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1 O tomto dokumentu 
Popis služeb Microsoft Enterprise Services obsahuje informace o profesionálních službách, které si můžete 

zakoupit od společnosti Microsoft. 

Prostudujte si popisy služeb, které kupujete, včetně předpokladů, vyloučení záruk, omezení odpovědnosti 

a vašich povinností. Vámi zakoupené služby budou uvedeny v objednávce práce pro služby Enterprise 

Services nebo v jiném popisu služeb, který na tento dokument odkazuje a zahrnuje jej.  

Ne všechny služby uvedené v tomto dokumentu jsou k dispozici globálně. Podrobné informace o tom, 

které služby si můžete ve své oblasti zakoupit, vám poskytne váš zástupce pro služby Microsoft. Dostupné 

služby mohou být měněny. 
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2 Konzultační služby 
2.1 Jak zakoupit 

Konzultační služby lze zakoupit jako balíček, nebo jako individuálně definované služby. Služby, které si 

můžete zakoupit, jsou uvedeny níže. 

Služba Definice 

Enterprise Strategy  

Program 

Služby Microsoft Enterprise Strategy pomáhají zákazníkům 

urychlit cestu k obchodní hodnotě, neboť jim pomáhají 

realizovat maximální potenciál jejich investic do technologií ve 

světě akcentujícím mobilní a cloudové systémy. 

Enterprise Strategy Business 

Ready Cloud 

10týdenní služba vedená architektem služeb Enterprise a 

podporovaná týmem pro poskytování služeb Microsoft, která 

vám pomůže najít nové cesty zapojení moderních obchodních 

procesů a získání konkurenční výhody prozkoumáním a 

nasazením cloudových řešení Microsoft. Zpřístupní vám 

moderní obchodní procesy, které vám pomohou získat náskok 

před konkurencí. Služba poskytuje nejširší portfolio informací o 

aplikacích, platformách a infrastruktuře, které vám pomohou s 

rozvojem vaší firmy, se snížením nákladů a odstraněním rizik, 

jež doprovázejí rozsáhlé projekty implementující informační 

technologie. 

Enterprise Strategy Business 

Ready Mobile 

10týdenní služba vedená architektem služeb Enterprise a 

podporovaná týmem pro poskytování služeb Microsoft, která 

poskytuje oporu za účelem zlepšení práce koncových uživatelů 

a spotřebitelů a zavádí řešení podnikové třídy, jež pomáhají s 

plným uplatněním „Enterprise Mobility“ pro uživatele, a 

zajišťuje poskytování obchodních scénářů zabezpečeným a 

kvalitně spravovaným způsobem. Tato služba vám umožňuje 

identifikovat scénáře, které zajistí plnění strategických 

obchodních cílů a umožní sestavení realistického a 

dosažitelného orientačního plánu použití technologií k 

dosažení těchto cílů. 

Enterprise Strategy Business 

Ready Productivity 

10týdenní služba vedená architektem služeb Enterprise a 

podporovaná týmem pro poskytování služeb Microsoft, která 

zákazníkům pomáhá propojit své zaměstnance v rámci podniku, 

identifikovat scénáře obchodní produktivity zajišťující plnění 

strategických cílů, jakož i vytvoření realistického a 

dosažitelného orientačního plánu pro použití technologií k 

dosažení vytčených cílů, to vše v kontextu robustního 

zabezpečení a spolehlivosti. 

 

Poznámka:  označuje položky, které mohou být uvedeny na vaší objednávce práce. 
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2.2 Popisy balíčků 

2.2.1 Program Enterprise Strategy 

Program Enterprise Strategy lze zakoupit jako balíček (kombinace služeb), nebo jako individuální moduly 

služeb. Zahrnuté výhody a moduly programu jsou popsány v oddílu 2.3 „Program Enterprise Strategy a 

popis služeb”. 

Balíčky 

 Enterprise Strategy Connect 

Položka Zahrnuté služby 

Architekt Microsoft Celkem až 400 hodin služeb architekta Microsoft a týmu pro 

poskytování služby Enterprise ročně. 

Moduly služby Enterprise 

Strategy 

Až tři z devíti modulů služeb Enterprise Strategy popsaných v oddíle 

2.3.2 „Moduly služby Enterprise Strategy“, které byly vámi odsouhlaseny 

a zdokumentovány v plánu poskytování služeb. 

Výhody programu 

Plán poskytování služeb 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 

 Enterprise Strategy Foundation 

Položka Zahrnuté služby 

Architekt Microsoft Celkem až 800 hodin služeb architekta Microsoft a týmu pro 

poskytování služby Enterprise ročně. 

Moduly služby Enterprise 

Strategy 

Jakákoli kombinace devíti modulů služby Enterprise Strategy popsaných 

v oddíle 2.3.2 „Moduly služby Enterprise Strategy”, které byly vámi 

odsouhlaseny a zdokumentovány v plánu poskytování služeb. 

Výhody programu 

Plán poskytování služeb 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 

 Enterprise Strategy Portfolio 

Položka Zahrnuté služby 

Architekt Microsoft Celkem až 1600 hodin služeb architekta Microsoft a týmu pro 

poskytování služby Enterprise ročně. 

Moduly služby Enterprise 

Strategy 

Jakákoli kombinace devíti modulů služby Enterprise Strategy popsaných 

v oddíle 2.3.2 „Moduly služby Enterprise Strategy”, které byly vámi 

odsouhlaseny a zdokumentovány v plánu poskytování služeb. 

Výhody programu 

Plán poskytování služeb 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 
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Jednotlivé moduly 

Můžete si zakoupit jakoukoli kombinaci modulů služby Enterprise Strategy popsaných v oddíle 2.3.2 

„Moduly služby Enterprise Strategy”, které si můžete vybrat podle svých požadavků. 

Položka Zahrnuté služby 

Architekt Microsoft Služby architekta Microsoft Enterprise v počtu hodin uvedeném na vaší 

objednávce práce. 

Moduly služby Enterprise 

Strategy 

Poskytnutí jednoho nebo více modulů služeb Enterprise Strategy 

popsaných v oddíle 2.3.2 „Moduly služby Enterprise Strategy“ podle vaší 

objednávky práce. 

 

2.2.2 Enterprise Strategy Business-Ready Engagement: Cloud (BRC), Mobile (BRM) nebo 

Productivity (BRP) 

Balíčky 

 ESP Business Ready engagement 

Položka Zahrnuté služby 

Architekt Microsoft Celkem až 480 hodin služeb architekta Microsoft a týmu pro 

poskytování služby Enterprise. 

Modulární balíčky 

Pomáhají zákazníkovi v postupné realizaci velkých plánů, ve sledování 

výpočtu hodnoty a rozdílů GRCP (řízení, rizika, dodržování předpisů) k 

řešení, a v sestavení transformačního plánu k realizaci obchodní vize. 

Příslušné moduly služeb jsou služby poskytované za pevnou cenu s 

definovanými výsledky, které se zaměřují na konkrétní zvolenou 

technologickou doménu nebo na pracovní zátěž dokumentovanou v 

plánu poskytování služeb, a to konzistentním rozfázovaným způsobem:  

 Stanovení priorit. Pracovníci společnosti Microsoft pomohou 

zákazníkovi s identifikací odvětvových obchodních scénářů, se 

stanovením jejich priorit a s posouzením připravenosti zákazníka.  

 Naplánování. Pracovníci společnosti Microsoft zajistí výběr 

architektury a doporučení pro scénáře, obchodní případy a 

prototypové návrhy s vyšší prioritou. 

 Provedení. Zákazníkovi bude předložen plán, který bude 

obsahovat informace o infrastrukturách řízení, správy rizik a 

dodržování předpisů, tj. orientační plán k dosažení (podle 

vyspělosti IT) požadovaného stavu. 

   

Výhody programu 

Plán poskytování služeb 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 
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2.3 Program Enterprise Strategy a popis služeb 

Ať už si službu Enterprise Strategy kupujete jako balíček, nebo jako jednotlivé moduly služeb, architekt 

služeb Microsoft vám vytvoří a poskytne plán poskytování služeb, který definuje milníky a cíle a zavádí 

procesy, data a pravidla pro sledování postupu proti plánu. Architekt služeb Microsoft bude předkládat 

měsíční aktualizace stavu vašeho pokroku proti plánu a bude řídit tým pro poskytování služeb společnosti 

Microsoft. Tým pro poskytování služby Microsoft může obsahovat pracovníky z center služeb Microsoft a 

z odborných center služeb k doplnění odbornosti nebo k poskytnutí pokynů k doporučeným postupům, 

specializovaného poradenství k technologiím Microsoft a referenčních architektur. 

