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1 Bu belge hakkında 
Microsoft Kurumsal Hizmetler, Hizmetlerin Tarifi isimli belge, Microsoft’tan satın alınabilecek profesyonel 

hizmetler hakkında bilgiler sunmaktadır. 

Tüm ön koşullar, sorumsuzluk beyanları, sorumluluk sınırlamaları ve sorumluluklarınız da dâhil olmak 

üzere, satın aldığınız hizmetlere ait tarifleri lütfen iyice öğreniniz. Satın aldığınız hizmetler, Kurumsal 

Hizmetler İş Emrinizde veya bu belgeye atıfta bulunan ve bu belgeyi içeren ilgili başka bir Hizmet 

Beyanında listelenecektir.  

Bu belgede listelenen hizmetlerin tümü küresel çapta mevcut değildir. Bulunduğunuz yerde hangi 

hizmetlerin satın alınabileceğine dair ayrıntılar için Microsoft Hizmetleri temsilcinizle temasa geçin. 
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2 Danışmanlık hizmetleri 
2.1 Nasıl satın alınır 

Danışmanlık hizmetleri, bir paket halinde veya tek tek tanımlanmış hizmetler şeklinde satın alınabilir. Satın 

alınabilecek hizmetler aşağıda listelenmektedir. 

Hizmet Tarif 

Kurumsal Strateji  

Program 

Müşterilerin, Microsoft Mimarlarının ve Hizmet sağlama ekibinin 

yönlendirmesiyle Microsoft teknolojilerine yatırımdan ticari değer elde 

etmesine ve teknolojiyi daha hızlı benimsemesine yardımcı olur. 

 

Tuş  İş Emrinizde listeli olarak görebileceğiniz öğeleri belirtir.  

2.2 Paket tarifleri 

2.2.1 Kurumsal Strateji Programı 

Kurumsal Strateji Programı, bir paket halinde (hizmetlerin birleşimi) veya tek tek hizmet modülleri şeklinde 

satın alınabilir. İçerdiği program avantajları ve modülleri, “Kurumsal Strateji Programı ve hizmetlerin 

tanımı” başlıklı Bölüm 2.3’de tanımlanmaktadır. 

Paketler 

 Enterprise Strategy Connect 

Öğe İçerdiği Hizmetler 

Microsoft Mimarı Microsoft Mimarı ve Kurumsal hizmet sağlama ekibinin birlikte yılda 

toplam 400 saate kadar hizmeti 

Kurumsal Strateji hizmet 

modülleri 

Hizmet Sağlama Planında sizinle birlikte kararlaştırılmış ve 

belgelendirilmiş olan “Kurumsal Strateji hizmet modülleri” başlıklı Bölüm 

2.3.2’de tarif edilen dokuz adet Kurumsal Strateji hizmet modülünden en 

fazla üçü 

Programın avantajları 

Hizmet Sağlama Planı 

Kurumsal Strateji Ağı 

Kurumsal Strateji Kitaplığı 

 Enterprise Strategy Foundation 

Öğe İçerdiği Hizmetler 

Microsoft Mimarı Microsoft Mimarı ve Kurumsal hizmet sağlama ekibinin birlikte yılda 

toplam 800 saate kadar hizmeti 

Kurumsal Strateji hizmet 

modülleri 

Hizmet Sağlama Planında sizinle birlikte kararlaştırılmış ve 

belgelendirilmiş olan “Kurumsal Strateji hizmet modülleri” başlıklı Bölüm 

2.3.2’de tarif edilen dokuz adet Kurumsal Strateji hizmet modülünün 
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herhangi bir birleşimi 

Programın avantajları 

Hizmet Sağlama Planı 

Kurumsal Strateji Ağı 

Kurumsal Strateji Kitaplığı 

 Enterprise Strategy Portfolio 

Öğe İçerdiği Hizmetler 

Microsoft Mimarı Microsoft Mimarı ve Kurumsal hizmet sağlama ekibinin birlikte yılda 

toplam 1600 saate kadar hizmeti 

Kurumsal Strateji hizmet 

modülleri 

Hizmet Sağlama Planında sizinle birlikte kararlaştırılmış ve 

belgelendirilmiş olan “Kurumsal Strateji hizmet modülleri” başlıklı Bölüm 

2.3.2’de tarif edilen dokuz adet Kurumsal Strateji hizmet modülünün 

herhangi bir birleşimi 

Programın avantajları 

Hizmet Sağlama Planı 

Kurumsal Strateji Ağı 

Kurumsal Strateji Kitaplığı 

Tekli modüller 

Gereksinimlerinizi karşılamak amacıyla seçilebilen Kurumsal Strateji hizmet modüllerinin herhangi bir 

bileşimini, “Kurumsal Strateji hizmet modülleri” başlıklı Bölüm 2.3.2’de tarif edildiği üzere satın alabilirsiniz. 

 İçerdiği Hizmetler 

Microsoft Mimarı Microsoft Mimarından, İş Emrinizde belirtilen saat kadar alınan hizmetler 

Kurumsal Strateji hizmet 

modülleri 

“Kurumsal Strateji hizmet modülleri” başlıklı Bölüm 2.3.2’de tarif edilen 

bir veya daha fazla Kurumsal Strateji hizmet modülünün, İş Emrinizde 

belirtildiği üzere sağlanması 

 

2.3 Kurumsal Strateji Programı ve hizmetlerin tanımı 

Kurumsal Strateji Programının kapsadığı girişimler ve teknoloji etki alanları aşağıdakileri kapsar ancak 

bunlarla sınırlı değildir:  

 Büyüme sağlayan ve yeni müşteriler çeken iş ve teknoloji fırsatlarının belirlenmesine yönelik fikirler 

ve yenilikler 

 Mobil ve sosyal işbirliği, cihaz yönetimi ve güvenlik dahil olmak üzere Mobil İş Gücünün 

etkinleştirilmesi 

 Bulut teknolojilerin ve çözümlerin bütünleştirilmesiyle Veri Merkezi ve Veri platformu 

modernizasyonu 

 Güvenlik Stratejileri ve Kurumsal Kimlik Yönetimi 

 Microsoft İş ve Müşteri İlişkileri çözümlerinin planlanması ve uygulanması  
Kurumsal Strateji hizmetlerini ister bir paket halinde ister tek tek hizmetler olarak satın alın, Microsoft 

Mimarı, aşamaları ve hedefleri tanımlayan ve plana göre ilerlemenin izlenmesi için süreçler, veriler ve 

kurallar oluşturan bir Hizmet Sağlama Planı oluşturur ve sağlar. Microsoft Mimarı, plana göre 

ilerlemenizin aylık durum güncellemelerini sunacak ve Microsoft hizmet sağlama ekibinin tamamlayıcı 
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teslimatını yönetecektir. Microsoft hizmet sağlama ekibinde, Microsoft Hizmetlerinden veya 

hizmet mükemmellik merkezlerinden kaynaklar bulunabilir. 

 

2.3.1 Kurumsal Strateji Programı hizmetleri 

Yukarıda açıklanan paketlerden birini satın aldığınızda, aşağıdaki program avantajları da yükümlülük 

ilişkisinin süresi boyunca buna dâhil olacaktır: 

Kurumsal Strateji Ağı: Microsoft araştırma ve geliştirme gruplarından konu uzmanlarıyla, Microsoft 

Mimarı aracılığıyla kurulan bağlantı. 

Kurumsal Strateji Kitaplığı: Sektörle ilgili derinlemesine bilgilerden ve karşılaştırmalı değerlendirme 

araçlarından, kurumsal ve teknolojik mimari ile referans model ve yöntemlerini içeren malzemelerden 

oluşan zengin bir koleksiyon. 

2.3.2 Kurumsal Strateji hizmet modülleri 

Aşağıda, Kurumsal Strateji hizmet modülleri listelenmektedir:  

 Değer Keşfi Atölyesi: İşin büyütülmesi ve yeni müşterilerin çekilmesine ilişkin değer fırsatları oluşturan 

senaryolar belirlemek üzere bir fikir oluşturma ve yenilik süreci aracılığıyla iş ve BT paydaşlarının 

yönlendirilmesine yönelik bir atölye. 

 Kurumsal Anlaşma Değer Planı: Söz konusu yatırımların dağıtılmasını ve benimsenmesini 

hızlandıracak bir dizi öneri dahil olmak üzere, müşterinin Microsoft'a yaptığı yatırımın ticari değerinin 

belirlenmesine yardımcı olacak bir yol haritası ve plan. 

 Proje Portföyü Optimizasyonu: BT portföylerinizin (yetenekler, BT hizmetleri ve mevcut 

program/proje portföyü dahil) bir değerlendirmesini sağlayan ve Microsoft cihazlarını ve hizmetlerini, 

belirli portföyleri mevcut iş stratejiniz bağlamında uygun duruma getirmek üzere kullanma fırsatlarını 

belirten bir rapor. 

 Uygulama Portföyü Optimizasyonu: Bulut tarafından barındırılan uygulama seçeneklerini içeren 

hedef uygulamaların gelecekteki dağılımı için öneriler sağlayan ve yazılımınıza ait uygulama portföyü, iş 

yükü özellikleri analizi ve çözüm mimarisine ilişkin bir değerlendirmeyi temel alan bir rapor. 

