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1 Информации за овој документ 
Описот на услугите за Услугите на Microsoft за претпријатија ви дава информации за 

професионалните услуги што се достапни за купување од Microsoft. 

Запознајте се со описот на услугите што ги купувате, вклучувајќи ги предусловите, оградувањата, 

ограничувањата и вашите обврски. Услугите што ќе ги купите ќе бидат наведени во Работниот налог 

за услуги на претпријатие или во друга применлива Изјава за услуги којашто го посочува или го 

содржи овој документ.  

Не сите услуги што се наведени во овој документ се достапни глобално. За детали за тоа кои услуги 

се достапни за купување на вашата локација, контактирајте со претставник на услугите на Microsoft. 

Достапните услуги се подложни на промени. 
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2 Консултантски услуги 
2.1 Како да купувате 

Консултантските услуги може да се купат како пакет или како поединечно дефинирани услуги. 

Услугите што се достапни за купување се наведени подолу. 

Услуга Дефиниција 

Стратегија на 

претпријатие  

 

Услугите на Microsoft за стратегија на претпријатија ги забрзуваат 

клиентите кон бизнис вредноста за да ја увидат максималната 

вредност на нивната инвестиција во технологиите пласирајќи ги 

производите прво на мобилни и облак платформи. 

Стратегија на 

претпријатие Облак 

подготвен за бизнис 

Ангажман од 10 недели предводен од Архитектот за претпријатија 

и поддржан од тимот за испорака на услуги на Microsoft кој ви 

помага да пронајдете нови начини за да овозможите модерни 

процеси за бизнис и да се здобиете со конкурентна предност 

истражувајќи ги и применувајќи ги облак решенијата на Microsoft. 

Ова ќе ги овозможи модерните процесите за бизнис кои ќе ви 

помогнат да се здобиете со конкурентна предност. Ангажманот го 

обезбедува најширокото портфолио на апликации, платформи и 

инфраструктурни информации за да ви помогне да го унапредите 

вашиот бизнис, да ги намалите трошоците и да ги елиминирате 

ризиците поврзани со големи проекти на ИТ распоредување. 

Стратегија на 

претпријатие Мобилност 

подготвена за бизнис 

Ангажман од 10 недели предводен од Архитектот за претпријатија 

и поддржан од тимот за испорака на услуги на Microsoft кој 

обезбедува насоки за подобрување на искуствата на крајниот 

корисник и потрошувач и воведува решенија за претпријатија за 

да помогне во овозможувањето на „Мобилност на 

претпријатието“ за корисниците и да испорача бизнис сценарија 

на безбеден и добро управуван начин. Овој ангажман ви 

овозможува да смислите сценарија што ќе ги задоволат 

стратешките бизнис цели додека означувате реален и остварлив 

патоказ за тоа како да ја користите технологијата за да ги 

постигнете тие цели. 

Стратегија на 

претпријатие 

Продуктивност 

подготвена за бизнис 

Ангажман од 10 недели предводен од Архитектот за претпријатија 

и поддржан од тимот за испорака на услуги на Microsoft кој им 

помага на корисниците да обезбедат исклучителни искуства за 

вработените за да се поврзат во склоп на претпријатието, 

предвидувајќи сценарија за продуктивност во бизнисот кои ќе ги 

исполнат стратешките цели означувајќи реален и остварлив 

патоказ за тоа како да ја користат технологијата за да ги исполнат 

посакуваните цели, во контекст на силната безбедност и 

сигурност. 
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Клуч:  означува ставки што може да ги видите наведени во вашиот работен налог.  

2.2 Описи на пакетите 

2.2.1 Програма за стратегија на претпријатие 

Програмата за стратегија на претпријатие може да се купи како пакет (комбинација на услуги) или 

како поединечни модули на услуги. Вклучените придобивки и модули на програмата се опишани во 

Делот 2.3, „Програма за стратегија на претпријатие и опис на услуги“. 

Пакети 

 Поврзување на стратегија на претпријатие 

Ставка Вклучени услуги 

Архитект на Microsoft До 400 часа годишно вкупно за архитект на Microsoft и за тимот за 

испорака на услуги за претпријатие 

Модули на услуги за 

стратегија на 

претпријатие 

До три од деветте модули на услуги за стратегија на претпријатие 

опишани во делот 2.3.2, „Модули на услуги за стратегија на 

претпријатие“ договорени и документирани со вас во Планот за 

испорака на услуги 

Придобивки од 

програмата 

План за испорака на услуга 

Мрежа на стратегија на претпријатие 

Библиотека за стратегија на претпријатие 

 Основа на стратегија на претпријатие 

Ставка Вклучени услуги 

Архитект на Microsoft До 800 часа годишно вкупно за архитект на Microsoft и за тимот за 

испорака на услуги за претпријатие 

Модули на услуги за 

стратегија на 

претпријатие 

Која било комбинација од деветте модули на услуги за стратегија на 

претпријатие опишани во делот 2.3.2, „Модули на услуги за 

стратегија на претпријатие“ договорени и документирани со вас во 

Планот за испорака на услуги 

Придобивки од 

програмата 

План за испорака на услуга 

Мрежа на стратегија на претпријатие 

Библиотека за стратегија на претпријатие 
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 Стратешко портфолио на претпријатие 

Ставка Вклучени услуги 

Архитект на Microsoft До 1.600 часа годишно вкупно за архитект на Microsoft и за тимот за 

испорака на услуги за претпријатие 

Модули на услуги за 

стратегија на 

претпријатие 

Која било комбинација од деветте модули на услуги за стратегија на 

претпријатие опишани во делот 2.3.2, „Модули на услуги за 

стратегија на претпријатие“ договорени и документирани со вас во 

Планот за испорака на услуги 

Придобивки од 

програмата 

План за испорака на услуга 

Мрежа на стратегија на претпријатие 

Библиотека за стратегија на претпријатие 

Поединечни модули 

Може да купите која било комбинација од модулите на услуги за стратегија на претпријатие, како 

што се опишани во Делот 2.3.2, „Модули на услуги за стратегија на претпријатие“, кои може да се 

изберат да одговараат на вашите барања. 

Ставка Вклучени услуги 

Архитект на Microsoft Услуги од архитект на Microsoft за бројот на часови наведени во 

вашиот работен налог 

Модули на услуги за 

стратегија на 

претпријатие 

Испорака на еден или повеќе од модулите на услуги за стратегија на 

претпријатие, опишани во делот 2.3.2, „Модули на услуги за 

стратегија на претпријатие“, како што е наведено во вашиот работен 

налог 

 

2.2.2 Ангажман подготвен за бизнис стратегија на претпријатие: Облак (BRC), 

Мобилност (BRM) или Продуктивност (BRP) 

Пакети 

 Ангажман подготвен за бизнис стратегија на претпријатие 

Ставка Вклучени услуги 

Архитект на Microsoft До 480 часа вкупно за архитектот на Microsoft и за тимот за 

испорака на услуги за претпријатие 

Пристап на пакет модули 
Им помага на клиентите кои „имаат големи соништа“ и „скромен 

почеток“ да покажат како се пресметува вредноста, кои GRCP 

празнини треба да се решат и како да изградат трансформациски 
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план за реализација на визијата за бизнисот. 

Применливите модули на услуги се услуги со фиксна цена со 

дефинирани исходи кои се фокусираат на специфичниот домен на 

избраната технологија или обемот на работа кој е документиран во 

планот за испорака на услуги, користејќи доследен фазен пристап:  

 Давајте предност на одредени работи. Персоналот на 

Microsoft ќе им помогне на клиентите да ги замислат и да им 

дадат приоритет на специфичните индустриски бизнис 

сценарија и да ја проценат подготвеноста на клиентите.  

 Планирајте. Персоналот на Microsoft ќе обезбеди 

архитектурни опции и препораки за приоритетните 

сценарија, бизнис случаите и дизајнот на прототипите. 

 Извршувајте. План на увид кај клиентот, кој вклучува 

информации за рамките на управување, ризик и 

усогласеност; патоказ за да се постигне - врз основа на ИТ 

зрелоста - посакуваната состојба. 

Придобивки од 

програмата 

План за испорака на услуга 

Мрежа на стратегија на претпријатие 

Библиотека за стратегија на претпријатие 

2.3 Програма за стратегија на претпријатие и опис на услуги 

Без разлика дали ќе купите Стратегија на претпријатие како пакет или како поединечни модули на 

услуги, архитектот на Microsoft креира и обезбедува План за испорака на услугата којшто ги 

дефинира одредниците и целите и воспоставува процеси, податоци и правила за следење на 

напредокот според планот. Архитектот на Microsoft ќе дава месечни ажурирања на статусот на 

вашиот напредок според планот и ќе управува со тимот за испорака на услуги на Microsoft што ја 

исполнува испораката. Тимот за испорака на услуги на Microsoft може да вклучи ресурси од 

Центрите за услуги на Microsoft и извонредните центри за услуги за да се дополни испораката со 

експертиза за темата и да ви се обезбедат совети со препорачани практики, специфични насоки за 

технологиите на Microsoft и референтни архитектури. 

