακβάλεη:
o
Δλέξγεηεο Λχζεσλ απφ Άθξν ζε Άθξν: Τπνζηεξίδεη ηνλ Αδεηνχρν κε ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ απφ άθξν ζε άθξν ηεο
Λχζεο Λνγηζκηθνχ SAP ηνπ Αδεηνχρνπ.
o
Δθηέιεζε Μεζνδνινγίαο SAP: Τπνζηεξίδεη ηνλ Αδεηνχρν κε ηε δηαρείξηζε εθαξκνγψλ, ηηο ελέξγεηεο επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ
θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ηερλνινγηθήο πιαηθφξκαο SAP NetWeaver® θαη επί ηνπ παξφληνο πεξηιακβάλεη:

Σα πξφηππα SAP γηα ηηο ελέξγεηεο ιχζεσλ

Σηο νδεγίεο Δθηέιεζεο SAP γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελεξγεηψλ ιχζεσλ απφ άθξν ζε άθξν

Δξγαιεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιχζεο δηαρείξηζεο εθαξκνγψλ SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε κεζνδνινγία Δθηέιεζεο SAP, αλαηξέμηε ζηε δηεχζπλζε http://service.sap.com/runsap
 πκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα πειαηψλ θαη ζπλεξγαηψλ SAP (κέζσ ηνπ SAP Service Marketplace), ε νπνία παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
βέιηηζηεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, πξνζθνξέο ππεξεζηψλ, θ.ιπ.
2.1. Παγκόζμια Γιασείπιζη Μηνςμάηων και ύμβαζη Δπιπέδος Τπηπεζιών (SLA). Όηαλ ν Αδεηνχρνο αλαθέξεη δπζιεηηνπξγίεο, ε SAP
ππνζηεξίδεη ηνλ Αδεηνχρν παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν απνθαηάζηαζεο, απνθπγήο ή παξάθακςεο ησλ ζθαικάησλ. Σν θχξην θαλάιη
γηα απηή ηελ ππνζηήξημε είλαη ε ππνδνκή ππνζηήξημεο πνπ παξέρεηαη απφ ηε SAP. Ο Αδεηνχρνο κπνξεί λα απνζηείιεη έλα κήλπκα ζθάικαηνο
θαζ' νηνλδήπνηε ρξφλν. Κάζε πξφζσπν πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο κελπκάησλ κπνξεί λα πξνζπειάζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ
κελχκαηνο θαζ' νηνλδήπνηε ρξφλν. Γηα πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνηεξαηφηεηαο κελπκάησλ, δείηε ην SAP Note 67739.
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν Αδεηνχρνο κπνξεί επίζεο λα επηθνηλσλήζεη κε ηε SAP ηειεθσληθά. Γηα θάζε επηθνηλσλία (θαη φπσο πξνβιέπεηαη
δηαθνξεηηθά) ε SAP απαηηεί απφ ηνλ Αδεηνχρν λα παξάζρεη απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε φπσο νξίδεηαη ζηελ Δλφηεηα 3.2(iii).
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Σελίδα2