 Kurumsal Güvenlik ve Kimlik Stratejisi: Sibel saldırı veya bilgi kaybı riskinin azaltılmasına yardımcı 

olmak ve iş hedeflerinin desteklenmesi için uzun vadeli bir Kimlik stratejisi geliştirilmesine yardımcı olmak 

üzere rehberlik, önlemler ve çözümler sunan, güvenlik risklerine ve bilgilerine ilişkin stratejik 

değerlendirme. 

 Mimari Seçenekleri ve Önerileri: Program anlaşmasında kararlaştırılmış mimari prensipler, ticari 

standartlar ve BT standartları ve kısıtlamalara göre değerlendirilmiş uygulanabilir mimari seçenekleri ele 

alan kurumsal bir mimari tanım ve öneri belgesi.  

 Mobil İş Yükünü Etkinleştirme: İş uygulamalarına mobil çalışan erişimi mimarisini, mobil cihazlarda 

kullanıcı kimlikleri yönetimini ve veri koruması sağlanmasını açıklayan, strateji ve mimari seçenekleri ve 

önerilerine ilişkin bir belge.  

 Veri Merkezi Modernizasyonu: Karma bulut ve Hizmet olarak Altyapı seçeneklerini dahil olmak üzere, 

veri merkezi modernizasyonunun yürütülmesine ilişkin bir strateji geliştirme, altyapı mimari tanımı ve 

program planı. 
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 Veri Platformu Modernizasyonu: Her boyuttaki, türdeki ve kaynaktan verileri ele alabilen, modern bir 

veri ambarı çözümünün gerçekleştirilmesine yönelik bir strateji geliştirme, bilgi mimarisi, veri sınıflandırma 

ve program planı. 

 Değer Planlama: Yukarıda tanımlanan önerileri ve yol haritasını (Mimari Seçenekler ve Öneriler ile) 

desteklemek amaçlı detaylı bir program planı, benimsenmesi ve dönüşüm (transformasyon) planı, değer 

karnesi ve yönetişim planı. 

 İş Örneği Geliştirme: Önerilen girişim planının, yansıtılan maliyetlerin ve ölçülebilir avantajların finansal 

analizine dayalı bir iş değeri modeli. 

 Benimseme ve Değişiklik Yönetimi: Girişimlerinizden biri veya daha fazlası için, benimseme ve 

değişiklik planının (iletişim planı, hazırlık/eğitim planları ve destek planları dahil) uygulanması ile 

benimsemeye yönelik gözetim, raporlama ve risk azaltma sağlanması. 

 Değer Yönetimi: Girişimin ilerlemesini, belirlediğiniz ana performans göstergelerine ve dahili ölçüm 

sistemlerine (yani, taahhütler, puan karneleri ve iş değerlendirmeleri) göre ölçen ve takip eden bir rapor. 

 Program Yönetişimi, Risk ve Uygunluk Yönetimi: Programın yaşam döngüsü boyunca etkili kararlar 

almayı kolaylaştırmak amacıyla program durumunun gözetimi ve raporların tanımlanan yönetişim 

yapılarına (örn. yürütme komiteleri ve inceleme kurulları) sunulması. 

2.4 Sorumluluk sınırları 

Hizmet sunumlarımız, aşağıdaki sorumsuzluk beyanı ve sınırlamalara bağlıdır: 

 Danışmanlık hizmetleri, sadece Microsoft teknolojilerini konuşlandırmanız ve kullanımınızla 

ilgili olup salt öneri ve rehberlik hizmetlerinden oluşmaktadır. 

 Microsoft’un tavsiyelerini, rehberliğini ve önerilerini izlemeyi veya göz ardı etmeyi seçmek sırf 

sizin değerlendirmenize bağlıdır. 

 Ürün lisansları danışmanlık hizmetlerine dâhil değildir ve ayrıca satın alınmalıdır. 

 Microsoft, Microsoft’un tavsiyelerini, rehberliğini veya önerilerini izlemeniz sonucunda elde 

edebileceğiniz sonuçlarla ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmamakta, taahhüt veya garanti 

vermemektedir. 

 Danışmanlık hizmetleri, ürünün konuşlandırılması, sorun çözümü veya arıza düzeltme desteği, 

Microsoft’a ait olmayan kaynak kodunun incelenmesi veya yukarıda açıklanan hizmetlerin 

ötesinde teknik ya da mimari danışmanlık konularını içermez. 

 Microsoft’a ait olmayan kaynak kodları yönelik hizmetlerimiz, uygulamaların işlemcide neden 

olduğu ani voltaj yükselmelerinin izlenmesi (process dump) veya ağ hareketlerini izleme gibi 

yalnızca ikili verilerin analiziyle sınırlıdır. 

 Microsoft Mimarlarının ve hizmet sağlama ekibi kaynaklarının tesis yerinde ziyaretleri 

konusunda hemfikir kalınan ve bunlara ilişkin ödemelerin önceden yapılmadığı durumlarda, 

makul seyahat ve yaşam harcamaları size faturalanacaktır. 
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2.5 Sorumluluklarınız 

Danışmanlık yükümlülüğü ilişkilerinin başarısı ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, aşağıdakiler de 

dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizin tüm süreç boyunca katılımınıza bağlıdır: 

 Temsilcilerinizin, BT personelinizin ve donanım, yazılım, Internet bağlanabilirliği ve ofis yeri 

dâhil kaynaklarınızın uygunluğu. 

 Bilgileri, hizmet sağlama ekibi tarafından talep edildiğinde doğru ve eksiksiz şekilde 

zamanında sunmanız. 

 Organizasyonunuz hakkındaki bilgilere erişim.. 

 Size verilmiş sorumlulukların zamanında ve etkili bir şekilde tamamlanması. 

 Yönetiminizin kararları ve onayları zamanında vermesi. 

 Çalışanlarınızın veya yüklenicilerinizin yaptığı seyahat giderleri ve harcamaların ödenmesi. 
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3 Destek hizmetleri 
3.1 Nasıl Satın alınmalı 

Premier Destek, tek tek hizmetlerden oluşan bir paket olarak satın alınabilir; mevcut paketler aşağıda 

açıklanmaktadır. 

Hizmet  Tarif 

Kurumsal paketler Kuruluşunuz dahilinde kullanılan ve destek verilen tüm ticari Microsoft 

ürünleri için destek sunan hizmetler bileşimi. Yapılandırılabilir ve Sabit 

paket seçenekleri mevcuttur. 

Geliştirici odaklı paketler Geliştiriciler için Premier Destek, personelinizin Microsoft platformunda 

uygulamalar oluşturmasına, dağıtmasına ve desteklemesine yardım eden, 

gelişme odaklı bir hizmet seçeneğidir. 

Gelişmiş çözüm paketleri Belirli bir Microsoft ürününü veya müşteri BT sistemini kapsayan destek 

hizmetleri paketi.  

 

Tuş  İş Emrinizde listeli olarak görebileceğiniz öğeleri belirtir.  

3.2 Paket tarifleri 

3.2.1 Kurumsal paketler 

Kurumsal paket seçenekleri şunları içerir: Yapılandırılabilir (gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde 

uyarlanmış), Hızlandırma (belirli bir ihtiyacın karşılanması için tasarlanarak bir araya getirilmiş bir hizmetler 

grubu) veya Sabit paketler (önceden tanımlanmış belirli süreli hizmetler). 

Yapılandırılabilir paket 

Destek paketi, gereksinimlerinizi karşılamak üzere aşağıda listelenen öğeler kullanılarak özelleştirilir. 

Öğe Mevcut Hizmetler 

Proaktif hizmetler “Proaktif hizmetler” başlıklı Bölüm 3.3.1'de tanımlanan hizmetler, destek 

paketinize dahil edilebilir 

Hizmet yönetimi Tüm paketlere dahildir. 

Hizmet sağlama modeli ve hizmet düzeyi, “Hizmet sağlama yönetimi” 

başlıklı Bölüm 3.3.2'de tanımlanan şekilde özelleştirilir 

Reaktif hizmetler “Reaktif hizmetler” başlıklı Bölüm 3.3.3'te tanımlanan hizmetler, destek 

paketinize dahil edilebilir 

Gelişmiş hizmetler “Gelişmiş hizmetler” başlıklı Bölüm 3.4'te tanımlanan ek hizmetler, destek 

paketinize dahil edilebilir 

 



Hizmetlerin Tanımı Destek hizmetleri 

Page 9 

 Hızlandırma paketi 

Yaygın destek ihtiyaçlarının karşılanması için tasarlanmış ve önceden seçilmiş hizmetleri içeren bir destek 

paketi. 

Öğe Mevcut Hizmetler 

Proaktif hizmetler “Proaktif hizmetler” başlıklı Bölüm 3.3.1'de tanımlanan hizmetler, 

Hızlandırma Paketinde önceden seçilmiştir 

Hizmet yönetimi Tüm paketlere dahildir. 

Hizmet sağlama modeli ve hizmet düzeyi, “Hizmet sağlama yönetimi” 

başlıklı Bölüm 3.3.2'de tanımlanan şekilde özelleştirilir 

Reaktif hizmetler “Reaktif hizmetler” başlıklı Bölüm 3.3.3'te açıklanan hizmetler, seçili 

Hızlandırma Paketlerine dahil edilebilir 

Gelişmiş hizmetler “Gelişmiş hizmetler” başlıklı Bölüm 3.4'te tanımlanan ek hizmetler, seçili 

Hızlandırma Paketlerine dahil edilebilir 

 

Sabit paket 

Giriş düzeyinde, bir yıl süreli destek hizmetler hazır paketi. 