 

2.3.1 Služby programu Enterprise Strategy 

Pokud si zakoupíte jeden z balíčků definovaných výše, máte po dobu období závazku nárok na následující 

výhody programu: 

Enterprise Strategy Network: Napojení na síť odborníků ze skupin pro výzkum a vývoj společnosti 

Microsoft prostřednictvím architekta Microsoft. 

Enterprise Strategy Library: Bohatá sbírka materiálů včetně informací o odvětvích a srovnávacích 

nástrojích, podnikové a technologické architektury, referenčních modelů a metod. 

2.3.2 Moduly služby Enterprise Strategy 

Níže jsou uvedeny dostupné moduly služeb:  

 Seminář informující o užitné hodnotě: Seminář, jehož cílem je aktéry v oblasti obchodu a IT provést 

procesem nápadů a inovací za účelem identifikace scénářů, které vytvářejí příležitosti hodnot pro růst 

obchodu a přilákání nových zákazníků.  

 

 Plán hodnoty pro smlouvu Enterprise: Poskytuje orientační plán a pro iniciativy posuzující užitnou 

hodnotu vašich investic do softwaru a zařízení od společnosti Microsoft zahrnuje řadu doporučení ke 

zkrácení doby nasazení a plného zavedení těchto investic. 

 

 Optimalizace portfolia:  

 Optimalizace portfolia projektů: Sestava založená na hodnocení vašeho portfolia IT (včetně 

možností, služeb IT a stávajícího programu nebo portfolia projektů), která identifikuje příležitosti 

využití zařízení a služeb společnosti Microsoft k racionalizaci specifických portfolií v kontextu vaší 

aktuální obchodní strategie. 

 Optimalizace portfolia aplikací: Sestava založená na posouzení portfolia softwarových aplikací, 

analýze charakteristik zátěže a architektuře řešení, která poskytuje doporučení pro budoucí šíření 

cílových aplikací včetně doplňků aplikací provozovaných vzdáleně. 

 

 Volby architektury a doporučení: Dokument obsahující definici architektury a doporučení v rámci 

podniku, která se věnují realizovatelným možnostem architektury vyhodnoceným na základě zásad 

architektury v rámci programu, standardů IT a omezení. 

 

 Hodnotový plán: Podrobný plán programu, průvodce přijetím a změnami, přehled výkonnostních 

metrik hodnot a plán řízení pro podporu doporučení a orientačního plánu popsaného v části „Volba 

architektury a doporučení“.  
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 Vývoj obchodních případů: Model obchodní hodnoty založený na finanční analýze vašich 

předpokládaných nákladů a kvantifikovatelných výhod pro navržený obchodní scénář. 

 

 Správa zavádění a změn: Modul, jež vám pomůže implementovat plán přijetí a změn (včetně 

komunikačního plánu, plánů připravenosti/školení a plánů podpory), který poskytuje přehled pro přijetí, 

reporting a při zmírňování rizik pro jednu nebo více vašich iniciativ. 

 

 Správa hodnot: Sestava, která měří a sleduje postup iniciativy na základě stanovených klíčových 

indikátorů výkonnosti a interních měřicích systémů (tj. závazky, přehledy výkonnostních metrik a obchodní 

hodnocení). 

 

 Řízení programu, řízení rizik a dodržování předpisů: Infrastruktura, která vám umožňuje sledovat 

stav programu a která poskytuje zprávy na základě definované struktury řízení (např. řídicí výbory a 

hodnotící komise) k podpoře efektivního rozhodování v průběhu životního cyklu programu. 

 

2.4 Vyloučení záruk a omezení 

Poskytování služeb je založeno na následujících vyloučeních záruk a omezeních: 

 Konzultační služby Enterprise Strategy Program zahrnují výhradně poradenství a vedení 

v souvislosti s vaším nasazením a používáním technologií společnosti Microsoft. 

 Podle svého výhradního uvážení se rozhodnete, zda rady, vedení či doporučení společnosti 

Microsoft využijete, či nikoli. 

 Licence k produktům nejsou v konzultačních službách zahrnuty a je nutné je zakoupit zvlášť. 

 Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na výsledky, kterých můžete dosáhnout při 

dodržování rad, vedení nebo doporučení společnosti Microsoft, žádné záruky ani garance. 

 Konzultační služby Enterprise Strategy Program nezahrnují nasazení produktu, řešení 

problémů, podporu při odstraňování vad, kontrolu zdrojového kódu jiného subjektu než 

Microsoft ani konzultace k technickým aspektům a architektuře nad rámec služeb popsaných 

výše. 

 V případě kódu jiného subjektu než Microsoft jsou naše služby omezeny na analýzu pouze 

binárních údajů, například výpisu stavu procesu nebo trasování sítě. 

Pokud budou vzájemně odsouhlaseny návštěvy architektů Microsoft nebo členů týmu pro 

poskytování služeb v místě pracoviště zákazníka, naúčtujeme vám přiměřené cestovní výdaje a 

náklady na bydlení. 

 

2.5 Vaše povinnosti 

Úspěch konzultací a plnění našich povinností závisí na vaší součinnosti v průběhu celé doby, včetně: 

 dostupnosti vašich zástupců, pracovníků IT a prostředků, včetně hardwaru, softwaru, připojení 

k internetu a prostoru pracoviště; 

 vašeho včasného poskytování přesných a úplných informací podle požadavků týmu pro 

poskytování služby; 

 přístupu k informacím o vaší organizaci; 
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 včasného a účinného splnění vám přidělených povinností; 

 včasných rozhodnutí a schválení vaším vedením; 

 úhrady cestovného a dalších výdajů vzniklých vašim zaměstnancům nebo smluvním 

dodavatelům. 
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3 Služby podpory 
3.1 Jak zakoupit 

Podporu Premier Support lze zakoupit jako balíček jednotlivých služeb; dostupné balíčky jsou uvedeny 

níže. 

Služba  Definice 

Podnikové balíčky Kombinace služeb nabízejících podporu pro všechny komerční 

podporované produkty anebo služby online společnosti Microsoft, které 

se používají ve vaší organizaci. K dispozici jsou konfigurovatelné a pevně 

nastavené balíčky. 

Balíčky zacílené na 

vývojáře 

Premier Support for Developers je možnost služby zaměřená na vývoj, 

která pomáhá vašim zaměstnancům při vytváření, nasazování a podpoře 

aplikací vytvořených pomocí technologií společnosti Microsoft. 

Balíčky rozšířeného řešení Balíček služeb podpory, který zahrnuje konkrétní produkt společnosti 

Microsoft nebo zákaznický systém IT. K dispozici s konfigurovatelným 

balíčkem. 

 

Poznámka:  označuje položky, které mohou být uvedeny na vaší objednávce práce.  

3.2 Popisy balíčků 

3.2.1 Podnikové balíčky 

Možnost podnikových balíčků zahrnuje: Konfigurovatelné (připravené na míru vašim požadavkům) nebo 

pevně nastavené balíčky (předem definované služby na stanovené období). 

Konfigurovatelný balíček 

Balíček podpory je přizpůsoben z položek níže tak, aby vyhovoval vašim požadavkům. 

Položka Dostupné služby 

Proaktivní služby Do vašeho balíčku podpory mohou být zahrnuty služby popsané v části 

3.3.1 „Proaktivní služby“ 

Správa poskytování 

služby 

Je součástí všech balíčků. 

Model poskytování a úroveň služby jsou přizpůsobeny podle popisu 

v části 3.3.2 „Správa poskytování služby” 

Reaktivní služby Do vašeho balíčku podpory mohou být zahrnuty služby popsané v části 

3.3.3 „Reaktivní služby” 

Rozšířené služby Do vašeho balíčku podpory mohou být zahrnuty další služby popsané v 

části 3.4 „Rozšířené služby” 
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Pevný balíček 

Na základní úrovni nastavený balíček služeb podpory s jednoletým obdobím. 

Položka Zahrnuté služby 

Proaktivní služby Jedna služba „Risk and Health Assessment Program as a Service (RaaS)“  

Správa poskytování 

služby 

Zahrnuta je základní úroveň služby poskytovaná prostřednictvím 

sdruženého modelu popsaná v části 3.3.2 „Správa poskytování služby”. 

Reaktivní služby Až 20 hodin „podpory řešení problémů“ 

 

 

3.2.2 Rozšířená řešení 

Balíčky rozšířených řešení zahrnují konkrétní produkt společnosti Microsoft nebo zákaznický systém IT. 

Dostupné služby jsou uvedeny níže. 

Položka Popis 

Premier Mission Critical Poskytuje vyšší úroveň podpory pro definovanou sadu produktů 

společnosti Microsoft, které jsou obsaženy ve vašich vysoce důležitých 

obchodních řešeních, a je popsána v části 3.5.1 „Premier Mission Critical”. 

