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1 Despre acest document 
Descrierea Serviciilor Microsoft Enterprise vă prezintă informaţii referitoare la serviciile profesionale care 

pot fi achiziţionate de la Microsoft. 

Familiarizaţi-vă cu descrierea serviciilor pe care le achiziţionaţi, inclusiv cu cerinţele preliminare, 

exonerările de răspundere şi limitările acestora, dar şi cu responsabilităţile care vă revin. Serviciile pe care 

le veţi achiziţiona vor fi cuprinse în Ordinul de lucru pentru Serviciile Enterprise sau într-un alt Document 

de specificare a Serviciilor care referenţiază şi încorporează acest document.  

Nu toate serviciile enumerate în acest document sunt disponibile la nivel global. Pentru detalii referitoare 

la serviciile disponibile în regiunea dvs., contactaţi reprezentantul dvs. pentru Serviciile Microsoft. 
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2 Serviciile de consultanţă 
2.1 Modalitatea de achiziţionare 

Serviciile de consultanţă pot fi achiziţionate ca pachet sau ca servicii separate. Serviciile disponibile pentru 

achiziţionare sunt enumerate mai jos. 

Serviciu Definiţie 

Programul Enterprise 

Strategy 

 

Ajută clienţii să aducă un plus de valoare investiţiilor acestora în 

tehnologiile Microsoft şi să accelereze adoptarea tehnologiei sub 

îndrumarea Arhitecţilor Microsoft şi Echipei de furnizare a Serviciilor. 

 

Notă:  indică articolele pe care le-aţi putea vedea enumerate în Ordinul dvs. de lucru. 

2.2 Descrierea pachetului 

2.2.1 Programul Enterprise Strategy 

Programul Enterprise Strategy poate fi achiziţionat ca pachet (combinaţie de servicii) sau ca module de 

servicii separate. Beneficiile şi modulele programului sunt descrise în Secţiunea 2.3, „Programul Enterprise 

Strategy şi descrierea serviciilor”. 

Pachete 

Enterprise Strategy Connect 

Articol Servicii incluse 

Arhitectul Microsoft Un total de maximum 400 de ore pe an de servicii ale Arhitectului 

Microsoft şi a Echipei de furnizare a serviciilor. 

Modulele de servicii 

Enterprise Strategy 

Maximum trei din cele nouă module de servicii Enterprise Strategy 

descrise în Secţiunea 2.3.2 „Modulele de servicii Enterprise Strategy”, 

convenite şi documentate cu dvs. în Planul de furnizare a serviciilor. 

Beneficiile programului 

Planul de furnizare a serviciilor 

Reţeaua Enterprise Strategy 

Biblioteca Enterprise Strategy 

 Enterprise Strategy Foundation 

Articol Servicii incluse 

Arhitectul Microsoft Un total de maximum 800 de ore pe an de servicii ale Arhitectului 

Microsoft şi a Echipei de furnizare a serviciilor. 

Modulele de servicii 

Enterprise Strategy 

Orice combinaţie a celor nouă module de servicii Enterprise Strategy 

descrise în Secţiunea 2.3.2 „Modulele de servicii Enterprise Strategy”, 

convenite şi documentate cu dvs. în Planul de furnizare a serviciilor. 



Descrierea Serviciilor   Serviciile de consultanţă 

Pagina4 

Articol Servicii incluse 

Beneficiile programului 

Planul de furnizare a serviciilor 

Reţeaua Enterprise Strategy 

Biblioteca Enterprise Strategy 

Enterprise Strategy Portfolio 

Articol Servicii incluse 

Arhitectul Microsoft Un total de maximum 1600 de ore pe an de servicii ale Arhitectului 

Microsoft şi a Echipei de furnizare a serviciilor. 

Modulele de servicii 

Enterprise Strategy 

Orice combinaţie a celor nouă module de servicii Enterprise Strategy 

descrise în Secţiunea 2.3.2 „Modulele de servicii Enterprise Strategy”, 

convenite şi documentate cu dvs. în Planul de furnizare a serviciilor. 

Beneficiile programului 

Planul de furnizare a serviciilor 

Reţeaua Enterprise Strategy 

Biblioteca Enterprise Strategy 

Module separate 

Puteţi să achiziţionaţi orice combinaţie de module de servicii Enterprise Strategy, aşa cum sunt descrise în 

Secţiunea 2.3.2, „Modulele de servicii Enterprise Strategy”, care pot fi selectate pentru a îndeplini cerinţele 

dvs. 

Articol Servicii incluse 

Arhitectul Microsoft Serviciile Arhitectului Microsoft pentru numărul de ore specificat în 

Ordinul de lucru. 

Modulele de servicii 

Enterprise Strategy 

Furnizarea unuia sau mai multor module de servicii Enterprise Strategy 

descrise în Secţiunea 2.3.2, „Modulele de servicii Enterprise Strategy”, 

aşa cum se specifică în Ordinul de lucru. 

 

2.3 Programul Enterprise Strategy şi descrierea serviciilor 

Iniţiativele şi domeniile de tehnologie cuprinse în Programul Enterprise Strategy includ, dar nu se limitează 

la, următoarele:  

 idei şi inovaţii pentru a identifica oportunităţi de afaceri şi tehnologice care stimulează 

dezvoltarea şi atragerea de noi clienţi; 

 activarea Forţei de muncă mobile, inclusiv colaborarea mobilă şi socială, gestionarea şi securitatea 

dispozitivelor; 

 modernizarea Centrului de date şi a platformei de date, cu integrarea tehnologiilor şi soluţiilor de 

tip Cloud; 

 Strategii de securitate şi Gestionarea identităţii întreprinderii; 

 planificarea şi implementarea soluţiilor de afaceri Microsoft şi a soluţiilor de relaţii cu clienţii. 

Indiferent de modul în care achiziţionaţi serviciile Enterprise Strategy, ca pachet sau servicii 

separate, Arhitectul Microsoft creează şi trimite un Plan de furnizare a serviciilor care identifică 

etapele esenţiale şi obiectivele, stabilind totodată procesele, datele şi regulile de monitorizare 
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a progresului prin raportare la plan. Arhitectul Microsoft va prezenta rapoarte lunare privind 

progresul înregistrat faţă de plan şi va gestiona echipa Microsoft de furnizare a serviciilor care 

contribuie la livrarea acestora. Echipa Microsoft de furnizare a serviciilor poate include resurse 

din Serviciile Microsoft sau din centrele de excelenţă în servicii. 

 

2.3.1 Serviciile din cadrul Programului Enterprise Strategy 

Atunci când achiziţionaţi unul din pachetele definite mai sus, următoarele beneficii ale programului vor fi 

incluse pe durata termenului asumat: 

Reţeaua Enterprise Strategy: o conexiune, prin Arhitectul Microsoft, la experienţa în domeniu a tuturor 

grupurilor Microsoft de cercetare şi dezvoltare. 

Biblioteca Enterprise Strategy: o vastă colecţie de materiale, inclusiv informaţii din domeniu şi 

instrumente de evaluare pentru testare, modele şi metode privind arhitectura întreprinderii şi tehnologiei, 

precum şi modele şi metode de referinţă. 

2.3.2 Modulele de servicii Enterprise Strategy 

Modulele de servicii Enterprise Strategy sunt prezentate mai jos:  

Întâlnire de lucru de descoperire: o întâlnire de lucru care să conducă participanţii direct interesaţi din 

afaceri şi IT printr-un proces de conceptualizare şi inovare pentru a identifica scenarii care produc 

oportunităţi de valoare pentru dezvoltarea afacerii şi atragerea de noi clienţi. 

 Planul cu privire la Contractul Enterprise: o hartă şi un plan pentru a ajuta la stabilirea valorii de 

afaceri a investiţiilor unui client în Microsoft, incluzând o serie de recomandări menite să accelereze 

programul de implementare şi adoptare a investiţiilor. 

Optimizarea portofoliului de proiecte: un raport care evaluează portofoliile IT (inclusiv capacitatea, 

serviciile IT şi portofoliul existent de programe/proiecte) şi identifică oportunităţi de a utiliza dispozitivele 

şi serviciile Microsoft pentru a raţionaliza anumite portofolii în cadrul strategiei dvs. de afaceri curente. 

Optimizarea portofoliului de aplicaţii: un raport care se bazează pe evaluarea portofoliului de aplicaţii 

software, pe analiza caracteristicilor lucrărilor, a arhitecturii de soluţii care oferă recomandări privind 

distribuirea viitoare a aplicaţiilor vizate, inclusiv a opţiunilor privind aplicaţiile găzduite în Cloud. 

Strategia privind securitatea şi identitatea întreprinderii: evaluarea riscurilor de securitate şi a 

informaţiilor strategice, oferind recomandări, măsuri şi soluţii pentru reducerea riscului de atacuri 

cibernetice sau de pierdere de informaţii şi contribuind la dezvoltarea unei strategii de păstrare a 

identităţii pe termen lung pentru îndeplinirea obiectivelor de afaceri. 

