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1 ამ დოკუმენტის შესახებ 
Microsoft Enterprise Services სერვისების აღწერა მოიცავს ინფორმაციას პროფესიონალური სერვისების 

შესახებ, რომელთა შეძენა შესაძლებელია Microsoft-ისგან. 

გთხოვთ, გაეცნოთ შეძენილი სერვისების აღწერას, მათ შორის, წინაპირობებს, პასუხისმგებლობის 

უარყოფის განცხადებას, ინფორმაციას შეზღუდვებისა და თქვენი პასუხისმგებლობის შესახებ. თქვენ 

მიერ შეძენილი სერვისები ჩამოთვლილი იქნება Enterprise Services-ის სამუშაოს შეკვეთის 

განცხადებაში ან სერვისების სხვა განცხადებაში, რომელიც დაკავშირებულია ამ დოკუმენტთან და 

წარმოადგენს მის ნაწილს.  

ამ დოკუმენტში ჩამოთვლილი ზოგიერთი სერვისი არ არის ხელმისაწვდომი ყველა ქვეყანაში. 

დეტალური ინფორმაციისთვის იმის შესახებ, თუ რომელი სერვისების შეძენა შეიძლება თქვენს 

რეგიონში, დაუკავშირდით Microsoft-ის სერვისების წარმომადგენელს. ხელმისაწვდომი სერვისები 

შეიძლება შეიცვალოს. 
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2 საკონსულტაციო სერვისები 
2.1 შეძენის წესი 

საკონსულტაციო სერვისების შეძენა შეიძლება პაკეტის სახით ან ინდივიდუალურად. ქვემოთ 

ჩამოთვლილია სერვისები, რომელთა შეძენა შესაძლებელია. 

სერვისი განმარტება 

კორპორაციული 

სტრატეგია  

პროგრამა 

Microsoft-ის კორპორაციული სტრატეგიის სერვისები ეხმარება 

კლიენტებს ბიზნესის მნიშვნელობისა და საკუთარ 

ტექნოლოგიებში ინვესტიციების მაქსიმალური ღირებულების 

რეალიზაციაში, მობილური მოწყობილობებისა და გლობალური 

ქსელის ტექნოლოგიებზე ორიენტირებულ სამყაროში. 

კორპორაციული 

სტრატეგია ბიზნესისთვის 

მომუშავე გლობალური 

ქსელი 

კორპორაციული არქიტექტორის 10-კვირიანი მუშაობა და 

Microsoft-ის სერვისების უზრუნველყოფის გუნდის მხარდაჭერა 

გეხმარებათ, მოძებნოთ ახალი გზები ბიზნესის თანამედროვე 

პროცესების საწარმოებლად და კონკურენტული უპირატესობის 

მისაღებად, Microsoft-ის გლობალური ქსელის გადაწყვეტილებების 

შესწავლისა და გამოყენების გზით. ეს უზრუნველყოფს ბიზნესის 

თანამედროვე პროცესებს, რომელთა წყალობით მიიღებთ 

კონკურენტულ უპირატესობას. მუშაობის შედეგად შემუშავდა 

აპლიკაციების, პლატფორმებისა და ინფრასტრუქტურული 

ინფორმაციის ფართო პორტფოლიო, რომელიც დაგეხმარებათ 

ბიზნესის გაფართოებაში, ხარჯების შემცირებასა და 

მსხვილმასშტაბიან IT პროექტებთან დაკავშირებული რისკების 

შემცირებაში. 

კორპორაციული 

სტრატეგია ბიზნესისთვის 

მომუშავე მობილური 

კორპორაციული არქიტექტორის 10-კვირიანი მუშაობა და 

Microsoft-ის სერვისების უზრუნველყოფის გუნდის მხარდაჭერა 

უზრუნველყოფს მითითებებს საბოლოო მომხმარებლისა და 

მომხმარებელთა შთაბეჭდილების გასაუმჯობესებლად და 

კორპორაციული შეფასების გადაწყვეტილებებს, 

მომხმარებლებისთვის „კორპორაციული მობილურობისა“ და 

ბიზნეს-სცენარების დაცული, კარგად მართული წესით 

უზრუნველყოფის მიზნით. ეს მუშაობა საშუალებას გაძლევთ, 

შეიმუშაოთ სცენარები, რომლებიც დააკმაყოფილებს ბიზნესის 

სტრატეგიულ მიზნებს და წარმოადგენს რეალისტურ და მიღწევად 

სქემას, თუ როგორ გამოიყენოთ ტექნოლოგია ამ მიზნების 

მისაღწევად. 

კორპორაციული 

სტრატეგია ბიზნესისთვის 

მომუშავე 

პროდუქტიულობა 

კორპორაციული არქიტექტორის 10-კვირიანი მუშაობა და 

Microsoft-ის სერვისების უზრუნველყოფის გუნდის მხარდაჭერა 

ეხმარება კლიენტებს, უზრუნველყონ საუკეთესო შესაძლებლობები 

თანამშრომლებისთვის კორპორაციაში ერთმანეთთან 
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დასაკავშირებლად, შეიმუშაონ ბიზნესის პროდუქტიულობის 

სცენარები, რომლებიც სტრატეგიულ მიზნებს შეესაბამება და 

რეალისტური და მიღწევადი სქემა, თუ როგორ გამოიყენონ 

ტექნოლოგიები სასურველი მიზნების მისაღწევად, გაძლიერებული 

უსაფრთხოებისა და საიმედოობის კონტექსტში. 

 

განმარტება:  ნიშნავს ელემენტებს, რომლებიც მითითებულია თქვენს სამუშაოს შეკვეთაში.   

2.2 პაკეტების აღწერა 

2.2.1 კორპორაციული სტრატეგიის პროგრამა 

Enterprise Strategy პროგრამის შეძენა შესაძლებელია პაკეტის (სერვისების კომბინაციის) ან სერვისების 

ინდივიდუალური მოდულების სახით. პროგრამის უპირატესობები და მოდულები აღწერილია 

ნაწილში 2.3 „კორპორაციული სტრატეგიის პროგრამა და სერვისების აღწერა“. 

პაკეტები 

 კორპორაციული სტრატეგიის დაკავშირება 

ელემენტი შემავალი სერვისები 

Microsoft Architect Microsoft Architect-ის და Enterprise სერვისის უზრუნველყოფის 

გუნდის მხარდაჭერა 400 საათამდე წელიწადში 

Enterprise Strategy 

სერვისის მოდულები 

კორპორაციული სტრატეგიის სერვისის ცხრიდან სამი მოდული, 

რომელიც აღწერილია ნაწილში 2.3.2, „კორპორაციული სტრატეგიის 

სერვისის მოდულები“, შეთანხმებულია და დოკუმენტირებულია 

სერვისის მიწოდების გეგმაში 

პროგრამის 

უპირატესობები 

სერვისის მიწოდების გეგმა 

კორპორაციული სტრატეგიის ქსელი 

კორპორაციული სტრატეგიის ბიბლიოთეკა 

 Enterprise Strategy Foundation 

ელემენტი შემავალი სერვისები 

Microsoft Architect Microsoft Architect-ის და Enterprise სერვისის უზრუნველყოფის 

გუნდის მხარდაჭერა 800 საათამდე წელიწადში 

Enterprise Strategy 

სერვისის მოდულები 

კორპორაციული სტრატეგიის სერვისის იმ ცხრა მოდულის 

ნებისმიერი კომბინაცია, რომლებიც აღწერილია ნაწილში 2.3.2, 

„კორპორაციული სტრატეგიის სერვისის მოდულები“, 

შეთანხმებულია და დოკუმენტირებულია სერვისის მიწოდების 

გეგმაში 
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პროგრამის 

უპირატესობები 

სერვისის მიწოდების გეგმა 

კორპორაციული სტრატეგიის ქსელი 

კორპორაციული სტრატეგიის ბიბლიოთეკა 

 კორპორაციული სტრატეგიის პორტფოლიო 

ელემენტი შემავალი სერვისები 

Microsoft Architect Microsoft Architect-ის და Enterprise სერვისის უზრუნველყოფის 

გუნდის მხარდაჭერა 1600 საათამდე წელიწადში 

Enterprise Strategy 

სერვისის მოდულები 

კორპორაციული სტრატეგიის სერვისის იმ ცხრა მოდულის 

ნებისმიერი კომბინაცია, რომლებიც აღწერილია ნაწილში 2.3.2, 

„კორპორაციული სტრატეგიის სერვისის მოდულები“, 

შეთანხმებულია და დოკუმენტირებულია სერვისის მიწოდების 

გეგმაში 

პროგრამის 

უპირატესობები 

სერვისის მიწოდების გეგმა 

კორპორაციული სტრატეგიის ქსელი 

კორპორაციული სტრატეგიის ბიბლიოთეკა 

ინდივიდუალური მოდულები 

შეგიძლიათ, შეიძინოთ კორპორაციული სტრატეგიის სერვისის იმ ცხრა მოდულის ნებისმიერი 

კომბინაცია, რომლებიც აღწერილია ნაწილში 2.3.2, „კორპორაციული სტრატეგიის სერვისის 

მოდულები“. მოდულების არჩევა შესაძლებელია თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად. 

ელემენტი შემავალი სერვისები 

Microsoft Architect Microsoft Architect სერვისების საათები სამუშაოს შეკვეთაში 

მითითებული რაოდენობით 

Enterprise Strategy 

სერვისის მოდულები 

კორპორაციული სტრატეგიის სერვისის ერთი და რამდენიმე 

მოდულის უზრუნველყოფა, რომლებიც აღწერილია ნაწილში 2.3.2, 

„კორპორაციული სტრატეგიის სერვისის მოდულები“, როგორც 

მითითებულია თქვენს სამუშაოს შეკვეთაში 

 

2.2.2 კორპორაციული სტრატეგიის ბიზნესთან დაკავშირებული სამუშაო: გლობალური 

ქსელი (BRC), მობილური (BRM) ან პროდუქტიულობა (BRP) 

პაკეტები 

 ESP ბიზნესთან დაკავშირებული სამუშაო 
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ელემენტი შემავალი სერვისები 

Microsoft Architect Microsoft-ის არქიტექტორისა და კორპორაციული სერვისის 

მიწოდების გუნდის ერთობლივად 480-მდე საათი 

პაკეტური მოდულების 

მიდგომა 

ეხმარება კლიენტს, „განჭვრიტოს შორს“ და „გადადგას პირველი 

ნაბიჯები“ იმის გააზრებაში, თუ როგორ გამოითვლება ღირებულება, 

როგორია მოსაგვარებელი GRCP ხარვეზები და გარდაქმნის გეგმის 

შექმნაში ბიზნესის ხედვის რეალიზაციისთვის. 

მოქმედი სერვისის მოდულები წარმოადგენს ფიქსირებული ფასის 

სერვისებს განსაზღვრული შედეგებით, რომლებიც ფოკუსირებულია 

კონკრეტული არჩეული ტექნოლოგიის დომენზე ან სამუშაო 

დატვირთვაზე, რომელიც დოკუმენტირებულია სერვისის მიწოდების 

გეგმაში, თანმიმდევრული, ეტაპობრივი მიდგომის გამოყენებით:  

 პრიორიტეტის მინიჭება. Microsoft-ის პერსონალი დაეხმარება 

კლიენტს ინდუსტრიის სპეციფიკური ბიზნეს-სცენარების 

შემუშავებასა და პრიორიტეტულობის განსაზღვრაში, ისევე 

როგორც, კლიენტის მზადყოფნის შეფასებაში.  

 გეგმა. Microsoft-ის პერსონალი უზრუნველყოფს 

არქიტექტურულ ვარიანტებსა და რეკომენდაციებს 

პრიორიტეტული სცენარებისთვის, ბიზნეს-შემთხვევებისა და 

პროტოტიპების დაგეგმვაში. 

 შესრულება. კლიენტისთვის წარმოდგენილი გეგმა, რომელიც 

მოიცავს ინფორმაციას მითითებების, რისკებისა და 

შესაბამისობის ფარგლების შესახებ; სასურველი 

მდგომარეობის მიღწევის სქემა, IT მზადყოფნის საფუძველზე. 

 

პროგრამის 

უპირატესობები 

სერვისის მიწოდების გეგმა 

კორპორაციული სტრატეგიის ქსელი 

კორპორაციული სტრატეგიის ბიბლიოთეკა 

2.3 კორპორაციული სტრატეგიის პროგრამა და სერვისების აღწერა 

მიუხედავად იმისა, თუ როგორ შეიძენთ კორპორაციულ სტრატეგიას – პაკეტის თუ სერვისის 

ინდივიდუალური მოდულების სახით, Microsoft არქიტექტორი შექმნის და უზრუნველყოფს 

სერვისის მიწოდების გეგმას, რომელიც განსაზღვრავს ძირითად ეტაპებსა და მიზნებს და, ასევე, 

პროცესს, მონაცემებსა და წესებს, გეგმის შესრულების პროგრესის გასაკონტროლებლად. Microsoft 

არქიტექტორი წარმოგიდგენთ გეგმის შესრულების პროგრესის სტატუსის ყოველთვიურ განახლებებს 

და მართავს Microsoft-ის სერვისის მიწოდების გუნდს, რომელიც ასრულებს მიწოდებას. Microsoft-ის 

სერვისის მიწოდების გუნდს შეუძლია, ჩართოს რესურსები Microsoft-ის სერვისების ცენტრებიდან და 

მოწინავე სერვისების კვლევითი ცენტრებიდან, მიწოდების შესასრულებლად ექსპერტული ცოდნით, 

ან იმისათვის, რომ უზრუნველყოს თქვენთვის რეკომენდაციებზე დაფუძნებული კონსულტაციები, 
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კონკრეტული მითითებები Microsoft-ის ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით და საცნობარო 

არქიტექტურა. 

2.3.1 Enterprise Strategy პროგრამის სერვისები 

ზემოთ აღწერილი ერთ-ერთი პაკეტის შეძენისას, რეგისტრაციის პერიოდში მოქმედებს პროგრამის 

შემდეგი უპირატესობები: 

კორპორაციული სტრატეგიის ქსელი: დაკავშირება Microsoft Architect-ის საშუალებით Microsoft-ის 

კვლევების და განვითარების ჯგუფების სპეციალისტებთან. 

კორპორაციული სტრატეგიის ბიბლიოთეკა: მასალების ფართო კოლექცია, მათ შორის ინდუსტრიის 

ანალიზი და სასარგებლო ხელსაწყოები, საწარმოს და ტექნოლოგიების არქიტექტურა და საცნობარო 

მოდელები და მეთოდები. 

2.3.2 Enterprise Strategy სერვისის მოდულები 

ქვემოთ ჩამოთვლილია სერვისის ხელმისაწვდომი მოდულები:  

 ღირებულების გააზრების სემინარი: სემინარი, რომელიც უხსნის ბიზნესის და IT აქციონერებს 

იდეებისა და ინოვაციების პროცესს, ისეთი სცენარების იდენტიფიცირების მიზნით, რომლებიც 

უზრუნველყოფს ღირებულების შესაძლებლობებს ბიზნესის გასაფართოებლად და ახალი 

კლიენტების მოსაზიდად.  

