SAP STANDARD SUPPORT SZERZŐDÉSKIEGÉSZÍTÉS („Szerződéskiegészítés”)
Jelen Szerződéskiegészítés a fent megnevezett Szerződéshez tartozik, és annak részét képezi. Minden olyan példány esetén, amelynél jelen
Szerződéskiegészítés ellentmondásban van, vagy nem konzisztens a Szerződéssel beleértve bármely függeléket, mellékletet, megrendelőt és bármely
egyéb, a Szerződéshez csatolt vagy hivatkozással a Szerződésbe belevett dokumentumot, jelen Szerződéskiegészítés tekintendő irányadónak.
Jelen Szerződéskiegészítés szabályozza az SAP által nyújtott támogatási szolgáltatásokat az alábbiakban részletezett módon („SAP Standard Support”)
minden olyan szoftver vonatkozásában, amelyet a Licencbevevő a Szerződés hatálya alatt vesz licencbe (a továbbiakban ezek együttes megnevezése:
„Standard Support Solutions”), kivéve azokat a szoftvereket, amelyekre külön, kizárólagos támogatási szerződések vonatkoznak.
1. Meghatározások
1.1 A „Termelési Rendszer” a normál üzemmódban alkalmazott, élő SAP rendszert jelöli, ahol a Licencbevevő adatai rögzítve vannak.
1.2 „Szervizmunka” : olyan támogatási tevékenységeket és távolról végzett feladatokat jelent, amelyek további adatok – kérdezéssel vagy a Termelési
rendszer elemzésével történő – gyűjtésére irányulnak, és konkrét javaslatokat eredményeznek. A Szervizmunka manuálisan, önkiszolgáló
rendszerben vagy teljesen automatikusan is működhet.
2. Az SAP Standard Support támogatás tartalma
A Licencbevevő igénybe veheti, és az SAP – az SAP által az adott Térségben [SAP BELSŐ megjegyzés: ha a helyi licencszerződés nem határozza
meg ezt a fogalmat, a szakaszt ennek megfelelően kell módosítani] általában nyújtott hasonló szolgáltatások mértékéig – biztosítani köteles az SAP
Standard Support támogatási szolgáltatásokat. Az SAP Standard Support jelenlegi tartalma:
Folyamatos fejlődés és innováció
 Licencbe vett Standard Support megoldások új szoftververziói, valamint eszközök és eljárások a frissítésekhez.
 Támogató csomagok – ezek olyan javítócsomagok, amelyekkel csökkenthető az egyes javítások külön megvalósítására fordított energia. A
támogató csomagok olyan javításokat is tartalmazhatnak, amelyek a meglévő funkciókat a megváltozott jogi követelményekhez és
szabályozásokhoz alakítják.
 Az SAP bővített funkciókat és/vagy további fejlesztéseket nyújthat az SAP Business Suite 7 alapalkalmazásaihoz (a 2008-ban szállított SAP
ERP 6.0, valamint az SAP CRM 7.0, SAP SCM 7.0, SAP SRM 7.0 és SAP PLM 7.0 alverzióitól kezdve) bővítő csomagok segítségével vagy
bármely más módon. Az SAP naptári évenként egy bővítő csomagot vagy más frissítést ad ki, egy SAP alapalkalmazás fő karbantartása
esetén.
 Technológiai frissítések, amelyek harmadik felek operációs rendszereit és adatbázisait támogatják.
 Rendelkezésre álló ABAP-forráskód az SAP szoftverekhez[SAP BELSŐ Megjegyzés: ha a „szoftver” fogalmat a helyi licencszerződés
határozza meg, ezt a szakaszt módosítani kell], alkalmazásokhoz és a kiegészítésként kiadott és támogatott funkciómodulokhoz.
 A szoftverek módosításkezelésének – például a módosított konfigurációs beállítások vagy a Standard Support Solutions frissítéseinek –
támogatása többek között tartalom és tájékoztató anyagok révén, ügyfélpéldány- és entitáspéldány-eszközök, valamint testre szabást
összehasonlító eszközök révén történik.
Üzenetkezelés
 Az SAP Service Marketplace honlapon olvasható SAP Notes közlemények dokumentálják a szoftverhibákat, valamint a hibák kijavításáról,
elkerüléséről és kiküszöböléséről tartalmaznak tájékoztatást. Az SAP Note közlemények olyan kódolási javításokat is tartalmazhatnak,
amelyeket a Licencbevevők SAP rendszerükben megvalósíthatnak. Az SAP Notes közlemények emellett kapcsolódó problémákat,
Licencbevevőktől származó kérdéseket és javasolt megoldásokat (pl. beállítások testre szabása) is dokumentálnak.