Opţiunile şi recomandările privind arhitectura: un document de definire a arhitecturii la nivel de 

întreprindere, care include recomandări privind opţiunile de arhitectură viabile, evaluate în raport cu 

principiile de arhitectură, standardele de afaceri şi IT şi limitările agreate în structura programului.  

Activarea forţei de muncă mobile: un document care include opţiuni şi recomandări de strategie şi 

arhitectură, prezentând modalităţile de acces mobil al angajaţilor la aplicaţiile de afaceri, gestionarea 

identităţii utilizatorilor pe dispozitivele mobile şi măsurile de protecţie a datelor.  

Modernizarea centrului de date: un plan de dezvoltare a strategiei, de definire a arhitecturii 

infrastructurii şi de planificare pentru modernizarea centrului de date, incluzând opţiunile de Cloud hibrid 

şi opţiunile de tip Infrastructure-as-a-Service. 
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Modernizarea platformei de date: un plan de dezvoltare a strategiei, de arhitectură a informaţiilor, de 

clasificare a datelor şi de planificare pentru realizarea unei soluţii moderne de depozitare adatelor, care să 

poată gestiona datele de toate dimensiunile şi tipurile, provenite din orice sursă. 

Planificarea: un plan detaliat al programului, un plan al adoptărilor şi modificărilor aduse, rapoarte de 

tip scorecard şi un plan de conducere menite să susţină recomandările şi planificarea descrise mai sus 

(Opţiunile şi recomandările privind arhitectura). 

Dezvoltarea unui plan de afaceri: un model de afaceri de valoare bazat pe analiza financiară a 

costurilor estimate şi a beneficiilor măsurabile ale proiectului propus. 

Gestionarea adoptărilor şi modificărilor: executarea unui plan de adoptări şi modificări (inclusiv 

executarea planurilor de comunicare, de pregătire/instruire şi de asistenţă) şi supervizarea procesului de 

adoptare, raportarea şi reducerea riscurilor pentru unul sau mai multe proiecte. 

Managementul valorii: un raport care evaluează şi urmăreşte progresul proiectului faţă de indicatorii 

principali de performanţă (KPI) stabiliţi şifaţă de sistemele interne de evaluare (adică angajamente, 

rapoarte de tip scorecard şi analize de afaceri). 

Conducerea programului, gestionarea riscurilor şi conformităţii: supervizarea stării programului şi 

furnizarea rapoartelor pentru structurile de conducere definite (de exemplu, comitete de conducere şi 

comisiile de analiză) pentru a facilita procesul de luare a deciziilor pe toată durata programului. 

2.4 Exonerări de răspundere şi limitări 

Furnizarea serviciilor se bazează pe următoarele exonerări de răspundere şi limitări: 

 serviciile de consultanţă includ doar sfaturi şi îndrumări referitoare doar la implementarea şi 

utilizarea tehnologiilor Microsoft; 

 dvs. decideţi la libera alegere dacă doriţi să urmaţi sau nu sfaturile, recomandările şi 

îndrumările Microsoft; 

 licenţele pentru produse nu sunt incluse în serviciile de consultanţă şi trebuie să fie 

achiziţionate separat; 

 Microsoft nu face nicio declaraţie şi nu oferă niciun fel de garanţii referitoare la rezultatele pe 

care le puteţi obţine dacă urmaţi sfaturile, recomandările sau îndrumările sale; 

 serviciile de consultanţă nu includ servicii de asistenţă pentru implementarea produselor, 

asistenţă pentru rezolvarea problemelor sau remedierea erorilor şi nici analiza codului sursă 

care nu aparţine companiei Microsoft sau consultaţii tehnice ori de arhitectură în afara 

serviciilor descrise mai sus; 

 în cazul oricărui cod sursă care nu aparţine companiei Microsoft, serviciile noastre se limitează 

doar la analiza datelor binare, cum ar fi „process dump” sau „network monitor trace”; 

 în cazul în care vizitele la sediu ale Arhitecţilor Microsoft sau ale echipei de furnizare a 

serviciilor sunt agreate de ambele părţi şi nu sunt preplătite, vă vom factura pentru cheltuielile 

rezonabile de transport şi diurnă. 

2.5 Responsabilităţile dvs. 

Succesul contractelor de consultanţă şi îndeplinirea obligaţiilor noastre depind de implicarea dvs. 

pe durata programului, inclusiv de, fără limitare la, următoarele: 
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 disponibilitatea reprezentanţilor, personalului IT şi resurselor, inclusiv disponibilitatea 

componentelor hardware, produselor software, conexiunii la internet şi spaţiului de birou; 

 trimiterea la timp a informaţiilor exacte şi complete, conform solicitărilor echipei de furnizare 

a serviciilor; 

 asigurarea accesului la informaţiile referitoare la organizaţie; 

 îndeplinirea responsabilităţilor alocate în mod prompt şi eficient; 

 deciziile şi aprobările prompte la nivel de conducere; 

 efectuarea plăţilor aferente costurilor de deplasare şi altor cheltuieli atrase de angajaţii sau 

contractorii dvs. 
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3 Serviciile de asistenţă 
3.1 Modalitatea de achiziţionare 

Serviciile de asistenţă Premier pot fi achiziţionate ca pachet de servicii separate; pachetele disponibile sunt 

prezentate mai jos. 

Serviciu Definiţie 

Pachete la nivel de 

întreprindere 

O combinaţie de servicii care oferă asistenţă pentru toate produsele 

comerciale Microsoft aflate in suport şi utilizate de organizaţia dvs. Sunt 

disponibile opţiuni de pachete fixe sau configurabile. 

Pachete axate pe 

dezvoltatori 

Serviciile de asistenţă Premier pentru dezvoltatori reprezintă o opţiune 

axată pe dezvoltare, prin care angajaţii dvs. pot să dezvolte, să 

implementeze şi să asigure asistenţă pentru aplicaţiile dezvoltate pe 

platformă Microsoft. 

Pachete de soluţii 

îmbunătăţite 

Un pachet de servicii de asistenţă care vizează un anumit produs 

Microsoft sau un anumit sistem IT al clientului.  

 

Notă:  indică articolele pe care le-aţi putea vedea enumerate în Ordinul dvs. de lucru.  

3.2 Descrierea pachetului 

3.2.1 Pachete la nivel de întreprindere 

Opţiunea de pachete la nivel de întreprindere include: pachete configurabile (adaptate pentru a îndeplini 

cerinţele dvs.), intensive (un grup pre-asamblat de servicii conceput pentru a satisface o nevoie specifică) 

sau fixe (servicii predefinite cu durată stabilită). 

Pachet configurabil 

Un pachet de asistenţă este particularizat pe baza articolelor de mai jos pentru a îndeplini cerinţele dvs. 

Articol Servicii disponibile 

Servicii proactive Serviciile descrise în Secţiunea 3.3.1 „Servicii proactive” sunt disponibile 

pentru a fi incluse în pachetul dvs. de asistenţă. 

Managementul furnizării 

serviciilor 

Inclus în toate pachetele. 

Modelul de furnizare şi nivelul de servicii sunt particularizate în Secţiunea 

3.3.2 „Managementul furnizării serviciilor”. 

Servicii reactive Serviciile descrise în Secţiunea 3.3.3 „Servicii reactive” sunt disponibile 

pentru a fi incluse în pachetul dvs. de asistenţă. 

Servicii extinse Serviciile suplimentare descrise în Secţiunea 3.4 „Servicii îmbunătăţite” 

pot fi incluse în pachetul dvs. de asistenţă. 

 



Descrierea Serviciilor Serviciile de asistenţă 

Pagina9 

Pachet intensiv 

Un pachet de servicii de asistenţă alcătuit din servicii preselectate concepute să acopere nevoile de 

asistenţă obişnuite. 

Articol Servicii disponibile 

Servicii proactive Serviciile descrise în Secţiunea 3.3.1 „Servicii proactive” sunt preselectate 

într-un Pachet intensiv. 

Managementul furnizării 

serviciilor 

Inclus în toate pachetele. 

Modelul de furnizare şi nivelul de servicii sunt particularizate în Secţiunea 

3.3.2 „Managementul furnizării serviciilor”. 

Servicii reactive Serviciile descrise în Secţiunea 3.3.3 „Servicii reactive” pot fi incluse în 

anumite Pachete intensive. 

Servicii extinse Serviciile suplimentare descrise în Secţiunea 3.4 „Servicii îmbunătăţite” 

pot fi incluse în anumite Pachete intensive. 

 

Pachet fix 

Un pachet de bază, prestabilit de servicii de asistenţă, cu durata de un an. 

 Serviciul Premier Core 

Articol Servicii incluse 

Servicii proactive Un „Program de evaluare a riscurilor şi stării de funcţionare furnizat ca 

Serviciu”. 

