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 المستند هذا حول 1
 .Microsoft من للشراء المتوفرة االحترافية الخدمات عن معلومات Microsoft من المؤسسة بخدمات الخاص الخدمات وصف لك يوفر

 سيتم. بك المنوطة المسؤوليات على عالوة   والقيود المسؤولية وإخالء أساسية متطلبات أي ذلك في بما تشتريها، التي الخدمات بأوصاف اإللمام الرجاء

 . ويتضمنه المستند هذا إلى يشير والذي به معمول آخر خدمات بيان أو المؤسسة خدمات عمل أمر في تشتريها التي الخدمات إدراج

 بممثل االتصال الرجاء موقعك، في للشراء المتوفرة الخدمات حول التفاصيل على لالطالع. عالمي ا متاحة المستند هذا في المدرجة الخدمات كل ليست

 .للتغيير المتاحة الخدمات تخضع. معه تتعامل الذي Microsoft خدمات
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 االستشارية الخدمات 2
 الشراء كيفية 2.1

 .للشراء المتوفرة الخدمات يلي فيما. فردي بشكل محددة خدمات أو كحزمة االستشارية الخدمات شراء يمكن

 التعريف الخدمة.

  المؤسسة إستراتيجية

 المؤسسة

 خالل من األعمال قيمة تجاه العمالء Microsoft من المؤسسة إستراتيجية خدمات تحفز

 الهاتف على أولي بشكل يعتمد عالم في التقنية في استثمارهم من قيمة أقصى تحقيق في مساعدتهم

 .السحابية والخدمات المحمول

 Businessالمؤسسة إستراتيجية

Ready Cloud 

 الذي Microsoft خدمات تقديم فريق ويدعمها المؤسسة مهندس يقودها أسابيع 10 لمدة مشاركة

 من المنافسة في االمتياز وكسب الحديثة األعمال عمليات لتمكين جديدة طرق إيجاد في يساعدك

 عمليات تمكين على هذا سيعمل. وتطبيقها Microsoft من السحابية الخدمة حلول استكشاف خالل

 المشاريع قائمة المشاركة توفر .المنافسة في االمتياز كسب في تساعدك التي الحديثة األعمال

 وتقليل أعمالك تنمية في لمساعدتك األساسية والبنية والمنصة التطبيقات معلومات من األوسع

 .الكبيرة المعلومات تقنية نشر بمشروعات المرتبطة المخاطر وتفادي التكلفة

 Businessالمؤسسة إستراتيجية

Ready Mobile 

 الذي Microsoft خدمات تقديم فريق ويدعمها المؤسسة مهندس يقودها أسابيع 10 لمدة مشاركة

 المؤسسة مستوى على الحلول ويقدم النهائي والمستخدم المستهلك تجربة لتحسين التوجيهات يقدم

 األعمال سيناريوهات وتقديم للمستخدمين" المؤسسة عبر الحركة سهولة" تمكين في للمساعدة

 العمل أهداف تلبي التي السيناريوهات تخيل في المشاركة هذه تساعدك .جيدة وإدارة آمن بأسلوب

 هذه إلنجاز التقنية استخدام كيفية حول للتحقيق وقابلة واقعية طريق خارطة وضع مع اإلستراتيجية

 .األهداف

 Businessالمؤسسة إستراتيجية

Ready Productivity 

 الذي Microsoft خدمات تقديم فريق ويدعمها المؤسسة مهندس يقودها أسابيع 10 لمدة مشاركة

 في السيناريوهات وتخيل المؤسسة عبر لالتصال للموظفين بارزة تجارب تقديم في العمالء يساعد

 حول للتحقيق وقابلة واقعية طريق خارطة وضع مع اإلستراتيجية األهداف تلبي التي العمل إنتاجية

 .الراسخين والموثوقية األمان من سياق في المطلوبة، األهداف لتلبية التقنية استخدام كيفية

 

  . بك الخاص العمل أمر في مدرجة تراها قد التي العناصر إلى يشير : المفتاح رمز

 الحزمة أوصاف 2.2

 المؤسسة إستراتيجية برنامج 2.2.1

 يتضمنها التي والميزات للوحدات وصف ا وستجد. فردية خدمة كوحدات أو( الخدمات من مجموعة) كحزمة المؤسسة إستراتيجية برنامج شراء يمكن

 ."الخدمات ووصف المؤسسة إستراتيجية برنامج" ،2.3 المقطع في البرنامج

 الحزم

 المؤسسة بإستراتيجية االتصال 

 المشمولة الخدمات البند

 خدمات تقديم وفريق Microsoft مهندس به قام ما مجموع في سنوي ا ساعة 400 إلى يصل ما Microsoft مهندس

 المؤسسة



 االستشارية الخدمات  وصف الخدمات

Page   5 

 المؤسسة إستراتيجية خدمة وحدات
 ،2.3.2 المقطع في المبينة التسع المؤسسة إستراتيجية خدمة وحدات من وحدات ثالث إلى يصل ما

 الخدمة تقديم خطة في معك والموثقة عليها المتفق" المؤسسة إستراتيجية خدمة وحدات"

 البرنامج ميزات

 الخدمة تقديم خطة

 المؤسسة إستراتيجية شبكة

 المؤسسة إستراتيجية مكتبة

 المؤسسة إستراتيجية أساسيات 

 المشمولة الخدمات البند

 خدمات تقديم وفريق Microsoft مهندس به قام ما مجموع في سنوي ا ساعة 800 إلى يصل ما Microsoft مهندس

 المؤسسة

 المؤسسة إستراتيجية خدمة وحدات
 خدمة وحدات" ،2.3.2 المقطع في المبينة التسع المؤسسة إستراتيجية خدمة وحدات من مجموعة أي

 الخدمة تقديم خطة في معك والموثقة عليها المتفق" المؤسسة إستراتيجية

 البرنامج ميزات

 الخدمة تقديم خطة

 المؤسسة إستراتيجية شبكة

 المؤسسة إستراتيجية مكتبة

 المؤسسة إستراتيجية مشاريع قائمة 

 المشمولة الخدمات البند

 خدمات تقديم وفريق Microsoft مهندس به قام ما مجموع في سنوي ا ساعة 1600 إلى يصل ما Microsoft مهندس

 المؤسسة

 المؤسسة إستراتيجية خدمة وحدات
 خدمة وحدات" ،2.3.2 المقطع في المبينة التسع المؤسسة إستراتيجية خدمة وحدات من مجموعة أي

 الخدمة تقديم خطة في معك والموثقة عليها المتفق" المؤسسة إستراتيجية

 البرنامج ميزات

 الخدمة تقديم خطة

 المؤسسة إستراتيجية شبكة

 المؤسسة إستراتيجية مكتبة

 الفردية الوحدات

 ،"المؤسسة إستراتيجية خدمة وحدات" ،2.3.2 المقطع في مبين هو كما وذلك المؤسسة إستراتيجية خدمة وحدات من مجموعة أي شراء لك يجوز

 .متطلباتك تلبي بحيث اختيارها يمكن والتي

 المشمولة الخدمات البند

 العمل أمر في المحدد الساعات لعدد Microsoft مهندسي أحد من الخدمات Microsoft مهندس

 المؤسسة إستراتيجية خدمة وحدات
 خدمة وحدات" ،2.3.2 المقطع في المبينة المؤسسة، إستراتيجية خدمة وحدات من أكثر أو وحدة تقديم

 العمل أمر في موضح هو كما" المؤسسة إستراتيجية
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 (BRP) اإلنتاجية أو (BRM) المحمول الهاتف أو (BRC) السحابة: المؤسسة إستراتيجية من للعمل المعدة المشاركة 2.2.2

 الحزم

 المؤسسة إستراتيجية خطة في للعمل المعدة المشاركة: 

 المشمولة الخدمات البند

 المؤسسة خدمات تقديم وفريق Microsoft مهندس به قام ما مجموع في ساعة 480 إلى يصل ما Microsoft مهندس

 الحزمة وحدات منهجية

ا يضع" الذي العميل يساعد ا حلم  ا يبدأ"و" كبير   فجوات وحل القيمة، حساب كيفية عرض في" صغير 

GRCP، العمل رؤية لتحقيق تغيير خطة وبناء. 

 محدد تقنية نطاق على تركز محددة نتائج وذات ثابت سعر ذات خدمات بها المعمول الخدمة وحدات تعد

 : مراحل ذات ثابتة منهجية باستخدام الخدمة تقديم خطة في الموثقة المطلوبة العمل كمية أو

 في الموظفون سيساعد :األولويات تحديد Microsoft العمل سيناريوهات تخيل على العميل 

  .العميل جاهزية وتقييم األولوية وإعطائها بالصناعة الخاصة

 موظفو سيقدم .الخطة Microsoft األولوية ذات للسيناريوهات هندسية وتوصيات خيارات 

 .األولي والتصميم العمل وحالة

 والمخاطرة الحاكمة القواعد أطر حول معلومات تتضمن للعميل تقديمها يتم خطة .األداء 

 .المعلومات تقنية اكتمال على بناء - المطلوبة الحالة إلنجاز طريق خارطة واالمتثال؛

 

 البرنامج ميزات

 الخدمة تقديم خطة

 المؤسسة إستراتيجية شبكة

 المؤسسة إستراتيجية مكتبة

 الخدمات ووصف المؤسسة إستراتيجية برنامج 2.3

 المراحل لتحديد خدمات تقديم خطة ويوفر Microsoft مهندسي أحد ينشئ فردية، خدمة كوحدات أم كحزمة المؤسسة إستراتيجية تشتري أكنت سواء

 وفق ا التقدم حالة عن شهرية تحديثات Microsoft مهندس يقدم. للخطة وفق ا التقدم حالة لتتبع والقواعد والبيانات العمليات وإعداد واألهداف الرئيسية

 بتضمين Microsoft خدمة تقديم فريق يقوم أن يمكن. الخدمات تقديم استكمال على يعمل الذي Microsoft خدمة تقديم فريق إدارة ويتولى للخطة

 المحددة والتوجيهات العملية النصيحة تقديم أو الموضوعية الخبرة مع التقديم إلكمال المتميزة الخدمات ومراكز Microsoft خدمات مراكز من موارد

 .Microsoft من المرجعية والبنيات التقنيات حول

 المؤسسة إستراتيجية برنامج خدمات 2.3.1

 :المهمة لمدة وذلك التالية البرنامج ميزات تضمين يتم أعاله، المحددة الحزم إحدى شراء عند

 .Microsoft في والتطوير البحث مجموعات في بالموضوع الخبرة بذوي Microsoft مهندس خالل من اتصال :المؤسسة إستراتيجية شبكة

 وهندسة مرجعية ونماذج ووسائل المعيارية واألدوات الصناعة مجال في الرؤى تشمل المواد من غنية مجموعة :المؤسسة إستراتيجية مكتبة

 .والمؤسسة التكنولوجيا

 المؤسسة إستراتيجية خدمة وحدات 2.3.2

 : المتوفرة الخدمة وحدات يلي فيما

 تخلق التي السيناريوهات لتحديد واالبتكار التفكير عملية عبر واألعمال المعلومات بتقنية المعنيين تقود عمل ورشة: القيمة اكتشاف عمل ورش 