Οη παξαθάησ πκβάζεηο Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ (“SLA” ή “SLAs”) ζα ηζρχζνπλ γηα φια ηα κελχκαηα ππνζηήξημεο ηνπ Αδεηνχρνπ πνπ απνδέρεηαη ε
SAP σο Πξνηεξαηφηεηαο 1 ή 2 θαη ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ. Σα ελ ιφγσ SLA ηίζεληαη ζε ηζρχ θαηά ην
πξψην πιήξεο Ζκεξνινγηαθφ Σξίκελν κεηά ηελ Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο ηνπ παξφληνο Πξνζαξηήκαηνο. Όπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξφλ, ν
φξνο “Ζκεξνινγηαθφ Σξίκελν” ζεκαίλεη ην δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ πνπ ιήγεη ηελ 31 Μαξηίνπ, 30 Ηνπλίνπ, 30 επηεκβξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ
αληίζηνηρα γηα θάζε δεδνκέλν εκεξνινγηαθφ έηνο.
2.1.1 SLA γηα ηνπο Υξφλνπο Αξρηθήο Απφθξηζεο:
α. Μελχκαηα Τπνζηήξημεο Πξνηεξαηφηεηαο 1 (“Πνιχ Τςειή”). Ζ SAP ζα απνθξίλεηαη ζηα κελχκαηα ππνζηήξημεο Πξνηεξαηφηεηαο 1 εληφο κίαο
(1) ψξαο απφ ηελ παξαιαβή απφ ηε SAP (εηθνζηηέζζεξηο ψξεο ηελ εκέξα, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα) ησλ ελ ιφγσ κελπκάησλ ππνζηήξημεο
Πξνηεξαηφηεηαο 1. Έλα κήλπκα ιακβάλεη Πξνηεξαηφηεηα 1 εάλ ην πξφβιεκα έρεη πνιχ ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηηο θαλνληθέο επηρεηξεκαηηθέο
ζπλαιιαγέο θαη δελ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε επείγνπζαο, θξίζηκεο επηρεηξεκαηηθήο εξγαζίαο. Απηφ γεληθά πξνθαιείηαη απφ ηηο παξαθάησ
πεξηζηάζεηο: πιήξε αζηνρία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, δπζιεηηνπξγίεο θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ SAP ζην χζηεκα Παξαγσγήο ή Κνξπθαία
Εεηήκαηα.
β. Μελχκαηα Τπνζηήξημεο Πξνηεξαηφηεηαο 2 (“Τςειή”). Ζ SAP ζα απνθξίλεηαη ζηα κελχκαηα ππνζηήξημεο Πξνηεξαηφηεηαο 2 εληφο ηεζζάξσλ
(4) σξψλ απφ ηελ παξαιαβή απφ ηε SAP θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σνπηθνχ Ωξαξίνπ Γξαθείνπ ηεο SAP, ησλ ελ ιφγσλ κελπκάησλ ππνζηήξημεο
Πξνηεξαηφηεηαο 2. Έλα κήλπκα ιακβάλεη Πξνηεξαηφηεηα 2 εάλ νη θαλνληθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο ζε έλα χζηεκα Παξαγσγήο
επεξεάδνληαη ζεκαληηθά θαη δελ είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε απαξαίηεησλ εξγαζηψλ. Απηφ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ εζθαικέλεο ιεηηνπξγίεο ή
ιεηηνπξγίεο αθαηάιιειεο γηα ρξήζε ζην ζχζηεκα SAP πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ ή/θαη εξγαζηψλ.
2.1.2 SLA γηα ην Υξφλν Απφθξηζεο Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ γηα ηα Μελχκαηα Τπνζηήξημεο Πξνηεξαηφηεηαο 1 : Ζ SAP ζα παξέρεη κηα ιχζε,
παξάθακςε ή πξφγξακκα ελεξγεηψλ γηα ηελ επίιπζε (“Γηνξζσηηθή Δλέξγεηα”) ηνπ κελχκαηνο ππνζηήξημεο Πξνηεξαηφηεηαο 1 ηνπ Αδεηνχρνπ εληφο
ηεζζάξσλ (4) σξψλ απφ ηελ παξαιαβή απφ ηε SAP εηθνζηηέζζεξηο ψξεο ηελ εκέξα, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα) ηνπ ελ ιφγσ κελχκαηνο
ππνζηήξημεο Πξνηεξαηφηεηαο 1 (“SLA γηα Γηνξζσηηθή Δλέξγεηα”). ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί ζηνλ Αδεηνχρν πξφγξακκα ελεξγεηψλ σο
Γηνξζσηηθή Δλέξγεηα, απηφ ην πξφγξακκα ελεξγεηψλ ζα πεξηιακβάλεη : (i) ηελ θαηάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο, (ii) ηα πξνγξακκαηηζκέλα
επφκελα βήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ππεχζπλσλ πεγψλ SAP, (iii) ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ηνπ Αδεηνχρνπ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο, (iv) ζην κέηξν πνπ είλαη δπλαηφ, ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξνκελίεο γηα ηηο ελέξγεηεο ηεο SAP θαη (v) ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα ηεο επφκελεο ελεκέξσζεο θαηάζηαζεο απφ ηε SAP. Οη επαθφινπζεο ελεκεξψζεηο θαηάζηαζεο ζα πεξηιακβάλνπλ κηα
πεξίιεςε ησλ ελεξγεηψλ πνπ ιήθζεθαλ κέρξη απηή ηε ζηηγκή, ηα πξνγξακκαηηζκέλα επφκελα βήκαηα θαη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα γηα ηελ επφκελε
ελεκέξσζε θαηάζηαζεο. Ζ SLA γηα ηηο Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο αθνξά κφλν ζην κέξνο ηνπ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο ηνπ κελχκαηνο ζηε SAP (“Υξφλνο
Δπεμεξγαζίαο”). Ο Υξφλνο Δπεμεξγαζίαο δελ πεξηιακβάλεη ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ην κήλπκα είλαη ζε θαηάζηαζε “Δλέξγεηα Πειάηε” ή
“Πξνηεηλφκελε Λχζε SAP”, φπνπ (α) ε θαηάζηαζε Δλέξγεηα Πειάηε ζεκαίλεη φηη ην κήλπκα ππνζηήξημεο παξαδφζεθε ζηνλ Αδεηνχρν θαη (β) ε
θαηάζηαζε Πξνηεηλφκελε Λχζε SAP ζεκαίλεη φηη ε SAP παξείρε κηα Γηνξζσηηθή Δλέξγεηα φπσο νξίδεηαη ζην παξφλ. Ζ SLA γηα ηε Γηνξζσηηθή
Δλέξγεηα ζα ζεσξείηαη θαιπθζείζα εάλ εληφο ηεζζάξσλ (4) σξψλ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο: ε SAP πξνηείλεη ιχζε, παξάθακςε ή πξφγξακκα
ελεξγεηψλ ή εάλ ν Αδεηνχρνο ζπκθσλήζεη λα κεηψζεη ην επίπεδν πξνηεξαηφηεηαο ηνπ κελχκαηνο.
2.1.3 Πξνυπνζέζεηο θαη Δμαηξέζεηο.
2.1.3.1 Πξνυπνζέζεηο. Ζ SLA ζα ηζρχζεη κφλν φηαλ θαιχπηνληαη νη θάησζη πξνυπνζέζεηο γηα ηα κελχκαηα ππνζηήξημεο: (i) ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο εθηφο ηεο Αλάιπζεο Βαζηθνχ Αηηίνπ γηα Πξνζαξκνζκέλν Κψδηθα ηεο Δλφηεηαο 2, ηα κελχκαηα ππνζηήξημεο ζρεηίδνληαη κε εθδφζεηο
ησλ Λχζεσλ Enterprise Support νη νπνίεο θαηεγνξηνπνηνχληαη απφ ηε SAP κε ηελ θαηάζηαζε απνζηνιήο “κε πεξηνξηζκέλε απνζηνιή”, (ii) ηα
κελχκαηα ππνζηήξημεο ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αδεηνχρν ζηελ Αγγιηθή γιψζζα κέζσ ηνπ SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise, ζχκθσλα κε
ηελ εθάζηνηε δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο επεμεξγαζίαο κελπκάησλ ππνζηήξημεο ηεο SAP ζε ηζρχ, ε νπνία πεξηέρεη ηηο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ
απαηηνχληαη (φπσο νξίδνληαη ζην SAP Note 16018 ή θάζε άιιν κειινληηθφ SAP Note πνπ αληηθαζηζηά ην SAP Note 16018) ψζηε ε SAP λα πξνβεί
ζε ελέξγεηεο γηα ην αλαθεξφκελν ζθάικα, (iii) ηα κελχκαηα ππνζηήξημεο ζρεηίδνληαη κε έθδνζε πξντφληνο ησλ Λχζεσλ Enterprise Support πνπ
εκπίπηεη ζηελ Κχξηα (Mainstream Maintenance) ή ηελ Δθηεηακέλε πληήξεζε (Extended Maintenance).
Γηα ηα κελχκαηα ππνζηήξημεο Πξνηεξαηφηεηαο 1, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη απφ ηνλ Αδεηνχρν θαη νη παξαθάησ πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο: (α) ην
δήηεκα θαη ν επηρεηξεζηαθφο ηνπ αληίθηππνο πεξηγξάθνληαη κε επαξθείο ιεπηνκέξεηεο ψζηε ε SAP λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη ην δήηεκα, (β) ν
Αδεηνχρνο παξέρεη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηε SAP, εηθνζηηέζζεξηο (24) ψξεο ηελ εκέξα, επηά (7) εκέξεο ηελ εβδνκάδα, Αγγιφθσλν ππάιιειν
επηθνηλσλίαο κε επαξθή εθπαίδεπζε θαη γλψζε γηα ηελ ππνζηήξημε ζηελ επίιπζε ηνπ κελχκαηνο Πξνηεξαηφηεηαο 1 ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ Αδεηνχρνπ θαηά ην παξφλ θαη (γ) παξέρεηαη ζχλδεζκνο επηθνηλσλίαο ηνπ Αδεηνχρνπ γηα ηε δεκηνπξγία απνκαθξπζκέλεο ζχλδεζεο ζην
ζχζηεκα θαη ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ζχλδεζεο ζηε SAP.
2.1.3.2 Δμαηξέζεηο. πγθεθξηκέλα γηα ην SAP Enterprise Support νη παξαθάησ ηχπνη κελπκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο 1 εμαηξνχληαη απφ ηηο SLA: (i)
κελχκαηα ππνζηήξημεο πνπ αθνξνχλ ζε θπθινθνξία, έθδνζε ή/θαη ιεηηνπξγίεο ησλ Λχζεσλ Enterprise Support πνπ αλαπηχρζεθαλ εηδηθά γηα ηνλ
Αδεηνχρν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρσξίο πεξηνξηζκφ, φζσλ αλαπηχρζεθαλ απφ ην SAP Custom Development ή/θαη ζπγαηξηθέο ηεο SAP) κε ηελ
εμαίξεζε ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ θψδηθα πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ην εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο SAP, (ii) ηα κελχκαηα ππνζηήξημεο πνπ αθνξνχλ
εθδφζεηο ρσξψλ πνπ δελ είλαη κέξνο ησλ Λχζεσλ Enterprise Support θαη αληί γηα απηφ πξαγκαηνπνηνχληαη σο πξφζζεηα ζπλεξγάηε, βειηηψζεηο ή