Managementul furnizării 

serviciilor 

Nivelul Principal al serviciilor, furnizat în cadrul unui model de tip Grup, 

descris în Secţiunea 3.3.2, „Managementul furnizării serviciilor”. 

Servicii reactive Maximum 20 de ore de „Asistenţă pentru rezolvarea problemelor”. 

 

3.2.2 Soluţii extinse 

Pachetele de soluţii extinse vizează un anumit produs Microsoft sau sistem IT al clientului; serviciile 

disponibile sunt enumerate mai jos. 

Articol Descriere 

Servicii de asistenţă critică 

Premier 

Asigură un nivel superior de asistenţă pentru un set definit de produse 

Microsoft incluse în soluţia(soluţiile) de asistenţă critică de afaceri; sunt 

prezentate în Secţiunea 3.5.1 „Serviciile de asistenţă critică Premier”. 

 

3.3 Descrierea serviciilor 

În această secţiune sunt descrise articolele combinate pentru a alcătui pachetul de Servicii de asistenţă 

Premier. 
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3.3.1 Servicii proactive 

Serviciile proactive contribuie la prevenirea apariţiei problemelor în mediul Microsoft; de obicei, sunt 

programate înainte de furnizarea serviciilor pentru a se asigura disponibilitatea resurselor. 

Servicii de evaluare 

Serviciile de evaluare analizează infrastructura şi documentaţia de asistenţă pentru a identifica 

oportunităţile de îmbunătăţire. 

Verificarea stării de funcţionare: analiza implementării tehnologiei Microsoft prin raportare la 

practicile noastre recomandate. Un inginer Microsoft planifică verificarea stării de funcţionare cu 

dvs., efectuează analiza, verifică datele şi la sfârşit trimite un raport. 

Programul de evaluare a riscurilor şi stării de funcţionare (Risk and Health Assessment 

Program, RAP): o evaluare automată a implementării tehnologiei Microsoft, cu date culese de un 

inginer Microsoft la sediul dvs. Microsoft analizează datele culese şi vă trimitem un raport care 

include constatările şi recomandările noastre de remediere. 

Programul de evaluare a riscurilor şi stării de funcţionare furnizat ca Serviciu (RAP ca 

Serviciu): o evaluare automată a implementării tehnologiei Microsoft, cu date culese de la 

distanţă. Microsoft analizează datele culese şi vă trimitem un raport care include constatările şi 

recomandările noastre de remediere. 

Programul de evaluare a riscurilor şi stării de funcţionare furnizat ca Serviciu Plus (RAP ca 

Serviciu Plus): o evaluare automată a implementării tehnologiei Microsoft, cu date culese de un 

inginer Microsoft la sediul dvs. Microsoft analizează datele culese şi vă trimitem un raport care 

include constatările şi recomandările noastre de remediere, apoi susţinem o întâlnire de lucru de 

optimizare a sistemului. 

Evaluare offline: o evaluare automată a implementării tehnologiei Microsoft, cu date culese de 

un inginer Microsoft la sediul dvs. Microsoft analizează datele culese cu instrumente locale şi vă 

trimitem un raport care include constatările şi recomandările noastre de remediere. 

Programul de evaluare a securităţii: o analiză tehnică a modului în care organizaţia dvs. 

acordă acces la mediul informatic. La finalizarea serviciului, veţi primi un raport cu analiza 

riscurilor de securitate identificate şi îndrumări pentru reducerea nivelului de risc. 

Servicii de instruire 

Serviciile de instruire contribuie la îmbunătăţirea abilităţilor tehnice şi operaţionale ale personalului dvs. 

de asistenţă. 

Seminarii: de obicei, sunt sesiuni de o zi, susţinute prin lecturi sau demonstraţii, care abordează 

subiecte legate de produse şi servicii de asistenţă; sunt susţinute de un inginer Microsoft în 

persoană sau online. 

Abonamente la cerere: abonamentul asigură accesul la o colecţie de materiale de instruire 

online din cadrul unei biblioteci dezvoltate de inginerii Microsoft. Abonamentele se vând 

individual. 

 Difuzări pe web: sesiuni de instruire găzduite de Microsoft, transmise la distanţă prin internet. 

Difuzările pe web pot fi achiziţionate pentru fiecare participant sau ca serviciu dedicat organizaţiei 

dvs., după cum se specifică în Ordinul de lucru. 
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Întâlniri de lucru: sesiuni de instruire tehnică, interactivă, de nivel avansat, care abordează o 

gamă largă de subiecte legate de serviciile de asistenţă şi tehnologiile Microsoft; sunt susţinute de 

un inginer Microsoft în persoană sau online. Întâlnirile de lucru pot fi achiziţionate pentru fiecare 

participant sau ca serviciu dedicat organizaţiei dvs., după cum se specifică în Ordinul de lucru. 

Întâlnirile de lucru nu pot fi înregistrate fără acordul scris expres exprimat de Microsoft. 

Servicii operaţionale 

Serviciile operaţionale contribuie la gestionarea problemelor şi riscurilor legate de angajaţi, procese şi 

tehnologii pentru atingerea obiectivelor de afaceri. 

Servicii de laborator: dacă este posibil în regiunea dvs., Microsoft vă poate furniza acces la un 

laborator pentru a vă ajuta la dezvoltarea, evaluarea, testarea şi migrarea produselor Microsoft, 

precum şi la realizarea de prototipuri. 

 Accelerator de integrare: colaborare directă cu un inginer Microsoft care lucrează cu dvs. 

pentru a vă oferi servicii de asistenţă pentru implementare sau migrare. Acestea pot include 

servicii de asistenţă pentru planificarea şi validarea unor lucrări de testare sau producţie cu 

ajutorul produselor Microsoft. 

Monitorizare proactivă: furnizarea de instrumente de monitorizare a operaţiilor tehnice şi de 

recomandări pentru ajustarea proceselor de gestionare a incidentelor de server. Acest serviciu 

contribuie la crearea unor şabloane de rezolvare a incidentelor, la analizarea problemelor majore 

şi la elaborarea unui model de echipă tehnică solidă. 

Programe operaţionale proactive (POP): analiza desfăşurată de personalul dvs. asupra 

proceselor operaţionale prin prisma practicilor noastre recomandate, pe baza IT Infrastructure 

Library (ITIL) şi Microsoft Operations Framework (MOF). 

 Remedierea în colaborare cu Microsoft: colaborarea directă cu un inginer Microsoft care 

abordează problemele constatate în urma Serviciilor de evaluare. Fiecare activitate are o durată 

specificată în zile în Ordinul de lucru şi se realizează în parteneriat cu personalul dvs. tehnic. 

 

 Servicii proactive particularizate 

Personalul nostru se angajează să furnizeze servicii, conform instrucţiunilor dvs., în mod direct sau online, 

care nu sunt în alt mod descrise în acest document. Aceste activităţi sunt măsurate şi evaluate ca preţ în 

zile. 

Serviciile proactive particularizate se concentrează pe următoarele domenii: 

 Servicii de evaluare  

 Servicii de instruire 

 Servicii operaţionale  

 Servicii de asistenţă 

Acolo unde sunt disponibile, serviciile proactive pot fi vândute ca număr de ore de Servicii de asistenţă. 

Aceste ore pot fi furnizate în schimbul unuia sau mai multor servicii proactive dintre cele descrise mai sus, 

la tarifele actuale stabilite de reprezentantul pentru Serviciile Microsoft. După programarea serviciului 

proactiv, vom deduce din soldul dvs. numărul corespunzător de ore de Servicii de asistenţă, pe care îl vom 

rotunji la cel mai apropiat număr de ore, pentru a acoperi valoarea unui serviciu bazat pe un cost zilnic 

sau pe un tarif fix. Dacă aţi comandat un tip de Serviciu de asistenţă şi doriţi să treceţi la altul, puteţi aplica 
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orele deja achiziţionate la serviciul alternativ, dacă este disponibil şi dacă aţi convenit acest lucru cu 

Managerul pentru furnizarea serviciilor. 

3.3.2 Managementul furnizării serviciilor 

Managementul furnizării serviciilor 

Toate pachetele de Servicii de asistenţă Premier sunt coordonate de un Manager pentru furnizarea 

serviciilor (Service Delivery Manager, SDM). În anumite regiuni, acest rol este denumit de asemenea 

Managerul de cont tehnic (Technical Account Manager, TAM) sau Managerul de cont de asistenţă 

(Support Account Manager, SAM). În cazul Serviciilor de asistenţă Premier pentru dezvoltatori, 

managementul furnizării serviciilor poate fi ajustat în funcţie de modelul de furnizare, nivelul serviciilor şi 

domeniul produselor Microsoft. Dacă nu se precizează altceva în Ordinul de lucru, modelul de furnizare va 

fi Desemnat, nivelul serviciilor va fi Principal, iar domeniul produselor va fi Asistenţă la sediu. 