 . جدد عمالء وجذب األعمال نمو في يساعد مما القيمة تحقيق فرص
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 اتفاقية قيمة خطة Enterprise: وأجهزة برامج في استثماراتك أعمال قيمة تقيم التي والمبادرات طريق خارطة تقدم Microsoft، ذلك في بما 

 .واعتمادها االستثمارات نشر وقت إلسراع التوصيات من سلسلة

 المشاريع قائمة تحسين:  

 وقوائم المعلومات تقنية وخدمات اإلمكانات ذلك في بما) لديك المعلومات تقنية مشاريع قوائم تقييم إلى يستند تقرير :المشاريع قائمة تحسين 

 سياق في المحددة المشاريع قوائم تنظيم بغرض وخدماتها Microsoft أجهزة من االستفادة فرص تحدد التي( الحالية البرامج/المشاريع

 .تتبناها التي الحالية العمل إستراتيجية

 الحلول وهندسة العمل حمل خصائص وتحليل البرمجية التطبيقات مشاريع قائمة تقييم إلى يستند تقرير :التطبيقات مشاريع قائمة تحسين 

 .اإلنترنت على المستضافة التطبيقات خيارات ذلك في بما المستهدفة للتطبيقات المستقبلي التوزيع بشأن توصيات توفر التي

 مقابل تقييمه ويتم الحيوية، الهندسة خيارات يتناول المؤسسة مستوى على والتوصيات التطبيقات هندسة لتعريف مستند :الهندسة وتوصيات خيارات 

 .والقيود المعلومات تقنية ومعايير الهندسة ومبادئ البرنامج اتفاقية

 العنوان تحت المبينة الطريق وخارطة التوصيات لدعم واإلدارة القيمة أداء وبطاقات واعتماد تغيير وتوجيهات تفصيلية برنامج خطة :القيمة خطة 

 ". الهندسة وتوصيات خيارات"

 المقترح األعمال لسيناريو للقياس القابلة والميزات المتوقعة للتكاليف المالي التحليل على يعتمد األعمال، لقيمة نموذج :العمل حالة تطوير. 

 المراقبة وتوفير( والدعم التدريب أو واالستعداد االتصاالت ذلك في بما) واالعتماد التغيير خطة تنفيذ في لمساعدتك وحدة :واالعتماد التغير إدارة 

 .أكثر أو مبادرة من تنشأ قد التي المخاطر وتقليل التقارير ورفع االعتماد على

 بها، الخاصة الداخلية القياس وأنظمة الموضوعة الرئيسية األداء مؤشرات مقابل المبادرة في إحرازه تم الذي التقدم ويتتبع يقيس تقرير :القيمة إدارة 

 .األعمال ومراجعات األداء وبطاقات االلتزامات مثل

 محددة، حاكمة قواعد بنية على بناء تقارير وتقديم البرنامج حالة مراقبة لك يتيح عمل إطار :للبرنامج واالمتثال والمخاطر الحاكمة القواعد إدارة 

 .البرنامج عمر فترة طوال بفاعلية القرار اتخاذ عملية لتسهيل المراجعة، ومجالس التوجيه لجان المثال، سبيل على

 والقيود المسؤولية إخالء 2.4

 :التالية والقيود المسؤولية إخالء على للخدمات تقديمنا يعتمد 

 تقنيات بنشر المتعلق واإلرشاد النصح من االستشارية للخدمات المؤسسة إستراتيجية برنامج يتألف Microsoft فقط واستخدامها. 

 وتوصيات وتوجيه نصيحة تتجاهل أو ستتبع كنت إذا فيما الخاص تقديرك على بناء باالختيار تقوم Microsoft. 

 مستقل بشكل شراؤها ويجب االستشارية الخدمات في مشمولة غير المنتج تراخيص. 

 تقدم ال Microsoft توصيات أو توجيه أو نصيحة التباع نتيجة تحققها قد التي للنتائج كفاالت أو ضمانات أو تصريحات أي 

Microsoft. 

 إصالح بشأن دعم على الحصول أو المشاكل حل أو المنتج نشر على االستشارية للخدمات المؤسسة إستراتيجية برنامج يشتمل ال 

 الموضحة الخدمات تتجاوز التي الهندسية أو الفنية االستشارات أو Microsoft لشركة التابع غير المصدر رمز مراجعة أو األعطال

 .أعاله

 لـ تابعة غير مصدر برمجية تعليمة ألي بالنسبة Microsoft، أو العملية تفريغ مثل فقط، الثنائية البيانات تحليل على خدماتنا تقتصر 

 .االتصال شبكة مراقب تتبع

 تكاليف على ستحاسب فإنك مسبق ا، تكلفتها دفع يتم وال متبادل باتفاق للموقع الخدمات تقديم فريق وموارد Microsoft مهندسي زيارات تكون عندما

 .المعقولة والسفر المعيشة

 مسؤولياتك 2.5

 :الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما المدة، طوال مشاركتك على التزاماتنا وأداء االستشارية المهام نجاح يعتمد

 باإلنترنت واالتصال والبرامج األجهزة ذلك في بما والموارد، المعلومات تكنولوجيا عمل وطاقم لك التابعين الممثلين توافر مدى 

 .المكتب ومساحة

 الخدمات تقديم فريق جانب من المطلوب النحو على المناسب الوقت في وكاملة دقيقة معلومات بتوفير قيامك. 
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 مؤسستك تخص معلومات إلى الوصول. 

 وبفاعلية المناسب الوقت في إليك المسندة المسؤوليات إكمال. 

 المناسب الوقت في اإلدارة قبل من المتخذة والموافقات القرارات. 

 المتعهدون أو الموظفون يتكبدها التي والنفقات السفر مصاريف دفع. 
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 الدعم خدمات 3
 الشراء كيفية 3.1

 .أدناه موضحة المتوفرة الحزم وستجد الفردية، الخدمات من كحزمة Premier دعم شراء يمكن

 التعريف  الخدمة

 عبر والخدمات المدعومة التجارية Microsoft منتجات لجميع الدعم توفر التي الخدمات من مجموعة المؤسسة عبر الحزم

ا يكون منهما أي أو اإلنترنت  .للتكوين وقابلة ثابتة حزمة خيارات تتوفر. مؤسستك داخل مستخدم 

 على لديك الموجود العمل طاقم ويساعد التطوير على يرّكز خدمة خيار هو للمطورين Premier دعم بالمطور المتعلقة الحزم

 .ودعمها ونشرها Microsoft تقنية باستخدام إنشاؤها تم التي التطبيقات إنشاء

 المعلومات تكنولوجيا نظام أو بعينه Microsoft منتجات أحد تغطي التي الدعم خدمات من حزمة  الحاللحلول المحّسنةحزم 

 .للتكوين القابلة الحزمة مع تتوفر. للعميل

 

  . بك الخاص العمل أمر في مدرجة تراها قد التي العناصر إلى يشير : المفتاح رمز

 الحزمة أوصاف 3.2

 المؤسسة عبر الحزم 3.2.1

 (.محددة لفترة مسبق ا محددة خدمات) ثابتة حزم أو( متطلباتك لتلبية مصمم) للتكوين قابل: يلي ما على المؤسسة عبر الحزم خيارات تشتمل

 للتكوين قابلة حزمة

 .متطلباتك لتلبية أعاله المدرجة البنود من دعم حزمة تخصيص يتم

 المتوفرة الخدمات البند

 بك الخاصة الدعم حزمة في لتضمينها متوفرة" الوقائية الخدمات3.3.1 " المقطع في الموضحة الخدمات الوقائية الخدمات

 .الحزم جميع في مضمنة الخدمة تقديم إدارة

 "الخدمة تقديم إدارة3.3.2 " المقطع في موضح هو كما الخدمة ومستوى التقديم نموذج تخصيص يتم

 بك الخاصة الدعم حزمة في لتضمينها متوفرة" التفاعلية الخدمات3.3.3 " المقطع في الموضحة الخدمات التفاعلية الخدمات

 الدعم حزمة في تضمينها يمكن" المحسنة الخدمات3.4 " المقطع في الموضحة اإلضافية، الخدمات المحّسنة الخدمات

 بك الخاصة
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 الثابتة الحزمة

 .واحد عام لمدة اإلدخال مستوى على محددة الدعم خدمات من حزمة

 المشمولة الخدمات البند

  "كخدمة والسالمة المخاطر تقييم برنامج" من واحد عدد الوقائية الخدمات

 في موضح هو كما وذلك مجمع، نموذج خالل من وتقديمه ،Core أساسي خدمة مستوى تضمين يتم الخدمة تقديم إدارة

 "الخدمات تقديم إدارة3.3.2 " المقطع

 "المشكالت حل دعم" من ساعة 20 إلى يصل ما التفاعلية الخدمات

 

 

 المحّسنة الحلول 3.2.2

 .المتوفرة الخدمات ستجد يلي وفيما للعميل، المعلومات تقنية نظام أو بعينه Microsoft منتجات أحد المحسنة الحلول حزم تغطي

 الوصف البند

 المهام أعمال( حلول) حل ضمن ترد التي Microsoft منتجات من محددة لمجموعة الدعم من أعلى مستوى توفر Premier الحرجة المهام

  "Premier الحرجة المهام3.5.1 " المقطع في واردة وهي الحرجة

 

 الخدمات وصف 3.3

 .البند هذا في بك الخاصة Premier دعم حزمة لتكوين جمعها تم التي البنود بيان تم

 الوقائية الخدمات 3.3.1

 توافر من التأكد في للمساعدة الخدمة تقديم قبل عادة   جدولتها ويتم Microsoft بيئة في مشكالت وقوع دون الحيلولة على الوقائية الخدمات تساعد

 .الموارد

 التقييم خدمات

 .التحسين فرص لتحديد األساسية البنية أو الدعم وثائق مراجعة التقييم خدمات توفر

 بشركة يعمل موظف مع مباشرة مشاركة :التقييم برنامج Microsoft أو التقني التطبيق أو التصميم عن تقييم لتنفيذ معك يتعاون الذي 

 الموظفون هؤالء يعمل .بنا الخاصة بها الموصى الممارسات مقابل Microsoft لتقنيات المؤسسي التغيير إدارة أو العمليات تغيير إدارة

ا تتلقى قد الخدمة، نهاية وفي. المحتملة المشكالت لمعالجة  .الحإص خطة به ومرفق ا البيئة عن التقني التقييم على يحتوي تقرير 

 تقنية تنفيذ مراجعة :السالمة اختبار Microsoft مهندس يخطط .بها الموصى الممارسات مقابل بك الخاصة Microsoft للمشاركة 

 .االنتهاء فور تقرير وتقديم البيانات وتحليل المراجعة وإجراء معك، السالمة اختبار في

 تقنية لتطبيق تلقائي تقييم (:كخدمة والسالمة المخاطر تقييم برنامج) كخدمة والسالمة المخاطر تقييم برنامج Microsoft، جمع مع 