 Premier Core 

Öğe İçerdiği Hizmetler 

Proaktif hizmetler One “Hizmet olarak Risk ve Sağlık Değerlendirme Programı”  

Hizmet yönetimi Temel hizmet seviyesi, “Hizmet sağlama yönetimi” başlıklı Bölüm 3.3.2'de 

açıklanan ve Havuzlu model aracılığıyla sağlanan şekilde dahil edilir 

Reaktif hizmetler En fazla 20 “Sorun Çözme Desteği” saati 

 

3.2.2 Gelişmiş çözümler 

Gelişmiş çözüm paketleri, belirli bir Microsoft ürününü veya müşteri BT sistemini kapsar ve mevcut 

hizmetler aşağıda listelenmektedir. 

Öğe Açıklama 

Mission Critical Premier 

Destek 

Mission critical için şirket çözümleriniz kapsamında yer alan ve “Mission 

Critical Premier Destek” başlıklı Bölüm 3.5.1’de açıklanan tanımlanmış bir 

Microsoft ürünleri seti için daha yüksek seviyede destek sağlar 

 

3.3 Hizmetlerin tanımı 

Premier Destek paketinizi oluşturmak üzere bir araya getirilen öğeler bu bölümde açıklanmaktadır.. 
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3.3.1 Proaktif hizmetler 

Proaktif hizmetler, Microsoft ortamınızdaki sorunların önlenmesine yardımcı olur ve kaynakların 

sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla genellikle hizmet sunumu öncesinde planlanır. 

Değerlendirme hizmetleri 

Değerlendirme hizmetleri, iyileştirme fırsatlarını belirlemek amacıyla alt yapınıza veya destek belgelerine 

ilişkin inceleme sağlar. 

 Durum Kontrolü: Microsoft teknolojisi uygulamanızın önerilen uygulamalarımızla 

karşılaştırılarak incelenmesi. Bir Microsoft mühendisi, Sistem Sağlığı Kontrolü çalışmasını ilişkisini 

sizinle birlikte planlar, incelemeyi gerçekleştirir, verileri analiz eder ve bunların tamamlanmasından 

sonra da bir rapor sunar. 

 Risk ve Sağlık Değerlendirme Programı (RAP): Microsoft teknolojisi uygulamanızın bir 

Microsoft mühendisi tarafından iş yerinizde toplanan verilerle otomatik olarak değerlendirilmesi. 

Microsoft, toplanan verileri analiz eder ve bulgu ve iyileştirme önerilerini içeren bir raporu size 

sunar. 

 Hizmet olarak Risk ve Sağlık Değerlendirme Programı (Hizmet olarak RAP): Microsoft 

teknolojisi uygulamanızın uzaktan toplanan verilerle otomatik olarak değerlendirilmesi. Microsoft, 

toplanan verileri analiz eder ve bulgu ve iyileştirme önerilerini içeren bir raporu size sunar. 

 Artı Hizmet olarak Risk ve Sağlık Değerlendirme Programı (Artı Hizmet olarak RAP): 

Microsoft teknolojisi uygulamanızın bir Microsoft mühendisi tarafından iş yerinizde toplanan 

verilerle otomatik olarak değerlendirilmesi. Microsoft, toplanan verileri analiz eder ve bulgu ve 

iyileştirme önerilerini içeren bir raporu size sunar ve sistem optimizasyonu için bir atölye çalışması 

yapılır. 

 Çevrimdışı Değerlendirme: Microsoft teknolojisi uygulamanızın bir Microsoft mühendisi 

tarafından iş yerinizde toplanan verilerle otomatik olarak değerlendirilmesi. Microsoft, toplanan 

verileri bina içindeki araçları kullanarak analiz eder ve bulgu ve iyileştirme önerilerini içeren bir 

raporu size sunarız. 

 Güvenlik Değerlendirme Programı: Organizasyonunuzda bilgi işlem ortamınıza erişimin nasıl 

sağlandığının teknik olarak ve süreç açısından incelenmesi. Bu hizmetin bitiminde, belirlenen 

güvenlik risklerine dair analizimizi içeren ve risk profilinizi azaltma konusunda yol gösteren bir 

rapor alırsınız. 

Eğitim hizmetleri 

Eğitim hizmetleri, destek personelinizin teknik ve operasyonel becerilerinin geliştirilmesine yardım eder. 

 Gösterimli Görüşmeler: Ders anlatımı ve tanıtım gösterisi şeklinde olup bir Microsoft 

mühendisi tarafından ürün ve destek konularında yüz yüze ya da çevrimiçi sunumların yapıldığı, 

genellikle tek gün süren oturumlar. 

 İstek Üzerine Üyelikler: Microsoft mühendisleri tarafından geliştirilen bir atölye kitaplığındaki 

çevrimiçi eğitim materyalleri koleksiyonuna erişim sağlayan üyelik. Üyelikler, bilgisayar adedi 

temel alınarak satılır. 

 İnternet Yayınları: İzleyicilere internet üzerinden uzaktan iletilen ve Microsoft tarafından 

barındırılan eğitim oturumları. İnternet yayınları, İş Emrinizde belirtildiği üzere, katılımcı adedi 

temelinde veya kuruluşunuza özel teslimat şeklinde satın alınabilir.  
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 Atölyeler: Destek ve Microsoft teknolojisi konularında geniş bir seçenek içeren ve bir Microsoft 

mühendisi tarafından yüz yüze veya çevrimiçi sunumların yapıldığı ileri seviyede, uygulamalı teknik 

eğitim oturumları. Atölye çalışmaları, İş Emrinizde belirtildiği üzere, katılımcı adedi temelinde veya 

kuruluşunuza özel teslimat şeklinde satın alınır. Atölye çalışmaları, Microsoft’un açık yazılı izni 

olmaksızın kaydedilemez. 

Operasyon hizmetleri 

Operasyon hizmetleri, iş hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için kişiler, süreç ve teknolojiyle ilgili sorunların 

ve risklerin yönetilmesine yardımcı olur. 

 Laboratuvar Hizmetleri: Microsoft, eğer bulunduğunuz coğrafyada varsa, Microsoft 

ürünleriyle ilgili ürün geliştirme, karşılaştırmalı değerlendirme, test etme, prototip çalışması ve 

geçiş faaliyetlerinde size yardımcı olmak üzere bir laboratuvar tesisine erişiminizi sağlayabilir. 

 Yerleştirme Hızlandırıcı: Dağıtım veya geçiş yardımı sağlamak üzere sizinle birlikte çalışan 

Microsoft mühendisiyle doğrudan etkileşim. Bu, Microsoft ürünlerini kullanarak kavramsal kanıt 

veya üretim iş yüküne yönelik planlama ve doğrulamada yardımı içerebilir. 

 Proaktif İzleme: Teknik işlemleri izleme araçlarının ve sunucudan kaynaklanan sorunları 

yönetme süreçlerinizi ayarlama önerilerinin tarafınıza teslimi. Bu hizmet, çağrı matrisleri 

oluşturmanıza, önemli sorunları incelemenize ve uzun soluklu bir mühendislik ekibini için tasarım 

oluşturmanıza yardımcı olur. 

 Proaktif Operasyon Programları (POP): İşlem süreçlerinizin, personelinizle birlikte, BT Altyapı 

Kitaplığı (“ITIL”) ve Microsoft İşlemleri Çerçevesi (“MOF”) yazılımı temelinde önerdiğimiz 

uygulamalarla karşılaştırmalı olarak incelenmesi 

 Birlikte İyileştirme: Bir Microsoft mühendisinin, değerlendirme hizmeti bulguları üzerinde 

sizinle doğrudan doğruya birlikte çalışması. Her çalışmanın süresi, İş Emrinizde gün sayısı olarak 

belirtilmekte ve mühendislik personelinizle birlikte teslim edilmektedir. 

 

 Özel proaktif hizmetler 

İsteğinize bağlı olarak yüz yüze veya çevrimiçi olarak iletilen ve bu belgede başka bir şekilde tarif 

edilmemiş olan hizmetleri iletmek üzere personelinizle yapılan çalışma. Bu çalışmalar gün sayısı olarak 

ölçülür ve fiyatlandırılır. 

Özel proaktif hizmetlerin odaklandığı alanlar şunlardır: 

 Değerlendirme hizmetleri  

 Eğitim hizmetleri 

 Operasyon hizmetleri  

 Destek Yardımı 

Eğer uygunsa proaktif hizmetler, Destek Yardımı saati miktarı hesaplanarak satılabilir. Bu saatler, Microsoft 

Hizmetleri temsilciniz tarafından sunulan güncel fiyatlar üzerinden, yukarıda tarif edilen bir veya daha fazla 

proaktif hizmetle değiştirilebilir. Proaktif hizmeti planlandıktan sonra uygun miktarda Destek Yardımı saati 

sayısını, gün başına hizmet ücretini veya sabit ücreti kapsayacak şekilde en yakın saat sayısına yuvarlanan 

bakiyenizden düşeceğiz. Eğer bir Destek Yardımı hizmet türü sipariş eder ve bunu başka biriyle 



Hizmetlerin Tanımı Destek hizmetleri 

Page 12 

değiştirmek isterseniz, hâlihazırda satın alınan saatleri, eğer varsa ve Hizmet Sağlama Yöneticinizle 

anlaşmaya varılmışsa, alternatif hizmet için kullanabilirsiniz. 

