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Hizmetlerin Kapsamı – SAP Yazılım Desteği – STANDART DESTEK  
 

1 Giriş  

 

İşbu Yazılım Desteği Sözleşmesi SAP Yazılımı ile ilgili olarak SAP Standart Destek 

Hizmetlerinin Hizmetler Kapsamını belirtmektedir. SAP Standart Yazılımı (bundan böyle 

“Yazılım” olarak anılacaktır) SAP Deutschland SE’nin standart yazılımı (bundan böyle “SAP” 

olarak anılacaktır) anlamına gelecektir.  

 

Yazılım Destek Hizmetleri tamamen veya kısmen olmak üzere Itelligence’ın altyüklenicileri 

tarafından sağlanabilmektedir. Müşteri işbu vesileyle buna açık surette muvafakat 

etmektedir. Müşteri ayrıca, Itelligence’ın, ilave kullanıma yönelik olmak üzere SAP gibi tüm 

müşteri ilintili bilgileri herhangi bir altyükleniciye aktarma hakkını haiz olduğunu açık surette 

kabul etmektedir.  

 

2 Desteklenen Yazılım  

 

2.1 Itelligence, Yazılımı prensip olarak mevcut versiyonunda sürdürecektir. SAP 

Yazılımının önceki versiyonları ancak Itelligence tarafından, SAP’nin Online-Bilgi 

platformunda mevcut olan (bundan böyle SAP Hizmet Pazaryeri olarak anılacaktır), SAP’nin 

mevcut sürüm stratejisinin durumuna göre sürdürülecektir.  

 

2.2 Itelligence yalnızca Yazılımdaki hatalarla ilişkili olarak destek verecektir; bu bilhassa 

Müşterinin tarafında yazılımın uyarlamaları nedeniyle görülen problemlerle ilgili hiçbir 

destek verilmeyeceği anlamına gelmektedir. Sözü edilen, Yazılımın, ilgili dokümantasyonda 

belirtilen bir başka donanım ortamında ve/veya bir başka yazılım ortamında kullanımı 

nedeniyle veya Yazılımın hatalı bir donanım üzerinde kullanımı nedeniyle görülen 

problemler açısından da geçerlidir.  

 

2.3 İşbu Sözleşmenin kapsamı dâhilinde, söz konusu ürünler Yazılımla birlikte teslim 

edilmiş olsa dahi, Müşterinin Kullanım Haklarını satın almadığı Itelligence ürünleri 

açısından, Yazılım Destek Sözleşmesinin akdedilmediği ve/veya bu durumdaki münferit 

yazılımlar açısından Itelligence, Üçüncü Kişi ürünlerine yönelik Yazılım Destek hizmetlerini 

bilhassa sağlamayacaktır.  

 

2.4 İşbu Sözleşmenin kapsamı dahilinde, örneğin uygun olmayan kullanım, Nihai 

Kullanıcıların yetersiz eğitimi veya herhangi bir eksik veya hatalı işletme konsepti nedeniyle 

meydana gelen, Yazılımdaki hatalara atfedilemeyen problemlere yönelik Yazılım Destek 

Hizmetlerini Itelligence bilhassa sağlamayacaktır. Hata bildirim belgeleri ile ilgili değil de 

bilgi ve/veya tavsiye ile ilgili taleplerin işleme konulması ayrı bir Danışmanlık Sözleşmesiyle 

kapsama alınacak veya böyle bir sözleşme akdedilmemişse ayrı bir sipariş kapsamına 

alınacaktır. Bu aynı zamanda bir ücrete tabi olmak üzere sadece üreticiyle açıklığa 

kavuşturulabilecek olanlar gibi ilave maliyetler yaratan sorular açısından da geçerli 

olacaktır. İlave maliyetler yaratan hizmetler bir ücrete tabi olmak üzere ilave hizmetler olarak 

açıkça kabul edildikten sonra ifa edilecektir. Tavsiye ve Destek arasındaki farklılığa ilişkin 

ilave bilgiler SAP Not 83020’de bulunabilir.  