 .المعالجة وتوصيات بحثنا نتائج حول بتقرير بتزويدك ونقوم ،Microsoft قِبل من المجمعة البيانات تحليل يتم .بُعد عن البيانات

 كخدمة والسالمة المخاطر تقييم برنامج Plus (برنامج RAP كخدمة Plus:) وتتبعه كخدمة والسالمة المخاطر تقييم برنامج تقديم يتم 

 .المعرفة ونقل المعالجة تخطيط على تركز موقعك في النظام لتحسين مخصصة عمل ورشة

 تقنية لتنفيذ تلقائي تقييم :اتصال بدون التقييم Microsoft، مهندس قِبل من بُعد عن جمعها تم التي البيانات مع Microsoft المتواجد 

 حول بتقرير بتزويدك ونقوم العمل، مكان في موجودة أدوات باستخدام Microsoft قِبل من تحليلها يتم جمعها تم التي البيانات .موقعك في

 .المعالجة وتوصيات بحثنا نتائج



 خدمات الدعم وصف الخدمات

Page   11 

 تقرير على تحصل الخدمة، نهاية في .الحوسبة بيئة إلى الوصول مؤسستك منح كيفية حول وعملية تقنية مراجعة :األمان تقييم برنامج 

 .المخاطر حجم من للحد واإلرشاد المحددة األمان مخاطر حول تحليلنا على يحتوي

 التعليم خدمات

 .الدعم لطاقم والتشغيلية الفنية المهارات تعزيز في التعليم خدمات تساعد

 ويقدمها الدعم، وموضوعات المنتج ومناقشة، محاضرة صورة في تكون التي الواحد، اليوم جلسات تغطى ما عادة :تثقيفية محاضرات 

 .اإلنترنت عبر أو شخصي ا بحضوره سواء Microsoft مهندس

 يطورها التي العمل ورشة مكتبة من اإلنترنت عبر التدريب مواد من مجموعة إلى الوصول االشتراك يمنح :الطلب حسب االشتراكات 

 .الواحد المقعد أساس على االشتراكات بيع ويتم. Microsoft مهندسو

 تستضيف :الويب نشرات Microsoft أساس على الويب نشرات شراء يمكن .اإلنترنت عبر بُعد عن الجمهور إلى تُقدم تعليمية جلسات 

 . بك الخاص العمل أمر في محدد هو كما وذلك لمؤسستك، مخصصة تقديم كعملية أو الحضور

 تقنية موضوعات من واسعة مجموعة مع ومتقدمة عملية تقنية تدريب جلسات تتوفر :العمل ورش Microsoft ،يقدمها والتي والدعم 

 مخصصة تقديم كعملية أو الحضور أساس على العمل ورش شراء يمكن .اإلنترنت عبر أو شخصية بصورة Microsoft مهندسي أحد

 .Microsoft من صريح كتابي إذن دون العمل ورش تسجيل يمكن ال. بك الخاص العمل أمر في محدد هو كما وذلك لمؤسستك،

 التشغيل خدمات

 .العمل أهداف تحقيق ضمان في للمساعدة واألشخاص والعمليات بالتقنية المتعلقة والمشكالت المخاطر إدارة في التشغيل خدمات تساعد

 ا ذلك كان متى :المعامل خدمات  في لمساعدتك معملية منشأة إلى الوصول إمكانية لك Microsoft تتيح الجغرافي، موقعك في متوافر 

 .وترحيلها لها أولية نماذج وضع في وكذلك واختبارها أدائها وتقييم Microsoft منتجات تطوير بأنشطة القيام

 مهندس مع مباشرة مشاركة :الخدمة تجهيز مسّرع Microsoft الترقية أو الترحيل أو النشر بشأن المساعدة لتوفير معك يعمل الذي .

 .Microsoft منتجات باستخدام اإلنتاج عمل حمل أو مفهوم إثبات من والتحقق التخطيط في المساعدة على ذلك يشتمل أن ويمكن

 إنشاء على الخدمة هذه تساعد .الخوادم أحداث إدارة عمليات لضبط الفنية العمليات مراقبة وأدوات توصيات تقديم :الوقائية المراقبة 

 .مستديم هندسة لفريق تصميم وإنشاء الرئيسية للمشكلة مراجعات وإجراء األحداث مصفوفات

 الوقائية العمليات برامج (POP): مقابل لديك، العمل طاقم مع أُجريت التشغيلية، عملياتك أو التنفيذ أو التصميم أو للتخطيط مراجعة 

 .الدعم مسؤول خالل من بُعد عن أو الموقع في إما إجراؤها ويتم بها، الموصى الممارسات

 مهندس مع مباشر عمل :جنب إلى جنبًا المعالجة Microsoft يتم. التقييم خدمة أثناء إليها التوصل تم التي النتائج معالجة على معك يتعاون الذي 

 .الهندسي الطاقم مع بالشراكة تقديمه ويتم بك، الخاص العمل أمر في باأليام مشاركة كل مدة تحديد

 المخصصة الوقائية الخدمات 

 األعمال هذه قياس ويتم. المستند هذا في ذكرها يتم لم والتي اإلنترنت، عبر أو شخصي ا توجيهك، على بناء الخدمات، لتقديم موظفينا مع العمل

 .باأليام وتسعيرها

 :يلي كما هي المخصصة الوقائية للخدمات التركيز مجاالت إن

 التقييم خدمات  

 التعليم خدمات 

 التشغيل خدمات  

 الدعم مساعدة 

 الموضحة الوقائية الخدمات من أكثر أو واحدة بخدمة الساعات هذه مبادلة يمكن. الدعم بشأن مساعدة ساعات من ككمية الوقائية الخدمات بيع يجوز 

 ساعات من مالئم عدد باستقطاع سنقوم الوقائية، الخدمة جدولة بعد. معه تتعامل الذي Microsoft خدمات ممثل من المقدمة الحالية باألسعار أعاله،

 من نوع ا طلبت فإن. للخدمة الثابتة الرسوم أو اليومي األجر قيمة يغطي بما الساعات، من عدد أقرب إلى وتقريبها رصيدك، من الدعم بشأن المساعدة

 توفرت متى البديلة الخدمة هذه مع بالفعل شراؤها تم التي الساعات استخدام لك يجوز آخر، بنوع استبداله في وترغب الدعم مساعدة خدمة أنواع

 .الخدمة تقديم مدير مع وباالتفاق
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 الخدمة تقديم إدارة 3.3.2

 الخدمة تقديم إدارة 

ا يسمى الجغرافية، المناطق بعض في .(SDM) الخدمة تقديم مدير جانب من وبدؤها Premier دعم حزم كل تنسيق يتم  الوظيفي المسمى هذا أيض 

 توفير يتم ،المطورين على المرتكزة الحزمو للمطورين Premier بدعم يتعلق فيما. (SAM) الدعم حساب مدير أو (TAM) الفني الحساب مدير باسم

 الخدمة تقديم تنقيح يتم قد .المطور تقنيات وفهم التطوير صناعة في واسعة خبرة يمتلك الذي (ADM) التطبيق إدارة مدير بواسطة الخدمة تقديم إدارة

ا التقديم نموذج يكون بك، الخاص العمل أمر في ذلك خالف على ينص لم إذا. الجغرافي والموقع الخدمة ومستوى الخدمة تقديم لنموذج وفق ا  مخصص 

 .األساسي هو الخدمة مستوى ويكون

 التقديم نموذج

 التعريف البند

 بُعد عن األفراد من مجموعة عبر يُنفذ ُمجمع

ا يقدم محدد شخص خالل من بُعد، عن أو الموقع في سواء الجزئي، الدوام أساس على يُقدم معين  لعمالء خدمات أيض 

 .آخرين Microsoft Premier دعم

 Microsoft Premier دعم عميل على فقط يركز محدد شخص خالل من بُعد، عن أو الموقع في سواء يُقدم، مخصص

 .واحد

 الخدمة مستوى

 التعريف البند

 بشأن هام دعم وتوجيه ومراجعاتها الخدمة تقديم وتخطيط الخدمة عن مقدمة بجانب العام، التنسيق على يشتمل أساسي

 .الخدمة في االشتراك وإدارة المعلومات وخدمات األزمات وإدارة األحداث وإدارة األمان

 المبدئي والتقييم للمعالجة التخطيط بجانب األساسية، الخدمات جميع على يشتمل قياسي

 اإلنترنت عبر وخدماتها Microsoft منتجات حياة دورة معرفة بجانب القياسية، الخدمات جميع على يشتمل ممتد

 .للعمليات الموجه واإلرشاد بشأنها، والتوجيه األحداث اتجاه وتحليل

 

 المجال تفاصيل

 :الخدمة تقديم إدارة من األساسي المستوى يشترون الذين للعمالء التالية الخدمات تتوفر

 كيفية وعرض لها والتخطيط الوقائية الخدمات تحديد كيفية شرح وتشمل ،Premier دعم خدمات على عامة نظرة :الخدمة عن مقدمة

 . المتوفرة األدوات من االستفادة مع الُمساعدة التفاعلية الدعم طلبات تسجيل

 فريقك مع بالتعاون إعدادها يتم مخصصة خدمة خطة تشمل التي Premier الدعم لخدمات األساس هي :(SDP) الخدمة تقديم خطة

 مدة طوال احتياجاتك أساس على وضبطها الخدمة تقديم خطة مراقبة على نعمل نحن .التطبيق هذا وموعد الخدمات تطبيق طريقة لتحديد

 .الخدمة

 تعليقاتك ومراجعة وتحسينه، تقديمه تم بما وإخطارك الماضية، الفترة خالل الخدمات مراجعة على متواصل بشكل نعمل :الخدمة مراجعات

 ميدانية أو ظاهرية ولقاءات العمل لحالة قياسية تقارير من هذه المراجعة عمليات تتألف .مطلوبة تكون قد تعديالت أو إجراءات أية ومناقشة

ا كان إذا) العمل حالة بشأن  حالة بك الخاصة الخدمة مراجعات فستتضمن اإلنترنت، عبر خدمات لديك كانت إذا (.الموقع إلى بالسفر مصرح 

 لعملية ذلك يحتاج قد لكن متوفر، الخدمة مراجعة تخصيص أن كما. التشغيل وقت معلومات إلى باإلضافة الخدمة وأحداث الخدمة طلبات

 . المشتراة الخدمات في المضمن الخدمة تقديم إدارة لمستوى تبع ا إضافية، شراء
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 مخصص، أو معين خدمة تقديم مدير لديك كان إذا .Microsoft من مهمة أمان نشرات بتوفر إخطار :األمان دعم بشأن هام توجيه

 .المعلومات لتقنية األساسية البنية على المعلومات هذه أثر تقييم في المدير هذا فسيساعدك

 تطوير هذا يتضمن قد .الجودة عالية دعم وخدمات سريعة حلول لتقديم الدعم أحداث على باإلشراف الخدمة تقديم مدير يقوم :األحداث إدارة

 وقوع بعد األساسي السبب تحليل وتيسير األحداث أثناء الحالة لتحديثات الرئيسية االتصال جهة على والتعرف للحدث االستجابة خطط

