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1 Informácie o tomto dokumente 
Popis služieb Microsoft Enterprise obsahuje informácie o profesionálnych službách, ktoré si môžete 

zakúpiť od spoločnosti Microsoft. 

Preštudujte si popisy služieb, ktoré kupujete, vrátane všetkých predpokladov, odopretí záruk, obmedzení 

a vašich povinností. Služby, ktoré si zakúpite, budú uvedené v objednávke prác v rámci služieb Enterprise 

alebo v inom príslušnom popise služieb, ktorý odkazuje na tento dokument a zahŕňa ho.  

Nie všetky služby uvedené v tomto dokumente sú k dispozícii globálne. Podrobné informácie o tom, ktoré 

služby si môžete zakúpiť v tej ktorej oblasti, vám poskytne váš zástupca pre služby spoločnosti Microsoft. 

Dostupné služby podliehajú zmenám. 
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2 Konzultačné služby 
2.1 Spôsob zakúpenia 

Konzultačné služby možno zakúpiť ako balík alebo ako individuálne definované služby. Služby, ktoré si 

môžete zakúpiť, sú uvedené nižšie. 

Služba Definícia 

Enterprise Strategy  

Strategy 

Služby spoločnosti Microsoft poskytované v rámci programu 

Enterprise Strategy umožňujú zákazníkom rýchlejšie dosahovať 

obchodné prínosy tým, že pomáhajú maximálne využívať ich 

investície do technológií vo svete, v ktorom sú najdôležitejšie 

mobilné a cloudové riešenia. 

Enterprise Strategy Business 

Ready Cloud 

10-týždňový program vedený partnerom s kompetenciou 

Enterprise Architect a podporovaný tímom poskytujúcim služby 

spoločnosti Microsoft, ktorý vám pomáha hľadať nové spôsoby 

podpory moderných obchodných procesov a získať výhodu nad 

konkurenciou prostredníctvom skúmania a aplikovania cloudových 

riešení spoločnosti Microsoft. To umožní nasadzovať moderné 

obchodné procesy, ktoré vám pomôžu získať výhodu nad 

konkurenciou. Tento program poskytuje najširšie portfólio 

informácií o aplikáciách, platformách a infraštruktúre pomáhajúce 

dosahovať vašej firme rast, znižovať náklady a eliminovať riziká 

súvisiace s projektmi nasadzovania IT veľkého rozsahu. 

Enterprise Strategy Business 

Ready Mobile 

10-týždňový program vedený partnerom s kompetenciou 

Enterprise Architect a podporovaný tímom poskytujúcim služby 

spoločnosti Microsoft, ktorý ponúka poradenstvo pri zlepšovaní 

skúseností koncových používateľov a spotrebiteľov a predstavuje 

riešenia podnikovej triedy pomáhajúce poskytovať používateľom 

riešenia typu „Enterprise Mobility“ a poskytovať obchodné scenáre 

bezpečným, dobre manažovaným spôsobom. Tento program 

umožňuje pripravovať vízie scenárov, ktoré splnia strategické 

obchodné ciele a súčasne poskytnú návrh realistickej 

a dosiahnuteľnej stratégie používania technológií na dosahovanie 

týchto cieľov. 

Enterprise Strategy Business 

Ready Productivity 

10-týždňový program vedený partnerom s kompetenciou 

Enterprise Architect a podporovaný tímom poskytujúcim služby 

spoločnosti Microsoft, ktorý pomáha zákazníkom poskytovať 

vynikajúce možnosti pripojenia zamestnancov v rámci celého 

podniku spolu s prípravou vízií scenárov zvyšovania obchodnej 

produktivity spĺňajúcich strategické ciele so súčasným 

navrhovaním realistickej a dosiahnuteľnej stratégie používania 

technológií umožňujúcich splnenie požadovaných cieľov 

v kontexte robustného zabezpečenia a spoľahlivosti. 
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Legenda:  označuje položky, ktoré môžu byť uvedené vo vašej objednávke prác.  

2.2 Popisy balíkov 

2.2.1 Program Enterprise Strategy 

Program Enterprise Strategy možno zakúpiť ako balík (kombinácia služieb) alebo ako individuálne moduly 

služieb. Popis zahrnutých programových výhod a modulov nájdete v článku 2.3 s názvom „Program 

Enterprise Strategy a popis služieb“. 

Balíky 

 Enterprise Strategy Connect 

Položka Zahrnuté služby 

Architekt spoločnosti 

Microsoft 

Služby architekta spoločnosti Microsoft a celého MS tímu poskytujúceho 

služby Enterprise v celkovom rozsahu až 400 hodín ročne. 

Moduly služieb programu 

Enterprise Strategy 

Najviac tri z deviatich modulov služieb programu Enterprise Strategy 

uvedených v článku 2.3.2 s názvom „Moduly služieb programu 

Enterprise Strategy“, ktoré boli odsúhlasené a zdokumentované 

v spolupráci so zákazníkom v pláne poskytovania služieb. 

Programové výhody 

Plán poskytovania služieb 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 

 Enterprise Strategy Foundation 

Položka Zahrnuté služby 

Architekt spoločnosti 

Microsoft 

Služby architekta spoločnosti Microsoft a tímu poskytujúceho služby 

Enterprise v celkovom rozsahu až 800 hodín ročne. 

Moduly služieb programu 

Enterprise Strategy 

Ľubovoľná kombinácia deviatich modulov služieb programu Enterprise 

Strategy uvedených v článku 2.3.2 s názvom „Moduly služieb programu 

Enterprise Strategy“, ktoré boli odsúhlasené a zdokumentované 

v spolupráci so zákazníkom v pláne poskytovania služieb. 

Programové výhody 

Plán poskytovania služieb 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 

 Enterprise Strategy Portfolio 

Položka Zahrnuté služby 

Architekt spoločnosti 

Microsoft 

Služby architekta spoločnosti Microsoft a tímu poskytujúceho služby 

Enterprise v celkovom rozsahu až 1600 hodín ročne. 

