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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 Müəssisə Xidmətləri İş Sifarişi (İş Sifarişi) və ya bu 

sənədə istinad edən və onu özündə ehtiva edən digər müvafiq Xidmətlər Bildirişində 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. Mövcud 

xidmətlər dəyişə bilər. 
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2 Microsoft Peşəkar Xidmətləri 
Microsoft Peşəkar Xidmətləri texnologiya investisiyalarınızın biznes dəyərini sürətlə artırmağınıza kömək 

edir. Bu xidmətlər texnologiyanızın istismar müddətinin planlama, icra, texniki dəstək və optimallaşdırma 

mərhələlərində əlçatan olacaq və sizin lokal, bulud və hibrid İT infrastrukturunuz üçün verilənlər, mobillik, 

məhsuldarlıq və hesablama həllərini təmin edəcəkdir. Microsoft aşağıdakı kateqoriyalar üzrə profilaktik 

xidmətləri təmin edir: 

2.1 Planlama Xidmətləri 

Planlama xidmətləri sizin arzuladığınız nəticələr əsasında bərpa, təkmilləşdirmə, miqrasiya, istifadə və 

həllin icrası işlərinizi planlamaqda kömək etmək üçün cari infrastrukturunuzun, verilənlərinizin, tətbiqetmə 

və təhlükəsizlik mühitinizin qiymətləndirmələrini və təhlillərini təmin edir. 

2.2 Tətbiqetmə Xidmətləri 

Tətbiqetmə xidmətləri Microsoft texnoloji həllərinin dizaynı, istifadəsi, miqrasiyası, təkmilləşdirilməsi və 

tətbiqini sürətləndirmək üçün texniki və layihə idarəetmə təcrübəsini təmin edir. 

2.3 Texniki Dəstək xidmətləri 

Texniki Dəstək xidmətləri Microsoft mühitində problemlərin qarşısını almağa kömək edir və səciyyəvi 

olaraq resursun əlçatanlığını təmin etməyə kömək etmək üçün xidmətlərin göstərilməsindən öncə 

planlaşdırılır. 

2.4 Optimallaşdırma Xidmətləri 

Optimallaşdırma xidmətləri müştərinin texnologiya investisiyasının optimal istifadəsini təmin etmə 

məqsədi daşıyır. Bu xidmətlərə Microsoft məhsulunun son istifadəçilər tərəfindən mənimsənilməsini 

optimallaşdıran və təhlükəsizlik və eyniləşdirmə imkanı təmin edən bulud xidmətlərinin uzaqdan 

idarəetməsi daxil ola bilər. 

2.5 Tədris xidmətləri 

Tədris xidmətləri dəstək heyətinizin texniki və iş bacarıqlarını iş yerində, onlayn və ya tələbat üzrə 

təlimatlar vasitəsilə artırmağa kömək edən təlimləri təmin edir. 
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3 Müəssisə miqyasında xidmətlər 
 

Müəssisə miqyasında xidmətlər çərçivəsində sizin Məsləhət xidmətləri üzrə razılaşmanız vasitəsilə və ya 

Dəstək paketinizin bir hissəsi kimi çatdırılacaq planlama və optimallaşdırma xidmətləri. 

3.1 Satın almaq haqqında 

Aşağıdakı bölmədə Müəssisə Xidmətləri İş Sifarişi çərçivəsində satın alına bilən müəssisə miqyasında 

xidmətlər verilmişdir: 

Xidmət Satınalma Növü Satınalma Modeli 

Məsləhət Xidmətləri Müəssisə Xidmətləri İş Sifarişi (MXİŞ) və bəzi hallarda İş 

Bildirişindən (İB) istifadə etməklə satın alına bilər. 

Dəstək Xidmətləri Yeni Dəstək razılaşmasının bir hissəsi kimi və ya Müəssisə 

Xidmətləri İş Sifarişindən istifadə etməklə mövcud Dəstək 

razılaşması çərçivəsində əlavə rüsum ödəməklə satın alına 

bilər. Bəzi hallarda xidmətlər İş Sifarişinizdə istinad edilən 

Qoşmada daha ətraflı təyin edilə bilər. 

Açar:  sizin Sifarişdə görə bildiyiniz elementləri göstərir. 

3.2 Planlama Xidmətləri 

 Həllin Planlaşdırılması: Lokal, bulud və hibrid mühitlərində Microsoft texnologiyasının 

istifadəsi üçün icranın planlaşdırılması üzrə sizə yardım və bələdçilik edəcək strukturlaşdırılmış 

fəaliyyətlər. Bu xidmətlərə həmçinin arzu etdiyiniz nəticələrə nail olmaq üçün texniki həllinizin 

icrasının planlaşdırılmasında kömək etmək məqsədilə Microsoft texnologiyalarınızın dizaynı, 

təhlükəsizliyi, İT əməliyyatları və ya dəyişiklik idarəetməsinin qiymətləndirilməsi daxil ola bilər. 

Xidmətin sonunda texniki qiymətləndirmə və həllin icrası planını ehtiva edən hesabatı qəbul edə 

bilərsiniz. 

 Tərtibatçı Alətləri İstifadəsini Planlama Xidmətləri (TAİPX): Visual Studio-nun 

effektiv istifadəsini planlamaq üçün təşkilatlara kömək etmək məqsədilə hazırlanmışdır. Bu 

xidmətlər Visual Studio-nun mənimsənilməsi üzrə strategiyaları və istifadə planını 

hazırlamaqda kömək məqsədilə istifadə oluna bilər. 

 İctimai Bulud üçün Azure İstifadəni Planlama Xidmətləri (AZİPX): Təlim, demolar 

və istifadənin planlanmasını əhatə edən çoxgünlük xidmətlər. Bunlar Azure yaddaş 

həllərini aktivləşdirmək, tətbiqetmələri Microsoft Azure İnfrastruktur Xidmətlərinə 

köçürmək, müəssisənin mobilliyini həyata keçirmək, Microsoft Əməliyyat İdarəetmə 

Dəstini tətbiq etməyə və ya Microsoft Azure virtual cihazlarında inkişaf və sınaq 

ssenarilərinin tətbiq edilməsinə yönələ bilərlər. 

 İş Masası üzrə İstifadəni Planlama Xidmətləri (İMİPX): Office 365, Office və ya 

Windows-un istifadə qaydalarına yönəlmiş genişmiqyaslı planlama alətləri və öncədən 

təyin edilmiş xidmət fəaliyyətlərini təklif edən istifadəni planlama xidmətləri. 
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 Dynamics üzrə İstifadəni Planlama Xidmətləri (DİPX): Microsoft Dynamics CRM 

(Müştəri Əlaqələri İdarəetməsi), Dynamics CRM Onlaynın tətbiqi və ya buna 

təkmilləşdirmə və yaxud Microsoft Dynamics AX ilə ERP (Müəssisə Resurslarının 

Planlanması) həllinin tətbiqi üçün planlama xidmətləri. 

 Biznes üçün Skype və Exchange üzrə İstifadəni Planlama Xidmətləri (BSEİPX): 

Biznes üçün Skype və ya Exchange istifadəsinin planlanmasına təşkilatlara kömək etmək 

məqsədilə hazırlanmış bu xidmətlər Microsoft Biznes üçün Skype və ya Microsoft 

Exchange-in arxitektura və əməliyyat aspektləri üzrə istifadənin planlanmasını təmin edir. 

 Özəl Bulud İdarəetməsi və Virtuallaşdırma üzrə İstifadəni Planlama Xidmətləri 

(ÖBİVİPX): Sistem Mərkəzi, Windows Server və Hyper-V-nin effektiv istifadəsini 

planlamaqda kömək etmək üçün hazırlanmışdır. Bu xidmətlər təkmilləşdirmə, miqrasiya, 

idarəetmə və virtuallaşdırmanın sürətləndirilməsi, həmçinin vahid cihaz idarəetməsinin 

tətbiqi üzrə geniş çeşiddə planlama xidmətlərini təklif edir. 

