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1 Apie šį dokumentą 
Dokumente „Microsoft Enterprise Services“ paslaugų aprašas“ pateikta informacija apie profesionalias 

paslaugas, kurias galima pirkti iš „Microsoft“. 

Susipažinkite su perkamų paslaugų aprašais: išsiaiškinkite būtinąsias sąlygas, atsakomybės atsisakymo 

nuostatas, apribojimus, tenkančius įsipareigojimus ir kt. Jūsų perkamos paslaugos bus nurodytos 

„Enterprise Services“ darbo užsakyme arba kitame taikytiname Paslaugų teikimo dokumente, kuriame 

pateikta nuorodų į šį dokumentą ir prie kurio šis dokumentas pridedamas.  

Ne visos šiame dokumente išvardytos paslaugos siūlomos visose šalyse. Kurias būtent paslaugas galima 

įsigyti konkrečioje vietoje, teiraukitės „Microsoft“ paslaugų teikėjo. Teikiamos paslaugos gali būti 

pakeistos. 
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2 Konsultavimo paslaugos 
2.1 Kaip pirkti 

Galima pirkti konsultavimo paslaugų paketą arba atskiras konsultavimo paslaugas. Toliau pateiktas 

paslaugų, kurias galima pirkti, sąrašas. 

Paslauga Aprašas 

„Enterprise Strategy“  

programa 

„Microsoft Enterprise Strategy“ paslaugos, padėdamos klientams 

išsiaiškinti, kokią naudą duoda investicijos į technologijas šiame 

mobilumui ir debesiui pirmenybę teikiančiame pasaulyje, suteikia 

galimybę greičiau padidinti komercinę įmonės vertę. 

„Enterprise Strategy“ verslui 

paruoštas debesis 

Prisijunkite prie 10 savaičių programos, kurią organizuoja 

„Enterprise“ architektas ir prie kurios prisideda „Enterprise Services“ 

teikimo komanda, ir sužinosite, kokie yra nauji būdai šiuolaikiškiems 

verslo procesams įdiegti ir savo konkurencingumui pagerinti 

naudojant „Microsoft“ debesies sprendimus. Šie sprendimai suteikia 

galimybę panaudoti modernius verslo procesus ir tokiu būdu įgyti 

pranašumą prieš savo konkurentus. Dalyvaujant programoje 

suteikiama galimybė pasinaudoti daug didesniu programų, 

platformų ir infrastruktūros informacijos portfeliu, kuris padės 

vystyti savo verslą, sumažinti išlaidas ir pašalinti riziką, susijusią su 

didžiuliu IT projektų mastu. 

„Enterprise Strategy“ verslui 

paruoštas mobilumas 

Prisijunkite prie 10 savaičių programos, kurią organizuoja 

„Enterprise“ architektas ir prie kurios prisideda „Enterprise Services“ 

teikimo komanda, ir gaukite patarimų, kaip pagerinti galutinio 

vartotojo ir kliento aplinkas, bei pasinaudokite įmonėms skirtais 

sprendimais, kurie padeda pritaikyti „Enterprise Mobility“ 

vartotojams ir teikia verslo scenarijus saugiu, gerai valdomu būdu. 

Dalyvavimas šioje programoje suteiks galimybę kurti scenarijus, 

kurie atitiktų strateginius jūsų įmonės tikslus, ir sudaryti realų bei 

įgyvendinamą technologijų panaudojimo tiems tikslams pasiekti 

planą. 

„Enterprise Strategy“ verslui 

paruoštas produktyvumas 

Prisijunkite prie 10 savaičių programos, kurią organizuoja „Enterprise“ 

architektas ir prie kurios prisideda „Enterprise Services“ teikimo 

komanda, ir gaukite galimybę pateikti savo klientams puikią aplinką, 

kurią naudodami darbuotojai galėtų prisijungti, kad ir kur būdami, 

kurti verslo produktyvumo scenarijus, kurie atitiktų strateginius jūsų 

įmonės tikslus, ir sudaryti realų bei įgyvendinamą technologijų 

panaudojimo tiems tikslams pasiekti planą neabejojant sauga ir 

patikimumu. 

 

Žymos:  žymi elementus, kurių sąrašas pateiktas jūsų Darbo užsakyme.  
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2.2 Paketų aprašai 

2.2.1 Programa „Enterprise Strategy“ 

Programą „Enterprise Strategy“ galima pirkti kaip paketą (paslaugų derinį) arba kaip atskirus paslaugos 

modulius. Su programa teikiamos privilegijos ir moduliai aprašyti 2.3 skyriuje Programa „Enterprise 

Strategy“ ir paslaugų aprašai. 

Paketai 

 „Enterprise Strategy Connect“ 

Elementas Įtrauktos paslaugos 

„Microsoft“ architektas „Microsoft“ architekto ir „Enterprise Services“ teikimo komandos 

paslaugos, kurių bendra teikimo trukmė – ne daugiau kaip 400 val. per 

metus. 

Paslaugos „Enterprise 

Strategy“ moduliai 

Su jumis suderinti ir į paslaugų teikimo planą įtraukti ne daugiau kaip 

trys iš devynių paslaugos „Enterprise Strategy“ modulių, aprašytų 2.3.2 

skyriuje Paslaugos „Enterprise Strategy“ moduliai. 

Su programa teikiamos 

privilegijos 

Paslaugų teikimo planas 

„Enterprise Strategy“ tinklas 

„Enterprise Strategy“ biblioteka 

 „Enterprise Strategy Foundation“ 

Elementas Įtrauktos paslaugos 

„Microsoft“ architektas „Microsoft“ architekto ir „Enterprise Services“ teikimo komandos 

paslaugos, kurių bendra teikimo trukmė – ne daugiau kaip 800 val. per 

metus. 

Paslaugos „Enterprise 

Strategy“ moduliai 

Su jumis suderinti ir į paslaugų teikimo planą įtraukti bet kurie devynių 

paslaugos „Enterprise Strategy“ modulių, aprašytų 2.3.2 skyriuje 

Paslaugos „Enterprise Strategy“ moduliai, deriniai. 

Su programa teikiamos 

privilegijos 

Paslaugų teikimo planas 

„Enterprise Strategy“ tinklas 

„Enterprise Strategy“ biblioteka 

 „Enterprise Strategy Portfolio“ 

Elementas Įtrauktos paslaugos 

„Microsoft“ architektas „Microsoft“ architekto ir „Enterprise Services“ teikimo komandos 

paslaugos, kurių bendra teikimo trukmė – ne daugiau kaip 1 600 val. per 
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metus. 

Paslaugos „Enterprise 

Strategy“ moduliai 

Su jumis suderinti ir į paslaugų teikimo planą įtraukti bet kurie devynių 

paslaugos „Enterprise Strategy“ modulių, aprašytų 2.3.2 skyriuje 

Paslaugos „Enterprise Strategy“ moduliai, deriniai. 

Su programa teikiamos 

privilegijos 

Paslaugų teikimo planas 

„Enterprise Strategy“ tinklas 

„Enterprise Strategy“ biblioteka 

Atskiri moduliai 

Jūs galite nusipirkti bet kuriuos savo poreikius atitinkančius paslaugos „Enterprise Strategy“ modulių, 

aprašytų 2.3.2 skyriuje Paslaugos „Enterprise Strategy“ moduliai, derinius. 

Elementas Įtrauktos paslaugos 

„Microsoft“ architektas „Microsoft“ architekto paslaugos, kurių teikimo trukmė (valandos) 

nurodyta Darbo užsakyme. 

Paslaugos „Enterprise 

Strategy“ moduliai 

Vieno arba daugiau Darbo užsakyme nurodytų paslaugos „Enterprise 

Strategy“ modulių, aprašytų 2.3.2 skyriuje Paslaugos „Enterprise Strategy“ 

moduliai, teikimas. 

 

2.2.2 Dalyvavimas „Enterprise Strategy“ verslui paruoštų priemonių programoje: Debesis 

(BRC), Mobilumas (BRM) arba Produktyvumas (BRP) 

Paketai 

 Dalyvavimas ESP verslui paruoštų priemonių programoje 

Elementas Įtrauktos paslaugos 

„Microsoft“ architektas „Microsoft“ architekto ir „Enterprise Services“ teikimo komandos 

paslaugos, kurių bendra teikimo trukmė – ne daugiau kaip 480 val. 

Paketo modulių metodas 

Padeda klientui kurti nerealias vizijas ir pradėti nuo mažų dalykų, parodo, 

kaip apskaičiuoti vertę, kokius GRCP trūkumus reikia pašalinti, ir sukuria 

pertvarkos planą, skirtą verslo vizijai realizuoti. 

Taikytini paslaugų moduliai yra fiksuotos kainos paslaugos su apibrėžtais 

rezultatais, kurie susiję su konkrečiu pasirinktu technologijų domenu 

arba darbo krūviu, aprašytu Paslaugų teikimo plane, naudojant nuoseklų 

laipsnišką požiūrį.  

 Prioretizavimas. „Microsoft“ darbuotojai padės klientui sukurti 

ir prioretizuoti konkrečios pramonės šakos verslo scenarijus ir 

pasiruošti juos įgyvendinti.  
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 Planavimas. „Microsoft“ darbuotojai suteiks architektūrinių 

scenarijų prioretizavimo, verslo atvejų pavyzdžių ir prototipų 

kūrimo galimybių ir rekomendacijų, kaip tai padaryti. 

 Vykdymas. Klientui pateikiamas planas, kuriame yra ir su 

valdymu, rizikomis bei nustatytų standartų laikymusi susijusios 

informacijos; gairės, kaip pereiti į norimą lygį (atsižvelgiant į IT 

tinkamumą). 

 

Su programa teikiamos 

privilegijos 

Paslaugų teikimo planas 

„Enterprise Strategy“ tinklas 

„Enterprise Strategy“ biblioteka 

2.3 Programa „Enterprise Strategy“ ir paslaugų aprašai 

Tiek perkant „Enterprise Strategy“ paketą, tiek pavienius paslaugų modulius, „Microsoft“ architektas 

sukuria ir pateikia Paslaugų teikimo planą, kuriame nurodyti pagrindiniai etapai ir tikslai bei kuris nustato 

procesus, duomenis ir taisykles, kaip pagal planą stebėti jo įgyvendinimo eigą. „Microsoft“ architektas kas 

mėnesį informuoja, kiek pažengta vykdant planą, ir kontroliuoja „Microsoft“ paslaugų teikimo komandos 

papildomą aptarnavimą. „Microsoft“ paslaugų teikimo komanda gali apimti išteklius iš „Microsoft Services“ 

arba kompetencijos centrų, kad papildomai galėtumėte gauti profesionalių patarimų ar praktinių 

rekomendacijų, konkrečių „Microsoft“ technologijų naudojimo vadovų ir pavyzdinių architektūrų. 

2.3.1 Programos „Enterprise Strategy“ paslaugos 

Pirkdami kurį nors iš pirmiau nurodytų paketų, gaunate ir toliau nurodytas su programa teikiamas 

privilegijas, kurios galioja visu susitarimo laikotarpiu. 

„Enterprise Strategy“ tinklas: galimybė per „Microsoft“ architektą gauti profesionalių patarimų iš 

„Microsoft“ tyrimų ir programų kūrėjų grupių. 