Moduly služieb programu 

Enterprise Strategy 

Ľubovoľná kombinácia deviatich modulov služieb programu Enterprise 

Strategy uvedených v článku 2.3.2 s názvom „Moduly služieb programu 
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Enterprise Strategy“, ktoré boli odsúhlasené a zdokumentované 

v spolupráci so zákazníkom v pláne poskytovania služieb. 

Programové výhody 

Plán poskytovania služieb 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 

Jednotlivé moduly 

Môžete si zakúpiť ľubovoľnú kombináciu modulov služieb programu Enterprise Strategy uvedených 

v článku 2.3.2 s názvom „Moduly služieb programu Enterprise Strategy“, pričom si môžete vybrať tie, ktoré 

spĺňajú vaše požiadavky. 

Položka Zahrnuté služby 

Architekt spoločnosti 

Microsoft 

Služby architekta spoločnosti Microsoft v počte hodín uvedenom vo 

vašej objednávke prác. 

Moduly služieb programu 

Enterprise Strategy 

Poskytnutie jedného alebo viacerých modulov služieb programu 

Enterprise Strategy uvedených v článku 2.3.2 s názvom „Moduly služieb 

programu Enterprise Strategy“, ako je to uvedené vo vašej objednávke 

prác. 

 

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

Productivity (BRP) 

Balíky 

 Program ESP Business Ready 

Položka Zahrnuté služby 

Architekt spoločnosti 

Microsoft 

Služby architekta spoločnosti Microsoft a tímu podnikových služieb 

spoločnosti Microsoft v celkovom rozsahu do 480 hodín. 

Prístup na báze modulov 

balíkov 

Pomáha zákazníkovi s veľkými predstavami a malými počiatočnými 

prostriedkami ukázať, ako sa vypočítava hodnota, ako možno vyriešiť 

nedostatky riadenia programu, manažmentu rizík a dodržovania zmluvy 

a vytvoriť plán transformácie na realizáciu obchodnej vízie. 

Príslušné moduly služieb predstavujú služby za pevné ceny 

s definovanými výsledkami, ktoré sa zameriavajú na konkrétnu vybratú 

technologickú oblasť alebo pracovnú záťaž zdokumentovanú v pláne 

poskytovania služieb použitím konzistentného, fázového prístupu:  

 Stanovenie priorít. Pracovníci spoločnosti Microsoft pomôžu 

zákazníkovi pripraviť vízie obchodných scenárov špecifických pre 

konkrétne odvetvie, stanoviť pre ne priority a vyhodnotiť 

pripravenosť zákazníka. 

 Plánovanie. Pracovníci spoločnosti Microsoft poskytnú 

možnosti a odporúčania prioritných scenárov architektúry, 

pripravia obchodný prípad a návrh prototypov. 
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 Realizácia. Zákazníkovi sa predstaví plán obsahujúci informácie 

o systémoch riadenia programu, manažmentu rizík 

a dodržovania zmluvy, ktorý bude poskytovať stratégiu na 

dosiahnutie požadovaného stavu na základe vyspelosti IT. 

Programové výhody 

Plán poskytovania služieb 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 

2.3 Program Enterprise Strategy a popis služieb 

Či už si program Enterprise Strategy kupujete ako balík, alebo ako jednotlivé moduly služieb, architekt 

spoločnosti Microsoft vám vytvorí a pripraví plán poskytovania služieb, ktorý definuje míľniky a ciele 

a stanoví procesy, údaje a pravidlá na sledovanie plnenia plánu. Architekt spoločnosti Microsoft bude 

predkladať mesačné aktualizácie stavu vášho pokroku pri plnení plánu a bude riadiť tím poskytujúci 

služby spoločnosti Microsoft. Tím poskytujúci služby spoločnosti Microsoft môže zahŕňať pracovníkov 

z centier služieb spoločnosti Microsoft a odborných centier služieb spoločnosti Microsoft pomáhajúcich 

pri poskytovaní služieb svojimi odbornými skúsenosťami alebo poskytujúcich poradenstvo týkajúce sa 

odporúčaných postupov, konkrétnych technológií spoločnosti Microsoft a referenčných architektúr. 

 

2.3.1 Služby programu Enterprise Strategy 

Ak si zakúpite jeden z balíkov definovaných vyššie, po dobu účinnosti programu máte nárok na 

nasledujúce programové výhody: 

Enterprise Strategy Network: umožňuje získať odborné rady od výskumných a vývojových skupín 

spoločnosti Microsoft prostredníctvom architekta spoločnosti Microsoft. 

Enterprise Strategy Library: bohatá kolekcia materiálov vrátane prehľadov riešení a testovacích nástrojov 

pre dané odvetvie, podnikovej a technologickej architektúry a referenčných modelov a metód. 

2.3.2 Moduly služieb programu Enterprise Strategy 

Nižšie sú uvedené dostupné moduly služieb:  

 Value Discovery Workshop: seminár sprevádzajúci partnerov v oblasti obchodu a IT procesom tvorby 

nápadov a inovácií na identifikáciu scenárov, ktoré vytvárajú hodnotné príležitosti na obchodný rast 

a prilákanie nových zákazníkov.  

 

 Enterprise Agreement Value Plan: poskytuje stratégiu a iniciatívy na pomoc pri vyhodnocovaní 

obchodnej hodnoty investície zákazníka do softvéru a zariadení spoločnosti Microsoft vrátane série 

odporúčaní na zrýchlenie nasadzovania a osvojovania tejto investície. 