2.3.1 Услуги на Програмата за стратегија на претпријатие 

Кога ќе купите еден од пакетите дефинирани погоре, следните придобивки на програмата се 

вклучени за времетраење на ангажманот: 

Мрежа на стратегија на претпријатие: врска, преку архитектот на Microsoft, со експертизата за 

соодветниот предмет од сите групи на Microsoft за истражување и развој. 

Библиотека за стратегија на претпријатие: богата колекција на материјали вклучувајќи увиди во 

соодветната индустријата и референтни алатки, архитектура на претпријатија и технологии и 

референтни модели и методи. 

2.3.2 Модули на услуги за стратегија на претпријатие 

Подолу се наведени достапните модули на услуги:  
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 Работилница за откривање вредности: Работилница која ги води деловните и информатичките 

засегнати страни низ процесот на барање идеи и иновации со цел да се идентификуваат сценарија 

што ќе дадат вредни можности за раст на бизнисот и привлекување нови клиенти.  

 План за вредноста на договорот на претпријатието: Обезбедува патоказ за иницијативи кои ја 

утврдуваат деловната вредност на вашата инвестиција во софтверот и уредите на Microsoft, 

вклучувајќи серија препораки за да се забрза времето за ставање во функција и усвојување на 

инвестицијата. 

 Оптимизација на портфолио:  

 Оптимизација на портфолио на проект: Извештај врз основа на проценка на вашите ИТ-

портфолија (вклучувајќи способности, ИТ-услуги и постоечко портфолио за 

програма/проект) кој ги идентификува можностите за користење уреди и услуги на Microsoft 

за рационализирање на конкретни портфолија во контекст на тековната бизнис-стратегија. 

 Оптимизација на портфолио за апликација: Извештај базиран на процена на вашето 

портфолио за софтверска апликација, анализа на карактеристиките на обемот на работа и 

архитектура на решението што дава препораки за идно диспензирање на целните 

апликации вклучувајќи опции за апликации хостирани онлајн. 

 Опции и препораки за архитектурата: Документ со дефиниција и препораки за архитектурата 

за целото претпријатие, што ги разгледува опциите за изводлива архитектура, проценети според 

спогодбата за програмата и принципите за архитектурата, деловните и ИТ-стандардите и 

ограничувањата. 

 План за вредноста: Детален програмски план, водич за усвојување и промена, картичка за 

постигната вредност и раководење како поддршка на препораките и упатствата опишани во „Опции 

и препораки за архитектурата“.  

 Развој на деловен случај: Модел за деловната вредност, базиран на финансиска анализа на 

вашите планирани трошоци и мерливите придобивки за целите на предложеното бизнис сценарио. 

 Управување со усвојувањето и промената: Модул за помош при имплементирање на планот за 

усвојување и промена (вклучувајќи комуникација, подготвеност или обука и поддршка) и 

обезбедување надзор на усвојувањето, известување и намалување на ризикот за една или повеќе 

иницијативи. 

 Управување со вредност: Извештај што го мери и следи напредокот на иницијативата според 

вашите воспоставени Индикатори на клучна изведба) и нивните внатрешни системи за мерење, 

како посветеност, картички на постигнувањата и прегледи на бизнисот. 

 Управување со раководењето, ризикот и усогласеноста (GRC) на програмата: Рамка која ви 

дозволува надзор на статусот на програмата и обезбедува извештаи базирани на дефинираните 

раководни структури, како на пр. управни комитети и одбори за ревизија, за да се олесни 

ефикасното донесување одлуки низ животниот циклус на програмата. 

2.4 Оградувања и ограничувања 

Нашата испорака на услугите се базира на оградувања и ограничувања: 

 Консултантските услуги на Програмата за стратегијата на претпријатието се состојат 

само од советувања и упатувања во врска само со ставањето во функција и користењето 

на технологиите на Microsoft кај вас. 
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 Самите избирате дали ќе ги следите или ќе ги отфрлите советите, упатствата и 

препораките на Microsoft. 

 Лиценците за производите не се вклучени во консултантските услуги и мора да се купат 

одделно. 

 Microsoft не дава изјави или гаранции, ниту гарантира за резултатот што може да го 

постигнете следејќи ги советите, упатствата или препораките на Microsoft. 

 Консултантските услуги на Програмата за стратегијата на претпријатието не вклучуваат 

ставање во функција на производот, решавање проблеми или поддршка за поправање, 

преглед на изворен код што не е на Microsoft или консултации за техниката или 

архитектурата што се надвор од услугите опишани погоре. 

 За секој изворен код што не е на Microsoft, нашите услуги се ограничени само на 

анализа на бинарните податоци, како префрлување на процес или надзорно следење на 

мрежа. 

Во случаите кога посетите на самото место на архитектите на Microsoft или на претставници на 

тимот за испорака на услугите се заемно договорени, а не се претходно платени, ќе ви бидат 

наплатени разумни патни трошоци и трошоци за престој. 

2.5 Ваши одговорности 

Успехот на ангажманите за консултирање и исполнувањето на нашите обврски зависат од вашата 

вклученост во тоа време, вклучувајќи, но не е ограничено на: 

 Достапноста на вашите претставници, информатичкиот персонал и ресурсите, 

вклучувајќи хардвер, софтвер, врската на Интернет и канцеларискиот простор. 

 Вашето навремено доставување на точни и целосни информации според барањата на 

тимот за испорака на услуги. 

 Пристап до информациите за вашата организација. 

 Навремено и ефективно завршување на одговорностите што ви се доделени. 

 Навремени одлуки и одобрувања од страна на вашиот менаџмент. 

 Плаќање на патните и други трошоци направени од вашите вработени или договорени 

изведувачи. 
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3 Услуги за поддршка 
3.1 Како да купувате 

Премиер-поддршката може да се купи како пакет поединечни услуги. Достапните пакети се 

наведени подолу. 

Услуга  Дефиниција 

Пакети за цело 

претпријатие 

Комбинација на услуги што нудат поддршка за сите комерцијално 

поддржани производи на Microsoft и/или Онлајн услуги што се 

користат во вашата организација. Достапни се опции на 

приспособливи и фиксни пакети. 

Пакети погодни за 

развојни програмери 

Премиер-поддршката за развојни програмери е опција за услуга со 

фокус на развојот која му помага на вашиот персонал да создава, 

става во функција и дава поддршка за апликации направени со 

технологијата на Microsoft. 

Пакети за подобрено 

решение 

Пакет услуги за поддршка којшто покрива конкретен производ на 

Microsoft или ИТ-систем на клиент. Достапни се со приспособливи 

пакети. 

 

Клуч:  означува ставки што може да ги видите наведени во вашиот работен налог. 

3.2 Описи на пакетите 

3.2.1 Пакети за цело претпријатие 

Опциите на пакетите за цело претпријатие опфаќаат: приспособливи (скроени да одговараат на 

вашите потреби) или фиксни пакети (претходно дефинирани услуги со утврден период). 

Приспособлив пакет 

Пакетот за поддршка е приспособен со ставките наведени подолу за да одговара на вашите 

барања. 

Ставка Достапни услуги 

Проактивни услуги Услугите што се опишани во делот 3.3.1 „Проактивни услуги“ се 

достапни за вклучување во вашиот пакет за поддршка 

Управување со испорака 

на услугите 

Вклучено во сите пакети. 

Моделот на испорака и нивото на услугата се приспособени како 

што е опишано во делот 3.3.2 „Управување со доставата на услугите“ 

Услуги на повик Услугите што се опишани во делот 3.3.3 „Услуги на повик“ се 

достапни за вклучување во вашиот пакет за поддршка 
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Подобрени услуги Дополнителните услуги, опишани во делот 3.4 „Подобрени услуги“ 

може да се вклучат во вашиот пакет за поддршка 

 

Фиксен пакет 

Утврден пакет од почетно ниво на услуги за поддршка со траење од една година 

Ставка Вклучени услуги 

Проактивни услуги Една „Програма за процена на ризик и здравје како услуга“  

Управување со испорака 

на услугите 

Вклучено е Основно ниво на услуга што се доставува преку 

Тимскиот модел, опишан во делот 3.3.2 „Управување со испорака на 

услугите“ 

Услуги на повик До 20 часа „Поддршка за разрешување проблеми“ 

 

3.2.2 Подобрени решенија 

Пакетите за подобрено решение покриваат конкретен производ на Microsoft или ИТ-систем на 

клиент. Достапните услуги се наведени подолу. 

Ставка Опис 

Главна критична мисија Обезбедува повисоко ниво на поддршка за дефиниран комплет 

производи на Microsoft што се содржат во вашите деловни решенија 

на критични мисии и е претставен во делот 3.5.1 „Премиер-услуга за 

критични мисии“  

 

3.3 Опис на услугите 

Ставките што се комбинирани за да го формираат вашиот пакет за Премиер-поддршка се опишани 

во овој дел. 

3.3.1 Проактивни услуги 

Проактивните услуги помагаат да се спречат проблеми во вашето Microsoft-опкружување и 

вообичаено се закажуваат пред испораката на услугата за да се осигури достапноста на ресурсите. 

Услуги за процена 

Услугите за процена обезбедуваат преглед на вашата инфраструктура или придружна 

документација за да се идентификуваат можности за подобрување. 