ا هذا يتضمن فقد اإلنترنت، عبر خدمات لديك كانت إذا .الحدث  .(SLA) الخدمة مستوى واتفاقية الحدث لسبب ملخص 

 التي الحاالت في الحرجة المواقف ومديري الخدمة تقديم مديري مع المشكلة أصل بشأن الساعة مدار على واستجابة تواصل :األزمات إدارة

 .العمل في حادة مشكالت فيها تواجه

. ببيئتك المتعلقة Microsoft وخدمات منتجات على تركز التي والموارد اإللكترونية والمواقع اإلخبارية النشرات تقديم :المعلومات خدمات

 قاعدة مقاالت ومراجع وإصالحها األخطاء استكشاف وأدوات Microsoft تقنيات حول التشغيلية والمعلومات الدعم ذلك يتضمن قد

 .المعارف

 المتعلقة المشكالت تصعيد في الخدمة تقديم مدير يساعد قد اإلنترنت، عبر خدمات لديهم الذين للعمالء بالنسبة :الخدمة اشتراك إدارة

 .الفواتير وإصدار الحساب وتقديم الخدمة مستوى اتفاقية بائتمان الخاصة األسئلة على ويرد اإلنترنت، عبر الخدمات باشتراكات

 :التالية الخدمات إلى باإلضافة األساسي، المستوى خدمات على الخدمة من القياسي المستوى يشترون الذين العمالء سيحصل

 للتنفيذ صالحة خطة وضع في يساعد مما المعلومات، تقنية عمليات بيئة في الخدمة احتياجات على للتعرف استكشافي تقييم :المبدئي التقييم

 تقديم لمدير يمكن اإلنترنت، عبر خدمات لديهم الذين العمالء إلى بالنسبة. المعلومات تقنية لعمليات المأمول الوضع إلى الوصول أجل من

 تقديم مدير يعمل ذلك، إلى إضافة .اإلنترنت عبر بالخدمة المستخدمين التصال المطلوبة للموقع األساسية البنية لتحليل األمر ترتيب الخدمة

 .المخاطر لتقليل المحتملة المعالجة أساليب واقتراح اتصالك على تؤثر قد التي المخاطر لتوثيق لديك العمل فريق مع الخدمة

 تلك توثيق يتم. إجراؤها تم وقائية تقييم عمليات آخر إليه الحاجة عن كشفت وقد تحسين، إلدخال اإلجراءات من عدد دمج :للمعالجة التخطيط

 الخدمة مراجعة عمليات خالل من المتابعة عملية وتجري. الخدمة تقديم خطة ضمن المقترنة المعالجة مع التحسين بشأن كتوجيه النتائج

 .المجدولة

 هذه تخضع. زيارة لكل إضافية تكلفة األمر يتطلب وقد الموقع إلى زيارات الخدمة تقديم مدير يجري :بالموقع الخدمة تقديم إدارة 

 .Microsoft موارد لتوفر الخدمة

 :التالية الخدمات إلى باإلضافة والقياسي، األساسي المستويين في المدرجة الخدمات على الخدمة من الممتد المستوى يشترون الذين العمالء سيحصل

 مع Microsoft مؤسسة داخل التطوير أعمال حول منتظمة تقارير :اإلنترنت عبر خدماتها/Microsoft منتجات حياة دورة معرفة

 .بالنفع عليها وتعود مؤسستك على تسري أن يمكن التي الطريق خارطة أو Microsoft منتجات حياة دورة في تحديثات أي بشأن التوجيه

 واالنقطاعات الخدمة بترقيات( الحاجة حسب أو) شهري ا بيان ا الخدمة تقديم مدير يوفر اإلنترنت، عبر خدمات لديهم الذين للعمالء أما

 .فيها تشترك التي اإلنترنت عبر بالخدمات يتعلق فيما وذلك لها المخطط

 المتعلقة الجوانب على التركيز مع لها تعرضت التي األحداث لمحفوظات أكثر أو مراجعة :بشأنها والتوجيه األحداث اتجاه تحليل

 عن وينتج .المدعومة Microsoft تقنيات من بأي تتصل والتي لدينا والمسجلة العمل على البالغ األثر ذات والتقنيات والعمليات باألشخاص

 إلى كله ذلك ويهدف التقنية، على تغييرات وإدخال األفراد باستعداد يتعلق ما إلى إضافة العمليات، لتحسين بأنشطة للقيام توصيات المراجعة

 .المعلومات تقنية عمليات تكاليف تقليص في مساعدتك

 .بها الموصى العمليات حول األساسية المعلومات تقديم سيتم :للعمليات الموجه اإلرشاد

 

 التفاعلية الخدمات 3.3.3

 :التالية الخدمات من مزيج أي على التفاعلية الخدمات تشتمل أن يمكن

 المشكالت حل دعم (PRS:) منتجات استخدام أثناء تظهر التي المحددة األعراض ذات المشكالت مع التعامل في المساعدة Microsoft، حينما 

 التقديم ومتطلبات المقدرة المبدئية االستجابة وأوقات الخطورة تعريفات وتأتي. Microsoft منتجات هو المشكالت سبب بأن معقولة توقعات توجد

 ."لألحداث االستجابة :" الجدول في بالتفصيل موضحة

 نتيجة المشكلة أن قررنا وإذا ..بك الخاص العمل أمر في المقرة سابق ا المدفوعة الساعات من وتخصم الساعة، بنظام المشكالت حل دعم احتساب يتم 

 على فسنحاسبك معينة، لمشكلة معالجتنا أثناء مسبق ا المدفوعة الساعات نفاد حالة وفي. المشكالت حل دعم ساعات بخصم نقوم فلن برمجي، خطأ حدوث
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 مع بالتعاون طلبك، على بناء   وسنقوم،. إضافية أحداث ألية نستجيب أن قبل مشكالت حل دعم من إضافية ساعات شراء عليك ويتعين المتأخرات

 أن على الموردين، من العديد إنتاج من لمنتجات التفاعلي بالتشغيل المتعلقة المعقدة المشكالت حل في للمساعدة ثالث لطرف تابعين برامج موردي

 .به الخاص المنتج دعم مسؤولية يتحمل الثالث الطرف

 هذه وفق المفتوحة لألحداث المشتراة المشكالت حل دعم ساعات اقتطاع يتم لن. اإلنترنت عبر للخدمات الحاجة حسب المشكالت حل دعم تقديم يتم

 .التقنيات

 توضيح مسؤولية أنت تتحمل .مسؤولياتك جانب إلى المقدرة األولية االستجابة أوقات وكذلك Microsoft في االستجابة مستويات الحدث خطورة تحدد

 فترة أثناء الخطورة مستوى في تغيير إجراء طلب يمكنك .المناسب الخطورة مستوى Microsoft ستعين معنا، وبالتشاور مؤسستك، على العمل تأثير

ا يتطلب العمل تأثير كان إذا ما، حدث  . أقل أو أعلى خطورة مستوى إلى تغيير 

 لألحداث االستجابة: الجدول

 جانبك من المتوقعة االستجابة جانبنا من المتوقعة االستجابة والموقف الخطورة

 1 الخطورة مستوى

 :األعمال على كارثي تأثير

 متابعة يمكن وال أساسية أعمال لعملية تامة خسارة 

 معقول نحو   على العمل

 فورية عناية إلى بحاجة 

 ساعة غضون في هاتفية استجابة أول 

 أقل أو واحدة

 أقرب في موقعك إلى مواردنا انتقال 

 ممكن وقت

 1الخطيرة المواقف مدير تعيين 

 يومي ا ساعة 24 طوال متواصلة جهود 

 2األسبوع مدار على

 داخل للمشكلة سريع تصعيد 

Microsoft المنتجات فرق إلى 

 لدينا التنفيذيين المديرين كبار إعالم 

 بالوضع

 لديك التنفيذيين المديرين كبار إعالم 

 لتقديم المناسبة الموارد تخصيص 

 ساعة 24 خالل المتواصلة الجهود

 2األسبوع مدار على يومي ا

 جهة من سريعان واستجابة وصول 

 التغييرات في التحكم

 فقط الهاتف عبر إرسال 

 A الخطورة مستوى

 :األعمال على خطير تأثير

 الخدمات أداء في بالغ تراجع أو كبيرة خسارة 

 واحدة ساعة خالل العناية يتطلب 

 ساعة غضون في هاتفية استجابة أول 

 أقل أو واحدة

 الحاجة حسب موقعك إلى مواردنا انتقال 

 1الخطيرة المواقف مدير تعيين 

 يومي ا ساعة 24 طوال متواصلة جهود 

 2األسبوع مدار على

 لدينا المديرين كبار إعالم 

 لتقديم المناسبة الموارد تخصيص 

 ساعة 24 خالل المتواصلة الجهود

 2األسبوع مدار على يومي ا

 جهة من سريعان واستجابة وصول 

 التغييرات في التحكم

 اإلدارة إعالم 

 فقط الهاتف عبر إرسال 

 B الخطورة مستوى

 :األعمال على متوسط تأثير

 يمكن الخدمات أداء في متوسط تراجع أو خسارة 

 ضعيف وبأداء معقول نحو   على العمل متابعة معه

 4عمل ساعتي غضون في العناية يتطلب 

 ساعتين غضون في هاتفية استجابة أول 

 أقل أو

 ساعات خالل الالزمة الجهود بذل 

 3,4فقط العمل

 مع للتوافق المناسبة الموارد تخصيص 

 Microsoft جهود

 جهة من سريعان واستجابة وصول 

 4 غضون في التغييرات في التحكم

 عمل ساعات

 الويب أو الهاتف عبر إرسال 

 C الخطورة مستوى

 :األعمال على التأثير من األدنى الحد

 عدم أو للخدمة طفيفة معوقات وجود في العمل 

 أربع غضون في هاتفية استجابة أول 

 أقل أو ساعات

 ساعات خالل الالزمة الجهود بذل 

 فقط 4العمل

 حول دقيقة اتصال جهة معلومات 

 الحالة صاحب

 ساعة 24 غضون في استجابة 



 خدمات الدعم وصف الخدمات

Page   15 

 جانبك من المتوقعة االستجابة جانبنا من المتوقعة االستجابة والموقف الخطورة

 مطلق ا وجودها

 4عمل ساعات أربع غضون في العناية يتطلب 

 الويب أو الهاتف عبر إرسال 

 .والتنسيق بموارد واالستعانة والتصعيد، الحاالت، في االنخراط عبر وذلك لألحداث سريع حل إلى الوصول في للمساعدة معينون أفراد هم الحرجة المواقف مديرو 1

ا تكن لم إذا الخطورة مستوى خفض إلى نحتاج قد 2  .المشكلة حل جهود مواصلة من لتمكيننا المناسبة االستجابات أو الموارد تقديم على قادر 

ِ  لم ما المتحدة والواليات المتحدة والمملكة الكاريبي ومنطقة والوسطى الجنوبية وأمريكا كندا في حالي ا( أيام 7) األسبوع مدار على( ساعة 24) اليوم طوال( ب) بالخطورة الخاصة العمل جهود تتوفر 3  إلى الرجوع ويمكنك. االشتراك العميل يلغ