„Enterprise Strategy“ biblioteka: gausus medžiagos pasirinkimas, įskaitant įžvalgas ir našumo įrankius 

pramonės srityje, įmonių ir technologijų architektūrą bei pavyzdinius modelius ir metodus. 

2.3.2 Paslaugos „Enterprise Strategy“ moduliai 

Toliau pateiktas paslaugos modulių sąrašas.  

 Naudos nustatymo seminaras: seminaras, kuriame suinteresuotoms įmonių ir informacinių 

technologijų šalims bus pristatytas idėjų formavimo ir inovacijų procesas nustatant scenarijus, kurie 

sukuria vertingas galimybes įmonėms augti ir pritraukti naujų klientų.  

 Korporatyvinės sutarties teikiamos naudos planas: pateikiamos gairės ir iniciatyvos, kurios įvertina, 

kokią naudą verslui duoda jūsų investicijos į „Microsoft“ programinę įrangą ir įrenginius, ir 

rekomendacijos, kaip kuo greičiau įdiegti ir pritaikyti investicijas. 

 Portfelio optimizavimas:  

 Projektų portfelio optimizavimas: naudojamų IT portfelių (įskaitant pajėgumus, IT paslaugas ir 

turimus programų / projektų portfelius) įvertinimo ataskaita, kurioje nurodyta, kaip naudojant 
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„Microsoft“ įrenginius ir paslaugas efektyviai racionalizuoti konkrečius portfelius pagal dabartinę 

verslo strategiją. 

 Programų portfelio optimizavimas: programinės įrangos teikiamų programų portfelio 

įvertinimu pagrįsta ataskaita, darbo krūvio specifikos analizė ir sprendimų architektūra, teikianti 

rekomendacijų, kaip ateityje naudoti tikslines programas, įskaitant ir debesies išteklius 

naudojančias programas. 

 Architektūros kūrimo galimybės ir rekomendacijos: dokumentas, kuriame aprašyta visos įmonės 

architektūra ir pateikta rekomendacijų, susijusių su įvairiomis architektūros kūrimo galimybėmis, 

įvertintomis atsižvelgiant į programinių prioritetų ir architektūros kūrimo principus, verslo ir IT standartus 

bei apribojimus. 

 Naudos didinimo planavimas: išsamus veiksmų planas, įgyvendinimo ir keitimo nurodymai, vertybių 

įvertinimo ir vadovavimo planas, pagrįstas pirmiau aprašytomis rekomendacijomis ir gairėmis (žr. 

„Architektūros kūrimo galimybės ir rekomendacijos“). 

 Verslo plėtros pavyzdžio kūrimas: komercinės vertės modelis, pagrįstas numatytų išlaidų ir 

nustatomo pelno finansine analize ir susijęs su siūlomu verslo scenarijumi. 

 Įgyvendinimo ir keitimo procesų valdymas: modulis, kuris padės jums įgyvendinti įgyvendinimo ir 

keitimo planą (apimantį komunikacijos, rengimo arba mokymo ir pagalbos teikimo planus) ir vykdyti 

įgyvendinimo priežiūrą, paprasčiau teikti ataskaitas ir sumažinti riziką, susijusią su viena arba keliomis jūsų 

iniciatyvomis. 

 Vertės valdymas: ataskaita, kurioje vertinama ir stebima iniciatyvų įgyvendinimo eiga pagal nustatytus 

rodiklius ir vidinę matavimo sistemą (t. y. įsipareigojimus, vertinimo kriterijus ir verslo apžvalgas). 

 Programa „Valdymas, rizikos ir atitikčių (GRC) valdymas“: sistema, kuri suteikia galimybę jums 

prižiūrėti programos įgyvendinimo eigą ir kuri teikia ataskaitas konkrečioms vadovaujančioms 

struktūroms, pvz., išvadas teikiančioms komisijoms ir priežiūros taryboms, kad jos galėtų priimti tinkamus 

sprendimus įvairiais programos vykdymo etapais. 

2.4 Išlygos dėl atsakomybės ir apribojimai 

Paslaugų teikimas grindžiamas toliau pateiktomis išlygomis dėl atsakomybės ir apribojimais: 

 Konsultavimo paslaugų programa „Enterprise Strategy“ – tai tik patarimai ir nurodymai, susiję 

tik su jūsų „Microsoft“ technologijų diegimu ir naudojimu. 

 Ar vykdyti, ar nepaisyti „Microsoft“ patarimų, nurodymų bei rekomendacijų, nuspręsti turite 

jūs. 

 Konsultavimo paslaugos neapima produktų licencijų – jas reikia įsigyti atskirai. 

 „Microsoft“ neteikia jokių pareiškimų arba garantijų dėl rezultato, kurį galite pasiekti 

vadovaudamiesi „Microsoft“ patarimais, nurodymais arba rekomendacijomis. 

 Konsultavimo paslaugų programa „Enterprise Strategy“ neapima produktų diegimo, problemų 

sprendimo, gedimų šalinimo, ne „Microsoft“ išeitinių kodų patikrinimo, konsultacijų 

techniniais arba architektūros kūrimo klausimais, išskyrus pirmiau aprašytas paslaugas. 

 Naudojant ne „Microsoft“ išeitinį kodą mūsų paslaugos apsiriboja tik dvejetainių duomenų 

analize, pvz., procesų atminties išklotinės arba tinklo stebėjimu. 

Jei abipusiu sutarimu organizuojami iš anksto neapmokėti „Microsoft“ architektų arba paslaugų teikimo 

komandos apsilankymai jūsų įmonėje, pagrįstas kelionės ir pragyvenimo išlaidas apmokėti turite jūs. 
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2.5 Jūsų pareigos 

Konsultacijų ir mūsų įsipareigojimų vykdymo sėkmę lemia su jumis susijusios aplinkybės, pavyzdžiui 

(bet tuo neapsiribojant): 

 Galimybė susisiekti su jūsų atstovais ir IT personalu bei naudotis jūsų ištekliais, įskaitant 

aparatūrą, programinę įrangą, interneto ryšį ir biuro patalpas. 

 Laiku pateikiama visa tiksli informacija, kurios pageidauja paslaugų teikimo komanda. 

 Informacijos apie jūsų organizaciją pasiekiamumas. 

 Laiku ir tinkamai vykdomos jums nustatytos pareigos. 

 Jūsų vadovų laiku priimami sprendimai ir patvirtinimai. 

 Kelionės ir kitų išlaidų, kurias patiria jūsų darbuotojai arba rangovai, apmokėjimas. 
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3 Palaikymo paslaugos 
3.1 Kaip pirkti 

„Premier“ palaikymą galima pirkti kaip atskirų paslaugų paketą. Toliau išvardyti ir aprašyti siūlomi paketai. 

Paslauga  Aprašas 

Visoje įmonėje taikomi 

paketai 

Visų komercinės paskirties „Microsoft“ palaikomų produktų ir (arba) 

internete teikiamų paslaugų, kurie naudojami organizacijoje, palaikymo 

paslaugų derinys. Galima rinktis konfigūruojamo arba pastovaus turinio 

paketus. 

Programų kūrėjams skirti 

paketai 

„Premier“ palaikymas, skirtas programų kūrėjams, yra su programų 

kūrimu susijusi paslauga, padedanti personalui kurti, visuotinai diegti ir 

palaikyti programas, sukurtas naudojant „Microsoft“ technologijas. 

Išplėstinių sprendimų 

paketai 

Palaikymo paslaugų paketas, susietas su konkrečiu „Microsoft“ produktu 

arba kliento IT sistema. Galima rinktis konfigūruojamo turinio paketą. 

 

Žymos:  žymi elementus, kurių sąrašas pateiktas jūsų Darbo užsakyme.  

3.2 Paketų aprašai 

3.2.1 Visoje įmonėje taikomi paketai 

Visoje įmonėje taikomi paketai gali būti: konfigūruojami (sudaryti atsižvelgiant į jūsų poreikius) arba 

pastovūs (iš anksto apibrėžtos paslaugos su nustatytu galiojimo terminu). 

Konfigūruojami paketai 

Palaikymo paketas, kuris atsižvelgiant į jūsų reikalavimus yra pritaikytas derinant toliau išvardytus 

elementus. 

Elementas Teikiamos paslaugos 

Aktyvios paslaugos Į palaikymo paketą galima įtraukti paslaugų, aprašytų 3.3.1 skyriuje 

Aktyvios paslaugos. 

Paslaugų teikimo 

valdymas 

Įtrauktas į visus paketus. 

Teikimo modelis ir paslaugų lygis pritaikytas, kaip paaiškinta 3.3.2 

skyriuje Paslaugų teikimo valdymas. 

Operatyviosios paslaugos Į palaikymo paketą galima įtraukti paslaugų, aprašytų 3.3.3 skyriuje 

Operatyviosios paslaugos. 

Išplėstinės paslaugos Į palaikymo paketą galima įtraukti papildomų paslaugų, aprašytų 3.4 

skyriuje Išplėstinės paslaugos. 
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Pastovus paketas 

Metus galiojantis pradinio lygio nustatytų palaikymo paslaugų paketas 

Elementas Įtrauktos paslaugos 

Aktyvios paslaugos Viena rizikos ir sveikatos įvertinimo programa kaip paslauga.  

Paslaugų teikimo 

valdymas 

Pagrindinio lygio paslauga įtraukiama ir pateikiama per jungtinį modelį, 

kaip paaiškinta 3.3.2 skyriuje Paslaugų teikimo valdymas. 

Operatyviosios paslaugos Ne daugiau kaip 20 val. problemų sprendimo paslaugų. 

 

 

3.2.2 Išplėstiniai sprendimai 

Išplėstinių sprendimų paketai yra susiję su konkrečiu „Microsoft“ produktu arba kliento IT sistema. 

Siūlomos paslaugos išvardytos toliau. 

Elementas Aprašas 

„Premier“ svarbiausieji Teikiamas aukšto lygio konkrečių „Microsoft“ produktų, naudojamų 

kritiniame (-iuose) įmonės sprendime (-uose), palaikymas, kaip aprašyta 

3.5.1 skyriuje Premier Mission Critical.  

 

3.3 Paslaugų aprašas 

Šiame skyriuje aprašyti elementai, kuriuos derinant suformuojamas „Premier“ palaikymo paketas. 

3.3.1 Aktyvios paslaugos 

Aktyvios paslaugos padeda išvengti problemų „Microsoft“ technologijų aplinkoje. Paprastai jos 

planuojamos prieš teikiant paslaugas, taip užtikrinant išteklių prieinamumą. 

Vertinimo paslaugos 

Vertinimo paslaugos apima jūsų infrastruktūros ir su ja susijusios dokumentacijos peržiūrą, siekiant 

nustatyti tobulinimo galimybes. 

 Vertinimo programa: tiesioginis bendravimas su „Microsoft“ atstovu, kuris su jumis dirba, kad 

įvertintų „Microsoft“ technologijų dizainą, techninį įgyvendinimą, operacijas arba organizacinių 

pokyčių valdymą lygindamas su mūsų rekomenduojama praktika. Jis su jumis dirba siekdamas 

išspręsti galimas problemas. Baigus teikti paslaugą galite gauti ataskaitą su techniniu jūsų 

aplinkos įvertinimu, į kurį gali būti įtrauktas problemų sprendimo planas. 