 SAP Note Assistant – az eszköz segítségével SAP-összetevőkhöz tartozó külön javítások és fejlesztések telepíthetők.
 Az SAP globális üzenetkezelése a Standard Support Solutions megoldást érintő problémák esetén.
Ha
a
Licencbevevő
hibás
programműködést jelez, az SAP olyan információkkal támogatja a Licencbevevőt, amelyek segítenek a hibák kijavításában, elkerülésében és
kiküszöbölésében. Az ilyen támogatás fő csatornája az SAP által nyújtott támogatási infrastruktúra. A Licencbevevő bármikor küldhet
hibaüzenetet. A megoldási folyamatban résztvevő összes személy bármikor megtekintheti az üzenet állapotát. Kivételes esetekben a
Licencbevevő telefonon is kapcsolatba léphet az SAP-val. Az ilyen megkeresésekhez az szükséges az SAP számára, hogy a Licencbevevő a
3.2(iii) szakaszban meghatározott távoli hozzáférést biztosítson. Az SAP a nagyon magas prioritású hibák (a prioritások definíciója a 67739.
számú SAP Note-ban található) kezelését a hét minden napján 24 órán belül megkezdi, ha a következő feltételek teljesülnek: (i) a hibát az
ügyfél angolul jelentette, és (ii) a Licencbevevő rendelkezik megfelelően képzett, angolul beszélő alkalmazottal, hogy a Licencbevevő és az
SAP kommunikálni tudjanak, amennyiben az SAP tengerentúli támogatási központhoz utalja a problémát. Ha a feltételek valamelyike nem
(vagy egyike sem) teljesül, előfordulhat, hogy az SAP nem tudja megkezdeni az üzenetkezelést, vagy a feltételek teljesüléséig nem tudja
folytatni az üzenetkezelést.
 Globális éjjel-nappali eszkalációs eljárások.
Távoli szolgáltatások
 Az SAP Standard Support jelenleg naptári évenként és élő telepítésenként az alábbi távoli szolgáltatások közül egy választható szolgáltatást
tartalmaz:
o
Egy GoingLive ellenőrzés, arra az esetre például, ha az ügyfél új SAP Szoftver bevezetése mellett dönt, és azt produktív módon
kívánja használni;
o
Egy GoingLive Upgrade ellenőrzés magasabb verzióra történő átálláskor; vagy
o
Egy GoingLive OS/DB Migration ellenőrzés. Az OS/DB Migration ellenőrzés abban nyújt segítséget a Licencbevevőnek, hogy
előkészíthesse egy adott operációs rendszer vagy adatbázis migrálását. A migrálás a Licencbevevő felelősségi körébe tartozik.
 SAP EarlyWatch® Alert szolgáltatáson keresztül jelentett, döntő fontosságú riasztások esetén, ha erre igény merül fel, éves szinten legfeljebb
két (2) SAP EarlyWatch® ellenőrzés hajtható végre egy adott termelői rendszer esetében.
 A szolgáltatás egy vagy több Szervizmunkából áll.
 A távoli szolgáltatást legalább két hónappal a kívánt végrehajtási dátum előtt kell megrendelni, hogy a kívánt dátum tartható legyen. A távoli
szolgáltatáshoz fűződő jog meghatározott telepítésre vonatkozik, és nem vihető át más telepítésre.
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 Az egyes távoli szolgáltatások részletes információi az SAP Service Marketplace felületen, a http://service.sap.com/standardsupport

weblapon találhatók.
Az SAP Solution Manager Enterprise Edition a Standard Support szolgáltatáshoz kapcsolódóan
 Az SAP Solution Manager Enterprise Edition (és az SAP Solution Manager Enterprise Edition bármely későbbi verziója) a Szerződés hatálya
alá tartozik, és kizárólag a következő célokra használható az SAP Standard Support szolgáltatással: (i) az SAP Standard Support biztosítása
beleértve a Standard Support Solutions szállítását és a telepítést, frissítését és karbantartását, valamint (ii) a Licencbevevő kérésére a
támogatás újraaktiválása korlátozás nélkül beleértve hibajavítás és okfeltáró elemzés alkalmazását a Standard Support Solutions megoldásra.