 .التفاصيل على للحصول الخدمة، تقديم مدير

 .بلدك في طفيف ا اختالف ا العمل ساعات تختلف قد. األسبوع نهاية وعطالت العطالت باستثناء المحلي، الرسمي بالتوقيت م 17:30 إلى 09:00 من أنها على عامة العمل ساعات تُعرف 4

 

 لدى الموارد توفر لمدى الخدمة هذه وتخضع. موقعك في المساعدة التفاعلي الميداني الدعم لك يقدم :الميداني الدعم Microsoft تكلفة تتطلب وقد 

 .الميدانية للزيارة إضافية

 تقنيات مع تتكامل بحيث وتطويرها التطبيقات إنشاء في تساعد :التطوير دعم بشأن المساعدة Microsoft نظام على Microsoft ،األساسي 

 .بك الخاص العمل أمر في مدرج ساعات كمقدار وتُباع وتقنياتها Microsoft تطوير أدوات في وتتخصص

 المطورين تستهدف المخططة غير( أقل أو ساعات 6 حتى عادة   تمتد) األجل قصيرة للمشاكل الهاتف عبر دعم عن عبارة هي :التوجيه خدمات 

 بغرض المعرفة ونقل األساسية األسباب وتحليل واإلرشادات النصائح التوجيه االستشارية خدمات تتضمن وقد .المعلومات تكنولوجيا في والمحترفين

 مدرج ساعات كمقدار التوجيه خدمات وتُباع .النظام تعطل احتمالية وتقلل الشائعة الدعم مشكالت تجنبك بطرق Microsoft تقنيات تنفيذ في مساعدتك

 .لديك العمل أمر في

 المحّسنة الخدمات 3.4

 .إضافية رسوم مقابل Premier دعم حزمة على وتعديالت وملحقات مكملة كبرامج المقطع هذا في الموضحة العناصر تتوفر

 العاجلة الحزم 3.4.1

 العميل لدى العمل أهداف لمعالجة تقادمي بتتابع تقديمها ويتم ،3.3.1 القسم في موصوفة مسبق ا، محددة وقائية خدمات من تتألف :العاجلة الحزم. 

 :إلى خدمات مقدمة عاجلة حزمة كل تتضمن .لديك الخدمة تقديم مدير من متوفرة تقديمها وتتابع معينة حزم في المتضمنة الخدمات حول التفاصيل

 للتقديم الزمني والخط النجاح معايير تعريف 

 المستهدفة البيئة تعريف 

 والمسؤوليات األدوار تقديم 

 تقديمها المطلوب الوقائية الخدمات مناقشة 

 المخصصة الدعم هندسة 3.4.2

 ة المخصص الدعم هندسة(DSE): من بعينها ومنتجات تقنيات لدعم وذلك العادية العمل ساعات خالل مباشرة وقائية مساعدة تتوفر Microsoft 

ا، ساعات كمجموعة المخصصة الدعم هندسة خدمات شراء يتم. بك الخاص العمل بأمر ومدرجة عليها، تتفق التي  الساعات بخصم ونقوم مقدم 

 العملية، بدء اجتماع خالل األطراف اتفاق حسب وتعيينها لها أولوية وتحديد المخصصة الدعم هندسة موارد تخصيص يتم .حسابك من المستخدمة

 أمر في تحديده تم معين دعم موقع في واحد دعم لموقع (DSE) المخصصة الدعم هندسة خدمات تُقدَم .الخدمة تقديم خطة من كجزء توثيقه سيتم والذي

 . بك الخاص العمل

 

 :يلي ما المخصصة الدعم هندسة خدمات في التخصص مجاالت تتضمن

 تقدمها التي التقنيات توفر وزيادة المستقبل في مشكالت وقوع دون للحيلولة وتنفيذها اإلستراتيجيات تطوير في المساعدة 

Microsoft. 

 تقنيات في التعطل من المزيد حدوث دون للحيلولة توصيات وتقديم المتكررة لألحداث األساسي السبب تحديد في المساعدة 

Microsoft المخصصة. 
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 المعلومات تكنولوجيا بيئة وتكوين والمستقبلية، الحالية األعمال بمتطلبات عميقة معرفة تحصيل. 

 بدعم–المرتبطة التسليمات استخدام لتوصيات االستباقي التوثيق Premier، (واختبارات الدعم قابلية مراجعات المثال سبيل على 

 (.ذلك وغير المخاطر تقييم وبرامج العمل وورش السالمة

 لتقنيات والمخططة الحالية التنفيذ عمليات مع والتشغيل النشر أنشطة اتساق على الحفاظ في المساعدة Microsoft. 

 الدعم لطاقم والتشغيلية الفنية المهارات تعزيز. 

 وغير الشبكة ومخطط الكوارث ومواجهة البيئة تكوين لدعم عليها والحفاظ بالعميل الخاصة الوثائق إنشاء على والمساعدة التشجيع 

 .المخصصة Microsoft لتقنيات بالنسبة ذلك

 مخصص دعم 3.4.3

 ا المخصص الدعم يوفر :المخصص الدعم ا محدود ا دعم   الحياة دورة نهاية إلى وصلت التي الخدمات وحزم المنتجات من معينة لمجموعة ومستمر 

 المنتجات تحديد سيتم .Microsoft"، http://support.microsoft.com/lifecycle دعم سياسة" في محدد هو كما لها المخصصة

 .لديك العمل أمر في أجلها من مخصص دعم بشراء قمت التي الخدمات حزم أو/و( واإلصدارات)

 الدعم كان إذا المثال، سبيل على) المخصص الدعم فيه يتوفر يوم أول من بالتسجيل قمت كنت لو كما المخصص الدعم برنامج رسوم حساب يتم

ا Windows Server 2003 SP2 لبرنامج المخصص  فيتم ،2015 أكتوبر 13 في إال بالتسجيل تقم لم ولكنك ،2015 يوليو 15 بتاريخ متوفر 

" المخصص الدعم معيار" بين تحويلها يمكن وال المخصص الدعم في التسجيل رسوم استرداد يمكن ال (.2015 يوليو 15 من البرنامج رسوم حساب

 ".المخصص الدعم أساسيات"و

 :بالخدمة خاصة وقيود أساسية متطلبات

 اتفاقية لديك تكون أن يجب Premier بخدمات يتعلق طلب تقديم لدعم "المشاكل حل دعم" من كافية ساعات وتتضمن المفعول سارية 

" المخصص الدعم" خدمة إنهاء سيتم إنهائها، أو Premier دعم اتفاقية انقضاء حالة وفي. عاجل إصالح لطلب أو المخصص الدعم

 .التاريخ نفس في

  الدعم على الحصول قبل العمل أمر في والمدرجة المسّجلة بالمنتجات يتعلق فيما وتشغيلها خدمة حزمة أحدث تثبيت عليك يتعين 

 .المخصص

 عدد مع مفصلة ترحيل خطة توفير يجب الوصول، أمان ونشرات وتحديثات المسجل( المنتجات) للمنتج المخصص الدعم لمشاركة 

 إمكانية عدم إلى هذه الترحيل خطة تقديم عدم يؤدي وقد .الترحيل اكتمال وتاريخ السنوية ربع النشر وأحداث األحداث/األجهزة

 .المخصص الدعم تسليمات إلى الوصول

 ويجب. عليه معين لمنتج أمان تحديث نشر في العميل يرغب ظاهري، أو فعلي مثيل، أي هو" الجهاز" المخصص، الدعم ألغراض 

 .الفعلي األجهزة عدد بخالف العاجل اإلصالح أو األمان تحديث نشر مرات لعدد مساوي ا األجهزة عدد يكون أن

 الدعم موقع تضمين حالة في وذلك بك، الخاص العمل أمر في عليه المنصوص الدعم( مواقع) موقع في لك المخصص الدعم يتوفر 

 .المثيالت/األجهزة عدد إجمالي في

 إذا .كتابة ذلك غير على االتفاق يتم لم ما المسّجلة، المنتجات من اإلنجليزية باللغة الموجود اإلصدار فقط" المخصص الدعم" يغطي 

 تطبيق يجوز والتي) بالترجمة للقيام الفرصة التاحة الدعم أوقات تمديد يتم فقد اإلنجليزية، غير بلُغة دعم توفير على الطرفان اتفق

 (.بشأنها محلية رسوم

 والمنتج شراؤها يتم التي" المخصص الدعم" خدمة نوع خالل من التسجيل رسوم في باألمان تتعلق التي األمان تحديثات تحديد يتم 

 :أدناه مبين هو كما المسّجل،

o بالنسبة ،2010 يناير 1 قبل بها الخاصة الدعم انتهاء تواريخ تكون التي للمنتجات الدعم يوفر :المخصص الدعم معيار 

 .هامة أو حرجة باعتبارها Microsoft (MSRC) من األمان استجابة مركز خالل من المحددة األمنية الثغرات إلى

o تضمين ويتم ،2010 يناير1  بعد بها الخاصة الدعم انتهاء تواريخ تقع التي للمنتجات الدعم يوفر :المخصص الدعم معيار 

 ويمكنك. حرجة باعتبارها( MSRC مركز) Microsoft من األمان استجابة مركز بواسطة المحددة األمنية الثغرات

 .إضافية رسوم دفع مقابل كهامة MSRC بواسطة تصنيفها يتم التي بالثغرات الصلة ذات األمان تحديثات شراء

http://support.microsoft.com/lifecycle
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o بواسطة تصنيفها يتم التي األمان تحديثات شراء إمكانية توفر :المخصص الدعم أساسيات MSRC مقابل حرجة أنها على 

 .متوفرة غير كمهمة المصنفة األمان تحديثات. تحديث ولكل جهاز لكل إضافية رسوم دفع

 مع سنوي ربع أساس على المخصص الدعم اشتراك إلغاء للعمالء يجوز .المخصص الدعم لفترة األدنى الحد هو واحد سنة ربع 

ا 14 بمدة التالية الفاتورة تاريخ قبل إخطار إرسال  . أدنى كحد يوم 

  ا باألمان تتعلق ال التي العاجلة اإلصالحات تتوفر قد  رسوم مقابل( الزمنية والمنطقة الصيفي بالتوقيت المتعلقة المشاكل مثل،) أيض 

 . إضافية

 المحددة االتصال لجهات( توفرت متى) باألمان تتعلق ال التي العاجلة واإلصالحات األمان تحديثات إلى الوصول لطلب تحتاج ربما 

 يجوز ال .هذه المحددة االتصال( جهات) جهة على إجراؤها يتم تغييرات بأي إخطارنا على الموافقة ينبغي .بواسطتك تعيينها تم التي

 .جانبنا من كتابية موافقة دون تابعة غير أخرى جهات على العاجلة واإلصالحات األمان تحديثات توزيع

  الحصول أو التصميم على تغييرات إجراء أو إضافية وظائف أو ميزات على الحصول طلب خيار" المخصص الدعم" يتضمن ال 

 .للدعم ضمان على

 بعض وجود باحتمالية تقر فإنك العاجلة، باإلصالحات الخاصة طلباتك إلى لالستجابة التجارية الناحية من معقولة جهود ا نبذل أننا رغم 

 األمان تحديثات ذلك في بما توفيرهما، أو باألمان متعلق غير عاجل إصالح أو أمان تحديث إيجاد خاللها يمكن ال التي الحاالت

 . ومهمة حرجة أنها على والمصنّفة

  طرفك من المعيّنة االتصال جهات طريق عن الهاتف عبر المشاكل حل بدعم الخاصة الطلبات جميع إرسال يتعين. 