 Sveikatos patikra: jūsų „Microsoft“ technologijų sprendimo patikrinimas lyginant su mūsų 

rekomenduojama praktika. „Microsoft“ inžinierius kartu su jumis sudaro sveikatos patikrų planą, 

įvertina, išanalizuoja duomenis ir viską atlikęs pateikia ataskaitą. 
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 Rizikos ir sveikatos įvertinimo programa kaip paslauga (RAP kaip paslauga): automatinis 

jūsų „Microsoft“ technologijų pritaikymo įvertinimas, remiantis nuotoliniu būdu surinktais 

duomenimis. Surinktus duomenis išanalizuoja „Microsoft“ ir jums pateikiama mūsų išvadų 

ataskaita su atitaisomųjų veiksmų rekomendacijomis. 

 Rizikos ir sveikatos įvertinimo programa kaip paslauga „Plius“ (RAP kaip paslauga 

„Plius“): suteikus RAP kaip paslaugą jūsų įmonėje organizuojamas pritaikytas sistemos 

optimizavimo seminaras, kurio metu didžiausias dėmesys teikiamas pataisymų planavimui ir žinių 

perdavimui. 

 Įvertinimas neprisijungus: automatizuotas jūsų „Microsoft“ technologijų sprendimo 

įvertinimas, remiantis nuotoliniu būdu surinktais duomenimis arba tais, kuriuos „Microsoft“ 

inžinierius surenka jūsų įmonėje. Surinktus duomenis išanalizuoja „Microsoft“ naudodama įrankius 

įmonės patalpose ir jums pateikiama išvadų ataskaita su pataisymų rekomendacijomis. 

 Saugos vertinimo programa: technologijų ir procesų peržiūra, vertinant, kaip organizacija 

suteikia prieigą prie kompiuterinės aplinkos. Suteikus paslaugą, jums pateikiama ataskaita su 

nustatytos grėsmės saugai analize ir nurodymais, kaip sumažinti riziką. 

Mokymo paslaugos 

Mokymo paslaugos yra skirtos jūsų aptarnavimo komandos techniniams ir operaciniams įgūdžiams 

tobulinti. 

 Bendrojo pobūdžio paskaitos: paprastai tai yra vieną dieną trunkantys seminarai paskaitos ir 

demonstracijos formatu, kuriuose aptariami produktai ir palaikymo klausimai. Juos veda 

„Microsoft“ inžinierius – atvykęs pats arba internetu. 

 Prenumeratos pagal pareikalavimą: prenumerata suteikia prieigą prie internetu teikiamos 

mokomosios medžiagos, esančios „Microsoft“ inžinierių sukurtoje seminarų 

bibliotekoje. Prenumeratos parduodamos vienos vietos principu. 

 Transliacijos internetu: „Microsoft“ rengiami mokymo seansai transliuojami auditorijai 

nuotoliniu būdu per internetą. Transliacijas internetu galima pirkti kiekvienam lankytojui arba kaip 

specialią paslaugą visai organizacijai, kaip nurodyta Darbo užsakyme.  

 Seminarai: pažengusiesiems skirti, praktiniai techninio mokymo seminarai, per kuriuos 

aptariamos įvairiausios su palaikymu ir „Microsoft“ technologijomis susijusios temos. Juos veda 

„Microsoft“ inžinierius – atvykęs pats arba internetu. Seminarus galima pirkti kiekvienam laikytojui 

arba kaip specialią paslaugą visai organizacijai, kaip nurodyta Darbo užsakyme. Negavus aiškaus 

rašytinio „Microsoft“ leidimo seminarų įrašinėti negalima. 

Operacinės paslaugos 

Operacinės paslaugos padeda išspręsti su žmonėmis, procesais ir technologijomis susijusias problemas 

bei valdyti riziką, siekiant užtikrinti įmonės tikslų įgyvendinimą. 

 Laboratorijų paslaugos: jei jūsų geografinėje buvimo vietoje įmanoma, „Microsoft“ gali 

suteikti prieigą prie laboratorijų ir padėti kurti, vertinti ir išbandyti produktus, kurti jų 

bandomuosius pavyzdžius ir atlikti „Microsoft“ produktų perkėlimo užduotis. 

 Perkėlimo spartinimas: tiesioginis bendradarbiavimas su „Microsoft“ inžinieriumi, padedančiu 

atlikti diegimo, perkėlimo arba versijos naujinimo užduotis. Tai gali būti pagalba planuojant ir 

tikrinant koncepcijos teisingumą arba gamybos darbo krūvį pasitelkus „Microsoft“produktus. 
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 Aktyvusis stebėjimas: techninių operacijų stebėjimo įrankių teikimas ir rekomendacijos, kaip 

sureguliuoti serveryje vykdomus problemų valdymo procesus. Ši paslauga padeda jums sukurti 

problemų matricas, vykdyti pagrindinių problemų peržiūras ir numatyti ilgalaikę inžinierių 

komandos sudėtį. 

 Aktyvių operacijų programos (POP): kartu su jūsų darbuotojais atlikta planavimo, kūrimo ir 

diegimo arba naudojimo operacijų peržiūra, lyginant jas su mūsų rekomenduojamais praktiniais 

metodais, kuriuos pateikia pagalbos specialistas įmonėje arba nuotoliniu būdu. 

 Gretimas pataisymas: tiesioginis bendradarbiavimas su „Microsoft“ inžinieriumi, kuris dirba kartu su 

jumis, padėdamas ištaisyti trūkumus, nustatytus teikiant vertinimo paslaugas. Kiekvienos užduoties 

vykdymo trukmė nurodyta dienomis jūsų Darbo užsakyme. Šios paslaugos teikiamos bendradarbiaujant su 

jūsų inžinieriais. 

 Pritaikytos aktyvios paslaugos 

Bendradarbiaujant su mūsų personalu tiesiogiai arba internetu jums teikiamos paslaugos, kurios nėra 

nurodytos šiame dokumente. Šios paslaugos teikimas matuojamas dienomis ir apmokamas taikant dienos 

įkainius. 

Pritaikytos aktyvios paslaugos teikiamos toliau išvardytose pagrindinėse srityse. 

 Vertinimo paslaugos  

 Mokymo paslaugos 

 Operacinės paslaugos  

 Pagalba dėl palaikymo 

Aktyvios paslaugos gali būti parduodamos kaip palaikymo paslaugų valandų tam tikras kiekis, jei yra tokia 

galimybė. Tokias valandas galima pakeisti viena arba keliomis pirmiau aprašytomis aktyviomis 

paslaugomis taikant keitimo metu „Microsoft“ paslaugų atstovo nurodytus įkainius. Numatę aktyvią 

paslaugą, atimsime atitinkamą skaičių palaikymo paslaugų valandų iš jūsų turimo valandų likučio, 

suapvalinę jų skaičių iki artimiausios valandos, taip padengdami paslaugos dieninį įkainį arba fiksuotą 

mokestį. Jei užsakėte vienos rūšies palaikymo paslaugas ir norite jas pakeisti kitomis, įsigytas valandas 

galite priskirti kitai paslaugai, jei tokia prieinama ir apie tai susitarta su Paslaugų teikimo vadybininku. 

3.3.2 Paslaugų teikimo valdymas 

 Paslaugų teikimo valdymas 

Visus „Premier“ palaikymo paketus koordinuoja ir inicijuoja paslaugų teikimo vadybininkas (SDM). Kai 

kuriose šalyse šios pareigos dar vadinamos techninės priežiūros vadybininku (TAM) arba palaikymo 

paslaugų vadybininku (SAM). Programų kūrėjams skirto „Premier“ palaikymo ir programų kūrėjams skirtų 

paketų atveju paslaugos teikimą valdo taikomųjų programų plėtros vadybininkas (ADM), kuris turi daug 

darbo programų kūrimo pramonėje patirties ir išmano programų kūrėjų technologijas. Teikiama paslauga 

gali būti patikslinta atsižvelgiant į teikimo modelį, paslaugos lygį ir geografinę vietovę. Jei Darbo 

užsakyme nėra nurodyta kitaip, teikimo modelis bus Numatytasis, o paslaugos lygis Pagrindinis. 
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Teikimo modelis 

Elementas Aprašas 

Jungtinis Paslaugas teikia asmenų grupė nuotoliniu būdu. 

Numatytasis Paslaugas ne pilną darbo dieną teikia konkretus asmuo, atvykstantis į vietą arba 

nuotoliniu būdu, kuris aptarnauja ir kitus „Microsoft Premier“ palaikymo klientus. 

Paskirtasis Paslaugas teikia konkretus asmuo, atvykstantis į vietą arba nuotoliniu būdu, 

kuris paskirtas aptarnauti tą konkretų „Microsoft Premier“ palaikymo klientą. 

Paslaugos lygis 

Elementas Aprašas 

Pagrindinis Apima bendrąjį koordinavimą ir paslaugos pristatymą, paslaugos teikimo 

planavimą, paslaugos peržiūras, svarbius su sauga susijusius patarimus, 

incidentų valdymą, kritinių atvejų valdymą, informacijos teikimo paslaugas ir 

paslaugų prenumeratų valdymą. 

„Standard“ Apima visas Pagrindines paslaugas ir pradinį vertinimą bei pataisymų planavimą. 

Išplėstinis Apima visas Standartines paslaugas ir informaciją apie „Microsoft“ produkto 

naudojimo trukmę ar internete teikiamų paslaugų laikotarpį, incidentų 

tendencijų analizę ir patarimus bei procesų vykdymo konsultacijas. 

 

Aprėpties informacija 

Toliau išvardijamos paslaugos, kuriomis gali naudotis klientai, įsigiję paslaugų teikimo valdymo 

Pagrindinį lygį. 

Paslaugos pristatymas: „Premier“ palaikymo paslaugų pristatymas, įskaitant paaiškinimą, kaip 

pasirinkti ir planuoti aktyvias paslaugas, ir parodymą, kaip registruoti operatyvinio palaikymo 

užklausas ir naudotis teikiamais įrankiais. 

Paslaugų teikimo planas (SDP): jūsų „Premier“ palaikymo paslaugų pagrindas, kurį sudaro 

pritaikytas paslaugų planas, sukurtas bendradarbiaujant su jūsų komanda ir nustačius, kaip ir kada 

paslaugos turi būti teikiamos. Visą laikotarpį mes stebime ir koreguojame SDP pagal jūsų 

poreikius. 

Paslaugų peržiūros: nuolat peržiūrėsime pastaruoju laikotarpiu teikiamas paslaugas, pateiksime 

jums suteiktų paslaugų ir patobulinimų ataskaitą, išnagrinėsime jūsų atsiliepimus ir aptarsime 

visus reikiamų pataisymų ir koregavimų veiksmus. Šios peržiūros gali būti standartinės būsenos 

ataskaitos ir virtualūs arba vietoje rengiami susitikimai (jei apsilankymai vietoje yra leidžiami). Jei 

naudojate internete teikiamas paslaugas, peržiūrint paslaugas bus pateikta ir paslaugos užklausų 

bei incidentų sprendimo būsena ir būsenos trukmės informacija. Paslaugų peržiūras galima 

pritaikyti jūsų poreikiams, tačiau tokiu atveju gali reikėti nusipirkti papildomą paslaugą, tai 

priklauso nuo paslaugų teikimo valdymo lygio, numatyto jūsų įsigytose paslaugose.  
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Kritiniai saugos palaikymo patarimai: pranešimai apie kritinius „Microsoft“ saugos biuletenius. 