3.3.2 Hizmet yönetimi 

 Hizmet yönetimi 

Tüm Premier Destek paketleri, bir Hizmet Sunum Yöneticisi (SDM) tarafından koordine edilmektedir. Belirli 

coğrafyalarda bu görevli Teknik Müşteri Yöneticisi (TAM) veya Destek Müşteri Yöneticisi (SAM) olarak da 

adlandırılır. Geliştiriciler için Premier Destek, Hizmet sağlama yönetiminiz sağlama modeline, hizmet 

seviyesine ve Microsoft ürün kapsamına göre geliştirilebilir. İş Emrinizde başka şekilde belirtilmemişse, 

sunum modeli Atanmış, hizmet seviyesi Core ve ürün kapsamı Tesis Yerinde Destek olacaktır. 

Hizmet Sunum modeli 

Öğe Tarif 

Havuz Uzakta bulunan bir grup kişi tarafından gerçekleştirilir 

Atanmış Diğer Microsoft Premier Destek müşterilerine de hizmet veren belirli bir kişi 

tarafından yerinde veya uzaktan, yarı zamanlı olarak sağlanır 

Tahsis edilmiş Sadece tek bir Microsoft Premier Destek müşterisine odaklanmış olan belirli bir 

kişi tarafından yerinde veya uzaktan sağlanır 

Hizmet düzeyi 

Öğe Tarif 

Core Genel koordinasyonu ve ayrıca bir hizmet tanıtımını, hizmet sağlama planını, 

hizmet incelemelerini, önemli güvenlik önerilerini, çağrı yönetimini ve kriz 

yönetimini içerir 

Standart Tüm Core hizmetleri ve İlk Değerlendirme ve iyileştirme planlamayı kapsar 

Genişletilmiş Tüm Standart hizmetleri ve ayrıca Microsoft Ürün/Çevrimiçi Hizmetler yaşam 

döngüsü farkındalığını, çağrı eğilim analizi ve tavsiyesini ve süreç rehberliğini 

içerir 

Ürün kapsamı 

Uzatılmış seviyede hizmet sağlama yönetimi içeren İş Emirleri için, ek bir seçenek mevcuttur. Hizmet 

sağlama yönetimi, tesisinizde dağıtılan ürünlere (Tesis Yerinde) ve/veya Microsoft tarafından yönetilen 

üyelik hizmetlerine (çevrimiçi hizmetler) odaklanmak için özelleştirilebilir. Çevrimiçi Etkinleştirmeli 

anlaşmanın kapsamında yer alan belirli çevrimiçi hizmetler, İş Emrinizde belirtilecektir. 

Öğe Tarif 

Tesis Yerinde Hizmet Sağlama Yönetimi, tesisinizde dağıtılan ürünlere odaklanacaktır. 

Çevrimiçi 

Etkinleştirmeli 

Hizmet Sağlama Yönetimi, üyelik hizmet yönetimine odaklanacak ve aşağıda 

listelenen ek Çevrimiçi Etkinleştirmeli hizmetler sağlayacaktır. Bu seçenek şu 

anda Microsoft Azure ve/veya Office 365 üyelikleri için mevcuttur. 
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Aşağıdaki hizmetler, hizmet sağlama yönetimini satın alan tüm müşterilere sunulabilir: 

Hizmet tanıtımı: Premier Destek hizmetlerinin, proaktif hizmetlerin nasıl seçildiğinin ve 

planlandığının bir açıklaması ile destekli reaktif taleplerin nasıl kaydedildiğinin ve mevcut araçların 

nasıl kullanıldığının gösterimini de içeren genel bir özeti. 

Hizmet Sağlama Planı (SDP): Premier Destek hizmetlerinizin, bu hizmetlerin nasıl ve ne zaman 

uygulanacağını belirlemek amacıyla ekibinizle işbirliği içinde oluşturulan özelleştirilmiş bir hizmet 

planını da içeren temeli. SDP’yi, ihtiyaçlarınıza dayalı olarak dönem boyunca izlemekte ve 

düzenlemekteyiz. 

Hizmet incelemeleri: Geçmiş dönem hizmetlerini sürekli olarak incelemekte, nelerin teslim 

edildiğini ve geliştirildiğini size rapor etmekte, geri bildiriminizi incelemekte ve gerekli olabilecek 

tüm eylemleri ya da ayarlamaları tartışmaktayız. Bu incelemeler, standart durum raporlarından ve 

sanal olarak ya da (tesis yerinde bulunma yetkisi verilmişse) yerinde gerçekleştirilen durum 

toplantılarından oluşabilmektedir. Hizmet incelemesinin özelleştirilmesi de söz konusu olmakla 

birlikte bu işlem, satın aldığınız hizmetlerde yer alan hizmet sağlama yönetimi seviyesine bağlı 

olarak ek bir satın alma gerektirebilir. Çevrimiçi Etkinleştirmeli İş Emirleri için, Hizmet Sağlama 

Yöneticiniz size, standart hizmet isteklerinin durumu, hizmet çağrıları ve genel çalışma süresi dahil 

olmak üzere, üye olduğunuz çevrimiçi hizmet(ler) ile ilgili ek bilgiler sağlayacaktır. 

Kritik güvenlik destek önerisi: Kritik Microsoft Güvenlik Bültenlerinin bildirimidir. Atanmış veya 

Özel olarak görev yapan SDM’ye sahipseniz, SDM’niz bu bilgilerin BT altyapınız üzerindeki etkisini 

değerlendirmenize yardımcı olacaktır. 

Çağrı yönetimi: Desteği zamanında yönlendirmek ve yüksek kalitede bir destek sunmak için 

destek çağrısı olaylarının SDM’niz tarafından gözetimi. Çevrimiçi Etkinleştirmeli İş Emirleri için, bu, 

hizmet sağalama yöneticinizin Yönetilen Çağrı Yanıt Planı (MIRP) oluşturmak, etkinlik sırasında 

durum güncellemeleri için asıl ilgili kişiyi belirlemek ve bir çağrı gerçekleştikten sonra Çağrı 

Sonrası İncelemesi (PIR) aracılığıyla temel neden analizine olanak sağlamak için sizinle çalışacağı 

durumda Hizmet Arıza Yönetimini kapsar. 

Kriz yönetimi: İşinizin kritik şekilde etkilendiği durumlarda, SDM’lerin ve Kritik Durum 

Yöneticilerinin sorunları sahiplenmesi ve bu konuda sizinle iletişim kurması.. 

Aşağıdaki ek hizmetler, Standart düzeyde hizmet sağlama yönetimi satın almış olan müşteriler için 

geçerlidir: 

İlk Değerlendirme: BT operasyonlarınızda istenen duruma ulaşmak için eyleme dönüştürülebilir 

bir plan oluşturulmasına yardımcı olan, BT operasyonları ortamınız dahilinde hizmet ihtiyaçlarının 

belirlenmesine yönelik bir keşif değerlendirmesi. Çevrimiçi Etkinleştirmeli İş Emirleri için, hizmet 

sağlama yöneticiniz, kullanıcıların çevrimiçi hizmete bağlamak için gerekli olan tesis yerindeki 

altyapıyı analiz edecektir. Ek olarak, hizmet sağlama yöneticiniz, bağlantınızı etkileyebilecek riskleri 

belgelemek ve olası risklerin azaltılmasına yönelik öneriler sunmak için personelinizle birlikte 

çalışacaktır. 

İyileştirme planlaması: Proaktif değerlendirmelerin bulguları üzerine başlatılan iyileştirme 

eylemlerinin birleştirilmesi. Bu sonuçlar, SDP’nizdeki ilgili geliştirmeyle birlikte iyileştirme tavsiyesi 

olarak belgelenecektir. Devamı da, programlanan hizmet incelemeleri süresince gelecektir. 

 Çevrimiçi hizmet sağlama yönetimi: SDM’niz sizi yerinizde ziyaret edebilir ve bu, ziyaret 

başına ek bir ücret gerektirebilir. Bu hizmet Microsoft’un kaynaklarının uygun olmasına bağlıdır. 
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Aşağıdaki ek hizmetler, Uzatılmış düzeyde hizmet sağlama yönetimi satın almış olan müşteriler için 

geçerlidir: 

Microsoft Ürünü/Çevrimiçi Hizmetler yaşam döngüsü farkındalığı: Microsoft şirketi içindeki 

gelişmeler hakkında düzenli raporlar ve Microsoft ürün yaşam döngüsü veya yol haritası 

konusunda kuruluşunuz için geçerli ve faydalı olabilecek tüm güncellemeler üzerine tavsiyeler. 

Çevrimiçi Etkinleştirmeli İş Emirleri için, hizmet sağlama yöneticiniz, aylık olarak (veya gereken 

şekilde) üye olduğunuz çevrimiçi hizmetler için hizmet yükseltmeleri ve planlı kesintilere ilişkin 

iletişim sağlayacaktır. 