 

 Optimalizácia portfólia:  

 Optimalizácia portfólia projektov: správa založená na vyhodnotení vašich portfólií IT (vrátane 

možností, služieb IT a existujúceho portfólia programov alebo projektov), ktorá identifikuje 

príležitosti na využívanie zariadení a služieb spoločnosti Microsoft na racionalizáciu konkrétnych 

portfólií v kontexte vašej aktuálnej obchodnej stratégie. 
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 Optimalizácia portfólia aplikácií: správa založená na vyhodnotení vášho portfólia softvérových 

aplikácií, analýze charakteristík pracovného zaťaženia a architektúry riešení, ktorá poskytuje 

odporúčania budúceho nasadzovania cieľových aplikácií vrátane možností využitia online aplikácií. 

 

 Možnosti architektúry a odporúčania: dokument obsahujúci definíciu architektúry a odporúčania pre 

celý podnik zameraný na realizovateľné možnosti architektúry vyhodnocované na základe stanov 

programu a princípov architektúry, štandardov IT a obmedzení. 

 

 Plán hodnôt: podrobný programový plán, poradenstvo pri osvojovaní a vykonávaní zmien, prehľad 

výkonnostných metrík a plán riadenia na podporu odporúčaní a stratégií uvedených v časti Možnosti 

architektúry a odporúčania.  

 

 Vývoj obchodných prípadov: model obchodných hodnôt založený na finančnej analýze 

predpokladaných nákladov a merateľných prínosov pre navrhovaný obchodný scenár. 

 

 Manažment osvojovania a zmien: modul pomáhajúci implementovať plán osvojovania a zmien 

(vrátane komunikácie, pripravenosti alebo školení a podpory) a poskytovať dohľad nad osvojovaním 

nových riešení, správy a znižovanie rizík pre jednu alebo viacero iniciatív. 

 

 Manažment hodnôt: správa slúžiaca na meranie a sledovanie priebehu iniciatívy na základe 

stanovených kľúčových indikátorov výkonnosti a príslušných interných meracích systémov, ako sú 

napríklad záväzky, prehľady výkonnostných metrík a obchodné vyhodnotenia. 

 

 Riadenie programu, manažment rizík a dodržovania zmluvy: systém, ktorý umožňuje dohľad nad 

stavom programu a poskytuje správy založené na definovanej štruktúre riadenia (napríklad riadiace 

komisie a revízne rady) na uľahčenie efektívneho prijímania rozhodnutí počas celého životného cyklu 

programu. 

 

2.4 Odopretia záruk a obmedzenia 

Poskytovanie služieb je založené na nasledujúcich odopretiach záruk a obmedzeniach: 

 Program konzultačných služieb Enterprise Strategy pozostáva výhradne z poradenstva 

a odporúčaní týkajúcich sa výhradne vášho nasadzovania a používania technológií spoločnosti 

Microsoft. 

 Je iba na vás, či sa rozhodnete riadiť sa radami, pokynmi a odporúčania spoločnosti Microsoft. 

 Licencie na produkty nie sú zahrnuté v konzultačných službách a je nutné ich samostatne 

zakúpiť. 

 Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne prehlásenia, záruky ani garancie týkajúce sa 

výsledkov, ktoré môžete dosiahnuť v dôsledku riadenia sa radami, pokynmi alebo 

odporúčaniami spoločnosti Microsoft. 

 Program konzultačných služieb Enterprise Strategy nezahŕňa nasadzovanie produktov, 

riešenie problémov ani podporu pri oprave chýb, vyhodnocovanie zdrojového kódu od iného 

subjektu ako Microsoft ani technické či architektonické konzultácie nad rámec služieb 

uvedených vyššie. 
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 V prípade akéhokoľvek zdrojového kódu od iného subjektu ako Microsoft sú naše služby 

obmedzené iba na analýzu binárnych dát, napríklad obrazu pamäte procesov (process dump) 

alebo výsledkov stopovania sieťovej prevádzky (network monitor trace). 

Za dohodnuté návštevy architektov spoločnosti Microsoft alebo pracovníkov tímu 

poskytujúceho služby, ktoré nie sú uhradené vopred, vám budú účtované primerané cestovné 

náklady a náklady na bývanie. 

2.5 Vaše povinnosti 

Úspech konzultačných služieb a plnenie našich povinností závisí od vášho kontinuálneho zapojenia 

vrátane, okrem iného: 

 dostupnosti vašich zástupcov, pracovníkov v oblasti IT a prostriedkov vrátane hardvéru, 

softvéru, internetového pripojenia a kancelárskych priestorov, 

 vášho včasného poskytovania presných a úplných informácií podľa požiadaviek tímu 

poskytujúceho služby, 

 prístupu k informáciám o vašej organizácii, 

 včasného a účinného splnenia vám pridelených povinností, 

 včasných rozhodnutí a schválení zo strany vášho manažmentu, 

 úhrady cestovných a ďalších nákladov vzniknutých vašim zamestnancom alebo zmluvným 

dodávateľom. 
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3 Služby podpory 
3.1 Spôsob zakúpenia 

Službu Premier Support možno zakúpiť ako balík jednotlivých služieb, pričom dostupné balíky služieb sú 

uvedené nižšie. 

Služba  Definícia 

Balíky pre celý podnik Kombinácia služieb ponúkajúcich podporu pre všetky komerčné 

podporované produkty a/alebo služby online spoločnosti Microsoft, 

ktoré sa používajú vo vašej organizácii. K dispozícii sú konfigurovateľné 

(Configurable) a pevne nastavené (Fixed) balíky. 

Balíky zacielené na 

vývojárov 

Premier Support pre vývojárov je voliteľná služba zameraná na vývoj, 

ktorá pomáha vašim zamestnancom pri vytváraní, nasadzovaní a podpore 

aplikácií vytvorených pomocou technológií spoločnosti Microsoft. 

Vylepšené balíky riešení Balík služieb podpory, ktorý je určený pre konkrétny produkt spoločnosti 

Microsoft alebo zákaznícky systém IT. K dispozícii s konfigurovateľným 

(Configurable) balíkom. 