ηξνπνπνηήζεηο εμαηξνχληαη ξεηά, αθφκε θαη αλ απηέο νη εηδηθέο εθδφζεηο ρσξψλ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε SAP ή ζπγαηξηθή ηεο SAP, (iii) ην βαζηθφ
αίηην πίζσ απφ ην κήλπκα ππνζηήξημεο δελ είλαη δπζιεηηνπξγία, αιιά κηα ππνιεηπφκελε ιεηηνπξγία (“αίηεκα αλάπηπμεο”) ή ην κήλπκα ππνζηήξημεο
αλάγεηαη ζε αίηεκα παξνρήο ζπκβνπιψλ
2.1.4 Πίζησζε Δπηπέδνπ Τπεξεζίαο.
2.1.4.1 Ζ SAP ζα ζεσξείηαη φηη θάιπςε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκθσλα κε ηελ SLA, φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ, εάλ δξάζεη εληφο ηνπ επηηξεπηνχ
ρξνληθνχ νξίνπ θαηά ην ελελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (95%) ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηπηψζεσλ γηα φιεο ηηο SLA θαηά ηε δηάξθεηα ελφο Ζκεξνινγηαθνχ
Σξηκήλνπ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αδεηνχρνο ππνβάιιεη ιηγφηεξα απφ είθνζη (20) κελχκαηα (γηα ην ζχλνιν φισλ ησλ SLA) ζχκθσλα κε
ηηο SLA πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ, θαηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε Ζκεξνινγηαθνχ Σξηκήλνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Enterprise Support, ν Αδεηνχρνο
ζπκθσλεί φηη ε SAP ζα ζεσξείηαη φηη θάιπςε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκθσλα κε ηελ SLA, φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ, εάλ ε SAP δελ ππεξέβε ην
ρξνληθφ πιαίζην πνπ νξίδεηαη ζηε SLA γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα κελχκαηα ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αληίζηνηρνπ Ζκεξνινγηαθνχ
Σξηκήλνπ.
2.1.4.2. χκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 2.1.4.1 αλσηέξσ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ρξνληθά πιαίζηα γηα ηηο SLA δελ θαιπθζνχλ (έθαζηε πεξίπησζε
θαινχκελε “Απνηπρία”), ζα ηζρχζνπλ νη παξαθάησ θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο: (i) Ο Αδεηνχρνο ζα ελεκεξψζεη ηε SAP εγγξάθσο γηα θάζε εηθαδφκελε
Απνηπρία, (ii) ε SAP ζα δηεξεπλήζεη θάζε ηέηνηα αμίσζε θαη ζα παξάζρεη γξαπηή αλαθνξά επηβεβαηψλνληαο ή αληηθξνχνληαο ηελ αθξίβεηα ηεο
αμίσζεο, (iii) ν Αδεηνχρνο ζα παξάζρεη εχινγε ππνζηήξημε ζηε SAP ζηηο πξνζπάζεηέο ηεο λα απνθαηαζηήζεη πξνβιήκαηα ή δηαδηθαζίεο πνπ
απνηξέπνπλ ηε SAP λα επηηχρεη ηηο SLA, (iv) ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Δλφηεηα 2.1.4, εάλ βάζεη αλαθνξάο, ε Απνηπρία ηεο SAP απνδεηθλχεηαη, ε
SAP ζα εθαξκφζεη Πίζησζε Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ (“SLC”) ζην επφκελν Σηκνιφγην Σηκήκαηνο SAP Enterprise Support ίζε κε κεδέλ θφκκα είθνζη
πέληε ηνηο εθαηφ (0.25%) ηνπ Σηκήκαηνο SAP Enterprise Support ηνπ Αδεηνχρνπ γηα ην αληίζηνηρν Ζκεξνινγηαθφ Σξίκελν θαη γηα θάζε αλαθεξζείζα
θαη απνδεδεηγκέλε Απνηπρία, ζχκθσλα κε έλα κέγηζην πιαθφλ SLC αλά Ζκεξνινγηαθφ Σξίκελν πνζνχ ίζνπ κε πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ
Σηκήκαηνο SAP Enterprise Support ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ην ελ ιφγσ Ζκεξνινγηαθφ Σξίκελν. Ο Αδεηνχρνο θέξεη ηελ επζχλε λα ελεκεξψζεη ηε SAP
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γηα θάζε SLC εληφο δηαζηήκαηνο ελφο κελφο κεηά ηε ιήμε ηνπ Ζκεξνινγηαθνχ Σξηκήλνπ θαηά ην νπνίν πξνέθπςε ε Απνηπρία. Γελ ζα θαηαβάιιεηαη
πξφζηηκν εθηφο θαη εάλ ιεθζεί γξαπηή θαη πιήξσο ηεθκεξησκέλε αμίσζε SLC ηνπ Αδεηνχρνπ απφ ηε SAP. Σα SLC πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα
Δλφηεηα 2.1.4 απνηεινχλ ηελ απνθιεηζηηθή απνδεκίσζε ηνπ Αδεηνχρνπ αλαθνξηθά κε θάζε επηθαινχκελε ή πξαγκαηηθή Απνηπρία.
2.2 Κένηπο ςμβοςλών Τποζηήπιξηρ SAP. Γηα ηα δεηήκαηα Πξνηεξαηφηεηαο 1 θαη ηα Κνξπθαία Εεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο Λχζεηο
Enterprise Support ε SAP ζα δηαζέηεη κηα παγθφζκηα κνλάδα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ππνζηήξημεο ηεο SAP γηα ηα αηηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ππνζηήξημε θξίζηκσλ δηεξγαζηψλ (ην “Κέληξν πκβνπιψλ Τπνζηήξημεο”). Σν Κέληξν πκβνπιψλ Τπνζηήξημεο ζα εθηειεί ηηο θάησζη ελέξγεηεο
ππνζηήξημεο θξίζηκσλ δηεξγαζηψλ: (i) απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε γηα Κνξπθαία Εεηήκαηα– ην Κέληξν πκβνπιψλ Τπνζηήξημεο ζα ελεξγεί σο
πξφζζεην επίπεδν θιηκάθσζεο επηηξέπνληαο ηελ αλάιπζε βαζηθνχ αηηίνπ ζε βάζε 24X7 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ, (ii)
Πξνγξακκαηηζκφο παξνρήο ππεξεζίαο πλερνχο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα IT ηνπ Αδεηνχρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ ζπληνληζκνχ παξάδνζεο, (iii) παξνρή κίαο αλαθνξάο SAP Enterprise Support θαηφπηλ αηηήκαηνο αλά εκεξνινγηαθφ
έηνο, (iv) απνκαθξπζκέλε θχξηα πηζηνπνίεζε ηνπ SAP Customer Center of Expertise εάλ δεηεζεί απφ ηνλ Αδεηνχρν θαη (v) παξνρή θαζνδήγεζεο
ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη πλερείο Πνηνηηθνί Έιεγρνη (φπσο νξίδνληαη ζηελ Δλφηεηα 2.3 παξαθάησ), έλα πξφγξακκα δξάζεο ή/θαη νη
γξαπηέο ζπζηάζεηο ηεο SAP ππνδεηθλχνπλ θξίζηκε θαηάζηαζε (π.ρ. θφθθηλε αλαθνξά CQC) ησλ Λχζεσλ Enterprise Support.
Ωο πξνεηνηκαζία γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πλερνχο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ κέζσ ηνπ SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise, ν Τπάιιεινο
Δπηθνηλσλίαο ηνπ Αδεηνχρνπ θαη ε SAP ζα ηεινχλ απφ θνηλνχ κηα ππνρξεσηηθή ππεξεζία ξχζκηζεο (“Αξρηθή Αμηνιφγεζε”) γηα ηηο Λχζεηο Enterprise
Support. Ζ Αξρηθή Αμηνιφγεζε ζα βαζίδεηαη ζηα πξφηππα θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο SAP.
Σν θαζνξηζκέλν Κέληξν πκβνπιψλ Τπνζηήξημεο ηεο SAP ζα είλαη αγγιφθσλν θαη δηαζέζηκν ζηνλ Τπάιιειν Δπηθνηλσλίαο ηνπ Αδεηνχρνπ (φπσο
νξίδεηαη παξαθάησ) ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, εηθνζηηέζζεξηο ψξεο ηελ εκέξα, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα γηα αηηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ζε ππνζηήξημε θξίζηκσλ δηεξγαζηψλ. Οη δηαζέζηκνη ηνπηθνί ή δηεζλείο αξηζκνί θιήζεσλ ππνδεηθλχνληαη ζην SAP Note 560499.
Σν Κέληξν πκβνπιψλ Τπνζηήξημεο επζχλεηαη κφλν γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ππνζηήξημε θξίζηκσλ δηεξγαζηψλ, ζην κέηξν
πνπ απηέο νη εξγαζίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε δεηήκαηα ή θιηκάθσζε πνπ αθνξά ζε Λχζεηο Enterprise Support.
2.3 ςνεσήρ Ποιοηικόρ Έλεγσορ SAP. ε πεξίπησζε θξίζηκσλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Λχζε Λνγηζκηθνχ SAP (φπσο
Δλεξγνπνίεζε, αλαβάζκηζε, κεηαθνξά ή Κνξπθαία Εεηήκαηα), ε SAP ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα πλερή Πνηνηηθφ Έιεγρν (ν “πλερήο Πνηνηηθφο
Έιεγρνο” ή “CQC”) αλά εκεξνινγηαθφ έηνο γηα θάζε Λχζε Λνγηζκηθνχ SAP.
Ο CQC κπνξεί λα απνηειείηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο ρεηξνθίλεηεο ή απηφκαηεο απνκαθξπζκέλεο πλεδξίεο Τπεξεζηψλ. Ζ SAP δχλαηαη λα
παξέρεη πεξαηηέξσ CQC ζε πεξηπηψζεηο αλαθνξάο θξίζηκσλ ζπλαγεξκψλ απφ ην SAP EarlyWatch Alert ή ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν
Αδεηνχρνο θαη ην Κέληξν πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ SAP ζπκθσλήζνπλ απφ θνηλνχ φηη απηή ε ππεξεζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαρείξηζε ελφο
Κνξπθαίνπ Εεηήκαηνο. Λεπηνκέξεηεο, φπσο ν αθξηβήο ηχπνο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ CQC θαζψο θαη νη εξγαζίεο ηεο SAP θαη νη ππνρξεψζεηο
ζπλεξγαζίαο ηνπ Αδεηνχρνπ, ζα ζπκθσλνχληαη ακνηβαία κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. ην ηέινο ελφο CQC, ε SAP ζα παξάζρεη ζηνλ Αδεηνχρν
έλα πξφγξακκα δξάζεο ή/θαη γξαπηέο ζπζηάζεηο.
Ο Αδεηνχρνο αλαγλσξίδεη φηη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ πλεδξηψλ CQC κπνξνχλ λα παξέρνληαη απφ ηε SAP ή/θαη πηζηνπνηεκέλν ζπλεξγάηε ηεο