Çağrı hakkında eğilim analizi ve tavsiye: Bizde kayıtlı olup desteklenen herhangi bir Microsoft 

teknolojisiyle ilintili çağrılar geçmişiniz hakkında, işler üzerinde yüksek etkiye sahip çağrıların 

insanlarla, işlemlerle ve teknolojiyle ilgili yönlerine odaklanmış bir veya daha fazla sayıda inceleme. 

Bu incelemenin sonunda, tümü de BT işletim maliyetlerinizi düşürmenize yardım etmeye odaklı 

olmak üzere, kişilerin hazırlık düzeyi veya teknoloji değişiklikleri konuları ve işlem geliştirme 

etkinlikleri hakkında öneriler yer almaktadır. 

Süreç rehberliği: Bilgi Teknolojisi Altyapı Kitaplığı (ITIL), Microsoft Operasyonları Çerçevesi (MOF) 

ve/veya Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi (ALM) ile ilgili önerilen uygulamalara ilişkin temel 

bilgiler sağlanacaktır. 

Aşağıdaki ek hizmetler, Uzatılmış düzeyde hizmet sağlama yönetimi satın alan ve Çevrimiçi Etkinleştirmeli 

ürün kapsamını seçen müşteriler için geçerlidir: 

Hizmet çağrı yönetimi: Hizmet sağlama yöneticiniz, bir hizmet çağrısı meydana gelmeden önce, 

meydana geldiği sırada ve meydana geldikten sonra aşağıdaki teslim edilecekleri uygun şekilde 

koruyarak veya sağlayarak yardım edecektir. Hizmet sağlama yöneticiniz, hizmet sorunları için bir 

iletişim kuralı ve iletişim planı oluşturan Yönetilen Çağrı Yanıt Planı (MIRP) oluşturmak için sizinle 

birlikte çalışacaktır. Bu plan, bir hizmet istisnası oluştuğunda yararlanılacak reaksiyon çizelgesi, 

paydaşlar ve ilgili kişileri kapsar. Hizmet sağlama yöneticisi, Microsoft'un Sorumlu olduğu Hizmet 

Kesintilerinin temel neden analizini sunan bir Çağrı Sonrası İncelemesi (PIR) sağlayacaktır. Çağrı 

Sonrası İncelemesi, Hizmet Seviyesi Anlaşması (SLA) etkisinin özetini de içerecektir. 

Hizmet üyeliği yönetimi: Hizmet sağlama yöneticiniz, çevrimiçi hizmet üyelikleriyle ilgili olan 

sorunların yükseltilmesine yardımcı olacak ve faturalama, hesap sağlama ve SLA kredi sorularına 

yanıt verecektir. 

3.3.3 Reaktif hizmetler 

Reaktif hizmetler, aşağıdaki hizmetlerin herhangi bir bileşimini içerebilir: 

 Sorun Çözme Desteği (PRS): Sorunların Microsoft ürünlerinden kaynaklandığını düşünmenin makul 

olduğu durumlarda, belirli belirtiler gösteren Microsoft ürünleri kullanılırken yaşanan sorunlar hakkında 

yardım. Aciliyet tanımları, tarafımızdan tahmini ilk yanıt süreleri ve gönderim gereklilikleri, şu bölümde 

ayrıntılı olarak yer almaktadır: “Tablo: Çağrı yanıtı.” 

PRS, saat başına ücretlendirilir ve İş Emrinizde belirlenmiş ve bedeli ödenmiş saatlerden düşülür. Sorunun 

bir yazılım hatasından kaynaklandığını belirleyecek olursak, PRS saatlerini düşmeyiz. Bedeli ödenmiş 

saatleriniz biz belirli bir sorun üzerinde çalışırken dolarsa, kalan saatler için ücret talep ederiz ve ek 

çağrılarınıza yanıt vermemizden önce sizin de ek PRS saatleri satın almanız gerekir. Talebiniz üzerine, 

birden çok satıcıya ait karmaşık ürünler arasındaki uyumluluk sorunlarının çözümüne yardım etmek 

amacıyla üçüncü parti yazılım tedarikçileri ile işbirliği yapmaktayız; ancak kendi ürününü destekleme 

sorumluluğu söz konusu üçüncü partiye aittir. 
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Gereken şekilde PRS, tüm Office 365 veMicrosoft Azure üyelikleri için sağlanmaktadır. Satın alınan PRS 

saatleri, bu teknolojilere göre açılan çağrılar için düşülmeyecektir. 

Çağrının aciliyeti Microsoft içerisindeki tepki düzeylerini, tahmini başlangıç tepki sürelerini ve sizin 

sorumluluklarınızı belirler. Bize danışarak başlangıçtaki aciliyet düzeyini belirleme sorumluluğu size ait olup 

çağrının gidişatı sırasında aciliyet düzeyinin değiştirilmesini de talep edebilirsiniz. 

Tablo: Çağrı cevabı 

Aciliyet ve durum Beklenen Microsoft Cevabı Beklenen Müşteri Cevabı 

Aciliyet 1 

İş üzerinde yıkıcı etki: 

 Temel iş sürecinin tamamen kaybı 

ve işin makul şekilde devam 

edilemez durumu 

 Anında ilgilenilmeyi gerektirir 

 İlk çağrıya bir saatte ya da 

daha kısa sürede yanıt 

verilmesi 

 Kaynaklarımızın en kısa 

zamanda bulunduğunuz 

yerde olması 

 Kritik Durum Yöneticisinin1 

atanması 

 7 gün 24 saat temelinde 

kesintisiz olarak gösterilen 

çaba2 

 Microsoft içerisinde ürün 

ekiplerine yönelik hızlı 

yükseltme 

 Üst düzey yöneticilerimize 

bildirim 

 Üst düzey yöneticilerinize 

bildirim 

 7 gün 24 saat kesintisiz 

çaba göstermeyi sürdürmek 

için uygun kaynakların 

tahsis edilmesi2 

 Değişiklik kontrolü 

yetkilisine hızlı erişim ve 

kendisinden de hızlı yanıt 

gelmesi 

 Yalnızca telefonla bildirim 

Aciliyet A 

İş üzerinde kritik etki. 

 Hizmetlerin önemli ölçüde kaybı 

veya bozulması 

 Bir saat içerisinde ilgilenilmeyi 

gerektirir 

 İlk çağrıya bir saatte ya da 

daha kısa sürede yanıt 

verilmesi 

 Kaynaklarımızın gerektiği 

şekilde bulunduğunuz 

yerde olması 

 Kritik Durum Yöneticisinin1 

atanması 

 7 gün 24 saat temelinde 

kesintisiz olarak gösterilen 

çaba2 

 Üst Düzey Yöneticilerimize 

bildirim 

 7 gün 24 saat kesintisiz 

çaba göstermeyi sürdürmek 

için uygun kaynakların 

tahsis edilmesi2 

 Değişiklik kontrolü 

yetkilisine hızlı erişim ve 

kendisinden de hızlı yanıt 

gelmesi 

 Yönetime bildirim 

 Yalnızca telefonla bildirim 

Aciliyet B 

İş üzerinde orta derecede 

etki: 

 Orta derecede hizmet kaybı veya 

bozulması, ancak çalışmanın 

etkilenmiş de olsa makul olarak bir 

şekilde sürdürülebilmesi 

 İki iş saati içerisinde ilgilenilmeyi 

gerektirir4 

 İlk çağrıya iki saatte ya da 

daha kısa sürede yanıt 

verilmesi 

 Çabaların yalnızca iş saatleri 

içerisinde gösterilmesi3,4 

 Microsoft’un çabalarına 

paralel uygun kaynakların 

tahsis edilmesi 

 Değişiklik kontrolü 

yetkilisinde dört iş saati 

içerisinde erişim ve 

kendisinden de aynı sürede 

yanıt gelmesi 

 Telefonla veya internetten 
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Aciliyet ve durum Beklenen Microsoft Cevabı Beklenen Müşteri Cevabı 

bildirim 

Aciliyet C 

İş üzerinde minimum etki: 

 İşlerin çok az aksayarak ya da hiç 

engelsiz şekilde büyük ölçüde 

sürmesi 

 Dört iş saati içerisinde ilgilenilmeyi 

gerektirir4 

 İlk çağrıya dört saatte ya da 

daha kısa sürede yanıt 

verilmesi 

 Çabaların yalnızca iş saatleri 

içerisinde gösterilmesi4 

 Çağrı sahibi hakkında doğru 

irtibat bilgisi 

 24 saat içerisinde yanıt  

 Telefonla veya internetten 

bildirim 

1 Kritik Durum Yöneticileri, duruma el koyma, yükseltme, kaynak sağlama ve koordinasyon yoluyla sorunlara hızlı çözüm bulunmasını yönlendirmek üzere atanmış kişilerdir. 
2 Sorun çözüm çabalarımızı sürdürmemize yetecek kaynak veya yanıt sağlayamamanız durumunda, aciliyet düzeyini düşürmemiz gerekebilir. 
3 Aciliyet B düzeyinde 7/24 çaba gösterilmesine yönelik hizmet, müşteri 7/24 çaba gösterilmesini kapsayan hizmetten çıkmayı tercih etmediği sürece, şu anda Kanada, Orta ve 

Güney Amerika, Karayipler, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlanmaktadır. Ayrıntılar için SDM’nize danışın. 
4 İş saatleri genellikle, tatiller ve hafta sonları dışında, Standart Yerel Saatle 09:00 ile 18:00 arası olarak tanımlanır. İş saatleri ülkenizde biraz daha farklı olabilir. 