 

3 SAP Yazılımının Yazılım Destek Aşamaları 

 

SAP Standart Destek Hizmetleri SAP Yazılım Sürümünün, konumlandırıldığı Yazılım 

Desteği aşamaları dahilinde aşağıda ana hatlarıyla belirtildiği şekilde sağlanacaktır. Spesifik 

bir SAP Yazılım Sürümü ile ilgili Hizmetlerin Kapsamı işbu sürüme uygulanabilir ilgili Yazılım 

Desteği aşamasına bağlı bulunmaktadır. İlgili Yazılım Desteği aşamaları SAP Yazılımının 

uygulamaya konulan sürümüne atıfta bulunmaktadır. Aşağıda tanımlanan Yazılım Desteği 

aşamaları SAP NetWeaver’ın yanı sıra SAP Business Suite açısından uygulanabilecektir. 

Sapma gösteren Yazılım Desteği aşamaları ürün paketleri dahilindeki SAP 

BusinessObjects-Portfolio’ya uygulanabilecektir.  

 

a) Yaygın Yazılım Desteği 

Ana Yaygın Desteği bir Yazılım versiyonu ile ilgili ilk Yazılım Desteği aşamasıdır. Söz 

konusu aşama SAP’nin Müşteriye Sürüm Tarihi ile başlamaktadır. Yaygın Yazılım Desteği 

süresi açısından, Müşteri SAP desteğiyle burada tanımlanan tüm Hizmetleri alacaktır.  

 

b) Genişletilmiş Yazılım Desteği 

Yaygın Yazılım Desteği süresini takiben, Genişletilmiş Yazılım Desteği SAP Yazılımın belirli 

versiyonları için sağlanabilir. Genişletilmiş Yazılım Desteği Aşaması süresince, Yazılım 

Destek hizmetlerinin kapsamı Yaygın Desteği Aşamasının SAP Desteğine uyacaktır. Belirli 

versiyonlar açısından bazı sınırlamalar geçerli olabilir; bunun anlamı, SAP Desteğinin 

kapsamının sapma gösterebileceği veya sınırlanabileceğidir. Genişletilmiş Yazılım 

Desteğinin süresi ve kapsamı her bir versiyon için münferiden tanımlanacaktır. Genişletilmiş 

Yazılım Desteğinin mevcudiyeti, kapsamı ve sınırlamaları konusunda ayrıntılı bilgi 

www.service.sap.com/maintenance adresinde mevcuttur. Genişletilmiş Yazılım Desteği 

opsiyonel bir teklif olup taraflar arasında başka hiçbir şey üzerinde mutabık kalınmadığı 

takdirde, ilk SAP Desteğine ilave olarak ayrı bir sözleşmenin akdedilmesini gerektirmektedir. 

Genişletilmiş Yazılım Desteği ile ilgili fiyatlar talep halinde hazır bulundurulur.   

 

c) Müşteriye Özel Yazılım Desteği 

Yaygın Yazılım Desteği süresinin sonunda hiçbir Genişletilmiş Yazılım Desteği sunulmadığı 

takdirde veya Müşterinin sunulan Genişletilmiş Yazılım Desteğinden faydalanmaması 

halinde veya Genişletilmiş Yazılım Desteği süresinin sona ermesi halinde yahut da 

Genişletilmiş Yazılım Desteği sözleşmesinin sona ermesi halinde, Müşteriye Özel Yazılım 

Desteği başlayacaktır. Bu süre boyunca, Müşteri belirli sınırlamalar dahilinde Yazılım 

Destek Hizmetleri alacaktır; bunun anlamı, SAP Desteğinin kapsamının sınırlı olacak 

olmasıdır.Bu konuda ayrıntılı bilgi www.service.sap.com/maintenance adresinde mevcuttur.  