 

3.3 Popis služeb 

V této části jsou popsány položky, ze kterých se skládá váš balíček podpory Premier Support. 

3.3.1 Proaktivní služby 

Proaktivní služby pomáhají předcházet problémům ve vašem prostředí produktů společnosti Microsoft a 

jsou obvykle plánovány před poskytnutím služby, aby byla zajištěna dostupnost prostředků. 

Služby posouzení 

služby posouzení k hodnocení vaší infrastruktury nebo dokumentace podpory a identifikaci příležitostí ke 

zlepšení. 

 Kontrola stavu: Kontrola implementace technologie Microsoft proti našim doporučeným 

postupům. Poskytnutí služby Health Check s vámi naplánuje inženýr společnosti Microsoft, který 

také provede kontrolu, zanalyzuje data a po dokončení sestaví zprávu. 

 Program posouzení rizika a stavu jako služba (RAP as a Service): Automatické posouzení 

implementace technologie Microsoft, při kterém jsou data shromážděna na dálku. Shromážděná 

data jsou analyzována společností Microsoft a následně vám poskytneme zprávu obsahující naše 

zjištění a doporučení k nápravě. 

 Program posouzení rizika a stavu jako služba Plus (RAP jako služba Plus): Je poskytována 

služba RAP as a Service. Po ní následuje seminář optimalizace přizpůsobených systémů ve vašem 

provozu. Tento seminář se zaměří na plánování nápravných opatření a na přenos znalostí. 
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 Posouzení offline: Automatické posouzení implementace technologie Microsoft, při kterém 

jsou data shromážděna vzdáleně nebo inženýrem společnosti Microsoft ve vašem provozu. 

Shromážděná data jsou analyzována společností Microsoft pomocí nástrojů na pracovišti a 

následně vám poskytneme zprávu obsahující naše zjištění a doporučení k nápravě. 

 Program posouzení zabezpečení: Kontrola technických aspektů a procesů zaměřená na to, 

jak vaše organizace poskytuje přístup ke svému výpočetnímu prostředí. Na závěr poskytování 

služby obdržíte zprávu obsahující naši analýzu zjištěných rizik zabezpečení a návod ke snížení 

vašeho profilu rizik. 

Vzdělávací služby 

vzdělávací služby ke zdokonalení technických a provozních dovedností vašich pracovníků poskytujících 

podporu. 

 Chalk Talks: Obvykle jednodenní setkání ve formě lekce nebo ukázky, která zahrnují témata 

zaměřená na produkt a podporu prezentovaná inženýrem společnosti Microsoft, a to buď 

osobně, nebo online. 

 Předplatné na vyžádání: Předplatné poskytuje přístup k sadě online výukových materiálů 

z knihovny seminářů vytvořených inženýry společnosti Microsoft. Předplatné se prodává na bázi 

jednoho účastníka. 

 Webcasty: Vzdělávací relace hostované společností Microsoft poskytované účastníkům 

vzdáleně prostřednictvím internetu. Webcasty lze zakoupit na bázi za každého účastníka nebo na 

základě individuální relace pro vaši organizaci, v závislosti na specifikaci v objednávce práce.  

 Semináře: Pokročilá praktická technická školení, která poskytují široký výběr témat zaměřených 

na podporu a technologii společnosti Microsoft, prezentovaná inženýrem společnosti Microsoft, a 

to buď osobně, nebo online. Semináře lze zakoupit na bázi počtu jednotlivých účastníků nebo 

jako specifickou jednorázovou službu pro vaší organizaci, v závislosti na specifikaci v objednávce 

práce. Semináře nelze nahrávat bez výslovného písemného souhlasu společnosti Microsoft. 

Provozní služby 

Provozní služby pomáhají spravovat problémy a rizika související s osobami, procesy a technologiemi s 

cílem podpořit dosažení obchodních cílů. 

 Lab Services: Pokud je ve vaší oblasti dostupné, společnost Microsoft vám může poskytnout 

přístup k zařízení pro testování za účelem podpory vývoje, porovnávání, testování, vytváření 

prototypů a migrace produktů společnosti Microsoft. 

 Onboarding Accelerator: Přímá spolupráce s inženýrem společnosti Microsoft, který vám 

poskytuje podporu při nasazení, migraci nebo upgradu. Tato služba může zahrnovat pomoc při 

plánování a ověřování dokladu o konceptu nebo výrobní zátěže za použití produktů Microsoft. 

 Proaktivní monitoring: Poskytnutí nástrojů pro monitorování technických operací a 

doporučení k vylepšení vašich procesů správy serverových incidentů. Tato služba vám pomůže 

vytvořit matice incidentů, provést revizi hlavních problémů a vytvořit návrh pro udržitelný tým 

inženýrů. 

 Programy Proactive Operations Program (POP): Hodnocení vašich plánovacích, návrhových, 

implementačních nebo provozních procesů provedené společně s vašimi zaměstnanci proti našim 

doporučeným postupům, provedené ve vašem provozu nebo vzdáleně pracovníkem podpory. 
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 Program Remediation Side by Side: Přímá spolupráce s inženýrem společnosti Microsoft, 

který společně s vámi řeší nedostatky zjištěné během poskytování služby posouzení. Délka 

každého závazku je stanovena po dnech ve vaší objednávce práce a služba je poskytována ve 

spolupráci s vašimi inženýry. 

 Uživatelské proaktivní služby 

Spolupráce s našimi pracovníky na poskytování služeb podle vašich pokynů, osobně nebo online, které 

nejsou jinak popsány v tomto dokumentu. Tyto závazky jsou měřeny a naceňovány ve dnech. 

Uživatelské proaktivní služby jsou zaměřeny na následující oblasti: 

 Služby posouzení  

 Vzdělávací služby 

 Provozní služby  

 Asistence podpory 

Proaktivní služby mohou být prodávány jako množství hodin asistence. Tyto hodiny lze poté vyměnit za 

jednu nebo více proaktivních služeb popsaných výše, a to za aktuální sazby, které vám poskytne váš 

zástupce pro služby společnosti Microsoft. Po naplánování proaktivní služby odečteme od vašeho 

zůstatku příslušný počet hodin asistence zaokrouhlený nahoru na nejbližší hodinu, který bude odpovídat 

denní sazbě nebo pevnému poplatku za službu. Pokud si objednáte jeden typ služby asistence a přejete si 

jej změnit na jiný, můžete tyto již zakoupené hodiny použít na danou alternativní službu, pokud je 

k dispozici a pokud s tím bude souhlasit váš správce poskytování služby. 

3.3.2 Správa poskytování služby 

 Správa poskytování služby 

Všechny balíčky podpory Premier Support jsou koordinovány správcem poskytování služby. V určitých 

oblastech je tato role také definována jako „TAM“ (Technical Account Manager) nebo „SAM“ (Support 

Account Manager). V případě balíčku Premier Support for Developer správu poskytování vaší služby 

zajišťuje správce vývoje aplikací (Appplication Development Manager – ADM) a může být upřesněna na 

základě modelu poskytování, úrovně služby a daného území. Není-li ve vaší objednávce práce uvedeno 

jinak, model poskytování bude určený a úroveň služby bude základní. 

 Application Developer Manager (ADM): 

Pro balíčky zaměřené na vývojáře vaši správu poskytování služby zajišťuje ADM, který disponuje značnými 

znalostmi vývoje a hlubokým pochopením příslušných technologií. Kromě funkce SDM váš ADM bude 

poskytovat rovněž technickou oporu pro vaše konkrétní nasazení přímo vašemu týmu vývojářů a 

softwarových architektů. 

Model poskytování 

Položka Definice 

Sdružený Prováděno vzdáleně skupinou jednotlivců 

Určený Poskytováno na částečný úvazek buď na místě, nebo vzdáleně definovanou 

osobou, která poskytuje služby také jiným zákazníkům podpory Premier Support 

společnosti Microsoft. 
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Vyhrazený Poskytováno buď na místě, nebo vzdáleně definovanou osobou, která se 

zaměřuje výhradně na jednoho zákazníka podpory Premier Support společnosti 

Microsoft. 

Úroveň služby 

Položka Definice 

Základní Zahrnuje obecnou koordinaci a představení služby, plánování poskytování 

služby, hodnocení služby, důležité poradenství k podpoře zabezpečení, řízení 

incidentů a řízení krizových situací a správu informací o službách a odběru 

služeb. 

Standardní Zahrnuje všechny základní služby plus službu počátečního posouzení a 

plánování nápravy. 

Rozšířená Zahrnuje všechny standardní služby plus sledování životního cyklu produktů a 

služeb online společnosti Microsoft, analýzu trendu incidentů a poradenství 

a vedení procesu. 