Model de furnizare 

Articol Definiţie 

Grup Servicii efectuate de un grup de persoane de la distanţă. 

Desemnat Servicii furnizate în regim de normă parţială, la sediu sau de la distanţă, de o 

anumită persoană care deserveşte şi alţi clienţi ai Serviciilor de asistenţă Premier 

Microsoft. 

Dedicat Servicii furnizate la sediu sau de la distanţă, de o anumită persoană care se 

concentrează asupra unui singur client al Serviciilor de asistenţă Premier 

Microsoft. 

Nivelul serviciilor 

Articol Definiţie 

Principal Include servicii de coordonare generală, plus prezentarea serviciilor, planul de 

furnizare a serviciilor, analiza serviciilor, recomandări esenţiale privind 

securitatea, gestionarea incidentelor şi gestionarea situaţiilor de criză. 

Standard Include toate serviciile de la nivelul Principal, plus o Evaluare iniţială şi 

planificarea remedierilor. 

Extins Include toate serviciile de la nivelul Standard, plus informaţii privind ciclul de 

viaţă al Produselor/Serviciilor online Microsoft, analiza tendinţelor la nivel de 

incidente şi recomandări, precum şi îndrumări pe parcursul procesului. 

Domeniul produselor 

Pentru Ordinele de lucru care au nivelul Extins de management al furnizării serviciilor, este disponibilă o 

opţiune suplimentară. Managementul furnizării serviciilor poate fi particularizat pentru a viza produsele 

implementate la biroul dvs. (La sediu) şi/sau serviciile de abonament gestionate de Microsoft 

(Online).Serviciile online specifice vizate într-un contract online vor fi specificate în Ordinul de lucru. 
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Articol Definiţie 

La sediu Managementul furnizării serviciilor se va concentra asupra produselor 

implementate la sediul dvs. 

Online Managementul furnizării serviciilor se va concentra asupra managementului 

serviciilor prin abonament şi va include serviciile Online suplimentare indicate 

mai jos. În prezent, această opţiune este disponibilă pentru abonamentele la 

Microsoft Azure şi/sau Office 365. 
 

Serviciile următoare sunt disponibile pentru toţi clienţii care achiziţionează pachetul de management al 

furnizării serviciilor: 

Prezentarea serviciilor: o prezentare generală a Serviciilor de asistenţă Premier, incluzând o 

explicaţie a modului de selectare şi planificare a serviciilor proactive şi o demonstraţie a modului 

de înregistrare a solicitărilor de asistenţă reactivă şi de utilizare a instrumentelor disponibile. 

Planul de furnizare a serviciilor (Service Delivery Plan, SDP): constituie baza Serviciilor de 

asistenţă Premier, incluzând un plan de servicii particularizat, elaborat în colaborare cu echipa dvs. 

pentru a stabili modul şi momentul implementării serviciilor. Monitorizăm şi ajustăm Planul de 

furnizare a serviciilor (SDP) în funcţie de cerinţele dvs. pe durata contractului. 

Analiza serviciilor: în permanenţă, analizăm serviciile furnizate în ultima vreme, raportăm 

serviciile care au fost furnizate şi îmbunătăţite către dvs., analizăm feedbackul de la dvs. şi 

discutăm despre măsurile sau modificările care ar putea fi necesare. Aceste analize se pot 

desfăşura sub formă de rapoarte standard privind starea de funcţionare şi întâlniri de evaluare 

virtuale sau la sediu (dacă deplasarea la sediu este permisă). Analiza serviciilor se poate 

particulariza, însă acest lucru poate necesita o achiziţie suplimentară, în funcţie de nivelul 

managementului furnizării serviciilor prevăzut în serviciile achiziţionate. În cazul Ordinelor de lucru 

online, SDM vă va transmite informaţii suplimentare referitoare la serviciile online la care doriţi să 

vă abonaţi, precizând starea solicitărilor de servicii standard, incidentele privind serviciile şi timpul 

de activitate general. 

Recomandări esenţiale privind securitatea: transmiterea Buletinelor Microsoft esenţiale privind 

securitatea. Dacă aveţi un SDM Desemnat sau Dedicat, acesta vă va ajuta să evaluaţi impactul 

acestor informaţii asupra infrastructurii dvs. IT. 

Gestionarea incidentelor: supervizarea de către SDM a incidentelor care necesită asistenţă pentru 

a asigura rezolvarea promptă a acestora şi calitatea înaltă a serviciilor de asistenţă oferite. În cazul 

Ordinelor de lucru online, supervizarea se extinde la Gestionarea incidentelor care necesită servicii 

de asistenţă; SDM va colabora cu dvs. pentru a crea un Plan de răspuns la incident (Managed 

Incident Response Plan, MIRP), pentru a identifica persoana de contact principală pentru 

notificările privind starea de funcţionare pe durata evenimentului şi pentru a facilita analiza cauzei 

primare prin Analiza post-incident (Post Incident Review, PIR) după survenirea unui incident. 

Gestionarea situaţiilor de criză: control şi comunicare permanente din partea Managerilor 

pentru furnizarea serviciilor (SDM) şi Managerilor pentru situaţiile critice pe durata situaţiilor care 

afectează în mod substanţial activitatea dvs. 

Serviciile suplimentare următoare sunt disponibile pentru clienţii care achiziţionează pachetul de 

management al furnizării serviciilor la nivel Standard: 

Evaluarea iniţială: o evaluare de identificare a serviciilor necesare în mediul dvs. de operare IT, 

care contribuie la construirea unui plan de măsuri ce trebuie luate pentru a ajunge la starea dorită 
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a operaţiilor IT. În cazul Ordinelor de lucru online, SDM va analiza infrastructura locală necesară 

pentru conectarea utilizatorilor la serviciul online. În plus, SDM va colabora cu personalul dvs. 

pentru a documenta riscurile care pot afecta conexiunea dvs. şi pentru a sugera posibile măsuri 

de atenuare a acestora. 

Planificarea remedierilor: consolidarea măsurilor pentru îmbunătăţirea operaţiilor IT pe baza 

constatărilor din evaluările proactive desfăşurate. Aceste constatări vor fi documentate ca 

recomandări de îmbunătăţire cu remedieri corespunzătoare din Planul de furnizare a serviciilor. 

Urmărirea procesului se desfăşoară prin analizele programate ale serviciilor. 

Managementul furnizării serviciilor la sediu: SDM poate efectua vizite la sediu, ceea ce poate 

genera costuri suplimentare pentru fiecare vizită. Acest serviciu depinde de disponibilitatea 

resurselor Microsoft. 

Serviciile suplimentare următoare sunt disponibile pentru clienţii care achiziţionează pachetul de 

management al furnizării serviciilor la nivel Extins: 

Informaţii privind ciclul de viaţă al Produselor/Serviciilor online Microsoft: rapoarte regulate 

privind dezvoltările din cadrul organizaţiei Microsoft şi recomandări privind actualizările aduse 

ciclului de viaţă sau planului de utilizare a produselor Microsoft, care pot fi aplicate şi avantajoase 

organizaţiei dvs. În cazul Ordinelor de lucru online, SDM va transmite notificări lunare (sau după 

cum este necesar) referitoare la upgrade-urile serviciilor şi întreruperile planificate ale serviciilor 

online la care sunteţi abonat. 

Analiza referitoare la tendinţele incidentelor şi recomandările: una sau mai multe analize ale 

istoricului incidentelor, care vor viza persoanele, procesele sau aspectele tehnologice ale 

incidentelor cu impact mare asupra activităţii, înregistrate la noi şi care implică tehnologie 

Microsoft asistată. În urma analizei, vor rezulta recomandări privind măsurile de îmbunătăţire a 

operaţiilor, precum şi sfaturi privind pregătirea angajaţilor sau modificările tehnologice, cu scopul 

de a vă ajuta să reduceţi costurile operaţiilor IT. 

Îndrumări pe parcursul procesului: se vor furniza informaţii de bază privind Information 

Technology Infrastructure Library (ITIL), Microsoft Operations Framework (MOF) şi/sau Application 

Lifecycle Management (ALM). 

Serviciile suplimentare următoare sunt disponibile pentru clienţii care achiziţionează pachetul de 

management al furnizării serviciilor la nivel Extins şi care selectează Online la domeniul produselor: 

Gestionarea incidentelor privind serviciile: SDM va asista înainte, în timpul şi după survenirea 

unui incident privind serviciile, menţinând sau furnizând următoarele servicii, după caz. SDM va 

colabora cu dvs. pentru a crea un Plan de răspuns la incident (Management Incident Response 

Plan, MIRP) care stabileşte un protocol şi un plan de comunicare pentru problemele care necesită 

asistenţă. Acest plan include timpul de răspuns, participanţii direct interesaţi şi persoanele de 

contact implicate atunci când apare o excepţie în desfăşurarea serviciilor. SDM va transmite o 

Analiză post-incident (PIR) care va include analiza cauzei primare a oricărei Întreruperi a serviciilor 

aflate sub responsabilitatea Microsoft, iar PIR va prezenta şi un rezumat al impactului asupra 

Acordului privind nivelul serviciului (Service Level Agreement, SLA). 