 

 Tesis Yerinde Destek: Yerinde reaktif destek, yardımın kendi yerinizde verilmesini sağlar. Bu hizmet, 

Microsoft’un kaynaklarının uygun olmasına bağlıdır ve her bir yerinde ziyaret için ayrı ek ücret 

gerektirebilir. 

 Geliştirme Desteği Yardımı: Microsoft teknolojilerini Microsoft platformu üzerinde entegre eden 

uygulamaların oluşturulmasında ve geliştirilmesinde, Microsoft geliştirme araçları ve teknolojilerinde 

uzmanlık kazanmada yardımcı olur ve İş Emrinizde listelenen saat miktarı olarak satılır. 

 Danışmanlık Hizmetleri: BT Profesyonelleri ve Geliştiricileri için kısa süreli (genellikle altı saat veya 

daha az) ve planlanmamış sorunlar hakkında telefonla destek verilmesi. Danışma Hizmetleri, Microsoft 

teknolojilerini, genel destek sorunlarından kaçınmak suretiyle ve sistem kesintisi olasılıklarını azaltabilen bir 

şekilde uygulamanıza yardımcı olma amacına yönelik tavsiyeleri, rehberliği, kökteki neden analizini ve bilgi 

transferini içerir. Danışma Hizmetleri, İş Emrinizde listelenen saat miktarı şeklinde satılır. 

3.4 Gelişmiş hizmetler 

Bu bölümde tarif edilen öğeler, Premier Destek paketinizin ek bir ücret karşılığında sunulan ekleri, 

uzantıları ve değişiklikleridir. 

3.4.1 Atanmış Destek Mühendisliği 

 Atanmış Destek Mühendisliği (DSE): Sizinle birlikte üzerinde anlaşmaya varılmış olan ve İş Emrinizde 

listelenen belirli Microsoft ürünlerini ve teknolojilerini desteklemek amacıyla, normal iş saatleri sırasında 

verilen uygulamalı, önleyici destek. DSE hizmetleri, önceden toplu şekilde saat olarak satın alınır ve bu 

saatler kullanıldıkça hesabınızdan düşeriz. DSE kaynakları, bir yükümlülük ilişkisini başlatma toplantısı 

sırasında tarafların anlaşması temeline dayalı olarak tahsis edilir, önceliklendirilir ve atanır ve Hizmet 

Sağlama Planınızın bir parçası olarak belgelenir. 

DSE hizmetlerinin odaklandığı alanlar şunlardır: 

 Gelecek çağrıların önlenmesine yardımcı olacak stratejilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına 

yardım etmek ve kapsam içindeki Microsoft teknolojilerinizin sistem uygunluğunu artırmak. 

 Tekrar oluşan çağrıların kökünde yatan nedenin belirlenmesine yardım etmek ve atanmış 

Microsoft teknolojilerindeki daha başka aksamaları önlemek üzere tavsiyelerde bulunmak. 

 Şimdiki ve gelecekteki iş gereksinimleriniz ve bilgi teknolojisi ortamınızın yapılandırması 

hakkında derinlemesine bilgileri barındırmak. 
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 Premier Destek bağlantılı olarak teslim edileceklerin (örn. diğerleri arasında, desteklenebilirlik 

incelemeleri, sistem sağlığı kontrolleri, atölye çalışmaları ve risk değerlendirme programları, 

vb.) kullanımına dair önerileri proaktif olarak belgelemek. 

 Konuşlandırma ve işlem etkinliklerinizin, planlanmış ve şimdiki Microsoft teknolojileri 

uygulamalarınızla tutarlı olmasına yardım etmek. 

 Destek kadronuzun teknik ve işlem becerilerini geliştirmek. 

 Belirlenmiş Microsoft teknolojileri için ortamınızın yapılandırmasını, yıkım onarımını (break fix), 

ağ topolojisini ve daha fazlasını desteklemek üzere müşteriye özel belgelerin oluşturulmasını 

ve bulundurulmasını teşvik etmek ve bunlara yardımcı olmak. 

3.4.2 Özel (Custom) Destek 

 Özel Destek: Özel Destek, Microsoft Desteği Yaşam Döngüsü İlkesi'nde 

(http://support.microsoft.com/lifecycle) tanımlandığı üzere yaşam döngülerinin sonuna gelmiş olan seçili 

sayıda ürün ve hizmet paketi için sınırlı, devamlı destek sağlar. Özel Destek satın almış olduğunuz ürünler 

(ve sürümleri) ve/veya hizmet paketleri İş Emrinizde belirtilecektir. 

Özel Destek programı ücretleri, Özel Destek programının kullanıma hazır edildiği ilk günde 

kaydolmuşsunuz gibi hesaplanır (örn. SQL Server 2000 SP4 için Özel Destek 10 Nisan 2013 tarihinde 

kullanıma hazır edilmiş ancak siz 13 Ekim 2014 tarihine kadar kaydolmamışsanız, program ücretiniz 10 

Nisan 2013 tarihinden itibaren hesaplanır). Özel Destek kayıt ücretleri iade edilmez ve Standart Özel 

Destek ile Essentials (Temel) Özel Desteğin birinden diğerine aktarılamaz. 

Hizmete özgü ön koşullar ve sınırlamalar: 

 Özel Destek hizmetlerine yönelik bir talebi desteklemek ve bir düzeltme talep etmek için 

yeterli Sorun Çözüm Desteği saati içeren güncel bir Premier anlaşmanızın olması gerekir. 

Premier Destek anlaşmanızın süresi dolar veya feshedilirse, Özel Destek hizmeti de aynı tarihte 

feshedilecektir. 

 Özel Destek almadan önce İş Emrinizde listelenen kayıtlı ürünler için en güncel hizmet 

paketini kurmalı ve çalıştırmalısınız. 

 Desteklenen bir ürün düzeyine geçişiniz için (tarihleri, aygıt adedini ve kilit aşama noktalarını 

gösteren) bir geçiş planı sağlamalı ve bulundurmalısınız.  

 Özel Desteğin amaçları açısında, “cihaz”, müşterinin belirli bir ürün için bir güvenlik 

güncellemesi düzeltmesi dağıtmak istediği fiziksel veya sanal bir örnektir. Cihaz sayısı, fiziksel 

cihaz sayısından ziyade, güvenlik güncellemesi veya düzeltmesinin dağıtılacağı sayıya eşit 

olmalıdır. 

 Özel Destek, yazılı olarak başka şekilde anlaşmaya varılmadığı sürece, kayıtlı ürünlerin sadece 

İngilizce sürümünü kapsar. Taraflar İngilizce olmayan dil desteği konusunda anlaşmaya varırsa, 

destek süreleri çeviriye elverecek şekilde uzatılabilir (bunun için lokalizasyon ücretleri 

uygulanabilir). 

 Kayıt ücretine dahil edilen güvenlik güncellemeleri, aşağıda açıklandığı üzere, satın alınan Özel 

Destek hizmeti türüne ve kayıtlı ürüne göre belirlenir: 

o Özel Destek Standardı: Destek bitiş tarihleri 1 Ocak 2010 tarihinden önce olan 

ürünler için destek sağlar, Microsoft Güvenlik Yanıt Merkezi (MSRC) tarafından Kritik 

veya Önemli olarak tanımlanan güvenlik açıkları dahildir. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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o Özel Destek Standardı: Destek bitiş tarihleri 1 Ocak 2010 tarihinden sonra olan 

ürünler için destek sağlar, MSRC tarafından Kritik olarak tanımlanan güvenlik açıkları 

dahildir. MSRC tarafından Önemli olarak değerlendirilen açıklar için güvenlik 

güncellemelerini ek bir ücret karşılığında satın alabilirsiniz. 

o Essentials Özel Desteği: Güncelleme başına ve cihaz başına ek bir ücret karşılığında 

MSRC tarafından Kritik olarak derecelendirilen güvenlik güncellemelerinin satın 

alınabilmesini sağlar Önemli olarak derecelendirilen Güvenlik güncellemeleri 

sağlanmaz. 

 Güvenlikle ilgili olmayan düzeltmeler de (örn. zaman dilimi veya Yaz Saati Uygulaması 

sorunları için) ek bir ücret karşılığında elde edilebilir.  

 Düzeltmeler, yazılı onayımız olmadan bağlı kuruluş olmayan üçüncü partilere dağıtılamaz. 

 Özel Destek, ek özellikler, işlevsellik veya tasarım değişiklikleri ya da garanti desteği talep 

etme seçeneğini içermez. 

 Düzeltme taleplerinizi yanıtlamak için ticari olarak makul çabayı göstermemize rağmen, Kritik 

ve Önemli güvenlik güncellemeleri dahil olmak üzere bir güncellemenin veya düzeltmenin 

oluşturulamadığı veya sağlanamadığı durumlar olabileceğini kabul etmektesiniz.  

 Sorun Çözüm Desteği için tüm talepler, atanmış ilgili kişileriniz tarafından telefon ile 

iletilmelidir. 