İlave ayrıntılar ise www.service.sap.com/releasestrategy adresinde mevcut bulunmaktadır.  

 

4 Support Yazılım Desteğinin Hizmetler Kapsamı 

 

Itelligence Yazılım Destek Hizmetlerini (bundan böyle “Hizmetler” olarak anılacaktır) 

Müşteriye aşağıdaki şartlarda tanımlanan hizmetler kapsamında  sağlayacaktır. Müşteri, 

Itelligence tarafından sunulan Hizmetlerin tedarikini kabul etmekten sorumludur. . Aksi 

takdirde, Itelligence, kabul edilmeyen Hizmetlerce telafi edilmiş olması 

gereken/olacak/olabilecek Yazılımdaki ve/veya Yazılımla ilgili hatalardan dolayı sorumlu 

olmayacaktır.  

 

4.1 Yazılımın Geliştirilmesi ve Düzeltilmesi  

 

4.1.1 Itelligence, Müşteriye genel olarak Itelligence tarafından teslim edildikçe veya 

hazır bulunduruldukça, Yazılımın ilgili en son versiyonunu sağlayacaktır. Yeni versiyonlar 

işlev eklentileri / uzantıları içerebilir. Müşteri Yazılıma belirli ilave işlevlerin dahil edilmesini 

talep etme hakkını haiz olmayacaktır. Itelligence kendi takdir yetkisinde olmak üzere yeni 

herhangi bir versiyonun kapsamı ile içeriğini tanımlama hakkını haiz olacaktır. Performans 

değişiklikleri Yazılım Devir ve Destek Sözleşmesi Genel Kayıt ve Şartlarının 12’nci 

Maddesine uygun olarak gerçekleştirilecektir.  

 

4.1.2 SAP Yazılımı Yazılım Destek Hizmetlerinin gidişatı süresince, Itelligence, 

Müşteriye ilave SAP Hizmeti Paketleri sağlayacaktır. SAP Hizmet Paketleri, SAP-Sürüm-

Çevriminin dışında sağlanan, SAP tarafından SAP Yazılım iyileştirmelerini içerecektir. SAP 

Hizmet Paketleri SAP Hizmeti Pazaryerinde veya benzer iletişim mecralarında şifre 

korumalı Destek Alanı vasıtasıyla indirilerek sağlanacaktır.   

 

4.2 SAP Bilgi Veritabanı  

Bir problemin işleme konulması açısından, SAP Bilgi Veritabanı (SAP Bildirimleri) Yazılım 

Desteği süresince Müşteriye hazır bulundurulacaktır. SAP Bildirimleri Belge Yazılımı 

hataları ile ilgili düzeltmeler, söz konusu hatalardan kaçınma ve söz konusu hataların geçici 

çözümlerini içermektedir. SAP Bildirimleri, Müşterinin sistemine uygulayabileceği kod 

düzeltmelerini içerebilir. Ayrıca, SAP Bildirimleri (örneğin, kişiye özel hale getirme ayarları 

gibi) tavsiye edilen çözümlerinin yanı sıra müşterilerin başkaca problemleri ile sorularını 

belgelendirmektedir. SAP Bilgi Veritabanı aynı zamanda SAP tarafından sürümü 

yapılmamış, üçüncü kişi ipuçlarını da içermektedir. Müşteri bu nedenle makul olmaları 

açısından üretken kullanımları öncesinde her türlü ve bütün bildirimleri daima kontrol 

etmekle sorumlu olacaktır. Bildirimlerin doğruluğu açısından hiçbir sorumluluk kabul 

edilmeyecektir.  