SAP πνπ ελεξγεί σο ππεξγνιάβνο ηεο SAP θαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο κεζνδνινγίεο CQC ηεο SAP. Ο Αδεηνχρνο ζπκθσλεί λα παξάζρεη
θαηάιιειεο πεγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ρσξίο πεξηνξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηψλ θαη θαηάιιεινπ θαη ζπλεξγάζηκνπ
πξνζσπηθνχ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο παξνρήο CQC ζχκθσλα κε ην παξφλ.
Ο Αδεηνχρνο αλαγλσξίδεη φηη ε SAP πεξηνξίδεη ηνλ επαλαπξνγξακκαηηζκφ ηνπ CQC ζε έλα κέγηζην ηξηψλ θνξψλ εηεζίσο. Ο
επαλαπξνγξακκαηηζκφο πξέπεη λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ 5 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο. Δάλ ν
Αδεηνχρνο δελ επηηχρεη ηελ ηήξεζε απηψλ ησλ νδεγηψλ, ε SAP δελ ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ηνλ εηήζην CQC ζηνλ Αδεηνχρν.
2.4 SAP Solution Manager Έκδοζη Enterprise ζηο SAP Enterprise Support.
2.4.1 Σν SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise (θαη θάζε δηάδνρνο ηνπ SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise πνπ πξνβιέπεηαη ζην
παξφλ) ζα ππφθεηηαη ζηε χκβαζε θαη πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο θάησζη ζθνπνχο ζχκθσλα κε ην SAP Enterprise Support: (i) παξνρή ηνπ
SAP Enterprise Support θαη ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο γηα ηηο Λχζεηο ηνπ Αδεηνχρνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή θαη εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ θαη
ζπληήξεζεο ηερλνινγίαο γηα ηηο Λχζεηο Enterprise Support θαη (ii) δηαρείξηζε θχθινπ δσήο εθαξκνγψλ γηα ηηο Λχζεηο ηνπ Αδεηνχρνπ θαη γηα θάζε
άιιν ζηνηρείν ινγηζκηθνχ θαη ζηνηρεία IT γηα ηα νπνία έρεη παξαρσξεζεί άδεηα ρξήζεο ή απνθηήζεθαλ άιισο απφ ηνλ Αδεηνχρν απφ ηξίηα κέξε, κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ελ ιφγσ ινγηζκηθφ, ζηνηρεία ινγηζκηθνχ θαη ζηνηρεία IT ηξίησλ κεξψλ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο Λχζεηο Enterprise
Support θαη απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ Αδεηνχρνπ, φπσο ηεθκεξηψλεηαη ζηελ ηεθκεξίσζε ιχζεο ζην
SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise(“Πξφζζεηα Τπνζηεξηδφκελα ηνηρεία”). Ζ ελ ιφγσ δηαρείξηζε θχθινπ δσήο εθαξκνγψλ πεξηνξίδεηαη
απνθιεηζηηθάζηνπο παξαθάησ ζθνπνχο:
 εθαξκνγή, δηακφξθσζε, δνθηκή, ιεηηνπξγίεο, ζπλερή βειηίσζε θαη δηαγλσζηηθά
 δηαρείξηζε ζπκβάλησλ (ππεξεζία εμππεξέηεζεο), δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ θαη δηαρείξηζε αηηεκάησλ αιιαγήο, φπσο επηηξέπνληαη απφ ηε
ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο SAP CRM πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise
 δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε, δεκηνπξγία αλαθνξψλ θαη επηρεηξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο φπσο επηηξέπνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο SAP
NetWeaver πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise.
Οη επηρεηξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ επίζεο λα
εθηειεζηνχλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ SAP BI έρεη αδεηνδνηεζεί ζηνλ Αδεηνχρν σο κέξνο ησλ Λχζεσλ Enterprise
Support.
Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο εθαξκνγψλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ ελφηεηα 2.4.1(ii) αλσηέξσ, ν Αδεηνχρνο δελ απαηηείηαη λα έρεη μερσξηζηή
άδεηα Παθέηνπ ζην SAP CRM. Ο Αδεηνχρνο πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειεο άδεηεο Δπψλπκσλ Υξεζηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ SAP Solution
Manager.
2.4.2 Σν SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπνχο έηεξνπο ησλ φζσλ νξίδνληαη αλσηέξσ. Υσξίο
πεξηζηνιή ηνπ αλσηέξσ πεξηνξηζκνχ, ν Αδεηνχρνο δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise γηα (i) ζελάξηα CRM φπσο
πξνγξάκκαηα ππεξεζηψλ, ζπκβάζεηο, δηαρείξηζε επηβεβαίσζεο ππεξεζηψλ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ ζελαξίσλ CRM φπσο νξίδνληαη ξεηά ζηελ
Δλφηεηα 2.4.1, (ii) γηα ηχπνπο ρξήζεσλ ηνπ SAP NetWeaver δηαθνξεηηθψλ απφ απηνχο πνπ νξίδνληαη παξαπάλσ ή (iii) γηα δηαρείξηζε θχθινπ δσήο
εθαξκνγψλ θαη ζηε δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβάλησλ (ππεξεζία εμππεξέηεζεο) κε ηελ εμαίξεζε ησλ Λχζεσλ ηνπ Αδεηνχρνπ θαη ησλ
Πξφζζεησλ Τπνζηεξηδφκελσλ ηνηρείσλ θαη (iv) δπλαηφηεηεο θνηλψλ ππεξεζηψλ πνπ δελ είλαη IT, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρσξίο πεξηνξηζκφ ησλ
HR, Οηθνλνκηθψλ ή Πξνκεζεηψλ.
2.4.3 Ζ SAP – θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα – δχλαηαη λα ελεκεξψλεη θαηά θαηξνχο ζην SAP Service Marketplace ζηε δηεχζπλζε
http://service.sap.com/solutionmanager ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεσλ γηα ην SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise ηεο παξνχζαο Δλφηεηαο 2.4.
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2.4.4 Σν SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο Πξνζαξηήκαηνο θαη απφ
Δπψλπκνπο Υξήζηεο νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη άδεηα ρξήζεο απφ ηνλ Αδεηνχρν ζχκθσλα κε ηα δηθαηψκαηα γηα ηα νπνία έρεη παξαρσξεζεί άδεηα
ρξήζεο γηα ην Λνγηζκηθφ θαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ππνζηήξημεο SAP ηνπ Αδεηνχρνπ ζε ππνζηήξημε ησλ εζσηεξηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ
δηεξγαζηψλ ηνπ Αδεηνχρνπ. Σν δηθαίσκα ρξήζεο νπνηνλδήπνηε δπλαηνηήησλ ηνπ SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise ζην SAP Enterprise
Support εθηφο ησλ φζσλ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ππφθεηηαη ζε μερσξηζηή γξαπηή ζπκθσλία κε ηε SAP, αθφκε θαη αλ νη ελ ιφγσ δπλαηφηεηεο είλαη
πξνζβάζηκεο απφ ή ζρεηίδνληαη κε ην SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise. Αλεμαξηήησο ηνπ αλσηέξσ πεξηνξηζκνχ πεξί Δπψλπκσλ
Υξεζηψλ, ν Αδεηνχρνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα επηηξέςεη ζε νηνλδήπνηε ππάιιειφ ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππεξεζία απηνεμππεξέηεζεο ηζηνχ
ζην SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο Πξνζαξηήκαηνο απνθιεηζηηθά γηα ηε δεκηνπξγία δειηίσλ
ππνζηήξημεο, ηελ αίηεζε ηεο θαηάζηαζεο δειηίσλ ππνζηήξημεο θαη γηα ηελ επαιήζεπζε δειηίσλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο Λχζεηο ηνπ Αδεηνχρνπ
θαη ηα Πξφζζεηα Τπνζηεξηδφκελα ηνηρεία.
2.4.5 ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αδεηνχρνο δηαθφςεη ην SAP Enterprise Support θαη ιάβεη Βαζηθή Τπνζηήξημε SAP (SAP Standard
Support) ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 6, ε ρξήζε απφ ηνλ Αδεηνχρν ηνπ SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise ζχκθσλα κε ην SAP Enterprise
Support ζα δηαθνπεί. Απφ εθείλν ην ζεκείν θαη κεηά, ε ρξήζε ηνπ SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise απφ ηνλ Αδεηνχρν ζα δηέπεηαη απφ
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Βαζηθήο Τπνζηήξημεο SAP (SAP Standard Support).
2.4.7 Ζ ρξήζε ηνπ SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise δελ δχλαηαη λα παξαζρεζεί απφ ηνλ Αδεηνχρν σο ππεξεζία ζε ηξίηα κέξε, αθφκε
θαη αλ απηά ηα ηξίηα κέξεη έρνπλ ιάβεη άδεηα ρξήζεο γηα Λνγηζκηθφ SAP θαη έρνπλ παξαρσξήζεη άδεηα ρξήζεο ζε Δπψλπκνπο Υξήζηεο, κε ηελ
πξνυπφζεζε, φηη ηα ηξίηα κέξε κε εμνπζηνδφηεζε πξφζβαζεο ζην Λνγηζκηθφ SAP ζπκθψλα κε ηε χκβαζε κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην SAP
Solution Manager Έθδνζε Enterprise απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ππνζηήξημε SAP ζε ππνζηήξημε ησλ εζσηεξηθψλ
επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ Αδεηνχρνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Πξνζαξηήκαηνο.
3.