 

Legenda:  označuje položky, ktoré môžu byť uvedené vo vašej objednávke prác. 

3.2 Popisy balíkov 

3.2.1 Balíky pre celý podnik 

Možnosti balíkov pre celý podnik zahŕňajú: balíky Configurable (prispôsobené vašim požiadavkám) alebo 

Fixed (vopred definované služby so stanovenou dobou účinnosti). 

Balík Configurable 

Balík podpory je prispôsobený z položiek uvedených nižšie tak, aby vyhovoval vašim požiadavkám. 

Položka Dostupné služby 

Proaktívne služby Na zahrnutie do balíka podpory sú k dispozícii služby, ktoré sú uvedené 

v článku 3.3.1 s názvom „Proaktívne služby“. 

Manažment 

poskytovaných služieb 

Zahrnuté vo všetkých balíkoch. 

Model poskytovania a úroveň služby sú prispôsobené, ako je to uvedené 

v článku 3.3.2 s názvom „Manažment poskytovaných služieb“. 

Reaktívne služby Na zahrnutie do balíka podpory sú k dispozícii služby, ktoré sú uvedené 

v článku 3.3.3 s názvom „Reaktívne služby“. 

Rozšírené služby V balíku podpory môžu byť zahrnuté ďalšie služby uvedené v článku 

3.4 s názvom „Rozšírené služby“. 
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Balík Fixed 

Pevne nastavený balík služieb podpory základnej úrovne s jednoročnou dobou účinnosti. 

Položka Zahrnuté služby 

Proaktívne služby Jeden „program vyhodnocovania rizík a stavu poskytovaný ako služba 

(Risk and Health Assessment Program as a Service)“  

Manažment 

poskytovaných služieb 

Zahrnutá je základná úroveň služieb poskytovaných prostredníctvom 

združeného modelu uvedeného v článku 3.3.2 s názvom „Manažment 

poskytovaných služieb“ 

Reaktívne služby Až 20 hodín podpory „Problem Resolution Support“. 

 

 

3.2.2 Rozšírené riešenia 

Balíky rozšírených riešení sú určené pre konkrétny produkt spoločnosti Microsoft alebo zákaznícky 

systém IT. Dostupné služby sú uvedené nižšie. 

Položka Popis 

Premier Mission Critical Poskytuje vyššiu úroveň podpory pre definovanú množinu produktov 

spoločnosti Microsoft, ktoré sú zahrnuté v rámci vašich dôležitých 

obchodných riešení, pričom bližšie informácie sú uvedené v článku 

3.5.1 s názvom „Premier Mission Critical“. 

 

3.3 Popis služieb 

V tejto časti sú opísané položky, z ktorých sa skladá váš balík podpory Premier Support. 

3.3.1 Proaktívne služby 

Proaktívne služby pomáhajú predchádzať problémom vo vašom prostredí produktov spoločnosti 

Microsoft a sú zvyčajne naplánované pred samotným poskytnutím služby, aby sa pomohla zabezpečiť 

dostupnosť prostriedkov. 

Vyhodnocovacie služby 

Vyhodnocovacie služby poskytujú vyhodnocovanie vašej infraštruktúry alebo podpornú dokumentáciu na 

identifikáciu príležitostí na zlepšenie. 

 Health Check: vyhodnocovanie implementácie technológií spoločnosti Microsoft v porovnaní 

s našimi odporúčanými postupmi. Poskytnutie služby Kontrola stavu s vami naplánuje technický 

pracovník spoločnosti Microsoft, ktorý tiež vykoná vyhodnotenie, analyzuje údaje a po dokončení 

vyhotoví správu. 

 Risk and Health Assessment Program as a Service (RAP as a Service): automatické 

vyhodnocovanie vašej implementácie technológií spoločnosti Microsoft, pri ktorom sa 

zhromažďujú údaje na diaľku. Spoločnosť Microsoft analyzuje zhromaždené údaje a následne 

vám poskytne správu obsahujúcu zistenia a nápravné odporúčania. 
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 Risk and Health Assessment Program as a Service Plus (RAP as a Service Plus): program 

RAP as a Service sa poskytuje spolu s následným prispôsobeným seminárom optimalizácie 

systémov priamo na vašom pracovisku a je zameraný na plánovanie náprav a prenos poznatkov. 

 Vyhodnocovanie priamo u zákazníka: automatické vyhodnocovanie vašej implementácie 

technológií spoločnosti Microsoft, pri ktorom sa zhromažďujú údaje na diaľku alebo ich 

zhromažďuje technický pracovník spoločnosti Microsoft priamo na vašom pracovisku. Spoločnosť 

Microsoft analyzuje zhromaždené údaje pomocou nástrojov používaných v priestoroch zákazníka 

a následne vám poskytne správu obsahujúcu zistenia a nápravné odporúčania. 

 Security Assessment Program: vyhodnocovanie technických aspektov a procesov zamerané 

na to, ako vaša organizácia udeľuje prístup ku svojmu výpočtovému prostrediu. Na záver 

poskytovania služby získate správu obsahujúcu našu analýzu zistených bezpečnostných rizík 

a odporúčania na zníženie vášho rizikového profilu. 

Vzdelávacie služby 

Vzdelávacie služby pomáhajú zlepšiť technické a prevádzkové zručnosti vašich pracovníkov poskytujúcich 

podporu. 

 Prezentácie s názornými ukážkami: obvykle jednodňové vzdelávacie akcie vo forme 

prednášky alebo prezentačnej ukážky, ktoré sú venované témam zameraným na produkty 

a podporu a ktoré prezentuje technický pracovník spoločnosti Microsoft buď osobne, alebo 

online. 

 Individuálne predplatné: predplatné udeľuje prístup ku kolekcii online školiacich materiálov 

z knižnice seminárov vytvorených technickými pracovníkmi spoločnosti Microsoft. Predplatné sa 

predáva na báze pre jednotlivých účastníkov. 