Az SAP – saját döntése alapján – időről-időre frissítheti az SAP Solution Manager Enterprise Edition SAP Standard Support szerinti
felhasználási eseteit az SAP Service Marketplace webhelyen, a http://service.sap.com/solutionmanager weblapon.
 Az SAP Solution Manager Enterprise Edition csak az SAP Standard Support szolgáltatáshoz használható jelen Szerződéskiegészítés
időtartama alatt; a terméket csak a Licencbevevő által licencelt nevesített felhasználók használhatják a Szoftver licencbe vett jogainak
megfelelően és kizárólag a Licencbevevő belső üzleti műveleteinek támogatására végzett SAP megoldással kapcsolatos támogatási célokra.
Az SAP Solution Manager Enterprise Edition fent felsoroltakon kívüli bármely lehetőségének az SAP Standard Support szolgáltatással való
használatához az SAP írásos engedélye szükséges, még ha ezek a képességek elérhetők is az SAP Solution Manager Enterprise Edition
termékhez, vagy kapcsolódnak ahhoz. Az SAP Solution Manager használata kifejezetten tilos olyan, harmadik féltől származó alkalmazással ,
amely licencbe vétele nem az SAP-n, illetve bármely olyan összetevőn vagy informatikai készleten keresztül történt, amelyik kapcsolatban van
az SAP szoftverrel.
 Amennyiben a Licencbevevő megszünteti az SAP Standard Support használatát, és helyette SAP Enterprise Support támogatásban részesül
a 6. szakaszban rögzítetteknek megfelelően, akkor a Licencbevevő az SAP Solution Manager Enterprise Edition terméket az SAP Enterprise
Support támogatási szerződéskiegészítés feltételei szerint használhatja.
Egyéb összetevők, módszerek, tartalom és közösségi részvétel
 Megfigyelő összetevők és ügynökök az elérhető erőforrásokat figyelő és a Standard Support Solutions rendszerállapot-adatainak gyűjtését
végző (pl. SAP Early Watch Alert) rendszerekhez.
 Elosztott rendszerek integrált adminisztrációja az SAP Solution Manager Enterprise Edition terméken keresztül az SAP EarlyWatch Alert
szolgáltatás érdekében.
 A hatékonyság javítását célzó tartalom- és kiegészítő eszközök, amelyek bevezetési módszereket és standard eljárásokat, bevezetési
útmutatót (Implementation Guide, IMG) és üzleti konfigurációs (Business Configuration, BC) készleteket tartalmazhatnak.
 Az SAP Service Marketplace honlapon elérhető irányelvek, amelyben bevezetési és működési folyamatok, valamint a költségek, kockázatok
csökkentését segítő tartalmak szerepelhetnek.
 Az SAP legjobb üzleti gyakorlatokról, szolgáltatási kínálatról stb. tájékoztató vevő- és partnerközösségében való részvétel (az SAP Service
Marketplace honlapon keresztül)
3. A Licencbevevő felelősségi köre
3.1 Az SAP Standard Support program kezelése
Az SAP Standard Support akkor biztosítható, ha Licencbevevő az SAP Ügyféltapasztalat-központjában angolul tudó kapcsolattartót jelöl ki
(„Kapcsolattartó”), továbbá megadja a kapcsolattartás adatait (különös tekintettel az e-mail címre és a telefonszámra), amelyen keresztül a
Kapcsolattartó vagy annak meghatalmazott képviselője bármikor elérhető. A Licencbevevő kapcsolattartója a Licencbevevő meghatalmazott képviselője,
aki jogosult a Licencbevevő nevében döntéseket hozni, vagy ilyen döntéseket indokolatlan késedelem nélkül megvalósítani.
3.2 Egyéb követelmények
A Licencbevevőnek az alábbi követelményeket is teljesítenie kell:
(i) Folyamatosan fizeti a Standard Support Díjakat a Szerződésnek és a jelen Szerződéskiegészítésnek megfelelően.
(ii) A Szerződésből és a Szerződéskiegészítésből adódó egyéb kötelezettségeit is teljesíteni.
(iii) Az SAP által meghatározott standard technikai eljárással távoli hozzáférést létesít és tart fenn, valamint biztosítja az SAP számára az összes
szükséges jogosultságot különös tekintettel az üzenetkezelés részét képező távoli problémaelemzésre. Ennek a távoli hozzáférésnek korlátlannak
kell lennie a támogatási üzenetet kezelő SAP-alkalmazott nemzetiségére és tartózkodási országára vonatkozóan. Licencbevevő elfogadja, hogy a
hozzáférés biztosításának meghiúsulása késedelmet okozhat az üzenetkezelésben és javító eljárásokban, illetve akadályozhatja az SAP-t a hatékony
segítségnyújtásban. A támogatási szolgáltatáshoz szükséges szoftverösszetevőket is telepíteni kell. További információk: 91488. számú SAP Note.