 კორპორაციული შეთანხმების ღირებულების გეგმა: უზრუნველყოფს სქემას ინიციატივებისთვის, 

რომელთა მეშვეობით შეფასდება Microsoft-ის პროგრამულ უზრუნველყოფაში და მოწყობილობებში 

თქვენი ინვესტიციების ბიზნეს-ღირებულება, მათ შორის რეკომენდაციებს, ინვესტიციების 

განთავსებისა და ამოღების დასაჩქარებლად. 

 პორტფოლიოს ოპტიმიზაცია:  

 პროექტების პორტფოლიოს ოპტიმიზაცია: მოხსენება, რომელიც ეფუძნება თქვენი IT 

პორტფოლიოს შეფასებას (მათ შორის, შესაძლებლობებს, IT სერვისებს და არსებულ პროგრამას 

ან პროექტების პორტფოლიოს) და რომელიც განსაზღვრავს შესაძლებლობებს Microsoft-ის 

მოწყობილობებისა და სერვისებისთვის, კონკრეტული პორტფოლიოს 

რაციონალიზაციისთვის მიმდინარე ბიზნეს-სტრატეგიის კონტექსტში. 

 აპლიკაციების პორტფოლიოს ოპტიმიზაცია: მოხსენება, რომელიც ეფუძნება თქვენი 

პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპლიკაციების პორტფოლიოს შეფასებას, სამუშაო 

დატვირთვის მახასიათებლების ანალიზსა და გადაწყვეტილებების არქიტექტურას, რომელიც 

უზრუნველყოფს რეკომენდაციებს სამიზნე აპლიკაციების მომავალი განაწილებისთვის, მათ 

შორის, ონლაინ-ჰოსტინგზე არსებული აპლიკაციების ვარიანტებს. 

 არქიტექტურის ვარიანტები და რეკომენდაციები: კორპორაციული მასშტაბის არქიტექტურის 

განსაზღვრებების და რეკომენდაციების დოკუმენტი, რომელიც აღწერს მნიშვნელოვანი 

არქიტექტურის ვარიანტებს, რომლებიც შეფასებულია პროგრამის წესდებისა და არქიტექტურის 

პრინციპების და, ასევე, IT სტანდარტებისა და შეზღუდვების დაცვის თვალსაზრისით. 

 ღირებულების გეგმა: პროგრამის დეტალური გეგმა, მიღებისა და შეცვლის მითითებები, 

ღირებულების მაჩვენებლის ბარათი და ხელმძღვანელობა იმ რეკომენდაციებისა და სქემის 

მხარდასაჭერად, რომლებიც აღწერილია ნაწილში „არქიტექტურის ვარიანტები და რეკომენდაციები“.  
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 ბიზნესის შემთხვევის განვითარება: ბიზნეს-ღირებულების მოდელი, რომელიც დაფუძნებულია 

თქვენი პროგნოზირებული ხარჯების და რაოდენობრივი უპირატესობების ფინანსურ ანალიზზე, 

შემოთავაზებული ბიზნეს-სცენარისთვის. 

 მიღებისა და შეცვლის მართვა: მოდული, რომელიც გეხმარებათ მიღებისა და შეცვლის გეგმის 

დანერგვაში (კომუნიკაციის, მზადყოფნის ან მომზადების და მხარდაჭერის ჩათვლით) და 

უზრუნველყოფს მიღების მიმოხილვას, მოხსენებებსა და რისკების შემცირებას, ერთი ან რამდენიმე 

ინიციატივისთვის. 

 ღირებულების მართვა: მოხსენება, რომელიც განსაზღვრავს და აღრიცხავს ინიციატივის პროგრესს 

თქვენ მიერ დაწესებული ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლების მიმართ და საკუთარი გაზომვების 

შიდა სისტემის მიხედვით, როგორიცაა ვალდებულებები, მაჩვენებელების ბარათი და ბიზნეს-

შეფასებები. 

 პროგრამის ხელმძღვანელობა, რისკების და შესაბამისობის (GRC) მართვა: კარკასი, რომლის 

საშუალებით შეგიძლიათ ნახოთ პროგრამის სტატუსი, რომელიც უზრუნველყოფს მოხსენებებს 

ხელმძღვანელობის განსაზღვრული სტრუქტურის საფუძველზე, როგორიცაა მართვის კომიტეტები და 

შეფასების საბჭოები, ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღების გაადვილების მიზნით პროგრამის 

მიმდინარეობის განმავლობაში. 

2.4 პასუხისმგებლობის აზეუარისთქმა და შეზღუდვები 

ჩვენ მიერ სერვისების უზრუნველყოფაზე ვრცელდება შემდეგი შეზღუდვები და პასუხისმგებლობის 

უარყოფის დებულებები: 

 კორპორაციული სტრატეგიის პროგრამა მოიცავს საკონსულტაციო სერვისებს, რომლებიც 

შედგება მხოლოდ რჩევებისა და მითითებებისგან მხოლოდ თქვენს მუშაობასთან და 

თქვენ მიერ Microsoft-ის ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებით. 

 თქვენ საკუთარი შეხედულებისამებრ ირჩევთ, გაითვალისწინოთ თუ არა Microsoft-ის 

რჩევა, ინსტრუქცია და რეკომენდაცია. 

 პროდუქტის ლიცენზიები არ შედის საკონსულტაციო სერვისებში და ისინი უნდა 

შეიძინოთ ცალკე. 

 Microsoft არ იძლევა გარანტიას შედეგებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეიძლება 

მიიღოთ Microsoft-ის რჩევების, ინსტრუქციების და რეკომენდაციების შესრულების 

შედეგად. 

 კორპორაციული სტრატეგიის პროგრამის საკონსულტაციო სერვისები არ მოიცავს 

პროდუქტის განთავსებას, პრობლემის გადაწყვეტას ან მხარდაჭერას გაუმართაობის 

აღმოფხვრაში, არა-Microsoft-ის საწყისი კოდების შეფასებას, ტექნიკურ ან 

არქიტექტურულ კონსულტაციებს იმ სერვისების გარდა, რომლებიც აღწერილია ზემოთ. 

 ნებისმიერი არა-Microsoft-ის საწყისი კოდისთვის, ჩვენი სერვისები შეზღუდულია 

მხოლოდ ბინარული მონაცემების ანალიზით, როგორიცაა პროცესის დამპირება ან 

ქსელური მონიტორის ტრასირება 

თუ ორმხრივად შეთანხმებულია Microsoft Architects-ის ან სერვისის უზრუნველყოფის გუნდის 

რესურსების ადგილზე ვიზიტები და თუ ამ ვიზიტების საფასური წინასწარ არ არის გადახდილი, 

თქვენ დაგეკისრებათ გონივრული სამგზავრო და საცხოვრებელი ხარჯების ანაზღაურება. 
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2.5 თქვენი პასუხისმგებლობა 

საკონსულტაციო ღონისძიებების წარმატება და ჩვენი ვალდებულებების შესრულება 

დამოკიდებულია თქვენს მონაწილეობაზე ამ პროცესში, მათ შორის, თუმცა ამით არ 

შემოიფარგლება, თქვენს შემდეგ პასუხისმგებლობებზე: 

 თქვენი წარმომადგენლების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების პერსონალის, რესურსების, 

მათ შორის აპარატურის, პროგრამული უზრუნველყოფის, ინტერნეტ-კავშირის და 

საოფისე ფართის ხელმისაწვდომობა. 

 თქვენ მიერ სწორი და სრული ინფორმაციის დროული მოწოდება, სერვისის 

უზრუნველყოფის გუნდის მოთხოვნისთანავე. 

 წვდომა ინფორმაციაზე თქვენი ორგანიზაციის შესახებ. 

 თქვენი პასუხისმგებლობების დროული და ეფექტური შესრულება. 

 თქვენი მართვის გუნდის მიერ გადაწყვეტილებების დროულად მიღება და ნებართვების 

დროულად გაცემა. 

 თქვენი თანამშრომლების ან კონტრაქტორების სამგზავრო და სხვა ხარჯების დროული 

გადახდა. 
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3 მხარდაჭერის სერვისები 
3.1 შეძენის წესი 

Premier Support-ის შეძენა შესაძლებელია ინდივიდუალური სერვისების პაკეტის სახით; 

ხელმისაწვდომი პაკეტები ჩამოთვლილია ქვემოთ. 

სერვისი  განმარტება 

Enterprise 

გაფართოებული 

პაკეტები 

სერვისების კომბინაცია, რომელიც გთავაზობთ მხარდაჭერას ყველა 

კომერციული, მხარდაჭერილი Microsoft-ის პროდუქტისთვის და/ან 

ონლაინ-სერვისებისთვის, რომლებიც გამოიყენება თქვენს 

ორგანიზაციაში. ხელმისაწვდომია კონფიგურირებადი და 

ფიქსირებული პაკეტები. 

დეველოპერზე 

ორიენტირებული 

პაკეტები 

Premier Support დეველოპერებისთვის წარმოადგენს განვითარებაზე 

ფოკუსირებული სერვისის ვარიანტს, რომელიც თქვენს პერსონალს 

ეხმარება Microsoft-ის ტექნოლოგიების ფარგლებში შემუშავებული 

აპლიკაციების შექმნაში, განთავსებასა და მხარდაჭერაში. 

გაუმჯობესებული 

გადაწყვეტილების 

პაკეტები 

მხარდაჭერის სერვისების პაკეტი, რომელიც ვრცელდება Microsoft-ის 

გარკვეულ პროდუქტებზე ან კლიენტის ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების სისტემაზე. ხელმისაწვდომია კონფიგურირებადი 

პაკეტთან ერთად. 

 

განმარტება:  ნიშნავს ელემენტებს, რომლებიც მითითებულია თქვენს სამუშაოს შეკვეთაში.   

3.2 პაკეტების აღწერა 

3.2.1 Enterprise გაფართოებული პაკეტები 

Enterprise გაფართოებული პაკეტების ვარიანტებს შორისაა: კონფიგურირებადი (თქვენი მოთხოვნების 

შესაბამისად რეგულირებადი) ან ფიქსირებული პაკეტები (წინასწარ განსაზღვრული სერვისები 

დაყენებული ვადით). 

კონფიგურირებადი პაკეტი 

მხარდაჭერის პაკეტი, რომელიც შეიცავს ქვემოთ მოყვანილ ინდივიდუალურ კომპონენტებს თქვენი 

საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. 

ელემენტი ხელმისაწვდომი სერვისები 

პროაქტიური სერვისები სექციაში 3.3.1 „პროაქტიური სერვისები“ აღწერილი სერვისები 

ხელმისაწვდომია და შეგიძლიათ ჩართოთ ისინი თქვენი 

მხარდაჭერის პაკეტში 
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სერვისის 

უზრუნველყოფის 

მართვა 

შედის ყველა პაკეტში. 

სერვისის უზრუნველყოფის მოდელი და სერვისი დონე 

ინდივიდუალურად შერჩეულია, როგორც აღწერილია სექციაში 3.3.2 

„სერვისის უზრუნველყოფის მართვა“ 

რეაგირების სერვისები სერვისები, რომლებიც აღწერილია სექციაში 3.3.3 „რეაგირების 

სერვისები“, შეგიძლიათ ჩართოთ თქვენი მხარდაჭერის პაკეტში 

გაუმჯობესებული 

სერვისები 

დამატებითი სერვისები, რომლებიც აღწერილია სექციაში 3.4 

„გაუმჯობესებული სერვისები“; შესაძლებელია მათი ჩართვა თქვენი 

მხარდაჭერის პაკეტში 

 

 

ფიქსირებული პაკეტი 

მხარდაჭერის სერვისების დაწყებითი დონის პაკეტი ერთწლიანი ვადით 

ელემენტი შემავალი სერვისები 

პროაქტიური სერვისები One “რისკების და მდგომარეობის შეფასების პროგრამა სერვისის 

სახით”  

სერვისის 

უზრუნველყოფის 

მართვა 

ჩართულია ძირითადი დონის სერვისები, როგორც აღწერილია 

სექციაში 3.3.2, „სერვისის უზრუნველყოფის მართვა“ 

რეაგირების სერვისები „პრობლემის მოგვარების მხარდაჭერის“ 20-მდე საათი 

 

 

3.2.2 გაფართოებული გადაწყვეტილებები 

გაუმჯობესებული გადაწყვეტილების პაკეტები მოიცავს Microsoft-ის პროდუქტებს ან კლიენტის 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემის გარკვეულ სერვისებს, როგორც აღწერილია ქვემოთ. 

ელემენტი აღწერა 

Premier Mission Critical უზრუნველყოფს უფრო მაღალი დონის მხარდაჭერას Microsoft-ის 

წინასწარ განსაზღვრული პროდუქტებისთვის, რომლებიც 

წარმოადგენს თქვენი ბიზნეს-ამოცანის კრიტიკულად მნიშვნელოვან 

ნაწილს; ისინი აღწერილია სექციაში 3.5.1 „Premier Mission Critical“  
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3.3 სერვისების აღწერა 

ამ სექციაში აღწერილია ელემენტები, რომლებიც წარმოადგენენ თქვენი Premier Support 

კომბინირებული პაკეტის კომპონენტებს. 

3.3.1 პროაქტიური სერვისები 

პროაქტიური სერვისები გეხმარებათ, თავიდან აიცილოთ Microsoft-ის გარემოში პრობლემების 

წარმოქმნა; როგორც წესი, იგეგმება სერვისის მიწოდების განხორციელებამდე, რესურსების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. 

შეფასების სერვისები 

შეფასების სერვისები უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტურის ან მხარდაჭერის დოკუმენტაციის 

შეფასებას გაუმჯობესების შესაძლებლობების განსაზღვრისთვის. 

 უსაფრთხოების შეფასების პროგრამა: პირდაპირი ურთიერთობა Microsoft-ის რესურსთან, 

რომელიც თქვენთან თანამშრომლობს Microsoft-ის ტექნოლოგიების დიზაინის, ტექნიკური 

რეალიზაციის, ოპერაციების ან ორგანიზაციულ ცვლილებათა მართვის რეკომენდებულ 

პრაქტიკასთან შესაბამისობის შესაფასებლად. ის თქვენთან თანამშრომლობს შესაძლო 

პრობლემების მოსაგვარებლად. სერვისის დასრულებისას შეიძლება მიიღოთ ანგარიში, 

რომელიც შეიცავს თქვენი გარემოს ტექნიკურ შეფასებას, რომელშიც, ასევე, შეიძლება 

შედიოდეს მდგომარეობის გამოსწორების გეგმა. 