 

Informace o rozsahu 

Zákazníci, kteří si zakoupí standardní úroveň správy poskytování služeb, mají k dispozici následující 

služby: 

Představení služby: Přehled služeb Premier Support, včetně vysvětlení způsobu výběru a 

plánování proaktivních služeb a ukázky způsobu předávání požadavků na reaktivní podporu a 

využití dostupných nástrojů. 

Plán poskytování služby: Základ vašich služeb Premier Support zahrnující přizpůsobený plán 

služeb, vytvořený ve spolupráci s vaším týmem k určení způsobu a načasování použití služeb. Váš 

plán poskytování služby průběžně monitorujeme a upravujeme podle vašich potřeb. 

Kontroly služby: Průběžně kontrolujeme služby za uplynulé období a oznámíme vám, co bylo 

zajištěno a zdokonaleno, probereme vaši zpětnou vazbu a projednáme případná opatření nebo 

úpravy, které mohou být vyžadovány. Tyto kontroly mohou zahrnovat standardní zprávy o stavu a 

virtuální schůzky nebo setkání v místě pracoviště za účelem aktualizace stavu (pokud je schválena 

cesta na pracoviště). Máte-li služby online, budou vaše kontroly služby zahrnovat stav požadavků 

na služby a incidenty služeb, jakož i informace o době provozu. K dispozici je také přizpůsobení 

služby kontroly. Tato položka však může vyžadovat další nákup v závislosti na úrovni správy 

poskytování služby, která je zahrnuta ve vámi zakoupených službách.  

Poradenství v rámci podpory zabezpečení: Oznámení o důležitých bulletinech zabezpečení 

vydaných společností Microsoft. Pokud máte určeného nebo vyhrazeného správce poskytování 

služby, pomůže vám vyhodnotit dopad těchto informací na vaši infrastrukturu IT. 

Správa incidentů: Dohled vykonávaný vaším správcem poskytování služby nad incidenty podpory 

za účelem zajištění včasného vyřešení a vysoké kvality poskytované podpory. Může zahrnovat 

vývoj plánů reakce na incident, identifikaci primárního kontaktu pro aktualizace informací o stavu 

v průběhu incidentů a zajištění analýzy příčiny po výskytu incidentu. Máte-li služby online, může 

zahrnovat souhrn příčin incidentu a smlouvu o úrovni služeb (SLA). 
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Krizové řízení: Nepřetržité řešení problémů a komunikace ze strany správce poskytování služby a 

manažerů pro kritické situace během situací, které významným způsobem ovlivňují vaše 

podnikové činnosti. 

Informační služby: Poskytování bulletinů, webových stránek a dalších prostředků zaměřujících se 

na produkty a služby společnosti Microsoft týkající se vašeho prostředí. Může zahrnovat podporu 

a provozní informace o technologiích společnosti Microsoft, nástroje pro odstraňování problémů 

a odkazy na články ve znalostní databázi. 

Správa odběru služby: Pro zákazníky se službami online pracovníci správy poskytování služby 

poskytnou asistenci při eskalaci problémů, které se týkají vašich odběrů služeb online, a 

poskytnou také odpovědi na otázky týkající se fakturace, zajišťování účtu a kreditu SLA. 

Zákazníci, kteří si zakoupí standardní úroveň správy poskytování služeb, získají služby základní úrovně a 

dále tyto služby: 

Počáteční posouzení: Hodnocení v rámci zjišťování pro identifikaci potřeb služby v rámci 

prostředí operací IT, které vám pomůže vytvořit proveditelný plán, se kterým dosáhnete 

požadovaného stavu vašeho IT prostředí. Zákazníkům se službami online pracovníci správy 

poskytování služby analyzují místní infrastrukturu požadovanou pro připojení uživatelů ke službě 

online. Pracovníci správy poskytování služby společně s vašimi zaměstnanci dále zdokumentují 

rizika, která mohou mít vliv na vaše připojení, a navrhnou potenciální opatření. 

Plánování nápravy: Sloučení akcí pro vylepšení, které jsou vyžadovány na základě zjištění 

provedených proaktivních hodnocení. Tato zjištění budou v rámci vašeho plánu poskytování 

služeb zdokumentována ve formě rad ke zlepšení se související nápravou. Na tento krok navážou 

naplánované kontroly služby. 

 Správa poskytování služby na pracovišti: K dispozici jsou návštěvy vašeho správce 

poskytování služby na pracovišti a může se na ně vztahovat dodatečný poplatek. Tato služba 

závisí na dostupnosti prostředků společnosti Microsoft. 

Zákazníci, kteří si zakoupí rozšířenou úroveň správy poskytování služeb, získají služby základní a 

standardní úrovně, a dále tyto služby: 

Informovanost o životním cyklu produktu/služeb online společnosti Microsoft: Pravidelné 

zprávy o vývoji v rámci organizace společnosti Microsoft a upozornění na jakékoli aktualizace 

v průběhu životního cyklu produktu společnosti Microsoft nebo na plán, který se může vztahovat 

na vaši organizaci a může pro ni být prospěšný. Pro objednávky práce Online Enabled vám 

pracovníci správy poskytování služby poskytnou měsíční (či s potřebnou frekvencí) přehled o 

upgradech služby a plánovaných výpadcích pro odebírané služby online. 

Analýza trendu incidentů a související poradenství: Jedno nebo více posouzení historie 

incidentů se zaměřením na osoby, procesy a technologická hlediska incidentů, které mají velký 

dopad na firmu, které jste nám nahlásili a které zahrnují technologii podporovanou společností 

Microsoft. Výsledkem tohoto posouzení budou mimo připravenosti osob či změn technologií 

doporučení ohledně činností ke zlepšení provozu. To vše s cílem pomoci vám snížit náklady na 

provoz IT. 

Vedení v rámci procesu: Budou poskytnuty základní informace k doporučeným postupům. 
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3.3.3 Reaktivní služby 

Reaktivní služby mohou zahrnovat jakoukoli kombinaci následujících služeb: 

 Podpora řešení problémů): Asistence při problémech s určitými symptomy, ke kterým dojde během 

užívání produktů společnosti Microsoft, pokud lze důvodně očekávat, že příčinou problémů jsou produkty 

společnosti Microsoft. Definice závažnosti, naše odhadované doby první reakce a požadavky na 

předložení jsou uvedeny v části „Tabulka: Reakce na incidenty.” 

Podpora řešení problémů je účtována hodinově. Hodiny jsou odečteny z předplacených hodin uvedených 

ve vaší objednávce práce. Pokud určíme, že problém podpory je chyba v produktu, nebudeme vám hodiny 

za řešení problémů odečítat. Pokud všechny předplacené hodiny vyčerpáte v okamžiku, kdy řešíme 

konkrétní problém, naúčtujeme vám naše úsilí k vyřešení incidentu zpětně a než budeme reagovat na 

další incidenty, je nutné zakoupit další hodiny řešení problémů. Na vaši žádost budeme spolupracovat 

s jinými dodavateli softwaru, kteří jsou třetí stranou, abychom vyřešili složité problémy způsobené 

nekompatibilitou produktů různých dodavatelů. Za podporu svého produktu však nese odpovědnost třetí 

strana. 

Podle potřeby podpora řešení problémů pro služby online. Zakoupené hodiny řešení problémů nebudou 

odečteny v případě incidentů založených pro tyto technologie. 

Závažnost incidentu určuje úroveň reakce společnosti Microsoft, odhadovanou dobu první reakce a vaše 

povinnosti. Vaší povinností je určit obchodní dopady na vaši organizaci. Společnost Microsoft na základě 

konzultace s vámi určí vhodnou úroveň závažnosti. Můžete si vyžádat změnu úrovně závažnosti v průběhu 

incidentu, pokud obchodní dopad vyžaduje změnu na nižší nebo na vyšší závažnost.  

Tabulka: Reakce na incidenty 

Závažnost a situace Naše očekávaná reakce Vaše očekávaná reakce 

Závažnost 1 

Katastrofický dopad na 

firmu: 

 Úplná ztráta hlavního podnikového 

procesu a práce nemůže rozumně 

pokračovat. 

 Vyžaduje okamžitou pozornost. 