 SQL Serveri üzrə İstifadəni Planlama Xidmətləri (SSİPX): Xidmətlər SQL Serverə 

təkmilləşdirmə, SQL Server Biznes Kəşfiyyatı istifadəsi və SQL Serverə miqrasiya kimi 

fəaliyyətlərə yönəlmiş çoxgünlük fəaliyyətlər şəklində təmin edilir. 

 SharePoint üzrə İstifadəni Planlama Xidmətləri (SİPX): SharePoint və SharePoint 

Onlayn istifadəsini planlaşdırma işlərinin təmin edilməsinə yönəlmiş bu xidmətlər Office 

365 FastTrack planlama, Layihə və Portfelin İdarəetməsi (LPİ) həllinin planlanması və 

SharePoint istifadəni planlamanı əhatə edə bilər. 

 Arxitektura Xidmətləri: Sizin onlayn xidmətlərinizin mənimsəmə məqsədlərinin rəhbərlik, 

planlama və bərpa təmin edən və komandalarınızın və mühitinizin ən yaxşı arxitektura təcrübələri 

ilə daha yaxşı uyğunlaşmasını təmin edən qiymətləndirməsi. 

 Konsepsiyanın Sübutu: Müştəriyə təklif edilən texniki həllin texniki-iqtisadi əsaslandırmasını 

qiymətləndirmə imkanı verən sübutu təmin edən fəaliyyət. Sübut işlək prototiplər, sənədlər və 

dizaynlar formasında ola bilər, lakin istehsal üçün hazır formada çatdırılanlar şəklində olmur. 

3.3 Optimallaşdırma Xidmətləri 

 Qəbul Xidmətləri: Mənimsəməyə dəstək xidmətləri sizin təşkilatınızın satın aldığınız Microsoft 

texnologiyanızı dəyişdirmək, nəzarətdə saxlamaq və onunla bağlı olan dəyişiklikləri 

optimallaşdırmaq qabiliyyətini qiymətləndirməkdə sizə kömək edəcək xidmətlər dəstini təmin 

edir. Qəbul xidmətləri aşağıdakılardan birini və ya bir neçəsini əhatə edə bilər: 

Qəbul Ssenarisi üzrə Seminar: Müəyyən onlayn xidmətlər yükünün mənimsənilməsini 

artırmaq üçünrə ən yaxşı təcrübələri göstərən iki günlük distant və ya iş yerində seminar. 

Seminarlar fərdi iştirakçılar üçün açıq seminar şəklində və ya İş Sifarişinizdə müəyyən 

edildiyi kimi təşkilatınız üçün xüsusi qapalı seminar şəklində təmin edilir. Microsoft-un 

açıq şəkildə yazılı icazəsi olmadan seminarları yaza bilməzsiniz. 

Qəbul Diaqnostikası: Mövcud dəyişiklik idarəetməsi imkanınızın hansı səviyyədə 

olduğunu göstərən təşkilatı hazırlıq qiymətləndirməsi. Bu üç günlük distant təşkilati 

hazırlıq qiymətləndirməsi nəticəsində imkanların Artırılması Hesabatı və təkmilləşmək 

üçün tövsiyələr təmin edilir. 

Gücləndirilmiş İstifadə Nəzarəti: Microsoft bulud xidmətlərinin cari istifadə vəziyyətini 

təyin etmək, mənimsəmə prosesini həyata keçirmək və nəzarət etmək üçün 
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təkmilləşdiriləcək sahələri tapmaq və bu xidmətlərdən daha səmərəli faydalanmağa imkan 

yaratmaq üçün çərçivə, yanaşma tərzi və əsas göstəriciləri təmin edir. 

Qəbul Dəyərinin Planlanması, Biznes Nəticələri üzrə Qiymətləndirmə Vərəqəsi və 

Gücləndirilmiş İstifadə Nəzarəti: Microsoft onlayn xidmətlərinin qəbulundan əldə 

olunacaq biznes mənfəətlərini müəyyənləşdirmək, aylıq yoxlamalar üçün bir sıra istifadə 

alət panelləri ilə yanaşı, rüblük qiymətləndirmə vərəqəsini istifadə etməklə biznes 

mənfəətlərini ölçmək üçün kömək. 

Həmişə Hazır Olma: Gözlənilən onlayn xidmət dəyişikliklərinə dair aylıq yoxlama və 

qəbulun koordinasiyası və optimallaşdırılması və dəyişikliyə hazırlıq üçün yol xəritəsi. 

 İT Xidmətlərinin İdarəetməsi: İnnovasiya, sərbəstlik, keyfiyyət və əməliyyat xərclərinin 

təkmilləşdirilməsinə imkan verən müasir xidmət idarəetməsi yanaşmalarından istifadə etməklə 

sizin İT mühitinizi inkişaf etdirməyə kömək etmək üçün hazırlanmış xidmətlər dəstidir. Müasir İT 

Xidməti İdarəetməsi xidmətləri hər hansı bir tətbiqetməni və ya xidməti buluda köçürərkən bulud 

əsaslı xidmətlərin dinamikasını idarə etmək üçün sizin monitorinq, hadisə idarəetməsi və xidmət 

masası proseslərinin optimallaşdırıldığından əmin olmaqda kömək edən distant və ya iş yerində 

məsləhətçi sessiyalar və seminarlar vasitəsilə təmin edilə bilər. 

 
 Təhlükəsizlik Xidmətləri: Microsoft təhlükəsizlik həlləri portfeli dörd əsas sahəni özündə 

birləşdirir: bulud təhlükəsizliyi və eyniliyi, mobillik, gücləndirilmiş məlumat qoruması və təhlükəsiz 

infrastruktur. Təhlükəsizlik xidmətləri müştərilərə daxili və xarici təhlükələrə qarşı IT 

infrastrukturlarını, proqramlarını. və məlumatlaını necə qoruyacaqlarını və yeniləyəcəklərini 

anlamağa kömək edir. 
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4 Məsləhətləşmə xidmətləri 
Məsləhət xidmətləri müştərilərin öz İT investisiyalarından əldə etdikləri dəyəri yüksəltmək üçün planlama, 

tətbiqetmə və həllərin mənimsənilməsi ilə bağlı xidmətləri təmin edən layihə əsaslı fəaliyyətlərdir. Bu 

fəaliyyətlər rəqəmsal strategiya, arxitektura, planlama, təkmilləşdirmələr, miqrasiya, istifadə, tətbiqetmə 

inkişafı və verilənlər üzrə nəticə həlləri sahələrində Microsoft məhsul və texnologiyaları əsasında təmin 

edilən xidmətləri əhatə edir. 

4.1 Satın almaq haqqında 

Məsləhət xidmətləri, aşağıda təsvir olunduğu kimi, layihə əsaslı, xüsusi hazırlanmış fərdi xidmətlər və ya 

öncədən hazırlanmış paket xidmətlər şəklində təmin edilir: 

Xidmət Tərif 

Fərdi məsləhət xidmətləri Unikal həllər üçün müştəriyə uyğun zaman və dövrlərdə 

xüsusi xidmətləri əhatə edən fərdi xidmət. 

Paket məsləhət xidmətləri Əksər ümumi biznes ssenarilərinə ünvanlanmış öncədən 

hazırlanmış xidmətlər.  

Açar:  sizin Sifarişdə görə bildiyiniz elementləri göstərir. 

4.2 Fərdi məsləhət xidmətləri 

Fərdiləşdirilə bilən mövcud xidmət həlləri aşağıda verilmişdir. Müəssisə Xidmətləri İş Sifarişi (MXİŞ) və ya İş 

Bildirişi (İB) fərdiləşdirilmiş məsləhət xidmətlərinin əhatə dairəsini ətraflı şəkildə göstərir. 

Verilənlər Mərkəzi və Bulud İnfrastrukturu: Verilənlər Mərkəzi və Bulud İnfrastrukturu Xidmətləri İT 

sahəsində məlumat mərkəzlərini özlərinin xüsusi biznes ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış strateji biznes 

aktivlərinə çevirməkdə kömək etmək üçün texnologiyanı, insanları və prosesləri birləşdirən xidmətlər 

və həllər portfelidir. 