 მდგომარეობის შემოწმება: Microsoft-ის ტექნოლოგიების რეკომენდებული პრაქტიკის 

შესაბამისად დანერგვის შეფასება. Microsoft-ის ტექნიკური სპეციალისტი თქვენთან ერთად 

გეგმავს მდგომარეობის შემოწმების ჩატარებას, ატარებს შეფასებას, აანალიზებს მონაცემებს და 

ადგენს შესაბამის ანგარიშს. 

 რისკებისა და ჯანმრთელობის შეფასების პროგრამა სერვისის სახით (RAP სერვისის სახით): 

თქვენი Microsoft-ის ტექნოლოგიის დანერგვის ავტომატური შეფასება დისტანციურად 

შეგროვილი მონაცემების საფუძველზე. შეგროვილი მონაცემები ანალიზდება Microsoft-ის 

მიერ, რომელიც ადგენს ანგარიშს აღმოჩენილი ხარვეზების და რეკომენდაციების შესახებ. 

 რისკებისა და მდგომარეობის შეფასების პროგრამა, როგორც Service Plus (RAP, როგორც 

Service Plus): უზრუნველყოფილია RAP სერვისის სახით, რომელსაც მოსდევს მორგებული 

სისტემის ოპტიმიზაციის სემინარი, რომელიც თქვენთან ადგილზე ტარდება და 

ფოკუსირებულია აღდგენის დაგეგმვასა და ცოდნის გადაცემაზე. 

 ოფლაინ შეფასება: თქვენი Microsoft-ის ტექნოლოგიების დანერგვის ავტომატური შეფასება, 

იმ მონაცემების საფუძველზე, რომლებიც დისტანციურად ან Microsoft-ის ინჟინრის მიერ 

შეგროვილია თქვენთან ადგილზე. შეგროვილი მონაცემები ანალიზდება ობიექტზე არსებული 

ხელსაწყოების გამოყენებით Microsoft-ის მიერ, რომელიც ადგენს ანგარიშს აღმოჩენილი 

ხარვეზების და რეკომენდაციების შესახებ. 

 უსაფრთხოების შეფასების პროგრამა: ტექნიკური და პროცესუალური შეფასება იმისა, თუ 

როგორ უზრუნველყოფს თქვენი ორგანიზაცია წვდომას თქვენს კომპიუტერულ გარემოზე. 

სერვისის დასრულებისას თქვენ მიიღებთ ანგარიშს, რომელიც შეიცავს უსაფრთხოების 

დადგენილი რისკების ანალიზს და ინსტრუქციას რისკების შესამცირებლად. 
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საგანმანათლებლო სერვისები 

საგანმანათლებლო სერვისები გეხმარებათ გაზარდოთ თქვენი დამხმარე პერსონალის ტექნიკური და 

ოპერაციული უნარები. 

 Chalk Talks: როგორც წესი, წარმოადგენს ერთდღიან სესიას, ლექციის ან პრეზენტაციის 

ფორმატში, პროდუქტისა და მხარდაჭერის თემებზე; ასეთ სესიას ატარებს Microsoft-ის 

ტექნიკური სპეციალისტი პირადად ან ონლაინში. 

 გამოწერები მოთხოვნისამებრ: გამოწერა უზრუნველყოფს წვდომას სასწავლო მასალების 

ონლაინ კოლექციაზე სემინარების ბიბლიოთეკიდან, რომელიც შემუშავებულია Microsoft-ის 

ტექნიკური სპეციალისტების მიერ. გამოწერები იყიდება თითოეული ადამიანისთვის. 

 ვებ-ტრანსლაციები: Microsoft-ის მიერ ორგანიზებული საგანმანათლებლო სესიები, 

რომლებიც დისტანციურად ტარდება ინტერნეტის მეშვეობით. ვებ-ტრანსლაციების შეძენა 

შესაძლებელია თითოეული მონაწილისთვის ან სპეციალურად ორგანიზაციისთვის, როგორც 

აღნიშნულია სამუშაოს შეკვეთაში.  

 სემინარები: მაღალი დონის პრაქტიკული სამუშაოები და ტექნიკური სასწავლო სესიები 

Microsoft-ის ტექნოლოგიების სხვადასხვა თემებზე; ტარდება Microsoft-ის ტექნიკური 

სპეციალისტის მიერ პირადად ან ონლაინში. სემინარების შეძენა შესაძლებელია თითოეული 

მონაწილისთვის ან სპეციალურად ორგანიზაციისთვის, როგორც აღნიშნულია სამუშაოს 

შეკვეთაში. სემინარის ჩაწერა Microsoft-ის პირდაპირი და უშუალო წერილობითი ნებართვის 

გარეშე დაუშვებელია. 

საოპერაციო სერვისები 

საოპერაციო სერვისები გეხმარებათ, მართოთ ადამიანებთან, პროცესებთან და ტექნოლოგიებთან 

დაკავშირებული საკითხები და რისკები, ბიზნეს-მიზნების განხორციელების უზრუნველყოფის 

მიზნით. 

 ლაბორატორიის სერვისები: თუ შესაძლებელია თქვენს რეგიონში, Microsoft-მა შეიძლება 

მოგცეთ ლაბორატორიულ საშუალებებზე წვდომის შესაძლებლობა, რათა დაგეხმაროთ 

პროდუქტების განვითარების, საკონტროლო ანალიზის, ტესტირების, პროტოტიპის 

შემუშავებისა და მიგრაციული მოქმედებების შესრულებაში. 

 ახალი თანამშრომლების ადაპტაციის აქსელერატორი: უშუალო მუშაობა Microsoft-ის 

ინჟინერთან, რომელიც თქვენთან ითანამშრომლებს, რათა უზრუნველყოს დახმარება 

მუშაობის, მიგრაციის ან განახლების პროცესებში. ეს შეიძლება მოიცავდეს დახმარებას 

კონცეფციის მტკიცებულების ან საწარმოო დატვირთვის დაგეგმვასა და დამოწმებაში 

Microsoft-ის პროდუქტების გამოყენებით. 

 პროაქტიური მონიტორინგი: უზრუნველყოფს ტექნიკური ოპერაციების მონიტორინგის 

საშუალებებს და რეკომენდაციებს სერვერზე შემთხვევების მართვის პროცესების სამართავად. 

ეს სერვისი გეხმარებათ. შექმნათ შემთხვევების მატრიცები, ჩაატაროთ პრობლემის ძირითადი 

შეფასება და შექმნათ პროექტი ტექნიკური გუნდისთვის. 

 პროაქტიური ოპერაციების პროგრამები (POP): თქვენს პერსონალთან ერთად 

შესრულებული დაგეგმვის, პროექტირების, დანერგვის ან ოპერაციული პროცესების შეფასება 

რეკომენდებული პრაქტიკის მიხედვით, რომელიც ადგილზე ტარდება ან დისტანციურად 

მხარდაჭერის სამსახურის წარმომადგენლის მიერ. 
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 აღდგენა გვერდიგვერდ: პირდაპირი კავშირი Microsoft-ის ტექნიკურ სპეციალისტთან, რომელიც 

თქვენთან ერთად მუშაობს შეფასების სერვისის დროს იდენტიფიცირებული ხარვეზების 

გამოსასწორებლად. თითოეული ასეთი სამუშაოს ხანგრძლივობა მითითებულია დღეებში სამუშაოს 

შეკვეთაში და სრულდება თქვენს ტექნიკურ პერსონალთან თანამშრომლობით. 

 მორგებული პროაქტიური სერვისები 

თანამშრომლობა ჩვენს პერსონალთან სერვისების უზრუნველსაყოფად თქვენი მითითებით, პირადად 

ან ონლაინში, თუ სხვაგვარად არ არის აღწერილი ამ დოკუმენტში. ასეთი სამუშაო პროცესები 

გამოითვლება და მომსახურების ფასი დგინდება დღეების მიხედვით. 

ინდივიდუალური პროაქტიური სერვისების ძირითადი სფეროებია: 

 შეფასების სერვისები  

 საგანმანათლებლო სერვისები 

 საოპერაციო სერვისები  

 მხარდაჭერის სამსახურის დახმარება 

თუ შესაძლებელია, პროაქტიური სერვისების შეძენა შეიძლება მხარდაჭერის სამსახურის საათების 

ფორმით. შეგიძლიათ გაცვალოთ ასეთი საათები ერთ ან რამდენიმე პროაქტიურ სერვისში, რომელიც 

აღწერილია ზემოთ, მიმდინარე ტარიფის მიხედვით, რომელიც დადგენილია Microsoft Services-ის 

წარმომადგენლის მიერ. პროაქტიური სერვისის დაგეგმვის შემდეგ ჩვენ ჩამოვჭრით მხარდაჭერის 

სამსახურის შესაბამისი საათების თანხას თქვენი ბალანსიდან, უახლოეს საათამდე დამრგვალებით, 

სერვისის დღიური ღირებულების ან ფიქსირებული ღირებულების დასაფარად. თუ შეუკვეთავთ 

ერთი ტიპის მხარდაჭერის სამსახურის სერვისს და მოისურვებთ გადაცვალოთ იგი სხვაზე, 

შეგიძლიათ უკვე შეძენილი საათები გამოიყენოთ ალტერნატიული მომსახურების მისაღებად, სადაც 

შესაძლებელია და შეთანხმებული გაქვთ თქვენს სერვისის უზრუნველყოფის მენეჯერთან. 

3.3.2 სერვისის უზრუნველყოფის მართვა 

 სერვისის უზრუნველყოფის მართვა 

Premier Support ყველა პაკეტს კოორდინირებას და ინიცირებას უწევს სერვისის უზრუნველყოფის 

მენეჯერი (SDM). ზოგიერთ რეგიონში მას ასევე ეწოდება ტექნიკური ანგარიშის მენეჯერი (TAM) ან 

მხარდაჭერის ანგარიშის მენეჯერი (SAM). დეველოპერებისთვის გათვალისწინებული Premier 

Support-ისთვის და დეველოპერებზე ფოკუსირებული პაკეტებისთვის, თქვენი სერვისის 

უზრუნველყოფის მართვას უზრუნველყოფს აპლიკაციის შემუშავების მენეჯერი (ADM), რომელსაც 

გააჩნია პროგრამების შემუშავების სფეროსა და ტექნოლოგიების ფართო ცოდნა და 

გამოცდილება. ასეთი უზრუნველყოფა შეიძლება დაზუსტდეს უზრუნველყოფის მოდელის, სერვისის 

დონისა და გეოგრაფიული რეგიონის მიხედვით. თუ სამუშაოს შეკვეთაში სხვა რამ არ არის 

მითითებული, მიწოდების მოდელი იქნება „დანიშნული“, ხოლო სერვისის დონე – „ძირითადი“. 

უზრუნველყოფის მოდელი 

ელემენტი განმარტება 

საერთო სრულდება დისტანციურად მყოფი პირების ჯგუფის მიერ 

დანიშნული უზრუნველყოფს დანიშნული პირი ნაწილობრივი დატვირთვის სქემის 
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მიხედვით, ადგილზე ან დისტანციურად; ასეთი პირი Microsoft Premier 

Support-ის სხვა კლიენტებსაც ემსახურება 

მიმაგრებული უზრუნველყოფს დანიშნული პირი ადგილზე ან დისტანციურად; ასეთი 

პირი Microsoft Premier Support-ის მხოლოდ ერთ კლიენტს ემსახურება 

სერვისის დონე 

ელემენტი განმარტება 

ძირითადი მოიცავს ძირითად კოორდინაციას, სერვისის გაცნობას, სერვისის მიწოდების 

დაგეგმვას, სერვისის შეფასებებს, დამხმარე რჩევებს კრიტიკულ 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ინციდენტების მართვას, კრიზისის 

მართვას, საინფორმაციო სერვისებს და სერვისის გამოწერის მართვას 

სტანდარტული მოიცავს ყველა ძირითად სერვისს, საწყის შეფასებას და მდგომარეობის 

გამოსწორების დაგეგმვას 

გაფართოებული მოიცავს ყველას სტანდარტულ სერვისს, ინფორმაციას Microsoft-ის 

პროდუქტის/ონლაინ სერვისების მოქმედების ვადის შესახებ, შემთხვევების 

ტენდენციების ანალიზს და რჩევებს და პროცესის ხელმძღვანელობას 

 

მასშტაბის დეტალები 

კლიენტებისთვის, რომლებიც შეიძენენ სერვისის მიწოდების მართვის ძირითად დონეს, 

ხელმისაწვდომი შემდეგი სერვისები: 

სერვისის გაცნობა: Premier Support სერვისების მიმოხილვა, მათ შორის იმის განმარტება, თუ 

როგორ უნდა შეარჩიოთ და დაგეგმოთ პროაქტიური სერვისები, პრეზენტაცია იმის შესახებ, 

თუ როგორ უნდა დააფიქსიროთ რეაგირების მხარდაჭერის მოთხოვნები და გამოიყენოთ 

ხელმისაწვდომი ხელსაწყოები. 

სერვისის უზრუნველყოფის გეგმა (SDP): Premier Support სერვისების საფუძველი, რომელიც 

მოიცავს სერვისის ინდივიდუალურ გეგმას, რომელიც შექმნილია თქვენს გუნდთან 

თანამშრომლობით, სერვისების გამოყენების წესის და დროის დასადგენად. ჩვენ 

ვაკონტროლებთ და ვარეგულირებთ SDP-ს თქვენი საჭიროებების შესაბამისად მოქმედების 

პერიოდის განმავლობაში. 

სერვისის შეფასებები: ჩვენ მუდმივად ვამოწმებთ წინა პერიოდის სერვისებს, გიგზავნით 

მოხსენებებს იმის შესახებ, თუ რა იქნა უზრუნველყოფილი და რა გაუმჯობესდა, ვამოწმებთ 

თქვენს შეფასებას და ვიხილავთ მოქმედებებს ან კორექტირებებს, რომლებიც შეიძლება 

საჭირო იყოს. ასეთი შეფასება შეიძლება მოიცავდეს სტანდარტული სტატუსის ანგარიშებს და 

ვირტუალურ ან ადგილზე ჩატარებულ სტატუსის შეხვედრებს (თუ დაშვებულია ადგილზე 

მგზავრობა). თუ გაქვთ ონლაინ-სერვისები, თქვენი სერვისის შეფასებები მოიცავს სერვისის 

მოთხოვნების და სერვისის ინციდენტების სტატუსს, ასევე, ინფორმაციას მუშაობის დროის 

შესახებ. სერვისის შეფასების ინდივიდუალიზაცია ასევე შესაძლებელია, თუმცა ამისათვის 
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შეიძლება დაგჭირდეთ დამატებითი კომპონენტების შეძენა, რაც დამოკიდებულია სერვისის 

უზრუნველყოფის მართვის დონეზე, რომელიც ჩართულია შეძენილ სერვისებში.  

