ANEXO SAP ENTERPRISE SUPPORT (“Anexo”)
Na eventualidade de alguma das disposições deste Anexo ser tida como contraditória ou inconsistente face ao disposto no Contrato, seus apêndices,
anexos, formulários de encomenda ou quaisquer outros documentos anexos ou incorporados por referência no Contrato, deverão prevalecer as
disposições previstas neste Anexo.
Este Anexo tem por objecto regular a prestação de serviços de suporte, por parte da SAP, conforme aqui definido (“SAP Enterprise Support”), para todo
o software licenciado pelo Licenciado ao abrigo do Contrato (doravante designado colectivamente por “Enterprise Support Solutions”), com exclusão do
Software SAP ao qual se apliquem acordos específicos de manutenção.
1.

Definições:
1.1 “Go Live” (Entrada em Produtivo): marca o momento a partir do qual, após a implementação das Enterprise Support Solutions ou de um
“upgrade” das mesmas, estas Enterprise Support Solutions podem ser utilizadas pelo Licenciado para o processamento de dados reais no modo
de operação e para gerir as operações empresariais internas de acordo com o Contrato.
1.2 “Solução(ões) do Licenciado” significa as Enterprise Support Solutions e qualquer outro software de terceiros licenciado pelo Licenciado,
desde que esse software de terceiros seja executado em conjunto com as Enterprise Support Solutions.
1.3 “Sistema Produtivo” significa um sistema produtivo da SAP utilizado para executar as operações empresariais internas do Licenciado e no
qual são registados os dados do Licenciado.
1.4 “Solução(ões) de Software da SAP” significa um grupo de um ou vários Sistemas Produtivos que executam as Soluções do Licenciado e que
se centram num aspecto funcional específico do negócio do Licenciado. Detalhes e exemplos encontram-se no SAP Service Marketplace (tal
como indicado na Nota SAP 1324027ou em qualquer Nota SAP futura que substitua a Nota SAP 1324027).
1.5 “Sessão de Serviço” significa uma sequência de actividades e tarefas de suporte executadas remotamente para recolher informações
adicionais, por entrevista ou análise de um Sistema Produtivo, tendo como resultado uma lista de recomendações. Uma Sessão de Serviço pode
ser executada manualmente, como um “self-service”, ou ser completamente automática.
1.6 “Principal Problema” significa problemas e/ou falhas identificados como prioritários, em conjunto pela SAP e pelo Licenciado, de acordo com
os padrões da SAP que (i) ameaçam a activação de um sistema pré-produtivo ou (ii) têm um impacto empresarial significativo num Sistema
Produtivo.

2.

1.7 “Horário de Expediente” significa o horário normal de trabalho (das 8h00 às 18h00) nos dias úteis normais, de acordo com os feriados
públicos aplicáveis, tal como praticado na sede da SAP. No que apenas se refere ao SAP Enterprise Support, ambas as partes podem acordar
mutuamente uma sede diferente de uma das empresas afiliadas da SAP para aplicar e servir de referência para o Horário de Expediente local.
Âmbito do SAP Enterprise Support. O Licenciado pode solicitar e a SAP deverá fornecer, na medida em que a SAP disponibilize tais serviços
no Território, serviços do SAP Enterprise Support. O SAP Enterprise Support inclui actualmente:
Melhoria e Inovação Contínuas
• Novas versões de software das Enterprise Support Solutions licenciadas, assim como ferramentas e procedimentos para “upgrades”.
• Support Packages – pacotes de correcção para reduzir o esforço relativo à implementação de correcções individuais. Os Support Packages
podem conter também correcções para adaptar as funcionalidades existentes a requisitos legais e regulamentares que tenham sido
alterados.
• Para versões das aplicações centrais do SAP Business Suite 7 (a partir do SAP ERP 6.0 e com versões do SAP CRM 7.0, SAP SCM 7.0,
SAP SRM 7.0 e SAP PLM 7.0 fornecidas em 2008), a SAP pode fornecer funcionalidades ampliadas e/ou inovações através de pacotes de
ampliação ou por quaisquer outros meios disponíveis. Durante a manutenção base para uma versão de aplicação central da SAP, a SAP
fornece actualmente um pacote de ampliação ou outra actualização em cada ano civil.
• Actualizações tecnológicas para suportar sistemas operativos e bases de dados de terceiros. Código fonte ABAP disponível para aplicações
de software da SAP e ainda módulos de função lançados e suportados.
• A gestão de alterações de software, como definições de configuração alteradas ou “upgrades” de Enterprise Support Solutions, é suportada
com, por exemplo, materiais de conteúdo e informação, ferramentas para cópia de mandantes e entidades, e ferramentas de comparação de
personalizações.
• A SAP fornece ao Licenciado até cinco dias de serviços de suporte remoto por cada ano civil, facultados por arquitectos de soluções SAP,
o para prestar assistência ao Licenciado na avaliação das capacidades de inovação do pacote de ampliação mais recente da SAP e
de como este pode ser implementado para os requisitos do processo empresarial do Licenciado.
o para orientar o Licenciado mediante sessões de transferência de conhecimentos de um dia, para determinadas
aplicações/software da SAP ou componentes do Global Support Backbone. Actualmente, estão disponíveis planos de conteúdos e
sessões em http://service.sap.com/enterprisesupport. A SAP é responsável pela programação, disponibilidade e metodologia de
entrega.
• A SAP concede ao Licenciado acesso a “self-services” guiados como parte do SAP Solution Manager, enterprise edition, que ajudam o
Licenciado a optimizar a gestão de soluções técnicas de determinadas Enterprise Support Solutions.
• As directrizes para a configuração e os conteúdos para as Enterprise Support Solutions são normalmente enviados por meio do SAP Solution
Manager , enterprise edition. Melhores práticas para SAP System Administration e SAP Solution Operations para software da SAP.
• O conteúdo de configuração e operação da SAP é suportado como parte integrante das Enterprise Support Solutions.
• As descrições de conteúdo, ferramentas e processos para a gestão do ciclo de vida de aplicações da SAP fazem parte do SAP Solution
Manager, enterprise edition, das Enterprise Support Solutions e/ou da documentação aplicável para as Enterprise Support Solutions.