Τποσπεώζειρ Αδειούσος.
3.1 Γιασείπιζη Ππογπάμμαηορ SAP Enterprise Support. Γηα ηε ιήςε ηνπ SAP Enterprise Support ζχκθσλα κε ην παξφλ, ν Αδεηνχρνο πξέπεη
λα θαζνξίζεη θαηάιιειν, αγγιφθσλν ζχλδεζκν επηθνηλσλίαο εληφο ηνπ Κέληξνπ Δηδίθεπζεο Πειαηψλ SAP πνπ δηαηεξεί γηα ην Κέληξν
πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ (ν “Τπάιιεινο Δπηθνηλσλίαο”) θαη ζα παξάζρεη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ζπγθεθξηκέλα δηεχζπλζε e-mail θαη αξηζκφ
ηειεθψλνπ) κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία κε ηνλ ελ ιφγσ Τπάιιειν Δπηθνηλσλίαο ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν απηνχ
νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Ο Τπάιιεινο Δπηθνηλσλίαο ηνπ Αδεηνχρνπ ζα είλαη ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ηνπ Αδεηνχρνπ κε ηελ
πιεξεμνπζηφηεηα λα ιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο απνθάζεηο γηα ηνλ Αδεηνχρν ή λα εθαξκφδεη απηέο ηηο απνθάζεηο ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε.
3.2 Άλλερ Απαιηήζειρ. Γηα ηε ιήςε ηνπ SAP Enterprise Support ζχκθσλα κε ην παξφλ, ν Αδεηνχρνο πξέπεη επηπιένλ λα θαιχπηεη ηηο θάησζη
απαηηήζεηο:
(i) Να ζπλερίδεη λα θαηαβάιιεη ην Σίκεκα Τπεξεζηψλ Enterprise Support ζχκθσλα κε ηε χκβαζε θαη ην παξφλ Πξνζάξηεκα.
(ii) Να ηθαλνπνηεί άιισο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε θαη ην παξφλ Πξνζάξηεκα.
(iii) Να παξάζρεη θαη λα δηαηεξεί απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε κέζσ πξφηππεο ηερληθήο δηαδηθαζίαο, φπσο νξίδεηαη απφ ηε SAP θαη λα παξέρεη ζηε
SAP θάζε απαξαίηεηε εμνπζηνδφηεζε, θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ απνκαθξπζκέλε αλάιπζε ηνπ δεηήκαηνο, σο κέξνο ηεο δηαρείξηζεο κελπκάησλ. Ζ ελ
ιφγσ απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζα παξέρεηαη ρσξίο πεξηνξηζκφ αλαθνξηθά κε ηελ εζληθφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηεο SAP πνπ επεμεξγάδνληαη ηα
κελχκαηα ππνζηήξημεο ή ηε ρψξα ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Ο Αδεηνχρνο απνδέρεηαη φηη ε αδπλακία παξνρήο πξφζβαζεο δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε
θαζπζηεξήζεηο ζηε δηαρείξηζε κελπκάησλ θαη ηελ παξνρή δηνξζψζεσλ ή δχλαηαη λα θαηαζηήζεη ηε SAP αλίθαλε λα παξάζρεη βνήζεηα κε
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία ινγηζκηθνχ πξέπεη επίζεο λα είλαη εγθαηεζηεκέλα γηα ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε ζην SAP Note 91488.
(iv) Να πξνζδηνξίζεη θαη λα δηαηεξεί έλα πηζηνπνηεκέλν απφ ηε SAP Κέληξν Δμεηδίθεπζεο Πειάηε (COE) πνπ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη
ζηελ Δλφηεηα 4 παξαθάησ.
(v) Να έρεη εγθαηαζηήζεη, δηακνξθψζεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί παξαγσγηθά έλα χζηεκα Λνγηζκηθνχ SAP Solution Manager Έθδνζεο Enterprise κε ηα
πην πξφζθαηα επίπεδα επηδηνξζψζεσλ γηα ην Basis θαη ηα ηειεπηαία παθέηα ππνζηήξημεο ηνπ SAP Solution Manager Έθδνζεο Enterprise.
(vi) Να ελεξγνπνηήζεη ην SAP EarlyWatch Alert γηα ηα πζηήκαηα Παξαγσγήο θαη λα κεηαδίδεη δεδνκέλα ζην παξαγσγηθφ χζηεκα SAP Solution
Manager Έθδνζε Enterprise ηνπ Αδεηνχρνπ. Αλαηξέμηε ζην SAP Note 1257308 γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε απηήο ηεο ππεξεζίαο.
(vii) Να εθηειεί ηελ Αξρηθή Αμηνιφγεζε φπσο νξίδεηαη ζηελ Δλφηεηα 2.2 θαη λα εθαξκφδεη φιεο ηηο ζπζηάζεηο ηεο SAP πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο
ππνρξεσηηθέο.
(viii) Να θαζνξίδεη κηα ζχλδεζε κεηαμχ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise ηνπ Αδεηνχρνπ θαη ηεο SAP θαη κηα
ζχλδεζε κεηαμχ ησλ Λχζεσλ Enterprise Support θαη ηεο εγθαηάζηαζεο SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise ηνπ Αδεηνχρνπ. Ο Αδεηνχρνο
νθείιεη λα δηαηεξεί ην πεξηβάιινλ ηεο ιχζεο θαη ηηο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο ζην ζχζηεκα SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise ηνπ
Αδεηνχρνπ γηα φια ηα πζηήκαηα Παξαγσγήο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζηα πζηήκαηα Παξαγσγήο. Ο Αδεηνχρνο πξέπεη λα
ηεθκεξηψλεη θάζε εθαξκνγή ή έξγα αλαβάζκηζεο ζην ζχζηεκα SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise ηνπ Αδεηνχρνπ.
(ix) Γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ SAP Solution Manager Έθδνζε Enterprise, ν Αδεηνχρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ
ηζρχνπζα ηεθκεξίσζε.
(x) Ο Αδεηνχρνο ζπκθσλεί λα δηαηεξεί θαηάιιεια θαη ελεκεξσκέλα αξρεία φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη, αλ απαηηείηαη λα παξάζρεη απηά ηα
αξρεία άκεζα ζηε SAP.
(xi) Να ππνβάιιεη ην ζχλνιν ησλ κελπκάησλ ζθάικαηνο κέζσ ηεο ηξέρνπζαο ππνδνκήο ππνζηήξημεο SAP, φπσο απηή δηαηίζεηαη απφ ηε SAP
θαηά θαηξνχο κέζσ ελεκεξψζεσλ, αλαβαζκίζεσλ ή πξφζζεησλ.
(xii) Να ελεκεξψλεη ηε SAP ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε γηα θάζε αιιαγή ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αδεηνχρνπ θαη ηνπο Δπψλπκνπο Υξήζηεο θαη
γηα θάζε άιιε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηηο Λχζεηο Enterprise Support.