 Програма за процена: Директен ангажман со ресурс на Microsoft, кој работи со вас за да 

се изврши проценка на Дизајнот, Техничката имплементација, Операциите или 

Управувањето со организациски промени на вашите Microsoft технологии наспроти нашите 

препорачани практики. Тие работат со вас за да се санираат евентуални проблеми. На 



Опис на услугите Услуги за поддршка 

Page 11 

крајот од услугата може да добиете извештај кој ќе ја содржи техничката оценка на вашата 

средина и кој може да вклучува и план за санација. 

 Здравствена проверка: преглед на вашата имплементација на технологијата на Microsoft 

наспроти нашите препорачани пракси. Инженер на Microsoft го планира ангажманот за 

Здравствена проверка заедно со вас, изведува прегледи, ги анализира податоците и по 

завршувањето дава извештај. 

 Програма за процена на ризик и здравје како услуга (RAP како услуга): автоматска 

процена на вашата имплементација на технологијата на Microsoft, со далечински собрани 

податоци. Microsoft ги анализа собраните податоци и ќе ви даде извештај од нашите наоди 

и препораки за санација. 

 Програма за процена на ризик и здравје како услуга плус (RAP како услуга плус): 

RAP како услуга е обезбедена и надоврзана со прилагодена работилница за оптимизација 

на системи на вашата локација фокусирана на планирање санација и трансфер на знаење. 

 Оф-лајн процена: Автоматска процена на вашата имплементација на технологијата на 

Microsoft, со податоци собрани од далечина или од инженерот на Microsoft на вашата 

локација. Microsoft ги анализа собраните податоци користејќи алатки во деловните 

простории и ќе ви даде извештај од нашите наоди и препораки за санација. 

 Програма за процена на безбедност: Технички преглед и преглед на процесот на 

начинот на кој вашата организација дава пристап до вашето компјутерско опкружување. На 

крајот од услугата, ќе добиете извештај со нашата анализа на идентификуваните 

безбедносни ризици и упатство за намалување на вашиот профил на ризик. 

Образовни услуги 

Образовните услуги ги подобруваат техничките и оперативните вештини на вашиот персонал за 

поддршка. 

 Предавања: обично, еднодневни сесии, во формат на предавање и демонстрација, што 

покриваат теми за производот и поддршката што ги одржува инженер на Microsoft, лично 

или онлајн. 

 Претплати на барање: претплатата дава пристап до колекција на материјали за онлајн 

обука од библиотека за работилници развиена од инженери на Microsoft. Претплатите се 

продаваат според резервирано место. 

 Веб-сесии: образовни сесии што ги одржува Microsoft за публиката далечински преку 

интернет. Веб-сесиите може да се купат по учесник или како наменска испорака за вашата 

организација, како што е назначено во вашиот работен налог.  

 Работилници: практични сесии за техничка обука со напредно ниво, достапни за голем 

избор на теми за поддршка и технологија на Microsoft, што ги одржува инженер на 

Microsoft, лично или онлајн. Работилниците може да се купат по учесник или како наменска 

испорака за вашата организација, како што е назначено во вашиот работен налог. 

Работилниците не може да се снимаат без изречна пишана дозвола од Microsoft. 

Оперативни услуги 

Оперативните услуги помагаат да се управува со проблемите и ризиците поврзани со луѓето, 

процесите и технологијата за да се осигури остварувањето на деловните цели. 
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 Лабораториски услуги: онаму каде што е достапно во вашиот регион, Microsoft може да 

ви обезбеди пристап до лабораторија за да ви помогне со развој на производот, 

утврдување одредници, тестирање, изработка на прототипи и активности за миграција на 

производите на Microsoft. 

 Забрзувач на организациска социјализација: директен ангажман со инженер на 

Microsoft кој работи со вас за да обезбеди помош при ставање во функција, миграција или 

надградба. Ова може да вклучува помош при планирање и потврдување на доказ за 

концепт или обем на производство користејќи производи на Microsoft. 

 Проактивно надгледување: испорака на алатки за надгледување на техничките 

операции и препораки за нагодување на процесите за управување со инциденти на 

серверот. Оваа услуга ви помага да создадете матрици на инциденти, да спроведете 

прегледи на најголемите проблеми и да создадете дизајн за постојан инженерски тим. 

 Програми за проактивни операции (ПОП): преглед спроведен, со вашиот персонал, на 

вашето планирање, дизајнот, имплементацијата или оперативните процеси според нашите 

препорачани практики, направен или на лице место или пак од далечина од страна на 

ресурсите за поддршка. 

 Заедничка санација: директен ангажман со инженер на Microsoft кој работи со вас на наодите 

идентификувани за време на давањето на услугата за процена. Времетраењето на секој ангажман е 

наведен во денови на вашиот работен налог и се испорачува во соработка со вашиот инженерски 

персонал. 

 Приспособени проактивни услуги 

Ангажман, лично или онлајн, на наш персонал за испорачување услуги според ваши упатства, кои 

не се опишани во овој документ. Овие ангажмани се мерат и се наплаќаат во денови. 

Областите на кои се фокусираат приспособените проактивни услуги се: 

 Услуги за процена  

 Образовни услуги 

 Оперативни услуги  

 Помош за поддршка 

Каде што се достапни, проактивните услуги може да се продаваат како количество часови на 

помош за поддршка. Овие часови може да се заменат за една или повеќе проактивни услуги 

опишани погоре по тековните цени кои ги дава претставникот за услуги на Microsoft. Откако ќе се 

закаже проактивна услуга, ние ќе одземеме соодветен број часови за помош за поддршка од 

вашето салдо, заокружено на поголемиот најблизок број часови, за да ја покриеме вредноста на 

дневната цена или фиксниот надоместок за услугата. Ако нарачате еден вид на помош за поддршка, 

а сакате да го замените со друг, може да ги употребите веќе купените часови на другата услуга, кога 

е достапна и е договорена со вашиот менаџер за испорака на услуги. 

3.3.2 Управување со испорака на услугите 

 Управување со испорака на услугите 

Сите пакети со Премиер-поддршка ги координира и иницира менаџерот за испорака на услуги 

(SDM). Во определени региони, оваа улога е наречена Технички менаџер на сметка (ТАМ) или 
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Менаџер на сметка за поддршка (САМ). За пакетите со Премиер-поддршка за програмери и 

пакетите фокусирани на развивачот, вашето управување со испораката на услуги се врши од страна 

на Менаџерот за развој на апликации (ADM), кој е експерт за широк развој на индустријата, а има и 

разбирање за развојните технологии. Оваа испорака може да биде рафинирана, базирана на 

моделот на испорака, нивото на услуга и географијата. Ако не е поинаку наведено во вашиот 

работен налог, моделот на испорака ќе биде Назначен и нивото на услугата ќе биде Основно. 

Модел на испорака 

Ставка Дефиниција 

Тимски Изведен од група поединци лоцирани на различни места 

Назначен Се дава на основа на скратено работно време, на самото место или 

далечински, од страна на именувано лице кое исто така услужува други 

корисници на Премиер-поддршката на Microsoft 

Наменски Се дава, на самото место или далечински, од страна на именувано лице кое 

се фокусира само на еден клиент на Премиер-поддршка на Microsoft 

Ниво на услуга 

Ставка Дефиниција 

Основно Вклучува општа координација, плус претставување на услугата, планирање 

на испораката на услугата, прегледи на услугата, совет за поддршка при 

критична безбедност, управување со инциденти, управување со кризи, 

информациски услуги и услуги за управување со претплата 

Стандардно Ги вклучува сите услуги од Основното ниво, плус Почетна процена и 

планирање санација 

Проширено Ги вклучува сите услуги од Стандарно ниво, плус познавање на животниот 

циклус на производите/онлајн услугите на Microsoft, анализа и совет за 

трендот на инцидентите и водење на процесот 

 

Детали за опсегот 

Следниве услуги се достапни за клиентите кои ќе купат Основно ниво на управување со 

испораката на услугите: 

Претставување на услугата: преглед на услугите од Премиер-поддршката, вклучувајќи 

објаснување за тоа како да се изберат и планираат проактивни услуги и демонстрација за 

тоа како се води евиденција на барањата за помош при поддршка на повик и како да се 

користат достапните алатки. 

План за испорака на услугата (СДП): основата на вашите услуги од Премиер-поддршката 

што вклучува приспособен план на услуги создаден во соработка со вашиот тим за да се 
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определи како и кога ќе се применат услугите. Ние го надгледуваме и го приспособуваме 

вашиот СДП базиран на вашите потреби во текот на целиот договорен период. 

Прегледи на услугата: Ние постојано ги прегледуваме услугите од изминатиот период, ве 

известуваме за тоа што е испорачано и подобрено, ги прегледуваме реакциите од ваша 

страна и ги разгледуваме сите дејства и приспособувања што ќе бидат потребни. Овие 

прегледи може да се состојат од стандардни извештаи за статусот, како и виртуелни 

состаноци или состаноци на самото место за статусот (ако е одобрено патување до 

локацијата). Ако имате онлајн услуги, вашите прегледи на услугите ќе вклучуваат статус на 

барањата на услугите и инциденти во услугите, како и, информации за време на работењето. 