 

4.3 Destek sistemi  

Etiket Oluşturma ve işleme koyma süreci, günlük olarak Etiket Oluşturma için 0:00’dan 

24:00 saatine kadar mevcut olacak, Itelligence tarafından hazır bulundurulan Destek 

Sistemine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Genel olarak, tüm etiketler/bildirimler (hata 

etiketleri, bilgi ve tavsiye talepleri ve ilave etiket/bildirim türleri) Itelligence’a bu Destek 

Sistemi vasıtasıyla verilecektir. Sadece istisnai durumlarda, örneğin, Destek Sistemine 

erişim mümkün olmadığı takdirde, Itelligence Hizmet Yardım Hattı Etiket Oluşturma için 

hazır bulunacaktır. Itelligence tarafından işleme koyma durumu herhangi bir zamanda 

Müşteri tarafından kontrol edilebilecektir.  

 

4.4 Hizmet Yardım Hattı  

Itelligence, Türkiye Cumhuriyeti dahilinde, Türkiye Cumhuriyeti genelinde gözetilen resmi 

tatiller hariç, Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 08:00’den 18:00’e kadar bir 

Hizmet Yardım hattı işletmektedir.  

 

4.5 Arıza Desteği  

Itelligence gerekli bilgilere sahip, hata veya arızaların işleme konulmasından sorumlu 

olacak personeli hazır bulunduracak ve sağlayacaktır. Müşteri belirli personelin hizmetlerini 

talep etme hakkını haiz olmayacaktır. Itelligence Müşteriyi problem etiketleri ile ilgili olarak 

hata düzeltme, hata önleme ve geçici çözümler konusunda bilgiler sağlamak suretiyle 

destekleyecektir. Bu telefon yoluyla ve/veya yazılı veya elektronik biçimde sağlanan 

rehberler / talimatlar vasıtasıyla gerçekleştirilebilecektir.  

 

SAP Yazılım Destek Hizmetleri ile ilgili olarak, aşağıdakiler geçerli olacaktır: Itelligence 

bozulmanın öncelik seviyesine bağlı olarak (aşağıdaki Madde 4.5.1’e bakınız) normal iş 

saatleri süresince aşağıdaki gibi bir ilk reaksiyon verecektir:   

 

-  Öncelik 1 için (çok yüksek):   1 saat içinde,  

-  Öncelik 2 için (yüksek):   4 saat içinde,  

-  Öncelik 3 için (orta):   1 gün içinde,  

-  Öncelik 4 için (kayıp):    2 gün içinde.  

 

Normal iş saatleri dışında, 1 seviyeli Önceliğe sahip bozulmalar SAP’ye gecikmeksizin 

aktarılacaktır.  

 

Söz konusu ilk reaksiyon süresi içerisinde, Itelligence hata etiketini aldığını teyit edecek ve 

daha sonrasında yetkin bir şekilde reaksiyon gösterecektir.  

 

Yukarıda belirtilen ilk reaksiyon süreleri sadece hata etiketleri açısından geçerli olacaktır. 

Aşağıdakiler açık şekilde hariç tutulmaktadır:  

- Eksik işlevsellik nedeniyle geliştirme talepleri, 

- Danışma talepleri, 

- Genel bilgi talepleri.  

 

Müşteri, hiçbir kesinti söz konusu değilse veya  olmamışsa ve Müşterinin bunu bilmiş olması 

gerekiyorsa veya Itelligence böyle bir etiketi işleme koyma yükümlülüğünde değilse, 

Itelligence tarafından kontrol gerçekleştirme ve öncelikli olarak işleme koyma dolayısıyla 

maruz kalınan, Destek Sistemi vasıtasıyla bir 1’inci Öncelikli hata etiketinden kaynaklanan 

ilave maliyetler dolayısıyla Itelligence’a geri ödemeyapacaktır. Böyle durumlarda, Itelligence 

Müşteriden zararının makul bir şekilde karşılanmasını talep hakkını haiz olacaktır.  