Gestionarea abonamentului la servicii: SDM va ajuta la redirecţionarea problemelor referitoare 

la abonamentele la serviciile online, răspunzând la întrebările legate de facturare, asigurarea 

accesului la cont şi creditul din cadrul SLA. 
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3.3.3 Servicii reactive 

Serviciile reactive pot include oricare combinaţie dintre următoarele servicii: 

Asistenţă pentru rezolvarea problemelor (Problem Resolution Support, PRS): asistenţa în cazul 

problemelor cu simptome specifice întâlnite la utilizarea produselor Microsoft, acolo unde există o 

aşteptare rezonabilă că problemele au fost cauzate de produsele Microsoft. Nivelul de gravitate, timpii 

iniţiali de răspuns estimaţi din partea noastră şi cerinţele privind transmiterea sunt prezentate în „Tabel: 

răspunsul la incidente”. 

Serviciile PRS se taxează pe oră şi se scad din numărul de ore preplătite din Ordinul de lucru. Dacă 

stabilim că problema a fost cauzată de o eroare, nu vom deduce orele de servicii PRS. Dacă epuizăm toate 

orele preplătite în timp ce rezolvăm o anumită problemă, vă vom factura retroactiv, drept pentru care va 

trebui să achiziţionaţi ore de servicii PRS suplimentare înainte să mai răspundem la alte incidente. La 

solicitarea dvs., vom lucra cu furnizori terţă parte pentru a ajuta la rezolvarea problemelor complexe de 

interoperabilitate între produsele mai multor distribuitori; cu toate acestea, furnizorilor terţă parte le 

revine responsabilitatea de a asigura serviciile de asistenţă pentru produsele lor. 

Serviciile PRS furnizate după cum este necesar sunt disponibile pentru toate abonamentele la Office 365 şi 

Microsoft Azure. Pentru incidentele legate de aceste tehnologii nu se vor deduce orele achiziţionate de 

servicii PRS. 

Severitatea incidentului va determina nivelul de răspuns din partea Microsoft, timpii iniţiali de răspuns 

estimaţi şi responsabilităţile dvs. Sunteţi responsabil pentru stabilirea nivelului iniţial de severitate, după ce 

v-aţi consultat cu noi; aveţi dreptul să solicitaţi schimbarea nivelului de severitate pe durata unui incident. 

Tabel: Răspunsul la incidente 

Severitatea şi situaţia Răspunsul nostru aşteptat Răspunsul dvs. aşteptat 

Severitate 1 

Impact catastrofal asupra 

activităţii: 

 pierderea completă a unui proces 

esenţial de afaceri, iar activitatea 

nu se mai poate desfăşura în mod 

rezonabil; 

 necesită atenţie imediată. 

 Răspuns la primul apel în 

interval de 1 oră sau mai 

puţin 

 Resursele noastre ajung la 

sediul dvs. cât mai repede 

posibil 

 Manager pentru situaţii 

critice1 alocat 

 Demers continuu 24x72 

 Redirecţionare rapidă către 

echipele Microsoft 

specializate pe produs 

 Notificarea directorilor noştri 

executivi 

 Notificarea directorilor dvs. 

executivi 

 Alocarea resurselor 

adecvate pentru a susţine 

demersul continuu 24x72 

 Acces şi răspuns rapid din 

partea autorităţii de control 

al modificărilor 

 Transmitere doar prin 

telefon 

Severitate A 

Impact critic asupra 

activităţii: 

 pierderea sau degradarea 

semnificativă a serviciilor; 

 necesită atenţie în interval de 1 

oră. 

 Răspuns la primul apel în 

interval de 1 oră sau mai 

puţin 

 Resursele noastre ajung la 

sediul dvs. după cum se 

solicită 

 Alocarea resurselor 

adecvate pentru a susţine 

demersul continuu 24x72 

 Acces şi răspuns rapid din 

partea autorităţii de control 

al modificărilor 

 Notificarea conducerii 
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Severitatea şi situaţia Răspunsul nostru aşteptat Răspunsul dvs. aşteptat 

 Manager pentru situaţii 

critice1 alocat 

 Demers continuu 24x72 

 Notificarea directorilor noştri 

(Senior Managers) 

 Transmitere doar prin 

telefon 

Severitate B 

Impact moderat asupra 

activităţii: 

 pierderea sau degradarea 

moderată a serviciilor, dar 

activitatea poate continua în mod 

rezonabil în condiţii defectuoase; 

 necesită atenţie în interval de 2 ore 

lucrătoare4. 

 Răspuns la primul apel în 

interval de 2 ore sau mai 

puţin 

 Demers doar în timpul 

programului de lucru3,4 

 Alocarea resurselor 

adecvate pentru a susţine 

demersul echipei Microsoft 

 Acces şi răspuns rapid din 

partea autorităţii de control 

al modificărilor în interval 

de 4 ore lucrătoare 

 Transmitere prin telefon sau 

web 

Severitate C 

Impact minim asupra 

activităţii: 

 stare generală de funcţionare 

bună, cu impedimente minore sau 

fără impedimente în desfăşurarea 

serviciilor; 

 necesită atenţie în interval de 4 ore 

lucrătoare4. 

 Răspuns la primul apel în 

interval de 4 ore sau mai 

puţin 

 Demers doar în timpul 

programului de lucru4 

 Informaţii exacte privind 

persoana de contact a 

clientului care se ocupă de 

caz 

 Răspuns în interval de 24de 

ore 

 Transmitere prin telefon sau 

web 

1 Managerii pentru situaţii critice sunt persoane alocate pentru a organiza rezolvarea promptă a problemelor prin abordarea, redirecţionarea, alocarea resurselor şi coordonarea 

fiecărui caz. 
2 Poate fi necesar să reducem nivelul de gravitate dacă nu puteţi să ne furnizaţi resurse sau răspunsuri adecvate pentru a ne permite să continuăm demersurile de rezolvare a 

problemei. 
3 În situaţiile de Severitate B, demersul 24/7 este disponibil în Canada, America Centrală şi de Sud, Insulele Caraibe, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii, cu excepţia 

cazurilor în care clientul renunţă la acest demers. Pentru detalii, contactaţi SDM. 
4 Programul de lucru se desfăşoară între 9:00 şi 17:30, conform orei standard locale, în afara zilelor de sărbătoare şi a sfârşiturilor de săptămână. Programul de lucru poate fi 

uşor diferit în ţara dvs. 

 

Asistenţa la sediu: prin Asistenţa reactivă la sediu, veţi primi servicii de asistenţă în locaţia dvs. Acest 

serviciu depinde de disponibilitatea resurselor Microsoft şi poate atrage costuri suplimentare pentru 

fiecare vizită la sediu. 

 Asistenţa pentru dezvoltare: contribuie la crearea şi dezvoltarea aplicaţiilor care integrează 

tehnologiile Microsoft pe platformele Microsoft, este specializată în instrumente de dezvoltare şi 

tehnologii Microsoft; se vinde ca număr de ore specificat în Ordinul de lucru. 

 Serviciile de consultanţă: asistenţă prin telefon pe termen scurt (de regulă şase ore sau mai puţin) 

pentru probleme neprevăzute pentru experţii şi dezvoltatorii IT. Serviciile de consultanţă pot include 

consiliere, îndrumare, analiza cauzei primare şi transferul de cunoştinţe cu scopul de a vă ajuta să 

implementaţi tehnologiile Microsoft, astfel încât să evitaţi apariţia problemelor obişnuite care necesită 

asistenţă şi să reduceţi probabilitatea căderilor sistemului. Serviciile de consultanţă se vând ca număr de 

ore specificat în Ordinul de lucru. 



Descrierea Serviciilor Serviciile de asistenţă 

Pagina17 

3.4 Servicii îmbunătăţite 

Articolele descrise în această secţiune sunt disponibile ca suplimente, extensii şi modificări la pachetul de 

Servicii de asistenţă Premier contra unei taxe suplimentare. 

3.4.1 Asistenţa tehnică desemnată 

Asistenţa tehnică desemnată (Designated Support Engineering, DSE): asistenţă interactivă, de 

prevenire, care se acordă în timpul programului normal de lucru şi se aplică produselor şi tehnologiilor 

Microsoft stabilite cu dvs. şi incluse în Ordinul de lucru. Serviciile DSE se achiziţionează ca seturi de ore, în 

avans, din care vom deduce orele pe măsură ce sunt utilizate. Resursele DSE vor fi alocate etapizat în 

funcţie de prioritate şi atribuite după cum au convenit ambele părţi în cadrul întâlnirii de începere a 

activităţii; vor fi documentate ca parte a Planului de furnizare a serviciilor. 