(iv) Olyan, SAP által tanúsított Ügyféltapasztalat-központot hoz létre és tart fenn, amely megfelel a 4. szakaszban leírt követelményeknek.
(v) Rendelkezik telepített, konfigurált és működőképes SAP Solution Manager Enterprise Edition szoftverrel, a Basis legfrissebb javítóprogramjaival,
valamint az SAP Solution Manager Enterprise Edition legfrissebb támogató csomagjaival.
(vi) Aktiválnia kell az SAP EarlyWatch Alert szolgáltatást a termelési rendszerekre és adatokat kell átadnia a Licencbevevő termelési SAP Solution
Manager Enterprise Edition rendszerének. A szolgáltatás üzembe helyezését az 1257308. számú SAP Note ismerteti.
(vii) Kapcsolatot hoz létre a Licencbevevő SAP Solution Manager Enterprise Edition telepítése és az SAP, valamint a Standard Support Solutions és a
Licencbevevő SAP Solution Manager Enterprise Edition telepítése között.
(viii) Licencbevevő kezeli a megoldás leírását és az alap üzleti folyamatokat a Licencbevevő SAP Solution Manager Enterprise Edition rendszerében
minden Termelési rendszer és a Termelési rendszerekhez kapcsolt rendszer esetén. Licencbevevő minden, a Licencbevevő SAP Solution Manager
Enterprise Edition rendszerén végzett implementációs és frissítési projektet dokumentál.
(ix) Az SAP Solution Manager Enterprise Edition teljes körű engedélyezése és aktiválása érdekében a Licencbevevőnek be kell tartania a vonatkozó
dokumentációban foglaltakat.
(x) Licencbevevő vállalja, hogy minden módosításról megfelelő és naprakész nyilvántartást vezet, és azt szükség esetén azonnal az SAP
rendelkezésére bocsátja.
(xi) Minden hibaüzenetet a mindenkori SAP támogatási infrastruktúra használatával küld el, amelyet az SAP bocsát rendelkezésére és amelyet az
SAP időnként frissít, újabb verzióra cserél, vagy bővítménnyel lát el.
(xii) A Licencbevevő haladéktalanul értesíti az SAP-t a telepített példányok és nevesített felhasználók minden módosításról, valamint a Standard
Support Solutions szempontjából fontos információkról.
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4. Ügyféltapasztalat-központ
4.1 Az Ügyféltapasztalat-központ szerepe
Az Ügyféltapasztalat-központot a Licencbevevő jelöli ki az SAP támogatási szervezettel folytatott kapcsolattartás központjának. Az SAP azt javasolja,
hogy az Ügyféltapasztalat-központ megvalósítását oly módon kezdje, mintha az egy projekt lenne, amely párhuzamosan halad a funkcionális és
technikai megvalósítás projektjeivel.
4.2 Az Ügyféltapasztalat-központ alapvető funkciói
Az Ügyféltapasztalat-központnak a következő alapvető funkcióknak kell megfelelnie:
 Ügyfélszolgálat: az ügyfélszolgálat létrehozása és működtetése az infrastruktúra vagy az alkalmazás platformjain, valamint a kapcsolódó
alkalmazásokat támogató megfelelő számú támogatási konzulenssel, normál munkaidőben legalább napi 8 órában, a hét 5 napján (hétfőtől
péntekig). A Licencbevevő támogatási folyamatát és képességeit a szolgáltatástervezési folyamat és a tanúsító ellenőrzés keretében kell
áttekinteni.
 Szerződésadminisztráció: Az SAP-val kapcsolatban felmerülő szerződések és licencek feldolgozása (licencvizsgálat, karbantartás
számlázása, kiadási megrendelések feldolgozása, felhasználói főadatok és telepítési adatok kezelése).
