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1 Bu sənəd haqqında 
Microsoft Enterprise Services Xidmətlərin Təsviri sizin Microsoft-dan satın ala bildiyiniz peşəkar xidmətlərlə 

bağlı məlumatı təqdim edir. 

Satın aldığınız xidmətlərin təsviri, o cümlədən hər hansı ilkin şərtlər, imtina, məhdudiyyətlər və 

öhdəliklərinizlə tanış olun. Sizin satın aldığınız xidmətlər Enterprise Services Sifarişlər və ya bu sənədə 

istinad edən və onu əlaqələndirən digər müvafiq Xidmətlər Bəyannaməsində qeyd olunacaqdır.  

Bu sənəddə qeyd olunan xidmətlərin bəziləri qlobal şəkildə mövcud deyil. Sizin yaşadığınız yerdə mövcud 

olan xidmətlərlə bağlı təfərrüatlar üçün Microsoft Services nümayəndənizlə əlaqə saxlayın. 
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2 Məsləhətləşmə xidmətləri 
2.1 Satın almaq haqqında 

Məsləhətləşmə xidmətlərini paket şəklində və ya fərdi olaraq müəyyən olunmuş xidmətlər kimi satın almaq 

mümkündür. Satınalma üçün mövcud xidmətlər aşağıda qeyd olunub. 

Xidmət Tərif 

Enterprise Strategy 

Program  

Müştərilərə Microsoft texnologiyalarında investisiyalarının biznes dəyərini 

reallaşdırmaq və Microsoft Architects və Xidmətin göstərilməsi üzrə heyətin 

göstərişi ilə texnologiyanın qəbulunu sürətləndirməyə kömək edir. 

 

Açar:  sizin Sifarişdə görə bildiyiniz elementləri göstərir.   

2.2 Paketin təsvirləri 

2.2.1 Enterprise Strategy Program 

Enterprise Strategy Program-ı paket (xidmətlərin birləşməsi) və ya fərdi xidmət modulları kimi satın almaq 

mümkündür. Daxil edilən proqramın faydası və modulları Bölmə 2.3, “Enterprise Strategy Program və 

xidmətlərin təsviri” bölməsində qeyd olunub. 

Paketlər 

 Enterprise Strategy Connect 

Element Daxil edilən Xidmətlər 

Microsoft Architects Microsoft Architects və Müəssisənin xidmətlərin göstərilməsi üzrə 

heyətin birləşməsi kimi bir ildə maksimum 400 saat 

Müəssisənin Strategiyası 

xidməti modulları 

Bölmə 2.3.2, “Müəssisə Strategiyasının xidmət modulları” bölməsində 

təsvir olunan doqquz Müəssisə Strategiyası xidmət modulundan üçü 

Xidmətlərin Göstərilməsi Planı ilə razılaşdırılıb və sənədləşdirilib 

Proqramın faydaları 

Xidmətin Göstərilməsi Planı 

Müəssisənin Strategiyası Şəbəkəsi 

Müəssisənin Strategiyası Kitabxanası 

 Müəssisənin Strategiyasının Təsisi 

Element Daxil edilən Xidmətlər 

Microsoft Architects Microsoft Architects və Müəssisənin xidmətlərin göstərilməsi üzrə 

heyətin birləşməsi kimi bir ildə maksimum 800 saat 

Müəssisənin Strategiyası 

xidməti modulları 

Bölmə 2.3.2, “Müəssisə Strategiyasının xidmət modulları” bölməsində 

təsvir olunan doqquz Müəssisə Strategiyası xidmət modulunun hər hansı 

birləşməsi Xidmətlərin Göstərilməsi Planı ilə razılaşdırılıb və 

sənədləşdirilib 
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Proqramın faydaları 

Xidmətin Göstərilməsi Planı 

Müəssisənin Strategiyası Şəbəkəsi 

Müəssisənin Strategiyası Kitabxanası 

Müəssisənin Strategiyası Portfeli 

Element Daxil edilən Xidmətlər 

Microsoft Architects Microsoft Architects və Müəssisənin xidmətlərin göstərilməsi üzrə 

heyətin birləşməsi kimi bir ildə maksimum 1600 saat 

Müəssisənin Strategiyası 

xidməti modulları 

Bölmə 2.3.2, “Müəssisə Strategiyasının xidmət modulları” bölməsində 

təsvir olunan doqquz Müəssisə Strategiyası xidmət modulunun hər hansı 

birləşməsi Xidmətlərin Göstərilməsi Planı ilə razılaşdırılıb və 

sənədləşdirilib 

Proqramın faydaları 

Xidmətin Göstərilməsi Planı 

Müəssisənin Strategiyası Şəbəkəsi 

Müəssisənin Strategiyası Kitabxanası 

Fərdi modullar 

Siz tələblərinizə cavab vermək üçün seçilə bilən Bölmə 2.3.2, “Müəssisə Strategiyasının xidmət modulları” 

bölməsində verildiyi kimi Müəssisə Strategiyasının xidmət modullarının hər hansı birləşməsini satın ala 

bilərsiniz. 

 Daxil edilən Xidmətlər 

Microsoft Architects Sifarişinizdə müəyyən edilən saatların sayı üzrə Microsoft Architects-dən 

xidmətlər 

Müəssisənin Strategiyası 

xidməti modulları 

Sifarişinizdə qeyd olunduğu kimi Bölmə 2.3.2, “Müəssisə Strategiyasının 

xidmət modulları” bölməsində təsvir olunan qaydada bir və ya bir neçə 

Müəssisə Strategiyası xidmət modulunun çatdırılması 

 

2.3 Enterprise Strategy Program və xidmətlərin təsviri 

Enterprise Strategy Program-da əhatə olunan təşəbbüs və texnologiya domenlərinə aşağıdakılar daxildir:  

 Böyüyən və yeni müştəriləri cəlb edən biznes və texnologiya imkanlarını müəyyənləşdirmək üçün 

ideyaların formalaşdırılması və innovasiya 

 Mobil Resursların aktivləşdirilməsi, o cümlədən mobil və sosial əməkdaşlıq, cihazın idarəolunması 

və təhlükəsizlik 

 Bulud texnologiyaları və sistemlərinin inteqrasiyası ilə Verilənlər Mərkəzi və Verilənlər 

platformasının müasirləşdirilməsi 

 Təhlükəsizlik Strategiyaları və Müəssisənin eyniliyinin idarəolunması 

 Microsoft Biznes və Müştəri Əlaqələri sistemlərinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi  
Müəssisə Strategiyasını paket və ya fərdi xidmətlər kimi satın alıb-almamağınızdan asılı olmadan, 

Microsoft Arxitektoru əsas məqamları müəyyən edən və planla bağlı gedişatı izləmək üçün proses, 

verilənlər və qaydaları müəyyən edən Xidmətlərin Göstərilməsi Planını yaradır və təqdim edir. Microsoft 

Arxitektoru plan üzrə aylıq status yeniləmələrinizi təqdim edəcək və çatdırılmanı tamamlayan Microsoft 
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xidmətlərinin göstərilməsi üzrə heyəti idarə edəcək. Microsoft xidmətlərinin göstərilməsi üzrə heyətə 

Microsoft Services və ya mükəmməl xidmət mərkəzlərindən olan resurslar daxil ola bilər. 

 

2.3.1 Enterprise Strategy Program üzrə xidmətlər 

Siz yuxarıda qeyd olunan paketlərdən birini satın alsanız, aşağıdakı proqram üstünlüklərinə təyin edilmiş 

müddət daxil ediləcəkdir: 

Müəssisənin Strategiyası Şəbəkəsi: Microsoft Arxitektoru vasitəsilə bağlantı, Microsoft tədqiqat və 

inkişaf qruplarından olan mövzuda təcrübə. 

Müəssisənin Strategiyası Kitabxanası: Materialların zəngin kolleksiyası, o cümlədən, sənaye nəticələri və 

müqayisəli təhlil metodları, müəssisə və texnologiya arxitekturası və istinad modelləri və metodları. 

2.3.2 Müəssisənin Strategiyası xidməti modulları 

Müəssisənin Strategiyası xidməti modulları aşağıda qeyd olunub:  

 Dəyərin Təqdim olunması Seminarı: Biznes və IT tərəfdaşlarını ideyaların formalaşdırılması və 

innovasiya prosesi vasitəsilə biznesi böyütmək və yeni müştəriləri cəlb etmək üçün dəyər imkanlarını 

təqdim edən ssenariləri müəyyənləşdirməyə sövq etmək üçün nəzərdə tutulmuş seminar. 

 Müəssisənin Razılaşması Dəyəri Planı: Microsoft-da müştərinin investisiyasını müəyyənləşdirməyə 

kömək etmək üçün konsepsiya və plan, o cümlədən bu investisiyaların yerləşdirilməsi və qəbulu üçün vaxt 

şkalasını gücləndirən tövsiyələr toplusu. 

 Layihə Portfelin Optimallaşdırılması: IT portfellərinizin qiymətləndirməsini (imkanlar, IT xidmətləri və 

mövcud proqram/layihə portfeli daxildir) təmin edən və mövcud biznes strategiyası kontekstində xüsusi 

portfelləri təkmilləşdirmək üçün Microsoft cihazları və xidmətlərindən istifadə edən imkanları 

müəyyənləşdirən hesabat. 

 Proqramın Portfelinin Optimallaşdırılması: Proqram təminatının tətbiqi portfelinin 

qiymətləndirilməsinə, iş yükünün xüsusiyyətlərinin təhlili və buludla idarə olunan proqram seçimləri daxil 

olmaqla hədəf proqramların gələcəkdə paylanması üçün tövsiyələri təmin edən sistem arxitekturası 

 Müəssisənin Təhlükəsizliyi və Eynilik Strategiyası: İnternet-hücum və məlumat itkisi riskini azaltmağa 

və biznes məqsədlərinə dəstək kimi uzunmüddətli Eynilik strategiyası yaratmağa kömək etmək üçün 

göstəriş, fəaliyyət və həll yollarını təmin edən strateji təhlükəsizlik riski və məlumatın qiymətləndirilməsi. 

 Arxitektura Seçimləri və Tövsiyələri: Müəssisənin geniş arxitekturasının təyini və proqram 

nizamnaməsinin razılaşdırılmış arxitektura prinsipləri, biznes və IT standartları və məhdudiyyətləri ilə 

qiymətləndirilmiş müvafiq arxitektura seçimlərini göstərən tövsiyə sənədi.  