Serviciile DSE se concentrează pe următoarele domenii: 

 sprijin pentru dezvoltarea şi implementarea de strategii menite să contribuie la prevenirea 

incidentelor viitoare şi la creşterea disponibilităţii sistemului în ceea ce priveşte tehnologiile 

dvs. Microsoft care beneficiază de asistenţă; 

 sprijin pentru stabilirea cauzei primare a incidentelor recurente şi pentru furnizarea de 

recomandări cu scopul de a preveni defectarea ulterioară a tehnologiilor Microsoft 

desemnate; 

 menţinerea unei profunde cunoaşteri a cerinţelor de activităţi actuale şi viitoare şi configuraţia 

mediului dvs. de tehnologie a informaţiei; 

 documentarea în mod proactiv a recomandărilor de utilizare a produselor finale ale Serviciilor 

de asistenţă Premier, (cum ar fi, printre altele, studiile de suportabilitate, verificările stării de 

funcţionare, întâlnirile de lucru, programele de evaluare a riscurilor); 

 sprijin pentru ca activităţile dvs. de distribuire şi operaţionale să fie consecvente cu 

implementarea planificată şi actuală a tehnologiilor Microsoft; 

 îmbunătăţirea abilităţilor tehnice şi operaţionale ale personalului dvs. de asistenţă; 

 încurajare şi Asistenţă la crearea şi întreţinerea unei documentaţii speciale pentru client care 

să prezinte configuraţia mediului dvs., recuperarea după dezastru, topologia reţelei şi alte 

aspecte legate de tehnologiile Microsoft desemnate. 

3.4.2 Asistenţa particularizată 

Asistenţa particularizată: prin Asistenţa particularizată se acordă servicii limitate, continue pentru un 

anumit număr de produse şi pachete Service Pack care au ajuns la sfârşitul ciclului de viaţă, conform 

definiţiei din Politica privind durata asistenţei Microsoft, la adresa http://support.microsoft.com/lifecycle. 

Produsele (şi versiunile) şi/sau pachetele Service Pack pentru care aţi achiziţionat Asistenţă particularizată 

vor fi specificate în Ordinul de lucru. 

Taxele aferente programului de Asistenţă particularizată se calculează ca şi cum v-aţi fi înscris în prima zi 

de disponibilitate a programului (de exemplu, dacă Asistenţa particularizată pentru SQL Server 2000 SP4 a 

devenit disponibilă din 10 aprilie 2013, iar dvs. v-aţi înscris în data de 13 octombrie 2014, taxa aferentă 

programului se va calcula începând cu 10 aprilie 2013). Taxele aferente programului de Asistenţă 

particularizată nu sunt rambursabile şi nu se pot transfera de la nivelul Standard la nivelul Essentials de 

Asistenţă particularizată. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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Cerinţe preliminare şi limitări specifice serviciilor: 

 trebuie să deţineţi un contract curent pentru Servicii de asistenţă Premier, cu suficiente ore de 

Asistenţă pentru rezolvarea problemelor ca să puteţi transmite o solicitare de servicii de 

Asistenţă particularizată sau să puteţi solicita o remediere rapidă. În cazul în care contractul 

pentru Servicii de asistenţă Premier a expirat sau a încetat, serviciul de Asistenţă 

particularizată va înceta la aceeaşi dată; 

 înainte de a beneficia de Asistenţa particularizată, trebuie să instalaţi şi să utilizaţi cel mai 

actual pachet Service Pack pentru produsele înscrise specificate în Ordinul de lucru; 

 trebuie să furnizaţi şi să păstraţi un plan de migrare (cu date, număr de dispozitive şi etape 

cheie) pentru trecerea la un nivel de produs care beneficiază de asistenţă;  

 pentru Asistenţa particularizată, „dispozitiv” înseamnă orice instanţă, fizică sau virtuală, în care 

clientul doreşte să implementeze o actualizare de securitate pentru un anumit produs. 

Numărul de dispozitive trebuie să fie egal cu numărul de implementări ale actualizărilor de 

securitate sau ale remedierilor rapide, nu cu numărul de dispozitive fizice; 

 Asistenţa particularizată vizează doar versiunea în limba engleză a produselor înscrise, dacă 

nu se menţionează altfel în scris. Dacă ambele părţi sunt de acord cu furnizarea asistenţei în 

altă limbă decât limba engleză, timpul de acordare a asistenţei poate fi extins pentru a 

permite traducerea (pentru care se pot percepe taxe de localizare); 

 actualizările de securitate incluse în taxa de înscriere sunt stabilite de tipul de serviciu de 

Asistenţă particularizată achiziţionat şi de tipul de produs înscris, aşa cum este descris mai jos: 

o Asistenţa particularizată de tip Standard: asigură asistenţă pentru produsele cu 

date de scoatere din programul de asistenţă înainte de 1 ianuarie 2010; sunt incluse 

vulnerabilităţile de securitate definite de Centrul Microsoft de răspuns la probleme de 

securitate (Microsoft Security Response Center, MSRC) ca fiind de nivel Critic sau 

Important. 

o Asistenţa particularizată de tip Standard: asigură asistenţă pentru produsele cu 

date de scoatere din programul de asistenţă după 1 ianuarie 2010; sunt incluse 

vulnerabilităţile de securitate definite de MSRC ca fiind de nivel Critic. În schimbul 

unei taxe suplimentare, puteţi să achiziţionaţi actualizări de securitate pentru 

vulnerabilităţile definite de MSRC ca fiind de nivel Important. 

o Asistenţa particularizată de tip Essentials: în schimbul unei taxe suplimentare per 

actualizare şi per dispozitiv, oferă posibilitatea de a achiziţiona actualizări de 

securitate evaluate de MSRC ca fiind de nivel Critic. Nu sunt disponibile actualizările 

de securitate evaluate ca fiind de nivel Important. 

 

 acestea nu se aplică partenerilor care găzduiesc Windows Server sau alte Produse înscrise prin 

Programul Microsoft de contracte de licenţă cu furnizorii de servicii (Microsoft Service 

Provider License Agreement Program, SPLA); 

 drepturile de licenţă pentru actualizările de securitate şi remedierile rapide se limitează la 

operaţiile interne ale clienţilor identificaţi în Formularul de redistribuire a remedierilor rapide 

în cadrul Asistenţei particularizate (Custom Support Hotfix Redistribution Form) şi nu se aplică 

în caz de redistribuire; 
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 preţurile stabilite se aplică fiecărui client identificat în Formularul de redistribuire a 

remedierilor rapide în cadrul Asistenţei particularizate; suma pe care trebuie să o plătiţi către 

Microsoft este egală cu suma preţurilor pentru fiecare client identificat în Formularul de 

redistribuire a remedierilor rapide în cadrul Asistenţei particularizate; nu se stabileşte prin 

cumularea tuturor clienţilor dvs.; 

 un trimestru este durata minimă de furnizare a Asistenţei particularizate. Clienţii pot să 

renunţe la Asistenţa particularizată în funcţie de trimestru, cu o notificare de minimum 14 zile 

înainte de următoarea dată de facturare;  

 remedierile rapide care nu ţin de securitate (de exemplu, pentru aspecte legate de fusul orar 

sau de ora de vară) pot fi disponibile în schimbul unei taxe suplimentare;  

 actualizările de securitate şi remedierile rapide nu pot fi distribuite către terţe părţi neafiliate 

fără consimţământul nostru exprimat în scris; 

 Asistenţa particularizată nu include opţiunea care permite solicitarea de funcţii suplimentare, 

de modificări la nivel de funcţii sau proiectare ori de garanţii; 

 deşi investim toate eforturile rezonabile pentru a răspunde la solicitările dvs. de remedieri 

rapide, sunteţi de acord că pot exista cazuri în care nu se pot crea sau furniza actualizări de 

securitate sau remedieri rapide, inclusiv actualizări de securitate de nivel Critic sau Important;  

 toate solicitările de Asistenţă pentru rezolvarea problemelor vor fi transmise prin telefon de 

persoanele de contact desemnate. 

3.4.3 Asistenţa prelungită pentru remedieri rapide 

Asistenţa prelungită pentru remedieri rapide: Asistenţa prelungită pentru remedieri rapide vă 

permite să solicitaţi remedieri rapide care nu ţin de securitate pentru produsul software Microsoft care a 

intrat în etapa de Asistenţă prelungită, conform definiţiei de la adresa 

http://support.microsoft.com/lifecycle. 