Müasir Tətbiqetmələr: Bu təkliflər müştərilərlə çoxsaylı kanallar vasitəsilə və hər hansı bir cihazda 

əlaqə qurmağa kömək etmək üçün tətbiqetmələri müasirləşdirərkən və inteqrasiya edərkən və 

buluddan istifadə edərkən riski azaldır və vaxtı dəyərə çevirir.  

Biznes Təhlilləri: Power BI, Office və SQL əhatə edən məhsullardan istifadə etməklə hər hansısa 

verilənlərə dair təhlil nəticələrini təmin edən Biznes və İT təşkilatları üçün həlləri irəli sürür, tətbiq edir 

və dəstəkləyir. 

Bulud Məhsuldarlıq Həlləri: Bulud Məhsuldarlığı üçün Microsoft Xidmətləri biznes təhlil nəticələri 

toplamaq məqsədilə kommunikasiya və əməkdaşlığı təkmilləşdirmək və müştərilərlə əlaqələri 

dərinləşdirmək üçün və beləliklə, təşkilatlara Office 365 investisiyalarından tam dəyər əldə etməyə 

imkan vermək üçün təcrübələri planlamaq, həyata keçirmək və təsis etməkdə təşkilatlara kömək edir. 

Dynamics CRM: Dynamics CRM təklifləri satış, xidmət və marketinq sahələrində Microsoft Dynamics-i 

istifadə etməklə və eyni zamanda təşkilati dəyişikliyin aparılmasında əhəmiyyətli olan Microsoft 

Məsləhət Xidmətlərindən istifadə etməklə müştərilərə müştəri mərkəzli təşkilat olmaqda kömək edir. 
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Dynamics ERP: Dynamics ERP müştərilərə və perspektivli fəaliyyətlərə daha yaxşı dəstək vermək üçün 

müxtəlif aktivlər təmin edir. Dynamics ERP bizim Müəssisə ERP-miz olduğu halda, o, bütövlükdə 

Microsoft Stack-i irəli çəkir. 

Cihazlar və Mobillik Həlləri: Cihazlar və Mobillik təklifləri biznes və İT rəhbərlərinə işçilər və 

müştərilərlə daha dərin və güclü əlaqələr yaratmağı asanlaşdıran müəssisə miqyaslı mobillik və cihaz 

idarəetməsi strategiyalarını tərtib etmək və həyata keçirmək imkanı verir. 

Təhlükəsizlik və Eyniləşdirmə Həlləri: Təhlükəsizlik və Eyniləşdirmə xidmətləri müştərilərə daxili və 

xarici təhlükələrə qarşı IT infrastrukturlarını, tətbiqetmələri və verilənləri qorumaqda kömək etmək 

üçün strategiyalar və həllər təmin edir. 

4.3 Paket məsləhət xidmətləri 

Microsoft əksər ümumi biznes ssenariləri üçün Microsoft məhsullarını, texnologiya və prosesləri 

planlaşdırma, istifadə və həyata keçirmə sahəsindəki təcrübəsinə əsaslanaraq Məsləhət Xidmətləri təklif 

edir. Aşağıdakı xidmətlər sabit müddət və müvafiq qiymət ilə əhatə dairəsi əvvəlcədən müəyyən edilmiş iş 

şəklində təklif edilir. 

4.4 Xidmətlərin təsviri 

4.4.1 Planlama Xidmətləri 

Rəqəmsal Məsləhət Xidmətləri proqramı: Rəqəmsal Məsləhət Xidmətləri təşkilatların öz 

rəqəmsal məqsədlərinə çatmasına geniş imkan yaratmaq üçün sənaye və biznes sahəsində 

təcrübəli olan Rəqəmsal Məsləhətçiləri Microsoft-un təcrübəsi və innovativ strategiyaları ilə 

birləşdirir. Rəqəmsal Məsləhətçilər müştərilərlə tərəfdaşlıq edərək, rəqəmsal biznes müəssisəsi 

yaratmaq üçün dəyişiklik proqramı həyata keçirirlər. 

Rəqəmsal Məsləhət xidmətləri 200, 400, 800 və 1600 saatlıq xidmət paketləri şəklində satın alına 

bilər. Microsoft xidmət göstərmə heyəti, o cümlədən Microsoft Mükəmməllik Xidmət 

Mərkəzlərindən resurslar, müvafiq sahədə təcrübələrinə əsaslanaraq xidmət təmin edir və ya 

Microsoft texnologiyalarına dair praktik tövsiyələr və xüsusi təlimatlar təmin edir. 

Bundan əlavə, aşağıdakı Rəqəmsal Məsləhət Xidmətləri paketləri də mövcuddur: 

 Biznes üçün Hazır Rəqəmsal Məsləhət paketləri: Rəqəmsal məsləhətçinin rəhbərliyi 

ilə təmin edilən və Microsoft Xidmətlərinin göstərilməsi heyəti tərəfindən dəstəklənən, 

Bulud, Mobillik, Məhsuldarlıq texnologiyası və platformasına yönəlmiş həll yolu tələb 

edən müştəri üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş biznes nəticələri təmin edən xidmət. 

 Hazır Rəqəmsal Məsləhət paketləri: Müştərinin inkişaf edən biznes modellərinin bir 

hissəsi kimi rəqəmsal transformasiyanı həyata keçirmək üçün biznesin dizaynı və 

dəyişməsinə yönəlmiş rəqəmsal məsləhətçinin rəhbərliyi ilə göstərilən xidmət. 

 İstifadəçi Təcrübəsi: Sizin biznes tətbiqetmələriniz üçün istifadəçi təcrübəsini çatdıran, 

Kadrlama, Hərəkət Qrafikası, Etnoqrafik Araşdırma, Fərdi və Ssenari Təhlili, UX Strategiyası və 

Dizaynı, Vizual Dizayn, Uİ Tərtibatı, İstifadəyə yararlılığın yoxlanması və Giriş imkanı üzrə təcrübə 

təmin edən xidmətlər. 
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4.4.2 Tətbiqetmə Xidmətləri 

 Layihə İdarəetməsi: Uğurla çatdırılmanı təmin etmək məqsədilə layihəniz, proqram və ya 

tapşırığınızın idarəetməsi və nəzarətini təmin etmək üçün xidmət. 

 Həll Arxitekturası: Microsoft texnologiyaları üçün istinad arxitekturalar əsasında həlliniz üçün 

arxitektura və dizaynı təmin etmək üçün xidmət. 

 Həllin Çatdırılması: Texniki icra, o cümlədən, Microsoft texnologiyaları əsasında həll üçün 

tərtibat, konfiqurasiya, miqrasiya, təkmilləşdirmə və istifadə və onların müştərinin mühitinə 

inteqrasiyasını təmin etmək üçün xidmət. 

4.5 İmtina və məhdudiyyətlər 

Xidmətlərimizin göstərilməsi aşağıdakı imtina bildirişləri və məhdudiyyətlərə əsaslanır: 

 Rəqəmsal Məsləhət Xidmətləri ancaq məsləhət və Microsoft texnologiyalarını tətbiq və 

istifadənizlə bağlı olan məsləhət və bələdçilikdən ibarətdir. 

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

 Rəqəmsal Məsləhət Xidmətlərinə məhsulun istifadəsi, problemin həlli, nasazlıqların 

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

xidmətlərdən başqa 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. 

4.6 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. 

 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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5 Dəstək xidmətləri 
Microsoft Dəstəyi xərcləri azaltmağa, məhsuldarlığı artırmağa və İT-nin istismar dövrünün istənilən 

mərhələsi üçün yeni biznes imkanlarını reallaşdırmaq məqsədilə texnologiyadan istifadə etməyə kömək 

edən hərtərəfli dəstək həllidir. Dəstək xidmətlərinə daxildir: 

 Profilaktik xidmətlər sizin İT infrastrukturunuzu və əməliyyatlarınızı saz vəziyyətdə saxlamağa və 

təkmilləşdirməyə kömək edir. 