 Mobil İş Qüvvəsinin Aktivləşdirilməsi: Strategiya və arxitektura seçimləri və biznes proqramlarına 

mobil işçinin giriş arxitekturasını təsvir edən, mobil cihazlarda istifadəçinin eyniliyini idarə edən və 

məlumatların qorunmasını təmin edən tövsiyələr sənədi.  

 Verilənlər Mərkəzinin Müasirləşdirilməsi: Strategiyanın işlənib hazırlanması, infrastruktur 

arxitekturasının təyini və məlumatlar mərkəzinin müasirləşdirilməsini icra etmək üçün proqram planı, o 

cümlədən hibrid buludu vəXidmət seçimləri kimi İnfrastruktur. 

 Verilənlər Platformasının Müasirləşdirilməsi: Strategiyanın işlənilib hazırlanması, məlumat 

arxitekturası, verilənlərin təsnifatı və bütün ölçü, növ və mənbələrdən olan verilənləri işləyən müasir 

verilənlər anbarı sistemini reallaşdırmaq üçün proqram planı. 
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 Qiymətin Planlaşdırılması: Hərtərəfli proqram planı, qəbul və dəyişiklik planı, dəyərin 

qiymətləndirilməsi kartı və yuxarıda qeyd olunan tövsiyə və konsepsiyaya dəstək kimi idarəetmə planı 

(Arxitektura Seçimləri və Tövsiyələri). 

 Biznes-Əməliyyatların İnkişafı: Təklif olunan təşəbbüs planı üçün planlaşdırılan xərclər və ölçülən 

gəlirlərin maliyyə təhlilinə əsaslanan biznes dəyəri modeli. 

 Qəbul və Dəyişikliklərin İdarəolunması: Qəbul və dəyişiklik planının icrası (o cümlədən, 

kommunikasiya planı, hazırlıq/təlim planları və dəstək planları) və qəbula nəzarətin təmin olunması, bir və 

ya bir neçə təşəbbüsünüzün bildirilməsi və riskin azaldılması. 

 Dəyərin İdarəolunması: Qurduğunuz KPI və onun daxili ölçmə sistemlərinə (məsələn, öhdəliklər, 

qiymətləndirmə kartı və biznes fəaliyyətinə baxışlar) qarşı təşəbbüsün gedişatını ölçən və izləyən hesabat. 

 Proqramın İdarəolunması, Risk və Uyğunluğun İdarəolunması: Proqramın statusuna nəzarət və 

proqramın istismar müddətində effektiv şəkildə qərarın qəbul olunmasına şərait yaradan müəyyən 

olunmuş idarəetmə strukturlarına (məsələn: idarəetmə komitələri və nəzarət şuraları) hesabatların təqdim 

olunması. 

2.4 İmtina və məhdudiyyətlər 

Xidmətlərimizin göstərilməsi aşağıdakı imtina bildirişləri və məhdudiyyətlərə əsaslanır: 

 Məsləhətləşmə xidmətlərinə ancaq məsləhət və Microsoft texnologiyalarını yerləşdirməyiniz 

və istifadənizlə bağlı olan göstərişlər daxildir. 

 Siz öz ixtiyarınız çərçivəsində Microsoft-un məsləhət, göstəriş və tövsiyələrini izləməyi və ya 

nəzərə almamağı seçirsiniz. 

 Məhsul lisenziyaları məsləhətləşmə xidmətlərinə daxil deyil və ayrıca şəkildə satın alınmalıdır. 

 Microsoft sizin Microsoft-un məsləhət, göstəriş və tövsiyələrini izləməyinizin nəticəsi olaraq 

əldə edə bildiyiniz nəticələr kimi təqdimat, zəmanət və ya təminatlar vermir. 

 Məsləhətləşmə xidmətlərinə məhsulun yerləşdirilməsi, problemin həlli və ya pozuntuların 

düzəldilməsi dəstəyi, qeyri-Microsoft mənbə koduna baxış və ya yuxarıda qeyd olunan 

xidmətlər çərçivəsində texniki, yaxud arxitektura konsultasiyası daxil deyil. 

 Hər hansı qeyri-Microsoft mənbə kodu üçün xidmətlərimiz prosesin qəzaya uğraması və ya 

şəbəkə monitorunun izlənməsi kimi yalnız ikili verilənlərin təhlilinə məhdudlaşdırılır. 

 Microsoft Architects və ya xidmətlərin göstərilməsi üzrə heyətin resurslarının əraziyə baxışı 

qarşılıqlı şəkildə razılaşdırılarsa və əvvəlcədən ödəniş edilməzsə, sizdən müvafiq səfər və 

yaşayış xərcləri tutulacaqdır. 

2.5 Öhdəlikləriniz 

Məsləhətləşmə işlərinin uğuru və öhdəliklərimizin yerinə yetirilməsi sizin müddət ərzində bu işə cəlb 

olunmağınızdan asılıdır, bura həm də daxildir: 

 Təmsilçilər, IT heyəti və resurslarının, o cümlədən avadanlıq, proqram təminatı, İnternetə 

qoşulma imkanı və ofis yerinin mövcudluğu. 

 Xidmətlərin göstərilməsi üzrə heyət tərəfindən sorğulandığı kimi düzgün və tam məlumatın 

vaxtında təqdim olunması. 

 Təşkilatınız haqqında məlumata giriş. 
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 Təyin edilmiş öhdəliklərinizin vaxtında və effektiv şəkildə tamamlanması. 

 İdarəetmə heyətiniz tərəfindən vaxtında verilən qərarlar və razılıqlar. 

 İşçilər və podratçılarınızın səfərlərinin və xərclərinin ödənilməsi. 
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3 Dəstək xidmətləri 
3.1 Satın almaq haqqında 

İlkin Dəstəyi fərdi xidmətlər paketi kimi satın almaq mümkündür; mövcud paketlər aşağıda qeyd olunub. 

Xidmət  Tərif 

Müəssisənin geniş 

paketləri 

Təşkilatınız daxilində istifadə olunan və kommersiya üçün nəzərdə 

tutulan və dəstəklənən bütün xidmətlərin kombinasiyası. Konfiqurasiya 

oluna bilən və Sabit paket seçimləri mövcuddur. 

Tərtibatçının əsas diqqət 

verdiyi paketlər 

Tərtibatçılar üçün İlkin Dəstək heyətinizə Microsoft platformasında olan 

proqramları qurmaq, yerləşdirmək və dəstəkləməyə kömək edən tərtibata 

əsaslanan xidmət seçimidir. 

Təkmil həll yolları 

paketləri 

Konkret Microsoft məhsulu və ya müştəri IT sistemini əhatə edən dəstək 

xidmətləri paketi.  

 

Açar:  sizin Sifarişdə görə bildiyiniz elementləri göstərir.  

3.2 Paketin təsvirləri 

3.2.1 Müəssisənin geniş paketləri 

Müəssisənin geniş paketləri seçimlərinə daxildir: Konfiqurasiya oluna bilən (tələblərinizi qarşılamaq üçün 

nəzərdə tutulub), Sürətləndirici (konkret ehtiyaca cavab vermək üçün nəzərdə tutulan əvvəlcədən 

toplanmış xidmətlər qrupu) və ya Sabit paketlər (təyin olunmuş müddətlə əvvəlcədən müəyyən olunan 

xidmətlər). 

Konfiqurasiya oluna bilən paket 

Dəstək paketi tələblərinizə cavab vermək üçün aşağıda qeyd olunmuş elementlərdən fərdiləşdirilib. 

Element Mövcud Xidmətlər 

Profilaktik xidmətlər Bölmə 3.3.1 “Profilaktik xidmətlər” bölməsində təsvir olunan xidmətləri 

dəstək paketinizə daxil etmək mümkündür 

Xidmət təminatının 

idarəolunması 

Bütün paketlərə daxildir. 

Xidmətlərin göstərilməsi modeli və səviyyəsi bölmə 3.3.2 “Xidmət 

təminatının idarəolunması” bölməsində təsvir olunduğu kimi 

fərdiləşdirilir 

Reaktiv xidmətlər Bölmə 3.3.3 “Reaktiv xidmətlər” bölməsində təsvir olunan xidmətlər 

dəstək paketinizə daxil etmək üçün mövcuddur 

Təkmil xidmətlər Bölmə 3.4 “Təkmil xidmətlər” bölməsində verilən əlavə xidmətlər dəstək 

paketinizə daxil edilə bilər 
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 Sürətləndirmə paketi 

Ümumi dəstək ehtiyaclarını qarşılamaq üçün nəzərdə tutulmuş əvvəlcədən seçilmiş xidmətləri ehtiva edən 

dəstək paketi. 

Element Mövcud Xidmətlər 

Profilaktik xidmətlər Bölmə 3.3.1 “Profilaktik xidmətlər” bölməsində Sürətləndirmə paketində 

əvvəlcədən seçilir 

Xidmət təminatının 

idarəolunması 

Bütün paketlərə daxildir. 

Xidmətlərin göstərilməsi modeli və səviyyəsi bölmə 3.3.2 “Xidmət 

təminatının idarəolunması” bölməsində təsvir olunduğu kimi 

fərdiləşdirilir 

Reaktiv xidmətlər Bölmə 3.3.3 “Reaktiv xidmətlər” bölməsində təsvir olunan xidmətlər 

Sürətləndirmə Paketlərinə daxil edilə bilər 

Təkmil xidmətlər Bölmə 3.4 “Təkmil xidmətlər” bölməsində verilən əlavə xidmətlər seçilmiş 

Sürətləndirmə Paketlərinə daxil edilə bilər 

 

Sabit paket 

Daxiletmə səviyyəsi, bir illik müddətlə dəstək xidmətlərinin təyin olunmuş paketi. 

 İlkin Əsaslar 

Element Daxil edilən Xidmətlər 

Profilaktik xidmətlər Bir “Risk və Durumun Qiymətləndirilməsi Proqramı Xidməti kimi”  

Xidmət təminatının 

idarəolunması 

Əsas xidmət səviyyəsi daxildir, Birləşdirilmiş model vasitəsilə çatdırılır, 

Bölmə 3.3.2, “Xidmət təminatının idarəolunmasında” təsvir olunub 

Reaktiv xidmətlər Maksimum 20 “Problemin Həllinə Dəstək” saatı 

 

3.2.2 Təkmil həll yolları 

Təkmil həll yolu paketləri konkret Microsoft məhsulu və ya müştəri IT sistemini əhatə edir, mövcud 

xidmətlər aşağıda qeyd olunub. 