3.4.3 Uzatılmış Düzeltme (Hotfix) Desteği 

 Uzatılmış Düzeltme Desteği: Uzatılmış Düzeltme Desteği, http://support.microsoft.com/lifecycle 

adresinde tanımlandığı üzere, Uzatılmış Destek Aşamasına girmiş olan Microsoft yazılımı için güvenlik 

konusu dışında düzeltmeler talep etmenize olanak verir. 

Hizmete özgü ön koşullar ve sınırlamalar: 

 Bir düzeltme talebini desteklemek için yeterli Sorun Çözüm Desteği saati içeren güncel bir 

Premier anlaşmanızın olması gerekir. Premier destek anlaşmanızın süresi dolar veya 

anlaşmanız fesholursa, Uzatılmış Düzeltme Desteği hizmeti de aynı tarihte feshedilecektir. 

 Güvenlikle ilgili olmayan düzeltme taleplerinizi yanıtlamak için ticari olarak makul tüm çabayı 

göstermemize rağmen, bir düzeltmenin oluşturulamadığı veya sağlanamadığı durumlar 

olabileceğini kabul etmektesiniz.  

 Düzeltmeler size özel sorunlara yönelik olarak tasarlanmışlardır ve regresyon testinden 

geçirilmemişlerdir. 

 Düzeltmeler, yazılı onayımız olmadan bağlı kuruluş olmayan üçüncü partilere dağıtılamaz. 

 İş Emrinizde belirtilen kayıtlı ürünün İngilizce olmayan sürümlerine ait düzeltmeler için 

teslimat süreleri değişebilir ve lokalizasyon ücretleri uygulanabilir. 

 Düzeltmenin talep edildiği an itibariyle, İş Emriniz kapsamında Sorun Çözüm Desteği 

saatleriniz mevcut bulunmalıdır. 

 Ek özellikler, işlevsellik, güncellemeler veya tasarım değişiklikleri sağlamayacağız. Sadece, 

kayıtlı ürünün çökmesine, veri kaybetmesine veya ürünün belgelerinde yer alan 

işlevselliğinden herhangi başka bir şekilde önemli sapma göstermesine neden olan sorunları 

ele alacağız. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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3.4.4 Premier Ultimate 

Premier Ultimate: Reaktif hizmetler kapsamında mevcut olan hizmetleri gereken Sorun Çözüm Desteği 

sağlayacak şekilde değiştirir. 

Hizmete özgü ön koşullar ve sınırlamalar: 

 Premier Ultimate, İş Emrinizde belirtilen irtibat kurulabilecek kişilerin adediyle sınırlıdır. 

 Premier Ultimate’a kayıtlı halde kalmak için, siz veya Microsoft tarafından başlatılan 

değerlendirmelerden hareketle belirlenen tüm sorunları, değerlendirme özetinin 

oluşturulmasından itibaren 30 gün içinde çözmek için ticari olarak makul tüm çabayı 

göstermeyi kabul etmeksiniz. 

 Premier Ultimate hizmet anlaşmasını taraflardan her biri, sorunları ikisinden birinin 

çözememesi durumunda 30 gün önceden yazılı bir bildirimde bulunarak, yoksa 60 gün 

önceden yazılı bir bildirimde bulunarak feshedebilir. 

 Anlaşmayı süre bitiminden önce fesheden Premier Ultimate müşterileri, fesih, sorunun 

çözülememesinden kaynaklanıyor olmadıkça, kullanılmayan hizmetler için belirli bir oranda 

geri ödeme alırlar. 

3.4.5 Third Tier Destek  

 Third Tier Destek: İş Emrinizde belirtilen Microsoft teknolojileriyle ilgili Sorun Çözüm taleplerinize yanıt 

veren, Microsoft’un tanımlı ürün alanında veya alanlarında en deneyimli uzmanlarına doğrudan erişim.. 

Hizmete özgü ön koşullar ve sınırlamalar: 

 Third Tier Destek ekibinin talep konusunda birinci derecede sorumluluğu bulunmasına 

rağmen, Third Tier Destek ekibine iletilen Sorun Çözme talepleri, çözüm için, standart ürün 

desteği uzmanlarından edinilen kaynakları gerektirebilir. 

 Third Tier Destek saatlerini standart Sorun Çözme Desteği hizmetleri yerine sayabilirsiniz, 

ancak standart Sorun Çözme Desteği saatlerini Third Tier Destek talepleri yerine sayamazsınız. 

 Third Tier Destek ekibinin çalışma saatleri ve piyasada third tier hizmete erişim ülkeden ülkeye 

değişiklik göstermektedir. Ayrıntılar için SDM’nize danışın. 

 Bu hizmet, bir kayıt ücreti gerektirir; Sorun Çözüm Desteği saatlerinize eklenir ve piyasaların 

hepsinde mevcut değildir. 

3.5 Gelişmiş çözümler 

Gelişmiş çözüm paketleri, belirli bir Microsoft ürünü veya müşteri BT sistemi için ek destek kaynakları 

sağlar.  

3.5.1 Mission Critical Premier Destek 

Mission Critical için Premier Destek (PMC): İş Emrinizde belirtildiği üzere, mission critical çözümünüzün 

bir parçasını oluşturan tanımlı bir Microsoft ürünleri seti için daha yüksek seviyede destek sağlar. PMC, 

özelleştirilmiş bir destek hizmetleri programı sağlar; ek bir ücret karşılığında verilir ve İş Emrinizde atıfta 

bulunulan bir Ekte tanımlanır. 
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3.6 Ek hüküm ve koşullar 

Tüm Premier Hizmetler, aşağıdaki ön koşullar ve varsayımlar temelinde olarak verilir: 

 Sorun belirleme ve çözüm etkinliklerini tarafımızca talep edilebileceği şekilde yerine 

getirmeniz gerekebilir. Bunlar arasında, ağ izlemelerinin gerçekleştirmesi, hata mesajlarının 

yakalanması, yapılandırma bilgilerinin toplanması, ürün yapılandırmalarının değiştirilmesi, 

yazılımın yeni sürümlerinin ya da yeni bileşenlerin kurulması veya süreçlerin değiştirilmesi yer 

alabilir. 

 Verilerinizi yedeklemekten ve yıkıcı hatalardan kaynaklanan kayıp veya değiştirilmiş dosyaların 

tekrar oluşturulmasından siz sorumlusunuz. Yazılım ve verilerinizin bütünlüğünü ve güvenliğini 

sağlamak için gerekli prosedürleri uygulamaktan da siz sorumlusunuz. 

 Tersi yazılı olarak belirtilmiş olmadıkça tüm hizmetler, İş Emrinizde listelenen ülkedeki yerinize 

uzaktan sağlanır. Birden fazla ülkede yer belirtilmişse, hizmetleri, atanmış Global Hizmet 

Sağlama Yöneticisinden alırsınız ve her bir global hizmet yerinde bir Hizmetler kaynağı 

içerebilir. İş Emri, atanmış global destek yerlerinizin her birinde sağlanacak hizmetleri tarif 

eder. 

 Yerinde ziyaretler konusunda mutabık kalındığı ve bunların ödemelerinin önceden yapılmadığı 

durumlarda, makul seyahat ve günlük yaşam harcamalarını size fatura ederiz veya talebiniz 

üzerine bu harcamaları karşılayacak eşit değerde Sorun Çözüm Desteği saat sayısını 

hesabınızdan düşeriz. 

 Yazılı olarak başka bir şekilde mutabık kalınmamışsa, tüm hizmetler, hizmetleri sağlayan 

Microsoft Hizmetlerinin bulunduğu yerde konuşulan dilde veya İngilizce olarak sağlanır. 

 Bir İş Emrinde, bu Hizmetler Tanımlamasının bir Ekinde başka bir şekilde ifade edilmedikçe 

veya http://premier.microsoft.com adresli Microsoft Premier Çevrimiçi web sitesinde özellikle 

hariç tutulmadıkça, Microsoft tarafından http://microsoft.com/licensing/contracts adresinde 

(veya Microsoft’un belirttiği ve bunun ardılı olan başka bir sitede) zaman zaman yayınlanan 

Ürün Listesinde belirtilen, ticari olarak piyasaya sürülmüş, genel olarak kullanıma sunulan 

Microsoft ürünlerinin tüm sürümleri için destek sağlamaktayız. Güvenlikle ilgili olmayan 

düzeltme desteği, bu desteği bu Hizmet Tanımlamasında açıklanan şekilde Uzatılmış 

Düzeltme Desteği olarak veya İş Emrinize ekli bir Ekte satın almadıysanız, 

http://support.microsoft.com/lifecycle adresinde tarif edildiği üzere Uzatılmış Destek 

Aşamasına girmiş Microsoft ürünleri için mevcut değildir. 

 İlişikteki bir Ekte tersi belirtilmiş olmadıkça, ön sürüm ve beta ürünleri için destek sağlanmaz. 

 İş Emri süresi içinde satın alınan ek hizmetler dahil olmak üzere tüm hizmetler, ilgili İş Emrinin 

süresi içerisinde kullanılmazsa, geçerliliğini yitirir. 

 Bir hizmet türü sipariş ettiyseniz ve bunu başka bir türle değiştirmek isterseniz, eğer böyle bir 

uygulama varsa ve SDM’nizle anlaşmaya vardıysanız, alternatif bir hizmet için eşiti bir değeri 

mahsup ettirebilirsiniz. 

  

 Hizmetlerin planlanması, kaynakların uygunluğuna bağlıdır ve minimum düzeyde kayıt 

yapılmamışsa atölye çalışmaları iptal edilebilir. 