 

4.5.1 Üretim sistemlerine yönelik olarak etiketin işleme konulması süresince önceliklerin 

sınıflandırılması ile ilgili tanım katalogu  

 

Öncelik 1 “Çok Yüksek “ 

 “Çok yüksek” öncelik seviyesine sahip bir etiket işin normal gidişatına çok ciddi bir zararın 

meydana gelmesi halinde gerekçelendirilmiş olmaktadır. Herhangi bir ertelemeye izin 

vermeyen işler gerçekleştirilememektedir. Böyle bir duruma genelde aşağıdaki haller sebep 

olmaktadır:  

- Yazılımın tam hatası  

- Üretim sisteminde Yazılımın merkezî işlevlerinin bozulması 
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- sonraki üç (3) işgünü içerisinde planlı faaliyet başlangıcı veya sürüm 

yükseltmelerinde yaşanan gecikmeler 

- Aksi halde hatanın önemli zararlarla sonuçlanacak olması halinde, etiketin hızlı bir 

işleme koyma durumu gerektirmesi.   

 

Öncelik 2 “Yüksek “ 

Normal iş akışında ciddi bir zarar meydana geldiği takdirde “Yüksek” öncelikli bir etiket 

gerekçelendirilmektedir. Gerekli işler gerçekleştirilememektedir. Böyle bir durumda mevcut 

sürümde acil olarak ihtiyaç duyulan, Yazılım işlevselliğindeki hata veya Yazılım 

işlevselliğinin devre dışı kalması sebep olmaktadır.Böyle bir etiket, işin tüm üretken 

sürecinin ciddi bir kesintiye uğramasına neden olabilir.  

 

Öncelik 3 “Orta”  

 “Orta” öncelikli bir etiket işin normal gidişatında bir zarar meydana geldiği takdirde 

gerekçelendirilmektedir. Böyle bir duruma Yazılımın işlevselliğindeki hata veya Yazılım 

işlevselliğinin devre dışı kalması sebep  olmaktadır.    

 

Öncelik 4 “Düşük”  

“Düşük” öncelikli bir etiket işin normal gidişatı bakımından düşük veya önemsiz bir zarar 

meydana geldiği takdirde gerekçelendirilmektedir. Böyle bir duruma, günlük olarak ihtiyaç 

duyulmayan veya sadece daha az ölçüde kullanılan Yazılımın işlevselliğindeki hata veya 

Yazılım işlevselliğinin devre dışı kalması sebep  olmaktadır.    

 

Test sistemlerindeki benzer problem durumları normal olarak üretim sistemlerindeki gibi 

aşağıdaki seviyede bir öncelik seviyesine yol açacaktır.  

 

4.6 SAP Yazılımı Destek Hizmetlerinin gidişatı süresince Itelligence SAP Çözüm Yöneticisi 
Hizmetleri 
 
SAP Çözüm Yöneticisi Hizmetleri, merkezî SAP Çözüm Yöneticisi ortamı vasıtasıyla 

Itelligence tarafından sağlanacak olup aşağıdaki hizmetleri ihtiva edecektir:  

- SAP Erken İzleme Uyarısı (Early Watch Alert (EWA)) Raporlaması (Müşterinin 

üretken sistemleri için) 

- Gerek duyulduğu takdirde, Itelligence tarafından kurulum ve sürüm yükseltmeye 

yönelik SAP Çözüm Yöneticisi Anahtarlarının oluşturulup sağlanması  

- Müşterinin 3 adede kadar Kullanıcısı için SAP Yazılım Desteği Optimize Edicisinin 

(Yazılım Destek Süreci) kullanılmasına yönelik Self-Servisin sağlanması için SAP 

Çözüm Yöneticisi Anahtarı oluşturma işlevi ile SAP Çözüm Yöneticisi Yazılım 

Desteği Optimize Edicilerinin kullanımına yönelik olarak ilgili sistem ortamında 

üretken sisteme yönelik olarak SAP EWA Raporlamasının aktif hale getirilmesi 

gerekir(SAP-yamaları ve SAP Destek paketlerinin indirilmesine yönelik Yazılım 

Destek Süreci). SAP Geliştirme Paketlerinin  (Enhancement Packages (EHPs)) SAP 

Çözüm Yöneticisi Yazılım Destek Optimize Edicisi sürüm yükseltme sürecinin ilk 

defa uygulamaya konulmasında, ilave bir defalık maliyetler söz konusu olacaktır  

 
4.7 SAP Yazılımı Yazılım Destek Hizmetlerinin gidişatı süresince SAP Çözüm Yöneticisi 

İşletme Sürümü 

 