Cerinţe preliminare şi limitări specifice serviciilor: 

 trebuie să deţineţi un contract curent pentru Servicii de asistenţă Premier, cu suficiente ore de 

Asistenţă pentru rezolvarea problemelor ca să puteţi transmite o solicitare de remediere 

rapidă. În cazul în care contractul pentru Servicii de asistenţă Premier a expirat sau a încetat, 

serviciul de Asistenţă prelungită pentru remedieri rapide va înceta la aceeaşi dată; 

 deşi investim toate eforturile rezonabile pentru a răspunde la solicitările dvs. de remedieri 

rapide care nu ţin de securitate, sunteţi de acord că pot exista cazuri în care nu se pot crea 

sau furniza remedieri rapide;  

 remedierile rapide sunt proiectate pentru a se adresa problemelor dvs. specifice şi nu sunt 

testate în caz de regres; 

 remedierile rapide nu pot fi distribuite către terţe părţi neafiliate fără consimţământul nostru 

exprimat în scris; 

 este posibil să difere timpii de livrare pentru remedierile rapide aplicate versiunilor în alte 

limbi decât limba engleză ale produselor înscrise identificate în Ordinul de lucru; se pot aplica 

taxe de localizare; 

 orele de Asistenţă pentru soluţionarea problemelor trebuie să fie disponibile în cadrul 

Ordinului de lucru în momentul solicitării unei remedieri rapide; 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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 nu vom furniza caracteristici, funcţii, actualizări sau modificări de design. Vom aborda doar 

problemele asociate produsului înscris care au cauzat defectarea acestuia, pierderea datelor 

sau alterarea semnificativă a funcţiei acestuia. 

3.4.4 Serviciul Premier Ultimate 

Serviciul Premier Ultimate: modifică serviciile disponibile în cadrul serviciilor reactive pentru a furniza 

Asistenţă pentru rezolvarea problemelor după cum este necesar. 

Cerinţe preliminare şi limitări specifice serviciilor: 

 serviciul Premier Ultimate se limitează la numărul de persoane de contact precizat în Ordinul 

de lucru; 

 pentru a rămâne înscris în serviciul Premier Ultimate, sunteţi de acord să luaţi toate măsurile 

rezonabile din punct de vedere comercial pentru a remedia problemele identificate în urma 

evaluării efectuate de dvs. sau de Microsoft, în interval de 30 de zile de la elaborarea 

rezumatului evaluării; 

 oricare parte poate să înceteze contractul de servicii Premier Ultimate în interval de 30 de zile 

de la trimiterea unei notificări scrise, în cazul în care oricare parte nu reuşeşte să remedieze 

problemele, sau în interval de 60 de zile de la trimiterea unei notificări scrise; 

 clienţii Premier Ultimate care încetează contractul înainte de sfârşitul duratei sale vor avea 

dreptul la rambursarea proporţională a valorii serviciilor neutilizate, cu excepţia cazului în care 

încetarea a survenit ca urmare a incapacităţii de a remedia problemele. 

3.4.5 Asistenţa specializată 

Asistenţa specializată: acces direct la cei mai experimentaţi specialişti Microsoft într-o zonă sau în zone 

de produse bine definite, care vor răspunde la solicitările dvs. de Rezolvare a problemelor pentru 

tehnologiile Microsoft specificate în Ordinul de lucru. 

Cerinţe preliminare şi limitări specifice serviciilor: 

 solicitările de rezolvare a problemelor transmise echipei de Asistenţă specializată pot necesita 

pentru soluţionare resurse din rândul profesioniştilor în acordarea serviciilor de asistenţă 

standard pentru produse, deşi echipei de Asistenţă specializată îi revine responsabilitatea 

principală de a răspunde la solicitările care îi sunt adresate; 

 puteţi să alocaţi ore de Asistenţă specializată pentru serviciile standard de Asistenţă pentru 

rezolvarea problemelor, însă orele standard de Asistenţă pentru rezolvarea problemelor nu 

pot fi alocate pentru solicitările de Asistenţă specializată; 

 programul de lucru şi disponibilitatea echipei de Asistenţă specializată diferă de la o ţară la 

alta. Pentru detalii, contactaţi SDM; 

 acest serviciu necesită o taxă de înscriere, suplimentează orele de Asistenţă pentru rezolvarea 

problemelor şi nu este disponibil în toate pieţele. 

3.5 Soluţii îmbunătăţite 

Pachetele de soluţii îmbunătăţite oferă resurse de asistenţă suplimentare pentru un anumit produs 

Microsoft sau un anumit sistem IT al clientului.  
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3.5.1 Serviciile de asistenţă critică Premier (Premier Mission Critical) 

Serviciile de asistenţă critică Premier (Premier Mission Critical, PMC): oferă asistenţă la nivel superior 

pentru un set definit de produse Microsoft care fac obiectul unei părţi a soluţiei de asistenţă critică, 

conform specificaţiilor din Ordinul de lucru. Serviciile PMC asigură un program particularizat de servicii de 

asistenţă, sunt disponibile în schimbul unei taxe suplimentare şi sunt definite într-o Anexă la Ordinul de 

lucru. 

3.5.2 Soluţiile pentru Parteneri 

Soluţiile pentru Parteneri: pentru Partenerii Microsoft, această soluţie acordă clienţilor acces la 

serviciile de asistenţă descrise în Anexa privind subcontractarea serviciilor. Aceste servicii vor fi furnizate 

de Microsoft în numele dvs. Acest serviciu este disponibil doar pentru Partenerii Microsoft, care deţin în 

prezent o Anexă privind subcontractarea serviciilor de asistenţă Microsoft. Pentru informaţii suplimentare, 

contactaţi reprezentantul pentru Serviciile Microsoft. 

3.6 Termeni şi condiţii suplimentare 

Toate Serviciile Premier vor fi furnizate ţinându-se cont de următoarele cerinţe preliminare şi premise: 

 dacă vă solicităm, poate fi necesar să efectuaţi activităţi de stabilire şi rezolvare a problemelor. 

Acestea pot include efectuarea activităţilor de tip „network trace”, captarea mesajelor de 

eroare, colectarea informaţiilor de configurare, modificarea configuraţiilor produselor, 

instalarea noilor versiuni ale produselor software sau instalarea noilor componente, 

modificarea proceselor; 

 vă revine responsabilitatea pentru copierea de rezervă a datelor dvs. şi reconstruirea fişierelor 

pierdute sau modificate în urma erorilor grave. De asemenea, sunteţi responsabil pentru 

implementarea procedurilor necesare pentru protejarea integrităţii şi securităţii produselor 

software şi datelor dvs.; 

 toate serviciile vor fi furnizate la distanţă în locaţiile din ţara specificată în Ordinul de lucru, cu 

excepţia cazului în care se prevede altceva în scris. Dacă există locaţii în mai multe ţări, veţi 

primi serviciile de la un Manager alocat de furnizare a serviciilor globale şi, posibil, de la o 

Resursă de servicii în fiecare locaţie globală. Ordinul de lucru descrie serviciile care vor fi 

furnizate în fiecare locaţie globală desemnată; 

 în cazul în care vizitele la sediu sunt agreate de ambele părţi şi nu sunt preplătite, vă vom 

factura pentru cheltuielile rezonabile de transport şi diurnă sau, la solicitarea dvs., vom 

deduce numărul echivalent de ore de Asistenţă pentru rezolvarea problemelor pentru a 

acoperi cheltuielile; 

 toate serviciile vor fi furnizate în limba vorbită în locaţia Microsoft care furnizează serviciile 

sau în engleză, cu excepţia cazului în care s-a convenit altceva în scris; 

 oferim asistenţă pentru toate versiunile produselor Microsoft, lansate în comerţ, disponibile în 

general, menţionate în „Lista de produse” publicată periodic de Microsoft la adresa 

http://microsoft.com/licensing/contracts (sau pe un site succesor indicat de Microsoft), cu 

excepţia cazului în care se prevede altceva într-un Ordin de lucru, o Anexă la această Descriere 

a serviciilor sau cu excepţia cazului în care site-ul web Microsoft Premier Online exclude în 

mod clar acest lucru la adresa http://premier.microsoft.com. Asistenţa pentru remedieri rapide 

pentru probleme care nu ţin de securitate nu este disponibilă pentru produsele Microsoft care 

au intrat în Faza de asistenţă prelungită, definită la adresa 

http://microsoft.com/licensing/contracts
http://microsoft.com/licensing/contracts
http://premier.microsoft.com/
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http://support.microsoft.com/lifecycle, decât dacă aţi achiziţionat aceste servicii ca Asistenţă 

prelungită pentru remedieri rapide, conform Descrierii serviciilor sau într-o Anexă la Ordinul 

dvs. de lucru; 

 dacă nu se prevede altceva într-o Anexă ataşată, nu se acordă asistenţă pentru produsele pre-

lansare sau beta; 

 toate serviciile, inclusiv serviciile suplimentare achiziţionate pe durata unui Ordin de lucru, se 

vor pierde dacă nu sunt utilizate pe durata acestuia; 

 dacă aţi comandat un tip de serviciu şi doriţi să îl schimbaţi cu un alt tip de serviciu, puteţi 