კრიტიკული უსაფრთხოების მხარდაჭერის რჩევა: შეტყობინება Microsoft-ის უსაფრთხოების 

ბიულეტენებით. თუ გყავთ დანიშნული ან მიმაგრებული SDM, თქვენი SDM დაგეხმარებათ 

შეაფასოთ ამ ინფორმაციის წვლილი თქვენს IT ინფრასტრუქტურაში. 

შემთხვევების მართვა: SDM განიხილავს შემთხვევებს, რათა დროულად მოხდეს 

გადაწყვეტილების მიღება და მაღალ დონეზე შესრულდეს მხარდაჭერა. ეს შეიძლება 

მოიცავდეს ინციდენტებზე რეაგირების გეგმების შემუშავებას, ძირითადი კონტაქტის 

იდენტიფიცირებას სტატუსის განახლებებისთვის ინციდენტების დროს და ძირითადი 

მიზნების ანალიზის გამარტივებას ინციდენტის წარმოქმნის შემდეგ. თუ გაქვთ ონლაინ-

სერვისები, შეიძლება, ეს მოიცავდეს ინციდენტების მიზეზების მიმოხილვასა და სერვისის 

დონის შეთანხმებას (SLA). 

კრიზისის მართვა: ოცდაოთხსაათიანი კომუნიკაცია SDM-თან და კრიტიკული სიტუაციის 

მენეჯერებთან კრიტიკულ სიტუაციაში, რომელიც უარყოფითად მოქმედებს თქვენს 

ბიზნესზე. 

საინფორმაციო სერვისები: Microsoft-ის პროდუქტებზე და თქვენი გარემოსთვის რელევანტურ 

სერვისებზე ფოკუსირებული საინფორმაციო ბიულეტენების, ვებსაიტებისა და რესურსების 

მიწოდება. შეიძლება მოიცავდეს მხარდაჭერას და ოპერაციულ ინფორმაციას Microsoft-ის 

ტექნოლოგიების შესახებ, პრობლემების მოგვარების ხელსაწყოებსა და ცოდნის ბაზის 

სტატიებს. 

სერვისის გამოწერის მართვა: კლიენტებისთვის ონლაინ-სერვისებით, თქვენი SDM შეიძლება 

დაგეხმაროთ ისეთი პრობლემების გადაჭრაში, რომლებიც თქვენს ონლაინ-სერვისების 

გამოწერას ეხება და შეიძლება უზრუნველყოს პასუხები შეკითხვებზე ბილინგის, ანგარიშის 

უზრუნველყოფის და SLA კრედიტების შესახებ. 

კლიენტები, რომლებიც შეიძენენ სერვისის სტანდარტულ დონეს, მიიღებენ ძირითადი დონის 

სერვისებს და, დამატებით, შემდეგ სერვისებს: 

საწყისი შეფასება: შეფასება სერვისის საჭიროებების დადგენის მიზნით თქვენი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ოპერაციების გარემოს ფარგლებში, რომელიც 

დაგეხმარებათ მოქმედებების გეგმის შექმნაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების ოპერაციების 

სასურველი მდგომარეობის მისაღწევად. კლიენტებისთვის ონლაინ-სერვისებით, თქვენს 

SDM-ს შეუძლია უზრუნველყოს ადგილზე არსებული ინფრასტრუქტურის გაანალიზება, 

რომელიც საჭიროა მომხმარებლების ონლაინ-სერვისთან დასაკავშირებლად. გარდა ამისა, 

SDM იმუშავებს თქვენს პერსონალთან რისკების დოკუმენტირებისთვის, რომლებმაც 

შეიძლება გავლენა მოახდინოს თქვენს კავშირზე და შემოგთავაზოთ პოტენციური 

გადაწყვეტილებები. 

მდგომარეობის გამოსწორების დაგეგმვა: მოქმედებების კონსოლიდირება, ჩატარებული 

პროაქტიური შეფასებებით მიღებული შედეგების მიხედვით. ეს მაჩვენებლები 

დოკუმენტირებული იქნება გაუმჯობესების რჩევის სახით შესაბამისი გამოსწორების 

საშუალების მითითებით თქვენი SDP-ის ფარგლებში. თვალყურის დევნება მოხდება სერვისის 

დაგეგმილი შემოწმებების განმავლობაში. 

 ადგილზე სერვისის უზრუნველყოფის მართვა: SDM-ის ვიზიტები ადგილზე 

ხელმისაწვდომია და შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებითი თანხის გადახდა თითოეული 

ვიზიტისთვის. სერვისი დამოკიდებულია Microsoft-ის რესურსების ხელმისაწვდომობაზე. 
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კლიენტები, რომლებიც შეიძენენ სერვისის გაფართოებულ დონეს, მიიღებენ ძირითადი და 

სტანდარტული დონის ჩამოთვლილ სერვისებს და, დამატებით, შემდეგ სერვისებს: 

ინფორმაცია Microsoft-ის პროდუქტის ან ონლაინ სერვისების მოქმედების ვადის შესახებ: 

რეგულარული ანგარიშები განვითარების შესახებ Microsoft-ის ორგანიზაციაში და რჩევები 

განახლებების შესახებ Microsoft-ის პროდუქტების მოქმედების ვადასთან დაკავშირებით ან 

სქემა, რომელიც შეიძლება სასარგებლო იყოს თქვენი ორგანიზაციისთვის. 

მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც გააჩნიათ ონლაინ-სერვისები, SDM უზრუნველყოფს 

ყოველთვიურ (ან საჭიროებისამებრ) კომუნიკაციას გამოწერილი ონლაინ სერვისების 

განახლებების და დაგეგმილი გათიშვების თაობაზე. 

შემთხვევების ტენდენციის ანალიზის და რჩევა: შემთხვევების ისტორიის ერთი ან რამდენიმე 

შეფასება ფოკუსირდება პროცესებისა და ტექნოლოგიის ასპექტებზე, რაც მნიშვნელოვნად 

მოქმედებს საქმიანობის დროს წარმოქმნილ, მხარდაჭერილ Microsoft ტექნოლოგიებთან 

დაკავშირებულ, ჩვენ მიერ დაფიქსირებულ შემთხვევებზე. განხილვის შედეგად შემუშავდება 

რეკომენდაციები მუშაობის გასაუმჯობესებელი აქტივობების, ხალხის მზაობის, ან 

ტექნოლოგიური ცვლილებების შესახებ, იმ მიზნით, რომ დაგეხმაროთ თქვენი IT ოპერაციების 

ხარჯების შემცირებაში. 

პროცესის ხელმძღვანელობა: უზრუნველყოფილი იქნება ძირითადი ინფორმაცია 

რეკომენდებული პროცესების შესახებ. 

 

 

3.3.3 რეაგირების სერვისები 

რეაგირების სერვისებში შედის შემდეგი სერვისების ნებისმიერი კომბინაცია: 

 პრობლემების მოგვარების მხარდაჭერა (PRS): გეხმარებათ სპეციფიკური სიმპტომების მქონე 

პრობლემების მოგვარებაში, როდესაც იყენებთ Microsoft-ის პროდუქტებს, სადაც არსებობს იმის 

გონივრული ალბათობა, რომ ეს პრობლემები გამოწვეულია Microsoft-ის პროდუქტებით. 

სერიოზულობის განსაზღვრებები, საწყისი რეაგირების სავარაუდო დრო და გაგზავნის მოთხოვნები 

დეტალურად აღწერილია „ცხრილში: რეაგირება შემთხვევაზე“. 

PRS-ისთვის საფასურის დარიცხვა ხდება საათობრივად, საფასურის თანხა აკლდება საათების 

წინასწარ გადახდილ თანხას, როგორც მითითებულია სამუშაოს შეკვეთაში. თუ ჩვენ დავადგენთ, რომ 

პრობლემა წარმოიქმნა შეცდომის შედეგად, ჩვენ არ გამოვაკლებთ PRS საათების თანხას შესაბამის 

საფასურის თანხას. თუ ერთი კონკრეტული შემთხვევის მოგვრების განმავლობაში ამოიწურება 

დახარჯული საათებისთვის წინასწარ გადახდილი თანხა, შესაბამის თანხას ჩამოვჭრით პროცესის 

დასრულების შემდეგ და დაგჭირდებათ დამატებითი PRS საათების შეძენა, სანამ რეაგირებას 

გავაკეთებთ დამატებით შემთხვევებზე. თქვენი მოთხოვნით, ჩვენ ვთანამშრომლობთ პროგრამული 

უზრუნველყოფის მომწოდებელი მესამე პირებთან რთული, სხვადასხვა მწარმოებლების მიერ 

უზრუნველყოფილი პროდუქტის ინტერაქციის საკითხების მოსაგვარებლად; თუმცა, საკუთარი 

პროდუქტის მხარდაჭერა მესამე პირის პასუხისმგებლობაში შედის. 

თუ საჭიროა, ონლაინ-სერვისებისთვის უზრუნველყოფილია PRS. შეძენილი PRS საათების თანხას არ 

გამოაკლდება ისეთი შემთხვევების გადაწყვეტის საფასური, რომლებიც წარმოიშვა ამ 

ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით. 
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ინციდენტის სერიოზულობა განსაზღვრავს რეაგირების დონეებს Microsoft-ში, საწყისი პასუხის 

სავარაუდო დროს და თქვენს პასუხისგებლობას. თქვენ პასუხს აგებთ ბიზნესის თქვენს 

ორგანიზაციაზე გავლენის გეგმის შედგენაზე და, ჩვენთან კონსულტაციით, Microsoft განსაზღვრავს 

სერიოზულობის შესაბამის დონეს. შეგიძლიათ მოითხოვოს სერიოზულობის დონის შეცვლა 

ინციდენტის ვადის დროს, თუ ბიზნესზე გავლენის თვალსაზრისით საჭიროა შეცვლა უფრო მაღალი 

ან დაბალი დონის სერიოზულობით.  

ცხრილი: რეაგირება შემთხვევაზე 

სერიოზულობა და სიტუაცია ჩვენი სავარაუდო 

რეაგირება 

თქვენი სავარაუდო 

რეაგირება 

სერიოზულობა 1 

კატასტროფული ზემოქმედება 

საქმიანობაზე: 

 ძირითადი საქმიანობის პროცესი 

სრულად დაიკარგა და 

შეუძლებელია მუშაობის 

გონივრული გაგრძელება 

 დაუყოვნებლივ საჭიროებს 

ყურადღებას 

 პირველ გამოძახებაზე 

რეაგირება მოხდება 

მაქსიმუმ ერთ საათში 

 ჩვენს რესურსებს 

ადგილზე მოგაწვდით რაც 

შეიძლება სწრაფად 

 კრიტიკული სიტუაციის 

მენეჯერის1 დანიშვნა 

 მუდმივი მხარდაჭერა 24/7 

რეჟიმში2 

 სწრაფად გავრცელდება 

Microsoft-ში 

პროდუქტებთან 

დაკავშირებულ ჯგუფებში 

 შეტყობინება გაიგზავნება 

ჩვენს უფროს 

აღმასრულებლებთან 

 შეტყობინება გაიგზავნება 

თქვენს უფროს 

აღმასრულებლებთან 

 შესაბამისი რესურსების 

განაწილება მუდმივი 

მხარდაჭერის 

უზრუნველსაყოფად 24/7 

რეჟიმში2 

 სწრაფად მოხდება წვდომა 

და რეაგირება 

მაკონტროლებელი 

ოფიციალური 

წარმომადგენლისგან 

 მოთხოვნა კეთდება 

მხოლოდ ტელეფონით 

სერიოზულობა A 

კრიტიკული ზემოქმედება 

საქმიანობაზე: 

 სერვისების მნიშვნელოვანი 

დაკარგვა ან დეგრადაცია 

 საჭიროებს ყურადღებას მაქსიმუმ 

ერთ საათში 

 პირველ გამოძახებაზე 

რეაგირება მოხდება 

მაქსიმუმ ერთ საათში 

 ჩვენს რესურსებს 

ადგილზე მოგაწვდით, 

საჭიროების შესაბამისად 

 კრიტიკული სიტუაციის 

მენეჯერის1 დანიშვნა 

 მუდმივი მხარდაჭერა 24/7 

რეჟიმში2 

 შეტყობინება გაიგზავნება 

ჩვენს უფროს 

მენეჯერებთან 

 შესაბამისი რესურსების 

განაწილება მუდმივი 

მხარდაჭერის 

უზრუნველსაყოფად 24/7 

რეჟიმში2 

 სწრაფად მოხდება წვდომა 

და რეაგირება 

მაკონტროლებელი 

ოფიციალური 

წარმომადგენლისგან 

 მართვის გუნდის 

შეტყობინება 

 მოთხოვნა კეთდება 

მხოლოდ ტელეფონით 
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სერიოზულობა და სიტუაცია ჩვენი სავარაუდო 

რეაგირება 

თქვენი სავარაუდო 

რეაგირება 

სერიოზულობა B 

საშუალო დონის ზემოქმედება 

საქმიანობაზე: 

 სერვისებმა განიცადა საშუალო 

დანაკარგი ან დეგრადაცია, მაგრამ 

მუშაობის გაგრძელება 

შესაძლებელია შეფერხებებით, 

გონივრულ ფარგლებში. 

 საჭიროებს ყურადღებას მაქსიმუმ 

ორ სამუშაო საათში4 

 პირველ გამოძახებაზე 

რეაგირება მოხდება 

მაქსიმუმ ორ საათში ან 

უფრო ადრე 

 ზომები მიიღება მოლოდ 

სამუშაო საათებში3,4 

 შესაბამისი რესურსების 

განაწილება Microsoft-ის 

მხარდაჭერის 

უზრუნველსაყოფად 

 მოხდება წვდომა და 

რეაგირება 

მაკონტროლებელი 

ოფიციალური 

წარმომადგენლისგან, 

მაქსიმუმ ოთხ სამუშაო 

საათში 

 გაგზავნა ტელეფონით ან 

ინტერნეტით 

სერიოზულობა C 

საშუალო დონის ზემოქმედება 

საქმიანობაზე: 

 ძირითადად, სერვისები მუშაობს 

მცირე შეფერხებით ან 

შეუფერხებლად 

 საჭიროებს ყურადღებას მაქსიმუმ 

ოთხ სამუშაო საათში4 

 პირველ გამოძახებაზე 

რეაგირება მოხდება 

მაქსიმუმ ოთხ საათში ან 

უფრო ადრე 

 ზომები მიიღება მხოლოდ 

სამუშაო საათებში4 

 დასახელდება სწორი 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

შემთხვევასთან 

დაკავშირებით 

 რეაგირება მოხდება 

მაქსიმუმ 24 საათში 

 გაგზავნა ტელეფონით ან 

ინტერნეტით 

1 კრიტიკული სიტუაციების მენეჯერები არიან პირები, რომელთა პასუხისმგებლობაში შედის დახმარება გაგიწიოთ პრობლემების სწრაფად მოგვარებაში, შემთხვევის 

შესწავლის, შესწორებების, რესურსების უზრუნველყოფისა და კოორდინირების გზით. 