Suporte Avançado para Pacotes de Ampliação e outras Actualizações de Software da SAP
A SAP oferece verificações remotas especiais, fornecidas por especialistas de soluções SAP, para a análise de alterações planeadas ou existentes e
identificação de possíveis conflitos entre o código personalizado do Licenciado e os pacotes de ampliação e outras actualizações das Enterprise
Support Solutions. Cada verificação é efectuada para uma alteração específica numa das etapas do processo empresarial central do Licenciado. O
Licenciado tem direito a receber dois serviços de uma das seguintes categorias, por cada ano civil e por cada Solução de Software da SAP.
• Justificação da alteração: com base na entrega, por parte do Licenciado, da documentação solicitada pela SAP sobre o âmbito e o design de
uma alteração personalizada, planeada ou existente, no SAP Solution Manager, enterprise edition, a SAP identifica funcionalidades padrão
das Enterprise Support Solutions que podem cumprir os requisitos do Licenciado (para detalhes, consulte http://service.sap.com/).
• Manutenção do Código Personalizado: com base na entrega, por parte do Licenciado, da documentação solicitada pela SAP sobre o âmbito
e o design de uma alteração personalizada, planeada ou existente, no SAP Solution Manager, enterprise edition, a SAP identifica que “user
exits” e serviços podem estar disponíveis para separar o código personalizado do código da SAP
(para detalhes, consulte
http://service.sap.com/).
SAP Confidential
Página 1
ptAF (2-2011)

Global Support Backbone
• SAP Service Marketplace - a base de dados de conhecimentos e extranet da SAP para a transferência de conhecimentos, onde a SAP
disponibiliza conteúdos e serviços exclusivamente aos seus licenciados e parceiros.
• As notas SAP no SAP Service Marketplace documentam avarias de software e contêm informações sobre como corrigir, evitar e contornar
esses erros. As notas SAP podem conter correcções de codificação que os licenciados podem implementar no seu sistema da SAP. As
notas SAP documentam ainda problemas relacionados com perguntas dos licenciados e soluções recomendadas (por exemplo, definições de
personalização).
• SAP Note Assistant - uma ferramenta para instalar correcções e melhorias específicas em componentes da SAP.
• SAP Solution Manager, enterprise edition – conforme descrito na Secção 2.4
Suporte Essencial para o Desempenho
• Tratamento geral de mensagens por parte da SAP para problemas relativos às Enterprise Support Solutions, incluindo Acordos de Nível de
Serviços para Tempo de Resposta Inicial e Acção de Correcção (para mais informações, consulte a Secção 2.1.1).
• SAP Support Advisory Center – conforme descrito na Secção 2.2.
• Controlos Contínuos de Qualidade – conforme descrito na Secção 2.3.
• Procedimentos globais de análise de causa raiz 24x7 e de escalonamento, de acordo com a secção 2.1 abaixo.
• Análise de Causa Raiz para Código Personalizado: para o código personalizado do Licenciado, criado com o workbench de desenvolvimento
da SAP, a SAP fornece uma análise de causa raiz de suporte essencial para o desempenho, de acordo com o processo de Tratamento Geral
de Mensagens e com os Acordos de Nível de Serviços descritos nas Secções 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3, aplicáveis a mensagens com prioridade
“muito alta” e “alta”. Se o código personalizado do Licenciado estiver documentado conforme os padrões da SAP em vigor no momento (para
detalhes, consulte http://service.sap.com/), a SAP pode fornecer orientação ao Licenciado na resolução de problemas
Outros Componentes, Metodologias, Conteúdo e Participação na Comunidade
• Componentes e agentes de monitorização para sistemas com a finalidade de monitorizar os recursos disponíveis e recolher informações
sobre o status do sistema das Enterprise Support Solutions (por exemplo, SAP EarlyWatch Alert).
• Os modelos e casos de teste pré-configurados são normalmente entregues através do SAP Solution Manager, enterprise edition. Além disso,
o SAP Solution Manager, enterprise edition, presta assistência ao Licenciado nas actividades de teste através de funcionalidades que
actualmente incluem:
o
Administração de testes para as Enterprise Support Solutions, utilizando as funcionalidades fornecidas como parte do SAP
Solution Manager, enterprise edition
o
Controlo de Qualidade para a administração de ”Quality-Gates“
o
Ferramentas fornecidas pela SAP para testes automáticos
o
Ferramentas fornecidas pela SAP para prestar assistência na optimização do âmbito dos testes de regressão. Estas ferramentas
suportam a identificação dos processos empresariais afectados por uma alteração planeada das Soluções de Software da SAP,
fornecem recomendações relativas ao âmbito dos testes e criam planos de teste (para detalhes, consulte http://service.sap.com/).
• Conteúdo e ferramentas adicionais concebidas para ajudar a aumentar a eficiência, que podem incluir metodologias de implementação e
procedimentos padrão, um guia de implementação (IMG) e conjuntos de configurações de negócio (CCNs).
• Acesso a directrizes através do SAP Service Marketplace, que podem incluir processos de implementação e operação, bem como conteúdo
concebido para ajudar a reduzir custos e riscos. Esse conteúdo inclui actualmente:
o
Operações de Soluções “End-to-End”: prestam assistência ao Licenciado na optimização das operações “end-to-end” da Solução
de Software da SAP do Licenciado.
o
Metodologia Run SAP: presta assistência ao Licenciado na gestão de aplicações, operações de processos empresariais e
administração da plataforma tecnológica SAP NetWeaver®, e actualmente inclui:

Os padrões da SAP para operações de soluções

O “roadmap” de Run SAP para a implementação de operações de soluções ponta a ponta

Ferramentas que incluem a solução de gestão de aplicações SAP Solution Manager, enterprise edition. Para obter mais
informações sobre a metodologia Run SAP, consulte http://service.sap.com/runsap
• Participação na comunidade de clientes e parceiros da SAP (através do SAP Service Marketplace), que fornece informações sobre as
melhores práticas de negócios, ofertas de serviços etc.
2.1. Tratamento Geral de Mensagens e Acordo de Nível de Serviços (SLA). Na eventualidade de o Licenciado notificar a SAP da existência
de avarias, esta última fornecerá suporte ao Licenciado, disponibilizando informações sobre como corrigir, evitar e contornar esses erros. O
principal canal para esse suporte será a infra-estrutura de suporte fornecida pela SAP. O Licenciado pode enviar uma mensagem de erro em
qualquer altura. Todas as pessoas envolvidas no processo de resolução de mensagens podem, em qualquer altura, aceder ao status da
mensagem. Para mais detalhes sobre a definição de prioridades de mensagens, consulte a Nota SAP 67739.
Em casos excepcionais, o Licenciado pode igualmente contactar a SAP por telefone. Para esse contacto (e conforme o disposto), a SAP
necessita que o Licenciado forneça acesso remoto, tal como o especificado na Secção 3.2(iii).
Os seguintes Acordos de Nível de Serviços (“SLA” ou “SLAs”) são aplicáveis a todas as mensagens de suporte do Licenciado que a SAP aceita
como tendo Prioridade 1 ou 2 e que cumprem os pré-requisitos aqui dispostos. Esses SLAs terão início no primeiro trimestre do ano completo
posterior à Data de Efectivação desde Anexo. No sentido em que é aqui utilizado, “Trimestre do Ano” é o período de três meses que termina a 31
de Março, 30 de Junho, 30 de Setembro e 31 de Dezembro, respectivamente, para qualquer ano civil.
2.1.1 SLA para Tempos de Resposta Iniciais:
a. Mensagens de Suporte de Prioridade 1 (“Muito alta”). A SAP deverá responder a mensagens de suporte de Prioridade 1 no prazo de uma
(1) hora (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana) após ter recebido essas mensagens de suporte de Prioridade 1. É atribuída a
Prioridade 1 a uma mensagem, se o problema tiver consequências muito graves para as transacções empresariais habituais e se não for possível
executar trabalho urgente e crítico para o negócio. Isto é habitualmente causado pelas circunstâncias seguintes: falha de todo o sistema, avarias
das funções SAP centrais no Sistema Produtivo ou Principais Problemas.
b. Mensagens de Suporte de Prioridade 2 (“Alta”). A SAP deverá responder a mensagens de suporte de Prioridade 2 no prazo de quatro (4)
horas após ter recebido essas mensagens de suporte de Prioridade 2, durante o Horário de Expediente da SAP. É atribuída a Prioridade 2 a uma
mensagem, se as transacções empresariais habituais num Sistema Produtivo forem seriamente afectadas e não for possível executar as tarefas
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básicas. Isto é causado por funções incorrectas ou inoperáveis no sistema da SAP, que são necessárias para executar tais transacções e/ou
tarefas.
2.1.2 SLA para Tempo de Resposta de Acções de Correcção para Mensagens de Suporte de Prioridade 1: a SAP deverá fornecer uma solução,
solução alternativa ou plano de acção para a resolução (“Acção de Correcção”) da mensagem de suporte de Prioridade 1 do Licenciado num
prazo de quatro (4) horas (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana) após ter recebido essa mensagem de suporte de Prioridade 1 (“SLA
para Acção de Correcção”). Caso seja apresentado ao Licenciado um plano de acção como Acção de Correcção, esse plano de acção deverá
incluir: (i) o status do processo de resolução; (ii) os próximos passos planeados, incluindo a identificação dos recursos SAP responsáveis; (iii) as
acções do Licenciado necessárias para suportar o processo de resolução; (iv) na medida do possível, as datas planeadas para as acções da SAP
e (v) a data e hora para a actualização de status seguinte da SAP. As actualizações subsequentes de status deverão incluir um resumo das
acções efectuadas até ao momento, os próximos passos planeados e a data e hora para a actualização de status seguinte. O SLA para Acção de
Correcção refere-se exclusivamente à parte do tempo de processamento em que a mensagem está a ser processada pela SAP (“Tempo de
Processamento”). O Tempo de Processamento não inclui o tempo em que a mensagem se encontra no status “Acção do Cliente” ou “Solução
Proposta pela SAP”, em que (a) o status Acção do Cliente significa que a mensagem de suporte foi entregue ao Licenciado e (b) o status Solução
Proposta pela SAP significa que a SAP forneceu uma Acção de Correcção tal como o aqui descrito. O SLA para Acção de Correcção será
considerado cumprido se, em quatro (4) horas de tempo de processamento a SAP propuser uma solução, uma solução alternativa ou um plano de
acção, ou se o Licenciado aceitar reduzir o nível de prioridade da mensagem.
2.1.3 Pré- requisitos e Exclusões.
2.1.3.1 Pré-requisitos. Os SLAs serão apenas aplicados se forem cumpridos os seguintes pré-requisitos para mensagens de suporte: (i) em
todos os casos, com excepção da Root Cause Analysis (Diagnóstico de incidências) para Código Personalizado ao abrigo da Secção 2, as
mensagens de suporte estão relacionadas com versões das Enterprise Support Solutions, classificadas pela SAP com o status de remessa
“remessa ilimitada”; (ii) as mensagens de suporte são enviadas em inglês pelo Licenciado através do SAP Solution Manager, enterprise edition, de
acordo com o procedimento de logon, válido no momento, para o processamento de mensagens de suporte da SAP, que contém os detalhes
relevantes necessários (como descrito na Nota SAP 16018 ou qualquer Nota SAP futura que substitua a Nota SAP 16018), para que a SAP possa
tomar medidas em relação ao erro notificado; (iii) as mensagens de suporte estão relacionadas com uma versão de produto das Enterprise
Support Solutions, incorporada na manutenção base ou na manutenção alargada.
Para mensagens de suporte de Prioridade 1, o Licenciado deve cumprir os seguintes pré-requisitos adicionais: (a) o problema e respectivo
impacto empresarial são descritos de modo suficientemente detalhado para que a SAP possa aceder ao problema; (b) o Licenciado disponibiliza
para a comunicação com a SAP, vinte e quatro horas (24) por dia, sete (7) dias por semana, uma pessoa de contacto com habilitações orais de