Jei jūsų SDM yra Numatytasis arba Paskirtasis, jūsų SDM padės įvertinti šios informacijos poveikį 

jūsų IT infrastruktūrai. 

Incidentų valdymas: jūsų SDM teikiama palaikymo incidentų peržiūra, kad laiku būtų priimti 

sprendimai ir užtikrintas aukštos kokybės paslaugų teikimas. Į tai gali įeiti ir atsako į incidentus 

planų sudarymas, pagrindinio kontaktinio asmens, kuris incidento metu praneštų apie pasikeitusią 

būseną ir įvykus incidentui padėtų atlikti pagrindinių priežasčių analizę, nustatymas. Jei naudojate 

internete teikiamas paslaugas, į tai gali įeiti ir incidento priežasties bei Paslaugų lygio sutarties 

(SLA) santraukos pateikimas. 

Krizių valdymas: visą parą problemas sprendžia ir su jumis bendrauja SDM ir kritinių situacijų 

vadybininkai tokiais atvejais, kai ypatingas neigiamas poveikis daromas jūsų verslui. 

Informacijos teikimo paslaugos: informacinių biuletenių, svetainių ir išteklių pateikimas, dėmesį 

skiriant „Microsoft“ produktams bei paslaugoms, susijusioms su jūsų aplinka. Į tai gali įeiti 

palaikymo ir veikimo informacija apie „Microsoft“ technologijas, trikčių diagnostikos įrankiai ir 

nuorodos į žinių bazės straipsnius. 

Paslaugų prenumeratų valdymas: Klientams, kurie naudoja internete teikiamas paslaugas, SDM 

gali padėti išspręsti problemas, susijusias su internete teikiamų paslaugų prenumeratomis, ir 

atsakyti į klausimus, susijusius su sąskaitų pateikimu, paskyrų konfigūravimu bei SLA kreditu. 

Klientai, įsigiję paslaugų teikimo Standartinį lygį, gaus paslaugų teikimo Pagrindinį lygį ir galės naudotis 

toliau išvardytomis paslaugomis. 

Pradinis vertinimas: tiriamasis vertinimas siekiant nustatyti paslaugų poreikį jūsų IT veikimo 

aplinkoje, kuris padėtų sukurti veiksmų planą, kaip pasiekti pageidaujamą IT veikimo būklę. Jei 

klientai naudojasi internete teikiamomis paslaugomis, SDM gali susitarti, kad būtų išanalizuota 

vietinė infrastruktūra, kurios reikia suteikiant vartotojams galimybę naudotis internete teikiamomis 

paslaugomis. Be to, SDM, bendraudamas su jūsų personalu, dokumentuos visas rizikas, kurios gal 

paveikti jūsų ryšį, ir pasiūlys galimas rizikų sumažinimo priemones. 

Atitaisomųjų veiksmų planavimas: veiksmų konsolidavimas pagal aktyviuose įvertinimuose 

numatytus tobulinimo veiksmus. Įvertinimo rezultatai bus dokumentuoti kaip tobulinimo 

patarimas ir bus nurodytos susijusios taisymo priemonės jūsų SDP. Tolesni veiksmai atliekami per 

suplanuotos paslaugų peržiūros etapą. 

 Įmonėje teikiamų paslaugų teikimo valdymas: SDM gali atvykti į jūsų įmonę, tačiau už 

kiekvieną vizitą gali tekti sumokėti papildomai. Ši paslauga teikiama, atsižvelgiant į galimybę 

paskirti „Microsoft“ atstovą. 

Klientai, įsigiję paslaugų teikimo Išplėstinį lygį, gaus paslaugas, išvardytas Pagrindiniame ir 

Standartiniame lygiuose, bei galės naudotis toliau išvardytomis paslaugomis. 

Informacija apie „Microsoft“ produkto ar internete teikiamų paslaugų naudojimo trukmę: 

reguliarios ataskaitos apie naujoves „Microsoft“ organizacijoje ir patarimai, susiję su „Microsoft“ 

produkto naudojimo trukmės atnaujinimais, arba atnaujinimų planas, kuris gali būti tinkamas ir 

naudingos jūsų organizacijai. Jei klientai naudojasi internete teikiamomis paslaugoms, SDM kas 

mėnesį (arba pagal poreikį) pateiks informaciją apie jūsų prenumeruojamų internete teikiamų 

paslaugų naujinimus ir suplanuotas teikimo prastovas. 

Incidentų tendencijų analizė ir patarimai: viena ar daugiau jūsų incidentų istorijos peržiūrų 

didžiausią dėmesį skiriant žmonių, procesų ir technologijų įtakai didelės reikšmės verslui 
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turintiems ir su „Microsoft“ technologijomis susijusiems incidentams, kuriuos mes 

užregistruojame. Atlikus peržiūrą pateikiama rekomendacijų, kaip pagerinti veiklą, geriau parengti 

žmones ir pakeisti technologijas. Jų tikslas – padėti jums sumažinti IT veiklos išlaidas. 

Procesų vykdymo konsultacijos: bus pateikta pagrindinė informacija apie rekomenduojamus 

procesus. 

3.3.3 Operatyviosios paslaugos 

Operatyviosios paslaugos gali apimti bet kurį toliau nurodytų paslaugų derinį. 

 Problemų sprendimo paslaugos (PRS): pagalba sprendžiant konkrečias problemas, kilusias naudojant 

„Microsoft“ produktus, kai pagrįstai manoma, kad problemos kilo dėl „Microsoft“ produktų. Svarbos 

apibrėžimai, mūsų nustatomi pradiniai reagavimo laikai ir pateikimo reikalavimai išsamiai išdėstyti 

„Lentelė: atsakas į incidentus“. 

Už PRS mokama pagal valandinius įkainius, dirbtas valandas išskaičiuojant iš iš anksto apmokėtų valandų, 

nurodytų Darbo užsakyme. Jei mes nustatysime, kad problema kilo dėl programinės klaidos, PRS valandos 

nebus išskaičiuojamos. Jei mums sprendžiant konkrečią problemą baigsis visos iš anksto apmokėtos 

valandos, už atliktus darbus jums bus išrašyta sąskaita ir turėsite įsigyti papildomų PRS valandų prieš 

mums reaguojant į papildomus incidentus Jūsų prašymu bendradarbiausime su trečiųjų šalių programinės 

įrangos tiekėjais, kad padėtume išspręsti sudėtingas kelių tiekėjų produktų veikimo suderinamumo 

problemas, tačiau tik trečioji šalis yra atsakinga už savo produkto palaikymą. 

Pagal poreikį teikiamos problemų sprendimo paslaugos (PRS), susijusios su internete teikiamomis 

paslaugomis. Įsigytos PRS valandos nebus naudojamos incidentams, susijusiems su šiomis 

technologijomis, spręsti. 

Atsižvelgiant į incidento svarbos lygį, nustatomas „Microsoft“ reagavimo lygis, numatomas pradinis 

reagavimo laikas ir jūsų pareigos. Jūs turite apibrėžti verslo poveikį savo organizacijai ir, pasikonsultavusi 

su mumis, „Microsoft“ priskirs atitinkamą svarbos lygį. Jūs incidento laikotarpiu galite paprašyti svarbos 

lygį pakeisti, jei pagal įtaką verslui jį reikia pakeisti į didesnės arba mažesnės svarbos.  

Lentelė: atsakas į incidentus 

Svarba ir situacija Mūsų numatytas atsakas Jūsų numatytas atsakas 

1 svarba 

Katastrofiškas poveikis verslui: 

 Visiškai nebevaldomi esminiai verslo 

procesai ir nebegalima tęsti darbo. 

 Būtina nedelsiant imtis veiksmų. 

 Atsakymas į 1-ą skambutį 

per valandą arba greičiau 

 Mūsų atstovai atvyksta į 

jūsų įmonę kaip galima 

greičiau 

 Paskiriamas kritinės 

situacijos vadybininkas1 

 Nepertraukiamas darbas 

visą parą 7 dienas per 

savaitę2 

 Operatyvus problemos 

perdavimas „Microsoft“ 

produktų grupėms 

 Jūsų vyresniųjų 

vadovaujančių asmenų 

informavimas 

 Atitinkamų išteklių 

skyrimas, kad darbas būtų 

vykdomas visą parą 7 

dienas per savaitę2 

 Greita prieiga ir keitimų 

valdymo specialistų atsakas 

 Pateikiama tik telefonu 
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Svarba ir situacija Mūsų numatytas atsakas Jūsų numatytas atsakas 

 Mūsų vyresniųjų 

vadovaujančių asmenų 

informavimas 

A svarba 

Kritiškas poveikis verslui: 

 Sutrinka arba labai pablogėjo 

paslaugų kokybė. 

 Būtina imtis veiksmų per vieną 

valandą. 

 Atsakymas į 1-ą skambutį 

per valandą arba greičiau 

 Mūsų atstovai atvyksta į 

jūsų įmonę, jei būtina 

 Paskiriamas kritinės 

situacijos vadybininkas1 

 Nepertraukiamas darbas 

visą parą 7 dienas per 

savaitę2 

 Mūsų vyresniųjų 

vadovaujančių asmenų 

informavimas 

 Atitinkamų išteklių 

skyrimas, kad darbas būtų 

vykdomas visą parą 7 

dienas per savaitę2 

 Greita prieiga ir keitimų 

valdymo specialistų atsakas 

 Vadovybės informavimas 

 Pateikiama tik telefonu 

B svarba 

Vidutiniškas poveikis verslui: 

 Nelabai sutriko arba nelabai 

pablogėjo paslaugų kokybė, tačiau 

darbą galima tęsti ribota apimtimi. 

 Būtina imtis veiksmų per dvi darbo 

valandas4 

 Atsakymas į 1-ą skambutį 

per dvi valandas arba 

greičiau 

 Problema sprendžiama tik 

darbo valandomis3, 4 

 Atitinkamų išteklių prisidėti 

prie „Microsoft“ pastangų 

skyrimas 

 Prieiga ir keitimų valdymo 

specialistų reagavimas per 

keturias darbo valandas 

 Pateikiama telefonu arba 

internetu 

C svarba 

Minimalus poveikis verslui: 

 Verslas iš esmės funkcionuoja su 

nedideliais paslaugų sutrikimais ar 

be jų. 

 Būtina imtis veiksmų per keturias 

darbo valandas4 

 Atsakymas į 1-ą skambutį 

per keturias valandas arba 

greičiau 

 Problema sprendžiama tik 

darbo valandomis4 

 Pateikiama tiksli kontaktinio 

asmens informacija 

 Reaguojama per 24 

valandas 

 Pateikiama telefonu arba 

internetu 

1 Kritinių situacijų vadybininkai – tai asmenys, kurių pareiga pasiūlyti skubų problemos sprendimą išnagrinėjus, išplėtojus, ištyrus ir išsiaiškinus atvejį. 