2 შესაძლოა, დაგვჭირდეს სერიოზულობის დონის დაწევა, თუ თქვენ ვერ უზრუნველყოფთ ადეკვატურ რესურსებს ან რეაგირებას, რათა ჩვენ შევძლოთ პრობლემის 

მოგვარებისთვის მუშაობის გაგრძელება. 

3 B სერიოზულობის შემთხვევაში, კვირაში 7 დღე 24-საათიან მხარდაჭერა ამჟამად ხელმისაწვდომია კანადაში, ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში, კარიბის ზღვის 

აუზის ქვეყნებში, გაერთიანებულ სამეფოში და აშშ-ში, თუ კლიენტი უარს არ იტყვის კვირაში 7 დღე 24-საათიან მხარდაჭერაზე. დეტალებისთვის მიმართეთ თქვენს 

SDM-ს. 

4 სამუშაო საათებია 09:00-დან 17:30-მდე ადგილობრივი სტანდარტული დროით, დასვენების დღეების გარდა. თქვენს ქვეყანაში სამუშაო საათები შეიძლება ოდნავ 

განსხვავდებოდეს. 

 

 მხარდაჭერა ადგილზე: ადგილზე რეაგირების მხარდაჭერის სერვისი უზრუნველყოფს დახმარებას 

იქ, სადაც იმყოფებით. ეს მომსახურება დამოკიდებულია Microsoft-ის რესურსების 

ხელმისაწვდომობაზე და შეიძლება ადგილზე ვიზიტის დამატებით ფასებთან იყოს დაკავშირებული. 

 განვითარების მხარდაჭერის სამსახურის დახმარება: გეხმარებათ ისეთი აპლიკაციების შექმნასა და 

შემუშავებაში, რომლებშიც ინტეგრირებულია Microsoft-ის ტექნოლოგიები Microsoft-ის 

პლატფორმაზე; უზრუნველყოფს Microsoft-ის შემუშავების ხელსაწყოებსა და ტექნოლოგიებს და 

იყიდება საათების რაოდენობის სახით, როგორც აღწერილია თქვენს სამუშაოს შეკვეთაში. 

 საკონსულტაციო სერვისები: მხარდაჭერა ტელეფონით ხანმოკლე (ჩვეულებრივ, ექვსი ან ნაკლები 

საათის ხანგრძლივობის) და დაუგეგმავ საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმაციული 
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ტექნოლოგიების სპეციალისტებისთვის და შემმუშავებლებისთვის. მრჩეველთა მომსახურებებში 

შეიძლება შედიოდეს რჩევა, ძირითადი მიზეზის ანალიზი და სწავლება, რაც გეხმარებათ Microsoft-ის 

ტექნოლოგიების გამოყენებაში ისე, რომ თავიდან აიცილოთ გავრცელებული პრობლემები და 

შეამციროთ სისტემის მწყობრიდან გამოსვლის ალბათობა. მრჩეველთა სერვისები იყიდება საათების 

რაოდენობის ფორმით, როგორც ჩამოთვლილია თქვენს სამუშაოს შეკვეთაში. 

3.4 გაუმჯობესებული სერვისები 

ამ სექციაში აღწერილი კომპონენტები ხელმისაწვდომია დამატებების, გაფართოებებისა და 

მოდიფიკაციების სახით Premier Support პაკეტის ფარგლებში, დამატებით ფასად. 

3.4.1 აქსელერაციის პაკეტები 

 აქსელერაციის პაკეტები: მოიცავს წინასწარ შერჩეულ პროაქტიურ სერვისებს, რომლებიც 

აღწერილია ნაწილში 3.3.1 და უზრუნველყოფილია ნორმატიული თანმიმდევრობით, კლიენტის 

ბიზნეს-მიზნების მისაღწევად. დეტალებისთვის კონკრეტულ პაკეტებში შემავალი სერვისების და 

მიწოდების თანმიმდევრობის შესახებ შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენს სერვისის მიწოდების მენეჯერს. 

თითოეული აქსელერაციის პაკეტი მოიცავს სერვისების შესავალს შემდეგისთვის: 

 წარმატების კრიტერიუმების და მიწოდების ვადების განსაზღვრა 

 სამიზნე გარემოს იდენტიფიცირება 

 როლებისა და პასუხისმგებლობის გაცნობა 

 მისაწოდებელი პროაქტიური სერვისების განხილვა 

3.4.2 დანიშნული მხარდაჭერის ტექნიკური პერსონალი 

 დანიშნული მხარდაჭერის ტექნიკური პერსონალი (DSE): პრაქტიკული სამუშაო, პროფილაქტიკური 

დახმარება, რომელიც ხელმისაწვდომია ჩვეულებრივ სამუშაო საათებში, თქვენთან შეთანხმებული და 

სამუშაოს შეკვეთაში ჩამოთვლილი Microsoft-ის კონკრეტული პროდუქტებისა და ტექნოლოგიების 

მხარდასაჭერად. DSE სერვისების შეძენა შესაძლებელია საათების ბლოკის სახით, წინასწარ; თქვენი 

ანგარიშიდან ხდება საათების ჩამოწერა მათი გამოყენების შესაბამისად. DSE რესურსების განაწილება, 

პრიორიტეტის მიხედვით კლასიფიკაცია და დანიშვნა ხდება მხარეების შეთანხმების საფუძველზე, 

რეგისტრაციის საწყის შეხვედრაზე, და დოკუმენტირდება, როგორც სერვისის უზრუნველყოფის 

გეგმის ნაწილი. DSE სერვისების უზრუნველყოფა ხდება მხარდაჭერის საერთო ადგილისთვის, 

მხარდაჭერისთვის დანიშნულ ადგილზე, რომელიც განსაზღვრულია სამუშაოს შეკვეთაში.  

 

DSE სერვისებში ყურადღება გამახვილებულია შემდეგ სფეროებზე: 

 დაგეხმაროთ სტრატეგიების შემუშავებასა და განხორციელებაში, რათა უზრუნველყოს 

მომავალში შესაძლო შემთხვევების არიდება და თქვენი შესაბამისი Microsoft-ის 

ტექნოლოგიების სისტემური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად. 

 დაგეხმაროთ განმეორებითი შემთხვევების ძირეული მიზეზები განსაზღვრაში და 

მოგაწოდოთ რეკომენდაციები, რათა მომავალში თავიდან აიცილოთ Microsoft-ის 

სათანადო ტექნოლოგიების გაუმართავი გამოყენება. 

 მუდამ კარგად იცოდეთ თქვენს ამჟამინდელ და სამომავლო საქმიანობასთან 

დაკავშირებული მოთხოვნების და განსაზღვროთ თქვენი ინფორმაციული ტექნოლოგიის 

გარემოს კონფიგურაცია. 
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 პროაქტიურად მოამზადოთ რეკომენდაციები Premier Support-თან დაკავშირებული 

მასალების გამოსაყენებლად (როგორიცაა თავსებადობის განხილვები, მდგომარეობის 

შემოწმებები, სემინარები, რისკის შეფასების პროგრამები და ა.შ.). 

 გამოყენებისა და მუშაობისთვის საჭირო მოქმედებები სათანადოდ აწარმოოთ თქვენი 

დაგეგმილი და ამჟამინდელი Microsoft-ის ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

 გაზარდოთ თქვენი დამხმარე პერსონალის ტექნიკური და ოპერაციული უნარები. 

 ხელი შეუწყოთ და დაეხმაროთ მომხმარებელზე მორგებული დოკუმენტაციის შექმნასა და 

დახვეწას, რაც დაგეხმარებათ თქვენი გარემოს კონფიგურაციის შერჩევაში, 

კატასტროფული მდგომარეობის გამოსწორებაში, ქსელური ტექნოლოგიის გამოყენებაში 

და ა.შ., რაც კი შეეხება შესაბამის Microsoft ტექნოლოგიებს. 

3.4.3 Custom Support 

 Custom Support: ინდივიდუალური მხარდაჭერა უზრუნველყოფს შეზღუდულ, მუდმივ 

მხარდაჭერას პროდუქტებისა და სერვისების პაკეტების გარკვეული რაოდენობისთვის, რომელთა 

მუშაობის ვადა ამოიწურა, როგორიც აღწერილია Microsoft-ის მხარდაჭერის პოლიტიკაში, 

http://support.microsoft.com/lifecycle. პროდუქტები (და ვერსიები) და/ან სერვისის პაკეტები, 

რომლებისთვისაც შეიძინეთ Custom Support სერვისი, მითითებულია თქვენს სამუშაოს შეკვეთაში. 

ინდივიდუალური მხარდაჭერის პროგრამის ტარიფები გამოითვლება იმის დაშვებით, რომ 

დარეგისტრირდით ინდივიდუალური მხარდაჭერის პროგრამის ხელმისაწვდომის პირველ დღეს 

(მაგ., თუ ინდივიდუალური მხარდაჭერა Windows Server 2003 SP2-ისთვის ხელმისაწვდომი გახდა 

2015 წლის 15 ივლისს, მაგრამ, თქვენ არ იყავით დარეგისტრირდით 2015 წლის 13 ოქტომბრამდე, 

პროგრამის საფასური გამოითვლება 2015 წლის 15 ივლისიდან). Custom Support რეგისტრაციის 

საფასურის თანხა უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება და მისი გადატანა Custom Support Standard-ზე 

ან Custom Support Essentials-ზე შეუძლებელია. 

სერვისის სპეციფიკური წინაპირობები და შეზღუდვები: 

 თქვენ უნდა გქონდეთ მოქმედი Premier შეთანხმება პრობლემების მოგვარების 

მხარდაჭერის საათების საკმარისი რაოდენობის, Custom Support სერვისების ან Hotfix 

მოთხოვნის გასაკეთებლად. თუ თქვენი Premier Support შეთანხმება შეჩერდება ან 

შეწყდება, Custom Support სერვისიც იმავე დღეს შეწყდება. 

 თქვენ უნდა დააინსტალიროთ და გაუშვათ ყველაზე ახალი სერვისის პაკეტი 

რეგისტრირებული პროდუქტებისთვის, რომლებიც ჩამოთვლილია თქვენს სამუშაოს 

შეკვეთაში, Custom Support-ის მისაღებად. 

 რეგისტრირებული პროდუქტ(ებ)ისთვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის პროგრამაში 

მონაწილეობისთვის და უსაფრთხოების ბიულეტენებზე და განახლებებზე წვდომისთვის, 

უნდა წარმოადგინოთ მიგრაციის დეტალური გეგმა მოწყობილობების/შემთხვევების 

რაოდენობის მითითებით, კვარტალური მუშაობის ძირითადი ეტაპები და მიგრაციის 

დასრულების თარიღი. თუ არ წარმოადგენთ მიგრაციის გეგმას, შესაძლოა, ვერ მიიღოთ 

წვდომას ინდივიდუალურ მხარდაჭერაზე. 

 Custom Support-ის მიზნებისთვის, „მოწყობილობა“ არის ნებისმიერი ფიზიკური თუ 

ვირტუალური საგანი, რომელზეც კლიენტს სურს უსაფრთხოების განახლების გამოყენება 

კონკრეტული პროდუქტისთვის. მოწყობილობების რაოდენობა უნდა უდრიდეს 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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უსაფრთხოების განახლების ან Hotfix მხარდაჭერის გამოყენების რაოდენობას და არა 

ფიზიკური მოწყობილობების რაოდენობას. 

 ინდივიდუალური მხარდაჭერა ხელმისაწვდომია მხარდაჭერის ადგილ(ებ)ზე, რომლებიც 

მითითებულია სამუშაოს შეკვეთაში, თუ მხარდაჭერის ადგილი შედის 

მოწყობილობების/შემთხვევების საერთო რიცხვში. 

 Custom Support ვრცელდება რეგისტრირებული პროდუქტების მხოლოდ 

ინგლისურენოვან ვერსიებზე, თუ სხვა რამ არ არის შეთანხმებული წერილობით. თუ 

ორივე მხარე თანახმაა არა-ინგლისურენოვანი ვერსიების მხარდაჭერაზე, მხარდაჭერის 

გამოყენების რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს თარგმნის უზრუნველყოფის მიზნით (ამ 

შემთხვევაში შეიძლება მოქმედებდეს ლოკალიზაციის საფასური). 

 უსაფრთხოების განახლებები, რომლებიც ჩართულია რეგისტრაციის საფასურში, 

დგინდება შეძენილი Custom Support სერვისის ტიპის საფუძველზე და რეგისტრირებული 

პროდუქტის მიხედვით, როგორც აღწერილია ქვემოთ: 

o Custom Support Standard: უზრუნველყოფს მხარდაჭერას პროდუქტებისთვის, 

რომელთა მხარდაჭერის ვადა დასრულდა 2010 წლის 1 იანვრამდე და მოიცავს 

განახლებებს უსაფრთხოების ხარვეზებისთვის, რომლებიც განსაზღვრულია 

Microsoft-ის უსაფრთხოების რეაგირების ცენტრში (MSRC), როგორც კრიტიკული 

ან მნიშვნელოვანი. 

o Custom Support Standard: უზრუნველყოფს მხარდაჭერას პროდუქტებისთვის, 

რომელთა მხარდაჭერის ვადა სრულდება 2010 წლის 1 იანვრის შემდეგ და 

მოიცავს განახლებებს უსაფრთხოების ხარვეზებისთვის, რომლებიც 

განსაზღვრულია Microsoft-ის უსაფრთხოების რეაგირების ცენტრში (MSRC), 

როგორც კრიტიკული ან მნიშვნელოვანი. დამატებით ფასად შეგიძლიათ 

შეიძინოთ უსაფრთხოების განახლებები ხარვეზებისთვის, რომლებიც 

განსაზღვრულია MSRC-ის მიერ, როგორც მნიშვნელოვანი ხარვეზები. 

o Custom Support Essentials: უზრუნველყოფს უსაფრთხოების განახლებების 

შეძენის შესაძლებლობას, რომლებიც შეფასებულია MSRC-ის მიერ, როგორც 

კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, დამატებით ფასად თითოეული განახლებისთვის 

და მოწყობილობისთვის. უსაფრთხოების განახლებები, რომლებიც შეფასებულია, 

როგორც მნიშვნელოვანი განახლებები, არ არის ხელმისაწვდომი. 

 ერთი კვარტალი არის მინიმალური ვადა Custom Support-ისთვის. კლიენტებს შეუძლიათ 

გააუქმონ Custom Support-ის გამოწერა ყოველკვარტლურად, მომდევნო საბილინგო 

თარიღამდე მინიმუმ 14 დღით ადრე შესაბამისი შეტყობინების გამოგზავნის გზით.  

 არა-უსაფრთხოების Hotfix მხარდაჭერა (მაგ., დროის სარტყელთან ან ზაფხულის 

დროსთან დაკავშირებული საკითხები) შეიძლება ასევე ხელმისაწვდომი იყოს დამატებით 

ფასად.  