inglês, com formação e conhecimentos suficientes para ajudar a resolver a mensagem de Prioridade 1, em conformidade com as obrigações do
Licenciado aqui dispostas e (c) é disponibilizada uma pessoa de contacto do Licenciado para abrir uma ligação remota com o sistema e fornecer
os dados de logon necessários à SAP.
2.1.3.2 Exclusões. Em particular para o SAP Enterprise Support, os seguintes tipos de mensagens de Prioridade 1 são excluídos dos SLAs: (i)
mensagens de suporte referentes a um “release”, versão e/ou funcionalidades das Enterprise Support Solutions desenvolvidos especificamente
para o Licenciado (incluindo, sem limitação, as desenvolvidas pelo Desenvolvimento Personalizado da SAP e/ou por empresas afiliadas da SAP),
com excepção de código especializado criado com o workbench de desenvolvimento da SAP; (ii) mensagens de suporte referentes a versões de
país que não fazem parte das Enterprise Support Solutions, sendo antes criadas como complementos, ampliações ou alterações de parceiro, são
expressamente excluídas, mesmo que estas versões de país tenham sido criadas pela SAP ou por uma empresa afiliada da SAP; (iii) o motivo da
mensagem de suporte não é uma avaria, mas uma funcionalidade em falta (“pedido de desenvolvimento”) ou a mensagem de suporte está
atribuída a um pedido de consultoria
2.1.4 Crédito de Nível de Serviços.
2.1.4.1 Será considerado que a SAP cumpriu as suas obrigações a respeito dos SLAs acima mencionados, caso tenha respondido dentro dos
períodos permitidos em noventa e cinco por cento (95%) dos casos totais para todos os SLAs, num Trimestre do Ano. Caso o Licenciado envie
menos de vinte (20) mensagens (no total para todos os SLAs) a respeito dos SLAs acima mencionados, em qualquer Trimestre do Ano durante o
período do Suporte Corporativo, o Licenciado aceita que seja considerado que a SAP cumpriu as suas obrigações a respeito dos SLAs acima
mencionados, se a SAP não tiver excedido o período mencionado do SLA em mais de uma mensagem de suporte, durante o respectivo Trimestre
do Ano.
2.1.4.2. De acordo com o exposto no número anterior, caso os períodos para os SLAs não sejam cumpridos (cada um deles uma “Falha”),
serão aplicáveis as regras e procedimentos seguintes: (i) o Licenciado informará por escrito a SAP sobre qualquer alegada Falha; (ii) a SAP
deverá investigar essas reclamações e disponibilizar um relatório por escrito, provando ou não a legitimidade da reclamação do Licenciado; (iii) o
Licenciado deverá fornecer à SAP uma assistência adequada, no que respeita aos esforços para corrigir quaisquer problemas ou processos que
impossibilitem a SAP de cumprir os SLAs; (iv) sujeito a esta Secção 2.1.4, e caso seja provada, com base neste relatório, uma Falha da SAP, a
SAP deverá aplicar, na próxima factura referente à Taxa do SAP Enterprise Support do Licenciado, um “Service Level Credit” (“SLC”) igual a um
quarto de ponto percentual (0.25%) da Taxa do SAP Enterprise Support do Licenciado, para o respectivo Trimestre do Ano, para cada Falha
notificada e provada, estando esse crédito sujeito a um limite superior máximo de SLC por Trimestre do Ano de cinco por cento (5%) da Taxa do
SAP Enterprise Support do Licenciado para esse Trimestre. É da responsabilidade do Licenciado notificar a SAP sobre quaisquer SLCs, num
prazo de um mês após o fim de um Trimestre do Ano no qual ocorra uma Falha. Não serão pagas multas, a menos que a SAP receba um aviso
por escrito sobre a reclamação bem fundamentada do Licenciado para SLCs. O SLC mencionado nesta Secção 2.1.4 é o único e exclusivo
recurso do Licenciado no que se refere a qualquer Falha alegada ou real.
2.2 SAP Support Advisory Center. Para a Prioridade 1 e Principais Problemas relacionados directamente com as Enterprise Support Solutions,
a SAP disponibilizará uma unidade global dentro da sua organização de suporte para solicitações relativas ao suporte e essenciais para o
desempenho (o “Support Advisory Center”). O Support Advisory Center irá efectuar as seguintes tarefas de suporte essenciais para o
desempenho: (i) suporte remoto para Principais Problemas – o Support Advisory Center irá actuar como um nível adicional de escalonamento,
possibilitando uma análise de causa raiz 24X7 para a identificação de problemas; (ii) planeamento de entrega de serviços de Controlo Contínuo de
Qualidade em colaboração com a TI do Licenciado, incluindo a programação e a coordenação de entrega; (iii) disponibilização de um relatório do
SAP Enterprise Support a pedido por ano civil ; (iv) certificação primária remota do SAP Customer Center of Expertise caso solicitada pelo
Licenciado e (v) disponibilização de orientação nos casos em que os Controlos Contínuos de Qualidade (conforme definido na Secção 2.3 abaixo),
um plano de acção e/ou recomendações por escrito da SAP demonstrem um status crítico (por exemplo, um relatório CCQ vermelho) das
Enterprise Support Solutions.
Como preparação para a entrega do Controlo Contínuo de Qualidade através do SAP Solution Manager, enterprise edition, a Pessoa de Contacto
do Licenciado e a SAP deverão efectuar em conjunto um serviço de instalação obrigatório (“Avaliação Inicial”) para as Enterprise Support
Solutions. A Avaliação Inicial deverá basear-se nos padrões e documentação da SAP.
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O SAP Support Advisory Center designado terá por idioma o inglês e estará disponível à Pessoa de Contacto do Licenciado (como definido
abaixo) ou seu representante autorizado, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, para solicitações relacionadas com o suporte e
essenciais para o desempenho. Os números de telefone locais ou globais disponíveis são indicados na Nota SAP 560499.
O Support Advisory Center é apenas responsável pelas tarefas relacionadas com o suporte e essenciais para o desempenho acima mencionadas,
na medida em que estas tarefas estão directamente relacionadas com problemas ou escalonamentos relativos às Enterprise Support Solutions.
2.3 Controlo Contínuo de Qualidade da SAP. No caso de situações críticas relativas à Solução de Software da SAP (como Go Live, “upgrade”,
migração ou Principais Problemas), a SAP fornecerá, pelo menos, um Controle Contínuo de Qualidade (o “Controle Contínuo de Qualidade” ou
“CCQ”) por ano civil para cada Solução de Software da SAP.
O CCQ pode ser constituído por uma ou várias Sessões de Serviço remotas, manuais ou automáticas. A SAP pode fornecer outros CCQs nos