Itelligence, Müşteriye, ilave maliyet söz konusu olmaksızın, ancak, aşağıdaki amaçlarla 

sınırlı olarak bulunan SAP Çözüm Yöneticisi İşletme Sürümü için Kullanım Hakları 

verecektir:  

-  SAP Yazılımının uygulamaya konulması ve sürümünün yükseltilmesi  

- Itelligence Standart Desteğinin Kullanılması  

- SAP-NetWeaver tabanlı bileşenlerin gözetilmesi  

- SAP Standart Destek Çözümleri ile ilgili bir Hizmet Masasının işletilmesi 

- SAP Standart Destek Çözümleriyle münhasıran ilintili olan veya sözü edilenlerle 

doğrudan ilgili olan Değişiklik Taleplerinin yönetimi  

- SAP Çözüm Yöneticisi İşletme Sürümüne yönelik ilgili SAP Yazılım güncellemelerine 

erişim ve söz konusu güncellemelerin kullanılması  

 

SAP Çözüm Yöneticisi İşletme Sürümünün kullanımı münhasıran SAP Standart Desteği ile 

desteklenen, Müşteriye ait SAP Standart Destek Çözümleri ile sınırlıdır.  

 

SAP Çözüm Yöneticisi İşletme Sürümü sadece tanımlı kullanıcılar için ve sadece 

Müşterideki SAP Standart Desteği’ne ilişkin dahili iş amaçları için kullanılabilirler.  

 

Müşteri, SAP Çözüm Yöneticisi kullanımını söz konusu üçüncü kişinin, SAP Yazılımı ile ilgili 

Kullanım Haklarına ve tanımlı Kullanıcıya/Kullanıcılara sahip olması halinde dahi herhangi 

bir üçüncü kişiye bir Hizmet olarak sunma hakkına sahip değildir. Sözleşmede adları açık 

surette verilen üçüncü kişiler bundan hariç tutulmaktadır.  

 

SAP Çözüm Yöneticisi İşletme Sürümünü, (i) bilhassa genel bir Hizmet Masasının işletilmesi 

gibi SAP Standart Destek Çözümleri ile ilgili olmayan bildirimlerin işletmesi için anılan 

amaçlar dışında, (ii) SAP CRM’nin açık surette kullanılmakta olduğu başkaca senaryolar 

ve/veya yukarıda belirtilen SAP-NetWeaver kullanım türleri dışında kullanımlar  kabul 

edilmeyecektir.  

 

Genel IT Hizmet Masası olarak SAP Çözüm Yöneticisi İşletme Sürümünün Hizmet 

Masasının kullanımı için ayrı bir lisans gerekmektedir.  

 

4.8 İlave SAP Araçları, Yöntemleri ve İçeriği 

 

Aşağıda listelenen düzenlemeler SAP Yazılımı Yazılım Destek Hizmetleri (SAP Standart 

Desteği) kapsamının bir bölümünü oluşturacak olup tercihen geçersiz kılınabilecektir:  

- Uygulama yöntemleri ve standart prosedürler gibi etkinlik bakımından artışa yönelik 

içerik ve ilave bileşenler (“En İyi Uygulamalar”, uygulama kılavuzları (implementation 

guides (IMG)), iş konfigürasyonları (business configurations (BC) sekteri ve 

özelleştirme kontrolü) 

- SAP Hizmeti Pazaryeri vasıtasıyla “En İyi Uygulamalara Erişim”, bu, standart 

prosesler yardımıyla maliyet ve risklerin azaltılmasına yönelik içeriğin yanı sıra 

uygulama ve iş prosesleri anlamına gelmektedir 

- En İyi İş Uygulamaları, Hizmet Teklifleri, vs. hakkında bilgilendirmede bulunmak için 

SAP Hizmeti Pazaryeri vasıtasıyla SAP Topluluğuna dahil olma. 