 Planlama və icranı asanlaşdıran Xidmət Təminatı İdarəetməsi 

 Nasazlıq müddətini minimallaşdırmaq üçün çevik cavab verməni təmin etmək məqsədilə 

prioritetləşdirilmiş 24x7 problemin həlli xidmətləri 

5.1 Satın almaq haqqında 

Premyer Dəstək, aşağıda təsvir olunduğu kimi, Müəssisə Xidmətlərinin İş Sifarişindən istifadə etməklə 

mövcud Dəstək razılaşması çərçivəsində paket kimi və ya fərdi xidmətlər kimi təmin edilir: 

Xidmət  Tərif 

Müəssisə miqyasında paketlər Təşkilatınız daxilində istifadə olunan və kommersiya üçün nəzərdə 

tutulan və dəstəklənən bütün Microsoft məhsulları vvə ya Onlayn 

Xidmətlər üçün dəstək təklif edən xidmətlərin kombinasiyası. 

Konfiqurasiya oluna bilən və Sabit paket seçimləri mövcuddur. 

Təkmil həll yolları paketləri Konkret Microsoft məhsulu və ya müştəri IT sistemini əhatə edən 

dəstək xidmətləri paketi. Konfiqurasiya oluna bilən paket ilə birlikdə 

mövcuddur. 

 

Açar:  sizin Sifarişdə görə bildiyiniz elementləri göstərir.  

5.2 Paketin təsvirləri 

5.2.1 Müəssisə miqyasında paketlər 

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

nəzərdə tutulub) və ya Sabit paketlər (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 5.3.1 “Profilaktik xidmətlər” bölməsində təsvir olunan xidmətləri 

dəstək paketinizə daxil etmək mümkündür 

Xidmət təminatının Bütün paketlərə daxildir. 
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idarəolunması Xidmətin göstərilməsi modeli və səviyyəsi bölmə 5.3.2 “Xidmət 

göstərilməsinin idarəolunması” bölməsində təsvir olunduğu kimi 

fərdiləşdirilir 

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

dəstək paketinizə daxil edilə bilər 

Təkmil xidmətlər Bölmə 5.4 “Təkmil xidmətlər” bölməsində verilən əlavə xidmətlər dəstək 

paketinizə daxil edilə bilər 

 

Sabit paket 

Bir illik müddətlə giriş səviyyəsinə təyin edilmiş dəstək xidmətləri paketi 

Element Daxil edilən Xidmətlər 

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

Xidmət təminatının 

idarəolunması 

Əsas xidmət səviyyəsi daxildir, Birləşdirilmiş model vasitəsilə çatdırılır, 

Bölmə 5.3.2, “Xidmət təminatının idarəolunması”nda təsvir olunub 

Reaktiv xidmətlər Maksimum 20 “Problemin Həllinə Dəstək” saatı 

 

5.2.2 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 missiya üzrə kritik biznes həlləri daxilində olan və Bölmə 5.5.1 

“Premyer Kritik Missiya” bölməsində təqdim olunan Microsoft 

məhsullarının təyin olunmuş dəsti üçün daha yüksək dəstək səviyyəsini 

təmin edir  

 

5.3 Xidmətlərin təsviri 

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

5.3.1 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. 
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Tətbiqetmə Xidmətləri 

 İşə Balşama Xidmətləri: İstifadə, miqrasiya, təkmilləşdirmə və ya xüsusiyyətin inkişafı üzrə 

kömək təmin etmək üçün Microsoft mühəndisi ilə birbaşa aparılan iş. Bura Microsoft 

məhsullarından istifadə edən konsepsiya sübutu və ya istehsal üzrə iş yükünün planlaşdırılması və 

yoxlanması ilə bağlı yardım daxildir. 

Texniki Dəstək xidmətləri 

 Qiymətləndirmə Proqramı: Microsoft texnologiyalarınızın dizaynı, texniki tətbiqetməsi, 

əməliyyatları və ya dəyişiklik idarəetməsinin Microsoft tərəfindən tövsiyə edilən praktikalar 

əsasında qiymətləndirilməsi. Qiymətləndirmənin sonunda bir Microsoft resursu mümkün 

problemləri düzəltmək və düzəliş planını əhatə edən iş mühitinizin texniki qiymətləndirmə 

hesabatını təmin etmək üçün birbaşa sizinlə işləyəcəkdir. 

 Durumun Yoxlanılması: Tövsiyə olunan təcrübələrimizə uyğun olaraq Microsoft 

texnologiyasının icra qiymətləndirməsinə baxış. Microsoft mühəndisi sizinlə Durumun Yoxlanılması 

işini planlaşdırır, baxışı həyata keçirir, məlumatları təhlil edir və tamamladıqdan sonra hesabatı 

çatdırır. 

 Oflayn Qiymətləndirmə: Uzaqdan və ya sizin iş yerinizdə Microsoft mühəndisi tərəfindən 

toplanan məlumatlarla Microsoft texnologiyasının tətbiqinin 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. 

 Profilaktik Monitorinq: Texniki əməliyyatların monitorinq alətlərinin çatdırılması və serverdə 

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

matrisləri yaratmağa, əsas insident baxışları həyata keçirməyə və uzunmüddətli mühəndislik heyəti 

üçün dizaynı yaratmağa kömək edir. 

 Profilaktik Əməliyyatlar Proqramları (POP): Microsoft-un tövsiyə olunan praktikalarına 

uyğun olaraq planlama, dizayn, icra və ya istismar proseslərinizlə bağlı sizin heyətinizlə baxış. Bu 

baxış Microsoft-un dəstək resursu vasitəsilə ya iş yerində, ya da distant həyata keçirilir. 

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

Məsafədən toplanan məlumatlarla Microsoft texnologiyasının icrasının avtomatlaşdırılmış 

qiymətləndirilməsi. Toplanan məlumatlar bərpa tövsiyələrini ehtiva edən araşdırma hesabatı 

hazırlamaq üçün Microsoft tərəfindən təhlil olunur. 

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

RAP): Xidmət kimi RAP sizin iş yerinizdə bərpa planlanması və biliklərin ötürülməsinə yönəlmiş 

fərdi sistem optimallaşdırma seminarı ilə təmin edilir və izlənilir. 

Optimallaşdırma Xidmətləri 

 Tərtibata Yönəlmiş Xidmətlər: Heyətinizə Microsoft texnologiyaları ilə hazırlanan 

tətbiqetmələri qurmaq, istifadə etmək və dəstəkləməyə kömək etmək üçün əlçatan xidmətlər. 

 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. 

 İdarə olunan Xidmətlər: Office 365 kimi mühitlər üçün distant monitorinq, performansın 

optimalladırılması, verilənlərin idarəetməsi və hostinqi, Azure-da tətbiqetmə və virtual cihaz 
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idarəetməsini əhatə edə bilən tapşırıqlarla sizin bulud İT mühitinizin idarəetməsini təmin etmək 

üçün xidmətlər. İdarə olunan Xidmətlər dəstək xidmətləri üzrə fərdiləşdirilmiş proqramın bir 

elementi ola bilər, onun üçün əlavə ödəniş edilməlidir və İş Sifarişinizdə istinad olunan Qoşmada 

müəyyən olunur. 

 Təshih Xidmətləri: Qiymətləndirmə xidməti zamanı müəyyən olunmuş təhlil nəticələrini 

vurğulamaq üçün Microsoft mühəndisi ilə birbaşa əlaqə. Hər bir işin müddəti Sifarişinizdə günlərlə 

müəyyən olunur və mühəndislik heyətinizlə tərəfdaşlıq çərçivəsində çatdırılır. 

Təhsil xidmətləri 

 Lövhədən istifadə olunmaqla aparılan mühazirələr: Qısa interaktiv xidmətlər, adətən 

Microsoft mühəndisi tərəfindən məhsul və dəstək mövzularında üz-üzə və ya onlayn mühazirə və 

nümayiş şəklində bir günlük sessiyalar olaraq keçirilir. 

 Sorğu əsasında Tədris: Microsoft mühəndisləri tərəfindən işlənib hazırlanan seminar 

kitabxanasından olan onlayn təlim materiallarının kolleksiyasına daxil olmaq imkanı verən abunə 

xidməti. Abunələr yerə görə satılır. 

 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, 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. 

 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: 

 Texniki Dəstək xidmətləri 

 Optimallaşdırma Xidmətləri 

 Təhsil xidmətləri 

 Dəstək üzrə Yardım: Mövcud olarsa, profilaktik xidmətlər Yardım Dəstəyi saatlarının miqdarı kimi satıla 

bilər. Bu saatları Microsoft Xidmətləri 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. 