 من المخصص الدعم تشتري كنت إذا Microsoft ،والتحديثات باألمان المتعلقة غير العاجلة اإلصالحات تطبيق لك فيجوز مباشرة 

 مجمع ترخيص خالل من عليها الحصول تم التي المسجلة( المنتجات) المنتج ذلك في بما المطبقة، المسجلة( المنتجات) للمنتج األمنية

 .Microsoft خدمة موفر ترخيص اتفاقية عبر أو Microsoft من

 يستضيفون الذين الشركاء يعد ال Windows Server خدمة موفر ترخيص اتفاقية برنامج عبر األخرى المسجلة المنتجات أو 

Microsoft (اتفاقية SPLA )عمالئهم من أو أنفسهم من المخصص الدعم لشراء مؤهلين.  

 يلي ما ينطبق الشريك، على المرتكزة الحلول إلى بالنسبة: 

o من لك الصادرة األمان وتحديثات العاجلة اإلصالحات Microsoft فقط لديك الداخلي لالستخدام المخصص الدعم وفق 

 . Microsoft من الدعم لخدمات الفرعي بالتعاقد سار   إثبات مستند لديك كان إذا إال

o الفرديين للعمالء الداخلية األعمال عمليات على العاجلة واإلصالحات األمان لتحديثات الممنوحة الترخيص حقوق وتقتصر 

 . التوزيع إعادة من لمزيد مخصصة غير وهي المخصص، للدعم العاجلة اإلصالحات توزيع إعادة نموذج في المحددين

o المخصصة العاجلة اإلصالحات توزيع إعادة نموذج في المحددين الفرديين عمالئك من كل على العميل سعر ينطبق 

 إلى دفعه عن مسؤوال   تكون الذي المبلغ يساوي. Microsoft من الدعم لخدمات الفرعي التعاقد إثبات مستند مع المرفق

Microsoft وال المخصصة، العاجلة اإلصالحات توزيع إعادة نموذج في محدد فردي عميل لكل األسعار كل مجموع 

 .العمالء كل تجميع خالل من تحديده يتم

o لمصلحة المستضافة بيئتهم في( العاجلة اإلصالحات) العاجل واإلصالح األمان( تحديثات) لتحديث الشريك استخدام يكون 

  .أخرى جهات إلى إضافي بشكل توزيعه يجوز وال فقط المباشرة الشريك

 الموسع العاجل اإلصالح دعم 3.4.4

 لبرامج باألمان المتعلقة غير العاجلة اإلصالحات على الحصول طلب الموسع العاجل اإلصالح دعم لك يتيح :الموسع العاجل اإلصالح دعم 

Microsoft على محدد هو كما الموسع، الدعم مرحلة دخلت التي http://support.microsoft.com/lifecycle. 

 :بالخدمة خاصة وقيود أساسية متطلبات

 اتفاقية لديك تكون أن يجب Premier حالة وفي. عاجل إصالح طلب لدعم" المشاكل حل دعم" من كافية ساعات تتضمن بحيث حالي ا 

 .التاريخ نفس في الموسع العاجل اإلصالح دعم خدمة إنهاء يتم إنهائها، أو Premier دعم اتفاقية انقضاء

 فإنك باألمان، تتعلق ال التي العاجلة باإلصالحات الخاصة طلباتك إلى لالستجابة التجارية الناحية من معقولة جهود ببذل قيامنا رغم 

 . توفيره أو العاجل اإلصالح إيجاد خاللها يمكن ال التي الحاالت بعض وجود باحتمالية تقر

http://support.microsoft.com/lifecycle
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 السابقة للحالة الرجوع بشأن اختبارها يتم ولم تواجهها التي المحددة المشكالت لمعالجة العاجلة اإلصالحات ُصممت. 

 جانبنا من كتابية موافقة دون تابعة غير أخرى جهات إلى العاجلة اإلصالحات توزيع يجوز ال. 

 أمر في المدرج المسّجل للمنتج اإلنجليزية اللغة إصدارات غير إلصدارات العاجلة باإلصالحات الخاصة التسليم أوقات تختلف قد 

 .الترجمة رسوم تطبيق ويجوز بك، الخاص العمل

 العاجل اإلصالح طلب وقت في بك الخاص العمل أمر ضمن" المشاكل حل دعم" ساعات توفير يتعين. 

 المسّجل المنتج في الموجودة المشاكل بمعالجة فقط نقوم .التصميم على تغييرات أو تحديثات أو وظائف أو مضافة ميزات نوفر لن 

 .للمنتج الموثّقة الوظائف عن جوهري بشكل االنحراف اخرى ناحية من أو البيانات لفقدان أو تعطله في تتسبب التي

3.4.5 Premier Ultimate 

Premier Ultimate :الحاجة حسب المشاكل حل دعم خدمات لتوفير الوقائية الخدمات ضمن المتوفرة الخدمات تعديل على يعمل. 

 :بالخدمة خاصة وقيود أساسية متطلبات

 تقتصر Premier Ultimate بك الخاص العمل أمر في المحددة االتصال جهات عدد على. 

 في مسجال   للبقاء Premier Ultimate، التعّرف يتم مشاكل أي لمعالجة التجارية الناحية من معقولة مجهودات بذل على توافق فإنك 

ا 30 خالل بك الخاصة أو Microsoft لشركة األولية التقييمات طريق عن عليها  .التقييم ملخص إنشاء من يوم 

 خدمة اتفاقية إنهاء الطرفين من طرف ألي يجوز Premier Ultimate ا 30 خالل  في وذلك مسبق، كتابي إشعار إرسال من يوم 

ا 60 خالل أو المشاكل معالجة في الطرفين أي فشل حالة  .مسبق كتابي إشعار إرسال من يوم 

 عمالء يتلقى Premier Ultimate يكن لم ما المستغلة، غير الخدمات و يتناسب مبلغ ا المدة نهاية قبل الخدمة بإنهاء يقومون الذين 

 .المعالجة في الفشل بسبب اإلنهاء

 خدمة تتوفر ال قد Premier Ultimate الدعم مواقع كل في. 

 الثالثة الطبقة من دعم 3.4.6

 في خبرة المتخصصين أكثر إلى المباشر الوصول إمكانية تحديد يتم :الثالثة الطبقة من دعم Microsoft، مناطق أو بمنطقة يتعلق فيما وذلك 

 .بك الخاص العمل أمر في ،Microsoft لتقنيات بالنسبة ترسلها التي" المشاكل حل" طلبات على الرد المتخصصون يتولى حيث للمنتج، محددة

 :بالخدمة خاصة وقيود أساسية متطلبات

 للمساعدة القياسية المنتجات دعم متخصصي من موارد" الثالثة الطبقة من الدعم" فريق إلى المرسلة" المشاكل حل" طلبات تتطلب قد 

 الطلب عن أساسي بشكل مسؤوال   يبقى" الثالثة الطبقة من الدعم" فريق أن من بالرغم حلها، في

 الساعات تطبيق يمكن ال ذلك ومع ،"المشاكل حل لدعم" القياسية الخدمات على" الثالثة الطبقة من الدعم" ساعات تطبيق لك يجوز 

 ".الثالثة الطبقة من الدعم" طلبات على" المشاكل حل لدعم" القياسية

 ويمكنك. البلد حسب الثالثة الطبقة من بخدمات يتعلق فيما السوق توفر وإمكانية" الثالثة الطبقة من الدعم" فريق عمل ساعات تختلف 

 .التفاصيل على للحصول الخدمة، تقديم مدير إلى الرجوع

 الدعم مواقع كل في تتوفر وال المشكالت، حل دعم ساعات في زيادة تمنحك كما تسجيل، رسوم الخدمة هذه تتطلب. 

 الكاملة الكمية على الدعم هذا رسوم تستند فسوف المجّمعة، المشكالت حل دعم ساعات مع الثالثة الطبقة من بدعم االستعانة حالة في 

 .المجمعة المشكالت حل دعم لساعات

 المحّسنة الحلول 3.5

 . للعميل المعلومات تكنولوجيا نظام أو معين Microsoft لمنتج إضافية دعم موارد المحّسنة الحلول حزم توفر
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 Premier الحرجة المهام 3.5.1

 مهام Premier الحرجة (PMC): منتجات من محددة لمجموعة الدعم من أعلى مستوى توفر Microsoft ا تعد التي  المهام حلول من جزء 

ا PMC توفر .بك الخاص العمل أمر في محدد هو كما الحرجة، ا برنامج   في تحديده ويتم إضافية رسوم مقابل يتوفر وهو الدعم، خدمات من مخصص 

 .بك الخاص العمل أمر في إليه يشار ملحق

 بالشريك الخاصة الحلول 3.6

 لشركاء بالنسبة :بالشريك الخاصة الحلول Microsoft، ملحق في موضح هو كما الدعم خدمات إلى الوصول الشريك لعمالء الحل هذا يوفر 

 لديهم الذين Microsoft لشركاء فقط متوفرة الخدمة هذه .عنك نيابة Microsoft قبل من الخدمات هذه مثل تقديم ويتم .للخدمات الباطن من التعاقد

 .المعلومات من مزيد على لالطالع Microsoft خدمات بممثلي االتصال الرجاء .Microsoft دعم لخدمات الباطن من للتعاقد سار   حالي ملحق

 العام الدعم حلول 3.7

 استخدام حالة في :العام الدعم حلول Premier Global، دعم تتلقى قد Premier يتوفر .أكثر أو دعم موقع في Premier Global من كجزء 

 .أدناه المبين النحو على للتكوين القابلة الحزمة

 شركة مع تعاقدت الذي الدعم موقع هو هذا :المضيف Microsoft خدمات على للحصول بشأنه Premier Global .يذكر لم وما 

 .المحدد أو المخصص (SDM) الخدمة تقديم لمدير الدعم موقع هو سيكون ذلك، خالف

 دعم موقع من بدال   وذلك الخدمات، لتلقي المؤسسة خدمات عمل أمر في محدد دعم موقع هو هذا :الخادم من البيانات انتقال 

 . المضيف

 .التالية التعديالت مع الخدمات وصف قسم في موضح هو كما المحّسنة والخدمات الخدمة تقديم وإدارة التفاعلية والخدمات الوقائية الخدمات تقديم يتم

 ا آخر محدد دعم موقع إلى واحد محدد دعم موقع من الوقائية الخدمات نقل لك يجوز :الوقائية الخدمات  (. العمل أوامر) أمر في مدرج 

 المشكالت حل دعم ساعات كل شراء اختيار لك يجوز :التفاعلية الخدمات (PRS )ذلك إلى اإلشارة وتتم. المضيف دعم موقع من 

ا آخر محدد دعم موقع إلى واحد محدد دعم موقع من PRS ساعات نقل لك يجوز. المجمعة المشكالت حل دعم ساعات باسم  في مدرج 

 (. العمل أوامر) أمر

 لموقع تحديدها تم التي بُعد عن الوقائية والخدمات المشكالت حل دعم خدمات تقديم في للمشاركة محدد غير دعم( مواقع) موقع في عمل لطاقم نسمح قد

 .التوفر لعنصر المشاركات من النوع هذا سيخضع. معين دعم

. 3.3.2 القسم في الموضح النحو على الخدمة من ممتد مستوى مخصص، أو محدد موظف إما وهو الخدمة، تقديم مدير سيوفر :الخدمة تقديم مدير

 . تقارير وإدارة متعددة دول مستوى على خدمات تنسيق الموظف هذا لك سيقدم ذلك، على عالوة  

 :بالخدمة خاصة وقيود أساسية متطلبات

 تحتفظ .الدولة حسب الوقائية والخدمات المشكالت حل دعم خدمات أسعار تختلف أن يمكن :األسعار فروق Microsoft تقديم بحق 

 بين لألسعار فروق أي لتلبية الساعات تعديل أو الساعات، إلى المستندة الخدمات حالة في وذلك األسعار، في فروق بأي لك فاتورة

 .الدول

 تتوفر الحاجة، وحسب PRS اشتراكات من المقدمة Office 365 وMicrosoft Azure المحددة الدعم مواقع لكل. 