 

5 Müşterinin İşbirliği Görevi  

 

Yazılım Destek Hizmetlerinin uygulanması sırasında, Müşteri, anlaşmaya göre ve uygun 

tarihlerde ücretsiz olarak gerekli destek ve işbirliğini sağlayacaktır. Aksi takdirde, Müşteri bir 

görev ihlalinden kaynaklanan dezavantajları ve/veya ilave maliyetleri karşılayacaktır. 

Özellikle, işbirliği görevi açısından aşağıdaki görevler mevcut bulunmaktadır:  

 

5.1 Müşteri işbu Yazılım Destek Sözleşmesinin kapsamı dahilinde tüm versiyonlara 

yönelik olarak problem simülasyonları ve analizleri için test sistemleri işletecektir.  

 

5.2 Her bir kuruluma yönelik olarak, Müşteri, Hizmetleri teslim alacak ve hata etiketlerini 

yazılı olarak verecek Tanımlı Kullanıcının adını belirleyecektir. Söz konusu kişiler özellikle 

eğitimlerde kazanılan gerekli bilgilere sahip olmalıdır.   

 

5.3 Müşteri, Itelligence tarafından tanımlananlar gereğince kurulan teknik standart 

prosesler vasıtasıyla uzaktan erişim olanakları sağlayacak olup söz konusu olanakları 

operasyonel kılacak ve Itelligence’a özellikle etiketin işleme konulması süresince problem 

analizine dair e gerekli tüm yetkilendirmeleri sağlayacaktır. Müşteri söz konusu 

yetkilendirmeleri etiketleri işleme koyan Itelligence personelinin tabiiyetine veya 

bulundukları ülkeye dayalı olarak sınırlama söz konusu olmaksızın sağlayacaktır. Müşteri, 

verilmemiş erişimlerin, düzeltmelerin sağlanmasının yanı sıra etiketlerin işleme 

konulmasının gecikmelerle sonuçlanabileceğinin,  dolayısıyla da Itelligence’ın etkin bir 

destek sağlama pozisyonunda olamayacağının farkındadır.  

 

5.4 Müşteri Itelligence tarafından sağlanan destek sistemlerinde sağlanan Self Servislerin 

ana verilerini tam olarak tutmakla ve değişiklik halinde söz konusu verileri güncellemekle 

yükümlü olacaktır.  

 

5.5 SAP Yazılım Desteği Hizmetleri ile ilişkili olarak, Müşteri ayrıca işbirliğinde bulunmak 

için aşağıdaki görevleri sağlama yükümlülüğünde olacaktır: 

 

– Itelligence’ın, yukarıda belirtilen Hizmetleri sağlayabilmesi için, Müşteri gerekli SAP 

Araçlarını ve Monitörlerini, özellikle de SAP EarlyWatch Alerti kurmuş ve aktive etmiş 

olmalıdır. SAP EarlyWatch Alert verileri Itelligence’a yılda en az dört kez olmak üzere 

kontrol amaçlı olarak nakledilecektir. SAP Hizmeti Pazaryeri ile ilgili ilave bilgiler 

http://service.sap.com/ewa adresinde ve SAP Bildirimi 207223 - SAP EarlyWatch® 

Alert Aktivasyonunda bulunabilir. SAP EarlyWatch Alert’in kullanımı ve aktivasyonu 

zorunludur.  

– Asgari olarak, Müşterinin üretim sistemleri Hizmetlerin sağlanmasını mümkün kılmak 

açısından Itelligence spesifikasyonlarına uygun olarak merkezî SAP Çözüm 

Yöneticisine bağlanmalıdır.  