casos em que são notificados alertas vitais pelo SAP EarlyWatch Alert ou naqueles casos em que o Licenciado e o SAP Advisory Center acordam
mutuamente que tal serviço é necessário para tratar um Principal Problema. Detalhes, como o tipo exacto ou as prioridades de um CCQ e as
tarefas da SAP e os deveres de cooperação do Licenciado, deverão ser acordados mutuamente pelas partes. No fim de um CCQ, a SAP
fornecerá ao Licenciado um plano de acção e/ou recomendações por escrito.
O Licenciado reconhece que parte ou a totalidade das sessões CCQ podem ser fornecidas pela SAP e/ou por um parceiro certificado da SAP, na
qualidade de subcontratado da SAP e com base nos padrões e metodologias CCQ da SAP. O Licenciado aceita fornecer os recursos adequados,
incluindo, sem limitação, equipamento, dados, informações e pessoal adequado e cooperante, para facilitar a entrega dos CCQs aqui descritos.
O Licenciado reconhece que a SAP limita a reprogramação de CCQ a um máximo de três vezes por ano. A reprogramação deve ser efectuada,
pelo menos, 5 dias úteis antes da data planeada de entrega. Se o Licenciado não cumprir estas directrizes, a SAP não é obrigada a entregar o
CCQ anual ao Licenciado.
2.4 SAP Solution Manager, enterprise edition, no SAP Enterprise Support.
2.4.1 O SAP Solution Manager, enterprise edition (e qualquer sucessor do SAP Solution Manager, enterprise edition, fornecido aqui) estará
sujeito ao Contrato e só existe para os seguintes efeitos no SAP Enterprise Support: (i) entrega do SAP Enterprise Support e de serviços de
suporte para Soluções do Licenciado, incluindo a entrega e instalação de software e de manutenção tecnológica para as Enterprise Support
Solutions; e (ii) gestão do ciclo de vida de aplicações para Soluções do Licenciado e quaisquer outros componentes de software e recursos TI
licenciados ou obtidos de outro modo pelo Licenciado de terceiros, desde que tal software, componentes de software e recursos de TI sejam
executados em conjunto com as Enterprise Support Solutions e sejam necessários para concluir os processos empresariais do Licenciado, tal
como descrito na documentação da solução no SAP Solution Manager, enterprise edition, (“Recursos suportados adicionalmente”). Essa gestão
do ciclo de vida de aplicações está limitada exclusivamente ao seguinte:
• implementação, configuração, teste, operações, melhoria contínua e diagnóstico
• gestão de incidentes (service desk), gestão de problemas e gestão de pedidos de alteração, tal como disponibilizado pela utilização da
tecnologia SAP CRM, integrada no SAP Solution Manager, enterprise edition
• administração, monitorização, criação de relatórios e “business intelligence”, tal como disponibilizado pela utilização da tecnologia SAP
NetWeaver, integrada no SAP Solution Manager, enterprise edition. “Business intelligence” pode também ser efectuada desde que o
software SAP BI adequado esteja licenciado pelo Licenciado como parte das Enterprise Support Solutions.
Para a gestão do ciclo de vida e aplicações, conforme o disposto na secção 2.4.1(ii) acima, o Licenciado não necessita de uma licença de
pacote separada para o SAP CRM. O Licenciado deve dispor das licenças de Utilizador Designado adequadas para utilizar o SAP Solution
Manager.
2.4.2 O SAP Solution Manager, enterprise edition, não pode ser utilizado para outros efeitos além dos acima mencionados. Sem limitação da
restrição acima mencionada, o Licenciado não utilizará o SAP Solution Manager, enterprise edition, para (i) cenários CRM, tais como planos de
serviços, contratos, gestão de confirmações de serviço, com excepção dos cenários CRM expressamente mencionados na Secção 2.4.1; (ii) tipos
de utilização do SAP NetWeaver além dos acima mencionados ou (iii) gestão do ciclo de vida de aplicações e, em especial, a gestão de incidentes
(service desk), com excepção das Soluções do Licenciado e dos Recursos Suportados Adicionalmente e (iv) funcionalidades de serviços
partilhados não TI, incluindo mas não se limitando a Recursos Humanos, Finanças ou Aprovisionamento.
2.4.3 A SAP, a título próprio, poderá actualizar pontualmente no SAP Service Marketplace em http://service.sap.com/solutionmanager, os casos
de utilização para o SAP Solution Manager, enterprise edition, conforme esta Secção 2.4.
2.4.4 O SAP Solution Manager, enterprise edition, poderá apenas ser utilizado durante a vigência deste Anexo e pelos Utilizadores Designados
licenciados pelo Licenciado, estando sujeito aos direitos licenciados para o Software e exclusivamente para efeitos de suporte do Licenciado,
relacionados com a SAP, como suporte para as operações empresariais internas do Licenciado. O direito de utilizar funcionalidades do SAP
Solution Manager, enterprise edition, no SAP Enterprise Support diferentes das mencionadas em cima está sujeito a um contrato separado, por
escrito, com a SAP, mesmo que essas funcionalidades possam ser acedidas pelo ou estejam relacionadas com o SAP Solution Manager,
enterprise edition. Não obstante a limitação anterior no que se refere a Utilizadores Designados, o Licenciado terá direito a permitir que qualquer
um dos seus funcionários utilize “self-services Web” no SAP Solution Manager, enterprise edition, durante a vigência deste Anexo, com o único
propósito de criar pedidos de suporte e de solicitar informações de conclusão e de status dos pedidos de suporte, directamente relacionados com
as Soluções do Licenciado e com os Recursos Suportados Adicionalmente.
2.4.5 Caso o Licenciado rescinda o SAP Enterprise Support e receba o SAP Standard Support, em conformidade com a Secção 6, a utilização
por parte do Licenciado do SAP Solution Manager, enterprise edition, no SAP Enterprise Support, deverá terminar. Posteriormente, a utilização
por parte do Licenciado do SAP Solution Manager, enterprise edition, será regulada pelos termos e condições do Anexo SAP Standard Support.
2.4.7 A utilização do SAP Solution Manager, enterprise edition, poderá não ser oferecida pelo Licenciado como um serviço a terceiros, mesmo
que esses terceiros possuam Software da SAP licenciado e Utilizadores Designados licenciados, partindo do princípio que esses terceiros
autorizados a aceder ao Software da SAP conforme o disposto no Contrato possam ter acesso ao SAP Solution Manager, enterprise edition,
somente para efeitos de suporte relacionados com a SAP para o suporte das operações empresariais internas do Licenciado, de acordo com os
termos deste Anexo.
3.