Element Təsviri 

İlkin Həlledici Missiya Sizin missiyanızın biznes üzrə həlledici sistemləriniz daxilində olan və 

Bölmə 3.5.1 “İlkin Həlledici Missiya” bölməsində təqdim olunan Microsoft 

məhsullarının təyin olunmuş dəsti üçün yüksək dəstək səviyyəsini təqdim 

edir 

 

3.3 Xidmətlərin təsviri 

İlkin Dəstək paketinizi formalaşdırmaq üçün birləşdirilən elementlər bu bölmədə təsvir olunub. 
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3.3.1 Profilaktik xidmətlər 

Profilaktik xidmətlər Microsoft mühitində problemlərin qarşısını almağa kömək edir və səciyyəvi olaraq 

resursun mövcudluğunu təmin etməyə kömək etmək üçün xidmətlərin göstərilməsindən öncə 

planlaşdırılır. 

Qiymətləndirmə xidmətləri 

Qiymətləndirmə xidmətləri infrastrukturunuza baxışı və təkmilləşdirmə imkanlarını müəyyənləşdirmək 

üçün dəstək sənədlərini təqdim edir. 

 Durumun Yoxlanılması: Tövsiyə olunan təcrübələrimizə uyğun olaraq Microsoft 

texnologiyasının icrasına baxış. Microsoft mühəndisi sizinlə Durumun Yoxlanılması işini 

planlaşdırır, baxışı həyata keçirir, məlumatları təhlil edir və tamamlamamışdan əvvəl hesabatı 

çatdırır. 

 Risk və Durumun Qiymətləndirilməsi Proqramı (RAP): Sizin olduğunuz yerdə Microsoft 

mühəndisi tərəfindən toplanan məlumatlarla Microsoft texnologiyasının icrasının 

avtomatlaşdırılmış qiymətləndirilməsi. Toplanan məlumatlar Microsoft tərəfindən təhlil olunur və 

biz sizi təhlil nəticələri hesabatı və bərpa ilə bağlı tövsiyələrlə təmin edirik. 

 Xidmət kimi Risk və Durumun Qiymətləndirilməsi Proqramı (Xidmət kimi RAP): 

Məsafədən toplanan məlumatlarla Microsoft texnologiyasının icrasının avtomatlaşdırılmış 

qiymətləndirilməsi. Toplanan məlumatlar Microsoft tərəfindən təhlil olunur və biz sizi təhlil 

nəticələri hesabatı və bərpa ilə bağlı tövsiyələrlə təmin edirik. 

 Xidmət Plyus kimi Risk və Durumun Qiymətləndirilməsi Proqramı (Xidmət Plyus kimi 

RAP): Sizin olduğunuz yerdə Microsoft mühəndisi tərəfindən toplanan məlumatlarla Microsoft 

texnologiyasının icrasının avtomatlaşdırılmış qiymətləndirilməsi. Toplanan məlumatlar Microsoft 

tərəfindən təhlil olunur və biz sizi təhlil nəticələri hesabatı və bərpa ilə bağlı tövsiyələrlə təmin 

edirik və sistemin optimallaşdırılması ilə bağlı sistemi təqdim edirik. 

 Oflayn Qiymətləndirmə: Sizin olduğunuz yerdə Microsoft mühəndisi tərəfindən toplanan 

məlumatlarla Microsoft texnologiyasının icrasının avtomatlaşdırılmış qiymətləndirilməsi. Toplanan 

məlumatlar lokal alətlərdən istifadə edərək Microsoft tərəfindən təhlil olunur və biz sizi təhlil 

nəticələri hesabatı və bərpa ilə bağlı tövsiyələrlə təmin edirik. 

 Təhlükəsizliyin Qiymətləndirilməsi Proqramı: Təşkilatınızın hesablama mühitinə daxil olmaq 

üçün icazəsinə texniki və proses baxışı. Xidmət yekunlaşdıqdan sonra siz bizim müəyyən olunmuş 

təhlükəsizlik risklərimizin təhlilini ehtiva edən hesabat və risk profilinizi azaltmaq üçün göstərişlər 

alırsınız. 

Təhsil xidmətləri 

Təhsil xidmətləri dəstək heyətinizin texniki və iş bacarıqlarını artırmağa kömək edir. 

 Lövhədən istifadə olunmaqla aparılan mühazirələr: Səciyyəvi olaraq bir günlük sessiyalar, 

mühazirə və ya nümayiş formatında olur, məhsul və mühazirəçi, yaxud onlayn şəkildə Microsoft 

mühəndisi tərəfindən çatdırılan dəstək mövzularını əhatə edir. 

 Sorğu əsasında Abunələr: Abunə sizə Microsoft mühəndisləri tərəfindən işlənib hazırlanan 

seminar kitabxanasından olan onlayn təlim materiallarının kolleksiyasına daxil olmaq imkanı verir. 

Abunələr yerə görə satılır. 
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 Onlayn translyasiya: Microsoft internet vasitəsilə uzaqdan auditoriyaya çatdırılan təhsil 

sessiyalarını idarə edir. İnternet translyasiyaları iştirakçı əsasları ilə və ya Sifarişinizdə müəyyən 

edildiyi kimi təşkilatınıza xüsusi çatdırma kimi satın almaq mümkündür.  

 Seminarlar: Mühazirəçi, yaxud onlayn şəkildə Microsoft mühəndisi tərəfindən çatdırılan, geniş 

dəstək seçimləri və Microsoft texnologiyası mövzularında mövcud olan təkmil səviyyəli, praktiki, 

texniki təlim sessiyaları. Seminarları iştirakçı əsasları ilə və ya Sifarişinizdə müəyyən edildiyi kimi 

təşkilatınıza xüsusi çatdırma kimi satın almaq mümkündür. Microsoft-un açıq şəkildə yazılı icazəsi 

olmadan seminarları yaza bilməzsiniz. 

İstismar xidmətləri 

İstismar xidmətləri insanları, emal və texnologiya ilə bağlı olan problemləri və biznes məqsədlərinin həyata 

keçirildiyinə əmin olmağa kömək etmək üçün riskləri idarə etməyə kömək edir. 

 Laboratoriya Xidmətləri: Coğrafi ərazinizdə mövcud olarsa, Microsoft sizə məhsulun inkişafı, 

Microsoft məhsulları üzərində müqayisəli təhlillərin aparılması, testin aparılması, təcrübə 

nümunəsinin hazırlanması və miqrasiya fəaliyyətlərində kömək etmək üçün laboratoriyaya daxil 

olmaq imkanı verir. 

 Personalın Adaptasiyası Akseleratoru: Yerləşdirmə və ya miqrasiya yardımını təmin etmək 

üçün sizinlə işləyən Microsoft mühəndisi ilə birbaşa əlaqə. Bura Microsoft məhsullarından istifadə 

edən konsepsiya sübutu və ya istehsal üzrə iş yükünün planlaşdırılması və yoxlanması ilə bağlı 

yardım daxildir. 

 Profilaktik Monitorinq: Texniki əməliyyatların monitorinq alətlərinin çatdırılması və serverdə 

insidentin idarəolunması proseslərinin qaydaya salınması üçün tövsiyələr. Bu xidmət sizə insident 

matrisləri yaratmağa, əsas problemə baxışları həyata keçirməyə və uzunmüddətli mühəndislik 

heyəti üçün dizaynı yaratmağa kömək edir. 

 Profilaktik Əməliyyatlar Proqramı (POP): IT İnfrastruktur Kitabxanası (ITIL) və Microsoft 

Əməliyyatları Çərçivəsi (POP) əsasında tövsiyə olunan praktikalarımıza uyğun olaraq istismar 

proseslərinizlə bağlı sizin heyətinizlə aparılan baxış. 

 Birgə Bərpa: Qiymətləndirmə xidməti zamanı müəyyən olunmuş təhlil nəticələrini vurğulamaq 

üçün sizinlə işləyən Microsoft mühəndisi ilə birbaşa əlaqə. Hər bir işin müddəti Sifarişinizdə 

günlərlə müəyyən olunur və mühəndislik heyətinizlə tərəfdaşlıq çərçivəsində çatdırılır. 

 

 Fərdi profilaktik xidmətlər 

Bu sənəddə başqa hal nəzərdə tutulmadıqda, şəxsən və ya onlayn şəkildə sizin göstərişinizlə xidmətlərin 

göstərilməsi üçün işçi personalımızla əlaqə. Bu əlaqələr ölçülür və günlərlə hesablanır. 

Fərdi profilaktik xidmətlər üçün əsas sahələr: 

 Qiymətləndirmə xidmətləri  

 Təhsil xidmətləri 

 İstismar xidmətləri  
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 Yardım Dəstəyi 

Mövcud olarsa, profilaktik xidmətlər Yardım Dəstəyi saatlarının miqdarı kimi satıla bilər. Bu saatları 

Microsoft Services nümayəndəsi tərəfindən təqdim olunan mövcud tariflərlə yuxarıda təsvir edildiyi kimi 

bir və ya bir neçə profilaktik xidmətlərlə dəyişdirmək mümkündür. Profilaktik xidməti planlaşdırdıqdan 

sonra biz gündəlik tarifin dəyəri və ya xidmət üçün sabit rüsumu əhatə etmək üçün balansınızdan ən yaxın 

saata yuvarlaq olaraq Yardım Dəstəyi saatlarının müvafiq sayı çıxılacaqdır. Əgər siz bir növdə olan Yardım 

Dəstəyi xidmətini sifariş etsəniz və onu başqasına dəyişmək istəsəniz, siz artıq satın aldığınız saatları 

mövcud olarsa və Xidmətlərin Göstərilməsi Meneceri ilə razılaşdırılarsa, həmin alternativ xidmətə tətbiq 

edə bilərsiniz. 

3.3.2 Xidmət təminatının idarəolunması 

 Xidmət təminatının idarəolunması 

Bütün İlkin Dəstək paketləri Xidmətlərin Göstərilməsi Meneceri (SDM) tərəfindən koordinasiya olunur. Bəzi 

regionlarda bu rol həm də Texniki Hesab Meneceri (TAM) və ya Dəstək Hesabı Meneceri(SAM) adlandırılır. 

Tərtibatçıya İlkin Dəstək üçün, Xidmət təminatının idarəolunması çatdırılma modeli, xidmət səviyyəsi və 

Microsoft məhsulunun funksionallığından asılı olaraq təkmilləşdirilə bilər. Əgər Sifarişinizdə başqa hal 

nəzərdə tutulmayıbsa, çatdırılma modeli Təyin olunmuş, xidmət səviyyəsi Əsas və məhsulun funksionallığı 

isə Lokal olacaqdır. 