 Webcasty: vzdelávacie relácie na hostiteľskom serveri spoločnosti Microsoft poskytované 

účastníkom na diaľku cez internet. Webcasty možno zakúpiť na báze pre jednotlivých účastníkov 

alebo ako dedikovanú dodávku pre vašu organizáciu, v závislosti od špecifikácie v objednávke 

prác.  

 Semináre: pokročilé praktické technické školenia, ktoré poskytujú široký výber tém 

zameraných na podporu a technológie spoločnosti Microsoft, prezentované technickým 

pracovníkom spoločnosti Microsoft buď osobne, alebo online. Semináre možno zakúpiť na báze 

pre jednotlivých účastníkov alebo ako dedikovanú dodávku pre vašu organizáciu, v závislosti od 

špecifikácie v objednávke prác. Semináre nemožno bez výslovného písomného povolenia 

spoločnosti Microsoft nahrávať. 

Prevádzkové služby 

Prevádzkové služby pomáhajú spravovať problémy a riziká súvisiace s ľuďmi, procesmi a technológiami 

s cieľom podporiť dosiahnutie obchodných cieľov. 

 Služby školiaceho pracoviska: ak je to dostupné vo vašej oblasti, spoločnosť Microsoft vám 

môže poskytnúť prístup do školiaceho pracoviska na pomoc s vývojom, porovnávaním, 

testovaním, vytváraním prototypov a migráciou produktov spoločnosti Microsoft. 

 Onboarding Accelerator: priama spolupráca s technickým pracovníkom spoločnosti Microsoft, 

ktorý vám poskytne podporu pri nasadzovaní, migrácii alebo inovácii produktov. Táto služba 

môže zahŕňať pomoc pri plánovaní a overovaní PoC (Proof of Concept) [0]a prevádzkovej záťaže 

použitím produktov spoločnosti Microsoft. 
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 Proaktívne monitorovanie: poskytnutie nástrojov na monitorovanie technických operácií 

a odporúčaní na vylepšenie vašich procesov manažmentu serverových incidentov. Táto služba 

pomáha vytvoriť matice incidentov, vykonať vyhodnotenie hlavných problémov a vytvoriť návrh 

pre tím udržateľného inžinierskeho vývoja. 

 Proaktívne prevádzkové programy (POP): vyhodnocovanie vašich procesov plánovania, 

návrhu, implementácie a prevádzkových procesov vykonávané spoločne s vašimi zamestnancami 

buď priamo vo vašich priestoroch, alebo na diaľku prostredníctvom pracovníka poskytujúceho 

podporu. 

 Spoločné nápravné odporúčania: priama spolupráca s technickým pracovníkom spoločnosti 

Microsoft, ktorý bude spoločne s vami riešiť nedostatky zistené počas poskytovania 

vyhodnocovacej služby. Dĺžka každého poskytovania služby je stanovená v dňoch vo vašej 

objednávke prác a služba sa poskytuje v spolupráci s vašimi technickými pracovníkmi. 

 Prispôsobené proaktívne služby 

Zapojenie našich pracovníkov do poskytovania služieb podľa vašich pokynov, osobne alebo online, ktoré 

nie sú inak popisované v tomto dokumente. Takto poskytované služby sú merané a účtované v dňoch. 

Prispôsobené proaktívne služby sú zamerané na nasledujúce oblasti: 

 vyhodnocovacie služby,  

 vzdelávacie služby, 

 prevádzkové služby.  

 Asistenčná podpora 

Proaktívne služby, ak sú k dispozícii, sa môžu predávať ako počet hodín asistenčnej podpory. Tieto hodiny 

sa potom dajú vymeniť za niektoré z proaktívnych služieb uvedených vyššie, a to za aktuálne sadzby, ktoré 

vám poskytne váš zástupca pre služby spoločnosti Microsoft. Po naplánovaní proaktívnej služby odrátame 

od vášho zostatku príslušný počet hodín asistenčnej podpory zaokrúhlený nahor na najbližšiu hodinu, 

ktorý bude zodpovedať dennej sadzbe alebo pevnému poplatku za službu. Ak si objednáte jeden typ 

služby asistenčnej podpory a prajete si ho vymeniť za iný, môžete tieto už zakúpené hodiny použiť na 

danú alternatívnu službu, ak je táto k dispozícii a ak s tým bude súhlasiť váš manažér poskytovania 

služieb. 

3.3.2 Manažment poskytovaných služieb 

 Manažment poskytovaných služieb 

Všetky balíky podpory Premier Support koordinuje manažér poskytovania služieb (Service Delivery 

Manager, SDM). V niektorých oblastiach sa táto rola nazýva aj technický obchodný manažér (Technical 

Account Manager, TAM) alebo obchodný manažér podpory (Support Account Manager, SAM). V prípade 

balíka Premier Support pre vývojárov vám poskytuje manažment poskytovania služieb manažér vývoja 

aplikácií (Application Development Manager, ADM) a môže sa spresniť na základe modelu poskytovania, 

úrovne služby a geografie. Ak nie je vo vašej objednávke prác uvedené inak, ako model poskytovania 

bude zvolená možnosť „Určený“ a ako úroveň služby bude zvolená možnosť „Základná“. 

 Manažér vývoja aplikácií (Application Development Manager, ADM): 

V prípade balíkov pre vývojárov vám poskytuje manažment poskytovania služieb manažér vývoja aplikácií, 

ktorý má rozsiahle vývojárske skúsenosti a znalosti vývojárskych technológií. Okrem manažmentu 
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poskytovania služieb bude váš manažér vývoja aplikácií poskytovať aj technické poradenstvo a pomoc 

s vašou konkrétnou implementáciou priamo vášmu tímu vývojárov a softvérových architektov. 