5.3.2 Xidmət təminatının idarəolunması 

 Xidmət təminatının idarəolunması 

Bütün Əsas Dəstək paketləri Xidmət Göstərilməsi Meneceri (SDM) tərəfindən koordinasiya edilir və 

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

Meneceri(SAM) adlandırılır. Tərtibatçı və tərtibatçı yönümlü paketlər üçün Əsas Dəstək üçün xidmət 
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çatıdırılması idarəetməniz inkişaf sənayesində, həmçinin tərtibatçı texnologiyalarında geniş tərcübəsi və 

anlayışı olan Proqram İnkişaf Meneceri (ADM) tərəfindən təmin edilir. Bu çatdırılma, çatdırılma modeli, 

xidmət səviyyəsi və coğrafiyadan asılı olaraq yaxşılaşdırıla bilər. Əgər Sifarişinizdə başqa hal nəzərdə 

tutulmayıbsa, çatdırılma modeli Təyin olunmuş və xidmət səviyyəsi Əsas 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, böhranın idarəolunması, informasiya 

xidmətləri və xidmət abunəliyinin idarə olunması 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 

Əhatə dairəsinin təfsilatları 

Xidmət təminatının idarəolunmasının Əsas səviyyəsini 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 
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icazə verilərsə). Onlayn xidmətləriniz varsa, xidmət baxışlarına xidmət sorğuları və xidmət 

insidentlərinin vəziyyəti, həmçinin fasiləsiz iş haqqında məlumat daxil olacaqdır. Xidmətə baxışın 

fərdiləşdirilməsi də mümkündür, lakin bu, satın alınmış xidmətlərinizə daxil edilən xidmət 

təminatının idarəolunması səviyyəsindən asılı olaraq əlavə satınalma tələb edə bilər.  

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. Buraya insident zamanı insidentə reaksiya 

planlarının hazırlanması, status yeniləmələri ilə bağlı əsas əlaqə şəxsin təyin edilməsi və insident 

baş verdikdən sonra əsas səbəbin təhlilinin yüngülləşdirilməsi daxil ola bilər. Onlayn xidmətləriniz 

varsa, buraya insident səbəbinin xülasəsi və Xidmət Səviyyəsi üzrə Razılaşma (SLA) daxil ola bilər. 

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

etdiyiniz vəziyyətlərdə SDM və Kritik Vəziyyət Menecerlərinin sizinlə əlaqə yaratması. 

İnformasiya xidmətləri: Sizin mühitinizə uyğun Microsoft məhsulları və xidmətləri barədə xəbər 

bülletenləri, veb-saytlar və resursların çatdırılması. Microsoft texnologiyaları, problemlərin aradan 

qaldırılması alətləri və bilik bazası məqalələrinə istinadlar barədə dəstək və əməliyyat məlumatları 

daxil ola bilər. 

Xidmət abunəsinin idarəolunması: Onlayn xidmətlər ilə təmin edilən müştərilər üçün, SDM-niz 

sizə onlayn xidmət abunələri ilə bağlı olan problemlərin qaldırılmasında kömək edə və faktura, 

hesab təchizatı və SLA krediti ilə bağlı suallara cavab verə bilər. 

Standart səviyyədə xidmət satın alan müştərilər Əsas səviyyədə xidmətlər, üstəgəl aşağıdakı xidmətləri 

əldə edəcək: 

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 xidmətlərlə 

təmin edilən müştərilər üçün, SDM-niz istifadəçiləri onlayn xidmətə qoşmaq üçün lazım olan lokal 

infrastrukturun təhlil edilməsini təşkil edə bilər. 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. 

 İş Yerində Xidmət Göstərilməsinin İdarəolunması: Xidmət göstərmə meneceriniz tərəfindən 

iş yerinə vizitlər mümkündür və hər vizit üçün əlavə ödəniş tələb edilə bilər. Bu xidmət Microsoft-

un resurslarının mövcudluğu ilə tənzimlənir. 

Genişləndirilmiş səviyyədə xidmət satın alan müştərilər Əsas və Standart səviyyələrdə sadalanan 

xidmətləri, üstəgəl aşağıdakı xidmətləri əldə edəcək: 

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 xidmətlərlə təmin edilən müştərilər üçün, SDM-niz abunə 
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olduğunuz onlayn xidmətlər üçün xidmət təkmilləşdirmələri üzrə aylıq (yaxud lazım olduqda) 

yenilənmələri və planlaşdırılmış fasilələri sizə 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: Tövsiyə olunan proseslər barədə əsas informasiya təmin ediləcək. 

5.3.3 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 

dəstək təmin edilən məhsuldakı nöqsan üzündən yarandığını müəyyənləşdirsək, PRS saatları üçün ödəniş 

tutmayacağıq. 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, çoxsaylı təchizatçı məhsulu ilə bağlı 

mürəkkəb qarşılıqlı işləmə problemlərini həll etməyə kömək etmək üçün üçüncü tərəf texnologiya 

təchizatçıları ilə əməkdaşlıq edirik, lakin öz məhsulunu dəstəkləmək üçüncü tərəfin məsuliyyətidir. 

Lazım olduqda, onlayn xidmətlər üçün PRS təmin edilir. 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 təşkilatınıza biznes təsirini qeyd etmək üzrə məsuliyyət daşıyırsınız və 

Microsoft bizimlə məsləhətləşərək, kəskinlik səviyyəsini təyin edəcək. Biznes təsiri daha yüksək yaxud aşağı 

kəskinliyə keçmə tələb edərsə, siz insident zamanı kəskinlik səviyyəsindəki dəyişikliyi sorğulaya bilərsiniz.  
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Cədvəl: İnsidentə cavab 

Kəskinlik və vəziyyət Gözlənilən cavabımız Gözlənilən cavabınız 

Kəskinlik 1 

İşə çox dəhşətli 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 

təqdimat3 

Kəskinlik A 

İşə çox ciddi təsir: 

 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 

təqdimat3 

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 edir5 

 İki saat və ya daha qısa 

müddətdə təcili reaksiya 

 Yalnız iş saatları ərzində 

cəhd4,5 

 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 

İşə minimum təsir: 

 Praktiki olaraq, cüzi və ya maneə 

olmadan fəaliyyət göstərir 

 Dörd iş saatı ərzində diqqət tələb 

 Dörd saat və ya daha qısa 

müddətdə təcili reaksiya 

 Yalnız iş saatları ərzində 

cəhd5 

 Hadisə sahibi haqqında 

düzgün əlaqə məlumatı 

 24 saat ərzində cavablılıq 

 Telefon və ya veb vasitəsilə 

təqdimat 
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Kəskinlik və vəziyyət Gözlənilən cavabımız Gözlənilən cavabınız 

edir5 

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 Onlayn xidmətlər üzrə dəstək sorğularını müvafiq onlayn xidmətlər üzrə dəstək portalları vasitəsilə təqdim edə bilərsiniz. 

4 B Ciddilik Səviyyəsi problemləri üzrə 24/7 dəstək bütün bölgələrdə əlçatan deyil. Təfərrüatlar üçün SDM-nizlə əlaqə saxlayın. 

5 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. 

 İnkişafa Dəstək 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. 

5.4 Təkmil xidmətlər 

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

genişlənmələr və düzəlişlər kimi mövcuddur. 

5.4.1 Sürətləndirmə Paketləri 

 Sürətləndirmə Paketləri: 5.3.1 saylı bölmədə təsvir olunan və müştərinin biznes məqsədlərini 

reallaşdırmaq üçün müvafiq ardıcıllıqla təmin edilən əvvəlcədən seçilmiş Profilaktik xidmətlərdən ibarətdir. 

