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Gizli ve Özel 

Hizmetlerin Kapsamı - Itelligence Yazılım Desteği  
1 Giriş 

  

Bu Yazılım Destek Sözleşmesi Müşteriye yönelik Itelligence Hizmetlerinin Konusunu ve 

açıkça belirtilen Itelligence Yazılımı için Itelligence tarafından Destek Hizmetlerinin 

karşılığını düzenlerItelligence Standart Yazılımı (bundan sonra “Yazılım” olarak da 

anılacaktır) Itelligence Bilgi Sistemleri A.Ş. ve Itelligence AG (bundan sonra toplu olarak 

“Itelligence” olarak anılacaktır) şirketlerinin standart yazılımı anlamaktadır. 

 

Yazılım Destek Hizmetleri Itelligence AG’nin alt yüklenicileri tarafından tamamen veya 

kısmen temin edilebilecektir. Müşteri açıkça bunda mutabıktır. Müşteri buna ek olarak 

Itelligence’in Sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekmesi durumunda söz konusu alt 

yükleniciye ait bütün Müşteri ile ilişkili veriler üzerinde geçiş hakkına sahip olduğunu  

açıkça kabul eder. 

 

2 Desteklenen Yazılım  

  

2.1 Itelligence prensipte Yazılımı güncel sürümde sağlayacaktır. Önceki 

sürümler, müşterinin talebi üzerine Itelligence tarafından temin edilecek olan güncel 

sürüm stratejisinin durumuna göre sadece Itelligence tarafından sağlanacaktır. 

 

2.2 Itelligence sadece Yazılımdaki hatalara ilişkin destek verecektir, bu da 

özellikle Müşteri adına yazılımın uyarlanmaları nedeniyle ortaya çıkan problemlere 

ilişkin hiçbir destek verilmeyeceği anlamına gelmektedir. Bu durum aynı şekilde Yazılımı 

başka bir donanım ortamında kullanılması ve/veya ilgili belgede belirtildiği şekilde başka 

bir yazılım ortamında kullanılması nedeniyle veya Yazılımın kusurlu bir donanımda 

kullanılmasından kaynaklanan problemler için de geçerlidir. 

 

2.3 Bu sözleşmenin konusu kapsamında Itelligence özellikle  Müşterinin 

Kullanım Haklarını satın almadığı Üçüncü Taraf Ürünleri, Yazılım Destek Sözleşmesi 

yapmamış olduğu Itelligence ürünleri ve/veya söz konusu ürünler Yazılımla birlikte temin 

edilmiş olsa dahi bireysel yazılımlar için herhangi bir Yazılım Destek hizmetleri 

sağlamayacaktır. 

 

2.4 Bu sözleşmenin konusu kapsamında Itelligence özellikle Yazılımdaki 

hatalara atfedilemeyen , uygun olmayan Kullanımdan kaynaklı, Son Kullanıcının uygun 

olmayan şekilde eğitilmesinden veya tamamlanmamış ya da hatalı çalıştırma konsepti 

nedeniyle ortaya çıkan örnek problemler için Yazılım Destek hizmetini sağlamayacaktır. 

Bilgi ve/veya öneri (hata raporları dışında) için taleplerin işlenmesi ayrı bir Danışmanlık 

Sözleşmesiyle kapsam altına alınacaktır veya söz konusu sözleşmenin yapılmaması 

durumunda ayrı bir emrin kapsamı altında olacaktır. İlave maliyetlerini oluşturan bütün 

hizmetler değişikliğe tabi ilave hizmetler olarak açıkça işletmeye alındıktan sonra 

gerçekleştirilecektir. Tavsiye ve Destek arasındaki fark hakkında daha fazla bilgi için 

83020 Numaralı SAP Notunda bulunabilir.  

 

3 Yazılım Destek  Hizmetlerinin Konusu Itelligence, aşağıdaki şartlarda tanımlandığı 

üzere hizmetler kapsamında Müşteriye Yazılım Destek Hizmetleri (bundan sonra 

“Hizmetler” olarak anılacaktır) sağlayacaktır. Müşteri, Itelligence tarafından teklif 

edilen Hizmetlerin yerine getirilmesinin kabulünden sorumlu olacaktır. Diğer bir deyişle 

Itelligence, Hizmetlerin kabul edilmemesiyle giderilemeyen/giderilemeyecek olan 

Yazılımdaki ve/veya Yazılımla ilişkili hiçbir hatadan sorumlu olmayacaktır.  