4.

Κένηπο Διδίκεςζηρ Πελαηών
4.1 Ρόλορ ηος Κένηπος Διδίκεςζηρ Πελαηών. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπλφινπ ηεο πηζαλήο αμίαο πνπ παξέρεηαη σο κέξνο ηνπ SAP Enterprise
Support, ν Αδεηνχρνο απαηηείηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα Κέληξν Δηδίθεπζεο Πειάηε (“Κέληξν Δηδίθεπζεο Πειάηε”, ή “COE Πειάηε”). Σν COE Πειάηε
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Αδεηνχρν σο θεληξηθφ ζεκείν επηθνηλσλίαο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ νξγαληζκφ ππνζηήξημεο ηεο SAP. Ωο κφληκν θέληξν
εηδίθεπζεο, ην COE Πειάηε ππνζηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή, θαηλνηνκία, ιεηηνπξγία θαη πνηφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη
ζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Λχζε Λνγηζκηθνχ SAP απφ ηνλ Πειάηε, βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο Δθηέιεζεο SAP πνπ παξέρεηαη απφ ηε SAP
(γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε κεζνδνινγία Δθηέιεζεο SAP, αλαηξέμηε ζηε δηεχζπλζε http://service.sap.com/runsap). Σν COE Πειάηε
πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ. Ζ SAP ζπζηήλεη ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ COE Πειάηε σο έξγν
πνπ εθηειείηαη παξάιιεια κε ηα έξγα ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ εθαξκνγψλ.
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4.2 Βαζικέρ λειηοςπγίερ ηος COE Πελάηη. Σν COE Πειάηε πξέπεη λα εθπιεξψλεη ηηο θάησζη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:



Τπεξεζία Τπνζηήξημεο: Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κηαο ππεξεζίαο ππνζηήξημεο κε επαξθή αξηζκφ ζπκβνχισλ ππνζηήξημεο γηα ηελ
ππνδνκή/πιαηθφξκεο εθαξκνγψλ θαη ηηο ζρεηηθέο εθαξκνγέο θαηά ην θαλνληθφ ηνπηθφ σξάξην εξγαζίαο (ηνπιάρηζηνλ 8 ψξεο ηελ εκέξα, 5 εκέξεο
(Γεπηέξα σο Παξαζθεπή) ηελ εβδνκάδα). Οη δηεξγαζίεο θαη ηθαλφηεηεο ππνζηήξημεο ηνπ Αδεηνχρνπ ζα ειέγρνληαη απφ θνηλνχ ζην πιαίζην ηεο
δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ηεο ππνζηήξημεο θαη ηνπ ειέγρνπ Πηζηνπνίεζεο.



Γηαρείξηζε ζπκβάζεσλ: Δπεμεξγαζία ζπκβάζεσλ θαη αδεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε SAP (έιεγρνο άδεηαο, ρξέσζε ζπληήξεζεο, επεμεξγαζία
εληνιψλ θπθινθνξίαο, δηαρείξηζε θχξησλ δεδνκέλσλ θαη δεδνκέλσλ εγθαηάζηαζεο ρξήζηε).



πληνληζκφο αηηεκάησλ θαηλνηνκίαο: πιινγή θαη ζπληνληζκφο αηηεκάησλ αλάπηπμεο απφ ηνλ Αδεηνχρν ή/θαη θάζε ζπγαηξηθή ηνπ, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη νη ελ ιφγσ ζπγαηξηθέο δηθαηνχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Λχζεηο Enterprise Support ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. ε απηφ ην ξφιν ην
COE Πειάηε ζα θέξεη επίζεο αξκνδηφηεηα λα ελεξγεί σο δηεπαθή γηα ηελ SAP ψζηε λα πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα θαη απφθαζε πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ απνθπγή κε απαξαίηεησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ Λχζεσλ Enterprise Support θαη γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ν πξνγξακκαηηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο
είλαη ζχκθσλεο κε ην ινγηζκηθφ θαη ηε ζηξαηεγηθή εθδφζεσλ ηεο SAP.



Γηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ: Γηαλνκή πιεξνθνξηψλ (π.ρ. εζσηεξηθέο επηδείμεηο, εθδειψζεηο πιεξνθφξεζεο θαη πξνψζεζε) ζρεηηθά κε ηηο
Λχζεηο Enterprise Support θαη ην COE Πειάηε εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ Αδεηνχρνπ.



Πξνγξακκαηηζκφο CQC θαη άιισλ απνκαθξπζκέλσλ ππεξεζηψλ: Ο Αδεηνχρνο ζα δηνξγαλψλεη ζε ηαθηηθή βάζε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ
ππεξεζηψλ κε ηε SAP. Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ππεξεζηψλ ζα μεθηλά θαηά ηελ αξρηθή εθαξκνγή θαη ζα ζπλερίδεηαη ζε ηαθηηθή βάζε.
4.3 Πιζηοποίηζη COE Πελάηη. Ο Αδεηνχρνο πξέπεη λα θαζνξίζεη έλα πηζηνπνηεκέλν COE Πειάηε θαηά ην αξγφηεξν απφ ηα αθφινπζα: (i) εληφο
δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο ή (ii) εληφο έμη (6) κελψλ αθνχ ν Αδεηνχρνο μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηεί ηνπιάρηζηνλ κία
απφ ηηο Λχζεηο Enterprise Support δσληαλά γηα ηηο θαλνληθέο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δηεξγαζίεο. Γηα ηε ιήςε ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαοθχξηαο
πηζηνπνίεζεο COE Πειάηε ή γηα ηελ εθ λένπ πηζηνπνίεζε απφ ηε SAP, ην COE Πειάηε ππνβάιιεηαη ζε κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ. Λεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία αξρηθήο πηζηνπνίεζεο θαη εθ λένπ πηζηνπνίεζεο θαη ηηο ζπλζήθεο , θαζψο θαη γηα πιεξνθνξίεο γηα ηα δηαζέζηκα
επίπεδα πηζηνπνίεζεο, αλαηξέμηε ζην SAP Service Marketplace ζηε δηεχζπλζε (http://service.sap.com/coe).
5.

Σίμημα για ηο Enterprise Support. Σν Σίκεκα γηα ην SAP Enterprise Support ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηξηκεληαία βάζε πξνθαηαβνιηθά θαη ζα
πξνζδηνξίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ή ηα έληππα παξαγγειίαο ηεο χκβαζεο. Μεηά ηελ Αξρηθή Γηάξθεηα (φπσο νξίδεηαη ζηα αληίζηνηρα
παξαξηήκαηα ή έληππα παξαγγειίαο), θάζε πεξηνξηζκφο ζηελ αχμεζε ηνπ Σηκήκαηνο ηνπ SAP Enterprise Support ππφθεηηαη ζηε ζπκκφξθσζε ηνπ
Αδεηνχρνπ κε ηηο απαηηήζεηο COE Πειάηε πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ.

6.