 შეგიძლიათ მოითხოვოთ წვდომა უსაფრთხოების განახლებებზე და უსაფრთხოებისგან 

განსხვავებულ შესწორებებზე (თუ ხელმისაწვდომია) თქვენ მიერ დანიშნული და 

მითითებული კონტაქტებისთვის. თქვენ თანახმა ხართ, შეგვატყობინოთ ასეთი 

დანიშნული კონტაქტ(ებ)ის ნებისმიერი ცვლილების შესახებ. დაუშვებელია 

უსაფრთხოების განახლებების და შესწორებების გავრცელება მესამე მხარეებზე ჩვენი 

წერილობითი თანხმობის გარეშე. 
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 Custom Support არ მოიცავს დამატებითი ფუნქციების, ფუნქციონალობის ან დიზაინის 

შეცვლის ან საგარანტიო მხარდაჭერის მოთხოვნის შესაძლებლობას. 

 მიუხედავად იმისა, რომ კომერციულად გონივრულ ზომებს ვიღებთ, რათა რეაგირება 

მოვახდინოთ თქვენ მოთხოვნებზე შესწორებებთან დაკავშირებით, თქვენ ადასტურებთ, 

რომ შეიძლება იყოს შემთხვევები, როდესაც უსაფრთხოების განახლების ან 

უსაფრთხოებისგან განსხვავებული შესწორების, მათ შორის კრიტიკული და 

მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების განახლებების, შექმნა და უზრუნველყოფა შეუძლებელია.  

 პრობლემების მოგვარების მხარდაჭერის ყველა მოთხოვნა უნდა გააკეთოთ ტელეფონით, 

დანიშნული საკონტაქტო პირების მეშვეობით. 

 თუ თქვენ შეიძენთ ინდივიდუალურ მხარდაჭერას უშუალოდ Microsoft-ისგან, შესაძლოა, 

გამოიყენოთ უსაფრთხოებისგან განსხვავებული შესწორებები და უსაფრთხოების 

განახლებები შესაბამის დარეგისტრირებულ პროდუქტ(ებ)ში, მათ შორის 

რეგისტრირებულ პროდუქტ(ებ)ში, რომლებიც მიღებულია Microsoft-ის მოცულობის 

ლიცენზირების ან Microsoft-ის სერვისის პროვაიდერის სალიცენზიო შეთანხმების 

საფუძველზე. 

 პარტნიორებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ Windows Server-ის ჰოსტინგს Microsoft-ის 

სერვისის პროვაიდერის სალიცენზიო შეთანხმების პროგრამის (SPLA) საფუძველზე, არ 

აქვთ უფლება, შეიძინონ ინდივიდუალური მხარდაჭერა საკუთარი მიზნებისთვის ან 

საკუთარი კლიენტებისთვის.  

 პარტნიორებზე ფოკუსირებული გადაწყვეტილებებისთვის, მოქმედებს შემდეგი: 

o Microsoft-ის მიერ ინდივიდუალური მხარდაჭერის ფარგლებში თქვენთვის 

უზრუნველყოფილი შესწორებები და უსაფრთხოების განახლებები 

განკუთვნილია მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის, თუ არ გაქვთ გაფორმებული 

Microsoft-ის მხარდაჭერის სერვისების ქვეკონტრაქტით გადაცემის დანართი.  

o სალიცენზიო უფლებები, რომლებიც მოჰყვება უსაფრთხოების განახლებებს და 

შესწორებებს, შეზღუდულია ინდივიდუალური კლიენტების შიდა ბიზნეს-

ოპერაციებით, რომლებიც იდენტიფიცირებული არიან ინდივიდუალური 

მხარდაჭერის შესწორებების გავრცელების ფორმაში და არ არის განკუთვნილი 

შემდგომი გავრცელებისთვის სხვა პირებზე.  

o კლიენტებისთვის განსაზღვრული ფასები ვრცელდება ინდივიდუალურ 

კლიენტებზე, რომლებიც იდენტიფიცირებული არიან ინდივიდუალური 

შესწორებების გავრცელების ფორმაში, რომელიც თან ერთვის Microsoft-ის 

მხარდაჭერის სერვისების ქვეკონტრაქტით გადაცემის დანართს. თქვენს 

პასუხისმგებლობაში შემავალი Microsoft-ისთვის გადასახდელი თანხა უდრის 

თითოეული ინდივიდუალური კლიენტისთვის განსაზღვრული ყველა ფასის 

ჯამს, რომლებიც იდენტიფიცირებული არიან ინდივიდუალური შესწორებების 

გავრცელების ფორმაში. იგი არ წარმოადგენს ყველა კლიენტის საშუალო თანხას. 

o პარტნიორის მიერ უსაფრთხოების განახლებების და შესწორებების გამოყენება 

საკუთარი ჰოსტინგის გარემოში ხდება მხოლოდ პარტნიორის სასარგებლოდ და 

მათი მომდევნო გავრცელება მესამე მხარეებზე დაუშვებელია.  
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3.4.4 Extended Hotfix Support 

 Extended Hotfix Support: Extended Hotfix Support საშუალებას გაძლევთ მოითხოვოთ არა-

უსაფრთხოების Hotfix მხარდაჭერა Microsoft-ის პროგრამული უზრუნველყოფისთვის, რომელიც 

შედის გაფართოებული მხარდაჭერის ფაზაში, როგორც განსაზღვრულია გვერდზე 

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

სერვისის სპეციფიკური წინაპირობები და შეზღუდვები: 

 თქვენ უნდა გქონდეთ მოქმედი Premier შეთანხმება პრობლემების მოგვარების 

მხარდაჭერის საათების საკმარისი რაოდენობით, Hotfix მოთხოვნის გასაკეთებლად. თუ 

თქვენი Premier მხარდაჭერის შეთანხმება შეწყდება ან შეჩერდება, Extended Hotfix Support 

სერვისი შეწყდება იმავე დღეს. 

 მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიღებთ კომერციულად მიზანშეწონილ ზომებს, რათა 

მოვახდინოთ რეაგირება თქვენს მოთხოვნებზე არა-უსაფრთხოების Hotfix 

მხარდაჭერასთან დაკავშირებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ შეიძლება იყოს შემთხვევები, 

როდესაც Hotfix მხარდაჭერის უზრუნველყოფა შეუძლებელია.  

 Hotfix მხარდაჭერა შექმნილია თქვენი სპეციფიკური პრობლემების მოსაგვარებლად და 

მისი რეგრესიის ტესტი არ ტარდება. 

 Hotfix მხარდაჭერის გადაცემა არააფილირებულ მესამე მხარეზე დაუშვებელია ჩვენი 

წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

 Hotfix მხარდაჭერის მიწოდების დრო რეგისტრირებული არაინგლისურენოვანი 

პროდუქტისთვის, რომელიც მითითებულია სამუშაოს შეკვეთაში, შეიძლება სხვადასხვა 

იყოს და, ასევე, შეიძლება მოქმედებდეს ლოკალიზაციის საფასური. 

 Hotfix მხარდაჭერის მოთხოვნის მომენტში ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პრობლემების 

მოგვარების მხარდაჭერის საათები, სამუშაოს შეკვეთის შესაბამისად. 

 ჩვენ არ უზრუნველვყოფთ ფუნქციების დამატებას, განახლებებს ან დიზაინის 

ცვლილებებს. ჩვენ მხოლოდ განვიხილავთ რეგისტრირებულ პროდუქტთან 

დაკავშირებულ პრობლემებს, რომელთა შედეგად მოხდა პროდუქტის დაზიანება, 

მონაცემების დაკარგვა ან სხვა მატერიალური ზიანი მიადგა პროდუქტის 

დოკუმენტირებულ ფუნქციონალობას. 

3.4.5 Premier Ultimate 

Premier Ultimate: ცვლის სერვისებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია რეაგირების სერვისების 

ფარგლებში, საჭიროების შემთხვევაში პრობლემების მოგვარების მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად. 

სერვისის სპეციფიკური წინაპირობები და შეზღუდვები: 

 Premier Ultimate ლიმიტირებულია თქვენს სამუშაოს შეკვეთაში მითითებული 

კონტაქტების რაოდენობით. 

 Premier Ultimate-ში რეგისტრაციის შესანარჩუნებლად, თქვენ თანახმა ხართ, მიიღოთ 

კომერციულად მიზანშეწონილი ყველა ზომა თქვენი ან Microsoft-ის მიერ ინიცირებული 

შეფასებებით გამოწვეული ყველა საკითხის მოსაგვარებლად შეფასების მიმოხილვის 

შექმნიდან 30 დღის ვადაში. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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 თითოეულ მხარეს შეუძლია შეწყვიტოს Premier Ultimate სერვისის შეთანხმება წინასწარი, 

30 დღით ადრე გაგზავნილი წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე, თუ პრობლემების 

მოგვარება ვერ მოხდა, ან 60 დღით ადრე გაგზავნილი წერილობითი შეტყობინებით. 

 Premier Ultimate სერვისის კლიენტები, რომლებიც ვადაზე ადრე წყვეტენ შეთანხმებას, 

უკან მიიღებენ გამოუყენებელი სერვისების წილის პროპორციულ თანხას, თუ 

შეთანხმების შეწყვეტა არ მოხდა საკითხების მოუგვარებლობის შედეგად. 

 Premier Ultimate შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი მხარდაჭერის ყველა ადგილზე 

3.4.6 მესამე დონის მხარდაჭერა 

 მესამე დონის მხარდაჭერა: პირდაპირი დაკავშირება Microsoft-ის ყველაზე გამოცდილ 

სპეციალისტებთან, პროდუქტების გარკვეულ სფეროში ან სფეროებში, რომლებიც რეაგირებას ახდენენ 

თქვენს სამუშაოს შეკვეთაში მითითებულ Microsoft-ის ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით არსებული 

პრობლემების მოგვარების მოთხოვნებზე, 

სერვისის სპეციფიკური წინაპირობები და შეზღუდვები: 

 პრობლემების მოგვარების მოთხოვნებისთვის, რომელთაც უგზავნით Third Tier Support 

გუნდის წევრებს, შეიძლება საჭირო გახდეს რესურსები პროდუქტის სტანდარტული 

მხარდაჭერის სპეციალისტების სახით, თუმცა Third Tier Support გუნდის წევრებს 

უპირველესი პასუხისმგებლობა აკისრიათ მოთხოვნებზე. 

 შეგიძლიათ გამოიყენოთ Third Tier Support საათები სტანდარტული პრობლემების 

მოგვარების მხარდაჭერის სერვისებისთვის, მაგრამ სტანდარტული პრობლემების 

მოგვარების მხარდაჭერის სერვისების საათების გამოყენება Third Tier Support 

მოთხოვნებზე შეუძლებელია. 

 Third Tier Support გუნდის სამუშაო საათები და მესამე რგოლის სერვისის 

ხელმისაწვდომობა განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით. დეტალებისთვის მიმართეთ 

თქვენს SDM-ს. 

 ამ სერვისისთვის აუცილებელია რეგისტრაციის საფასურის გადახდა, იგი ემატება თქვენი 

პრობლემების მოგვარების მხარდაჭერისთვის გამოყოფილ საათებს და არ არის 

ხელმისაწვდომი მხარდაჭერის ყველა ადგილზე. 

 თუ იყენებთ Third Tier მხარდაჭერას საერთო PRS საათებთან დაკავშირებით, Third Tier-ის 

საფასური შეიძლება განისაზღვროს საერთო PRS საათების სრული რაოდენობის 

საფუძველზე. 

3.5 გაფართოებული გადაწყვეტილებები 

გაუმჯობესებული გადაწყვეტილებების პაკეტები უზრუნველყოფს მხარდაჭერის დამატებით 

რესურსებს Microsoft-ის კონკრეტული პროდუქტისთვის ან კლიენტის ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების სისტემისთვის.  

3.5.1 Premier Mission Critical 

 Premier Mission Critical (PMC): უზრუნველყოფს უფრო მაღალი დონის მხარდაჭერას Microsoft-ის 

პროდუქტებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ თქვენი ამოცანისთვის აუცილებელი კრიტიკული 

გადაწყვეტილების ნაწილს, როგორც აღნიშნულია თქვენს სამუშაოს შეკვეთის განცხადებაში. PMC 
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ითვალისწინებს მხარდაჭერის სერვისების ინდივიდუალურ პროგრამას, რომელიც ხელმისაწვდომია 

დამატებითი საფასურის გადახდის სანაცვლოდ და განმარტებულია სამუშაოს შეკვეთის განცხადებაში 

მითითებულ დანართში. 

3.6 პარტნიორზე ფოკუსირებული გადაწყვეტილებები 

 პარტნიორზე ფოკუსირებული გადაწყვეტილებები: Microsoft-ის პარტნიორებისთვის, ეს 

გადაწყვეტილება უზრუნველყოფს პარტნიორის კლიენტისთვის წვდომას მხარდაჭერის სერვისებზე, 

როგორც აღწერილია სერვისების ქვეკონტრაქტით გადაცემის დანართში. ასეთი სერვისების 

მიწოდებას უზრუნველყოფს Microsoft თქვენი სახელით. ეს სერვისი ხელმისაწვდომია მხოლოდ 

Microsoft-ის პარტნიორებისთვის, რომელთაც გააჩნიათ Microsoft-ის მხარდაჭერის სერვისების 

ქვეკონტრაქტით გადაცემის მიმდინარე დანართი. დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ 

Microsoft-ის სერვისების წარმომადგენელს. 

3.7 გლობალური მხარდაჭერის გადაწყვეტილებები 

 გლობალური მხარდაჭერის გადაწყვეტილებები: Premier Global-ის შემთხვევაში, შეგიძლიათ, 

მიიღოთ Premier support, მხარდაჭერის სამსახურის ერთი ან რამდენიმე ადგილზე. Premier Global 

ხელმისაწვდომია კონფიგურირებადი პაკეტის ნაწილის სახით, როგორც აღწერილია ქვემოთ. 

 კვანძი: ეს არის მხარდაჭერის ადგილი, სადაც დადეთ კონტრაქტი Microsoft-თან, Premier 

Global სერვისებთან დაკავშირებით. თუ სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული, ეს 

იქნება თქვენი მხარდაჭერის უზრუნველყოფისთვის გამოყოფილი ან დანიშნული 

სერვისების მიმწოდებელი მენეჯერის ადგილი. 

 დაღმავალი: ეს არის მხარდაჭერის ადგილი, რომელიც შექმნილია კორპორაციის 

მომსახურების სამუშაოს შეკვეთებისთვის მომსახურების მისაღებად და განსხვავდება 

საკვანძო მხარდაჭერის ადგილისგან.  