 

3.1 Yazılımın Geliştirilmesi ve Düzeltilmesi:  

Itelligence tarafından genel olarak teslim edildiği veya kullanılabilir kılınan haliyle 

Itelligence Yazılımın ilgili en son sürümünü Müşteriye verecektir. Yeni sürümler 

fonksiyon genişletmelerini içerebilecektir. Müşteri, Yazılıma belli ilave fonksiyonların 

dahil edilmesini talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Itelligence, kendi takdirinde 

olmak üzere yeni sürümün kapsamını ve içeriğini tanımlama hakkına sahip olacaktır. 

Performansa ilişkin her türlü değişiklikler Yazılım Devir ve Yazılım Destek Genel Şart ve 

Koşullarının 12 Numaralı Maddesi uyarınca gerçekleştirilecektir.  

 

3.2 Destek Sistemi:  

Bildirim Oluşturma ve işleme, 0:00 ila 24:00 saatleri arasında Bildirim Oluşturma için 

açık olacak olan Itelligence tarafından kullanılabilir kılınan Destek Sistemi uyarınca 

gerçekleştirilecektir. Genel olarak her türlü raporlar/bildirimler (hata raporları, bilgi ve 

tavsiye sonuçları ile raporların/bildirimlerin diğer tipleri) bu Destek Sistemi yoluyla 

Itelligence’a iletilecektir. Sadece harici durumlarda, örneğin Destek Sisteminin 

erişilemez olması durumunda Itelligence Hizmet Yardım Hattı Bildirim Oluşturma amaçlı 

kullanılabilir olacaktır. Itelligence tarafından işlem durumu herhangi bir zamanda Müşteri 

tarafından kontrol edilebilecektir. 

 

3.3 Hizmet Yardım Hattı 

Itelligence 08:00 ila 18:00 saatleri arasında Türkiye Cumhuriyeti boyunca uyulan kamu 

tatilleri hariç olmak üzere Pazartesi’den Cuma’ya kadar çalışmak üzere Hizmet Yardım 

Hattı bulunduracaktır. 

 

3.4 Hata Destek 

Itelligence, gerekli bilgi birikimine sahip  olan hatalar ve arızalar üzerinde çalışan 

personel bulunduracaktır ve temin edecektir. Müşteri belirli bir personel hizmetini talep 

etme hakkına sahip olmayacaktır. Itelligence; arıza giderilmesi, hata önlenmesi ve geçici 

çözümlerle ilişkili bilgi temin edilmesi için sorun raporlarıyla ilgili olarak Müşteriye destek 

olacaktır. Bu da telefon  ve/veya yazılı ya da elektronik formda temin edilen 

kılavuzlar/talimatlar yoluyla yapılabilecektir. 

 

3.5 Üretim sistemleri için bildirim işlenmesi sırasında önceliklerin 

sınıflandırılması için Tanım Kataloğu 

 

1. Öncelik Seviyesi 1 “Çok Yüksek” 

İşlerin olağan işleyişinin çok ciddi derecede olumsuz etkilenecek olması durumunda 

“yüksek” öncelikli bildirim düzenlenir. Ertelenmesi izinli olmayan işler gerçekleştirilemez. 

Aşağıdaki durumlarla gerekçelendirilebilir: 

-          Itelligence-Yazılım tamamen kusurlu olması  
- Üretim sisteminde Itelligence-Yazılımının merkezi fonksiyonlarının bozulması 

- Sonraki üç (3) iş günü içerisinde planlanan faaliyetin veya yükseltmelerin 
gecikmesi  

- Hatanın başka bir şekilde önemli zararlara neden olması halinde bildirimin hızlı 

işleme alınması gerekir. 

 

2. Öncelik Derecesi “Yüksek” 

İşlerin olağan işleyişinin ciddi derecede olumsuz etkilenecek olması durumunda “yüksek” 

öncelikli bildirim düzenlenir. Gerekli işler gerçekleştirilemez. Söz konusu duruma mevcut 

sürümde acil ihtiyaç olunan Itelligence-Yazılımının işlevsellik hatası veya bozukluğu  

neden olur. İşlerin bütün üretken işleyişinin ciddi derecede bozulması sonucunda söz 

konusu bildirim ortaya çıkar. 

 

3. Öncelik Derecesi “Orta”  

İşlerin olağan işleyişinin olumsuz etkilenecek olması durumunda “orta” öncelikli bildirim 

düzenlenir. Söz konusu duruma Itelligence Yazılımın işlevsellik hatası veya bozukluğu 

ile neden olunur. 

 

4. Öncelik Derecesi “Düşük”  

İşlerin olağan işleyişinin düşük veya önemsiz derecede olumsuz etkilenecek olması 

durumunda “düşük” öncelikli bildirim düzenlenir. Söz konusu duruma, günlük ihtiyaç 

olmayan veya sadece daha az kapsamlı işler için kullanılan Itelligence Yazılımın 

işlevsellik hatası veya bozukluğu ile neden olunur. 