2 Mums gali reikėti sumažinti svarbos lygį, jei nesugebėjote suteikti pakankamų išteklių arba nesugebėjote tinkamai reaguoti, kad galėtume toliau spręsti problemą. 

3 Šiuo metu pagal svarbą B visą parą 7 dienas per savaitę paslauga teikiama Kanadoje, Centrinėje ir Pietų Amerikoje, Karibų jūros regione, Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse 

Valstijose. Klientas gali ir atsisakyti šios paslaugos. Išsamios informacijos teiraukitės SDM. 

4 Darbo valandomis paprastai laikomas laikas nuo 9:00 iki 17:30 val. vietos laiku, išskyrus švenčių dienas ir savaitgalius. Darbo valandos skirtingose šalyse gali šiek tiek skirtis. 

 

 Palaikymo paslaugos vietoje: operatyvi pagalba yra suteikiama jūsų nurodytoje vietoje. Ši paslauga 

teikiama, atsižvelgiant į galimybę paskirti „Microsoft“ atstovą, be to, ją teikiant gali būti taikomas 

papildomas mokestis už kiekvieną vizitą. 
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 Kūrimo palaikymo paslaugos: pagalba kuriant programas, į kurias integruojamos „Microsoft“ 

platformoje esančios „Microsoft“ technologijos, informacija, susijusi su „Microsoft“ kūrimo įrankiais ir 

technologijomis. Šios paslaugos parduodamos pagal Darbo užsakyme nurodytą valandų skaičių. 

 Konsultavimo paslaugos: tai telefonu teikiama pagalba IT profesionalams ir programų kūrėjams 

greitai išsprendžiamų (paprastai ne ilgiau nei per 6 val.), nenumatytų problemų atvejais. Konsultavimo 

paslaugos gali apimti konsultacijas, patarimus, pagrindinių priežasčių analizę ir žinių perdavimą, 

padedančius jums tinkamai įdiegti „Microsoft“ technologijas ir išvengti įprastų palaikymo problemų bei 

sumažinti sistemos sutrikimų tikimybę. Konsultavimo paslaugos parduodamos kaip tam tikras valandų 

skaičius, nurodytas Darbo užsakyme. 

3.4 Išplėstinės paslaugos 

Šiame skyriuje aprašyti elementai, kurie teikiami kaip jūsų „Premier“ palaikymo paketo priedai, plėtiniai ir 

pakeitimai už papildomą mokestį. 

3.4.1 Spartinimo paketai 

 Spartinimo paketai: juos sudaro iš anksto pasirinktos aktyvios paslaugos, aprašytos 3.3.1 skyriuje, 

kurios teikiamos nurodyta tvarka, siekiant įgyvendinti kliento verslo tikslus. Išsamios informacijos apie 

paslaugas, kurios įtrauktos į konkrečius paketus, ir jų teikimo tvarką galite gauti iš savo paslaugų teikimo 

vadybininko. Į kiekvieną spartinimo paketą įeina paslaugos, padedančios: 

 apibrėžti sėkmės kriterijus ir teikimo trukmę; 

 nustatyti tikslinę aplinką; 

 apibrėžti vaidmenis ir pareigas; 

 aptarti, kokios aktyvios paslaugos turi būti teikiamos. 

3.4.2 Numatytų inžinerinių sprendimų teikimas 

 Numatytų inžinerinių sprendimų teikimas (DSE): tiesioginė praktinė pagalba ir su prevencinėmis 

priemonėmis susiję patarimai teikiami įprastomis darbo valandomis; jie skirti „Microsoft“ produktams ir 

technologijoms, dėl kurių susitarta ir kurie išvardyti Darbo užsakyme. DSE paslaugas (parduodamos kaip 

valandų blokai) reikia įsigyti iš anksto, paskui panaudotas valandas atimsime iš nupirkto skaičiaus. DSE 

ištekliai bus paskirstyti, prioretizuoti ir priskirti pagal abiejų šalių susitarimą, kuris buvo pasiektas per 

pradinį bendradarbiavimo susitikimą ir kurio dokumentas pridedamas prie Paslaugų teikimo plano. DSE 

paslaugos teikiamos vienoje numatytoje palaikymo vietoje, kuri nurodyta Darbo užsakyme.  

 

Toliau išvardytos pagrindinės DSE paslaugų teikimo sritys. 

 Padėti kurti ir taikyti strategijas, padedančias užkirsti kelią būsimiems incidentams, taip pat 

padidinti jūsų numatytų „Microsoft“ technologijų pasiekiamumą. 

 Padėti nustatyti pagrindines pasikartojančių incidentų priežastis ir teikti rekomendacijas, kaip 

išvengti tolesnių paskirtųjų „Microsoft“ technologijų trikčių. 

 Įsigilinti į dabartinius ir būsimus jūsų verslo poreikius ir surinkti visą informaciją apie jūsų 

informacinių technologijų aplinkos konfigūraciją. 
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 Aktyviai dokumentuoti rekomendacijas, susijusias su „Premier“ palaikymo paslaugų 

rezultatais, pvz., palaikymo peržiūrų, sveikatos patikrų, seminarų, rizikos įvertinimo programų 

ir kt. 

 Užtikrinti jūsų atliekamų diegimo ir vykdymo veiksmų suderinamumą su dabar naudojamomis 

ir numatomomis įdiegti „Microsoft“ technologijomis. 

 Tobulinti jūsų palaikymo komandos techninius ir operacinius įgūdžius. 

 Skatinti ir padėti kurti bei prižiūrėti kliento poreikius atitinkančius paskirtosioms „Microsoft“ 

technologijoms skirtus dokumentus pagal jūsų aplinkos konfigūraciją, avarinį atkūrimą, tinklo 

topologiją ir kt. 

3.4.3 Pasirinktinis palaikymas 

 Pasirinktinis palaikymas: tai ribotas tęstinis pasirinkto produktų ir paslaugų paketų, kurių naudojimo 

trukmė pagal „Microsoft“ palaikymo strategiją baigėsi, skaičiaus palaikymas, 

http://support.microsoft.com/lifecycle. Produktai (ir jų versijos) ir (arba) paslaugų paketai, kurių pasirinktinį 

palaikymą įsigysite, bus nurodyti jūsų Darbo užsakyme. 

Pasirinktinio palaikymo programos mokestis pradedamas taikyti nuo jos pirmosios įsigaliojimo dienos, o 

ne nuo jūsų registracijos sutarties pasirašymo dienos (pvz., pasirinktinis palaikymas, skirtas „Windows 

Server 2003“ SP2, teikiamas nuo 2015 m. liepos 15 d., o jūs registracijos sutartį pasirašėte tik 2015 m. 

spalio 13 d., jūsų programos mokestis skaičiuojamas nuo 2015 m. liepos 15 d.). Pasirinktinio palaikymo 

registracijos sutarties mokestis nėra grąžinamas ir jo negalima perkelti iš „Standard“ pasirinktinio 

palaikymo į „Essentials“. 

Su konkrečiomis paslaugomis susijusios būtinosios sąlygos ir apribojimai 

 Kad galėtumėte teikti pasirinktinio palaikymo arba karštųjų pataisų užklausas, turite turėti 

galiojančią „Premier“ sutartį, kurioje būtų numatytas pakankamas problemų sprendimo 

paslaugų valandų skaičius. Jei jūsų „Premier“ palaikymo sutartis nebegalioja arba yra 

nutraukta, tą pačią dieną nutraukiamas pasirinktinio palaikymo paslaugų teikimas. 

 Kad galėtumėte naudotis pasirinktinio palaikymo paslaugomis, turite įdiegti ir naudoti 

naujausius užregistruotų produktų (išvardytų Darbo užsakyme) pakeitimų paketus. 

 Norėdami naudotis Pasirinktinio palaikymo paslaugomis, skirtomis užregistruotam (-iems) 

produktui (-ams), ir pasiekti saugos biuletenius bei naujinimus, turite pateikti išsamų perėjimo 

prie palaikomo produkto planą, kuriame būtų nurodytas įrenginių / egzempliorių skaičius, 

diegimo gairės ketvirčiais ir galutinė perėjimo data. Nepateikus tokio perėjimo plano gali būti 

atimta naudojimosi pasirinktinio palaikymo paslaugomis galimybė. 

 Pasirinktinio palaikymo tikslais įrenginiu yra laikomas bet kuris įrenginio egzempliorius (fizinis 

arba virtualusis), į kurį klientas nori įdiegti konkretaus produkto saugos naujinimą. Įrenginių 

skaičius turi būti lygus saugos naujinimo arba karštųjų pataisų diegimo skaičiui, o ne fizinių 

įrenginių skaičiui. 

 Pasirinktinis palaikymas teikiamas Darbo užsakyme nurodytoje (-ose) palaikymo vietoje (-ose), 

jei palaikymo vieta įtraukta į bendrąjį įrenginių / egzempliorių skaičių. 

 Pasirinktinio palaikymo paslaugos gali būti teikiamos tik angliškoms užregistruotų produktų 

versijoms, nebent yra kitoks rašytinis susitarimas. Jei abi šalys susitaria dėl palaikymo kita 

kalba, palaikymo trukmė gali būti pratęsta suteikiant laiko vertimui (už kurį gali būti taikomas 

lokalizavimo mokestis). 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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 Saugos naujinimus, kurie įtraukti į registracijos sutarties mokestį, lemia įsigytų pasirinktinių 

palaikymo paslaugų tipas ir užregistruotas produktas, kaip nurodyta toliau. 

o Pasirinktinis palaikymas „Standard“: teikiamas produktų, kurių galiojimo laikas 

baigėsi iki 2010 m. sausio 1 d., palaikymas, įskaitant naujinimus, kuriuos „Microsoft“ 

reagavimo į saugos incidentus centras (MSRC) saugos pažeidžiamumą apibrėžia kaip 

Kritinis arba Svarbus. 

o Pasirinktinis palaikymas „Standard“: teikiamas produktų, kurių galiojimo laikas 

baigiasi po 2010 m. sausio 1 d., palaikymas, įskaitant naujinimus, kuriuos „Microsoft“ 

reagavimo į saugos incidentus centras (MSRC) saugos pažeidžiamumą apibrėžia kaip 

Kritinis arba Svarbus. Jums gali būti suteikta galimybė už papildomą mokestį įsigyti 

saugos naujinimus, skirtus pažeidžiamumui, kurį MSRC vertina kaip Svarbus. 

o Pasirinktinis palaikymas „Essentials“: suteikiama galimybė įsigyti saugos 

naujinimus, skirtus pažeidžiamumui, kurį MSRC vertina kaip Kritinis, papildomai 

mokant už kiekvieną naujinimą, įdiegtą į įrenginį. Saugos naujinimų, įvertintų kaip 

Svarbus, įsigyti negalima. 

 Vienas ketvirtis yra mažiausias pasirinktinio palaikymo terminas. Klientai gali atsisakyti 

pasirinktinio palaikymo paslaugų bet kurį ketvirtį likus ne mažiau kaip 14 dienų iki kitos 

sąskaitos išrašymo datos.  

 Už papildomą mokestį gali būti galimybė įsigyti ir ne saugos karštųjų pataisų (pvz., laiko 

juostos arba vasaros laiko problemoms spręsti).  