პროაქტიური სერვისების, რეაგირების სერვისების, სერვისის უზრუნველყოფის მართვისა და 

გაუმჯობესებული სერვისების უზრუნველყოფა ხდება, როგორც მოცემულია სერვისების ამ აღწერაში, 

ქვემოთ მითითებული ცვლილებების გათვალისწინებით. 

 პროაქტიური სერვისები: შეგიძლიათ, გადაიტანოთ პროაქტიური სერვისები 

მხარდაჭერისთვის დანიშნული ერთი ადგილიდან სხვა დანიშნულ ადგილზე, რომელიც 

მითითებულია სამუშაოს შეკვეთაში(-ებში).  

 რეაგირების სერვისები: შეგიძლიათ, შეიძინოთ პრობლემების მოგვარების მხარდაჭერის 

(PRS) ყველა საათი, მხარდაჭერის საკვანძო ადგილზე. ეს საათები პრობლემების 

მოგვარების საერთო საათებს წარმოადგენს. შეგიძლიათ, გადაიტანოთ PRS საათები 

მხარდაჭერისთვის დანიშნული ერთი ადგილიდან სხვა დანიშნულ ადგილზე, რომელიც 

მითითებულია სამუშაოს შეკვეთაში.  

შეიძლება, ნებართვა მივცეთ პერსონალს, რომ მხარდაჭერისთვის დაუნიშნავ ადგილ(ებ)ზე მიიღონ 

მონაწილეობა დისტანციურ პროაქტიურ და პრობლემების მოგვარების მხარდაჭერის სერვისებში, 

რომლებიც განსაზღვრულია მხარდაჭერის კონკრეტული ადგილისთვის. ასეთი მონაწილეობა 

დაიშვება ხელმისაწვდომობის მიხედვით. 

სერვისის უზრუნველყოფის მენეჯერი: თქვენი გლობალური სერვისის უზრუნველყოფის მენეჯერი 

წარმოადგენს დანიშნულ ან სპეციალურ რესურსს, რომელიც უზრუნველყოფს თქვენთვის სერვისის 
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გაფართოებულ დონეს, როგორც აღწერილია ნაწილში 3.3.2. გარდა ამისა, ეს რესურსი უზრუნველყოფს 

სერვისების კოორდინირებას მრავალ ქვეყანაში და ანგარიშების მართვას.  

სერვისის სპეციფიკური წინაპირობები და შეზღუდვები: 

 სხვაობა ტარიფებში: შესაძლოა, პროაქტიური და პრობლემების მოგვარების მხარდაჭერის 

სერვისების ტარიფები განსხვავდებოდეს ქვეყნის მიხედვით. Microsoft უფლებას იტოვებს, 

წარმოგიდგინოთ ინვოისი ნებისმიერი სხვაობისთვის ტარიფებში, ან, საათობრივი 

სერვისების შემთხვევაში, დააკორექტიროს საათები ისე, რომ დაფაროს ნებისმიერი 

სხვაობა ტარიფებში ქვეყნებს შორის. 

 საჭიროების შესაბამისად, PRS, რომელიც უზრუნველყოფილია Office 365 და Microsoft 

Azure გამოწერების ფარგლებში, ხელმისაწვდომია მხარდაჭერის ყველა დანიშნულ 

ადგილზე. 

 ბილინგის კონსოლიდაცია: თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, თქვენ მიიღებთ 

ცალკე ინვოისს თქვენს სამუშაოს შეკვეთაში განსაზღვრული მხარდაჭერის ყველა 

ადგილისთვის გათვალისწინებული საფასურის მიხედვით. ინვოისი მოგეწოდებათ თქვენ 

მიერ დანიშნულ მხარდაჭერის ადგილზე. შესაბამის შემთხვევაში, გადასახადები 

განისაზღვრება თქვენი სერვისის უზრუნველყოფის მხარდაჭერის ადგილის მიხედვით და 

დაემატება ინვოისს, როგორც საჭიროა. მხოლოდ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ყველა 

დამატებითი გადასახადის გადახდაზე.  

 შესაძლოა, მოქმედებდეს შეზღუდვები ან მოდიფიკაციების სერვისები, რომლებიც 

ხელმისაწვდომია მხარდაჭერის ადგილების მიხედვით.  

 ბილინგის კონსოლიდაციის გამონაკლისები: სერვისებისთვის, რომელთა უზრუნველყოფა 

ხდება ინდოეთის რესპუბლიკაში, იაპონიაში, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, ჩინეთის 

რესპუბლიკაში (ტაივანში) და კორეის რესპუბლიკაში, გაფორმებული უნდა იყოს ცალკე 

სამუშაოს შეკვეთა Enterprise Services-თან დაკავშირებით, რომელშიც ჩამოთვლილი იქნება 

მხარდაჭერის მითითებულ ადგილებში უზრუნველყოფილი სერვისები. სერვისებისთვის 

მიიღებთ ინვოისს და ისინი უზრუნველყოფილი იქნება მხარდაჭერის ადგილებში 

შესაბამის ქვეყანაში და მოქმედ ინვოისზე გავრცელდება ადგილობრივი მოქმედი 

გადასახადები.  

3.8 დამატებითი წესები და პირობები 

ყველა Premier სერვისის უზრუნველყოფა ხდება შემდეგი წინაპირობების და დაშვებების 

საფუძველზე: 

 შესაძლოა, დაგჭირდეთ პრობლემის განსაზღვრისა და მოგვარებისთვის საჭირო 

მოქმედებების შესრულება, ჩვენი მოთხოვნის შესაბამისად. ამაში შეიძლება შედიოდეს 

ქსელის ტრასირება, შეცდომის შეტყობინებების სურათების გადაღება, კონფიგურაციის 

ინფორმაციის შეგროვება, პროდუქტის კონფიგურაციის პარამეტრების შეცვლა, 

პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი ვერსიის ან ახალი კომპონენტების 

დაინსტალირება, ან პროცესების მოდიფიცირება. 

 თქვენ პასუხისმგებელი ხართ თქვენი მონაცემების დამარქაფებაზე და კატასტროფული 

გაუმართაობის გამო დაკარგული ან შეცვლილი ფაილების აღდგენაზე. თქვენს 

პასუხისმგებლობაში ასევე შედის პროცედურების განხორციელება, რომლებიც 

აუცილებელია თქვენი პროგრამული უზრუნველყოფისა და მონაცემების ერთიანობისა და 

უსაფრთხოებისთვის. 
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 ყველა სერვისის მოწოდება ხდება დისტანციურად თქვენს ადგილებში იმ ქვეყანაში, 

რომელიც მითითებულია სამუშაოს შეკვეთის განცხადებაში, თუ სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული წერილობითი ფორმით. თუ სერვისების მოწოდება ხდება ერთზე 

მეტ ქვეყანაში, მათ მიიღებთ გლობალური სერვისების უზრუნველყოფის დანიშნული 

მენეჯერისგან, შესაძლოა, სერვისების რესურსებთან ერთად, გლობალური სერვისების 

თითოეულ ადგილზე. სამუშაოს შეკვეთის განცხადება აღწერს სერვისებს, რომელთა 

მოწოდება მოხდება გლობალური მხარდაჭერის თქვენს თითოეულ დანიშნულ ადგილზე. 

 იმ შემთხვევაში, როცა ადგილზე ვიზიტები ორმხრივად შეთანხმებულია, მაგრამ გადახდა 

არ არის წინასწარ შესრულებული, ჩვენი მხრიდან დაგერიცხებათ მგზავრობისა და 

დაბინავების გონივრული ხარჯები, ან, თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად, ამ ხარჯების 

დასაფარად საჭირო ექვივალენტურ ოდენობას დავქვითავთ პრობლემის მოგვარებისთვის 

შეძენილი საათებიდან. 

 ყველა სერვისი მოწოდებული იქნება Microsoft-ის სერვისების მომწოდებელი მხარის 

ადგილობრივ სასაუბრო ენაზე ან ინგლისურ ენაზე, თუ ამის შესახებ არ არსებობს 

სხვაგვარი წერილობითი შეთანხმება. 

 ჩვენ უზრუნველვყოფთ მხარდაჭერას ყველა ვერსიისთვის, რომლებიც კომერციულად 

გამოშვებული და ხელმისაწვდომია Microsoft-ის პროდუქტებში, რომლებიც 

ჩამოთვლილია „პროდუქტების სიაში“, რომელსაც Microsoft დროდადრო აქვეყნებს 

საიტზე http://microsoft.com/licensing/contracts (Microsoft-ის მიერ მითითებულ სხვა 

საიტზე), თუ ამის შესახებ არ არის სხვაგვარად ნახსენები სამუშაოს შეკვეთის 

განცხადებაში, სერვისების აღწერაზე დართულ დანართში, ან სპეციალურად შერჩეულ 

Microsoft Premier Online ვებსაიტზე http://premier.microsoft.com. უსაფრთხოებისგან 

განსხვავებული Hotfix მხარდაჭერა არ არის ხელმისაწვდომი Microsoft-ის 

პროდუქტებისთვის, რომლებიც შედის „გაფართოებული მხარდაჭერის ფაზაში“, როგორც 

ეს განმარტებულია საიტზე http://support.microsoft.com/lifecycle, თუ ამგვარი მხარდაჭერა 

არ შეგიძენიათ, როგორც განმარტებულია ამ სერვისების აღწერაში, როგორც Extended 

Hotfix Support, ან თქვენს სამუშაოს შეკვეთის განცხადებაზე დართულ დანართში. 

 წინასწარ გამოცემული და ბეტა-ვერსიების შემთხვევაში მხარდაჭერა არ ხდება, თუ ამის 

შესახებ არ არის სხვაგვარად მოხსენიებული დართულ დანართში. 

 ყველა სერვისი, მათ შორის დამატებითი სერვისები, რომლებიც შეძენილია სამუშაოს 

შეკვეთის მოქმედების ვადის პერიოდში, გაუქმდება, თუ ამ სერვისებს არ გამოიყენებთ 

შესაბამისი სამუშაოს შეკვეთის ვადის განმავლობაში. 

 თუ შეუკვეთავთ ერთი ტიპის სერვისს და მოისურვებთ გადაცვალოთ იგი სხვაზე, 

შეგიძლიათ ექვივალენტური ფასი გამოიყენოთ ალტერნატიული მომსახურების 

მისაღებად, სადაც შესაძლებელია და შეთანხმებული გაქვთ თქვენს SDM-თან. 

 სერვისების დაგეგმვა დამოკიდებულია რესურსების ხელმისაწვდომობაზე და სემინარები 

შეიძლება გაუქმდეს, თუ არ არის მიღწეული რეგისტრაციის მინიმალური დონე. 

 შეგვიძლია დისტანციური კავშირით განვახორციელოთ წვდომა თქვენს სისტემებზე, რაღა 

გავანალიზოთ პრობლემები, თქვენი მოთხოვნის შემთხვევაში. ჩვენი პერსონალი 

შეაფასებს მხოლოდ იმ სისტემებს, რომლებიც ნებადართულია თქვენ მიერ. დისტანციური 

კავშირის დახმარების გამოსაყენებლად, უნდა მოგვცეთ შესაბამისი წვდომა და 

წარმოგვიდგინოთ აუცილებელი მოწყობილობა. 

http://microsoft.com/licensing/contracts
http://premier.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/lifecycle
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 შესაძლოა, ზოგიერთი სერვისის ფარგლებში საჭირო გახდეს მომხმარებლის მონაცემების 

შენახვა, დამუშავება და ამ მონაცემებზე წვდომა. ასეთ შემთხვევაში, ჩვენ ვიყენებთ 

Microsoft-ის მიერ დამტკიცებულ ტექნოლოგიებს, რომლებიც შეესაბამება ჩვენს 

მონაცემების დაცვის წესებსა და პროცესებს. თუ მოითხოვთ ისეთი ტექნოლოგიების 

გამოყენებას, რომლებიც არ არის დამტკიცებული Microsoft-ის მიერ, თქვენ ადასტურებთ 

და ეთანხმებით იმას, რომ მხოლოდ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი სამომხმარებლო 

მონაცემების მთლიანობასა და უსაფრთხოებაზე, ხოლო Microsoft არ აგებს პასუხს ისეთი 

ტექნოლოგიების გამოყენების შემთხვევაში, რომლებიც არ არის დამტკიცებული 

Microsoft-ის მიერ. 

 თუ მოითხოვთ ადრე დაგეგმილი სერვისის გაუქმებას, Microsoft-მა შეიძლება 

მხარდაჭერისთვის განკუთვნილი ბალანსიდან დაგიქვითოთ გაუქმების საფასური 

სერვისის ფასის 100%-მდე ოდენობით, თუ ეს გაუქმება ან გეგმის შეცვლა მოხდება 

შეტყობინების მიღებიდან 14 დღეზე ნაკლებ დროში. 

 თქვენს მხარდაჭერის პაკეტზე დამატებითი სერვისების დამატებისას Software Assurance 

Benefit შემთხვევების შეძენის ან კონვერტაციის გზით, ჩვენ, შესაძლოა, მოგთხოვოთ 

შესაბამისი დონის სერვისის უზრუნველყოფის მართვის ჩართვა მოწოდების 

გასამარტივებლად.  

 Software Assurance Benefit შემთხვევების კონვერტაცია შესაძლებელია მხოლოდ 

პრობლემის მოგვარების მხარდაჭერის საათებად ან Third Tier Support სერვისად. თქვენს 

რეგიონში შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს დამატებითი სერვისები. დეტალებისთვის 

დაუკავშირდით SDM-ს. 

 მხარდაჭერის სერვისები ლიმიტირებულია კონსულტაციებით და ინსტრუქციით, 

რომლებიც დაკავშირებულია კოდთან, რომელიც თქვენ ან Microsoft-ს ეკუთვნის. 

 თქვენ ეთანხმებით იმას, რომ მხოლოდ Microsoft-ისგან განსხვავებული კოდი, რომელზეც 

გვაძლევთ წვდომას, წარმოადგენს თქვენს საკუთარ კოდს.  

 მხარდაჭერის სერვისი არ გაძლევთ არანაირ კოდს, გარდა სანიმუშო კოდისა. 

 შეიძლება, შეძენილი სერვისებისთვის არსებობდეს მინიმალური მოთხოვნები 

პლატფორმის მიმართ.  

დამატებითი წინაპირობები და ვალდებულებები შეიძლება დაემატოს შესაბამის დანართს. 