 Fejlesztési kérelmek koordinálása: a Licencbevevőtől, illetve leányvállalataitól érkező fejlesztési igények összegyűjtése és koordinálása,
feltéve, hogy e leányvállalatok a Szerződés alapján jogosultak a Standard Support megoldások igénybevételére. Ebben a szerepkörben az
Ügyféltapasztalat-központnak arra is alkalmasnak kell lennie arra, hogy interfész-kapcsolatként működjön az SAP felé, és ennek keretében
olyan intézkedéseket, illetve döntéseket hozzon, amelyek ahhoz szükségesek, hogy el lehessen kerülni a Standard Support megoldások
szükségtelen módosításait, valamint, hogy biztosítható legyen a tervezett módosítások összhangba hozása az SAP szoftver-, illetve
szoftverkibocsátási stratégiájával. Az Ügyféltapasztalat-központ a Licencbevevő által meghatározott Módosítási tájékoztatási és
nyilvánosságra hozatali igényeit is koordinálja.
 Információkezelés: információterjesztés (például belső bemutatók, tájékoztatók és marketing) az Standard Support Solutions-ról és a
Licencbevevő szervezetén belül működő Ügyféltapasztalat-központról.
 Távoli szolgáltatás-tervezés: a távoli szolgáltatásnyújtás összehangolása az SAP céggel
4.3 Az Ügyféltapasztalat-központ tanúsítása
Ha a Licencbevevő az Érvényesség kezdetekor nem rendelkezik tanúsított Ügyféltapasztalat-központtal, akkor létre kell hoznia azt, ha a későbbiekben a
következők bekövetkeznek: (i) tizenkét (12) hónap eltelik az Érvényesség kezdetétől, vagy (ii) hat (6) hónap telik el attól kezdve, hogy a Licencbevevő
valamely Standard Support megoldást éles módban kezdett használni a normál üzleti folyamatokhoz. A későbbi aktuális Ügyféltapasztalat-központ SAP
általi tanúsítás vagy újratanúsítás érdekében az Ügyféltapasztalat-központ auditálása szükséges, amely az alapvető funkciókat ellenőrzi. A kezdeti
tanúsítás és az újratanúsítás folyamatáról és feltételeiről, valamint a rendelkezésre álló tanúsítási szintekről szóló részletes információk az SAP Service
Marketplace webhelyen találhatók (http://service.sap.com/coe).
5. Az SAP Standard Support díjai
Az SAP Standard Support díjait évenként előre kell fizetni, és részleteit a Szerződés Függelékében vagy egyéb kapcsolódó dokumentumban kell
rögzíteni. A (függelékben vagy megrendelőkben meghatározott) Kezdeti időszak után az SAP Standard Support díjainak emelkedésére vonatkozó
bármiféle korlátozása a Licencbevevő Ügyféltapasztalat-központ követelményeinek való megfelelésétől függ.
6. Megszűnés
6.1 Az SAP Standard Support szolgáltatást bármelyik fél megszüntetheti, ha írásos értesítést küld erről (i) három hónappal a Kezdeti időszak vége
előtt, illetve (ii) ezen időszak után három hónappal a következő megújítási periódus előtt. A fentieknek megfelelően benyújtott értesítés és a
szolgáltatás megszűntetése azon SAP Standard Support periódus végén lép érvénybe, amelyik alatt az értesítést adott fél kézhez kapja. A fentieken
kívül az SAP egy hónapos írásos felmondással megszüntetheti az SAP Standard Support támogatást, amennyiben a Licencbevevő nem tesz eleget a
Standard Support szolgáltatáshoz kapcsolódó díjfizetési kötelezettségeinek.
6.2 A Licencbevevő 6.1 szakasz szerinti jogaival együtt, és amennyiben a Licencbevevő a Szerződésből fakadó minden kötelezettségének eleget
tett, akkor a Licencbevevő három hónapos, előzetes írásos értesítés mellett választhatja az SAP Enterprise Support szolgáltatást, akár (i) az olyan
támogatási kérelmekre vonatkozóan, amelyek kizárólag naptári évenként újulnak meg, a Licencbevevő első SAP Enterprise Support megrendelésével
megkezdett Kezdeti időszakot követő megújítási periódus kezdete előtt; vagy (ii) az olyan támogatási kérelmekre vonatkozóan, amelyek nem
kizárólag naptári évenként újulnak meg, a következő megújítási periódus hónapfordulója előtti időpontban. Az ilyen váltásról a Licencbevevőnek
értesítő levelet kell küldenie, és az SAP Enterprise Support megkezdésével az SAP Standard Support szolgáltatás megszűnik. A váltás az összes
Standard Support megoldásra érvényes, és az SAP Enterprise Support aktuálisan érvényes felhasználási feltételein alapul, korlátozás nélkül
beleértve a díjszabást. Az SAP és a Licencbevevő olyan módosítással vagy egyéb dokumentummal egészíti ki a Szerződést, amely tartalmazza a
Licencbevevő választását és az SAP aktuális felhasználási feltételeit.