Можно е и приспособување на прегледот на услугата, но тоа бара дополнителна набавка, 

зависно од нивото на управувањето со испораката на услуги вклучено во вашите купени 

услуги.  

Совет за поддршка за критична безбедност: известување за најважните билтени за 

безбедност на Microsoft. Ако имате Назначен или Наменски СДМ, вашиот СДМ ќе ви 

помогне да го процените ефектот на оваа информација врз вашата ИТ-инфраструктура. 

Управување со инциденти: надзор на инцидентите во поддршката преку СДМ за нивно 

навремено разрешување и испорака на квалитетна поддршка. Ова може да вклучува и 

развој на плановите за одговор при инцидент, идентификација на примарен контакт за 

ажурирање на статусот за време на инциденти и олеснување на анализата на главната 

причина откако се случил инцидентот. Ако имате онлајн услуги, ова може да вклучува и 

преглед на причините за инцидентот и Договорот за ниво на услуга (SLA). 

Управување со кризи: 24-часовно поседување на проблемот и комуникација со вас од 

СДМ и управниците со критични ситуации за време на ситуации во кои претрпувате дејства 

критични за бизнисот. 

Услуги за информирање: Испорака на билтени, веб страници и ресурси фокусирани на 

производи и услуги на Microsoft во врска со вашето опкружување. Може да вклучува 

поддршка и оперативни информации за технологиите, алатки за решавање проблеми и 

референци на Microsoft до артикли на база на знаење. 

Управување со претплатата на услугите: За клиенти со онлајн услуги, вашиот SDM може 

да ви помогне при зголемување на проблемите поврзани со вашите онлајн претплати за 

услуги и да ви даде одговори на прашањата за наплата, обезбедување сметки и кредит за 

SLA. 

Клиентите кои ќе купат Стандардно ниво на услуга ќе добијат Осново ниво на услуга, плус 

следниве услуги: 

Почетна процена: процена за откривање за да се идентификуваат потребите од услуги во 

вашето опкужување на ИТ-активности што помага да се изработи акциски план за 

достигнување на саканата состојба на вашите ИТ-активности. За клиенти кои имаат онлајн 

услуги, вашиот SDM може да организира анализирање на инфраструктурата во деловните 

простории потребна за поврзување на корисниците со онлајн услугата. Освен тоа, SDM ќе 

соработува со вашиот персонал за да се документираат ризиците кои може да влијаат на 

вашата можност за поврзување и ќе предложи можни миграции. 

Планирање санација: консолидирање на активностите за подобрување, поттикнати од 

наодите на проактивната процена. Овие наоди ќе се документираат како совет за 
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подобрување со придружената санација во вашиот СДП. Постапките за следење се одвиваат 

преку планираните прегледи на услугата. 

 Управување со испораката на услугите на самото место: достапни се посети од вашиот 

СДМ на самото место и може да се бара дополнителна наплата по посета. Оваа услуга 

зависи од достапноста на ресурсите на Microsoft. 

Клиентите кои ќе купат Проширено ниво на услуга ќе ги добијат услугите набројани во Основното 

и Стандардното ниво, плус следниве услуги: 

Познавање на животниот циклус на производите/онлајн услугите на Microsoft: 

редовни извештаи за развојот во организацијата на Microsoft и совет во врска со сите 

ажурирања на животниот циклус на производите на Microsoft или упатствата што може да 

се применливи и корисни за вашата организација. За клиенти кои имаат онлајн услуги, 

вашиот СДМ ќе обезбеди месечно (или по потреба) известување за ажурирањата на 

услугите и планираните прекини за вашите претплатени онлајн услуги. 

Совет и анализа на трендот на инцидентите: еден или повеќе прегледи на вашата 

историја на инциденти со фокус на луѓето, процесот и технолошките аспекти за инциденти 

со големо влијание на бизнисот евидентирани кај нас, кои вклучуваат каква било 

поддржана технологија на Microsoft. Резултатите од прегледот во препораките за активности 

за подобрување на операциите, освен на подготвеноста на луѓето или промената на 

технологијата, сите се фокусирани на помошта да ги намалите вашите трошоци за ИТ-

активности. 

Водење на процесот: Ќе се обезбедат основни информации за препорачаните процеси. 

3.3.3 Услуги на повик 

Услугите на повик може да вклучуваат која било комбинација од следниве услуги: 

 Поддршка за разрешување проблеми (ПРС): помош за проблеми со специфични симптоми на 

коишто е наидено при употреба на производите на Microsoft, кога постои разумно очекување дека 

проблемите се предизвикани од производите на Microsoft. Дефиницијата на сериозноста, нашето 

проценето почетно време на одговор и барањата за поднесување детално се објаснети во „Табела: 

Реакција на инциденти“. 

ПРС се наплаќа по час, со одземање од претходно платените часови утврдени во вашиот работен 

налог. Ако утврдиме дека проблемот е последица на грешка во софтверот, нема да одземеме 

часови за ПРС. Доколку ги потрошите сите претходно платени часови додека решаваме одреден 

проблем, ќе ви го наплатиме преостанатиот долг и мора да купите дополнителни часови за ПРС за 

да одговориме на дополнителни инциденти. На ваше барање, соработуваме со снабдувачи на 

софтвер од трета страна за да помогнеме во решавањето на комплексните проблеми на 

интероперативноста на производи од повеќе продавачи, меѓутоа, третата страна има обврска да 

даде поддршка за сопствениот производ. 

По потреба обезбедена е ПРС за онлајн услуги. Купените ПРС-часови нема да се одземаат за 

инциденти во врска со овие технологии. 

Сериозноста на инцидентот го определува нивото на реакција на Microsoft, почетното проценето 

време на реагирање и вашите обврски. Во консултација со нас, вие сте одговорни за конципирање 

на бизнис влијанието на вашата организација и Microsoft ќе го назначи соодветното ниво на 

сериозност. Вие може да побарате промена на нивото на сериозност за време на инцидентот ако 

бизнис влијанието бара промена на повисок или понизок степен на сериозност.  



Опис на услугите Услуги за поддршка 

Page 16 

Табела: Реакција на инциденти 

Сериозност и ситуација Реакција од наша страна Реакција од ваша страна 

Сериозност 1 

Катастрофално влијание врз 

работата: 

 Комплетна загуба на основниот 

деловен процес, а работата не 

може разумно да продолжи 

 Веднаш е потребно внимание 

 Прв одговор на повикот 

по еден час или пократко 

 Нашите ресурси ќе 

пристигнат на вашата 

локација што е можно 

поскоро 

 Назначен е раководител 

за критични ситуации1 

 Континуиран труд 24/72 

 Брзо кревање на итноста 

во Microsoft кај тимови на 

производот 

 Известување до нашите 

виши извршни 

раководители 

 Известување до вашите 

надредени извршни 

управители 

 Доделување соодветни 

ресурси за да се одржи 

континуираниот труд 

24/72 

 Итен пристап и одговор 

од овластеното лице за 

контрола на промената 

 Се поднесува само по 

телефон 

Сериозност А 

Критично влијание врз работата: 

 Значителна загуба или 

деградација на услугите 

 Потребно е внимание во рок од 

еден час 

 Прв одговор на повикот 

по еден час или пократко 

 Нашите ресурси ќе 

пристигнат на вашата 

локација како што ќе биде 

побарано 

 Назначен е раководител 

за критични ситуации1 

 Континуиран труд 24/72 

 Известување до нашите 

надредени управители 

 Доделување соодветни 

ресурси за да се одржи 

континуираниот труд 

24/72 

 Итен пристап и одговор 

од овластеното лице за 

контрола на промената 

 Известување за 

управувањето 

 Се поднесува само по 

телефон 

Сериозност B 

Умерено влијание врз работата: 

 Умерена загуба или деградација 

на услугите, но работата може 

разумно да продолжи во 

ограничени услови 

 Потребно е внимание во рок од 

два работни часа4 

 Прв одговор на повикот 

по два часа или пократко 

 Труд само во текот на 

работното време3, 4 

 Доделување соодветни 

ресурси за да се порамни 

со напорот на Microsoft 

 Пристап и одговор од 

овластеното лице за 

контрола на промената во 

рок од четири работни 

часа 

 Се поднесува по телефон 

или преку веб-страница 
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Сериозност и ситуација Реакција од наша страна Реакција од ваша страна 

Сериозност C 

Минимално влијание врз работата: 

 Значително функционирање со 

помали или без препреки во 

услугите 

 Потребно е внимание во рок од 

четири работни часа4 

 Прв одговор на повикот 

по четири часа или 

пократко 

 Труд само во текот на 

работното време4 

 Прецизни информации за 

контактот на сопственикот 

каде се појавил случајот 

 Реакција во рок од 24 

часа 

 Се поднесува по телефон 

или преку веб-страница 

1 Раководителите за критични ситуации кои се лица поставени да помогнат при брзо решавање на проблемот преку соодветен ангажман во случајот, 

ескалација, ресурси и координација. 

2 Ќе го намалиме нивото на сериозност ако не може да обезбедите соодветни ресурси или одговори коишто ќе ни овозможат да продолжиме со вложување труд 

за да го разрешиме проблемот. 