Xüsusi paketlərə daxil olan xidmətlər və onların təmin olunma ardıcıllığı barədə təfsilatlar Xidmət 

Göstərilmə Menecerində mövcuddur. Hər bir Sürətləndirmə Paketinə aşağıdakılar daxildir: 

 Uğur meyarları və təmin olunma vaxtının təyin edilməsi 

 Hədəf mühitin təyin olunması 

 Vəzifələr və öhdəliklərin təqdim olunması 

 Göstərilməli Profilaktik Xidmətlərin müzakirəsi 

5.4.2 Mühəndislik üzrə Xüsusi Dəstək 

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

Microsoft məhsulları və texnologiyalarını dəstəkləmək üçün iş saatları ərzində mövcud olan 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 
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sənədlərşdirilir. DSE xidmətləri tək dəstək məkanı üçün İş Sifarişinizdə müəyyən edilmiş dəstək məkanında 

göstərilir.  

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. 

5.4.3 Fərdi Dəstək 

 Fərdi Dəstək: Fərdi Dəstək Microsoft Dəstək 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 qeydiyyat proqramı üzrə rüsumlar sizin Fərdi Dəstək proqramının başlandığı ilk gündən 

proqramda iştirak etmişsiniz kimi hesablanır (məsələn: Windows Server 2003 SP2 üçün Fərdi Dəstək 15 iyul 

2015-ci ildən mövcuddursa, lakin siz 13 oktyabr 2015-ci ilə kimi qeydiyyatdan keçməmisinizsə, sizin 

proqramınız üçün rüsum 15 iyul 2015-ci 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. 

 Cəlb Olunmuş Məhsullar üçün Fərdi Dəstəkdə iştirak etmək və təhlükəsizlik bülletenləri və 

yeniləmələrinə daxil olmaq üçün cihaz/instansiya sayını göstərməklə, ətraflı miqrasiya planı, 

rüblük istismar əsas məqamları və miqrasiyanın tamamlanma tarixini təqdim etməlisiniz. Bu 

miqrasiya planını təqdim etməmək Fərdi Dəstək nəticələrinə daxil ola bilməmək ilə nəticələnə 

bilər. 

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

 Dəstək məkanı ümumi cihazınıza/nümunə sayına daxil edildiyi halda, İş Sifarişinizdə qeyd 

edilmiş dəstək məkanında sizə Fərdi Dəstək göstərilir. 

 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 proqramı rüsumuna daxil olan təhlükəsizlik yeniləmələri aşağıda qeyd olunduğu 

kimi, satın alınmış Fərdi Dəstək xidmətinin və cəlb olunmuş məhsulun növünə görə 

müəyyənləşdirilir: 

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

məhsullar üçün dəstə təmin edir və Microsoft Təhlükəsizlik Reaksiya Mərkəzi (MSRC) 

tərəfindən Kritik və ya Vacib kimi müəyyən edilmiş təhlükəsizliklə bağlı həssas 

məqamlar üzrə yeniləmələri əhatə edir. 

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

məhsullar üçün dəstək təmin edir və MSRC tərəfindən Kritik və ya Vacib kimi 

müəyyən edilmiş təhlükəsizliklə bağlı həssas məqamlar üzrə yeniləmələri əhatə 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. 

 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.  

 Təyin etdiyiniz adlandırılmış əlaqə şəxsləri üçün təhlükəsizlik yeniləmələrinə və təhlükəsizliklə 

bağlı olmayan düzəlişlərə (mümkün olan yerlərdə) müraciət icazəsi tələb edə bilərsiniz. Təyin 

edilmiş bu əlaqə şəxs(lər)inə edilmiş hər hansı dəyişiklik barədə bizə bildiriş verməyə 

razılaşırsınız. 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 qeyri-təhlükəsizlik düzəlişlərinin, o cümlədən 

Həlledici və Vacib təhlükəsizlik yeniləmələrinin yaradılması və ya təmin edilməsinin mümkün 

olmadığı halların ola bildiyini etiraf edirsiniz.  

 Problemlərin Həlli üzrə Dəstək üçün bütün sorğular təyin olunmuş əlaqələriniz tərəfindən 

telefon vasitəsilə təqdim edilməlidir. 
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 Əgər Fərdi Dəstəyi birbaşa Microsoft-dan alsanız, qeyri-təhlükəsizlik düzəlişləri və təhlükəsizlik 

yeniləmələrini müvafiq Cəlb Olunmuş Məhsullara, o cümlədən, Microsoft Çoxdəfəli Lisenziyası 

və ya Microsoft Xidmət Təminatçısının Lisenziya Müqaviləsi ilə əldə edilən Cəlb Olunmuş 

Məhsullara tətbiq edə bilərsiniz. 

 Microsoft Xidmət Təminatçısının Lisenziya Müqaviləsi Proqramı (SPLA) vasitəsilə Windows 

Serveri idarə edən tərəfdaşlar Fərdi Dəstəyi özləri və ya öz müştəriləri üçün ala bilməzlər.  

 Tərəfdaşlara yönəlmiş həllər üçün aşağıdakılar tətbiq olunur: 

o Microsoft Dəstək Xidmətləri üzrə Subpodrat Razılaşması sizdə yoxdursa, Fərdi Dəstək 

çərçivəsində Microsoft tərəfindən sizə təmin edilən düzəlişlər və təhlükəsizlik 

yeniləmələrini yalnız təşkilatınız daxilində istifadə edə bilərsiniz.  

o 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.  

o Müştəri qiymətləri Microsoft Dəstək Xidmətləri üzrə Subpodrat Razılaşmasına əlavə 

edilmiş Düzəlişin Yenidən Paylanması formasında müəyyən edilmiş fərdi müştərilərin 

hər birinə 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. 

o Tərəfdaş təhlükəsizlik yeniləmələri və düzəlişlərdən yalnız öz mənfəəti üçün istifadə 

edə bilər və onlar üçüncü tərəflərə ötürülə bilməz.  

5.4.4 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. 

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

5.4.5 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. 

 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. 

 Premier Ultimate bütün dəstək məkanlarında mövcud olmaya bilər 

5.4.6 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, Problem Həlli üzrə Dəstək saatlarınızı tamamlayır və 

bütün dəstək məkanlarında mövcud olmur. 

 Toplu PRS Saatları ilə əlaqəli olaraq Üçüncü Tərəf dəstəyi istifadə edilərsə, Üçüncü Tərəf 

rüsumlarınız Toplu PRS Saatlarının tam sayına əsasən hesablana bilər. 
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5.5 Təkmil həll yolları 

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

resurslarını təqdim edir.  

5.5.1 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. 

5.6 Tərəfdaşın diqqət verdiyi həll yolları 

 Tərəfdaşın diqqət verdiyi həll yolları: Microsoft Tərəfdaşları üçün bu həll yolu Tərəfdaşın 

müştərilərinə Xidmətlərin Subpodrat Razılaşmasında 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. 

5.7 Qlobal dəstək həlləri 

Qlobal dəstək həlləri: Əsas Qlobal dəstək ilə siz bir və ya daha çox Dəstək Məkanında Əsas dəstək əldə 

edə bilərsiniz. Əsas Qlobal dəstək aşağıda təsvir edildiyi kimi Konfiqurasiya edilə bilən paketin bir hissəsi 

kimi təmin edilir. 

 Host: Bu, Əsas Qlobal Dəstək xidmətləri üçün Microsoft ilə müqavilə bağladığınız dəstək 

məkanıdır. Əksi qeyd edilənə qədər bu, Təyin edilmiş və ya Nəzərdə tutulmuş Dəstək 

Göstərmə Menecerinizin dəstək məkanı olacaq. 

 Aşağı axın: Bu, xidmətləri qəbul etmək üçün Host dəstək məkanından fərqli olan, Müəssisə 

Xidmətləri İş Sifarişinizdə təyin edilmiş dəstək məkanıdır.  

Profilaktik Xidmətlər, Reaktiv Xidmətlər, Xidmət Göstərmə İdarəetməsi və Təkmil Xidmətlər aşağıdakı 

dəyişikliklər ilə xidmətlərin izahında təsvir edildiyi kimi təmin edilir. 

 Profilaktik Xidmətlər: Profilaktik xidmətləri bir təyin edilmiş dəstək məkanından İş 

Sifarişinizdə müəyyən edilmiş digər dəstək məkanına ötürə bilərsiniz.  