 První telefonická reakce do 

jedné hodiny nebo dříve 

 Naši zaměstnanci se co 

nejdříve dostaví na vaše 

pracoviště 

 Přiřazen manažer pro 

kritické situace1 

 Nepřetržité úsilí 24 h/7 dní 

v týdnu2 

 Rychlá eskalace uvnitř 

společnosti Microsoft 

produktovým týmům 

 Oznámení situace našim 

výkonným manažerům 

 Oznámení situace vašim 

výkonným manažerům 

 Přiřazení příslušných 

zaměstnanců, aby bylo 

možné zajistit nepřetržité 

úsilí2 

 Rychlý přístup a reakce 

osoby s oprávněním k řízení 

změn 

 Oznámení pouze 

telefonicky 

Závažnost A 

Kritický dopad na firmu: 

 Významná ztráta nebo zhoršení 

úrovně služeb 

 Vyžaduje pozornost do jedné 

hodiny 

 První telefonická reakce do 

jedné hodiny nebo dříve 

 Naši zaměstnanci se podle 

potřeby dostaví na vaše 

pracoviště 

 Přiřazen manažer pro 

kritické situace1 

 Přiřazení příslušných 

zaměstnanců, aby bylo 

možné zajistit nepřetržité 

úsilí2 

 Rychlý přístup a reakce 

osoby s oprávněním k řízení 

změn 
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Závažnost a situace Naše očekávaná reakce Vaše očekávaná reakce 

 Nepřetržité úsilí 24 h/7 dní 

v týdnu2 

 Oznámení situace našim 

vedoucím manažerům 

 Oznámení situace vašemu 

managementu 

 Oznámení pouze 

telefonicky 

Závažnost B 

Střední dopad na firmu: 

 Střední ztráta nebo zhoršení kvality 

služeb, ale práce mohou přiměřeně 

na snížené úrovni pokračovat 

 Vyžaduje pozornost do 2 

pracovních hodin4 

 První telefonická reakce do 

dvou hodin nebo dříve 

 Úsilí pouze během pracovní 

doby3,4 

 Přiřazení příslušných 

zaměstnanců, kteří 

odpovídají úsilí společnosti 

Microsoft 

 Přístup a reakce osoby 

s oprávněním k řízení změn 

do čtyř pracovních hodin 

 Oznámení telefonicky nebo 

na webu 

Závažnost C 

Minimální dopad na 

firmu: 

 Služba v podstatě funguje 

s menšími nebo žádnými 

omezeními 

 Vyžaduje pozornost do čtyř 

pracovních hodin4 

 První telefonická reakce do 

čtyř hodin nebo dříve 

 Úsilí pouze během pracovní 

doby4 

 Přesné kontaktní údaje 

vlastníka případu 

 Reakce do 24 hodin 

 Oznámení telefonicky nebo 

na webu 

1 Úkolem manažerů pro kritické situace je podpora rychlého řešení problémů zpracováním, eskalací a koordinací případu a zajištěním vhodných prostředků. 
2 Pokud nezajistíte dostatečný počet zaměstnanců nebo nebudete dostatečně reagovat, abychom mohli pokračovat v řešení problému, můžeme být nuceni snížit stupeň 

závažnosti. 
3 Nepřetržité úsilí v případě závažnosti B je momentálně dostupné v Kanadě, Střední a Jižní Americe, Karibské oblasti, ve Velké Británii a v USA, pokud se zákazník z využívání 

nepřetržitých služeb neodhlásí. Podrobné informace vám poskytne váš správce poskytování služeb. 
4 Pracovní doba se obecně definuje od 9:00 do 17:30 místního času, s výjimkou státních svátků a víkendů. Pracovní doba se může ve vaší zemi mírně lišit. 

 

 Podpora v místě pracoviště zákazníka: V rámci reaktivní podpory v místě zákazníka získáte asistenci 

na svém pracovišti. Tato služba podléhá dostupnosti pracovníků společnosti Microsoft a může se na ni 

vztahovat dodatečný poplatek za každou návštěvu pracoviště. 

 Podpora vývoje: Podpora při vytváření a vývoji aplikací na platformě Microsoft, které zahrnují 

technologie společnosti Microsoft, se zaměřením na vývojové nástroje společnosti Microsoft a 

technologie, prodávána jako počet hodin uvedený na vaší objednávce práce. 

 Poradenské služby: Telefonická podpora v případě krátkodobých (obvykle 6 hodin nebo méně) a 

nepředvídatelných problémů pro profesionály v oblasti IT a vývojáře. Poradenské služby mohou zahrnovat 

poradenství, návody, analýzu hlavní příčiny a předávání znalostí s cílem pomoci vám implementovat 

technologie společnosti Microsoft tak, aby nenastaly běžné problémy s podporou a snížila se 

pravděpodobnost výpadku systému. Poradenské služby jsou prodávány jako počet hodin uvedený na vaší 

objednávce práce. 

3.4 Rozšířené služby 

Položky, které jsou popsány v této části, jsou dostupné ve formě dodatků, rozšíření a úprav vašeho balíčku 

podpory Premier Support za dodatečný poplatek. 



Popis služeb Služby podpory 

Page 17 

3.4.1 Balíčky Accelerate 

 Balíčky Accelerate: Skládají se z předem vybraných proaktivních služeb, které jsou popsány v oddílu 

3.3.1. Poskytují se v obvyklém pořadí k zajištění obchodních záměrů zákazníka. Informace o službách 

zahrnutých v konkrétních balíčcích a o posloupnosti jejich poskytování vám poskytne pracovník 

poskytování služeb. Každý balíček Accelerate obsahuje úvod do služby pro tyto účely: 

 Definování kritérií úspěšnosti a časového rozvrhu dodávky 

 Identifikace cílového prostředí 

 Představení rolí a kompetencí 

 Projednání výběru proaktivních služeb, jež mají být dodány 

3.4.2 Inženýrství pro určené produkty a služby 

 Inženýrství pro určené produkty a služby: Praktická preventivní podpora dostupná během běžné 

pracovní doby pro podporu konkrétních produktů a technologií společnosti Microsoft, které s vámi byly 

dohodnuty a jsou uvedeny na vaší objednávce práce. Služby inženýrství pro určené produkty a služby se 

kupují ve formě bloku hodin předem a v průběhu využívání odečítáme hodiny z vašeho účtu. Pracovníci 

inženýrství pro určené produkty a služby budou alokováni a bude jim přiřazena priorita podle dohody 

obou stran během úvodního setkání k plnění závazku. Příslušné informace budou zdokumentovány a 

budou vám poskytnuty v rámci plánu poskytování služeb. 

Služby inženýrství pro určené produkty a služby jsou zaměřeny na následující oblasti: 

 pomoci vám vyvinout a implementovat strategie k zabránění budoucím incidentům a zvýšení 

systémové dostupnosti vašich zahrnutých technologií společnosti Microsoft; 

 pomoci vám určit hlavní příčinu opakovaných incidentů a poskytnout doporučení k zabránění 

budoucích narušení určených technologií společnosti Microsoft; 

 získat obsáhlý přehled o aktuálních a budoucích požadavcích vaší firmy a konfiguraci 

prostředí vašich informačních technologií; 

 proaktivně dokumentovat doporučení ohledně užívání výstupů souvisejících s podporou 

Premier Support (například kontrol podpory, kontrol stavu, seminářů, programů 

pro posouzení rizik atd.); 

 zajistit konzistenci vašich provozních činností a činností v rámci nasazení s plánovanými a 

aktuálními implementacemi technologií společnosti Microsoft; 

 zdokonalit technické a provozní dovednosti vašich pracovníků poskytujících podporu; 

 podporovat a napomáhat vytváření a spravování dokumentace pro konkrétní zákazníky za 

účelem podpory konfigurace vašeho prostředí, obnovení při zhroucení, topologie sítě atd. pro 

určené technologie společnosti Microsoft. 

3.4.3 Podpora Custom Support 

 Podpora Custom Support: Podpora Custom Support poskytuje omezenou průběžnou podporu pro 

vybraný počet balíčků produktů a služeb, které podle zásad podpory společnosti Microsoft 

(http://support.microsoft.com/lifecycle) dosáhly konce životního cyklu. Balíčky produktů anebo služeb (a 

jejich verze), pro které jste si zakoupili podporu Custom Support, budou uvedeny na vaší objednávce 

práce. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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Poplatky programu Custom Support se vypočítávají, jako byste se zaregistrovali k prvnímu dni, ke kterému 

byl program k dispozici (tj. pokud je program Custom Support pro Windows Server 2003 SP2 dostupný od 

15. července 2015, ale vy se zaregistrujete až 13. října 2015, váš poplatek za program se vypočítává od 15. 

července 2015). Poplatky za registraci do programu Custom Support se nevracejí a nelze je převádět mezi 

podporou Custom Support Standard a Custom Support Essentials. 

Předpoklady a omezení pro konkrétní služby: 

 K podpoře žádosti o služby Custom Support nebo o opravu hotfix je vyžadována aktuální 

smlouva programu Premier s dostatečnými hodinami reaktivních služeb pro podporu řešení 

problémů. Pokud platnost vaší smlouvy o podpoře Premier vyprší nebo je smlouva ukončena, 

služba Custom Support bude ukončena ke stejnému datu. 