 بك، الخاص العمل أمر في المحددة الدعم مواقع كل عن المستحقة الرسوم على تحتوي لك واحدة فاتورة إصدار سيتم :الفواتير دمج 

 حسب بها، معموال   كان إن الضرائب، تحديد سيتم. حددته الذي الدعم موقع إلى الفاتورة إرسال سيتم. ذلك خالف على يُنَص لم ما

  .مستحقة إضافية ضرائب أي عن مسؤول وحدك أنت. المناسب موضعها في فاتورتك إلى إضافتها وستتم الخدمة، تقديم دعم موقع

 الدعم موقع يوفرها التي القيود أو التعديالت خدمات تُطبق ربما . 

 الشعبية الصين وجمهورية واليابان الهند في المقدمة بالخدمات الخاص العمل أمر يحتوي أن ينبغي :الفواتير دمج استثناءات 

 الخدمات عن فواتير إصدار سيتم. محدد دعم موقع في المقدمة بالخدمات قائمة على كوريا وجمهورية( تايوان) الصين وجمهورية

 . المستخدمة الفاتورة على بها معمول محلية ضرائب أي وستُطبق الدولة، تلك في بك الخاص الدعم موقع إلى وتقديمها



 خدمات الدعم وصف الخدمات

Page   20 

 اإلضافية والشروط البنود 3.8

 :التالية واالفتراضات األساسية للمتطلبات وفق ا Premier خدمات جميع تقديم يتم

 رسائل التقاط أو الشبكة عبر تتبع عمليات إجراء ذلك يتضمن وقد .ولحلها المشكلة لتحديد األنشطة بعض تنفيذ منك نطلب أن يجوز 

 تعديل أو جديدة مكونات أو البرنامج من جديدة إصدارات تثبيت أو المنتج تكوينات تغيير أو التكوين معلومات جمع أو األخطاء

 .عمليات

 فشل حاالت عن ناجم تغيير عليها طرأ التي أو المفقودة الملفات إنشاء وإعادة البيانات من احتياطية نسخ إنشاء عن المسؤول أنت 

 .وأمانها بك الخاصة والبيانات البرامج سالمة لحماية الالزمة اإلجراءات تنفيذ عن مسؤول أنك كما .فادحة

 في. كتابة ذلك غير على النص يتم لم ما بك، الخاص العمل أمر في المدرجة البلد في مواقعك إلى بُعد عن الخدمات جميع تقديم يتم 

 مورد تضمين ويجوز معين، عمومي خدمات تقديم مدير خالل من الخدمات فستتلقى واحد، بلد من أكثر في المواقع تلك تحديد حال

 .المعينة العمومية الدعم مواقع من موقع كل في تقديمها الواجب الخدمات العمل أمر ويوضح. عمومي خدمات موقع كل في خدمات

 أو واإلقامة، للسفر معقولة بتكاليف فاتورة إليكم نُرسل مسبق ا، تكلفتها دفع يتم وال المشترك باالتفاق تتم المواقع زيارات كانت متى 

 .النفقات لتغطية المشاكل حل دعم ساعات من القيمة لتلك مكافئ عدد باقتطاع طلبكم، حسب نقوم،

 خدمات تقديم موقع في المستخدمة باللغة الخدمات جميع تقديم يتم Microsoft ذلك خالف على االتفاق يتم لم ما اإلنجليزية، باللغة أو 

 .كتابي ا

 منتجات من عام بشكل والمتوفرة تجاري ا المطروحة اإلصدارات لكل الدعم نقدم Microsoft التي" المنتجات قائمة" في والمذكورة 

 تحدده الحق موقع في أو) http://microsoft.com/licensing/contracts موقع على آلخر وقت من Microsoft تنشرها

Microsoft)، موقع في محدد بشكل استبعاده يتم أو الخدمات، بوصف ملحق وهو العمل، أمر في ذلك غير تبيين يتم لم ما 

Microsoft Premier Online على http://premier.microsoft.com .المتعلق غير العاجل لإلصالح دعم يتوفر ال 

 في مبين هو كما الموسع، الدعم مرحلة دخلت التي Microsoft لمنتجات باألمان

http://support.microsoft.com/lifecycle، كدعم الخدمات وصف في موضح هو كما الدعم هذا بشراء تقم لم ما 

 .العمل بأمر مرفق ملحق في أو موسعة عاجلة إصالحات

 المرفق الملحق في ذلك بخالف جاء ما باستثناء بيتا ومنتجات التجريبية للمنتجات دعم تقديم يتم ال. 

 أوامر فترة خالل استخدامها يتم لم إذا العمل، أمر فترة أثناء شراؤها تم إضافية خدمات أية ذلك في بما الخدمات، جميع إسقاط يتم 

 .بها المعمول العمل

 مدير مع وباالتفاق توفرت متى البديلة الخدمة مع المكافئة القيمة استخدام لك فيجوز بآخر، استبداله وأردت الخدمة من نوع ا طلبت إذا 

 .الخدمة تقديم

 التسجيل مستويات من األدنى الحد تحقيق عدم حالة في اإللغاء إلى العمل ورش تخضع وقد الموارد، توفر على الخدمات جدولة تعتمد. 

 تلك إلى بالوصول موظفونا سيقوم. طلبك على بناء   المشاكل لتحليل بُعد عن اتصال طريق عن بك الخاص النظام إلى الوصول يمكننا 

 واألجهزة المناسبة الوصول بإمكانية تزويدنا يجب بُعد، عن االتصال عبر المساعدة والستخدام .قبلك من بها المصرح األنظمة

 .الالزمة

 التقنيات نستخدم فنحن األمر، بذلك نقوم وعندما .لها الوصول وإمكانية ومعالجتها العميل بيانات تخزين منا الخدمات بعض تتطلب قد 

 لنقوم طلب توجيهك حالة وفي .لدينا المتبعة معالجتها وعمليات البيانات حماية لسياسات تمتثل التي ،Microsoft من المعتمدة

ا مسؤول أنك على وتوافق تدرك فإنك ،Microsoft قِبل من معتمدة غير تقنيات باستخدام  بك الخاصة العميل بيانات سالمة عن تمام 

 .قِبلها من المعتمدة غير التقنيات باستخدام تتعلق مسؤولية أي تتحمل ال Microsoft شركة وأن وأمانها،

 لشركة يجوز قبل، من موعدها تحديد تم خدمة إلغاء طلب عند Microsoft الخدمة، سعر من %100 إلى تصل إلغاء رسوم اقتطاع 

ا 14 من أقل قبل بإشعار تم قد جديد موعد تحديد أو اإللغاء كان إذا  .الخدمة لتقديم يوم أول من يوم 

 تضمين نطلب قد تحويلها، أو البرنامج ضمان بمزايا خاصة شراءأحداث عبر بك الخاصة الدعم حزمة إلى إضافية خدمات إضافة عند 

 . التقديم عملية لتسهيل الخدمة تقديم إدارة من مكافئ مستوى

 الخدمات تتوفر قد ".الثالثة الطبقة من دعم" أو" المشاكل حل دعم" ساعات إلى فقط البرنامج ضمان مزايا أحداث تحويل يجوز 

 .التفاصيل على للحصول بك الخاص الخدمة تقديم بمدير االتصال الرجاء الجغرافي، موقعك في اإلضافية

 لشركة أو لك المملوكة البرمجية بالتعليمات يتعلق فيما واإلرشاد التوجيه على الدعم خدمات تقتصر Microsoft. 

http://microsoft.com/licensing/contracts
http://premier.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/lifecycle
http://support.microsoft.com/lifecycle
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 لشركة التابعة غير الوحيدة البرمجية التعليمة أن على توافق أنت Microsoft التعليمة هي إليها الوصول إمكانية لنا توفر والتي 

 . لك المملوكة البرمجية

 النموذجية البرمجية التعليمات بخالف نوع، أي من برمجية تعليمات الدعم يوفر ال. 

 المشتراة للخدمات األساسي النظام لمتطلبات أدنى حد يوجد قد . 

 .الصلة ذات الملحقات في واالفتراضات األساسية المتطلبات على النص يتم قد

 مسؤولياتك 3.9

 االلتزام عدم عن ينتج قد .بها معمول ملحقات أي في المبينة تلك إلى باإلضافة التالية بالمسؤوليات وفائك على Premier دعم مزايا تحسين يتوقف

 .الخدمة تأخر التالية بالمسؤوليات

 العمالء دعم مدير إحداها وستكون بك، الخاص العمل أمر في محددة اتصال جهات تعيين يمكنك (CSM) .العمالء دعم مدير ويتحمل 

 يتم. إلينا الدعم خدمة طلبات إلرسال بك الخاصة الداخلية والعمليات الدعم أنشطة جميع وإدارة بك الخاص العمل فريق قيادة مسؤولية

 الدعم مشاكل وإرسال اإلنترنت عبر Microsoft Premier موقع إلى للوصول فردي حساب برقم اتصال جهة كل تزويد

ا يمكنك المحددة، االتصال جهات إلى باإلضافة. Microsoft خدمات تقديم فريق إلى والوصول  اتصال جهات من نوعين تحديد أيض 

 :يلي كما المجموعة

o موقع إلى وصول إمكانية يوفر مشترك ا حساب معّرف النوعين أحد يتلقى Microsoft Premier اإلنترنت عبر 

 .الدعم طلبات إرسال وإمكانية المعلومات على للحصول

o موقع إلى وصول إمكانية يوفر مشترك ا حساب معّرف االتصال جهات من اآلخر النوع يتلقى Microsoft Premier 

 .فقط المعلومات على للحصول اإلنترنت عبر

 بك الخاص العمل بأمر المحددة االتصال جهات على إجراؤها يتم تغييرات بأي إخطارنا على الموافقة ينبغي.  