 

Test sistemlerindeki benzeri problem durumları normalde üretim sistemlerinde olduğu 

gibi öncelik seviyesinin bir seviye aşağı çekilmesine neden olur. 

 

Söz konusu bozukluğun mevcut olması/olmuş olması durumunda ve Müşterinin bunu 

biliyor olması veya Itelligence’in söz konusu bildirimi işlemekle yükümlü olmaması 

durumunda Müşteri,  kontrol ve ayrıcalıklı işlem için Itelligence’ın meydana getirdiği 

Destek Sistemi yoluyla 1. Öncelikli hata raporundan kaynaklı her türlü ilave maliyetleri 

Itelligence’a geri ödeyecektir. Söz konusu durumlarda Itelligence, Müşteriden makul geri 

ödemeyi talep etme hakkına sahip olacaktır. 

 

4 Müşterinin İşbirliği Yükümlülüğü  

  

Yazılım Destek hizmetlerinin gerçekleştirildiği sırada Müşteri, sözleşmeye göre ve vade 

tarihinde ücretsiz olarak gerekli desteği ve işbirliğini sağlayacaktır. Aksi takdirde Müşteri 

yükümlülük ihlalinden kaynaklı dezavantajları ve/veya ilave maliyetleri üstlenecektir. 

Özellikle aşağıdaki durumlarda işbirliği gerekecektir: 

 

4.1 Müşteri, bu Yazılım Destek Sözleşmesinin kapsamındaki bütün sürümler 

için problem simülasyonları ve analizlerine dair test sistemleri işletmektedir. 

 

4.2 Her bir kurulum için, Müşteri, Hizmetlerin teslimatını alacak olan 

Tanımlanan Kullanıcıyı adlandırılacaktır ve yazılı olarak hataları raporlayacaktır. Bu 

kişiler özellikle eğitimlerde edinilmiş olan gerekli belgelere sahip olmalıdırlar.  

 

4.3 Müşteri, Itelligence tarafından tanımlandığı üzere teknik standart süreçler 

yoluyla uzaktan erişim olasılıklarını temin edecek olup söz konusu operasyonelliği gizli 

tutacak ve özellikle bildirim işlemi sırasındaki problem analizi için bütün gerekli 

yetkilendirmeleri Itelligence’e verecektir. Müşteri, bildirimleri işleyen Itelligence 

personelinin milliyetine veya bulundukları ülkeye dayalı kısıtlama olmaksızın söz konusu 

yetkilendirmeyi verecektir. Müşteri, yetkilendirilmeyen erişim bildirim işleminde ve 

düzeltmelerin yapılmasında gecikmeler olabileceğinin ve Itelligence’in verimli desteğini 

sağlamak için uygun pozisyonda olmayabileceğinin farkındadır.  

 

4.4 Müşteri, Itelligence tarafından temin edilen sistemlerde temin edilen 

Kendinden-Hizmetlerin master verilerini tam olarak sağlamakla ve değişiklik durumunda 

bunları güncellemekle yükümlüdür.  

 

4.5 Müşteri, Yazılımı kullanmaya başlamadan önce spesifik durumda 

kullanılabilirlik ve kusurlardan bağımsız olduğuna dair Yazılımı inceleyecektir. Aynı 

incelemeyi garanti kapsamında aldığı Yazılım ve Yazılım Desteği için de yapacaktır.   

 

4.6 Müşteri, Yazılımın (kısmen) düzgün çalışmadığı (veri yedekleri, hata 

tanıları, periyodik sonuç kontrolü) durumlar için düzenlemeler yapacaktır. Her bir özel 

durumda yazılı olarak açık bildirimin olmadığı durumda sırasıyla önce yüklenicinin sonra 

alt yüklenicinin personelinin bütün verileri daima koruma altında olacaktır. 

 

5 Müşterinin mülklerindeki Teknik Gereklilikler Donanım ve Yazılım, en az 

sözleşmede tanımlanan kullanım amaçlı koşulları karşılayacaktır. Özellikle de 

aşağıda belirtilen gereklilikler zorunludur: 

– Veri tabanlarının analizine yönelik yazılım araçları (örneğin MS Girişimci 

Müdürü)-Telekomünikasyon alt yapısı 

a) Ayrı lisanslı muhtemel Hızlı İnternet Bağlantısı (minimum ISDN, Yüksek 

Geniş Bantllı bağlantı önerilir) ve 

b) Telefon sistemi 

– Müşterinin ve Itelligence’nin sistemleri veya üretim sistemleri arasında ve 

Itelligence’nin teknik spesifikasyonuna göre Müşterinin sistemleri veya üretim 
sistemleri arasında uzaktan veri iletim tesisleri  