 Před obdržením podpory Custom Support musíte pro zaregistrované produkty uvedené ve 

vaší objednávce práce nainstalovat a spustit nejnovější aktualizaci Service Pack. 

 Chcete-li se podílet na podpoře Custom Support pro zaregistrovaný produkt (produkty) a 

přistupovat k bulletinům a aktualizacím pro zabezpečení, musíte poskytnout podrobnější plán 

migrace s počty zařízení/instancí, kvartálními milníky nasazení a datem dokončení migrace. 

Pokud tento plán migrace neposkytnete, je možné, že nebudete schopni přistupovat k 

výstupům podpory Custom Support. 

 Pro účely podpory Custom Support označuje pojem „zařízení“ jakoukoli instanci, fyzickou 

nebo virtuální, na které chce zákazník nasadit aktualizaci zabezpečení pro určitý produkt. 

Počet zařízení se bude rovnat počtu nasazení bezpečnostní aktualizace nebo opravy hotfix 

namísto počtu fyzických zařízení. 

 Není-li písemně dohodnuto jinak, služba Custom Support zahrnuje pouze anglickou verzi 

zaregistrovaných produktů. Pokud se obě strany dohodnou na podpoře v jiném jazyce než 

angličtině, mohou být doby podpory prodlouženy tak, aby bylo možné zajistit překlad (pro 

který mohou platit poplatky za lokalizaci). 

 Aktualizace zabezpečení, které jsou zahrnuty do registračního poplatku, jsou určeny na 

základě typu zakoupené služby Custom Support a zaregistrovaného produktu podle popisu 

níže: 

o Custom Support Standard: Poskytuje podporu pro produkty s datem ukončení 

podpory před 1. lednem 2010 a zahrnuje aktualizace pro chyby zabezpečení 

definované centrem Microsoft Security Response Center (MSRC) jako kritické nebo 

důležité. 

o Custom Support Standard: Poskytuje podporu pro produkty s datem ukončení 

podpory po 1. lednu 2010 a zahrnuje aktualizace pro chyby zabezpečení definované 

centrem MSRC jako kritické. Za dodatečný poplatek můžete mít možnost si zakoupit 

aktualizace zabezpečení pro chyby, které centrum MSRC vyhodnotilo jako důležité. 

o Custom Support Essentials: Za dodatečný poplatek na zařízení a opravu si můžete 

zakoupit aktualizace zabezpečení, které centrum MSRC vyhodnotilo jako kritické. 

Aktualizace zabezpečení, které jsou označeny jako důležité, nejsou k dispozici. 
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 Minimálním obdobím podpory Custom Support je jedno čtvrtletí. Zákazníci se mohou 

odhlásit od programu Custom Support čtvrtletně s výpovědní lhůtou minimálně 14 dnů před 

datem vystavení další faktury.  

 Za další poplatek mohou být také k dispozici jiné opravy než opravy zabezpečení (například 

pro problémy s časovým pásmem nebo s letním časem).  

 Aktualizace zabezpečení a opravy hotfix nesmí být bez našeho písemného souhlasu 

distribuovány třetím stranám, které nejsou afilacemi. 

 Podpora Custom Support nezahrnuje možnost požadavku dalších funkcí nebo změn 

provedení ani podporu v rámci záruky. 

 Ačkoli vynakládáme komerčně přiměřené úsilí k reakci na vaše žádosti o opravy hotfix, 

uznáváte, že existují případy, kdy aktualizaci zabezpečení nebo opravu mimo hotfix, včetně 

kritických a důležitých aktualizací zabezpečení, nelze poskytnout.  

 Všechny požadavky na podporu řešení problémů musí být podávány telefonicky vašimi 

určenými kontaktními osobami. 

 Pořizujete-li podporu Custom Support přímo od společnosti Microsoft, můžete používat 

opravy hotfix, které se netýkají zabezpečení, a aktualizace zabezpečení pro příslušný 

registrovaný produkt (produkty) včetně registrovaného produktu (produktů) pořízených 

prostřednictvím multilicenčních programů společnosti Microsoft nebo prostřednictvím 

licenční smlouvy Service Provider. 

 Partneři hostující systém Windows Server v rámci programu dle licenční smlouvy Services 

Provider (SPLA) nejsou oprávněni k zakoupení podpory Custom Support pro sebe ani pro své 

zákazníky.  

 Pro řešení zaměřující se na partnery platí následující: 

o Opravy hotfix a aktualizace zabezpečení vydané vám společností Microsoft v rámci 

podpory Custom Support jsou určeny výlučně pro vaše vnitřní účely, nemáte-li 

uzavřen účinný dodatek o subdodavatelském zajištění služeb podpory společnosti 

Microsoft.  

o Licenční práva poskytnutá k aktualizacím zabezpečení a opravám hotfix jsou omezena 

na interní obchodní činnost jednotlivých zákazníků uvedených ve formuláři Další 

distribuce oprav hotfix v rámci programu Custom Support a nejsou určeny k další 

distribuci.  

o Ceny poskytnuté zákazníkům platí pro každého jednotlivého zákazníka uvedeného ve 

formuláři Další distribuce vlastních oprav hotfix, který je připojen k dodatku o 

subdodavatelském zajištění služeb podpory společnosti Microsoft. Částka, kterou jste 

povinni uhradit společnosti Microsoft, se rovná součtu všech cen za každého 

jednotlivého zákazníka uvedeného ve formuláři Další distribuce vlastních oprav hotfix, 

a neurčuje se sečtením všech vašich zákazníků. 

o Partneři mohou aktualizace zabezpečení a opravy hotfix ve svém hostovaném 

prostředí používat pouze k vlastnímu prospěchu a nesmějí je distribuovat dalším 

osobám.  
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3.4.4 Rozšířená podpora ve formě oprav hotfix 

 Rozšířená podpora ve formě oprav hotfix: V rámci rozšířené podpory ve formě oprav hotfix můžete 

požádat o jiné opravy hotfix než opravy zabezpečení pro software společnosti Microsoft, který byl zařazen 

do rozšířené fáze podpory definované na adrese http://support.microsoft.com/lifecycle. 

Předpoklady a omezení pro konkrétní služby: 

 K podpoře žádosti o služby Custom Support nebo o opravu „hotfix“ je vyžadována aktuální 

smlouva programu Premier s dostatečnými hodinami podpory řešení problémů. Pokud 

platnost vaší smlouvy o podpoře Premier vyprší nebo je smlouva ukončena, rozšířená 

podpora ve formě oprav hotfix bude ukončena ke stejnému datu. 

 Ačkoli vynakládáme komerčně přiměřené úsilí k reakci na vaše žádosti o opravy hotfix, 

uznáváte, že existují případy, kdy opravu hotfix zabezpečení, nelze poskytnout.  

 Opravy hotfix jsou určeny k řešení konkrétního problému a nejsou testovány na regresi. 

 Opravy hotfix nesmí být bez našeho písemného souhlasu distribuovány třetím stranám, které 

nejsou afilacemi. 

 Doba doručení oprav hotfix pro verze zaregistrovaného produktu uvedeného ve vaší 

objednávce práce, které jsou v jiném jazyce než angličtině, se mohou lišit a může být nutné 

uhradit poplatky za lokalizaci. 

 V okamžiku žádosti o opravu hotfix musí být v rámci vaší objednávky práce k dispozici hodiny 

podpory řešení problémů. 

 Nebudeme poskytovat přidané funkce, aktualizace a změny provedení. Budeme řešit pouze 

problémy v zaregistrovaném produktu, které způsobují jeho chybu, ztrátu dat nebo jinak 

podstatným způsobem zhoršují zdokumentované funkce produktu. 

3.4.5 Premier Ultimate 

Premier Ultimate: Mění služby dostupné v rámci reaktivních služeb k poskytování potřebné podpory 

řešení problémů. 

Předpoklady a omezení pro konkrétní služby: 

 Služba Premier Ultimate je omezena na počet kontaktních osob uvedený v objednávce práce. 

 Pro účely zachování registrace v programu Premier Ultimate souhlasíte, že vynaložíte 

komerčně přiměřené úsilí k opravě problémů zjištěných na základě posouzení iniciovaného 

vámi nebo společností Microsoft, a to do 30 dnů od vytvoření shrnutí posouzení. 

 Každá strana může ukončit smlouvu ke službě Premier Ultimate na základě písemné výpovědi 

zaslané 30 dní předem, pokud druhá strana neopraví problémy, nebo na základě písemné 

výpovědi zaslané 60 dní předem. 