Responsabilidades do Licenciado.
3.1 Gestão de Programas do SAP Enterprise Support. De modo a receber o SAP Enterprise Support aqui descrito, o Licenciado deverá
designar uma pessoa de contacto com habilitações orais de inglês no seu SAP Customer Center of Expertise para o Support Advisory Center
(“Pessoa de Contacto”) e deverá fornecer igualmente informações de contacto (em especial, o endereço de e-mail e o número de telefone) através

SAP Confidential
ptAF (2-2011)

Página 4

dos quais a Pessoa de Contacto, ou o respectivo representante autorizado, possa ser contactado em qualquer momento. A Pessoa de Contacto
do Licenciado deve ser o representante autorizado do Licenciado, habilitado a tomar as decisões necessárias pelo Licenciado ou de as
providenciar sem atrasos excessivos.
3.2 Outros Requisitos. De modo a receber o SAP Enterprise Support aqui descrito, o Licenciado deve ainda cumprir os seguintes requisitos:
(i) Continuar a pagar todas as Taxas de Serviço de Enterprise Support, de acordo com o Contrato e com este Anexo.
(ii) Cumprir as suas obrigações ao abrigo do Contrato e deste Anexo.
(iii) Fornecer e manter acesso remoto através de um procedimento técnico padrão definido pela SAP e conceder à SAP todas as autorizações
necessárias, em particular para a análise remota de problemas como parte do tratamento de mensagens. Esse acesso remoto deve ser
concedido sem restrições relativas à nacionalidade do(s) funcionário(s) da SAP que processa(m) as mensagens de suporte ou ao país em que se
encontra(m). O Licenciado reconhece que a não concessão de acesso pode levar a atrasos no processamento de mensagens e no fornecimento
de correcções, ou pode impossibilitar a SAP de fornecer ajuda de forma eficiente. Os componentes de software necessários devem igualmente
estar instalados para os serviços de suporte. Para mais detalhes, consulte a Nota SAP 91488.
(iv) Estabelecer e manter um SAP Customer CoE certificado que cumpra os requisitos indicados na Secção 4 abaixo.
(v) Ter instalado, configurado e estar a utilizar de forma produtiva um sistema de software do SAP Solution Manager, enterprise edition, com os
níveis de “patch” mais recentes para Base, assim como os Support Packages mais recentes do SAP Solution Manager, enterprise edition.
(vi) Activar o SAP EarlyWatch Alert para os Sistemas Produtivos e transmitir os dados ao sistema produtivo do SAP Solution Manager, enterprise
edition, do Licenciado. Consulte a Nota SAP 1257308 para informações relativas à configuração deste serviço.
(vii) Executar a Avaliação Inicial, como o descrito na Secção 2.2, e implementar todas as recomendações da SAP, classificadas como obrigatórias.
(viii) Estabelecer uma ligação entre a instalação do SAP Solution Manager, enterprise edition, do Licenciado e a SAP e uma ligação entre as
Enterprise Support Solutions e a instalação do SAP Solution Manager, enterprise edition, do Licenciado. O Licenciado deverá manter a estrutura
da solução e os processos empresariais centrais no sistema SAP Solution Manager, enterprise edition, do Licenciado para todos os Sistemas
Produtivos e outros sistemas ligados aos Sistemas Produtivos. O Licenciado deverá documentar quaisquer projectos de implementação ou de
“upgrade” no sistema SAP Solution Manager, enterprise edition, do Licenciado.
(ix) Para viabilizar e activar totalmente o SAP Solution Manager, enterprise edition, o Licenciado deverá seguir a documentação aplicável.
(x) O Licenciado aceita manter registos adequados e actuais de todas as alterações e, se necessário, fornecer prontamente estes registos à SAP.
(xi) Enviar todas as mensagens de erro através da infra-estrutura de suporte SAP válida naquele momento, disponibilizada, de tempos a tempos,
pela SAP através de actualizações, “upgrades” ou complementos.
(xii) Informar imediatamente a SAP sobre quaisquer alterações nas instalações e nos Utilizadores Designados do Licenciado e sobre todas as
outras informações relevantes para as Enterprise Support Solutions.
4.