Model poskytovania služieb 

Položka Definícia 

Združené Službu realizuje na diaľku skupina jednotlivcov. 

Určené Službu poskytuje na čiastočný úväzok určená osoba, ktorá poskytuje služby aj 

iným zákazníkom podpory Premier Support spoločnosti Microsoft, a to buď 

v priestoroch zákazníka, alebo na diaľku. 

Dedikované Službu poskytuje určená osoba, ktorá sa zameriava výhradne na jedného 

zákazníka podpory Premier Support spoločnosti Microsoft, a to buď 

v priestoroch zákazníka, alebo na diaľku. 

Úroveň služby 

Položka Definícia 

Základná Zahŕňa všeobecnú koordináciu plus predstavenie služieb, plánovanie 

poskytovania služieb, vyhodnocovanie služieb, podporné poradenstvo 

v súvislosti s kritickými bezpečnostnými otázkami, manažment incidentov, 

manažment krízových situácií, informačné služby a manažment predplatných 

služieb. 

Štandardná Zahŕňa všetky základné služby plus úvodné vyhodnotenie a plánovanie nápravy. 

Rozšírená Zahŕňa všetky štandardné služby plus informovanosť o životnom cykle 

produktov a služieb online spoločnosti Microsoft, analýzu trendu incidentov 

a súvisiace poradenstvo, ako aj odporúčania týkajúce sa procesov. 

 

Podrobnosti o rozsahu 

Zákazníci, ktorí si zakúpia základnú úroveň manažmentu poskytovania služieb, majú k dispozícii 

nasledujúce služby: 

Predstavenie služieb: prehľad služieb Premier Support vrátane vysvetlenia spôsobu výberu 

a plánovania proaktívnych služieb a ukážky spôsobu zaznamenávania požiadaviek na asistenčnú 

reaktívnu podporu a využitia dostupných nástrojov. 

Plán poskytovania služieb (SDP): základ vašich služieb Premier Support, ktorý zahŕňa 

prispôsobený plán služieb vytvorený v spolupráci s vaším tímom s cieľom určiť spôsob 

a načasovanie použitia služieb. Váš plán poskytovania služieb počas celej doby účinnosti 

priebežne monitorujeme a upravujeme podľa vašich potrieb. 

Vyhodnocovanie služieb: priebežne vyhodnocujeme služby za uplynulé obdobie a oznamujeme 

vám, čo sme dodali a zdokonalili, vyhodnocujeme vašu spätnú odozvu a konzultujeme s vami 

prípadné opatrenia alebo úpravy, ktoré sa môžu vyžadovať. Tieto vyhodnotenia môžu zahŕňať 

štandardné správy o stave a virtuálne schôdzky alebo schôdzky v priestoroch zákazníka na účely 

aktualizácie stavu (ak je schválená cesta do priestorov zákazníka). Ak využívate služby online, 

vyhodnocovanie vašich služieb bude zahŕňať stav žiadostí o služby a incidentov služby, ako aj 
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informácie o ich prevádzke. K dispozícii je tiež prispôsobenie vyhodnocovania služieb. To však 

môže vyžadovať dodatočný nákup v závislosti od úrovne manažmentu poskytovaných služieb, 

ktorá je zahrnutá vo vami zakúpených službách.  

Poradenstvo v rámci podpory kritického zabezpečenia: oznamovanie o dôležitých bulletinoch 

zabezpečenia vydávaných spoločnosťou Microsoft. Ak máte určeného alebo dedikovaného 

manažéra poskytovania služieb, pomôže vám vyhodnotiť vplyv týchto informácií na vašu 

infraštruktúru IT. 

Správa incidentov: dohľad, ktorý vykonáva váš manažér poskytovania služieb nad incidentmi 

podpory na účely zaistenia včasného vyriešenia a vysokej kvality poskytovanej podpory. môže to 

zahŕňať vývoj plánov odozvy na incidenty, identifikáciu hlavnej kontaktnej osoby pre aktualizácie 

stavu počas incidentov a zabezpečovanie analýzy hlavných príčin po výskyte incidentu. Ak 

využívate služby online, môže to zahŕňať súhrn príčin incidentu a zmluvu o úrovni služieb (SLA). 

Krízový manažment: nepretržité riešenie problémov a komunikácia s vami zo strany manažérov 

poskytovania služieb a manažérov pre kritické situácie počas situácií, ktoré významným spôsobom 

ovplyvňujú vaše podnikové činnosti. 

Informačné služby: poskytovanie bulletinov, webových lokalít a prostriedkov zameraných na 

produkty a služby spoločnosti Microsoft relevantné pre vaše prostredie. Môže to zahŕňať podporu 

a prevádzkové informácie o technológiách spoločnosti Microsoft, nástroje na riešenie problémov 

a odkazy na články vo vedomostnej databáze. 

Manažment predplatených služieb: zákazníkom využívajúcim služby online bude manažér 

poskytovania služieb poskytovať pomoc pri eskalácii problémov, ktoré sa týkajú ich predplatených 

služieb online, a tiež im poskytne odpovede na otázky týkajúce sa fakturácie, poskytovania kont 

a kreditu v rámci zmluvy o úrovni služieb. 

Zákazníci, ktorí si zakúpia štandardnú úroveň služby, získajú služby základnej úrovne plus nasledujúce 

služby: 

Úvodné vyhodnotenie: vyhodnotenie na účely zisťovania potrieb služieb v rámci vášho 

prevádzkového prostredia IT, ktoré vám pomôže vytvoriť uskutočniteľný plán, s ktorým 

dosiahnete požadovaný stav vášho prevádzkového prostredia IT. Pre zákazníkov využívajúcich 

služby online bude váš manažér poskytovania služieb analyzovať lokálnu infraštruktúru 

požadovanú na pripojenie používateľov k službe online. Manažér poskytovania služieb tiež 

spoločne s vašimi zamestnancami zdokumentuje riziká, ktoré môžu mať vplyv na vaše možnosti 

pripojenia, a navrhne potenciálne nápravné opatrenia. 