 Išvardytiems kontaktams, kuriuos nurodėte, galite prašyti prieigos prie saugos naujinimų ir ne 

su sauga susijusių karštųjų pataisų (kai įmanoma). Jūs sutinkate mums pranešti apie bet 

kokius nurodyto (-ų) kontakto (-ų) pakeitimus. Be rašytinio mūsų sutikimo saugos naujinimų ir 

karštųjų pataisų negalima platinti su jumis nesusijusioms trečiosioms šalims. 

 Pasirinktinis palaikymas nesuteikia galimybės reikalauti papildomų savybių, funkcijų arba 

dizaino keitimų, taip pat garantijų palaikymo. 

 Nors atsakydami į jūsų karštųjų pataisų užklausas taikome komerciškai pagrįstas priemones, 

tačiau jūs patvirtinate, kad kai kuriais atvejais saugos naujinimas arba ne saugos karštoji 

pataisa, įskaitant kritinius ir svarbius saugos naujinimus, negali būti nei sukurta, nei pateikta.  

 Visas Problemų sprendimo paslaugų užklausas telefonu turi pateikti paskirtieji kontaktiniai 

asmenys. 

 jei pasirinktinio palaikymo paslaugas perkate tiesiai iš „Microsoft“, galėsite pritaikyti ne su 

sauga susijusias karštąsias pataisas ir saugos naujinimus taikytinam (-iems) užregistruotam (-

iems) produktui (-ams), įskaitant užregistruotą (-us) produktą (-us), įsigytą (-us) dalyvaujant 

„Microsoft“ bendrojo licencijavimo arba „Microsoft“ paslaugų teikėjo licencijos sutarties 

programoje. 

 Partneriai, kurie komerciniais pagrindais teikia „Windows Server“ pagal „Microsoft“ paslaugų 

teikėjo licencijos sutarties programą (SPLA), neturi teisės pirkti pasirinktinio palaikymo 

paslaugų sau arba savo klientams.  

 Naudojant partneriams skirtus sprendimus, taikomos šios sąlygos: 
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o Karštąsias pataisas ir saugos naujinimus, gautus iš „Microsoft“ naudojantis 

pasirinktinio palaikymo paslaugomis, galima naudoti tik įmonės viduje, nebent turite 

galiojantį „Microsoft“ palaikymo paslaugų subrangos priedą.  

o Saugos naujinimams ir karštosioms pataisoms skirtos licencijos teisės yra ribojamos ir 

gali būti naudojamos tik individualaus kliento, nurodyto Pasirinktinio palaikymo 

karštųjų pataisų pakartotinio platinimo formoje, vidaus verslo veiklos tikslais ir šių 

teisių jis negali toliau platinti.  

o Klientams skirti įkainiai taikomi kiekvienam klientui, nurodytam Pasirinktinio 

palaikymo karštųjų pataisų pakartotinio platinimo formoje, pridėtoje prie „Microsoft“ 

palaikymo paslaugų subrangos priedo. Jūs turite sumokėti „Microsoft“ sumą, lygią 

visų kainų už kiekvieną atskirą klientą, nurodytą Pasirinktinio palaikymo karštųjų 

pataisų pakartotinio platinimo formoje, sumai. Ji nepriklauso nuo visų jūsų klientų 

skaičiaus. 

o Partneriai saugos naujinimus ir karštąsias pataisas gali naudoti tik savo komerciniais 

pagrindais teikiamoje aplinkoje ir tik savo naudai. Trečiosioms šalims jų platinti negali.  

3.4.4 Papildomas karštųjų pataisų palaikymas 

 Papildomas karštųjų pataisų teikimas: papildomas karštųjų pataisų teikimas suteikia jums galimybę 

prašyti ne su sauga susijusių karštųjų pataisų, skirtų „Microsoft“ programinei įrangai, kuriai taikomas 

išplėstinio palaikymo etapas, kaip apibrėžta http://support.microsoft.com/lifecycle. 

Su konkrečiomis paslaugomis susijusios būtinosios sąlygos ir apribojimai 

 Kad galėtumėte teikti karštųjų pataisų užklausas, turite turėti galiojančią „Premier“ sutartį, 

kurioje numatyta pakankamai Problemų sprendimo paslaugų valandų. Jei „Premier“ palaikymo 

sutartis nebegalioja arba yra nutraukta, tą pačią dieną nutraukiamas papildomų karštųjų 

pataisų paslaugų teikimas. 

 Nors atsakydami į jūsų ne su sauga susijusių karštųjų pataisų užklausas taikome komerciškai 

pagrįstas priemones, jūs pripažįstate, kad kai kuriais atvejais karštoji pataisa negali būti nei 

sukurta, nei pateikta.  

 Karštosios pataisos yra skirtos konkrečiai problemai išspręsti ir nėra patikrintos dėl grąžinimo į 

pradinę padėtį. 

 Be rašytinio mūsų sutikimo karštųjų pataisų negalima platinti su jumis nesusijusioms 

trečiosioms šalims. 

 Darbo užsakyme nurodyto užregistruoto produkto versijoms ne anglų kalba skirtų karštųjų 

pataisų pateikimo laikas gali skirtis, be to, gali būti taikomi lokalizavimo mokesčiai. 

 Tada, kai pateikiama karštosios pataisos užklausa, Darbo užsakyme turi būti likę numatytų 

Problemų sprendimo paslaugų valandų. 

 Papildomų savybių, funkcijų, naujinimų arba dizaino keitimų neteiksime. Mes spręsime tik tas 

su užregistruotu produktu susijusias problemas, dėl kurių kyla avarinių gedimų, parandami 

duomenys arba nustatoma esminių skirtumų, palyginti su produkto dokumentuose 

nurodytomis funkcijomis. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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3.4.5 Premier Ultimate 

Premier Ultimate: operatyviųjų paslaugų modifikavimas, siekiant užtikrinti tinkamą Problemų sprendimo 

paslaugų teikimą. 

Su konkrečiomis paslaugomis susijusios būtinosios sąlygos ir apribojimai 

 „Premier Ultimate“ teikiamas tokiam kontaktinių asmenų skaičiui, kuris nurodytas Darbo 

užsakyme. 

 Norėdami likti užsiregistravę „Premier Ultimate“, turite dėti komerciniu požiūriu pagrįstas 

pastangas išspręsti bet kurias problemas, nustatytas atlikus jūsų arba „Microsoft“ inicijuotą 

įvertinimą, ne vėliau kaip po 30 d. nuo įvertinimo suvestinės sukūrimo. 

 Bet kuri šalis gali nutraukti „Premier Ultimate“ paslaugų sutartį, raštu įspėdama apie tai prieš 

30 dienų, jei kuri nors šalis nesiimtų priemonių problemoms išspręsti, arba per 60 dienų nuo 

rašytinio pranešimo. 

 „Premier Ultimate“ klientams, nutraukiantiems sutartį prieš terminą, bus grąžinta proporcinga 

suma už nepanaudotas paslaugas, nebent sutartis buvo nutraukta dėl problemų 

nesprendimo. 

 „Premier Ultimate“ gali būti teikiama ne visose palaikymo vietose 

3.4.6 Trečiojo lygio palaikymas. 

 Trečiosios pakopos palaikymas: tiesioginis bendravimas su labiausiai patyrusiais konkretaus produkto 

srities (-čių) „Microsoft“ specialistais, vykdančiais su Darbo užsakyme nurodytomis „Microsoft“ 

technologijomis susijusių problemų sprendimo užklausas. 

Su konkrečiomis paslaugomis susijusios būtinosios sąlygos ir apribojimai 

 Vykdant Trečiosios pakopos palaikymo komandai pateiktas problemų sprendimo užklausas 

gali prireikti standartinį su produktais susijusį palaikymą teikiančių specialistų pagalbos, tačiau 

atsakomybė už užklausos vykdymą visų prima tenka Trečiosios pakopos palaikymo komandai. 

 Trečiosios pakopos palaikymo valandas galima priskirti standartinėms Problemų sprendimo 

paslaugoms, bet standartinių Problemų sprendimo paslaugų valandų Trečiosios pakopos 

palaikymo užklausoms priskirti negalima. 

 Trečiosios pakopos palaikymo komandos darbo valandos ir trečiosios pakopos paslaugų 

pasiūla skirtingose šalyse skiriasi. Išsamios informacijos teiraukitės SDM. 

 Norint gauti šią paslaugą, reikia sumokėti registracijos mokestį, ji pakeičia Problemų 

sprendimo paslaugų valandas ir yra teikiama ne visose palaikymo vietose. 

 Jei trečiosios pakopos palaikymą naudojate kartu su sukauptomis PRS valandomis, trečiosios 

pakopos mokesčiai gali būti skaičiuojami pagal visą sukauptų PRS valandų kiekį. 

3.5 Išplėstiniai sprendimai 

Išplėstinių sprendimų paketuose pateikta papildomų palaikymo išteklių, susijusių su konkrečiu „Microsoft“ 

produktu arba kliento IT sistema.  



Paslaugų aprašymas Palaikymo paslaugos 

Page 22 

3.5.1 „Premier“ svarbiausieji 

 Premier Mission Critical (PMC): teikiamas aukšto lygio konkrečių „Microsoft“ produktų, naudojamų 

kritiniame (-iuose) įmonės sprendime (-uose), palaikymas, kaip nurodyta Darbo užsakyme. PMC teikia 

pritaikytą palaikymo paslaugų programą, yra siūlomi už papildomą mokestį ir aprašyti Darbo užsakyme 

nurodytame Priede. 

3.6 Partneriams skirti sprendimai 

 Partneriams skirti sprendimai: „Microsoft“ partneriams skirtas sprendimas suteikia partnerio 

klientams prieigą prie palaikymo paslaugų, kaip paaiškinta Subrangos paslaugų priede. Šias paslaugas 

„Microsoft“ teikia jūsų vardu. Ši paslauga prieinama tik „Microsoft“ partneriams, kurie turi galiojantį 

Palaikymo paslaugų subrangos priedą. Papildomos informacijos teiraukitės „Microsoft“ paslaugų teikėjų. 

3.7 Visuotiniai palaikymo sprendimai 

 Visuotiniai palaikymo sprendimai: jei naudojate „Premier Global“, „Premier“ palaikymą galite gauti 

vienoje arba keliose palaikymo vietose. „Premier Global“ teikiama kaip konfigūruojamo paketo dalis; tai 

aprašyta toliau. 

 Pagrindinis kompiuteris: tai palaikymo vieta, kurioje sudarėte sutartį su „Microsoft“ „Premier 

Global“ paslaugoms gauti. Jei nenurodyta kitaip, tai yra paskirto arba nurodyto palaikymo 

teikimo vadybininko palaikymo vieta. 

 Kiti įrenginiai: tai ne pagrindinio kompiuterio, o kita palaikymo vieta, kurioje teikiamos 

paslaugos ir kuri nurodyta korporatyvinių paslaugų darbo užsakyme.  

Aktyvios paslaugos, operatyviosios paslaugos, paslaugų teikimo valdymas ir išplėstinės paslaugos 

teikiamos, kaip aprašyta šiame paslaugų apraše su toliau nurodytais pakeitimais. 

 Aktyvios paslaugos: aktyvias paslaugas galima perkelti iš vienos nurodytos palaikymo vietos 

į kitą darbo užsakyme (-uose) nurodytą palaikymo vietą.  