 Talebiniz üzerine sorunları analiz etmek için sisteminize uzaktan bağlantıyla erişebiliriz. 

Personelimiz yalnızca tarafınızca yetki verilmiş olan sistemlere erişecektir. Uzaktan bağlantı 

yardımını kullanmak için, bize uygun erişimi ve gerekli donanımı sağlamanız zorunludur. 

http://premier.microsoft.com/
http://microsoft.com/licensing/contracts
http://support.microsoft.com/lifecycle
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 Daha önce planlanmış bir hizmetin iptal edilmesini talep ederseniz, iptalin veya yeniden 

planlamanın teslimatın ilk gününden 14 günden daha kısa bir süre önce bildirilmesi 

durumunda Microsoft, hizmet fiyatının yüzde 100’üne kadar bir iptal ücreti kesebilir. 

 Satın alma, Yazılım Güvencesi Avantajı kapsamındaki çağrıların dönüştürülmesi veya MSDN 

Teknik Destek kapsamındaki çağrıların dönüştürülmesi yoluyla destek paketinize ek hizmetler 

eklerken, teslimatı kolaylaştırmak için karşılık gelen bir hizmet sağlama yönetimi seviyesinin 

dahil edilmesini isteyebiliriz.  

 Yazılım Güvencesi Avantajı kapsamındaki çağrılar ve MSDN Teknik Desteği, sadece Sorun 

Çözüm Desteği saatlerine veya Third Tier Desteğe dönüştürülebilir. Bulunduğunuz coğrafyada 

ek hizmetler sunuluyor olabilir; ayrıntılar için lütfen SDM’nizle iletişim kurun. 

 Destek hizmetleri, size veya Microsoft’a ait kodla ilgili danışmanlık ve rehberlikle sınırlıdır. 

 Bize erişim sağladığınız, Microsoft’a ait olmayan kodun sadece sahip olduğunuz kod 

olduğunu kabul etmektesiniz.  

 Destek, örnek kod dışında başka hiçbir tür kod sağlamaz. 

İlgili Eklerde ilave ön koşullar ve varsayımlar ifade ediliyor olabilir. 

3.7 Sorumluluklarınız 

Premier Desteğinin avantajlarının en uygun hale getirilmesi, ilgili tüm Eklerde ifade edilenlere ilave olarak, 

aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmenize bağlıdır. Aşağıdaki sorumlulukların yerine getirilmemesi, 

hizmetin gecikmesine neden olabilir: 

 İş Emrinizde irtibat kurulacak kişiler atayabilirsiniz; bunlardan biri Müşteri Destek Yöneticiniz 

(CSM) olarak bilinecektir. CSM, ekibinize liderlik yapmaktan ve destek hizmeti taleplerinin bize 

iletilmesiyle ilgili tüm destek etkinliklerinizi ve dahili süreçlerinizi yönetmekten sorumludur. 

Her bir irtibat kurulacak kişiye, Microsoft Premier Çevrimiçi internet sitesine erişim, destek 

sorununun iletilmesi ve Microsoft hizmet sağlama ekibinize erişim için kişisel bir hesap 

numarası verilir. İsimleri verilmiş irtibat kurulacak kişilere ek olarak, aşağıdaki şekilde iki tür 

irtibat kurulacak kişi grubu daha tanımlayabilirsiniz: 

o İrtibat kurulacak kişi türlerinden biri, Microsoft Premier Çevrimiçi internet sitesine bilgi 

ve destek taleplerini sunabilmek için erişim sağlayan paylaşımlı bir hesap kimliği alır. 

o İrtibat kurulacak kişi türlerinden biri de, Microsoft Premier Çevrimiçi internet sitesine 

yalnızca bilgi için erişim sağlayan paylaşımlı bir hesap kimliği alır. 

 Hizmetlerin kullanımını, satın aldığınız hizmet düzeyine bağlı olarak planlamak için bizimle 

birlikte çalışmayı kabul etmektesiniz. 

 Proaktif hizmet taleplerini, gerekli/uygulanabilir tüm verilerle birlikte, geçerli İş Emrinin sona 

erme tarihinden önceki 60 günü geçirmeden iletmelisiniz. 

 Mümkün olduğunda, size hizmetlerle ilgili olarak zaman zaman sunacağımız müşteri 

memnuniyeti araştırmalarına yanıt vermeyi kabul etmektesiniz. 

 (Size ait yerde bulunması gereken)Hizmet sunum ekibimize, dahili sistemlerinize ve teşhis 

araçlarınıza erişime ek olarak makul telefon ve yüksek hızlı internet erişimi sağlamayı kabul 

etmektesiniz. 

 Çalışanlarınızın veya yüklenicilerinizin tüm seyahat ve harcamalarından siz sorumlusunuz.
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4 Belge değişiklikleri  
Son 12 ay boyunca gerçekleşen önemli eklemeler, değişiklikler ve silinenler şunlardır: 

Eylül 2014 

Eklemeler: 

 2.3.2: Modüller 

o Mobil İş Yükünü Etkinleştirme  

o Veri Merkezi Modernizasyonu 

o Veri Platformu Modernizasyonu 

 2.4: Tesis yerinde ziyaret bilgileri 

 3.1: Geliştirici Odaklı Paketler eklendi  

 3.2.1: Hızlandırma paketi 

 3.3.1: Operasyon hizmeti olarak Yerleştirme Hızlandırıcı 

 3.3.2: Çevrimiçi Etkinleştirmeli Hizmet Sağlama Yönetimi 

 3.3.3: Çevrimiçi hizmetler için gereken şekilde Sorun Çözme Desteği 

 

Değişiklikler:  

 2.0: Kurumsal Mimar, Microsoft Mimarı olarak değiştirildi 

 2.3.2: Modül açıklamalarına ilişkin güncellemeler 

 3.3.1: Süreç Geliştirme ve Stabilizasyon hizmetleri, Operasyon hizmetleriyle birleştirildi 

 3.3.1: Özel proaktif hizmetler, operasyon hizmetlerinden yararlanmak üzere güncellendi 

 3.3.2: Proaktif Hizmetler Olgunluk İncelemesi, İlk Değerlendirme olarak değiştirildi 

 3.4.4: Premier Ultimate tanımında değişiklikler yapıldı 

 3.6: Ek Hüküm ve Koşullara kaynak kodu terimleri eklendi 

 3.6: MSDN Teknik Desteği kapsamındaki çağrılar, olası aktarım kaynağı olarak kullanılabilir 

 

Çıkarmalar: 

 3.2.2: Azure için Premier Destek (bu desteğe artık Çevrimiçi Etkinleştirmeli Hizmet Sağlama 

Yönetimi dahil) 

 3.4.4: Geliştiriciler için Premier Destek artık hizmet paketi olarak tanımlanıyor 

 3.5.2: Premier Azure Hızlı Yanıt 

 

Temmuz 2014 
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Eklemeler: 

 3.3.1: Bir Artı Hizmet olarak Risk ve Sistem Sağlığı Değerlendirmesi 

 3.3.1: Çevrimdışı Değerlendirme 

Değişiklikler:  

 3.2.1: Premier Core tanımı, “20 Sorun Çözümü Desteği saati” ifadesinin önüne “-e kadar” ifadesi 

eklenerek güncellendi  

 3.3.1: Proaktif İzleme, Değerlendirme hizmetlerinden Süreç iyileştirme hizmetlerine alındı (tümü 

bölüm 3.3.1 kapsamında) 

 3.3.2: Hizmet sağlama yönetimi tanımı, “veya Destek Hesap Yöneticisi (SAM)” ifadesini içerecek 

genişletildi. 

 3.4.2: Özel Destek önkoşulları ve varsayımları, bir aktarım planı sağlama ve güncelleme gereksinimi 

konusunda ek bilgi içerecek şekilde “Desteklenen bir ürün düzeyine geçişiniz için (tarihleri, aygıt 

adedini ve kilit nitelikte aşama noktalarını gösteren) bir aktarım planı sağlamalı ve 

bulundurmalısınız” diye güncellendi. 

 3.5.2: “Windows Azure için Premier Destek” ismi “Azure için Premier Destek” olarak değiştirildi ve 

“bulut temelli geliştirme paketi” bölümüne dâhil edilen örnek ürün listesi çıkarıldı 

 3.6: “Hizmetlerin programlanması, kaynakların uygunluğuna bağlıdır” ifadesi, “minimum düzeyde 

kayıt yapılmamışsa atölye çalışmaları iptal edilebilir ” ifadesini içerecek şekilde genişletildi 

 3.6: İptal ilkesi, 30 günlük bildirim süresi (ABD dışında) 14 gün olacak şekilde değiştirildi 

Çıkarmalar: 

 Kurtarma Uygulaması Hizmetleri (önceki atıf Bölüm 3.3.1) 

 

Ekim 2013  

Değişiklikler:  

 2.3.2: Kurumsal Anlaşma Değer Yol Haritası ismi Teknoloji Değer Yol Haritası olarak değiştirildi 

Çıkarmalar: 

 Kurumsal Strateji Forumu (önceki atıflar Bölüm 2.21 ve Bölüm 2.31) 

 Strateji brifingleri (önceki atıflar Bölüm 2.21 ve Bölüm 2.31) 
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