 اشتريته الذي الخدمة لمستوى وفق ا الخدمات الستخدام للتخطيط معنا العمل على توافق أنت. 

 ا 60 أقصاه موعد في الصالحة/الالزمة البيانات جانب إلى الوقائية الخدمات على الحصول طلبات بإرسال تقوم  انتهاء تاريخ قبل يوم 

 .الساري العمل أمر صالحية

 الخدمات بخصوص آلخر وقت من نقدمها قد التي العمالء رضا الستطالعات االستجابة على ذلك، أمكن متى توافق، أنت. 

 عالية باإلنترنت اتصال ووسيلة مناسب بهاتف( الموقع في وجوده يلزم الذي) لنا التابع الخدمة تقديم فريق تزويد على توافق أنت 

 .بك الخاصة التشخيص وأدوات الداخلية األنظمة إلى الوصول إمكانية جانب إلى السرعة،

 المتعهدون أو موظفوك يتكبدها وإقامة سفر مصاريف أية عن مسؤوال   ستكون. 

 تشتريها التي للخدمة محددة أخرى مسؤوليات تلبية الخدمة تقديم مدير منك يطلب قد. 
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 المستند تغييرات 4

 :هي الحالي اإلصدار على تُجرى التي الحذف وعمليات والتعديالت اإلضافات

 2016 يناير

 :اإلضافات

 3.3.1 :التقييم برنامج خدمة نوع 

 3.4.2 :المخصصة الدعم لهندسة الدعم موقع توضيح 

 :3.4.3 المخصص للدعم الدعم موقع توضيح 

 3.4.3 :المحددة االتصال لجهات باألمان تتعلق ال التي العاجلة واإلصالحات األمان تحديثات إلى الوصول طلب . 

 3.4.5 :لـ الدعم موقع توضيح Premier Ultimate 

 3.4.6 :الثالثة الطبقة من للدعم الدعم موقع توضيح 

 3.7 :العام الدعم حلول 

 3.8 :العميل بيانات إلى والوصول والمعالجة التخزينية السعة . 

 3.9 :بك الخاص العمل بأمر المحددة االتصال جهات على إجراؤها يتم التي التغيير إخطارات. 

 :التعديالت

 3.3.2 :التطبيق تطوير مدير بلغة ومراجعة. الخدمة تقديم مدير متطلب توضيح (ADM). 

 

 2015 أكتوبر

 :اإلضافات

 2.3.2 :التطبيقات قائمة تحسين المشاريع؛ قائمة تحسين - الجديدة الوحدات 

 3.3.2 :التطبيقات تطوير إدارة دور وصف (ADM) الخدمة تقديم إدارة وفق 

 3.7 :األساسي النظام متطلبات لغة: 18 النقطة 

 :التعديالت

 2.1 :جدول وصف وتحديثات المؤسسة إستراتيجية برنامج Business Ready Cloud 

 2.2.2 :إدارة جدول Business Ready Cloud المنهجية مراحل تغيير تم - المؤسسة إستراتيجية لخطة 

 2.3 :الخدمات ووصف المؤسسة إستراتيجية برنامج وصف تغيير تم 

 2.3.2 :الوحدة وصف تغييرات: 

o القيمة اكتشاف عمل ورشة 

o الهندسة وتوصيات خيارات 

o القيمة خطة 

o العمل حالة تطوير 

o واالعتماد التغير إدارة 

o القيمة إدارة 

o واالمتثال والمخاطر الحاكمة القواعد إدارة (GRC) للبرنامج 
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 3.2.1 :3.4 القسم إلى العاجلة الحزم وصف نقل تم 

 3.3.1: بُعد عن الخدمة لتقديم المضاف الخيار: اتصال بدون التقييم 

 :3.3.1 المساعدة لترقية المضاف الخيار: الخدمة تجهيز مسّرع 

 :3.3.3 المشكالت حل دعم (PRS) :الترحيل خطة متطلبات تحديث: المخصص الدعم 3.4.3 الحدث لخطورة المضبوطة اللغة 

 :الحذف عمليات

 الخدمة تقديم إدارة خدمات أقسام في المدمجة اإلنترنت عبر الخدمات أنشطة - المنتج نطاق قسم: 3.3.2

 

 2015 تموز/يوليو

 :اإلضافات

 2.1 :في االشتراك أنواع Business Ready Cloud المؤسسة إستراتيجية لخطة 

 2.2.2 :حزم Business Ready Cloud المؤسسة إستراتيجية لخطة 

 2.3 :للعمل المعدة المشاركة لوحدات محددة منهجية: الخدمات ووصف المؤسسة إستراتيجية خطة 

 3.3.2 :المعلومات خدمات: "األساسية الخدمة تقديم إدارة خدمات" 

 3.8 :الجديد العميل مسؤولية  

 :التعديالت

 2.3.2 :المؤسسة إستراتيجية خدمة وحدات وصف تحديثات 

 2.4 :االستشارية للخدمات المحددة المؤسسة إستراتيجية خطة 

 3.1 :للتكوين قابلة حزمة مع متوفر" إضافة تمت: المحسن الحل حزم" 

 3.1 :المطورين على المرتكزة الحزم وصف 

 3.3.1 :والسالمة المخاطر تقييم برنامج -: التقييم خدمات (RAP) الوقائية العمليات برامج: العمليات خدمات إضافية؛ كخدمة (POP) 

 3.3.2 :التطبيق تطوير إدارة إضافة تمت - الخدمة تقديم إدارة 

 3.3.2 :تمت الخدمة؛ تقديم إدارة منتج نطاق بعد منفصل قسم إلى اإلنترنت عبر الممّكنة الخدمة تقديم إدارة أنشطة مراجع جميع نقل تم 

 الخدمة مراجعة لغة إضافة تمت ؛(MIRP) ُمدارة لألحداث استجابة خطة مرجع إزالة

 3.4.2 :الشريك على الُمرّكز الحل معلومات إضافة تمت والقيود؛ األساسية المتطلبات تحديثات - العمالء دعم 

 :الحذف عمليات

 2.3.2 :المؤسسة إستراتيجية خدمة وحدات 

o المتنقلة العمل قوة تمكين 

o البيانات مركز تحديث 

o األساسي البيانات نظام تحديث 

 3.3.1 :والسالمة المخاطر تقييم برنامج - التقييم خدمات (RAP) 

 :3.3.3 مراجع Azure وO365 

 

 2015 يناير

 :اإلضافات



 المستند تغييرات  وصف الخدمات

 

Page   24 

 3.5 :الشريك على المرتكزة الحلول 

 :التعديالت

 3.4 :مخصص دعم 

 :الحذف عمليات

 3.6 :دعم أحداث توفير MSDN محتمل نقل كمصدر الفني 

 

 2014 سبتمبر

 :اإلضافات

 2.3.2 :الوحدات 

o المتنقلة العمل قوة تمكين  

o البيانات مركز تحديث 

o األساسي البيانات نظام تحديث 

 2.4 :الموقع زيارات معلومات 

 3.1 :بالمطورين المتعلقة المضافة الحزم  

 3.2.1 :العاجلة الحزمة 

 3.3.1 :تشغيل كخدمة الخدمة تجهيز مسرع 

 3.3.2 :اإلنترنت عبر الممكنة الخدمة تقديم إدارة 

 3.3.3 :الحاجة حسب اإلنترنت عبر للخدمات المشكالت حل دعم 

 

 :التعديالت

 2.0 :مهندس ليصبح المؤسسة مهندس تسمية إعادة Microsoft 

 2.3.2 :الوحدات أوصاف تحديثات 

 3.3.1 :التشغيل عمليات في العمليات وتحسين استقرار خدمات دمج 

 3.3.1 :التشغيل خدمات الستخدام المخصصة الوقائية الخدمات تحديث 

 3.3.2 :المبدئي التقييم إلى الوقائية الخدمات تقدم مستوى مراجعة تغيير 

 3.4.4 :تعريف على التعديالت Premier Ultimate 

 3.6 :اإلضافية والشروط البنود إلى المصدر البرمجية التعليمات بنود إضافة 

 3.6 :دعم أحداث توفير MSDN محتمل نقل كمصدر الفني 

 

 :الحذف عمليات

 3.2.2 :دعم Premier لـ Azure (اإلنترنت عبر الممكنة الخدمات تقديم مدير في اآلن مضمن) 

 3.4.4 :دعم أصبح Premier خدمة كحزمة اآلن معرف ا للمطورين 

 3.5.2 :لدعم السريعة االستجابة Premier لـ Azure 
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 2014 تموز/يوليو

 :اإلضافات

 3.3.1: كخدمة والمخاطر الفعالية تقييم Plus 

 3.3.1: اتصال بدون التقييم 

 :التعديالت

 3.2.1: خدمة تعريف تحديث تم Premier المشاكل حل دعم من ساعة 20" قبل ووضعها" إلى يصل ما" عبارة بإضافة األساسية " 

  :3.3.1(3.3.1 البند ضمن ذلك كل) العمليات تحسين خدمات إلى التقييم خدمات من الوقائية المراقبة نقل 

 3.3.2 :الدعم حسابات إدارة أو" لتتضمن الخدمة تقديم إدارة تعريف تمديد (SAM)" 

 3.4.2: ترحيل خطة بتوفير الخاص المتطلب حول إضافية معلومات لتشمل المخصص للدعم واالفتراضات األساسية المتطلبات تحديث 

 منتج مستوى إلى( الرئيسية واألحداث األجهزة وعدد التواريخ توضيح مع) عليها والحفاظ ترحيل خطة توفير عليك يتعين" وتحديثها

 "مدعوم

 3.5.2: دعم" تسمية إعادة تمت Premier لـ Windows Azure "دعم" إلى Premier لـ Azure "التي المنتجات قائمة وإزالة 

 "السحابة إلى تستند التي التطوير مجموعة" في والمضّمنة كأمثلة تستخدم

 3.6: الحد تحقيق عدم حالة في اإللغاء إلى العمل ورش تخضع وقد" لتتضمن" الموارد توفر على الخدمات جدولة تعتمد" العبارة تمديد تم 

 ".التسجيل مستويات من األدنى

 3.6: ا 30 من إشعار فترة من اإللغاء نهج تعديل تم ا 14 إلى( المتحدة الواليات خارج) يوم   يوم 

 :الحذف عمليات

 (3.3.1 القسم في السابقة اإلشارة) االسترداد تنفيذ خدمات 

 

 2013 األول تشرين/أكتوبر

 :التعديالت

 2.3.2 :اتفاقية قيمة طريق خارطة تسمية إعادة تمت Enterprise التكنولوجيا قيمة طريق خارطة إلى 

 :الحذف عمليات

 (2.31و 2.21 البندين في السابقتان اإلشارتان) المؤسسة إستراتيجية منتدى 

 (2.31و 2.21 البندين في السابقتان اإلشارتان) اإلستراتيجية ملخصات 
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