 Operatyviosios paslaugos: turite galimybę pagrindinio kompiuterio palaikymo vietoje 

nusipirkti visas Problemų sprendimo paslaugų (PRS) valandas. Jos vadinamos Sukauptomis 

problemų sprendimo valandomis. PRS valandas galima perkelti iš vienos nurodytos palaikymo 

vietos į kitą darbo užsakyme (-uose) nurodytą palaikymo vietą.  

Galime leisti jūsų nenurodytoje (-ose) palaikymo vietoje (-ose) esantiems darbuotojams dalyvauti 

nuotoliniu būdu teikiant aktyvias ir problemų sprendimo paslaugas, skirtas konkrečiai palaikymo vietai. 

Toks dalyvavimas bus leidžiamas atsižvelgiant į galimybes. 

Paslaugų teikimo vadybininkas: visuotinių paslaugų teikimo vadybininkas yra nurodytas arba paskirtas 

atstovas, kuris teikia išplėstinio lygio paslaugas, kaip nurodyta 3.3.2 skyriuje. Be to, šis atstovas 

koordinuoja keliose šalyse teikiamas paslaugas ir tvarko ataskaitas.  

Su konkrečiomis paslaugomis susijusios būtinosios sąlygos ir apribojimai 

 Įkainių skirtumai: aktyvių ir problemų sprendimo paslaugų įkainiai įvairiose šalyse gali skirtis. 

„Microsoft“ pasilieka teisę išrašyti sąskaitą už visus įkainių skirtumus, o paslaugų, kurioms 

taikomas valandinis įkainis, atveju pakeisti valandų skaičių atsižvelgdama į įvairiose šalyse 

taikomų įkainių skirtumus. 

 Pagal poreikį PRS, kurios teikiamos su „Office 365“ ir „Microsoft Azure“ prenumeratomis, 

galima gauti visose nurodytose palaikymo vietose. 
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 Pateikiamų sąskaitų sujungimas: Jei nenurodyta kitaip, gausite vieną sąskaitą už visoms 

darbo užsakyme nurodytoms palaikymo vietoms taikomus mokesčius. Sąskaita bus pristatyta į 

jūsų nurodytą palaikymo vietą. Mokesčiai, jei jie taikomi, nustatomi pagal palaikymo vietą, 

kurioje teikiamos paslaugos, ir atitinkamai įtraukiami į sąskaitą. Tik jūs esate atsakingi už visus 

apmokėtinus papildomus mokesčius.  

 Gali būti taikomi konkrečioje palaikymo vietoje galimų paslaugų apribojimai arba pakeitimai.  

 Pateikiamų sąskaitų sujungimo išimtys: Kiekvienai Indijos Respublikoje, Japonijoje, Kinijos 

Liaudies Respublikoje, Kinijos Respublikoje (Taivanas) ir Korėjos Respublikoje teikiamai 

paslaugai reikia atskiro Korporatyvinių paslaugų darbo užsakymo, kuriame išvardytos 

nurodytoje palaikymo vietoje teikiamos paslaugos. Už paslaugas išrašomos sąskaitos ir jos 

pristatomos į atitinkamoje šalyje esančią palaikymo vietą, be to, į sąskaitą įtraukiami visi 

taikomi vietiniai mokesčiai.  

3.8 Papildomos sąlygos 

Visų „Premier“ paslaugų teikimas yra pagrįstas toliau nurodytomis būtinosiomis sąlygomis ir 

prielaidomis. 

 Jūsų gali būti reikalaujama nustatyti problemą ir imtis mūsų nurodomų sprendimo veiksmų. 

Tai gali būti tinklo stebėjimas, klaidos pranešimų fiksavimas, informacijos apie konfigūraciją 

rinkimas, produkto konfigūracijų keitimas, naujų programinės įrangos versijų arba naujų 

komponentų diegimas arba procesų modifikavimas. 

 Atsakomybę už atsarginių duomenų kopijų kūrimą ir dėl pražūtingų trikčių prarastų arba 

pakeistų failų atkūrimą prisiimate jūs. Jūs taip pat atsakingi už procesų, būtinų savo 

programinės įrangos ir duomenų integralumui bei saugai užtikrinti, įvykdymą. 

 Visos paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu Darbo užsakyme nurodytose šalies vietose, nebent 

raštu nustatyta kitaip. Jei nurodytos daugiau nei vienoje šalyje esančios vietos, paslaugos bus 

teikiamos iš priskirto visuotinių paslaugų teikimo centro ir į jas gali būti įtraukta paslaugų 

išteklių kiekvienoje visuotinių paslaugų teikimo vietoje. Paslaugos, teikiamos kiekvienoje 

priskirtoje visuotinių paslaugų teikimo vietoje, aprašytos Darbo užsakyme. 

 Jei abi šalys susitaria dėl atvykimo į įmonę, bet ši paslauga nėra iš anksto apmokėta, 

išrašysime jums sąskaitą už pagrįstas kelionės ir pragyvenimo išlaidas arba, jums 

pageidaujant, išlaidas padengsime atitinkamą valandų skaičių atimdami iš Problemų 

sprendimo paslaugų valandų. 

 Visos paslaugos teikiamos ta kalba, kuria kalbama paslaugas teikiančioje „Microsoft“ paslaugų 

teikimo vietoje, arba anglų kalba, nebent raštu būtų susitarta kitaip. 

 Mes teikiame visų į rinką išleistų ir visuotinai parduodamų „Microsoft“ produktų palaikymą. 

Šie produktai išvardyti Produktų sąraše, kurį „Microsoft“ kartkartėmis publikuoja adresu 

http://microsoft.com/licensing/contracts (arba kitoje „Microsoft“ nurodytoje svetainėje), 

nebent Darbo užsakyme, šio Paslaugų aprašo Priede būtų nurodyta kitaip arba ypatingai 

išskirta „Microsoft Premier“ internetinėje svetainėje adresu http://premier.microsoft.com. Su 

sauga nesusijusios karštosios pataisos neteikiamos „Microsoft“ produktams, kuriems taikomas 

išplėstinio palaikymo etapas, kaip apibrėžta http://support.microsoft.com/lifecycle, nebent 

tokią palaikymo paslaugą įsigijote kaip papildomai teikiamas karštąsias pataisas, kaip 

nurodyta šiame Paslaugų apraše arba Darbo užsakymo Priede. 

http://microsoft.com/licensing/contracts
http://premier.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/lifecycle
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 Bandomųjų ir beta versijų palaikymas neteikiamas, nebent pridėtame Priede būtų nurodyta 

kitaip. 

 Visos paslaugos, įskaitant bet kokias papildomas paslaugas, įsigytas galiojant Darbo 

užsakymui, bus anuliuotos, jei jomis nepasinaudojama iki taikytino Darbo užsakymo galiojimo 

pabaigos. 

 Jei pateikėte vienos rūšies paslaugų užsakymą ir norite jas pakeisti kitomis, atitinkamą sumą 

galite priskirti kitai paslaugai, jei tokia yra teikiama ir apie tai susitarta su SDM. 

 Paslaugų planavimą lemia turimi ištekliai, o seminarai gali būti atšaukti, jei užsiregistravusių 

dalyvių skaičius nesiekia minimalaus. 

 Mes galime prisijungti prie jūsų sistemos nuotoliniu būdu, kad jums pageidaujant galėtume 

išanalizuoti problemas. Mūsų darbuotojai prisijungs tik prie tų sistemų, prie kurių leidžiate 

prisijungti. Kad prisijungę galėtume nuotoliniu būdu teikti pagalbą, turite suteikti reikalingą 

prieigą ir būtinąją įrangą. 

 Kai kurių paslaugų atveju mums gali prireikti saugoti, apdoroti ir pasiekti jūsų kliento 

duomenis. Kai tai atliekame, naudojame „Microsoft“ patvirtintas technologijas, kurios atitinka 

mūsų asmens duomenų apsaugos strategijas ir procedūras. Jei norite, kad naudotume 

„Microsoft“ nepatvirtintas technologijas, jūs suprantate ir sutinkate, jog patys esate atsakingi 

už kliento duomenų vientisumą bei saugą ir kad „Microsoft“ neprisiima jokios atsakomybės, 

susijusios su „Microsoft“ nepatvirtintų technologijų naudojimu. 

 Jums pageidaujant atšaukti anksčiau suplanuotą paslaugą, „Microsoft“ gali nuspręsti 

išskaičiuoti atšaukimo mokestį, siekiantį net 100 proc. paslaugos kainos, jei apie atšaukimą 

arba perplanavimą pranešama likus mažiau nei 14 d. iki pirmosios paslaugos teikimo dienos. 

 Įtraukdami papildomų paslaugų į palaikymo paketą, perkant arba konvertuojant Programinės 

įrangos naujumo garantijos privilegijas, galime reikalauti numatyti atitinkamą paslaugos 

teikimo valdymo lygį teikimui užtikrinti.  

 Programinės įrangos naujumo garantijos privilegijas galima konvertuoti tik į Problemų 

sprendimų paslaugų valandas arba Trečiosios pakopos palaikymą. Informacijos, ar 

papildomos paslaugos teikiamos jūsų šalyje, teiraukitės SDM. 

 Palaikymo paslaugos apima tik patarimus ir nurodymus, susijusius su jūsų arba „Microsoft“ 

turimu kodu. 

 Jūs sutinkate, kad tik ne „Microsoft“ kodas, prie kurio suteikiate prieigą, yra jums priklausantis 

kodas.  

 Teikiant palaikymą nesuteikiamas joks kodas, išskyrus kodo pavyzdį. 

 Nusipirktoms paslaugoms gali būti taikomi minimalūs platformos reikalavimai.  

Atitinkamuose Prieduose gali būti nurodytos papildomos būtinosios sąlygos ir prielaidos. 

3.9 Jūsų pareigos 

Optimalus „Premier“ paslaugų teikimas priklauso nuo to, ar jūs tinkamai vykdote žemiau nurodytus 

įsipareigojimus, įskaitant papildomai prie bet kuriame taikytiname Priede nurodytų įsipareigojimų. Jums 

nevykdant toliau nurodytų įsipareigojimų gali būti atidėtas paslaugos teikimas. 
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 Galite paskirti ir Darbo užsakyme nurodyti kontaktinius asmenis, vienas iš kurių turi būti 

Klientų palaikymo vadybininkas (CSM). CSM atsako už vadovavimą jūsų komandai ir valdo 

visą jūsų palaikymo veiklą bei vidinius palaikymo paslaugų užklausų pateikimo mums 

procesus. Kiekvienam kontaktiniam asmeniui suteikiamas asmeninis abonemento numeris, 

kurį naudojant būtų galima prisijungti prie „Microsoft Premier“ internetinės svetainės, kreiptis 

palaikymo klausimu ir susisiekti su jūsų „Microsoft“ paslaugų teikimo komanda. Be nurodytų 

kontaktinių asmenų, galite nustatyti ir dviejų toliau nurodytų tipų kontaktinių asmenų grupes. 

o Vieno tipo kontaktiniams asmenims suteikiamas bendrai naudojamo abonemento ID, 

užtikrinantis prieigą prie „Microsoft Premier“ internetinės svetainės, siekiant gauti 

informacijos ir norint pateikti palaikymo užklausas. 

o Kito tipo kontaktiniams asmenims suteikiamas bendrai naudojamo abonemento ID, 

užtikrinantis prieigą prie „Microsoft Premier“ internetinės svetainės tik informacijos 

gavimo tikslais. 