Çatdırılma modeli 

Element Tərif 

Birləşdirilmiş Uzaqda yerləşən fərdlər qrupu tərəfindən icra olunur 

Təyin olunmuş Yarımştat kimi təqdim olunaraq yerində və ya uzaqdan həm də başqa Microsoft 

İlkin Dəstək müştərilərinə xidmət edən fərd tərəfindən həyata keçirilir 

Xüsusi Yerində və ya uzaqdan əsas diqqəti tək bir Microsoft İlkin Dəstək müştərisinə 

ayıran şəxs tərəfindən təqdim olunur 

Xidmət səviyyəsi 

Element Tərif 

Əsas Ümumi koordinasiya, o cümlədən xidmətin təqdimatı, xidmətlərin 

göstərilməsinin planlaşdırılması, xidmətlərə baxış, təhlükəsizliklə bağlı ciddi 

məsləhət, insidentin idarəolunması və böhranın idarəolunması daxildir 

Standart Bütün Əsas xidmətlər, o cümlədən İlkin Qiymətləndirmə və düzəlişin 

planlaşdırılması daxildir 

Genişləndirilmiş Bütün Standart xidmətlər, o cümlədən Microsoft Məhsulu/Onlayn Xidmətlərin 

mövcudluq müddəti ilə bağlı məlumatlılıq, insidentlərin təhlili və emalla bağlı 

göstərişlər daxildir 

Məhsulun funksionallığı 

Xidmət təminatının idarəolunmasının Geniş səviyyəsini əhatə edən sifarişlər üçün əlavə seçim mövcuddur. 

Xidmət təminatının idarəolunması sizin obyektinizdə (Lokal şəraitdə) yerləşdirilən məhsullara və/yaxud 

Microsoft (onlayn xidmətlər) tərəfindən idarə olunan abunə xidmətlərinə diqqət yetirmək üçün 
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fərdiləşdirilə bilər. Onlayn Aktivləşdirilmiş müqavilədə əhatə olunan konkret onlayn xidmətlər Sifarişinizdə 

müəyyən ediləcəkdir. 

Element Tərif 

Lokal Xidmət Təminatının İdarəolunması obyektinizə yerləşdirilən məhsullar üzərində 

cəmlənir. 

Onlayn 

Aktivləşdirilmiş 

Xidmət Təminatının İdarəolunması abunə xidmətinin idarəetməsinə diqqət 

yetirir və aşağıda qeyd olunan əlavə Onlayn Aktivləşdirilmiş xidmətləri təqdim 

edir. Bu seçim hazırda Microsoft Azure və/yaxud Office 365 abunələri üçün 

mövcuddur. 
 

Xidmət təminatının idarəolunmasını satın alan bütün müştərilər üçün aşağıdakı xidmətlər mövcuddur: 

Xidmətin təqdimatı: İlkin Dəstək xidmətlərinə ümumi nəzər, o cümlədən profilaktik xidmətlərin 

seçilməsi və planlaşdırılması ilə bağlı izahat, göstərilən reaktiv dəstək sorğularının qeydiyyatının 

aparılması və mövcud alətlərdən istifadə. 

Xidmətlərin Göstərilməsi Planı (SDP): İlkin Dəstək xidmətlərinə xidmətlərin necə və nə zaman 

tətbiq olunduğunu müəyyənləşdirmək üçün komandanızla əməkdaşlıq şəraitində yaradılan 

fərdiləşdirilmiş xidmət planı daxildir. Müəddət ərzində ehtiyaclarınız əsasında SDP-nizə nəzarət 

edir və onu tənzimləyirik. 

Xidmətə baxışlar: Davamlı əsaslarla biz ötən müddətdə olan xidmətlərə nəzər salır, nəyin 

görülməsi və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı sizi məlumatlandırır, rəyinizə nəzər salır və tələb oluna 

bilən hər hansı fəaliyyət və ya tənzimləmələri müzakirə edirik. Bu baxışlara standart statusla bağlı 

hesabatlar və virtual, yaxud yerində keçirilən toplantıların vəziyyəti daxildir (əgər obyektə gəlməyə 

icazə verilərsə). Xidmətə baxışın fərdiləşdirilməsi də mümkündür, lakin bu, satın alınmış 

xidmətlərinizə daxil edilən xidmət təminatının idarəolunması səviyyəsindən asılı olaraq əlavə 

satınalma tələb edə bilər. Onlayn Aktivləşdirilmiş Sifarişlər üçün SDM-niz sizə abunə olduğunuz 

onlayn xidmətlərlə bağlı əlavə məlumat, o cümlədən standart xidmət sorğularının vəziyyəti, 

xidmətlə bağlı insidentlər və ümumi iş vaxtını təqdim edəcək. 

Təhlükəsizlik dəstəyi ilə bağlı önəmli məsləhət: Həlledici Microsoft Təhlükəsizlik Bülletenləri ilə 

bağlı bildiriş. Əgər sizin Təyin olunmuş və ya Xüsusi SDM-niz varsa, SDM-niz sizə IT 

infrastrukturunuzda bu məlumatın təsirini qiymətləndirməyə kömək edəcək. 

İnsidentin idarəolunması: Problemi vaxtında həll etmək və yüksək keyfiyyətli xidmət göstərmək 

üçün SDM dəstək tərəfindən insidentlərə nəzarət. Onlayn Aktivləşdirilmiş Sifarişlər üçün bu, SDM-

in İdarə olunan İnsidentə Cavab Planı yaratmaq, hadisə baş verən zaman vəziyyət yeniləmələri ilə 

bağlı əsas əlaqəni müəyyənləşdirmək, o cümlədən, insident baş verdikdən sonra İnsidentsonrası 

Baxış (PIR) vasitəsilə hadisənin əsas səbəbinin təhlilini aparmaq üçün sizinlə birlikdə işləyəcəyi 

Xidmətlə bağlı İnsidentin İdarəolunmasına qədər böyüyür. 

Böhranın idarəolunması: Gecə-gündüz məsələsinə rəhbərlik və siz ciddi biznes təsiri hiss 

etdiyiniz vəziyyətlərdə SDM və Kritik Vəziyyət Menecerlərinin sizinlə əlaqə yaratması. 

Xidmət təminatının idarəolunmasının Standart səviyyəsini satın alan bütün müştərilər üçün aşağıdakı əlavə 

xidmətlər mövcuddur: 

İlkin Qiymətləndirmə: IT əməliyyatlarınızın arzuladığınız həddinə çatması üçün fəaliyyət planını 

qurmağa kömək edən IT əməliyyatları mühitiniz daxilində xidmət ehtiyaclarınızı 

müəyyənləşdirmək üçün riskin aşkarlanması və qiymətləndirilməsi vasitəsi. Onlayn Aktivləşdirilmiş 
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İşlər üçün SDM-niz istifadəçiləri onlayn xidmətə qoşmaq üçün lazım olan lokal infrastrukturu təhlil 

edəcək. Bundan başqa, SDM sizin qoşulma imkanınıza təsir edə bilən riskləri qeydə almaq və 

potensial yüngülləşdirmə vasitələrini təqdim etmək məqsədilə heyətinizlə birgə çalışacaq. 

Bərpanın planlaşdırılması: Profilaktiv qiymətləndirmələrin nəticələri ilə nəzərdə tutula 

təkmilləşdirmə üçün fəaliyyətlərin birləşdirilməsi. Bu nəticələr SDP-niz çərçivəsində əlaqəli bərpa 

ilə təkmilləşdirmə üzrə məsləhət kimi sənədləşdiriləcəkdir. Xidmətlərə planlaşdırılan baxışlarla 

sonrakı addımlar atılır. 

 Xidmətlərin yerində təminatının idarəolunması: SDM-niz əraziyə baş çəkə və hər bir ziyarət 

üçün sizdən əlavə ödəniş tələb edə bilər. Bu xidmət Microsoft-un resurslarının mövcudluğu ilə 

tənzimlənir. 

Xidmətlərin təminatının idarəolunmasının Genişləndirilmiş səviyyəsini satın alan bütün müştərilər üçün 

aşağıdakı əlavə xidmətlər mövcuddur: 

Microsoft Məhsul/Onlayn Xidmətlərdən istifadə müddəti ilə bağlı məlumatlılıq: Microsoft 

təşkilatı daixlində hadisələrin gedişarı üzrə müntəzəm hesabatlar və tətbiq oluna, təşkilatınız üçün 

səmərəli ola bilən Microsoft məhsulunun istifadə müddəti və konsepsiyasına edilən hər hansı 

yeniləmələrlə bağlı məsləhət. Onlayn Aktivləşdirilmiş Sifarişlər üçün SDM-niz xidmət 

yeniləşdirmələrinin aylıq (yaxud lazımi şəkildə) kommunikasiyasını və abunə olduğunuz onlayn 

xidmətlər üçün planlaşdırılmış fasilələri təqdim edəcək. 

İnsidentin təhlili və məsləhət: İnsanlar, emal və yüksək biznesin texnoloji aspektlərini nəzərə 

almaqla insident tarixçənizə bir və ya bir neçə baxış hər hansı dəstəklənən Microsoft 

texnologiyasını əhatə edərək bizim qeydə aldığımız insidentlərə təsir edir. Əməliyyatların 

təkmilləşdirilməsi fəaliyyətlərinə dair tövsiyələrdə baxış nəticələri, insanların hazırlığı və ya 

texnoloji dəyişikliklərə əlavə kimi sizə IT istismar xərclərini azaltmağa yönləndirilib. 

Emal üzrə göstərişlər: İnformasiya Texnologiyası İnfrastrukturu Kitabxanası (ITIL), Microsoft 

Əməliyyatlar Çərçivəsi (MOF) və/yaxud Proqramın İstifadə Müddətinin İdarəolunması (ALM) ilə 

bağlı tövsiyə olunan təcrübələrə dair əsas məlumat təqdim olunacaqdır. 