Plánovanie nápravy: konsolidácia krokov zabezpečujúcich zlepšenie, ktoré vyplynú zo zistení 

učinených na základe proaktívnych vyhodnotení. Tieto zistenia budú v rámci vášho plánu 

poskytovania služieb zdokumentované vo forme odporúčaných zlepšení so súvisiacou nápravou. 

Na tento krok naviažu naplánované vyhodnotenia služby. 

 Manažment poskytovaných služieb v priestoroch zákazníka: k dispozícii sú návštevy vášho 

manažéra poskytovania služieb v priestoroch zákazníka a môže sa na ne vzťahovať dodatočný 

poplatok za jednotlivé návštevy. Táto služba je poskytovaná za predpokladu dostupnosti 

prostriedkov spoločnosti Microsoft. 
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Zákazníci, ktorí si zakúpia rozšírenú úroveň služby, získajú služby uvedené v základnej a štandardnej 

úrovni plus nasledujúce služby: 

Informovanosť o životnom cykle produktov/služieb online spoločnosti Microsoft: pravidelné 

správy o vývoji v rámci organizácie spoločnosti Microsoft a upozorňovanie na akékoľvek 

aktualizácie životného cyklu produktu spoločnosti Microsoft alebo na stratégiu, ktorá sa môže 

vzťahovať na vašu organizáciu a môže pre ňu byť prospešná. Pre objednávky prác v rámci služieb 

prevádzkovaných online vám pracovníci správy poskytovania služieb poskytnú mesačný (alebo 

s inou potrebnou frekvenciou) prehľad o upgradoch a plánovaných odstávkach predplatených 

služieb online. 

Analýza trendu incidentov a súvisiace poradenstvo: jedno alebo viac vyhodnotení vašej 

histórie incidentov so zameraním na ľudské, procesné a technologické aspekty incidentov 

s veľkým vplyvom na podnikanie, ktoré ste nám nahlásili a ktoré zahŕňajú technológie 

podporované spoločnosťou Microsoft. Výsledkom tohto vyhodnotenia budú okrem pripravenosti 

osôb či zmien technológií aj odporúčania týkajúce sa činností na zlepšenie prevádzky. To všetko 

s cieľom pomôcť znížiť vaše náklady na prevádzku IT. 

Odporúčania týkajúce sa procesov: poskytnú sa základné informácie o odporúčaných 

procesoch. 

 

3.3.3 Reaktívne služby 

Reaktívne služby môžu zahŕňať akúkoľvek kombináciu nasledujúcich služieb: 

 Podpora Problem Resolution Support (PRS): pomoc pri problémoch s určitými symptómami, ku 

ktorým dôjde počas používania produktov spoločnosti Microsoft, ak možno dôvodne predpokladať, že 

príčinou problémov sú produkty spoločnosti Microsoft. Definície závažnosti, naše odhadované doby 

úvodnej odozvy a požiadavky na predkladanie žiadostí sú uvedené v tabuľke „Odozva na incidenty“. 

Podpora PRS sa účtuje hodinovo. Hodiny sa odrátavajú z predplatených hodín uvedených vo vašej 

objednávke prác. Ak zistíme, že problém spôsobuje chyba produktu, neodrátame za podporu PRS žiadne 

hodiny. Ak sa vyčerpajú všetky vaše predplatené hodiny, kým budeme riešiť konkrétny problém, zvyšné 

hodiny vám naúčtujeme spätne a predtým, ako budeme môcť reagovať na ďalšie incidenty, bude nutné 

zakúpiť dodatočné hodiny podpory PRS. Pri riešení zložitých problémov s interakciou produktov rôznych 

dodávateľov budeme na vašu žiadosť spolupracovať aj s inými dodávateľmi softvéru, za podporu svojho 

produktu však nesie zodpovednosť príslušná tretia strana. 

Pre služby online sa poskytuje podpora PRS podľa potreby. V prípade incidentov súvisiacich s týmito 

technológiami sa neodrátajú žiadne zakúpené hodiny podpory PRS. 

Závažnosť incidentu určuje úrovne odozvy spoločnosti Microsoft, odhadované doby úvodnej odozvy 

a vaše povinnosti. Nesiete zodpovednosť za vyhodnotenie vplyvu na podnikanie vašej organizácie, pričom 

spoločnosť Microsoft po konzultácii priradí príslušnú úroveň závažnosti. Po dobu účinnosti incidentu 

môžete požiadať o zmenu úrovne závažnosti, pokiaľ bude vplyv na podnikanie vyžadovať zmenu na 

vyššiu alebo nižšiu závažnosť.  
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Tabuľka: Odozva na incidenty 

Závažnosť a situácia Naša očakávaná odozva Vaša očakávaná odozva 

Závažnosť 1 

Katastrofický vplyv na 

podnikanie: 

 Úplná strata základného 

obchodného procesu, pričom 

nemožno pokračovať v práci 

 Vyžaduje okamžitú pozornosť 

 Prvá telefonická odozva do 

jednej hodiny 

 Naši pracovníci sa čo 

najskôr dostavia na vaše 

pracovisko 

 Priradenie manažéra pre 

kritické situácie1 

 Nepretržité riešenie 

problémov 24 hodín 

denne/7 dní v týždni2 

 Rýchla eskalácia 

produktovým tímom 

v spoločnosti Microsoft 

 Oznámenie situácie našim 

vedúcim manažérom 

 Oznámenie situácie vašim 

výkonným manažérom 

 Priradenie príslušných 

pracovníkov na 

zabezpečenie nepretržitého 

riešenia problémov 

24 hodín denne/7 dní v 

týždni2 

 Rýchly prístup a odozva 

osoby s oprávnením na 

riadenie zmien 

 Výhradne telefonické 

oznamovanie 

Závažnosť A 

Kritický vplyv na podnikanie: 