Καηαγγελία
6.1 Σν SAP Enterprise Support δχλαηαη λα θαηαγγειζεί απφ νηνλδήπνηε ζπκβαιιφκελν κε γξαπηή εηδνπνίεζε 3 κελψλ (i) πξηλ ηε ιήμε ηεο
Αξρηθήο Γηάξθεηαο θαη (ii) κεηά απφ απηφ ην δηάζηεκα, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο πεξηφδνπ αλαλέσζεο. Κάζε θαηαγγειία πνπ παξέρεηαη
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ηίζεηαη ζε ηζρχ θαηά ηε ιήμε ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ SAP Enterprise Support ζε ηζρχ θαηά ηελ νπνία ιακβάλεηαη ε
εηδνπνίεζε δηαθνπήο απφ ηνλ αληίζηνηρν ζπκβαιιφκελν. Αλεμαξηήησο ησλ αλσηέξσ, ε SAP δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ην SAP Enterprise Support
κεηά απφ γξαπηή εηδνπνίεζε ελφο κελφο απφ ηελ απνηπρία ηνπ Αδεηνχρνπ λα εμνθιήζεη ηελ Ακνηβή γηα ην Enterprise Support.
6.2 Αλεμαξηήησο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Αδεηνχρνπ ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 6.1 θαη εθφζνλ ν Αδεηνχρνο δελ ηειεί ζε αζέηεζε νηαζδήπνηε
ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, ν Αδεηνχρνο δχλαηαη λα επηιέμεη ηελ Βαζηθή Τπνζηήξημε SAP κε γξαπηή εηδνπνίεζε 3 κελψλ πξνο ηε SAP
είηε (i) αλαθνξηθά κε φιεο ηηο εληνιέο ππνζηήξημεο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε βάζε αλαλέσζεο εκεξνινγηαθνχ έηνπο, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ
δηαζηήκαηνο αλαλέσζεο πνπ έπεηαη ηνπ Αξρηθνχ Γηαζηήκαηνο, ην νπνίν μεθίλεζε κε ηελ πξψηε εληνιή ηνπ Αδεηνχρνπ γηα ην SAP Enterprise
Support, ή (ii) αλαθνξηθά κε φιεο ηηο εληνιέο ππνζηήξημεο πνπ δελ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε βάζε αλαλέσζεο εκεξνινγηαθνχ έηνπο, πξηλ ηελ
έλαξμε ηνπ πξψηνπ δηαζηήκαηνο αλαλέσζεο ζε νπνηνδήπνηε εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ έπεηαη ηνπ Αξρηθνχ Γηαζηήκαηνο πνπ μεθίλεζε θαηά ηελ
πξψηε εληνιή ηνπ Αδεηνχρνπ γηα ην SAP Enterprise Support. Ζ ελ ιφγσ επηινγή ζα δειψλεηαη απφ ηνλ Αδεηνχρν ζηελ επηζηνιή εηδνπνίεζεο θαη
ζα δηαθφπηεη ην SAP Enterprise Support κε ηελ έλαξμε ηεο Βαζηθήο Τπνζηήξημεο SAP. Κάζε ηέηνηα επηινγή ζα ηζρχζεη γηα φιεο ηηο Λχζεηο
Enterprise Support θαη ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ηζρχνληεο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο SAP γηα ηελ Βαζηθή Τπνζηήξημε SAP,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρσξίο πεξηνξηζκφ ησλ ρξεψζεσλ. Ζ SAP θαη ν Αδεηνχρνο ζα ππνγξάςνπλ έλα πξνζάξηεκα ή άιιν έγγξαθν ζηε χκβαζε
πνπ ζα κλεκνλεχεη ηελ επηινγή ηνπ Αδεηνχρνπ θαη ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο SAP.
6.3 Πξνο απνθπγή ακθηβνιηψλ, ε δηαθνπή ηνπ SAP Enterprise Support ή ε επηινγή εγγξαθήο ζε άιιν ηχπν Τπεξεζηψλ Τπνζηήξημεο SAP απφ
ηνλ Αδεηνχρν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο επηινγήο Τπεξεζηψλ Τπνζηήξημεο ηεο χκβαζεο, ζα ηζρχζνπλ απζηεξά γηα φιεο ηηο άδεηεο ηεο χκβαζεο,
ησλ παξαξηεκάησλ, πξνζαξηεκάησλ, πξνζζεθψλ θαη εγγξάθσλ παξαγγειίαο ηεο θαη θάζε κεξηθή δηαθνπή ηνπ SAP Enterprise Support ή κεξηθή
επηινγή ηνπ SAP Enterprise Support απφ ηνλ Αδεηνχρν δελ ζα επηηξέπεηαη γηα νηνδήπνηε κέξνο ηεο χκβαζεο, ησλ παξαξηεκάησλ,
πξνζαξηεκάησλ, πξνζζεθψλ, εγγξάθσλ παξαγγειίαο ή ην παξφλ Πξνζάξηεκα.

7.

Δπαλήθεςζη. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Πξνζαξηήκαηνο, ε SAP ζα έρεη ην δηθαίσκα λα παξαθνινπζεί θαηά
θαηξνχο (ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξφηππεο δηαδηθαζίεο ηεο SAP) (i) ηελ νξζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
παξαζρέζεθαλ απφ ηνλ Αδεηνχρν θαη (ii) ηε ρξήζε απφ ηνλ Αδεηνχρν ηνπ Solution Manager Έθδνζε Enterprise ζχκθσλα κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδνληαη ζηελ Δλφηεηα 2.4.

8.

Αποκαηάζηαζη. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αδεηνχρνο επηιέμεη λα κελ εθθηλήζεη ην SAP Enterprise Support θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηνπ
κήλα πνπ έπεηαη ηεο αξρηθήο παξάδνζεο ησλ Λχζεσλ Enterprise Support, ή εάλ ην SAP Enterprise Support δηαθνπεί άιισο ζχκθσλα κε ηελ
Δλφηεηα 6 αλσηέξσ ή απνξξηθζεί απφ ηνλ Αδεηνχρν γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αθνινχζσο αηηεζεί ή απνθαηαζηαζεί, ε SAP ζα ηηκνινγήζεη ηνλ
Αδεηνχρν κε ην ζπλνιηθφ Σίκεκα ηνπ SAP Enterprise Support πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ελ ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλ κηαο ακνηβήο απνθαηάζηαζεο.

9.

Άλλοι Όποι και Πποϋποθέζειρ.
9.1 Σν αληηθείκελν ηνπ SAP Enterprise Support πνπ παξέρεηαη απφ ηε SAP κπνξεί λα αιιάδεη εηεζίσο απφ ηε SAP θαζ' νηνλδήπνηε ρξφλν κε ηελ
παξνρή πξνεγνχκελεο γξαπηήο εηδνπνίεζεο ηξηψλ κελψλ.
9.2 Γηα ηνπ παξφληνο ν Αδεηνχρνο επηβεβαηψλεη φηη έιαβε φιεο ηηο άδεηεο ρξήζεο γηα ηηο Λχζεηο ηνπ Αδεηνχρνπ.
9.3 ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αδεηνχρνο έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη κία ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, (i) ν Αδεηνχρνο
δελ ζα θέξεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη απηέο ηηο ππεξεζίεο θαηά ην πξψην εκεξνινγηαθφ έηνο, εάλ ε Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο ηνπ παξφληνο
Πξνζαξηήκαηνο είλαη κεηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ θαη (ii) ν Αδεηνχρνο δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη κηα ππεξεζία ζην επφκελν έηνο εάλ δελ
έρεη ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ ππεξεζία.
9.4 Ζ ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΥΡΖΖ ΣΟΤ SAP ENTERPRISE SUPPORT ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖ SAP ΓΤΝΑΣΑΗ ΝΑ ΔΜΠΟΓΗΔΗ ΣΖ SAP ΑΠΟ ΣΟΝ
ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖΝ ΔΠΗΓΗΟΡΘΩΖ ΠΗΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ, ΓΔΓΟΝΟ ΠΟΤ ΜΔ ΣΖ ΔΗΡΑ ΣΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ
ΟΓΖΓΖΔΗ Δ ΜΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ Ζ SAP ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΘΔΩΡΖΘΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΖ.
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9.5 ηελ πεξίπησζε πνπ ε SAP παξαρσξήζεη άδεηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ ινγηζκηθφ ηξίηνπ κέξνπο ζηνλ Αδεηνχρν ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, ε SAP
ζα παξάζρεη ην SAP Enterprise Support γηα ην ελ ιφγσ ινγηζκηθφ ηξίηνπ κέξνπο, ζην κέηξν πνπ ην αληίζηνηρν ηξίην κέξνο παξέρεη ηελ ελ ιφγσ
ππνζηήξημε ζηε SAP. Μπνξεί λα απαηηεζεί απφ ηνλ Αδεηνχρν λα αλαβαζκίζεη ζε πην πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ
βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηε ιήςε ηνπ SAP Enterprise Support. Δάλ ν αληίζηνηρνο πσιεηήο πξνζθέξεη επέθηαζε ηεο ππνζηήξημεο γηα ηα πξντφληα
ηνπ, ε SAP δχλαηαη λα πξνζθέξεη ηελ ελ ιφγσ επέθηαζε ππνζηήξημεο ζχκθσλα κε μερσξηζηή γξαπηή ζπκθσλία γηα πξφζζεην Σίκεκα.
9.6 Σν SAP Enterprise Support παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο θάζεηο ζπληήξεζεο ησλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ SAP φπσο νξίδνληαη ζηε
δηεχζπλζε http://service.sap.com/releasestrategy.
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