Xidmət təminatının idarəolunmasının Genişləndirilmiş səviyyəsini satın alan və Onlayn Aktivləşdirilmiş 

məhsulun funksionallığını seçən bütün müştərilər üçün aşağıdakı əlavə xidmətlər mövcuddur: 

Xidmət üzrə insidentin idarəolunması: SDM-niz müvafiq şəkildə aşağıdakı xidmətləri 

göstərməklə və qoruyub saxlamaqla ximdətlə bağlı baş verən insidentdən əvvəl, insident zamanı 

və sonra yardım edəcək. SDM-niz kommunikasiya protokolu və xidmətlə bağlı yaranan 

problemlər üçün kommunikasiya planını hazırlamaq üçün sizinlə birlikdə işləyərək İdarə olunan 

İnsidentə Cavab Planı (MIRP) yaradacaqdır. Bu plana reaksiya üzrə vaxt şkalası, maraqlı tərəfləe və 

xidmətlə bağlı istisna baş verdiyi zaman istifadə olunacaq əlaqələr daxildir. SDM hər hansı 

Microsoft Məsul Xidmətin Dayandırılmasının əsas səbəbinin təhlilini təmin edən İnsidentsonrası 

Baxışı (PIR) təqdim edəcəkdir, PIR-ə həm də Xidmət Səviyyəsi üzrə Razılaşma (SLA) təsirinin 

xülasəsi daxildir. 

Xidmət abunəsinin idarəolunması: SDM-niz sizə onlayn xidmət abunələri ilə bağlı olan 

problemlərin artması problemində kömək edəcək və faktura, hesab təchizatı və SLA krediti ilə 

bağlı suallaa cavab verəcək. 
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3.3.3 Reaktiv xidmətlər 

Reaktiv xidmətlərə aşağıdakı xidmətlərin hər hansı birləşməsi daxil ola bilər: 

 Problemin Həllinə Dəstək (PRS): Microsoft məhsullarından istifadə edən zaman aşkarlanan xüsusi 

əlamətləri olan problemlərdə yardım, lakin bunun üçün problemlərin Microsoft məhsulları tərəfindən baş 

verməsi ilə bağlı əsaslı gözlənti olmalıdır. Kəskinliklə bağlı təyinatlar, nəzərdə tutulan ilkin cavab vaxtları və 

təqdimat tələbləri “Cədvəl: İnsidentə cavab” bölməsində qeyd olunub. 

PRS saatlıq əsaslarla tutulur, Sifarişinizdə verilən əvvəlcədən ödənilən saatlardan çıxılır. Əgər problemin 

nöqsan üzündən yarandığını müəyyənləşdirsək, PRS saatlarından çıxılmayacaq. Biz xüsusi bir problemi 

vurğulayan zaman bütün əvvəlcədən ödənilmiş saatları sərf edib qurtarsanız, biz sizə müddətin sonunda 

ödəniş yazacağıq və biz əlavə insidentlərə cavab verməmişdən əvvəl əlavə PRS saatları satın almalısınız. 

Sorğunuz əsasında mürəkkəb çoxlu istehsalçı məhsulu ilə bağlı uyğunluq problemlərini həll etməyə kömək 

etmək üçün üçüncü tərəfin proqram təminatı təchizatçıları ilə əməkdaşlıq edirik, lakin məhsulu 

dəstəkləmək üçüncü tərəfin məsuliyyətidir. 

Lazım olarsa, PRS bütün Office 365 və Microsoft Azure abunələri üçün təqdim olunur. Satın alınmış PRS 

saatları bu texnologiyalara qarşı açılan insidentlər üçün çıxılmayacaq. 

İnsidentin kəskinliyi Microsoft daxilində cavab səviyyələrini, ilkin nəzərdə tutulan cavab vaxtları və 

öhdəliklərinizi müəyyənləşdirir. Siz bizimlə məsləhətləşərək ilkin kəskinlik səviyyəsini təyin etmək üzrə 

məsuliyyət daşıyırsınız və insident zamanı kəskinlik səviyyəsindəki dəyişikliyi sorğulaya bilərsiniz. 

Cədvəl: İnsidentə cavab 

Kəskinlik və vəziyyət Gözlənilən cavabımız Gözlənilən cavabınız 

Kəskinlik 1 

Biznesə sarsıdıcı təsir: 

 Əsas biznes prosesinin tam itməsi 

və işi davam etdirmək mümkün 

olmur 

 Dərhal diqqət tələb edir 

 Bir saat və ya daha qısa 

müddətdə təcili reaksiya 

 Tez bir zamanda ərazinizdə 

olan resurslarımız 

 Təyin olunmuş Kritik 

Vəziyyətlər üçün Menecer1 

 24/7 əsaslarla2 davamlı 

cəhd 

 Məhsul üzrə heyətlər üçün 

Microsoft daxilində sürətli 

kəskinləşmə 

 Rəhbərliyin bildirişi 

 Rəhbərliyinizin bildirişi 

 24/7 əsaslarla2 davamlı 

cəhdi saxlamaq üçün 

müvafiq resursların 

ayrılması 

 Dəyişikliyə nəzarət 

orqanından sürətli giriş və 

cavab 

 Yalnız telefon vasitəsilə 

təqdimat 

Kəskinlik A 

Önəmli biznes təsiri: 

 Nəzərəçarpacaq itki və ya 

xidmətlərin azaldılması 

 Bir saat ərzində diqqət tələb edir 

 Bir saat və ya daha qısa 

müddətdə təcili reaksiya 

 Lazımi şəkildə ərazinizdə 

olan resurslarımız 

 Təyin olunmuş Kritik 

Vəziyyətlər üçün Menecer1 

 24/7 əsaslarla2 davamlı 

cəhd 

 Rəhbərliyin Menecerlərinin 

bildirişi 

 24/7 əsaslarla2 davamlı 

cəhdi saxlamaq üçün 

müvafiq resursların 

ayrılması 

 Dəyişikliyə nəzarət 

orqanından sürətli giriş və 

cavab 

 İdarəetmənin bildirişi 

 Yalnız telefon vasitəsilə 

təqdimat 
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Kəskinlik və vəziyyət Gözlənilən cavabımız Gözlənilən cavabınız 

Kəskinlik B 

Orta biznes təsiri: 

 Orta itki və ya xidmətlərin 

azaldılması, lakin işi korlanmış 

şəkildə müvafiq qaydada davam 

etdirə bilər 

 İki iş saatı ərzində diqqət tələb edir4 

 İki saat və ya daha qısa 

müddətdə təcili reaksiya 

 Yalnız iş saatları ərzində 

cəhd3,4 

 Microsoft cəhdlərinə uyğun 

olmaq üçün müvafiq 

resursların ayrılması 

 Dörd iş saatı ərzində 

dəyişikliyə nəzarət 

orqanının giriş və cavabı 

 Telefon və ya veb vasitəsilə 

təqdimat 

Kəskinlik C 

Minimum biznes təsiri: 

 Praktiki olaraq, cüzi və ya maneə 

olmadan fəaliyyət göstərir 

 Dörd iş saatı ərzində diqqət tələb 

edir4 

 Dörd saat və ya daha qısa 

müddətdə təcili reaksiya 

 Yalnız iş saatları ərzində 

cəhd4 

 Hadisə sahibi haqqında 

düzgün əlaqə məlumatı 

 24 saat ərzində cavablılıq 

 Telefon və ya veb vasitəsilə 

təqdimat 

1 Kritik Vəziyyətlər üçün Menecer hadisə, kəskinləşmə ilə bağlı məlumatın verilməsi, resursların təmin olunması və əlaqələndirmə vasitəsilə problemin cəld həllinə kömək etmək 

üçün təyin olunmuş fərdlərdir. 
2 Əgər bizə problemin həlli üzrə cəhdləri davam etdirmək imkanı vermək üçün müvafiq resurs və ya cavabları təqdim etmək iqtidarında deyilsinizsə, siz kəskinlik səviyyəsini 

aşağı sala bilərsiniz. 
3 Müştəri 24/7 cəhdindən çıxmayana kimi Kəskinlik B-də 24/7 cəhdi hazırda Kanada, Mərkəzi və Cənubi Amerika, Karib, Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarında 

mövcuddur. Təfərrüatlar üçün SDM-nizlə əlaqə saxlayın. 
4 İş saatları bayram və həftəsonları çıxılmaqla, ümumi olaraq 09:00 - 17:30 arası Lokal Standart Vaxt kimi müəyyən olunur. İş saatları ölkənizdə yüngülcə fərqlənə bilər. 

 

 Ərazidə dəstək: Ərazidə reaktiv dəstək sizin olduğunuz yerdə yardımı təqdim edir. Bu xidmət 

Microsoft-un resurslarının mövcudluğu ilə tənzimlənir və hər bir əraziyə səfər üçün əlavə xərc tələb edə 

bilər. 

 İşlənib Hazırlanma Dəstəyi üzrə Yardım: Microsoft platformasında Microsoft texnologiyalarını 

inteqrasiya edən, Microsoft tərtibat alətləri və texnologiyaları üzrə ixtisaslaşan və Sifarişinizdə qeyd olunan 

saatların sayı kimi satılan proqramları yaratmağa və işləyib hazırlamağa kömək edir. 

Məsləhət Xidmətləri: Qısa müddət ərzində (səciyyəvi olaraq altı saat və ya daha az) telefonla dəstək və 

IT Peşəkarları və Tərtibatçıları üçün planlaşdırılmamış problemlər. Məsləhət Xidmətlərinə sizə Microsoft 

texnologiyalarını ümumi dəstək problemlərini aradan qaldırmağa və sistemdə fasilələrin olmasını 

azaltmağa kömək etmək üçün nəzərdə tutulan məsləhət, göstəriş, əsaslı səbəbin təhlili və biliyin 

ötürülməsi daxildir. Məsləhət Xidmətləri Sifarişinizdə qeyd olunan saatların miqdarı kimi satılır. 

3.4 Təkmil xidmətlər 

Bu bölmədə göstərilən elementlər əlavə xərc müqabilində Premyer Dəstək paketinizə əlavələr, 

genişlənmələr və düzəlişlər kimi mövcuddur. 

3.4.1 Mühəndislik üzrə Xüsusi Dəstək 

 Mühəndislik üzrə Xüsusi Dəstək (DSE): Sizinlə razılaşdırılan və sifarişinizdə qeyd olunan konkret 

Microsoft məhsulları və texnologiyalarını dəstəkləmək üçün adi iş saatları ərzində mövcud olan praktiki, 

profilaktik yardım. DSE xidmətləri əvvəlcədən saatların bloklanması kimi satın alınır və saatlar istifadə 

olunduqca biz onları hesabınızdan çıxırıq. DSE resursları işin başlanması ilə keçirilən toplantı zamanı 

tərəflərin razılığı əsasında ayrılır, prioritetləşdirilir və təyin olunur və Xidmətlərin Göstərilməsi Planının bir 

hissəsi kimi sənədlərşdirilir. 
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DSE xidmətləri üzrə əsas sahələr: 

 Gələcək insidentlərin qarşısını almağa və əhatə olunan Microsoft texnologiyalarınızın sistem 

mövcudluğunu artırmağa kömək etmək üçün strategiyaları işləyib hazırlamağa və həyata 

keçirməyə kömək etmək. 