Customer Center of Expertise.
4.1 Função do Customer Center of Expertise. De modo a tirar partido de todo o valor potencial fornecido como parte do SAP Enterprise
Support, o Licenciado deve estabelecer um Customer Center of Expertise (“Customer Center of Expertise”, ou “Customer CoE”). O Customer CoE
é designado pelo Licenciado como um ponto de contacto central para a interacção com a organização de suporte da SAP. Como um centro
permanente de conhecimentos especializados, o Customer CoE suporta a implementação, inovação e operação eficientes e a qualidade dos
processos empresariais e dos sistemas do Licenciado relacionados com a Solução de Software da SAP, baseada na metodologia Run SAP
fornecida pela SAP (para mais informações sobre a metodologia Run SAP, consulte http://service.sap.com/runsap). O Customer CoE deve
abranger todas as operações principais do processo empresarial. A SAP recomenda que a implementação do Customer CoE seja iniciada como
um projecto executado paralelamente aos projectos de implementação técnica e funcional.
4.2 Funções Básicas do Customer COE. O Customer CoE deve cumprir as seguintes funções básicas:

• Support Desk: configuração e operação de um “support desk” com um número suficiente de consultores de suporte para as plataformas de
infra-estrutura/aplicação e as aplicações relacionadas, durante o horário habitual de trabalho local (pelo menos, 8 horas por dia, 5 dias (de
segunda a sexta-feira) por semana). O processo de suporte e as qualificações do Licenciado serão analisados em conjunto na estrutura do
processo de planeamento de serviços e da auditoria de certificação.
• Administração de contratos: processamento de contratos e licenças juntamente com a SAP (auditoria de licenças, facturação de manutenção,
processamento de solicitações sobre contrato, registo mestre do utilizador e gestão de dados de instalação).
• Coordenação de solicitações de inovação: agrupamento e coordenação de pedidos de desenvolvimento do Licenciado e/ou qualquer um dos
seus afiliados, desde que esses afiliados tenham direito a utilizar as Enterprise Support Solutions, ao abrigo do Contrato. Nesta função, o
Customer CoE deve igualmente estar habilitado para funcionar como uma interface com a SAP, de modo a tomar todas as medidas e decisões
necessárias para evitar alterações desnecessárias das Enterprise Support Solutions e para garantir que as alterações planeadas são consonantes
com o software e a estratégia de lançamento da SAP.
• Gestão de informações: distribuição de informações (por exemplo, demonstrações internas, eventos de informação e marketing) sobre as
Enterprise Support Solutions e o Customer CoE dentro da organização do Licenciado.
• Planeamento CCQ e de outros serviços remotos: o Licenciado participa regularmente num processo de planeamento de serviços com a SAP.
O planeamento de serviços começa durante a implementação inicial, sendo depois continuado de forma regular.
4.3 Certificação do Customer COE. O Licenciado deve estabelecer um Customer CoE certificado, de acordo com a situação seguinte que
ocorrer em último lugar: (i) num prazo de doze (12) meses após a Data de Efectivação ou (ii) num prazo de seis (6) meses após o Licenciado ter
começado a utilizar pelo menos uma das Enterprise Support Solutions, em modo operacional, para as operações empresariais habituais. Para
obter a certificação primária do Customer CoE da SAP em vigor no momento, ou a re-certificação da SAP, o Customer CoE é sujeito a um
procedimento de auditoria. Informações detalhadas sobre o processo e condições de certificação inicial e de re-certificação, bem como
informações sobre os níveis de certificação disponíveis, estão disponíveis no SAP Service Marketplace (http://service.sap.com/coe)
5.

Taxas do serviço Enterprise Support. As Taxas do SAP Enterprise Support deverão ser pagas antecipadamente todos os anos e deverão ser
indicadas nos Apêndices ou de outros documentos juntos ao Contrato. Após o Período Inicial de Vigência (tal como o definido nos apêndices ou
documentos da ordem aplicáveis), quaisquer limitações em termos de aumentos das Taxas do SAP Enterprise Support estarão sujeitas ao
cumprimento, por parte do Licenciado, dos requisitos previstos para o Customer CoE acima mencionados.

6.