– Tüm etiketler  Itelligence tarafından sağlanan, müşterilere yönelik destek altyapısı 

vasıtasıyla Itelligence’a nakledilecektir. Ayrıca, destek hizmetlerinin alınmasına 

yönelik gerekli yazılım bileşenleri de kurulmuş olmalıdır. İlave bilgiler SAP-Bildirimi 

91488’de bulunabilir.  

– Müşteri SAP online tarafından mevcut bulundurulan yazılım kullanımı hakkındaki 

bildirimleri gözetecektir. Itelligence aşağıdakileri kaydetmektedir: SAP EarlyWatch 

Alert gibi Yazılım Destek Hizmetlerinin kullanılmaması Itelligence’ın potansiyel 

problemleri tespit edememesi ve söz konusu problemleri çözmede yardım 

sağlayamaması ile sonuçlanabilecektir. Bu, Itelligence’ın, performansın, ancak 

Yazılımdaki bir kusura indirgenebilmesi halinde,  sadece garanti sağlayan tatmin 

edici olmayan bir Yazılım performansı ile sonuçlanabilir.  

 

5.6 Müşteri, Yazılımı kullanmaya başlamadan önce kusurlardan ari olacak şekilde ve 

spesifik durumda uygunluğu konusunda etraflı şekilde inceleyecektir. Söz konusu durum 

garanti ve Yazılım Desteği boyunca aldığı Yazılım açısından da geçerli olacaktır.  

 

5.7 Müşteri Yazılımın (örneğin, veri yedeklemeleri, hata tanılama, sonuçların periyodik 

kontrolü durumları gibi) (kısmen) düzgün çalışmaması durumuna yönelik düzenlemeleri 

yapacaktır. yazılı olarak açık bir bildirimin bulunmaması durumunda, yüklenicinin veya 

altyüklenicinin personeli daima temasta bulunabilecekleri bilgilerin tamamının saklanmasını 

bekleyebilirler.   

 

5.8 Etkin bir problem çözümünü sağlamak için Müşteri, hata desteğini kullanmadan önce 

SAP Bildirimlerini gözetecektir.   

 

5.9 SAP Yazılımı Destek Hizmetleri ile ilgili olarak, aşağıdakiler geçerli olacaktır: 7/24 bir 

işleme koyma sürecini temin etmek için, 1 Öncelik statülü hata etiketleriyle ilgili olarak 

Müşteri açısından aşağıdaki işbirliği görevleri söz konusu olacaktır:   

 

– 1 Statülü Önceliğe sahip etiketler İngilizce dilinde verilmelidir; 

– Araştırmalar açısından, Müşterinin İngilizce konuşan, yeterince kalifiye bir personeli 

mevcut olmalıdır; 

– Söz konusu sisteme uzaktan erişim temin edilmelidir; 

– Sistem açılışı açısından, giriş verilerini adlandırabilmek için, mevcut bulundurulabilen 

bir irtibat kişisi belirlenmelidir.  

 

6 Müşterinin tesislerindeki teknik gereklilikler  

 

Donanım ve Yazılım, SAP Hizmet Pazaryerinde yayımlanan gereklilikler listesi gereğince 

kullanıma yönelik şartları asgari olarak yerine getirecektir. Özellikle aşağıdakiler zorunlu 

olarak gereklidir:  

 

– Veritabanlarının analizi için yazılım araçları (örneğin, MS Enterprise Manager)  

– Telekomünikasyon altyapısı  

a) Hızlı internet bağlantısı (minimum ISDN, daha yüksek Geniş Bant tavsiye 

edilmektedir) – muhtemelen ayrı lisans gereklidir ve  

b) Telefon sistemi    

– Müşterinin sistemleri veya üretim sistemleri ile Itelligence arasında ve Müşterinin 

sistemleri veya üretim sistemleri ile SAP arasında, Itelligence teknik spesifikasyonuna 

göre kurulacak uzaktan veri aktarma tesisleri. 