 Baş verən insidentlərin əsas səbəbini müəyyənləşdirməyə kömək etmək və xüsusi Microsoft 

texnologiyalarında gələcək korlanmaların qarşısını almaq üçün tövsiyələr təqdim etmək. 

 Mövcud və gələcək biznes tələbatlarınızla bağlı dərin biliyi qoruyub saxlamaq və informasiya 

texnologiyası mühitinin konfiqurasiyası. 

 İlkin Dəstəklə–bağlı xidmətlərdən istifadə üzrə əvvəlcədən sənəd tövsiyələri (məs: dəstəyin 

təmin olunmasına ümumi baxış, durum yoxlamaları, seminarlar və başqaları arasında riskin 

qiymətləndirilməsi proqramları). 

 Yerləşdirmə və istismarla bağlı fəaliyyətlərinizi Microsoft texnologiyalarının planlaşdırılmış və 

mövcud icrasına uyğunlaşdırmağa kömək edin. 

 Dəstək heyətinizin texniki və iş bacarıqlarını gücləndirin. 

 Xüsusi Microsoft texnologiyaları üçün mühitinizin konfiqurasiyası, zədələnmə hallarının 

bərpası, şəbəkə topologiyası və s. dəstəkləmək üçün müştəriyə aid sənədlərin yaradılması və 

qorunub saxlanmasına sövq və yardım etmək. 

3.4.2 Fərdi Dəstək 

 Fərdi Dəstək: Fərdi Dəstək, Microsoft Dəstəyin İstisfadə Müddəti Siyasəti, 

http://support.microsoft.com/lifecycle ilə müəyyən olunduğu kimi istifadə müddətinin sonuna çatan 

məhsul və xidmət paketlərinin seçilmiş sayı üçün məhdud, davamlı dəstəyi təmin edir. Fərdi Dəstəyi satın 

aldığınız məhsullar (və versiyalar) və/yaxud xidmət paketləri Sifarişinizdə göstəriləcəkdir. 

Fərdi Dəstək proqramının rüsumları sizin Fərdi Dəstək proqramının mövcud olduğu ilk gündən ona cəlb 

edildiyiniz kimi hesablanır (məsələn: SQL Server 2000 SP4 üçün Fərdi Dəstək 10 aprel 2013-cü ildən 

mövcuddursa, lakin siz 13 oktyabr 2014-cü ilə kimi qeydiyyatdan keçməmisinizsə, sizin proqramınızın 

rüsumu 10 aprel 2013-cü ildən hesablanacaqdır). Fərdi Dəstək üzrə qeydiyyat haqları qaytarılmır və onu 

Fərdi Dəstək standartı və Fərdi Dəstək Əsasları arasında ötürmək olmaz. 

Xidmətin səciyyəvi ilkin şərtləri və məhdudiyyətləri: 

 Fərdi Dəstək xidmətləri sorğusunu dəstəkləmək və düzəliş paketini sorğulamaq üçün sizin 

Problemin Həlli üzrə kifayət qədər Dəstək saatları ilə mövcud İlkin razılaşmanız olmalıdır. Əgər 

İlkin Dəstək razılaşmanızın müddəti başa çatarsa və ya ona xitam verilərsə, Fərdi Dəstək 

xidmətinə də həmin tarixdə xitam veriləcəkdir. 

 Fərdi Dəstəyi almamışdan əvvəl siz Sifarişinizdə qeyd olunan məhsullar üçün ən son xidmət 

paketini quraşdırmalı və işlətməlisiniz. 

 Siz dəstəklənən məhsul səviyyəsinə keçid üçün miqrasiya planını (tarixləri, cihazın sayı və əsas 

məqamları göstərməklə) təqdim etməli və onu davam etdirməlisiniz.  

 Fərdi Dəstək məqsədləri üçün “cihaz” müştərinin xüsusi məhsul üçün təhlükəsizlik yeniləməsi 

yerləşdirmək istədiyi hər hansı maddi və ya virtual nümunədir. Cihazın sayı maddi cihaz sayı ilə 

deyil, təhlükəsizlik yeniləməsinin və ya düzəlişlərin sayına bərabər olmalıdır. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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 Fərdi Dəstək yazılı şəkildə başqa bir hal nəzərdə tutulmazsa, cəlb olunmuş məhsulların yalnız 

ingilis dilində olan versiyasını əhatə edir. Əgər hər iki tərəf İngilis dilində olmayan dəstəklə 

razılaşarsa, tərcüməni aktivləşdirmək üçün dəstək vaxtlarını artırmaq olar (tərcümə rüsumları 

tətbiq oluna bilər). 

 Qeydiyyat haqqına daxil edilən təhlükəsizlik yeniləmələri satın alınmış Fərdi Dəstək xidmətinin 

və aşağıda qeyd olunduğu kimi cəlb olunmuş məhsulun növü ilə müəyyənləşdirilir: 

o Standart Fərdi Dəstək: 1 yanvar 2010-cu il tarixindən əvvəl dəstək vaxtı başa çatmış 

məhsullar üçün dəstəyi, Həlledici və ya Vacib kimi Microsoft Təhlükəsizliyi Cavab 

Mərkəzi (MSRC) tərəfindən müəyyən edilmiş təhlükəsizliklə bağlı həssas məqamları 

təmin edir. 

o Standart Fərdi Dəstək: 1 yanvar 2010-cu il tarixindən sonra dəstək vaxtı başa çatmış 

məhsullar üçün dəstəyi, Həlledici və ya Vacib kimi MSRC tərəfindən müəyyən edilmiş 

təhlükəsizliklə bağlı həssas məqamları təmin edir. Siz əlavə ödəniş etməklə MSRC 

tərəfindən Vacib kimi qiymətləndirilmiş həssas məqamlar üzrə təhlükəsizlik 

yeniləmələrini satın ala bilərsiniz. 

o Fərdi Dəstəyin Əsasları: Hər əlavə, yeniləmə, cihaz rüsumu üçün MSRC tərəfindən 

Həlledici kimi qiymətləndirilmiş təhlükəsizlik yeniləmələrini satın almaq imkanını 

təqdim edir. Vacib kimi qiymətləndirilmiş təhlükəsizlik yeniləmələri mövcud olmur. 

 

 Bu, Microsoft Xidməti Provayderinin Lisenziya Müqaviləsi Proqramı (SPLA) vasitəsilə Windows 

Server və digər Cəlb olunmuş Məhsulları idarə edən tərəfdaşlara aid edilmir.  

 Təhlükəsizlik yeniləmələri və düzəlişlərə görə verilən lisenziya hüquqları Fərdi Dəstək Düzəlişin 

Yenidən Paylanması Formasında müəyyən edilmiş fərdi müştərilərin daxili biznes 

əməliyyatlarına qədər məhdudlaşdırılır və gələcək təkrar paylanma üçün nəzərdə tutulmur.  

 Müştərinin təyin etdiyi qiymət Fərdi Düzəlişin Yenidən Paylanması formasında müəyyən 

edilmiş hər bir fərdi müştəriyə tətbiq olunur; Sizin Microsoft-a ödəməli olduğunuz məbləğ 

Fərdi Düzəlişin Yenidən Paylanması formasında müəyyən edilmiş hər bir fərdi müştəri üçün 

bütün qiymətlərin məbləğinə bərabər olur, bu bütün Müştərilərinizin toplanması ilə 

müəyyənləşdirilmir. 

 Bir rüb Fərdi Dəstək üçün minimum müddətdir. Müştərilər növbəti ödəniş tarixindən minimum 

14 gün əvvəl bildiriş göndərməklə, rüblük əsaslarla Fərdi Dəstək almaqdan imtina edə bilərlər.  

 Əlavə rüsuma təhlükəsizliklə bağlı olmayan düzəlişlər (məsələn: saat qurşağı və ya Yay Vaxtı 

ilə bağlı problemlər) də mövcud olur.  

 Təhlükəsizliklə bağlı yeniləmələr və Düzəlişlər bizim yazılı razılığımız olmadan səlahiyyəti 

olmayan üçüncü tərəflərə paylana bilməz. 

 Fərdi Dəstək əlavə xüsusiyyətləri, funksional imkanları və ya dizayn dəyişikliklərini, yaxud 

zəmanətə dəstəyi sorğulamaq üçün seçimi əhatə etmir. 

 Düzəlişlər üzrə sorğularınıza cavab vermək üçün kommersiya baxımından səmərəli cəhdlərə əl 

atsaq da, siz təhlükəsizlik yeniləməsi və ya düzəlişlərin, o cümlədən Həlledici və Vacib 

təhlükəsizlik yeniləmələrinin yaradılması və ya təmin edilməsinin mümkün olmadığı halların 

ola bildiyini etiraf edirsiniz.  
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 Problemlərin Həlli üzrə Dəstək üçün bütün sorğular təyin olunmuş əlaqələriniz tərəfindən 

telefon vasitəsilə təqdim edilməlidir. 

3.4.3 Genişləndirilmiş Düzəlişlər üzrə Dəstək 

 Genişləndirilmiş Düzəlişlər üzrə Dəstək: Genişləndirilmiş Düzəlişlər üzrə Dəstək sizə 

http://support.microsoft.com/lifecycle veb-səhifəsində göstərildiyi kimi Genişləndirilmiş Dəstək 

Mərhələsinə daxil olan Microsoft proqram təminatı üzrə təhlükəsizliklə bağlı olmayan düzəlişləri 

sorğulamaq imkanı verir. 

Xidmətin səciyyəvi ilkin şərtləri və məhdudiyyətləri: 

 Düzəlişlərlə bağlı sorğunu dəstəkləmək üçün sizin Problemin Həlli üzrə kifayət qədər Dəstək 

saatları ilə mövcud İlkin razılaşmanız olmalıdır. Əgər İlkin dəstəklə bağlı razılaşmanızın 

müddəti bitərsə və ya ona xitam verilərsə, Genişləndirilmiş Düzəlişlər üzrə Dəstək xidmətinə 

də eyni tarixdə xitam veriləcəkdir. 

 Təhlükəsizliklə bağlı olmayan düzəlişlər üzrə sorğularınıza cavab vermək üçün kommersiya 

baxımından səmərəli cəhdlərə əl atsaq da, siz düzəlişin yaradılması və ya təmin edilməsinin 

mümkün olmadığı halların ola bildiyini etiraf edirsiniz.  