3 Труд 24/7 за Сериозност Б тековно е достапен само во Канада, Централна и Јужна Америка, Карибите, Обединетото Кралство и Соединетите Американски 

Држави, освен ако корисникот не се откаже од труд 24/7. Консултирајте се со вашиот СДМ за детали. 

4 Работното време е општо определено од 09:00 до 17:30 часот локално стандардно време, без празници и викенди. Работното време може малку да се 

разликува во вашата држава. 

 

 Поддршка на самото место: Поддршката на повик на самото место обезбедува помош на 

вашата локација. Оваа услуга е предмет на достапноста на ресурсите на Microsoft и може да се бара 

дополнително наплаќање по посета на самото место. 

 Помош за поддршка при развој: помош при создавање и развој на апликации кои ги 

интегрираат технологиите на Microsoft на неговата платформа, специјализирајќи во алатките и 

технологиите за развој на Microsoft. Се продава како количество часови наведени во вашиот 

работен налог. 

 Советодавни услуги: краткорочна поддршка преку телефон (обично шест часа или помалку) и 

непланирани проблеми за ИТ-професионалците и развивачите. Советодавните услуги може да 

вклучуваат совети, насоки, анализа на главниот проблем и пренос на знаења наменети да ви 

помогнат во спроведувањето на технологиите на Microsoft, на начин на кој може да се избегнат 

вообичаените прашања за поддршка и може да се намали можноста од прекини на системот. 

Советодавните услуги се продаваат како количество часови наведени во вашиот работен налог. 

3.4 Подобрени услуги 

Ставките што се опишани во овој дел се достапни како додатоци, наставки и модификации на 

вашиот пакет Премиер-поддршка за дополнителна цена. 

3.4.1 Забрзувачки пакети 

 Забрзувачки пакети: Се состојат од претходно селектирани Проактивни услуги, опишани во дел 

3.3.1, а се доставуваат во нормативна секвенца за решавање на деловните цели на купувачот. 

Детали околу услугите вклучени во одредени пакети и нивниот редослед на испорака се достапни 

од вашиот Менаџер за испорака на услуги. Секој Забрзувачки пакет вклучува воведување на услуги 

за: 

 Дефинирање на критериумите за успех и времето потребно за испорака 

 Идентификување на целната животна средина 
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 Воведување улоги и одговорности 

 Разговарајте за Проактивните услуги кои треба да се испорачаат 

3.4.2 Назначен инженеринг за поддршка 

 Назначен инженеринг за поддршка (ДСЕ): практична, превентивна помош достапна за време 

на редовните работни часови за да даде поддршка за конкретните производи и технологии на 

Microsoft со кои се согласувате и кои се наведени во вашиот работен налог. Услугите на ДСЕ се 

купуваат како блок часови, однапред, а потоа ќе одземаме часови од вашата сметка како што тие ќе 

се искористуваат. Ресурсите на ДСЕ ќе бидат распределени, ќе им биде доделен приоритет и ќе 

бидат назначени според договорот од двете страни за време на состанокот за започнување на 

ангажманот и ќе бидат документирани како дел од вашиот план за достава на услуги. Услугите DSE 

се испорачуваат за една локација за поддршка во назначената локација за поддршка 

идентификувана на вашиот работен налог.  

 

Областите на кои се фокусираат услугите на ДСЕ се: 

 Помош за развивање и имплементација на стратегии што ќе помогнат да се спречат 

идни инциденти и да се зголеми достапноста на системот за технологиите на Microsoft 

што ги покривате. 

 Помош за определување на главната причина за инцидентите што се повторуваат и за 

обезбедување препораки за спречување понатамошни нарушувања на назначените 

технологии на Microsoft. 

 Одржување детално познавање на вашите тековни и идни деловни барања и 

конфигурација на вашата средина на информатичка технологија. 

 Проактивно документирање препораки за употребата на Премиер-поддршка – 

поврзани испорачани услуги (на пр. коментари за поддршка, проверки на состојбата, 

работилници и програми за процена на ризикот, меѓу другото). 

 Помош да се направи вашето распоредување и активностите за операциите согласни на 

вашата планирана и тековна имплементација на технологиите на Microsoft. 

 Подобрување на техничките и оперативните вештини на вашиот персонал за поддршка. 

 Охрабрување и помош при создавањето и одржувањето на конкретна документација за 

секој корисник во поддршка на вашата конфигурација на средината, решавање на 

катастрофи, мрежна топологија итн. за назначените технологии на Microsoft. 

3.4.3 Приспособена поддршка 

 Приспособена поддршка: Приспособената поддршка обезбедува ограничена, континуирана 

поддршка за одреден број производи и услужни пакети кои го достигнале крајот на својот животен 

циклус како што е дефинирано со Политиката за поддршка на Microsoft, 

http://support.microsoft.com/lifecycle. Производите (и верзиите) и/или услужните пакети за кои сте 

купиле Приспособена поддршка ќе бидат наведени во вашиот работен налог. 

Цените за програмата Приспособена поддршка се пресметуваат како да сте се пријавиле првиот 

ден кога започнала програмата (на пр. Приспособена поддршка за серверот на Windows 2003 SP2 

стана достапна на 15 јули 2015 година, но вие не сте се запишале до 13 октомври 2015 година, 

цената на вашата програма ќе се пресметува од 15 јули 2015 година). Уплатата за запишување на 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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Приспособена поддршка не е повратна и не може да се пренесува помеѓу Стандардна 

приспособена поддршка и Основна приспособена поддршка. 

Предуслови и ограничувања специфични за програмата: 

 Мора да имате тековен Премиер-договор со соодветни часови за Поддршка за 

разрешување проблеми за да се поддржи барањето за услугите на Приспособена 

поддршка или за да се побараат итни поправки. Ако вашиот договор за Премиер-

поддршка истече или е прекинат, услугата Приспособена поддршка ќе се прекине на 

истиот датум. 

 Мора да го инсталирате и да го активирате најновиот услужен пакет за запишаните 

производи наведени во вашиот работен налог пред да добиете Приспособена 

поддршка. 

 За да учествувате во Приспособена поддршка за Запишаните производи и да 

пристапите до безбедносните билтени и надградби, мора да обезбедите детален план за 

миграција со пребројување на уреди/примероци, квартални одредници на 

распоредувањето и датум на завршување на миграцијата. Необезбедувањето на овој 

план за миграција може да резултира со неможноста за пристап до испораките на 

Прилагодена поддршка. 

 За целите на Приспособената поддршка, „уред“ е секој примерок, физички или 

виртуелен, на кој корисникот сака да го употреби безбедносното ажурирање за одреден 

производ. Бројот на уреди треба да биде еднаков на онолку број пати колку што ќе се 

употреби безбедносното ажурирање или итните поправки наместо бројот на физички 

уреди. 

 Приспособена поддршка ви е достапна на локацијата за поддршка наведена во вашиот 

работен налог, ако локацијата за поддршка е вклучена во вкупната пресметка на 

уредот/примерокот. 

 Приспособената поддршка ја покрива само англиската верзија на пријавените 

производи, освен ако не е договорено поинаку на писмено. Ако и двете страни се 

договорат за поддршка што не е на англиски јазик, времето на поддршка може да се 

продолжи за да се овозможи превод (за кој може да се примени наплата за 

преведување). 

 Безбедносните ажурирања што се вклучени во цената за запишување се определуваат 

од типот на купената услуга на Приспособената поддршка и запишаниот производ, како 

што е опишано подолу: 

o Стандардна приспособена поддршка: Дава поддршка за производи со датуми 

за повлекување на поддршката пред 1 јануари 2010 година и вклучува надградби 

за безбедносните ризици дефинирани од Центарот за безбедносни одговори на 

Microsoft (MSRC) како критични или важни. 

o Стандардна приспособена поддршка: Дава поддршка за производи со датуми 

за повлекување на поддршката по 1 јануари 2010 година и вклучува надградби 

за безбедносни ризици дефинирани од MSRC како критични. За дополнителна 

цена, може да купите безбедносни ажурирања за ризици оценети од MSRC како 

важни. 
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o Основна приспособена поддршка: дава можност да се купат безбедносни 

ажурирања оценети од MSRC како критични за дополнителна цена по 

ажурирање и по уред. Безбедносните ажурирања оценети како важни не се 

достапни. 

 Една четвртина е минималниот период за Приспособена поддршка. Корисниците може 

да се откажат од Приспособена поддршка на секои три месеци со известување најмалку 

14 дена пред следниот датум за наплата.  

 Може да бидат достапни и безбедносни итни поправки (пр. за временска зона или 

проблеми со промена на зимско/летно време) за дополнителна цена.  

 Може да побарате пристап до безбедносните надградби и итните не-безбедносни 

поправки (каде што се достапни) за контактите со име назначени од вас. Вие се 

согласувате да нè известите за какви било промени на овие назначени контакти. 

Безбедносните ажурирања и итните поправки нема да се дистрибуираат до трети лица 

што не се подружници без наша согласност во писмена форма. 

 Приспособената поддршка не ја вклучува опцијата да се бараат дополнителни функции, 

функционалности или промени во дизајнот или поддршка за гаранција. 