 Zákazníci služby Premier Ultimate, kteří službu ukončí před koncem období, získají za 

nevyužité služby poměrnou refundaci, pokud služba nebyla ukončena z důvodu nezajištění 

opravy. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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3.4.6 Third Tier Support 

 Third Tier Support: Přímý přístup k nejzkušenějším odborníkům společnosti Microsoft v definované 

oblasti nebo oblastech produktů, kteří reagují na vaše požadavky na řešení problémů s technologiemi 

společnosti Microsoft uvedenými ve vaší objednávce práce. 

Předpoklady a omezení pro konkrétní služby: 

 Požadavky na řešení problémů zasílané týmu podpory Third Tier Support mohou pro řešení 

vyžadovat prostředky od profesionálů standardní produktové podpory, ačkoli primární 

odpovědnost za požadavek nese tým podpory Third Tier Support. 

 Hodiny podpory Third Tier Support můžete použít na standardní služby řešení problémů. 

Hodiny podpory řešení problémů však nelze použít na požadavky na podporu Third Tier 

Support. 

 Pracovní doba týmu podpory Third Tier Support a dostupnost této služby na trhu se 

v jednotlivých zemích liší. Podrobné informace vám poskytne váš správce poskytování služeb. 

 Tato služba vyžaduje registrační poplatek, doplňuje vaše hodiny podpory řešení problémů a 

není dostupná na všech trzích. 

3.5 Rozšířená řešení 

Balíčky rozšířených řešení poskytují dodatečnou podporu pro konkrétní produkt společnosti Microsoft 

nebo zákaznický systém IT.  

3.5.1 Premier Mission Critical 

 Premier Mission Critical (PMC): Poskytuje vyšší úroveň podpory pro definovanou sadu produktů 

společnosti Microsoft, které tvoří vaše důležité obchodní řešení, podle vaší objednávky práce. Služba PMC 

poskytuje přizpůsobený program služeb podpory, je k dispozici za dodatečný poplatek a je definována 

v příloze, na kterou odkazuje vaše objednávka práce. 

3.6 Řešení zaměřená na partnery 

 Řešení zaměřená na partnery: Toto řešení pro partnery společnosti Microsoft poskytuje zákazníkům 

partnera přístup ke službám podpory, jak jsou popsány v dodatku o subdodavatelském zajištění služeb. 

Takové služby poskytne vaším jménem společnost Microsoft. Tato služba je k dispozici pouze partnerům 

společnosti Microsoft, kteří mají uzavřen účinný dodatek o subdodavatelském zajištění služeb podpory 

společnosti Microsoft. Další informace získáte od svých zástupců pro služby společnosti Microsoft. 

 

3.7 Další podmínky a ujednání 

Všechny služby Premier Services jsou poskytovány na základě následujících předpokladů: 

 Může být vyžadováno, abyste na základě našeho požadavku provedli určení problému a jeho 

řešení. Tyto činnosti mohou zahrnovat trasování sítě, zachycení chybových zpráv, 

shromáždění informací o konfiguraci, změnu konfigurace produktů, instalaci nových verzí 

softwaru nebo nových komponent či úpravu procesu. 
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 Vaší povinností je zálohování dat a rekonstrukce ztracených či pozměněných souborů 

v důsledku katastrofického selhání. Vaší povinností je také implementace postupů nezbytných 

k zajištění integrity a zabezpečení vašeho softwaru a dat. 

 Nebude-li písemně stanoveno jinak, všechny vaše služby umístěné v zemi uvedené ve vaší 

objednávce práce jsou poskytovány vzdáleně. Pokud jsou služby umístěné ve více než jedné 

zemi, obdržíte služby od přiřazeného správce poskytování globálních služeb a případně také 

od pracovníků služeb v jednotlivých místech globálních služeb. Služby, které budou 

poskytnuty v jednotlivých určených místech globálních podpory, jsou popsány v objednávce 

práce. 

 Pokud budou vzájemně odsouhlaseny návštěvy v místě pracoviště zákazníka, ale nebudou 

předplaceny, naúčtujeme vám přiměřené cestovní výdaje a náklady na bydlení nebo na vaši 

žádost odečteme ekvivalentní počet hodin podpory řešení problémů, které tyto výdaje 

pokryjí. 

 Pokud se vaše společnost s námi písemně nedohodne jinak, všechny služby jsou poskytovány 

v jazyce, kterým se mluví v místě společnosti Microsoft, kde jsou služby zajišťovány, nebo 

v angličtině. 

 Není-li v objednávce práce nebo v dokladu k tomuto popisu služeb stanoveno jinak, či pokud 

to není výslovně vyloučeno na webu Microsoft Premier Online na adrese 

http://microsoft.com/licensing/contracts, poskytneme podporu pro všechny verze komerčně 

vydávaných a obecně dostupných produktů společnosti Microsoft uvedených na seznamu 

produktů, který společnost Microsoft zveřejňuje na adrese http://premier.microsoft.com (nebo 

na následnickém webu, jejž společnost Microsoft určí). Podpora oprav hotfix nesouvisejících 

se zabezpečením není k dispozici pro produkty společnosti Microsoft, které byly zařazeny do 

rozšířené fáze podpory definované na adrese http://support.microsoft.com/lifecycle, pokud 

jste si takovou podporu nezakoupili podle popisu v tomuto popisu služeb jako rozšířenou 

podporu ve formě oprav hotfix nebo v příloze přiložené k vaší objednávce práce. 

 Není-li v přiloženém dokladu uvedeno jinak, podpora pro předběžné verze a betaverze 

produktů není poskytována. 

 Všechny služby, včetně dalších služeb zakoupených během doby platnosti objednávky práce, 

propadnou, pokud nebudou během období platnosti příslušné objednávky práce využity. 

 Pokud jste si objednali jeden typ služby a přejete si jej změnit na jiný, můžete použít 

ekvivalentní hodnotu na alternativní službu, pokud je k dispozici a pokud s tím bude souhlasit 

váš správce poskytování služby. 

 Plánování služeb závisí na dostupnosti pracovníků a semináře mohou být zrušeny, pokud není 

splněn požadavek minimálního počtu zaregistrovaných účastníků. 

 Na základě vaší žádosti můžeme za účelem analýzy potíží přistupovat k vašemu systému 

prostřednictvím vzdáleného připojení. Naši pracovníci budou přistupovat pouze k systémům, 

ke kterým jim poskytnete oprávnění. Pro využití asistence formou vzdáleného připojení nám 

musíte poskytnout příslušný přístup a potřebné vybavení. 

 Pokud požádáte o zrušení naplánované služby, společnost Microsoft je oprávněna odečíst si 

poplatek za zrušení, a to až do výše 100 % ceny služby, pokud zrušení nebo změna plánu 

nastala na základě sdělení méně než 14 dní před prvním dnem poskytnutí služby. 

http://microsoft.com/licensing/contracts
http://premier.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/lifecycle
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 V případě přidání dalších služeb do vašeho balíčku podpory formou zakoupení nebo převodu 

incidentů výhod Software Assurance, můžeme k zajištění dodávky podpory vyžadovat 

zahrnutí odpovídajícího objemu správy poskytování služeb.  

 Incidenty výhod Software Assurance lze převést pouze na hodiny podpory řešení problémů 

nebo na podporu Third Tier Support. Ve vaší oblasti mohou být k dispozici dodatečné služby; 

podrobnosti vám poskytne váš správce poskytování služby. 

 Služby podpory jsou omezeny na poradenství a vedení související s kódem, jehož vlastníkem 

jste vy nebo společnost Microsoft. 

 Souhlasíte, že jediný kód jiného subjektu než Microsoft, ke kterému nám poskytnete přístup, 

je kód, který vlastníte.  

 V rámci podpory není kromě ukázkového kódu poskytován žádný jiný kód. 

 Mohou existovat minimální požadavky na platformu pro zakoupené služby.  

Další předpoklady mohou být uvedeny v příslušných dokladech. 

3.8 Vaše povinnosti 

Optimalizace výhod služeb Premier Support závisí na plnění následujících povinností vaší firmou, a to 

dodatečně k povinnostem uvedeným v příslušných dokladech. Pokud následující povinnosti nesplníte, 

může při poskytování služby docházet k prodlením. 

 Ve své objednávce práce můžete určit kontaktní osoby. Jedna z takto určených kontaktních 

osob bude stanovena vaším manažerem podpory zákazníka. Úkolem manažera podpory 

zákazníka je vést váš tým a řídit veškeré vaše činnosti podpory a interní procesy pro 

předkládání žádostí o služby podpory společnosti Microsoft. Každá kontaktní osoba obdrží 

individuální číslo účtu pro přístup na web Microsoft Premier Online, předkládání žádostí o 

podporu a přístup k vašemu týmu poskytování služeb společnosti Microsoft. Kromě určených 

kontaktních osob můžete dále určit také dva typy skupinových kontaktních osob: 

o Jeden typ kontaktní osoby obdrží ID sdíleného účtu pro přístup na web Microsoft 

Premier Online a k informacím a bude moci předkládat žádosti o podporu. 

o Jeden typ kontaktní osoby obdrží pouze ID sdíleného účtu pro přístup na web 

Microsoft Premier Online a k informacím. 