 Reaktiv Xidmətlər: Siz Host dəstək məkanınızda bütün Problem Həlli Dəstəyi (PRS) 

saatlarınızı satın almağı seçə bilərsiniz. Buna Toplu Problem Həlli Saatları deyilir. PRS saatlarını 

bir təyin edilmiş dəstək məkanından İş Sifarişinizdə müəyyən edilmiş digər dəstək məkanına 

ötürə bilərsiniz.  

Biz təyin edilməmiş dəstək məkan(lar)ınızdakı heyətə xüsusi dəstək məkanı üçün təyin edilmiş distant 

Profilaktik və Problem Həlli Dəstəyi xidmətlərində iştirak etməyə icazə verə bilərik. Bu cür iştiraka 

mövcudluğa əsasən icazə veriləcək. 

Xidmət Göstərmə Meneceri: Qlobal Xidmət Göstərmə Meneceriniz ya Təyin edilmiş, ya da Nəzərdə 

tutulmuş resursdur və sizi Bölmə 5.3.2-də müəyyən edilmiş Genişləndirilmiş xidmət səviyyəsi ilə təmin 

edəcək. Bundan əlavə bu resurs çoxsaylı ölkə xidmətlərinin koordinasiyasını və hesabatların idarə 

edilməsini təmin edəcək.  

Xidmətin səciyyəvi ilkin şərtləri və məhdudiyyətləri: 
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 Tarif Fərqləri: Profilaktik və Problem Həlli Dəstəyi xidmətləri üzrə tariflər ölkəyə görə dəyişə 

bilər. Microsoft hər hansı qiymət dəyişikliyi ilə bağlı sizə hesab təqdim etmək hüququna və ya 

saat əsaslı Xidmətlərdə ölkələr arasındakı hər hansı qiymət fərqlərini həll etmək üçün saatı 

tənzimləmək hüququna sahibdir. 

 Lazım olarsa, Office 365 və Microsoft Azure abunələri tərəfindən təmin edilən PRS bütün təyin 

edilmiş dəstək məkanları üçün mövcud olur. 

 Hesablaşma Konsolidasiyası: Əksi qeyd edilənə qədər, sizə İş Sifarişinizdə müəyyən edilmiş 

bütün dəstək məkanları üçün yığılmış xərclərə görə bir hesab-faktura təqdim ediləcək. Hesab-

faktura sizin təyin etdiyiniz dəstək məkanına çatdırılacaq. Əgər vergilər tətbiq olunmalıdırsa, o 

zaman bu vergilər çatdırılan dəstək məkanınıza əsasən müəyyən ediləcək və müvafiq şəkildə 

hesab-fakturanıza əlavə ediləcək. Hər hansı əlavə vergi öhdəliklərinə görə yalnız siz məsuliyyət 

daşıyırsınız.  

 Dəstək məkanında mövcud olan məhdudiyyət və dəyişiklik xidmətləri tətbiq edilə bilər.  

 Hesablaşma Konsolidasiyası ilə bağlı istisnalar: Hindistan Respublikası, Yaponiya, Çin Xalq 

Respublikası, Çin Respublikası (Tayvan) və Koreya Respublikasında göstərilən xidmətlərin hər 

biri üçün təyin edilmiş dəstək məkanında göstərilən xidmətlərin sadalandığı ayrı Müəssisə 

Xidmətləri İş Sifarişi olmalıdır. Xidmətlər həmin ölkədəki dəstək məkanınızda göstəriləcək və 

həmin məkana hesab-faktura təqdim ediləcək və həmin hesab-fakturaya qüvvədə olan hər 

hansı yerli vergilər tətbiq ediləcək.  

5.8 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 

http://premier.microsoft.com/
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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, Dəstək İş Sifarişi müddəti ərzində və onun bir hissəsi kimi satın 

alınmış hər hansı əlavə xidmətlər müvafiq İş Sifarişi 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 

yardımından istifadə etmək üçün siz bizə daxil olmaq icazəsi verməli və lazımi avadanlığı 

təqdim etməlisiniz. 

 Bəzi xidmətlər müştəri verilənlərinizi saxlamağımızı, emal etməyimizi və onlara müraciət 

etməyimizi tələb edə bilər. Bunu edən zaman biz verilənlərin qorunması siyasətləri və 

proseslərinə uyğun olan Microsoft tərəfindən təsdiqlənmiş texnologiyalardan istifadə edirik. 

Əgər Microsoft tərəfindən təsdiqlənməyən texnologiyaları istifadə etməyimizi tələb 

edirsinizsə, müştəri verilənlərinizin bütövlüyü və təhlükəsizliyi üçün yalnız sizin məsuliyyət 

daşıdığınızı və Microsoft-un Microsoft tərəfindən təsdiqlənməyən texnologiyaların istifadəsi 

ilə bağlı heç bir öhdəlik daşımadığını anlayır və qəbul edirsiniz. 

 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. 30 gündən sonra sizə İş Sifarişinizdə 

nəzərdə tutulduğu kimi, məqbul Əsas dəstək xidmətlərinə keçmək üçün öhdəlik 

götürdüyünüz hər hansı Proqram üzrə Təminat Mənfəəti insidentlərinin çatışmayan hissəsinin 

dəyərinə bərabər məbləğdə hesab-faktura təqdim etmək hüququmuz var.  

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

 Satın alınan xidmətlər üçün minimum platforma tələbləri ola bilər.  

Əlavə ilkin şərtlər və fərziyyələr müvafiq Qoşmalarda verilir. 

5.9 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. Onlayn xidmətlər üzrə inzibatçılarınız da 

həmçinin müvafiq onlayn xidmətlər üzrə dəstək portalları vasitəsilə onlayn dəstək sorğuları 

təqdim etmək imkanına sahib ola bilər. 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. 

 İş Şifarişinizdə təyin edilmiş əlaqə şəxslərinə edilmiş hər hansı dəyişikliklər barədə bizə bildiriş 

verməyə razılaşırsınız.  

 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. 

 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. 

 Xidmət Göstərmə Meneceri sizdən aldığınız xidmətlə bağlı digər məsuliyyətləri yerinə 

yetirmənizi tələb edə bilər. 
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6 Sənədə edilən dəyişikliklər  
Materiala əlavələr, dəyişikliklər və cari versiyadan silinmələr bunlardır: 

Yanvar 2017 

Xidmətlərin təsvirlərini yeniləmək üçün bu sənədə Əlavələr və Dəyişikliklər edilmişdir. 

Əlavələr: 

 2: Microsoft Peşəkar Xidmətləri - Bölmə mövcud olan Peşəkar Xidmətlərin kateqoriyalarını 

müəyyənləşdirmək üçün əlavə edilmişdir 

 3: Müəssisə miqyasında xidmətlər - Bölmə MCS və ya Premyer təklifi kimi satıla bilən xidmətlər 

üçün əlavə edilmişdir 

o 3.1 Satın almaq haqqında 

o 3.2 Planlama Xidmətləri 

o 3.3 Optimallaşdırma Xidmətləri 

 4: Məsləhətləşmə xidmətləri 

o İcmal təsviri əlavə edilib 

o 4.2 Fərdi məsləhət xidmətləri - fərdiləşdirilə bilən xidmətlər əlavə edilmişdir 

o 4.3 Paket məsləhət xidmətləri - Planlama xidmətləri bölməsi əlavə edilmişdir 

o 4.3 Paket məsləhət xidmətləri - Tətbiqetmə xidmətləri bölməsi əlavə edilmişdir  

 5: Dəstək xidmətləri 

o İcmal təsviri əlavə edilib 

o 5.3.1 Profilaktik xidmətlər - Tətbiqetmə xidmətləri bölməsi əlavə edilmişdir 

o 5.3.1 Profilaktik xidmətlər - Texniki Dəstək xidmətləri bölməsi əlavə edilmişdir 

o 5.3.1 Profilaktik xidmətlər - Optimallaşdırma xidmətləri bölməsi əlavə edilmişdir 

 

Dəyişikliklər: 

 3.3 Mənimsəmə Xidmətləri Dəstək xidmətlərindən Optimallaşdırma xidmətlərinə köçürüldü 

İstismar xidmətləri bölməsi 

 4.5 Hüquqlardan imtina və məhdudiyyətlər - Marker 1 və 5 – “Məsləhət xidmətləri Müəsisə 

Strategiyası Proqramı” Rəqəmsal Məsləhət Xidmətləri ilə əvəzləndi  

 5.3.1 Profilaktik xidmətlər  

o Pedaqoji Metodlar təsviri dəyişdirilib 

 