 Иако користиме комерцијално одговорни напори за да одговориме на вашите барања 

за итни поправки, вие прифаќате дека може да постојат случаи кога не може да се 

создаде или обезбеди безбедносно ажурирање или небезбедносна итна поправка, 

вклучувајќи критични и важни безбедносни ажурирања.  

 Сите барања за поддршка за решавање проблеми мора да се поднесат преку телефон 

од страна на вашите одредени контакти. 

 Ако купувате Прилагодена поддршка директно од Microsoft, може да ги аплицирате 

небезбедносните итни поправки и безбедносните ажурирања на применливите 

Запишани производи, вклучувајќи ги и Запишаните производи стекнати преку 

количинското лиценцирање на Microsoft или преку Договорот за лиценца на давателот 

на услуги на Microsoft. 

 Партнерите кои се домаќини на серверот на Windows преку програмата за Договор за 

лиценца на давателот на услуги (SPLA) на Microsoft не ги исполнуваат условите за 

купување на Прилагодена поддршка за себе или за своите клиенти.  

 За Решенија фокусирани кон партнерите се применува следново: 

o Итните поправки и безбедносни ажурирања издадени од Microsoft за вас според 

Прилагодената поддршка се за ваша интерна употреба, освен ако на самото 

место не се случува Спогодба за кооперантите за поддршка на услуги на 

Microsoft.  

o Правата на лиценца дадени за безбедносни ажурирања и итни поправки се 

ограничени на внатрешните бизнис-операции на индивидуалниот корисник што 

е идентификуван на Образецот за редистрибуција на приспособена поддршка за 

итни проблеми и не се наменети за понатамошна редистрибуција.  

o Цените на клиентите се однесуваат на секој од вашите индивидуални клиенти 

идентификувани во Образецот за редистрибуција на приспособени итни 

проблеми даден во прилог на Спогодбата за кооперанти на Microsoft за 

поддршка на услуги. Сумата што сте должни да му ја платите на Microsoft е 
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еднаква на сумата од сите цени за секој индивидуален корисник идентификуван 

на Образецот за редистрибуција на приспособени итни проблеми, не се 

определува со собирање на сите ваши корисници. 

o Употребата на партнерот на безбедносни надградби и итни поправки во 

неговата поставена околина е само за директен бенефит на партнерот и не 

може понатаму да биде дистрибуирана до трети страни.  

3.4.4 Проширена поддршка за итни поправки 

 Проширена поддршка за итни поправки: проширената поддршка за итни поправки ви 

овозможува да барате не-безбедносни итни поправки за софтверот на Microsoft коишто се 

опфатени во фазата за проширена поддршка, како што е дефинирано на 

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

Предуслови и ограничувања специфични за програмата: 

 Мора да имате тековен Премиер-договор со соодветни часови за Поддршка за 

разрешување проблеми за да се поддржи барањето за итна поправка. Ако вашиот 

договор за Премиер-поддршка истече или се прекине, услугата за Проширена 

поддршка за итни поправки ќе се прекине на истиот датум. 

 Иако користиме комерцијално одговорни напори за да одговориме на вашите барања 

за не-безбедносни итни поправки, вие прифаќате дека може да постојат случаи кога не 

може да се создаде или обезбеди итна поправка.  

 Итните поправки се наменети да го решат вашиот специфичен проблем и не се 

регресивно тестирани. 

 Итните поправки не смеат да се дистрибуираат до трети лица што не се подружници без 

наша согласност во писмена форма. 

 Времето на доставување за итните поправки за верзиите што не се на англиски јазик за 

запишаниот производ во вашиот работен налог може да варира и може да се наплати 

за преводот. 

 Часовите за поддршка за разрешување проблеми мора да се достапни во вашиот 

работен налог во времето кога е побарана итна поправка. 

 Нема да обезбедуваме додадени функции, функционалности, ажурирања или промени 

на дизајнот. Ќе ги решаваме само проблемите во запишаниот производ кои го 

предизвикале падот на системот, загубата на податоци или на друг начин отстапуваат од 

документираната функционалност на производот. 

3.4.5 Premier Ultimate 

Premier Ultimate: ги менува услугите достапни со услугите на повик за да обезбеди Поддршка за 

разрешување проблеми кога е потребно. 

Предуслови и ограничувања специфични за програмата: 

 Premier Ultimate е ограничен на бројот контакти наведени во вашиот работен налог. 

 За да останете запишани во Premier Ultimate, се согласувате дека ќе користите 

комерцијално разумни напори за санација на какви било проблеми кои ќе се 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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идентификуваат од процената што сте ја иницирале вие или што ја иницирал Microsoft 

во рок од 30 дена од создавање на кратката содржина на процената. 

 Секоја од страните може да го раскине договорот за услугата Premier Ultimate во рок од 

30 дена од претходно пишано известување, ако која било страна не успее да ги санира 

проблемите, или во рок од 60 дена од претходно пишано известување. 

 Корисниците на Premier Ultimate кои ќе го раскинат договорот пред тој да истече ќе 

добијат пропорционално рефундирање за неискористени услуги, освен ако 

раскинувањето не се должи на неуспешна санација. 

 Premier Ultimate може да не е достапен на сите локации за поддршка 

3.4.6 Поддршка за трети корисници 

 Поддршка за трети корисници: директен пристап до најискусните специјалисти на Microsoft, за 

дефинирана област или области на производот, кои одговараат на вашите барања за разрешување 

проблеми за технологиите на Microsoft наведени во вашиот работен налог. 

Предуслови и ограничувања специфични за програмата: 

 За барањата за разрешување проблеми поднесени до тимот за Поддршка за трети 

корисници може да се потребни ресурси од професионалците за стандардна поддршка 

на производ за нивно решавање, иако тимот за Поддршка за трети корисници ја 

задржува примарната одговорност за барањето. 

 Може да ги примените часовите за Поддршка за трети корисници на стандардните 

услуги за Поддршка за разрешување проблеми, но часовите за стандардната Поддршка 

за разрешување проблеми не може да се применат на барањата за Поддршка за трети 

корисници. 

 Работните часови на тимот за Поддршка за трети корисници и пазарната достапност на 

услугата за трети корисници може да се разликуваат според државата. Консултирајте се 

со вашиот СДМ за детали. 

 Оваа услуга бара плаќање цена за запишување, ги дополнува вашите часови за 

Поддршка за разрешување проблеми и не е достапна на сите локации за поддршка. 

 Ако користите Поддршка за трети корисници во врска со Збирните PRS часови, цените 

за третите корисници може да се базираат на целосната количина на Збирните PRS 

часови. 

3.5 Подобрени решенија 

Пакетите за подобрено решение даваат дополнителни ресурси за поддршка за специфичен 

производ на Microsoft или ИТ-систем на корисникот.  

3.5.1 Главна критична мисија 

 Премиер-услуга за критични мисии (PMC): обезбедува повисоко ниво на поддршка за 

дефиниран комплет производи на Microsoft што се дел од вашето критично решение, како што е 

назначено во вашиот работен налог. ПМЦ дава приспособена програма на услуги за поддршка, 

достапен е за дополнителна цена и е дефиниран во Спогодбата наведена во вашиот работен налог. 
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3.6 Решенија фокусирани кон партнерите 

 Решенија фокусирани кон партнерите: За партнери на Microsoft, ова решение им дава пристап 

на клиентите на партнерот до услугите за поддршка како што е опишано во Спогодбата за 

кооперанти на услуги. Таквите услуги ќе ги доставува Microsoft во ваше име. Оваа услуга е достапна 

само за партнерите на Microsoft Partners кои имаат тековен Спогодба за отстапување работа за 

услугите на поддршка на Microsoft. Контактирајте со вашите претставници на Microsoft за 

дополнителни информации. 

3.7 Решенија за глобална поддршка 

 Решенија за глобална поддршка: Со Premier Global, може да добиете Премиер-поддршка на 

една или повеќе Локации за поддршка. Premier Global е достапен како дел од Конфигурацискиот 

пакет, како што е опишано подолу. 

 Домаќин: Ова е локацијата за поддршка каде што имате склучено договор со Microsoft 

за услуги Premier Global. Освен ако не е поинаку наведено, ова ќе биде локацијата за 

поддршка на вашиот Назначен или Посветен менаџер за поддршка на испораката. 

 По текот: Ова е локацијата за поддршка наведена во вашиот Работен налог за услуги од 

претпријатието со цел да се добијат услуги, а тоа не е локацијата за поддршка на 

Домаќинот.  

Проактивните услуги, Реактивните услуги, Управувањето со испорака на услуги, како и Подобрените 

услуги се испорачуваат како што е опишано во овој опис на услугите со следниве измени. 

 Проактивни услуги: Можете да ги префрлите Проактивните услуги од една назначена 

локација за поддршка до друга назначена локација за поддршка наведена на вашиот 

Работен налог.  

 Услуги на повик: Можете да одберете да ги купите сите ваши часови за Поддршка при 

решавањето на проблеми (PRS) на вашата локација за поддршка на Домаќинот. Ова се 

нарекува Збирни часови за решавање проблеми. Можете да ги префрлите PRS часовите 

од една назначена локација за поддршка до друга назначена локација за поддршка 

наведена на вашиот Работен налог.  