 Düzəlişlər konkret probleminizi həll etmək üçün nəzərdə tutulub, əvvəlki vəziyyətə bərpanın 

yoxlanması üçün nəzərdə tutulmayıb. 

 Düzəlişlər bizim yazılı razılığımız olmadan səlahiyyəti olmayan üçüncü tərəflərə paylana 

bilməz. 

 Sifarişinizdə verilən cəlb olunmuş məhsulun ingiliscə olmayan versiyaları üçün düzəlişlərin 

çatdırılma vaxtları fərqli ola bilər və tərcümə rüsumları tutula bilər. 

 Problemin Həlli ilə bağlı Dəstək saatları düzəlişin sorğulandığı vaxtda Sifarişiniz əsasında 

mövcud olmalıdır. 

 Biz əlavə olunmuş xüsusiyyətlər, funksional imkanlar, yeniləmələr və ya dizayn dəyişikliklərini 

təqdim etməyəcəyik. Biz yalnız cəlb olunmuş məhsulun qəzaya uğraması, məlumatları itirməsi 

və ya onun sənədləşdirilmiş funksional imkanlardan maddi baxımdan yayınmasına səbəb olan 

problemləri həll etməyə çalışacağıq. 

3.4.4 Premier Ultimate 

Premier Ultimate: Problemin Həlli üçün lazımi Dəstəyi təmin etmək məqsədilə reaktiv xidmətlər əsasında 

mövcud olan xidmətləri dəyişdirir. 

Xidmətin səciyyəvi ilkin şərtləri və məhdudiyyətləri: 

 Premier Ultmate (İlkin Başlıca Prinsip) Sifarişinizdə qeyd olunmuş əlaqələrin sayına 

məhdudlaşdırılır. 

 Premier Ultimate-də qeydiyyatdan keçmiş şəkildə qalmaq üçün siz özünüz və ya Microsoft-un 

təşəbbüs göstərdiyi qiymətləndirmələr nəticəsində müəyyən edilmiş hər hansı problemləri 

qiymətləndirmə xülasəsi yaradıldıqdan sonra 30 gün ərzində aradan qaldırmaq üçün 

kommersiya baxımından səmərəli cəhdlərdən istifadə etməyə razılaşırsınız. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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 Hər bir tərəf 30 gün əvvəl yazılı bildiriş göndərməklə Premier Ultimate xidmət razılaşmasına 

xitam verə bilər, lakin problemlər həll edə bilmədikdə isə 60 gün əvvəl yazılı bildiriş təqdim 

etməlidir. 

 Müddət başa çatmamışdan əvvəl xitam verən Premier Ultimate müştəriləri xitam problem həll 

olunmadığından başa çatana kimi istifadə olunmayan xidmətlər üçün proporsional ödəniş alır. 

3.4.5 Üçüncü Tərəfin Dəstəyi 

 Üçüncü Tərəfin Dəstəyi: Sifarişinizdə göstərilən Microsoft texnologiyaları üçün müəyyən olunmuş 

məhsul ərazisi və ya ərazilərində Problemin Həlli sorğularınıza cavab verən Microsoft-un ən təcrübəli 

mütəxəssisləri ilə birbaşa əlaqə. 

Xidmətin səciyyəvi ilkin şərtləri və məhdudiyyətləri: 

 Baxmayaraq ki, Üçüncü Tərəfin Dəstək heyəti sorğu üzrə əsas öhdəliyini yerinə yetirməyi 

qoruyub saxlasa da, Üçüncü Tərəfin Dəstək heyətinə təqdim olunan Problemin Həlli sorğuları 

problemin həlli üçün standart məhsul dəstəyi üzrə peşəkarlardan resursları tələb edə bilər. 

 Siz standart Problemin Həlli üzrə Dəstək xidmətlərinə Üçüncü Tərəfin Dəstək saatlarını tətbiq 

edə bilərsiniz, lakin standart Problemin Həlli üzrə Dəstək saatları Üçüncü Tərəfin Dəstək 

sorğularına tətbiq oluna bilməz. 

 Üçüncü Tərəfin Dəstək heyətinin iş saatları və üçüncü tərəf xidmətinin bazarda mövcudluğu 

ölkələr üzrə fərqlənə bilər. Təfərrüatlar üçün SDM-nizlə əlaqə saxlayın. 

 Bu xidmət qeydiyyat rüsumu tələb edir, sizin Problemin Həlli üzrə Dəstək saatlarınızı əlavə edir 

və bütün bazarlarda mövcud olmur. 

3.5 Təkmil həll yolları 

Təkmil həll yolu paketləri konkret Microsoft məhsulu və ya müştəri IT sistemi üçün əlavə dəstək 

resurslarını təqdim edir.  

3.5.1 İlkin Həlledici Missiya 

İlkin Həlledici Missiya (PMC): Sifarişinizdə qeyd olunduğu kimi, sizin missiyanızın biznes üzrə həlledici 

sistemlərinin bir hissəsini təşkil edən Microsoft məhsullarının təyin olunmuş dəsti üçün yüksək dəstək 

səviyyəsini təqdim edir. PMC dəstək xidmətləri üzrə fərdiləşdirilmiş proqramı təqdim edir ki, onun üçün 

əlavə ödəniş edilməlidir və Sifarişinizdə istinad olunan Qoşmada müəyyən olunur. 

3.5.2 Tərəfdaşın Diqqət Verdiyi Həll yolları 

 Tərəfdaşın Diqqət Verdiyi Həll yolları: Microsoft Tərəfdaşları üçün bu həll yolu sizin müştərilərə 

Xidmətlərin Subpodrat Qoşmasında verildiyi xidmətləri dəstəkləmək icazəsi verir. Microsoft bu cür 

xidmətləri sizin adınızdan təqdim edəcək. Microsoft Tərəfdaşları üçün bu həll yolu sizin müştərilərə 

Xidmətlərin Subpodrat Qoşmasında verildiyi xidmətləri dəstəkləmək icazəsi verir. Ətraflı məlumat üçün 

Microsoft Services nümayəndənizlə əlaqə saxlayın. 
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3.6 Əlavə şərtlər və qaydalar 

Bütün İlkin Xidmətlər aşağıdakı ilkin şərtlər və fərziyyələr əsasında göstərilir: 

 Sizdən problemi müəyyənləşdirmək və sorğumuza uyğun həll etməklə bağlı fəaliyyətləri 

həyata keçirmək tələb oluna bilər. Bura şəbəkənin istiqamətinin göstərilməsi, səhvlə bağlı 

mesajların çəkilməsi, konfiqurasiya ilə bağlı məlumatların toplanması, məhsul 

konfiqurasiyalarının dəyişdirilməsi, proqram təminatının yeni versiyalarının quraşdırılması və 

ya yeni komponentlər, yaxud proseslərin dəyişdirilməsi daxil ola bilər. 

 Siz həm də verilənlərinizin ehtiyat nüsxəsini çıxarmağa və katastrofik xətalar nəticəsində itən 

və ya dəyişdirilən faylların yenidən qurulmasına görə məsuliyyət daşıyırsınız. Siz həm də 

proqram təminatı və verilənlərin bütövlüyü və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazım olan 

prosedurların həyata keçirilməsində məsuliyyət daşıyırsınız. 

 Yazılı şəkildə başqa bir hal nəzərdə tutulmazsa, bütün xidmətlər Sifarişinizdə qeyd olunan 

ölkədəki yerlərinizə uzaqdan çatdırılır. Əgər məkanlar birdən çox ölkədə müəyyən edilibsə, siz 

xüsusi Qlobal Xidmətlərin Göstərilməsi Menecerindən xidmətləri ala bilərsiniz və bura hər bir 

qlobal xidmət məkanında Xidmətlər daxil ola bilər. Sifariş təyin olunmuş qlobal dəstək 

məkanlarının hər birində göstərilən xidmətləri təsvir edir. 

 Əraziyə səfərlər qarşılıqlı şəkildə razılaşdırılarsa və əvvəlcədən ödənilməzsə, biz müvafiq səfər 

və yaşayış xərclərini sizdən çıxır, yaxud xərcləri əhatə etmək üçün sorğunuz əsasında 

Problemin Həlli üzrə Dəstək saatlarının bərabər sayını çıxırıq. 

 Bütün xidmətlər, yazılı şəkildə başqa bir hal nəzərdə tutulmazsa, xidmətlər göstərən Microsoft 

Services məkanının danışıq dilində və ya ingiliscə təqdim olunur. 

 Sifarişdə, bu Xidmətlərin Təsvirinə əlavə olunmuş Qoşmada başqa hal nəzərdə tutulmazsa və 

ya konkret olaraq Microsoft Premier Online veb-saytı http://premier.microsoft.com-da istisna 

olunmazsa, biz vaxt keçdikcə Microsoft-un dərc etdiyi 

http://microsoft.com/licensing/contracts veb-səhifəsində (yaxud Mixrosoft-un müəyyən etdiyi 

alternativ saytda) Məhsul Siyahısında müəyyən edilmiş ümumi şəkildə mövcud olan Microsoft 

məhsulları, kommersiya məqsədilə buraxılmış bütün versiyalar üzrə dəstəyi təmin edirik. Siz 

Genişləndirilmiş Düzəlişlər üzrə Dəstək kimi bu Xidmətlər Təsvirində və ya Sifarişinizə əlavə 

olunmuş Qoşmada təsvir olunan bu cür dəstəyi satın almayana kimi 

http://support.microsoft.com/lifecycle veb-səhifəsində müəyyən edilmiş Genişləndirilmiş 

Dəstək Mərhələsinə daxil olan Microsoft məhsulları üçün təhlükəsizliklə bağlı olmayan düzəliş 

dəstəyi mövcud olmayacaqdır. 

 Əlavə olunmuş Qoşmada başqa hal nəzərdə tutulmazsa, ilkin buraxılış və beta məhsulları üçün 

dəstək təmin edilmir. 

 Bütün xidmətlər, o cümlədən Sifariş müddəti ərzində satın alınmış hər hansı əlavə xidmətlər 

müvafiq Sifariş müddətində istifadə olunmadığı halda hüquqi qüvvəsini itirir. 

 Əgər siz bir xidmət növünü sifariş vermisinizsə və onu başqa növə dəyişmək istəyirsinizsə, 

mövcud olarsa və SDM ilə razılaşdırılarsa, eyni qiyməti alternativ xidmətə tətbiq edə bilərsiniz. 