3.9 თქვენი პასუხისმგებლობა 

Premier Support-ის უპირატესობების ოპტიმიზაცია მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

შეასრულებთ ქვემოთ აღწერილ პასუხისმგებლობებს, იმ მოვალეობებთან დამატებით, რომლებიც 

აღწერილია შესაბამის დანართებში. შემდეგი პასუხისმგებლობების შეუსრულებლობა შეიძლება 

გახდეს სერვისის დაყოვნების მიზეზი: 

 შეგიძლიათ მიუთითოთ სამუშაოს შეკვეთაში საკონტაქტო პირების სახელები. ერთ-ერთი 

კონტაქტი იქნება თქვენი კლიენტთა მხარდაჭერის მენეჯერი (CSM). CSM-ს 

პასუხისმგებლობაში შედის თქვენი გუნდის ხელმძღვანელობა და იგი მართავს ყველა 

თქვენს დახმარებასა და შიდა პროცესებს ჩვენთან მხარდაჭერის მოთხოვნით 

მომართვისთვის. თითოეულ კონტაქტს ექნება საკუთარი ანგარიშის ნომერი Microsoft 

Premier Online ვებსაიტზე წვდომისთვის, პრობლემური საკითხის შეტყობინებისთვის და 

თქვენი Microsoft სერვისის უზრუნველყოფის გუნდთან დასაკავშირებლად. 
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დასახელებული საკონტაქტო პირების გარდა, ასევე შეგიძლიათ განსაზღვროთ 

საკონტაქტო პირთა ჯგუფის ორი ტიპი: 

o ერთი ტიპის საკონტაქტო პირი გაზიარებული ანგარიშის ID-ს, რითაც 

შესაძლებელია წვდომა Microsoft Premier Online ვებსაიტზე ინფორმაციის 

მისაღებად და მხარდაჭერის მოთხოვნის გასაგზავნად. 

o ერთი ტიპის საკონტაქტო პირი მიიღებს გაზიარებული ანგარიშის ID-ს, რითაც 

შესაძლებელია წვდომა Microsoft Premier Online ვებსაიტზე მხოლოდ 

ინფორმაციის მისაღებად. 

 თქვენ თანახმა ხართ, შეგვატყობინოთ თქვენს სამუშაოს შეკვეთაში მითითებული 

კონტაქტების ნებისმიერი ცვლილების შესახებ.  

 თქვენ თანხმობას აცხადებთ ჩვენთან მუშაობაზე, რათა გამოიყენოთ სერვისები, თქვენ 

მიერ შეძენილი სერვისების დონის მიხედვით. 

 თქვენ გაგზავნით პროაქტიური სერვისების მოთხოვნებს, ყველა საჭირო ან სათანადო 

მონაცემით, არაუგვიანეს 60 დღისა, სანამ ვადა გაუვა თქვენს სამუშაოს შეკვეთას. 

 თქვენ თანახმა ხართ შეძლებისდაგვარად შეავსოთ მომხმარებელთა კმაყოფილების 

შესახებ გამოკითხვები, რომლებიც შეიძლება დროდადრო მოგაწოდოთ, სერვისებთან 

დაკავშირებით. 

 თქვენ თანახმა ხართ უზრუნველყოთ გონივრული სატელეფონო და მაღალსიჩქარიანი 

ინტერნეტი, ასევე წვდომა თქვენს შიდა სისტემებზე და სადიაგნოზო საშუალებებზე ჩვენი 

სერვისების მოწოდების გუნდის წევრებისთვის (რომლებმაც ადგილზე უნდა იმუშაონ). 

 თქვენ ვალდებული ხართ დაფაროთ თქვენი თანამშრომლებისა და კონტრაქტორების 

სამგზავრო ხარჯები. 

 შესაძლოა, სერვისის მიწოდების მენეჯერმა მოგთხოვოთ თქვენ მიერ შეძენილ სერვისთან 

დაკავშირებული სხვა სპეციფიკური მოვალეობების შესრულება.
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4 დოკუმენტის ცვლილებები  
მიმდინარე ვერსიაში შეტანილია შემდეგი დამატებები, ცვლილებები და შესწორებები: 

2016 წლის იანვარი 

დამატებები: 

 3.3.1: შეფასების პროგრამის სერვისის ტიპი 

 3.4.2: მხარდაჭერის ადგილის განმარტება მხარდაჭერის დანიშნული ტექნიკური 

პერსონალისთვის 

 3.4.3: მხარდაჭერის ადგილის განმარტება ინდივიდუალური მხარდაჭერისთვის 

 3.4.3: წვდომის მოთხოვნა უსაფრთხოების განახლებებზე და გამოსწორებებზე მითითებული 

კონტაქტებისთვის.  

 3.4.5: მხარდაჭერის ადგილის განმარტება Premier Ultimate-ისთვის 

 3.4.6: მხარდაჭერის ადგილის განმარტება Third Tier მხარდაჭერისთვის 

 3.7: გლობალური მხარდაჭერის გადაწყვეტილებები 

 3.8: მომხმარებლის მონაცემების შენახვა, დამუშავება და მათზე წვდომა.  

 3.9: შეტყობინება სამუშაოს შეკვეთაში მითითებული კონტაქტების ცვლილებების შესახებ. 

ცვლილებები: 

 3.3.2: სერვისის უზრუნველყოფის მენეჯერის მოთხოვნის განმარტება. აპლიკაციის 

დეველოპერთა მენეჯერის (ADM) ენის შესწორება. 

 

2015 წლის ოქტომბერი 

დამატებები: 

 2.3.2: ახალი მოდულები – პროექტების პორტფოლიოს ოპტიმიზაცია; აპლიკაციების 

პორტფოლიოს ოპტიმიზაცია 

 3.3.2: აპლიკაციის დეველოპერთა მენეჯერის (ADM) როლის აღწერა სერვისის მიწოდების 

მართვის 

 3.7: პუნქტი 18: პლატფორმის მოთხოვნების ენა 

ცვლილებები: 

 2.1: კორპორაციული სტრატეგიის პროგრამა და ბიზნესისთვის მომუშავე გლობალური 

ქსელის ცხრილის აღწერის განახლებები 

 2.2.2: ESP ბიზნესისთვის მომუშავე გლობალური ქსელის მუშაობის ცხრილი – მიდგომის 

ფაზები შეიცვალა 

 2.3: კორპორაციული სტრატეგიის პროგრამა და სერვისების აღწერის აღწერა შეიცვალა 

 2.3.2: მოდულის აღწერის ცვლილებები: 

o ღირებულების გააზრების სემინარი 
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o არქიტექტურის ვარიანტები და რეკომენდაციები 

o ღირებულების გეგმა 

o ბიზნესის შემთხვევის განვითარება 

o მიღებისა და შეცვლის მართვა 

o ღირებულების მართვა 

o პროგრამის ხელმძღვანელობა, რისკების და შესაბამისობის (GRC) მართვა 

 3.2.1: აქსელერაციის პაკეტების აღწერა გადატანილია ნაწილში 3.4 

 3.3.1: ოფლაინ შეფასება: დამატებულია დისტანციური მიწოდების ვარიანტი 

 3.3.1 ახალი თანამშრომლების ადაპტაციის აქსელერატორი: დამატებულია განახლების 

დახმარების ვარიანტი 

 3.3.3 პრობლემების მოგვარების მხარდაჭერა (PRS): დაკორექტირდა ენა ინციდენტის 

სერიოზულობისთვის 3.4.3 ინდივიდუალური მხარდაჭერა: მიგრაციის გეგმის მოთხოვნების 

განახლება 

ამოღებული ტექსტი: 

3.3.2: პროდუქტის მასშტაბის ნაწილი – ონლაინ-სერვისების აქტივობები, რომლებიც 

ინტეგრირებულია SDM სერვისების ნაწილებში 

 

2015 წლის ივლისი 

დამატებები: 

 2.1: ESP ბიზნესისთვის მომუშავე გლობალური ქსელის მუშაობის ტიპები 

 2.2.2: ESP ბიზნესისთვის მომუშავე გლობალური ქსელის პაკეტები 

 2.3: ESP და სერვისების აღწერა: განსაზღვრული მიდგომა ბიზნესისთვის მომუშავე 

მოდულებისთვის 

 3.3.2: ძირითადი SDM სერვისები: „საინფორმაციო სერვისები“ 

 3.8: ახალი კლიენტის პასუხისმგებლობა  

ცვლილებები: 

 2.3.2: კორპორაციული სტრატეგიის სერვისის მოდულების აღწერის განახლებები 

 2.4: ESP მითითებული საკონსულტაციო სერვისებისთვის 

 3.1: გაუმჯობესებული გადაწყვეტილების პაკეტები: დამატებულია „ხელმისაწვდომია 

კონფიგურირებადი პაკეტით“ 

 3.1: დეველოპერზე ფოკუსირებული პაკეტების აღწერა 

 3.3.1: შეფასების სერვისები: - RAP სერვის პლუსის სახით; ოპერაციული სერვისები: POP 

 3.3.2: სერვისის მიწოდების მართვა – დამატებულია ADM 
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 3.3.2: ინტერნეტში ჩართული SDM აქტივობების ყველა მითითება გადატანილია ცალკე 

ნაწილში, SDM პროდუქტის მასშტაბში; MIRP მითითება ამოღებულია; დამატებულია 

სერვისის შეფასების ენა 

 3.4.2: ინდივიდუალური მხარდაჭერა – წინაპირობების და შეზღუდვების განახლებები; 

დამატებულია პარტნიორზე ფოკუსირებული გადაწყვეტილებების ინფორმაცია 

ამოღებული ტექსტი: 

 2.3.2: Enterprise Strategy სერვისის მოდულები 

o მობილური სამუშაო ძალის ჩართვა 

o მონაცემთა ცენტრის მოდერნიზაცია 

o მონაცემთა პლატფორმის მოდერნიზაცია 

 3.3.1: შეფასების სერვისები – რისკების და ჯანმრთელობის შეფასების პროგრამა (RAP) 

 3.3.3 Azure და O365 მითითებები 

 

2015 წლის იანვარი 

დამატებები: 

 3.5: პარტნიორზე ფოკუსირებული გადაწყვეტილებები 

ცვლილებები: 

 3.4: Custom Support 

ამოღებული ტექსტი: 

 3.6: MSDN ტექნიკური მხარდაჭერის შემთხვევები ხელმისაწვდომია, როგორც პოტენციური 

წყარო 

 

2014 წ. სექტემბერი 

დამატებები: 

 2.3.2: მოდულები 

o მობილური სამუშაო ძალის ჩართვა  

o მონაცემთა ცენტრის მოდერნიზაცია 

o მონაცემთა პლატფორმის მოდერნიზაცია 

 2.4: ინფორმაცია ადგილზე ვიზიტების შესახებ 

 3.1: დამატებულია დეველოპერზე ფოკუსირებული პაკეტები  

 3.2.1: აქსელერაციის პაკეტი 

 3.3.1: ადაპტაციის აქსელერატორი, როგორც საოპერაციო სერვისი 

 3.3.2: ონლაინში ჩართული სერვისის უზრუნველყოფის მართვა 
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 3.3.3: საჭიროების შემთხვევაში, პრობლემების მოგვარების მხარდაჭერა ონლაინ 

სერვისებისთვის 

 

ცვლილებები: 

 2.0: Enterprise Architect-ის სახელი შეიცვალა Microsoft Architect-ით 

 2.3.2: მოდულის აღწერის განახლებები 

 3.3.1: პროცესის გაუმჯობესების და სტაბილიზაციის სერვისები, რომლებიც გაერთიანებულია 

საოპერაციო სერვისებში 

 3.3.1: ინდივიდუალური პროაქტიური სერვისები განახლდა საოპერაციო სერვისების 

გამოსაყენებლად 

 3.3.2: პროაქტიური სერვისების მზაობის შეფასება შეიცვალა საწყისი შეფასებით 

 3.4.4: ცვლილებები Premier Ultimate-ის განმარტებაში 

 3.6: საწყისი კოდების პირობები დაემატა დამატებით წესებს და პირობებს 

 3.6: MSDN ტექნიკური მხარდაჭერის შემთხვევები ხელმისაწვდომია, როგორც პოტენციური 

წყარო 

 

ამოღებული ტექსტი: 

 3.2.2: Premier Support სერვისი Azure-სთვის (ახლა წარმოადგენს ონლაინში ჩართული 

სერვისის უზრუნველყოფის მართვის ნაწილს) 

 3.4.4: Premier Support დეველოპერებისთვის ახლა განსაზღვრულია, როგორც სერვისის პაკეტი 

 3.5.2: Premier Azure-ს სწრაფი რეაგირება 

 

2014 წლის ივლისი 

დამატებები: 

 3.3.1: რისკებისა და მდგომარეობის შეფასება, როგორც Service Plus 

 3.3.1: ოფლაინ შეფასება 

ცვლილებები: 

 3.2.1: Premier Core-ის განმარტება „20 პრობლემის გადაწყვეტის მხარდაჭერის საათები“ 

განახლდა პრეფიქსით „-მდე“  

 3.3.1: პროაქტიური მონიტორინგი გადავიდა შეფასების სერვისებიდან პროცესის 

გაუმჯობესების სერვისებში (3.3.1 სექციის ფარგლებში) 

 3.3.2: სერვისის უზრუნველყოფის მართვის განმარტებას დაემატა ფრაზა „ან მხარდაჭერის 

ანგარიშის მენეჯერი (SAM)“ 

 3.4.2: Custom Support სერვისის წინაპირობები და დაშვებები განახლდა და ახლა შეიცავს 

დამატებით ინფორმაციას შემდეგი მიგრაციის გეგმის უზრუნველყოფის და განახლების 

მოთხოვნის შესახებ: „თქვენ უნდა უზრუნველყოთ და შეინარჩუნოთ მიგრაციის გეგმა 
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(თარიღების, მოწყობილობების რაოდენობის და ძირითადი მაჩვენებლების მითითებით) 

მხარდაჭერილი პროდუქტის დონეზე გადასასვლელად“ 

 3.5.2: „Premier Support Windows Azure-სთვის“ სერვისის სახელი შეიცვალა სახელით „Premier 

Support Azure-სთვის“ და ამოღებულია „გლობალურ ქსელზე დაფუძნებული შემუშავების 

ნაკრებში“ ჩართული პროდუქტების მაგალითების სია 

 3.6: ფრაზას „სერვისების დაგეგმვა დამოკიდებულია რესურსების ხელმისაწვდომობაზე“ 

დაემატა ტექსტი „და სემინარები შეიძლება გაუქმდეს, თუ არ არის მიღწეული რეგისტრაციის 

მინიმალური დონე“. 

 3.6: გაუქმების პოლიტიკით გათვალისწინებული პირობა შეტყობინების 30-დღიანი 

პერიოდის შესახებ (აშშ-ის ფარგლებს გარეთ) შეიცვალა 14-დღიანი პერიოდის პირობით 

ამოღებული ტექსტი: 

 აღდგენის განხორციელების სერვისები (წინა საცნობარო სექცია 3.3.1) 

 

2013 წლის ოქტომბერი 

ცვლილებები: 

 2.3.2: Enterprise Agreement Value Roadmap-ის სახელი შეიცვალა სახელით Technology Value 

Roadmap 

ამოღებული ტექსტი: 

 Enterprise Strategy ფორუმი (წინა საცნობარო სექციები 2.21 და 2.31) 

 Strategy ბრიფინგები (წინა საცნობარო სექციები 2.21 და 2.31) 
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