Можеме да дозволиме персоналот на вашата неназначена локација за поддршка да учествува во 

оддалечени услуги на Проактивна поддршка и поддршка при решавање проблеми кои се 

определени за назначена локација за поддршка. Таквото учество ќе биде дозволено спрема 

достапноста. 

Менаџер за испорака на услуги: Вашиот Менаџер за глобална испорака на услуги или е Назначен 

или Посветен ресурс и ќе ви обезбеди Напредно ниво на услуга како што е дефинирано во Дел 

3.3.2. Покрај тоа, овој ресурс ќе обезбеди координација на услуги за повеќе земји и извештај за 

управувањето.  

Предуслови и ограничувања специфични за програмата: 

 Разлики во цената: Цената за Проактивна поддршка и Поддршка за решавање 

проблеми може да варира спрема државата. Microsoft го задржува правото да ви 

достави фактура за какви било разлики во цената или, во случај на услуги базирани на 

час, да ги прилагоди часовите за да се решат разликите на цената меѓу државите. 

 По потреба, PRS обезбедено од претплатите за Office 365 и Microsoft Azure е достапно за 

сите назначени локации за поддршка. 
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 Консолидација на фактурирање: Освен ако не е поинаку наведено, ќе ви биде 

издадена една фактура за надоместоци за сите локации за поддршка идентификувани на 

вашиот работен налог. Фактурата ќе биде доставена до локацијата за поддршка 

назначена од вас. Даноците, ако е потребно, ќе се одредат врз основа на вашата 

локација за испорака на поддршка и ќе бидат додадени на вашата фактура како што е 

соодветно. Вие самите сте одговорни за таквите дополнителни даночни задолжувања.  

 Може да се применат ограничувања или модификации на услугите што ги нуди 

локацијата за поддршка.  

 Исклучоци на консолидацијата на фактурирање: Услугите испорачани во Република 

Индија, Јапонија, Народна Република Кина, Република Кина (Тајван) и Република Кореја 

мора да имаат посебен Работен налог за услугите од претпријатието каде се наведени 

услугите кои се испорачуваат на наведената локација за поддршка. Услугите ќе се 

фактурираат и достават до вашата локација за поддршка во таа држава и сите важечки 

локални даноци ќе се применат на важечката фактура.  

3.8 Дополнителни одредби и услови 

Сите услуги на Premier се доставуваат врз основа на следниве предуслови и претпоставки: 

 Ќе треба да извршите активности за утврдување и разрешување на проблемот кога ќе 

ви побараме. Тие може да опфаќаат реализација на мрежно следење, зафаќање пораки 

за грешки, прибирање информации за конфигурации, промена на конфигурации на 

производи, инсталација на нови верзии или нови компоненти или модификација на 

процеси. 

 Вие сте одговорни за поддршка на вашите податоци и за реконструкција на изгубени 

или изменети датотеки кои произлегуваат од катастрофални дефекти. Вие сте одговорни 

и за спроведувањето на постапките што се неопходни за заштита на интегритетот и 

безбедноста на вашиот софтвер и податоци. 

 Сите услуги се обезбедуваат далечински до вашите локации во државата назначена во 

вашиот работен налог, освен ако не е поинаку наведено во писмена форма. Ако 

локациите се определени во повеќе од една држава, ќе добиете услуги од назначениот 

Раководителот за достава на глобални услуги и може да вклучуваат ресурс на услуги во 

секоја локација за глобални услуги. Работниот налог ги опишува услугите што треба да 

се обезбедат на секоја од вашите назначени локации за глобална поддршка. 

 Во случаите кога посетите на самто место се заемно договорени и не се претходно 

платени, ние ви наплаќаме разумни патни трошоци и трошоци за живеење или на ваше 

барање ви одземаме еквивалентен број на часови за поддршка за разрешување 

проблеми за да ги покриеме трошоците. 

 Сите услуги се обезбедуваат на говорниот јазик на локацијата за услуги на Microsoft што 

ги обезбедува услугите или на англиски, освен ако не е поинаку договорено во писмена 

форма. 

 Ние ќе обезбедиме поддршка за сите верзии на комерцијално издадени и општо 

достапни производи на Microsoft наведени во Списокот со производи, што Microsoft го 

објавува од време на време на веб-страницата http://microsoft.com/licensing/contracts 

(или на друга веб-страница што Microsoft ќе ја наведе) освен ако не е поинаку 

дефинирано во Работниот налог, Спогодбата на овој Опис на услуги или ако не е 

http://microsoft.com/licensing/contracts
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конкретно исклучено на веб-страницата на Microsoft Premier на 

http://premier.microsoft.com. Поддршката за итните поправки што не се поврзани со 

безбедноста не е достапна за производите на Microsoft коишто се опфатени во фазата за 

проширена поддршка, како што е дефинирано на http://support.microsoft.com/lifecycle, 

освен ако не сте набавиле таква поддршка како што е опишано во овој Опис на услуги 

како Проширена поддршка за итни поправки или во Спогодба прикачена на вашиот 

работен налог. 

 Не се обезбедува поддршка за производи коишто не се излезени во продажба и бета 

производи, освен ако не е поинаку забележано во приложената спогодба. 

 Сите услуги, вклучително и дополнителните услуги купени додека трае работниот налог, 

се одземаат ако не се искористат во текот на периодот на применливиот работен налог. 

 Ако сте нарачале еден вид услуга, а сакате да го замените со друг, може да примените 

еднаква вредност за друга услуга која е достапна и е договорена со вашиот СДМ. 

 Закажувањето услуги зависи од достапноста на ресурсите, а работилниците може да се 

подложни на откажување ако не се исполнат минималните нивоа на регистрација. 

 Може да пристапиме до вашиот систем преку далечинска врска за да ги анализираме 

проблемите на ваше барање. Нашите вработени ќе пристапат само до оние системи кои 

што ќе одобрите вие. За да може да користите помош на далечинско поврзување, мора 

да ни доставите соодветен пристап и неопходна опрема. 

 Некои услуги може да ни налагаат да ги чуваме, обработуваме и да пристапиме до 

вашите податоци како клиенти. Кога го правиме тоа, ние користиме технологии 

одобрени од Microsoft, кои се во согласност со нашите политики и процеси за заштита 

на податоците. Ако побарате да користиме технологии кои не се одобрени од Microsoft, 

вие разбирате и се согласувате дека сте целосно одговорни за интегритетот и 

безбедноста на вашите податоци како клиенти и дека Microsoft не презема никаква 

одговорност во врска со употребата на технологии кои не се одобрени од Microsoft. 

 Ако побарате укинување на претходно закажана услуга, Microsoft може да избере да го 

наплати укинувањето во висина од најмногу 100 проценти од цената на услугата, ако 

укинувањето или повторното закажување е направено со претходно известување во 

период од помалку од 14 дена од првиот ден на доставата. 

 Кога додавате купени дополнителни услуги на вашиот пакет за поддршка, конверзија на 

инциденти за Придобивки од проверка на софтвери, може да бараме да се вклучи 

соодветно ниво на управување со достава на услугите за да се олесни доставувањето.  

 Инцидентите при Придобивка на обезбедување софтвер може да се конвертираат само 

во часови за Поддршка за разрешување проблеми или Поддршка од трет степен. Може 

да се достапни дополнителни услуги во вашиот регион. Контактирајте со вашиот СДМ за 

детали. 

 Услугите за поддршка се ограничени на совет и упатства поврзани со кодот во ваша 

сопственост или сопственост на Microsoft. 

 Се согласувате дека само код што не е во сопственост на Microsoft, а за кој ни 

обезбедувате пристап е кодот што е во ваша сопственост.  

 Поддршката не дава код од кој било вид, освен примерок на код. 

http://premier.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/lifecycle
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 Може да има минимални барања за платформата за купени услуги.  

Може да се предвидат и дополнителни предуслови и претпоставки во соодветни спогодби. 

3.9 Ваши одговорности 

Оптимизирање на придобивките од Премиер-поддршката зависи од вашето исполнување на 

следните одговорности како дополнување на оние што се веќе наведени во сите применливи 

спогодби. Неможноста да се усогласите со следните одговорности може да резултира со 

одложувања на услугата: 

 Може да назначите именувани контакти во вашиот работен налог, од кои еден ќе биде 

познат како Раководител за поддршка на корисникот (ЦСМ). ЦСМ е одговорен за 

водење на вашиот тим и за управување со сите ваши активности за поддршка и 

внатрешни процеси за доставување барања за поддршка на услугата до нас. Секое лице 

за контакт ќе добие индивидуален број на клиент за пристап до веб-страницата 

Microsoft Premier, доставување на прашање за поддршка и пристап до тимот за достава 

на услуги на Microsoft. Покрај именуваните лица за контакт, може да определите два 

вида на групни контакти како што следи: 

o Еден тип на лице за контакт ќе добие идентификација за споделена сметка која 

што овозможува пристап до веб-страницата на Microsoft Premier за информации 

и со можност да поднесуваат барања за поддршка. 

o Другиот тип на лице за контакт ќе добие идентификација за споделена сметка 

која овозможува пристап до веб-страницата на Microsoft Premier само за 

информации. 