 Xidmətlərin planlaşdırılması resursların mövcudluğundan asılıdır və minimum qeydiyyat 

səviyyəsi tələblərə cavab verməzsə, seminarlar ləğv oluna bilər. 

 Sorğunuz əsasında problemləri təhlil etmək üçün uzaq bağlantı vasitəsilə sisteminizə daxil ola 

bilərik. Personalımız yalnız sizin icazə verdiyiniz sistemlərə daxil ola biləcək. Uzaq bağlantı 

http://premier.microsoft.com/
http://microsoft.com/licensing/contracts
http://support.microsoft.com/lifecycle
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yardımından istifadə etmək üçün siz bizə daxil olmaq icazəsi verməli və lazımi avadanlığı 

təqdim etməlisiniz. 

 Əgər əvvəl planlaşdırılan xidmətin ləğv olunmasını sorğulasanız, ləğvetmə və ya yenidən 

planlaşdırma xidmətin göstərildiyi ilk gündən sonra 14 gün əvvəl olmayan bildirişlə edildiksə, 

Microsoft sizdən xidmətin qiymətinin maksimum 100 faizi məbləğində ləğvetmə rüsumunu 

çıxmağı seçə bilər. 

 Satınalmaya görə dəstək paketinizə əlavə xidmətlər əlavə olunan zaman satınalmaya, Proqram 

Təminatının Faydaları ilə bağlı insidentlərin dəyişməsinə görə, xidmətin göstərilməsini təmin 

etmək üçün biz xidmət təminatının idarəolunmasının müvafiq səviyyəsinin daxil edilməsini 

tələb edə bilərik.  

 Proqram Təminatının Faydaları ilə bağlı insidentlər yalnız Problemin Həlli üzrə Dəstək saatları 

və ya Üçüncü Tərəfin Dəstəyinə dəyişdirilə bilər. Coğrafi ərazinizdə əlavə xidmətlər mövcud 

ola bilər, təfərrüatlar üçün SDM-nizlə əlaqə saxlayın. 

 Dəstək xidmətləri siz və ya Microsoft-un sahib olduğu kodla bağlı məsləhət və göstərişlərə 

məhdudlaşdırıla bilər. 

 Siz bizim daxil olmağımıza icazə verdiyiniz yeganə qeyri-Microsoft kodunun sizin sahib 

olduğunuz kod olduğuna razılaşırsınız.  

 Dəstək nümunə kodundan başqa heç bir növdən olan kodu təqdim etmir. 

Əlavə ilkin şərtlər və fərziyyələr müvafiq Qoşmalarda verilir. 

3.7 Öhdəlikləriniz 

İlkin Dəstəyin faydalarının optimallaşdırılması sizin aşağıdakı öhdəlikləri yerinə yetirməyinizdən, əlavə 

olaraq müvafiq qoşmalarda verilən öhdəliklərdən asılıdır. Aşağıdakı öhdəliklərə əməl etməsəniz, sizə 

göstərilən xidmətlər dayandırıla bilər: 

 Siz Sifarişinizdə verilən əlaqələrin adlarını göstərə bilərsiniz, bunlardan biri Müştəri Dəstəyi 

Meneceri (CSM) kimi tanınacaq. CSM heyətinizə rəhbərlik etməkdə və bütün dəstək 

fəaliyyətlərinizi və dəstək xidməti ilə bağlı sorğuların bizə göndərilməsi üzrə daxili prosesləri 

idarə etməkdə məsuliyyət daşıyır. Hər bir əlaqə şəxsinə Microsoft Premier Online veb-saytına 

daxil olmaq, problemin göndərilməsinə dəstək olmaq və Microsoft xidmətlərinin göstərilməsi 

heyətinə daxil olmaq üçün fərdi hesab nömrəsi verilir. Adları verilən əlaqə şəxslərindən başqa, 

siz həm də aşağıda verildiyi kimi qrup əlaqələrinin iki növünü müəyyənləşdirə bilərsiniz: 

o Əlaqə növlərindən biri məlumat və dəstək sorğularını göndərmək üçün Microsoft 

Premier Online veb-saytına daxil olmaq icazəsi verən paylaşılan hesab ID-si əldə edir. 

o Əlaqə növlərindən biri yalnız məlumat üçün Microsoft Premier Online veb-saytına 

daxil olmaq icazəsi verən paylaşılan hesab ID-si əldə edir. 

 Siz satın aldığınız xidmət səviyyəsinə əsaslanaraq xidmətlərin istifadəsini planlaşdırmaqda 

bizimlə birgə işləməyə razılıq verirsiniz. 

 Siz profilaktik xidmətlər üçün sorğuları, hər hansı vacib/müvafiq verilənləri Sifarişin başaçatma 

atrixindən 60 gün əvvəldən gec olmayaraq təqdim edirsiniz. 

 Siz mümkün olan yerdə vaxt keçdikcə xidmətlərlə bağlı təqdim edə bildiyimiz müştərinin 

məmnunluq sorğularına cavab verməyə razılaşırsınız. 
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 Siz daxili sistemlər və diaqnostika alətlərinizə girişə icazə verməklə, xidmətlərin göstərilməsi 

üçün heyətimizi (ərazidə olması tələb olunan) müvafiq telefon və İnternetə yüksək sürətli 

girişlə təmin etməyə razılaşırsınız. 

 Siz işçilər və ya podratçılarınız tərəfindən yaranan hər hansı səfər və xərclərə görə öhdəlik 

daşıyırsınız.
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4 Sənədə edilən dəyişikliklər  
Materiala əlavələr, dəyişikliklər və cari versiyadan silinmələr bunlardır: 

Yanvar 2015 

Əlavələr: 

 3.5: Tərəfdaşın Diqqət Verdiyi Həll yolları 

Dəyişikliklər: 

 3.4: Fərdi Dəstək 

Silinmələr: 

 3.6: MSDN Texniki Dəstək insidentləri potensial ötürmə mənbəyi kimi mövcuddur 

 

Sentyabr2014 

Əlavələr: 

 2.3.2: Modullar 

o Mobil İş Qüvvəsinin Aktivləşdirilməsi  

o Verilənlər Mərkəzinin Müasirləşdirilməsi 

o Verilənlər Platformasının Müasirləşdirilməsi 

 2.4: Əraziya səfərlərlə bağlı məlumat 

 3.1: Tərtibatçının Əsas Diqqət Verdiyi əlavə olunan Paketlər  

 3.2.1: Sürətləndirmə paketi 

 3.3.1: İstismar xidməti kimi Personalın Adaptasiyası Akseleratoru 

 3.3.2: Onlayn Aktivləşdirilmiş Xidmət Təminatının İdarəolunması 

 3.3.3: Lazımi şəkildə onlayn xidmətlər üçün Problemin Həlli ilə bağlı Dəstək 

 

Dəyişikliklər: 

 2.0: Müəssisənin Arxitektoru adı Microsoft Arxitektoruna dəyişdirildi 

 2.3.2: Modul təsviri yeniləmələri 

 3.3.1: Prosesin Təkmilləşdirilməsi və Stabilləşmə xidmətləri İstismar xidmətləri ilə birləşdirildi 

 3.3.1: Fərdi profilaktik xidmətlər istismar xidmətlərindən istifadə etməyə yeniləndi 

 3.3.2: Profilaktik Xidmətlərə Yetkin Baxışı İlkin Qiymətləndirməyə dəyişdirildi 

 3.4.4: Premier Ultimate tərifinə dəyişikliklər 

 3.6: Əlavə Şərtlər və qaydalara mənbə kodu şərtləri əlavə edildi 

 3.6: MSDN Texniki Dəstək insidentləri potensial ötürmə mənbəyi kimi mövcuddur 
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Silinmələr: 

 3.2.2: Azure üçün İlkin Dəstək (indi Onlayn Aktivləşdirilmiş SDM-ə daxil edilib) 

 3.4.4: Tərtibatçılar üçün İlkin Dəstək indi xidmət paketi kimi təyin edildi 

 3.5.2: Premier Azure Sürətli Cavabı 

 

İyul 2014 

Əlavələr: 

 3.3.1: Risk və Durumun Qiymətləndirilməsi, Xidmət Plyus kimi 

 3.3.1: Oflayn Qiymətləndirmə 

Dəyişikliklər: 

 3.2.1: Premyer Əsasın tərifi “Maksimum” prefiksi ilə “Problemin Həlli üçün 20 Dəstək saatı”  

 3.3.1: Profilaktik Monitorinq Qiymətləndirmə Xidmətlərindən Prosesin təkmilləşdirilməsi 

xidmətlərinə dəyişdirildi (hamısı Bölmə 3.3.1 daxilində) 

 3.3.2: Xidmət təminatının idarəolunmasına “və ya Dəstək Hesabı Meneceri (SAM)” daxil edildi 

 3.4.2: Fərdi Dəstək üzrə ilkin şərtlər və fərziyyələrə “Dəstəklənən məhsul səviyyəsinə keçid üçün 

miqrasiya planı (tarixləri, cihazın sayı və əsas məqamları göstərməklə) təqdim etməli və onu 

davam etdirməlisiniz” miqrasiya planını təqdim etmək və yeniləmək tələbinə əlavə məlumatlar 

daxil edilərək yeniləndi 

 3.5.2: “Windows Azure üçün İlkin Dəstək” adı “Azure üçün İlkin Dəstək” adına dəyişdirildi vəməhsul 

nümunələrinin siyahısının silinməsi “buluda əsaslanan inkişaf dəstinə” daxil edildi 

 3.6: “Xidmətlərin planlaşdırılması resursların mövcudluğundan asılıdır” cümləsinə “minimum 

qeydiyyat səviyyəsi tələblərə cavab verməzsə, seminarlar ləğv oluna bilər” daxil edildi. 

 3.6: Ləğvetmə siyasəti 30 günlük bildiriş müddətindən 14 günə dəyişdirildi (ABŞ-dan kənarda) 

Silinmələr: 

 Bərpanın İcrası Xidmətləri (əvvəlki istinad Bölmə 3.3.1) 

 

Oktyabr 2013 

Dəyişikliklər: 

 2.3.2: Müəssisənin Razılaşması Dəyəri Strategiyası adı Texnologiya Dəyəri Strategiyasına 

dəyişdirildi 

Silinmələr: 

 Müəssisənin Strategiya Forumu (əvvəlki istinadlar Bölmə 2.21 və Bölmə 2.31) 

 

 Strategiya ilə bağlı qısa məlumat (əvvəlki istinadlar Bölmə 2.21 və Bölmə 2.31) 
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