aplica valoarea echivalentă la serviciul alternativ, dacă este disponibil şi dacă aţi convenit acest 

lucru cu SDM; 

 programarea serviciilor depinde de disponibilitatea resurselor şi întâlnirile de lucru pot fi 

anulate dacă nu se atinge pragul minim de înregistrări; 

 la solicitarea dvs., putem să accesăm sistemul dvs. prin conectare la distanţă pentru a analiza 

problemele. Personalul nostru va accesa doar sistemele autorizate de dvs. Pentru a beneficia 

de asistenţa la distanţă, trebuie să ne asiguraţi accesul corespunzător şi echipamentele 

necesare; 

 dacă solicitaţi anularea unui serviciu deja programat, Microsoft poate să deducă o taxă de 

anulare de până la 100% din preţul serviciului, dacă anularea sau reprogramarea s-a efectuat 

cu mai puţin de 14 de zile înainte de prima zi a furnizării serviciului; 

 atunci când adăugăm servicii suplimentare la pachetul dvs. de asistenţă prin achiziţionare, 

conversia incidentelor cu beneficii Software Assurance, putem solicita un nivel adecvat de 

management de furnizare a serviciilor pentru a facilita furnizarea acestora;  

 incidentele cu beneficii Software Assurance pot fi transformate doar în ore de Asistenţă 

pentru rezolvarea problemelor sau Asistenţă specializată. În regiunea dvs. pot fi disponibile 

servicii suplimentare; pentru detalii, contactaţi SDM; 

 serviciile de asistenţă se limitează la recomandări şi consiliere privind codul deţinut de dvs. 

sau Microsoft; 

 sunteţi de acord că doar codul care nu aparţine companiei Microsoft către care ne acordaţi 

acces constituie cod deţinut de dvs.;  

 serviciile de asistenţă nu asigură niciun fel de cod, cu excepţia codului eşantion. 

Se pot stabili cerinţe preliminare şi premise suplimentare în Anexele relevante. 

3.7 Responsabilităţile dvs. 

Optimizarea beneficiilor Asistenţei Premier depinde de îndeplinirea de către dvs. a următoarelor 

responsabilităţi, suplimentar faţă de cele prevăzute în Anexele aplicabile. Neîndeplinirea responsabilităţilor 

următoare poate duce la întârzierea furnizării serviciilor: 

 puteţi să indicaţi persoane de contact desemnate în Ordinul de lucru; una dintre acestea va fi 

cunoscută drept Managerul Serviciului de asistenţă pentru clienţi (Customer Support 

Manager, CSM). Responsabilitatea CSM este de a conduce echipa şi de a gestiona toate 

activităţile de asistenţă şi procesele interne în vederea trimiterii către noi a solicitărilor de 

servicii de asistenţă. Fiecare persoană de contact va primi un număr de cont separat pentru a 

accesa site-ul web Microsoft Premier Online, pentru transmiterea solicitărilor de asistenţă şi 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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pentru a contacta Echipa Microsoft de furnizare a serviciilor. Pe lângă persoanele de contact 

desemnate, se pot identifica două tipuri de persoane de contact de grup, după cum urmează: 

o un tip de persoane de contact va primi un ID de cont partajat care oferă acces la site-

ul web Microsoft Premier Online pentru conţinutul de informaţii şi capacitatea de a 

transmite solicitări de asistenţă; 

o un tip de persoane de contact va primi un ID de cont partajat care oferă acces la site-

ul web Microsoft Premier Online doar pentru conţinutul de informaţii. 

 sunteţi de acord să colaboraţi cu noi pentru a planifica utilizarea serviciilor în funcţie de 

nivelul serviciului achiziţionat; 

 veţi transmite solicitări de servicii proactive, împreună cu datele necesare/aplicabile, nu mai 

târziu de 60 de zile înainte de data expirării Ordinului de lucru; 

 dacă este posibil, sunteţi de acord să răspundeţi la sondajele pe care vi le trimitem periodic 

privind gradul de satisfacţie a clienţilor faţă de servicii; 

 sunteţi de acord să acordaţi echipei de furnizare a serviciilor (care trebuie să se deplaseze în 

locaţia dvs.), în limite rezonabile, acces la telefon şi internet de mare viteză, acces la sistemele 

dvs. interne şi la instrumentele de diagnosticare; 

 sunteţi responsabil pentru orice cheltuieli de deplasare efectuate de angajaţii sau contractorii 

dvs. 
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4 Modificările aduse documentului 
Modificările, adăugările şi ştergerile importante din versiunea curentă sunt: 

Ianuarie 2015 

Adăugări: 

 3.5: Soluţiile pentru Parteneri 

Modificări: 

 3.4: Asistenţa particularizată 

Ştergeri: 

 3.6: Incidentele de asistenţă tehnică MSDN disponibile ca sursă de transfer potenţial. 

 

Septembrie 2014 

Adăugări: 

 2.3.2: Module 

o Activarea forţei de muncă mobile  

o Modernizarea centrului de date 

o Modernizarea platformei de date 

 2.4: Informaţii despre vizitele la sediu 

 3.1: S-au adăugat pachete axate pe dezvoltatori.  

 3.2.1: Pachet intensiv 

 3.3.1: Acceleratorul de integrare furnizat ca Serviciu operaţional. 

 3.3.2: Managementul furnizării serviciilor online. 

 3.3.3: Asistenţă pentru rezolvarea problemelor pentru serviciile online acordată în funcţie de necesităţi. 

 

Modificări: 

 2.0: Enterprise Architect a fost redenumit Arhitectul Microsoft. 

 2.3.2: Actualizarea descrierii modulelor. 

 3.3.1: Serviciile de îmbunătăţire a proceselor şi stabilizare au fost combinate în cadrul Serviciilor 

operaţionale. 

 3.3.1: Serviciile proactive particularizate au fost actualizate pentru a utiliza Serviciile operaţionale. 

 3.3.2: Analiza maturităţii serviciilor proactive a devenit Evaluarea iniţială. 

 3.4.4: Definiţia serviciului Premier Ultimate a fost modificată. 

 3.6: La Termenii şi condiţiile suplimentare s-au adăugat termeni privind codul sursă. 

 3.6: Incidentele de asistenţă tehnică MSDN disponibile ca sursă de transfer potenţial. 
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Ştergeri: 

 3.2.2: Premier Support pentru Azure (inclus acum în SDM online). 

 3.4.4: Serviciul de asistenţă Premier pentru dezvoltatori este acum definit ca pachet de servicii. 

 3.5.2: Răspuns rapid în cadrul serviciului Premier pentru Azure. 

 

Iulie 2014 

Adăugări: 

 3.3.1: Evaluarea riscurilor şi stării de funcţionare ca Serviciu Plus. 

 3.3.1: Evaluarea offline 

Modificări: 

 3.2.1: Definiţia serviciului Premier Core s-a actualizat prin adăugarea cuvântului „Maximum” 

înainte de „20 de ore de Asistenţă pentru rezolvarea problemelor”.  

 3.3.1: Monitorizarea proactivă a trecut de la Serviciile de evaluare la Serviciile de îmbunătăţire a 

proceselor (în cadrul Secţiunii 3.3.1). 

 3.3.2: Definiţia managementului furnizării serviciilor a fost extinsă pentru a include „sau Managerul 

de cont de asistenţă (SAM)”. 

 3.4.2: Cerinţele preliminare şi premisele pentru Asistenţa particularizată au fost actualizate pentru 

a include informaţii suplimentare referitoare la cerinţa de a furniza şi a actualiza un plan de 

migrare: „trebuie să furnizaţi şi să păstraţi un plan de migrare (cu date, număr de dispozitive şi 

etape cheie) pentru trecerea la un nivel de produs care beneficiază de asistenţă”. 

 3.5.2: „Asistenţa Premier pentru Windows Azure” a fost redenumită „Asistenţa Premier pentru 

Azure” şi s-a eliminat lista de produse cu titlu de exemplu din „suita de dezvoltare în Cloud”. 

 3.6: „Programarea serviciilor depinde de disponibilitatea resurselor” s-a extins pentru a include 

„întâlnirile de lucru pot fi anulate dacă nu se atinge pragul minim de înregistrări”. 

 3.6: Politica de anulare poate fi modificată de la o perioadă de notificare de 30 de zile (în afara 

Statelor Unite ale Americii) la o perioadă de 14 zile. 

Ştergeri: 

 Servicii de recuperare (referinţă anterioară Secţiunea 3.3.1) 

 

Octombrie 2013 

Modificări: 

 2.3.2: Planul contractului la nivel de întreprindere a fost redenumit Planul tehnologic. 

Ştergeri: 

 Forumul Enterprise Strategy (referinţe anterioare Secţiunea 2.21 şi Secţiunea 2.31) 

 Rapoarte despre strategie (referinţe anterioare Secţiunea 2.21 şi Secţiunea 2.31) 
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