 Souhlasíte, že ve spolupráci s námi budete plánovat využívání služeb na základě zakoupené 

úrovně služeb. 

 Žádosti o proaktivní služby společně s nezbytnými a příslušnými daty budete předkládat 

alespoň 60 dní před datem uplynutí doby účinnosti příslušné objednávky práce. 

 Souhlasíte, že vždy kdy to bude možné, poskytnete odpovědi v rámci průzkumů spokojenosti 

zákazníků, které vám čas od času můžeme v souvislosti s poskytováním služeb předložit. 

 Souhlasíte, že našemu týmu poskytování služby (který je vyžadován na vašem pracovišti) 

kromě přístupu ke svým interním systémům a diagnostickým nástrojům zajistíte přiměřený 

přístup k telefonu a vysokorychlostnímu internetu. 

 Zodpovídáte také za cestovní náhrady a další výdaje, jež vzniknou vašim zaměstnancům nebo 

smluvním dodavatelům. 
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 Můžete být vyzváni správcem poskytování služby ke splnění svých povinností specifických pro 

vámi zakoupenou službu.
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4 Změny dokumentu  
Důležitá doplnění, změny a odstraněný obsah v této verzi jsou následující: 

říjen 2015 

Doplnění: 

 2.3.2: Nové moduly – Optimalizace portfolia projektů, Optimalizace portfolia aplikací 

 3.3.2: Popis role správce vývoje aplikací (Application Development Management – ADM) v rámci 

správy poskytování služeb 

 3.7: odrážka 18: Jazyk požadavků na platformu 

Úpravy: 

 2.1: Aktualizace programu Enterprise Strategy a popisu tabulky Business Ready Cloud 

 2.2.2: Tabulka ESP Business Ready Cloud engagement – Změna fází přístupu 

 2.3: Změna programu Enterprise Strategy a popisu služeb 

 2.3.2: Změny popisu modulů: 

o Seminář Value Discovery 

o Volby architektury a doporučení 

o Hodnotový plán 

o Vývoj obchodních případů 

o Správa zavádění a změn 

o Správa hodnot 

o Řízení programu, řízení rizik a dodržování předpisů 

 3.2.1: Popis balíčků Accelerate přesunut do oddílu 3.4 

 3.3.1: Posouzení offline: přidána volba pro vzdálené poskytování 

 3.3.1 Onboarding Accelerator: přidána volba pro podporu upgradu 

 3.3.3 Podpora řešení problémů (PRS): upraven jazyk pro závažnost incidentů 3.4.3 Podpora 

Custom Support: aktualizace požadavků na plán migrace 

Odstraněný obsah: 

3.3.2: Oddíl Rozsah produktu – aktivity služeb online integrované do oddílů služeb SDM 

 

červenec 2015 

Doplnění: 

 2.1: Typy služeb ESP Business Ready Cloud engagement 

 2.2.2: Balíčky ESP Business Ready Cloud 

 2.3: ESP a popis služeb: definován přístup pro moduly Business Ready engagement 
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 3.3.2: Základní služby SDM: „Informační služby“ 

 3.8: Nová odpovědnost zákazníka  

Úpravy: 

 2.3.2: Aktualizace popisu modulu služby Enterprise Strategy 

 2.4: ESP specifikovaný pro konzultační služby 

 3.1: Balíčky rozšířeného řešení: přidáno „k dispozici s konfigurovatelným balíčkem“ 

 3.1: Popis balíčků zacílených na vývojáře 

 3.3.1: Služby posouzení: - RAP as a Service Plus, provozní služby POP 

 3.3.2: Správa poskytování služby – přidána role ADM 

 3.3.2: Veškeré odkazy na aktivity SDM Online Enabled přesunuty do samostatného oddílu za 

Rozsah produktu SDM, odstraněn odkaz na MIRP, přidán jazyk pro kontrolu služby 

 3.4.2: Podpora Custom Support – aktualizace předpokladů a omezení, přidána informace o řešení 

zacíleném na partnery 

Odstraněný obsah: 

 2.3.2: Moduly služby Enterprise Strategy 

o Mobile Workforce Enablement 

o Data Center Modernization 

o Data Platform Modernization 

 3.3.1: Služby posouzení – Risk and Health Assessment Program (RAP) 

 3.3.3 Odkazy na Azure a O365 

 

Leden 2015 

Doplnění: 

 3.5: Řešení zaměřená na partnery 

Úpravy: 

 3.4: Podpora Custom Support 

Odstraněný obsah: 

 3.6: Incidenty technické podpory MSDN jsou dostupné jako potenciální zdroj pro přenos 

 

září 2014 

Doplnění: 

 2.3.2: Moduly 

o Mobile Workforce Enablement  

o Data Center Modernization 
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o Data Platform Modernization 

 2.4: Informace o návštěvách na pracovišti zákazníka 

 3.1: Přidány balíčky zacílené na vývojáře  

 3.2.1: Balíček Accelerate 

 3.3.1: Onboarding Accelerator jako provozní služba 

 3.3.2: Správa poskytování služby Online-Enabled: 

 3.3.3: Podle potřeby podpora řešení problémů pro služby online 

 

Úpravy: 

 2.0: Architekt služeb Enterprise byl přejmenován na architekta služeb Microsoft 

 2.3.2: Aktualizace popisu modulů 

 3.3.1: Do provozních služeb byly přidány služby zlepšení a stabilizace procesů 

 3.3.1: Uživatelské proaktivní služby byly aktualizovány pro využití provozních služeb 

 3.3.2: Proaktivní hodnocení vyspělosti služeb bylo změněno na počáteční posouzení 

 3.4.4: Byly provedeny úpravy definice Premier Ultimate 

 3.6: Do Dalších podmínek a ujednání byly přidány podmínky týkající se zdrojového kódu 

 3.6: Incidenty technické podpory MSDN jsou dostupné jako potenciální zdroj pro přenos 

 

Odstraněný obsah: 

 3.2.2: Podpora Premier Support pro program Azure (nyní zahrnuto do správy poskytování služby 

Online Enabled) 

 3.4.4: Podpora Premier Support for Developers je nyní definována jako balíček služby 

 3.5.2: Premier Azure Rapid Response 

 

červenec 2014 

Doplnění: 

 3.3.1: Risk and Health Assessment as a Service Plus 

 3.3.1: Offline Assessment 

Úpravy: 

 3.2.1: Aktualizována definice služby Premier Core přidáním výrazu „až“ před text „20 hodin 

podpory řešení problémů“.  

 3.3.1: Položka Proaktivní monitoring byla přesunuta ze služeb posouzení do služeb ke zlepšení 

procesů (vše v rámci oddílu 3.3.1) 

 3.3.2: Definice správy poskytování služeb byla rozšířena, aby zahrnovala text „nebo „SAM" 

(Support Account Manager)“. 
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 3.4.2: Předpoklady pro službu Custom Support byly aktualizovány tak, aby zahrnovaly další 

informace o požadavku poskytnutí a aktualizace plánu migrace: „Musíte poskytnout a spravovat 

plán migrace (který bude obsahovat data, počet zařízení a hlavní milníky) pro přechod na 

podporovanou úroveň produktu”. 

 3.5.2: Podpora „Premier Support pro program Windows Azure“ byla přejmenována na „Premier 

Support pro program Azure“ a byl odstraněn seznam příkladů produktů zahrnutých do „cloudové 

vývojové sady společnosti Microsoft”. 

 3.6: Text „Plánování služeb závisí na dostupnosti pracovníků“ byl rozšířen o text „a semináře 

mohou být zrušeny, pokud není splněn požadavek minimálního počtu zaregistrovaných 

účastníků“. 

 3.6: Podmínky zrušení byly změněny z 30 denní výpovědní lhůty (mimo USA) na 14 dní. 

Odstraněný obsah: 

 Recovery Execution Services (předchozí odkaz oddíl 3.3.1) 

 

říjen 2013 

Úpravy: 

 2.3.2: Plán Enterprise Agreement Value Roadmap přejmenován na Technology Value Roadmap 

Odstraněný obsah: 

 Enterprise Strategy Forum (předchozí odkazy oddíl 2.21 a oddíl 2.31) 

 

 Informační schůzky ke strategiím (předchozí odkazy oddíl 2.21 a oddíl 2.31) 
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