6.3 A félreértések elkerülése végett: az SAP Standard Support megszüntetése és az a lehetőség, hogy Licencbevevő más SAP Support lehetőséget
választhat a Szerződés Támogatási szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései értelmében, szigorúan a Szerződés (és annak mellékletei,
kiegészítései, függelékei vagy megrendelési dokumentumai) hatálya alá tartozó valamennyi licencre vonatkozik; és a Szerződés, annak mellékletei,
kiegészítései, függelékei, megrendelési dokumentumai és jelen szerződéskiegészítés egyetlen kitétele sem engedélyezi, hogy Licencbevevő az SAP
Standard Support szolgáltatást részlegesen megszüntesse, illetve hogy részleges SAP Standard Support szolgáltatást válasszon.

7. Ellenőrzés
Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a jelen Szerződéskiegészítés feltételeinek történő megfelelés, az SAP cégnek jogában áll, hogy
időszakonként (az SAP standard folyamatai szerint évente legalább egyszer) a következőket ellenőrizze: (i) helytállóak-e a Licencbevevő által
szolgáltatott adatok; (ii) a Licencbevevő a jelen Szerződéskiegészítésben meghatározott jogosultságok és korlátozások szerint használja-e a Solution
Manager Enterprise Edition megoldást.
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8. Szolgáltatás újbóli üzembe helyezése
Amennyiben a Licencbevevő úgy dönt, hogy a Szoftverek szállítását követő hónap első napjától veszi igénybe az SAP Standard Support támogatást,
vagy a fenti, 6.1 pontban foglaltaknak megfelelően az SAP Standard Support támogatás megszűnik anélkül, hogy igénybe vennék a 6.2 pontban
meghatározott jogokat. Amennyiben az SAP Standard Support támogatás használatát a Licencbevevő egy bizonyos időszakra visszautasítja, majd ezt
követően a szolgáltatást ismét igényli és újból igénybe veszi, akkor az SAP az ezen időszakra esedékes SAP Standard Support Díjat - újraindítási díjjal
kiegészítve - kiszámlázza a Licencbevevő számára.
9. Egyéb feltételek
9.1 Az SAP által kínált SAP Standard Support alkalmazási területét az SAP évente egyszer, bármikor módosíthatja, ha azt legalább három
hónappal a változás előtt írásban közli.
9.2 A Licencbevevő ezennel megerősíti, hogy beszerezte a Standard Support megoldásokhoz szükséges összes megkapta.
9.3 Ha a Licencbevevő évente egy vagy több távoli szolgáltatás igénybevételére jogosult, (i) akkor a Licencbevevő nem jogosult a távoli
szolgáltatásokra az első évben, ha jelen szerződés érvényességének kezdete szeptember 30. utánra esik, és (ii) a Licencbevevő nem viheti át a
távoli szolgáltatást a következő évre, ha az adott évben nem használta a távoli szolgáltatás lehetőségeit.
9.4 AZ SAP ÁLTAL BIZTOSÍTOTT STANDARD SUPPORT TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELMULASZTÁSA ESETÉN ELŐFORDULHAT,
HOGY AZ SAP NEM LESZ KÉPES EGYES POTENCIÁLIS HIBÁKAT KIJAVÍTANI, AMELY ELÉGTELEN SZOFTVERMŰKÖDÉSHEZ VEZETHET,
ÉS AMELYÉRT AZ SAP NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ.
9.5 Ha az SAP a Szerződés hatálya alatt harmadik féltől származó szoftvert ad licencbe a Licencbevevőnek, akkor az SAP olyan mértékben
köteles Standard Support támogatást biztosítani a harmadik fél szoftveréhez, amilyen mértékben az adott harmadik fél ilyen Standard Support
támogatást nyújt az SAP részére. Előfordulhat, hogy a Licencbevevőnek újabb verzióra kell frissítenie operációs rendszereit és adatbázisait, hogy
SAP Standard Support támogatásban részesüljön. Ha az adott beszállító kiterjesztést kínál a terméktámogatásához, az SAP, külön írásos
szerződés és további díj ellenében, szintén kiterjesztheti a támogatást.
9.6 Az SAP az SAP Standard Support szolgáltatást az SAP szoftverkiadások http://service.sap.com/releasestrategy honlapon kifejtett aktuális
karbantartási fázisai szerint nyújtja.
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