 Jūs sutinkate mums pranešti apie bet kokius darbo užsakyme nurodyto (-ų) kontakto (-ų) 

pakeitimus.  

 Jūs sutinkate su mumis bendradarbiauti, planuojant paslaugų naudojimą pagal jūsų įsigytų 

paslaugų lygį. 

 Operatyviųjų paslaugų užklausas ir būtinuosius / atitinkamus duomenis turite pateikti ne 

vėliau kaip likus 60 dienų iki taikytino Darbo užsakymo galiojimo pabaigos. 

 Jūs sutinkate, jei įmanoma, dalyvauti mūsų kartkartėmis vykdomose klientų nuomonės apie 

paslaugas apklausose. 

 Jūs sutinkate suteikti mūsų paslaugų teikimo komandai (kuri turi būti įmonėje) galimybę 

naudotis telefono linija ir didelės spartos internetu, be to, prisijungti prie vidinių jūsų sistemų 

ir diagnostikos įrankių. 

 Jūs turite apmokėti visas savo darbuotojų arba rangovų patiriamas kelionės ir kitas išlaidas. 

 Paslaugų teikimo vadybininkas gali jūsų paprašyti prisiimti kitų atsakomybių, kurios konkrečiai 

susijusios su nusipirkta paslauga.
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4 Dokumento keitimai  
Toliau pateikiami esminiai dabartinės versijos papildymai, pakeitimai, panaikinimai. 

2016 m. sausio mėn. 

Papildyta: 

 3.3.1: Vertinimo programos paslaugos tipas 

 3.4.2.: Numatytų inžinerinių sprendimų teikimo palaikymo vietos paaiškinimas 

 3.4.3.: Pasirinktinio palaikymo vietos paaiškinimas 

 3.4.3.: Prieigos prie saugos naujinimų ir karštųjų pataisų prašymas išvardytiems kontaktams.  

 3.4.5.: „Premier Ultimate“ palaikymo vietos paaiškinimas 

 3.4.6.: Trečiosios pakopos palaikymo vietos paaiškinimas 

 3.7.: Visuotiniai palaikymo sprendimai 

 3.8: Kliento duomenų saugojimas, apdorojimas ir pasiekimas.  

 3.9.: Pranešimas apie darbo užsakyme išvardytų kontaktų pakeitimus. 

Pakeista: 

 3.3.2.: Paslaugų teikimo vadybininko reikalavimų paaiškinimas. Ir taikomųjų programų plėtros 

vadybininko (ADM) kalbos tikslinimas 

 

2015 m. spalio mėn. 

Papildyta: 

 2.3.2.: Nauji moduliai – Projektų portfelio optimizavimas; Programų portfelio optimizavimas 

 3.3.2.: Taikomųjų programų plėtros vadybininko (ADM) vaidmens aprašas pagal Paslaugų teikimo 

valdymo nuostatas 

 3.7.: 18 punktas: platformos kalbos reikalavimai 

Pakeista: 

 2.1.: Programos „Enterprise Strategy“ ir Verslui paruošto debesies programos lentelės aprašų 

atnaujinimai 

 2.2.2.: Dalyvavimo ESP verslui paruošto debesies programoje lentelė – pakeisti metodų etapai 

 2.3.: Programos „Enterprise Strategy“ ir paslaugų aprašai pakeisti 

 2.3.2.: Modulių aprašų pakeitimai: 

o Naudos nustatymo seminaras 

o Architektūros kūrimo galimybės ir rekomendacijos 

o Naudos didinimo planavimas 

o Verslo plėtros pavyzdžio kūrimas 



Paslaugų aprašymas  Dokumento keitimai 

 

Page 27 

o Įgyvendinimo ir keitimo procesų valdymas 

o Vertės valdymas 

o Programa „Valdymas, rizikos ir atitikčių (GRC) valdymas“ 

 3.2.1.: Spartinimo paketų aprašas perkeltas į 3.4 skyrių 

 3.3.1.: Įvertinimas neprisijungus: įtraukta galimybė pristatyti nuotoliniu būdu 

 3.3.1.: Perkėlimo spartinimas: įtraukta pagalbos naujinant versiją galimybė 

 3.3.3.: Problemų sprendimo paslaugos (PRS): pakoreguota incidento svarbos formuluotė 3.4.3 

Pasirinktinis palaikymas: atnaujinti perėjimo prie palaikomo produkto plano reikalavimai 

Panaikinta:  

3.3.2.: Skyrius „Produkto aprėptis“ – Internete teikiamų paslaugų veikla integruota į skyrius „SDM 

paslaugos“ 

 

2015 m. liepos mėn. 

Papildyta: 

 2.1.: Dalyvavimo ESP verslui paruošto debesies programoje tipai 

 2.2.2.: ESP verslui paruošto debesies programos paketai 

 2.3.: ESP ir paslaugų aprašas: apibrėžti dalyvavimo verslui paruoštų priemonių programos 

moduliuose metodai 

 3.3.2.: Pagrindinės SDM paslaugos: Informacijos teikimo paslaugos 

 3.8.: Nauja kliento pareiga  

Pakeista: 

 2.3.2.: Programos „Enterprise Strategy“ paslaugų modulių aprašų atnaujinimai 

 2.4.: ESP, skirtas konsultavimo paslaugoms 

 3.1.: Išplėstinių sprendimų paketai: įtraukta „galima rinktis konfigūruojamo turinio paketą“ 

 3.1.: Programų kūrėjams skirtų paketų aprašas 

 3.3.1.: Vertinimo paslaugos – RAP kaip paslauga „Plus“; Operacinės paslaugos: POP 

 3.3.2.: Paslaugų teikimo valdymas – įtraukta ADM 

 3.3.2.: Visos nuorodos į internetinę SDM veiklą perkeltos į atskirą skyrių po „SDM produkto 

aprėptis“; pašalinta MIRP nuoroda; įtraukta paslaugų peržiūros formuluotė 

 3.4.2.: Pasirinktinis palaikymas – būtinosios sąlygos ir apribojimai atnaujinti; įtraukta informacijos 

apie partneriams skirtus sprendimus 

Panaikinta: 

 2.3.2.: Paslaugos „Enterprise Strategy“ moduliai 

o Darbuotojų mobilumo skatinimas 

o Duomenų centro modernizavimas 
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o Duomenų platformos modernizavimas 

 3.3.1.: Vertinimo paslaugos – Rizikos ir sveikatos įvertinimo programa (RAP) 

 3.3.3.: „Azure“ ir O365 nuorodos 

 

2015 m. sausio mėn. 

Papildyta: 

 3.5.: Partneriams skirti sprendimai 

Pakeista: 

 3.4.: Pasirinktinis palaikymas 

Panaikinta: 

 3.6.: MSDN techninio palaikymo atvejai kaip galimas perleidimo šaltinis 

 

2014 m. rugsėjo mėn. 

Papildyta: 

 2.3.2.: Moduliai 

o Darbuotojų mobilumo skatinimas  

o Duomenų centro modernizavimas 

o Duomenų platformos modernizavimas 

 2.4.: Lankymosi įmonėje informacija 

 3.1.: Įtraukti Programų kūrėjams skirti paketai  

 3.2.1.: Spartinimo paketas 

 3.3.1.: Perkėlimo spartinimas kaip operacinė paslauga 

 3.3.2.: Internetinių paslaugų teikimo valdymas 

 3.3.3.: Pagal poreikį teikiamos problemų sprendimo paslaugos, susijusios su internete teikiamomis 

paslaugomis 

 

Pakeista: 

 2.0.: Įmonės architektas dabar vadinamas „Microsoft“ architektu 

 2.3.2.: Modulių aprašų naujinimai 

 3.3.1.: Procesų tobulinimo ir stabilizavimo paslaugos bendrai vadinamos Operacinėmis 

paslaugomis 

 3.3.1.: Pasirinktinės operatyviosios paslaugos atnaujintos įtraukiant operacines paslaugas 

 3.3.2.: Operatyviųjų paslaugų tinkamumo peržiūra pakeista Pradiniu vertinimu 

 3.4.4.: „Premier Ultimate“ aprašo keitimai 
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 3.6.: Papildomos sąlygos papildytos išeities kodo sąlygomis 

 3.6.: MSDN techninio palaikymo atvejai kaip galimas perleidimo šaltinis 

 

Panaikinta: 

 3.2.2.: „Premier“ palaikymas, skirtas „Azure“ (dabar įtrauktas į Internetinių paslaugų SDM) 

 3.4.4.: „Premier“ palaikymas programų kūrėjams dabar apibrėžiamas kaip paslaugų paketas 

 3.5.2.: „Premier Azure“ spartusis atsakas 

 

2014 m. liepos mėn. 

Papildyta: 

 3.3.1.: Rizikos ir sveikatos įvertinimas kaip paslauga „Plius“ 

 3.3.1.: Vertinimas neprisijungus 

Pakeista: 

 3.2.1.: „Premier Core“ apibrėžimas atnaujintas prie „20 val. problemų sprendimo paslaugų“ 

pridėjus „ne daugiau kaip“  

 3.3.1.: Aktyvusis stebėjimas perkeltas iš Vertinimo paslaugų į Procesų tobulinimo paslaugas (visos 

3.3.1 skyriuje) 

 3.3.2.: Paslaugų teikimo valdymo apibrėžimas praplėstas įtraukiant „arba palaikymo konsultavimo 

vadybininku (SAM)“ 

 3.4.2.: Pasirinktinio palaikymo būtinosios sąlygos ir prielaidos atnaujintos įtraukiant papildomos 

informacijos, susijusios su reikalavimu pateikti ir atnaujinti perkėlimo planą: „Turite pateikti 

perėjimo prie palaikomo produkto lygio planą, kuriame turi būti nurodytos datos, įrenginių 

skaičius ir pagrindinės gairės, ir jo laikytis“ 

 3.5.2.: „Premier“ palaikymas, skirtas „Windows Azure“, dabar vadinamas „Premier“ palaikymu, 

skirtu „Azure“, o pašalintas produktų pavyzdžių sąrašas įtrauktas į „programų kūrimo paketą 

debesyje“ 

 3.6.: Nuostata „Paslaugų planavimą lemia turimi ištekliai“ papildyta „o seminarai gali būti atšaukti, 

jei užsiregistravusių dalyvių skaičius nesiekia minimalaus“. 

 3.6.: Atšaukimo sąlyga, numatanti pranešimo prieš 30 d. laikotarpį (ne JAV), pakeista nurodant 14 

d. laikotarpį 

Panaikinta: 

 Atkūrimo vykdymo paslaugos (anksčiau 3.3.1 skyriuje) 

 

2013 m. spalio mėn. 

Pakeista: 

 2.3.2.: Korporatyvinės sutarties naudos gairės dabar vadinamos Technologijų teikiamos naudos 

gairėmis 
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Panaikinta: 

 „Enterprise Strategy“ forumas (anksčiau 2.21 ir 2.31 skyriuose) 

 Su strategija susiję patarimai (anksčiau 2.21 ir 2.31 skyriuose) 
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