Silinmələr: 

 4.5 Hüquqlardan imtina və məhdudiyyətlər - Marker 2 və 4 silindi. 



Xidmətlərin təsviri  Sənədə edilən dəyişikliklər 

 

Page 29 

 5.1 Tərtibatçıya yönəlmiş paketlər Satınalma qaydası - Xidmət cədvəlindən silindi. 

 5.3.1 Profilaktik xidmətlər - Qiymətləndirmə xidmətləri Texniki Dəstək xidmətləri ilə əvəzlənmişdir 

 5.3.1 Profilaktik xidmətlər - Əməliyyat xidmətləri silinmişdir 

 

 

İyul 2016 

Əlavələr: 

 2.2: Fərdi məsləhət xidmətləri 

 2.3: Paket məsləhət xidmətləri 

 2.3.1: Rəqəmsal Məsləhət Xidmətləri proqramı 

 3.3.1: Qəbul Xidmətləri Xidmət Növü 

 3.3.1: Konsepsiya Sübutu Xidmət Növü 

 3.3.1: Təhlükəsizlik Xidmətləri Xidmət Növü 

Dəyişikliklər: 

 2.1: Məsləhət xidmətlərini necə satın almalı 

 3.2.1: Müəssisə paketləri İS annotasiyaları 

 3.3.1: Qiymətləndirmə Proqramı Xidmət Növü 

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

Növünün dili 

 3.3.2: İş Yerində Xidmət Göstərmə İdarəolunması terminologiyası 

 3.3.3: Əsas dəstək üzrə üçüncü tərəf texnologiya təchizatçıları və məhsulları üçün Problem Həlli 

Dəstəyi 

 3.3.3: B 24x7 ciddiliyi üzrə dəstək məkanı aydınlaşdırması 

 3.4.3: Fərdi Dəstək qeydiyyat proqramının haqqı üzrə dil yenilənməsi 

 3.4.5: Premier Ultimate İS annotasiyası 

 3.9: Proqram üzrə Təminat Mənfəəti insidentinin çevrilməsi tələbləri 

 3.9: Bulud dəstəyi sorğusunun təqdim edilməsi üzrə dəstək portalı dili 

Silinmələr: 

 2.3.1: Müəssisə Strategiyası Proqramı 

 3.3.1: Təhlükəsizlik Qiymətləndirməsi Proqramı Xidmət Növü 

 

Yanvar 2016 

Əlavələr: 

 3.3.1: Qiymətləndirmə Proqramı Xidmət Növü 
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 3.4.2: Təyin Edilmiş Dəstək Mühəndisliyi üçün dəstək məkanı aydınlaşdırması 

 3.4.3: Fərdi Dəstək üçün dəstək məkanı aydınlaşdırması 

 3.4.3: Adlandırılmış əlaqə şəxsləri üçün təhlükəsizlik yeniləmələrinə və düzəlişlərə müraciət 

sorğusunun verilməsi.  

 3.4.5: Premier Ultimate üçün dəstək məkanı aydınlaşdırması 

 3.4.6: Üçüncü Tərəf Dəstəyi üçün dəstək məkanı aydınlaşdırması 

 3.7: Qlobal dəstək həlləri 

 3.8: Müştəri verilənlərinin saxlanılması, işlənilməsi və onlara müraciət.  

 3.9: İş Sifarişi üzrə adlandırılmış əlaqə şəxslərinə edilən dəyişikliklər haqqında bildiriş. 

Dəyişikliklər: 

 3.3.2: Xidmət Göstərmə Meneceri tələbinin aydınlaşdırılması. Və proqram tərtibat meneceri (ADM) 

dilinə düzəliş. 

 

Oktyabr 2015 

Əlavələr: 

 2.3.2: Yeni modullar – Layihə portfelinin optimallaşdırılması; Proqram portfelinin 

optimallaşdırılması 

 3.3.2: Proqram tərtibatı menecerinin (ADM) Xidmət göstərilməsinin idarəolunması çərçivəsindəki 

vəzifəsinin təsviri 

 3.7: maddə 18: Platforma tələblərinin dili 

Dəyişikliklər: 

 2.1: Müəssisə Strategiyası Proqramı və Biznes üçün Hazır Bulud cədvəli təsviri üzrə yeniləmələr 

 2.2.2: ESP Biznes üçün Hazır Bulud təcrübə cədvəli - Yanaşma mərhələləri dəyişib 

 2.3: Müəssisə Strategiyası Proqramı və xidmətlərin təsviri dəyişib 

 2.3.2: Modul təsviri dəyişiklikləri: 

o Dəyərin kəşf olunması seminarı 

o Arxitektura seçimləri və tövsiyələri 

o Dəyər planı 

o Biznes modelinin hazırlanması 

o Qəbul və dəyişikliklərin idarə olunması 

o Dəyərin idarə olunması 

o Proqramın idarə olunması, risk və uyğunluğun (GRC) idarə olunması 

 3.2.1: Sürətləndirmə Paketlərinin təsviri 3.4 saylı bölməyə köçürülüb 

 3.3.1: Oflayn Qiymətləndirmə: uzaqdan təminat üçün seçim əlavə edilib 
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 3.3.1: Personalın adaptasiyası sürətləndiricisi: təkmilləşdirmə yardımı üçün seçim əlavə edilib 

 3.3.3: Problem Həlli Dəstəyi (PRS): insident dərəcəsi üçün dil tənzimlənib  

 3.4.3: Fərdi Dəstək: miqrasiya planı üzrə tələblərin yeniləmələri 

Silinmələr: 

 3.3.2: Məhsulun Əhatə Dairəsi bölməsi – Onlayn xidmət fəaliyyətləri SDM xidmət bölmələrinə 

əlavə edilib 

 

İyul 2015 

Əlavələr: 

 2.1: ESP Biznes üçün Hazır Bulud təcrübə növləri 

 2.2.2: ESP Biznes üçün Hazır Bulud paketləri 

 2.3: ESP və xidmətlərin təsviri: biznes üçün hazır təcrübə modulları üçün yanaşma təyin edilib 

 3.3.2: Əsas SDM xidmətləri: “İnformasiya Xidmətləri” 

 3.8: Yeni müştəri öhdəlikləri  

Dəyişikliklər: 

 2.3.2: Müəssisə Strategiyası xidmət modullarının təsviri üzrə yeniləmələri 

 2.4: Məsləhət xidmətləri üçün təyin edilmiş ESP 

 3.1: Təkmil həll yolları paketləri: “konfiqurasiya oluna bilən paket ilə birlikdə mövcuddur” əlavə 

edilib 

 3.1: Tərtibatçıya yönəlmiş paketlərin təsviri 

 3.3.1: Qiymətləndirmə xidmətləri: - Xidmət kimi RAP Plyus; Əməliyyat Xidmətləri: POP 

 3.3.2: Xidmətlərin göstərilməsinin idarə olunması – ADM əlavə edilib 

 3.3.2: Onlayn SDM fəaliyyətlərinə dair bütün istinadlar ADM Məhsulun Əhatə Dairəsindən sonra 

əlavə bölməyə köçürülüb; MIRP istinadı silinib; xidmət baxış dili əlavə edilib 

 3.4.2: Fərdi Dəstək – ilkin şərtlər və məhdudiyyətlər yenilənib; tərəfdaşa yönəlmiş həll məlumatı 

əlavə edilib 

Silinmələr: 

 2.3.2: Müəssisə Strategiyası xidmət modulları 

o Mobil İş Qüvvəsinin Aktivləşdirilməsi 

o Verilənlər Mərkəzinin Müasirləşdirilməsi 

o Verilənlər Platformasının Müasirləşdirilməsi 

 3.3.1: Qiymətləndirmə xidmətləri – Risk və Durumun Qiymətləndirilməsi Proqramı (RAP) 

 3.3.3: Azure və O365 istinadları 
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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 

 

Sentyabr 2014 

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 Architect-ə 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 

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 
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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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