Rescisão
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6.1 O SAP Enterprise Support pode ser rescindido por qualquer uma das partes mediante notificação por escrito, três (3) meses (i) antes do fim
do Período Inicial de Vigência e (ii) posteriormente, antes do início do período de renovação seguinte. Qualquer rescisão, desde que esteja em
conformidade com o acima disposto, entrará em vigor no fim do período de vigência do SAP Enterprise Support então em vigor, durante o qual o
aviso de rescisão é recebido pela parte respectiva. Sem prejuízo do atrás mencionado, a SAP poderá resolver o serviço de manutenção SAP
Enterprise Support, devendo, para o efeito, notificar o Licenciado, por escrito, com um mês de antecedência, com fundamento no não pagamento,
por parte do Licenciado, de quaisquer dos montantes devidos pelo SAP Enterprise Support.
6.2 Não obstante os direitos do Licenciado dispostos na Secção 6.1, e desde que o Licenciado não se encontre em incumprimento de quaisquer
obrigações ao abrigo do Contrato, o Licenciado pode optar pelo SAP Standard Support mediante notificação por escrito à SAP de três (3) meses
(i) relativamente a todos os pedidos de suporte que se baseiam apenas numa renovação por ano civil, antes do início do período de renovação
que se segue ao Período Inicial de Vigência que começou com o primeiro pedido do SAP Enterprise Support por parte do Licenciado, ou (ii)
relativamente a todos os pedidos de suporte que não se baseiam apenas numa renovação por ano civil, antes do início do primeiro período de
renovação em qualquer ano civil subsequente ao Período Inicial de vigência que começou com o primeiro pedido de SAP Enterprise Support por
parte do Licenciado. Essa opção deve ser mencionada pelo Licenciado na carta de rescisão e deve rescindir o SAP Enterprise Support, com
efeitos a partir do início do SAP Standard Support. Tal opção deve ser aplicada a todas as Enterprise Support Solutions e deve cumprir os termos
e condições da SAP em vigor no momento para o SAP Standard Support, incluindo mas não se limitando à determinação de preços. A SAP e o
Licenciado deverão elaborar uma emenda ou outro documento relativamente ao Contrato, celebrando a opção feita pelo Licenciado e os termos e
condições da SAP em vigor no momento.
6.3 Para evitar qualquer dúvida, a rescisão do SAP Enterprise Support ou a opção de subscrição de outro tipo de Serviço de Suporte da SAP pelo
Licenciado, de acordo com as disposições de opção de Serviços de Suporte deste Contrato, será rigorosamente aplicada a todas as licenças
incluídas no Contrato, apêndices, anexos, adendas e documentos da ordem, e qualquer rescisão parcial do SAP Enterprise Support ou opção
parcial do SAP Enterprise Support pelo Licenciado não será permitida, no que respeita a qualquer parte do Contrato, aos seus apêndices, anexos,
adendas, documentos da ordem ou deste Anexo.
7.

Verificação. Para verificar o cumprimento dos termos deste Anexo, a SAP terá o direito de monitorizar periodicamente (pelo menos, uma vez por
ano e de acordo com os procedimentos padrão da SAP) (i) a exactidão das informações fornecidas pelo Licenciado e (ii) a utilização por parte do
Licenciado do SAP Solution Manager, enterprise edition, de acordo com os direitos e restrições definidos na Secção 2.4.

8.

Restabelecimento. Caso o Licenciado opte por não iniciar o SAP Enterprise Support no primeiro dia do mês a seguir à entrega inicial das
Enterprise Support Solutions, ou se o SAP Enterprise Support for rescindido de acordo com a Secção 6 acima ou recusado pelo Licenciado por
um determinado período de tempo e subsequentemente solicitado ou restabelecido, a SAP irá facturar ao Licenciado as Taxas acumuladas do
SAP Enterprise Support associadas a este período de tempo, mais uma taxa de restabelecimento.

9.

Outros Termos e Condições.
9.1 O âmbito do SAP Enterprise Support oferecido pela SAP pode ser alterado anualmente pela SAP em qualquer momento, estando sujeito a um
aviso por escrito com três meses de antecedência.
9.2 O Licenciado confirma que obteve todas as licenças para as Soluções do Licenciado.
9.3 No caso de o Licenciado ter direito a receber um ou vários serviços por ano civil, (i) o Licenciado não terá direito a receber esses serviços no
primeiro ano civil, se a Data de Efectivação deste Anexo for posterior a 30 de Setembro e (ii) o Licenciado não terá direito a transferir um serviço
para o ano seguinte, caso não tenha utilizado esse serviço.
9.4 A NÃO UTILIZAÇÃO DO SAP ENTERPRISE SUPPORT FORNECIDO PELA SAP PODE IMPEDIR A SAP DE IDENTIFICAR E AJUDAR A
CORRIGIR POTENCIAIS PROBLEMAS, O QUE, POR SUA VEZ, PODERÁ RESULTAR NUM DESEMPENHO INSATISFATÓRIO DO
SOFTWARE, PELO QUAL A SAP NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA.
9.5 Caso a SAP efectue o licenciamento de software de terceiros para o Licenciado ao abrigo do Contrato, a SAP deverá fornecer SAP Enterprise
Support relativamente a esse software de terceiros, na medida em que esse terceiro disponibilize à SAP esse Suporte Corporativo. O Licenciado
pode ter de efectuar um “upgrade” para versões mais recentes dos seus sistemas operativos e bases de dados para receber o SAP Enterprise
Support. Caso o respectivo fornecedor ofereça uma extensão do suporte para o próprio produto, a SAP pode oferecer essa extensão do suporte
ao abrigo de um contrato separado por escrito, por uma taxa adicional.
9.6 O SAP Enterprise Support é fornecido de acordo com as actuais fases de manutenção das versões de software da SAP, tal como mencionado
em http://service.sap.com/releasestrategy.
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