 Вие се согласувате да нè известите за какви било промени на назначените контакти 

именувани на вашиот работен налог.  

 Се согласувате да работите со нас за да ја испланираме употребата на услугите врз 

основа на нивото на услуга што сте го набавиле. 

 Вие ќе доставувате барања за проактивни услуги, заедно со сите неопходни/применливи 

податоци, не подоцна од 60 дена пред истекот на применливиот работен налог. 

 Се сложувате, каде што е можно, да одговарате на истражувањата за задоволството на 

корисниците што може да ви ги доставуваме од време на време во однос на услугите. 

 Се сложувате да му обезбедите на нашиот тим за достава на услуги (што треба да биде 

на самото место) со разумен пристап до телефон и интернет со голема брзина, покрај 

пристапот до вашите внатрешни системи и дијагностички алатки. 

 Вие сте одговорни за сите патни и други трошоци коишто ќе ги направат вашите 

вработени и договарачи. 

 Може да биде побарано од страна на вашиот Менаџер за испорака на услуги да ги 

исполните другите обврски специфични за услугата што сте ја купиле.
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4 Измени на документот  
Додатоците, измените и бришењата на материјалот на оваа тековна верзија се: 

јануари 2016 

Додатоци: 

 3.3.1: Тип на програма за процена на услугата 

 3.4.2: Појаснување на локацијата за поддршка за Назначениот инженеринг за поддршка 

 3.4.3: Појаснување на локацијата за поддршка за Прилагодена поддршка 

 3.4.3: Барање за пристап до безбедносните ажурирања и итните поправки за именуваните 

контакти.  

 3.4.5: Појаснување на локацијата за поддршка за Premier Ultimate 

 3.4.6: Појаснување на локацијата за поддршка за Поддршка за трети лица 

 3.7: Решенија за глобална поддршка 

 3.8: Чување, обработување и пристап до податоците на клиентите.  

 3.9: Известување за промени на именуваните контакти на работниот налог. 

Измени: 

 3.3.2: Барање за појаснување на Менаџерот за испорака на услуги. И ревизија на јазикот на 

менаџерот за развој на апликации (ADM). 

 

октомври 2015 

Додатоци: 

 2.3.2: Нови модули - Оптимизација на портфолиото на проектот; Оптимизација на 

примената на портфолио 

 3.3.2: Опис на улогата на Менаџерот за развој на апликации (ADM) според Управувањето со 

испораката на услуги 

 3.7: знак за подредување 18: Барања за јазикот на платформата 

Измени: 

 2.1: Програма за стратегија на претпријатие и табела со опис за надградбите на облакот 

подготвен за бизнис 

 2.2.2: Табела за ангажман на облак подготвен за ESP бизнис - променети фази на пристап 

 2.3: Програма за стратегија на претпријатие и променет опис на услуги 

 2.3.2: Промени на описот на модулите: 

o Работилница за откривање вредности 

o Опции и препораки за архитектурата 

o План за вредноста 
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o Развој на деловен случај 

o Управување со усвојувањето и промената 

o Управување со вредност 

o Раководење со програмата, управување со ризикот и усогласеноста (GRC) 

 3.2.1: Описот за Забрзувачки пакети е преместен на Дел 3.4 

 3.3.1: Оф-лајн процена: додадена опција за далечинска испорака 

 3.3.1: Забрзувач на организациска социјализација: додадена опција за помош при надградба 

 3.3.3: Поддршка за решавање проблеми (PRS): приспособен јазик за сериозност на 

инцидентот 3.4.3 Прилагодена поддршка: надградба на барањата за планот на миграција 

Бришења: 

3.3.2: Дел за опсег на производ - активности на онлајн услуги интегрирани во делови за SDM услуги 

 

јули 2015 

Додатоци: 

 2.1: Типови на ангажман на ESP Облак подготвен за бизнис 

 2.2.2: Пакети на ESP Облак подготвен за бизнис 

 2.3: ESP и опис на услугите: дефиниран пристап за модули на ангажман подготвен за бизнис 

 3.3.2: Основни SDM услуги: „Услуги за информирање“ 

 3.8: Одговорност на нов корисник  

Измени: 

 2.3.2: Надградби на описот на модулите на услуги на Стратегијата на претпријатието 

 2.4: Одреден ESP за консултантски услуги 

 3.1: Пакети за подобрено решение: додаден „достапен со приспособлив пакет“ 

 3.1: Опис на пакети погодни за развојни програмери 

 3.3.1: Услуги за процена: - RAP како услуга плус; оперативни услуги: POP 

 3.3.2: Управување со испорака на услугите - ADM додаден 

 3.3.2: Преместени се сите референци за онлајн овозможени SDM активности на посебен дел 

по обемот на SDM производ; отстранета MIRP референца; додаден јазик за услуга на 

преглед 

 3.4.2: Прилагодена поддршка - надградби на предуслови и ограничувања; додадени се 

информации за решенија фокусирани на партнерот 

Бришења: 

 2.3.2: Модули на услуги за стратегија на претпријатие 

o Овозможување мобилна работна сила 
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o Модернизација на центарот за податоци 

o Модернизација на платформата за податоци 

 3.3.1: Услуги на процена - Програма за процена на ризик и здравје (RAP) 

 3.3.3: Azure и O365 референци 

 

Јануари 2015 

Додатоци: 

 3.5: Решенија фокусирани кон партнерите 

Измени: 

 3.4: Приспособена поддршка 

Бришења: 

 3.6: МСДН Инциденти на техничка поддршка достапни како потенцијален извор на трансфер 

 

септември 2014 г. 

Додатоци: 

 2.3.2: Модули 

o Овозможување мобилна работна сила  

o Модернизација на центарот за податоци 

o Модернизација на платформата за податоци 

 2.4: Информации за посети на самото место 

 3.1: Додадени се Пакети погодни за развојни програмери  

 3.2.1: Забрзувачки пакет 

 3.3.1: Забрзувач на организациска социјализација како оперативна услуга 

 3.3.2: Онлајн овозможено управување со испораката на услугите 

 3.3.3: По потреба Поддршка за разрешување проблеми за онлајн услуги 

 

Измени: 

 2.0: Архитект на претпријатие преименуван во архитект на Microsoft 

 2.3.2: Ажурирања на описот на модулите 

 3.3.1: Услугите за подобрување и стабилизација на процесот комбинирани во Оперативни 

услуги 

 3.3.1: Приспособените проактивни услуги се ажурирани за да користат оперативни услуги 

 3.3.2: Преглед на стасаноста на проактивните услуги променето во Почетна процена 

 3.4.4: Измени на дефиницијата на услугата Premier Ultimate 
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 3.6: Услови за изворниот код додадено во Дополнителни одредби и услови 

 3.6: МСДН Инциденти на техничка поддршка достапни како потенцијален извор на трансфер 

 

Бришења: 

 3.2.2: Премиер поддршка за Azure (сега вклучена во онлај овозможен СДМ) 

 3.4.4: Премиер поддршката за развојни програмери сега дефинирана како услужен пакет 

 3.5.2: Брз одговор на Premier Azure 

 

Јули 2014 

Додатоци: 

 3.3.1: Процена на ризик и здравје како услуга плус 

 3.3.1: Офлајн процена 

Измени: 

 3.2.1: Дефиницијата за Премиер основен ажурирана со додавање „Најмногу до“ пред „20 

часови за Поддршка при разрешување на проблемите“ 

 3.3.1: Проактивно надгледување преместено од Услуги за процена во Услуги за 

подобрување на процесот (сите во делот 3.3.1) 

 3.3.2: Дефиницијата за Управување со испораката на услуги е проширена да вклучува „или 

Управител на сметка за поддршка (САМ)“ 

 3.4.2: Предусловите и претпоставките на Приспособена поддршка се ажурирани да 

вклучуваат дополнителни информации за барањето да се обезбеди и ажурира 

миграцискиот план „Мора да обезбедите и да одржувате план за миграција (со датумите, 

бројот на уреди и клучните точки на промена) за вашето преминување на ниво на 

поддржан производ“ 

 3.5.2: „Премиер поддршка за Windows Azure“ преименувана во „Премиер поддршка за 

Azure“ и отстранување на списокот на примери на производи вклучен во „пакетот за развој 

базиран на облак“ 

 3.6: „Закажувањето услуги зависи од достапноста на ресурсите“ проширено да вклучува „а 

работилниците може да се откажат ако не се исполнат минималните нивоа на 

регистрација.“ 

 3.6: Политиката на откажување изменета од период на известување од 30 дена (надвор од 

САД) на 14 дена 

Бришења: 

 Услуги за извршување на враќање (претходна референца во делот 3.3.1) 
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Октомври 2013 

Измени: 

 2.3.2: Упатства за вредноста на договорот на претпријатието преименуван во Упатства за 

технолошката вредност 

Бришења: 

 Форум за стратегија на претпријатие (претходни референци во деловите 2.21 и 2.31) 

 Кратки инструкции за стратегија (претходни референци во деловите 2.21 и 2.31) 
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