 Významná strata alebo zhoršenie 

kvality služieb 

 Vyžaduje pozornosť do jednej 

hodiny 

 Prvá telefonická odozva do 

jednej hodiny 

 Naši pracovníci sa podľa 

potreby dostavia na vaše 

pracovisko 

 Priradenie manažéra pre 

kritické situácie1 

 Nepretržité riešenie 

problémov 24 hodín 

denne/7 dní v týždni2 

 Oznámenie situácie našim 

vedúcim manažérom 

 Priradenie príslušných 

pracovníkov na 

zabezpečenie nepretržitého 

riešenia problémov 

24 hodín denne/7 dní v 

týždni2 

 Rýchly prístup a odozva 

osoby s oprávnením na 

riadenie zmien 

 Oznámenie situácie 

manažmentu 

 Výhradne telefonické 

oznamovanie 

Závažnosť B 

Stredne závažný vplyv na 

podnikanie: 

 Stredne závažná strata alebo 

zhoršenie kvality služieb, možno 

však pokračovať v práci na 

primerane zníženej úrovni 

 Vyžaduje pozornosť do dvoch 

pracovných hodín4 

 Prvá telefonická odozva do 

dvoch hodín 

 Riešenie problémov iba 

počas pracovnej doby3,4 

 Priradenie príslušných 

pracovníkov na zosúladenie 

s úsilím spoločnosti 

Microsoft o riešenie 

problémov 

 Prístup a odozva osoby 

s oprávnením na riadenie 

zmien do štyroch 

pracovných hodín 

 Oznamovanie telefonicky 

alebo cez web 

Závažnosť C 

Minimálny vplyv na podnikanie: 

 Prvá telefonická odozva do 

štyroch hodín 

 Riešenie problémov iba 

počas pracovnej doby4 

 Presné kontaktné údaje 

osoby zodpovednej za 

prípad 

 Odozva do 24 hodín 
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Závažnosť a situácia Naša očakávaná odozva Vaša očakávaná odozva 

 Služba je v podstatnej miere 

funkčná s menšími obmedzeniami 

alebo bez obmedzení 

 Vyžaduje pozornosť do štyroch 

pracovných hodín4 

 Oznamovanie telefonicky 

alebo cez web 

1 Úlohou manažérov pre kritické situácie je podpora pri rýchlom riešení problémov aktívnym zapojením sa do riešenia prípadu, jeho eskaláciou a koordináciou a zabezpečením 

vhodných prostriedkov. 
2 Ak nezaistíte dostatočný počet prostriedkov alebo nebudete dostatočne reagovať, aby sme mohli pokračovať v riešení problému, môžeme byť nútení znížiť úroveň závažnosti. 
3 Nepretržité riešenie problémov 24 hodín denne/7 dní v týždni v prípade závažnosti úrovne B je momentálne dostupné v Kanade, Strednej a Južnej Amerike, Karibskej oblasti, 

Spojenom kráľovstve a USA, pokiaľ zákazník neodstúpi od využívania týchto nepretržitých služieb. Podrobné informácie vám poskytne manažér poskytovania služieb. 
4 Pracovná doba je zvyčajne definovaná ako doba od 9:00 do 17:30 miestneho času okrem sviatkov a víkendov. Pracovná doba sa môže vo vašej krajine mierne líšiť. 

 

 Podpora v priestoroch zákazníka: v rámci reaktívnej podpory v priestoroch zákazníka získate 

asistenciu na svojom pracovisku. Táto služba podlieha dostupnosti pracovníkov spoločnosti Microsoft 

a môže sa na ňu vzťahovať dodatočný poplatok za každú návštevu v priestoroch zákazníka. 

 Asistenčná podpora pri vývoji: pomoc pri vytváraní a vývoji aplikácií integrujúcich technológie 

spoločnosti Microsoft na platforme spoločnosti Microsoft, so zameraním na vývojové nástroje 

a technológie spoločnosti Microsoft, predávaná ako počet hodín uvedený vo vašej objednávke prác. 

 Poradenské služby: telefonická podpora v prípade krátkodobých (zvyčajne šesť hodín alebo menej) 

a nepredvídateľných problémov pre profesionálov v oblasti IT a vývojárov. Poradenské služby môžu 

zahŕňať poradenstvo, odporúčania, analýzu hlavných príčin a prenos poznatkov s cieľom pomôcť vám 

implementovať technológie spoločnosti Microsoft za účelom predchádzania bežným problémom 

s podporou a zníženia pravdepodobnosti výpadkov systému. Poradenské služby sa predávajú ako počet 

hodín uvedený vo vašej objednávke prác. 

3.4 Rozšírené služby 

Položky, ktoré sú uvedené v tejto časti, sú dostupné vo forme dodatkov, rozšírení a úprav vášho balíka 

podpory Premier Support za dodatočný poplatok. 

3.4.1 Balíky Accelerate 

 Balíky Accelerate: obsahujú vopred vybraté proaktívne služby uvedené v článku 3.3.1 a poskytujú sa 

v predpísanom poradí s cieľom dosiahnuť obchodné ciele zákazníka. Podrobnosti o službách zahrnutých 

v konkrétnych balíkoch a postupnosti ich poskytovania môžete získať od svojho manažéra poskytovania 

služieb. Každý balík Accelerate zahŕňa úvodné informácie o službe na nasledujúce účely: 

 definovanie kritérií úspechu a harmonogramu poskytovania, 

 identifikovanie cieľového prostredia, 

 predstavenie rolí a povinností, 

 konzultácia zameraná na proaktívne služby, ktoré sa majú poskytnúť. 

3.4.2 Vymedzená technická podpora 

 Vymedzená technická podpora (DSE): praktická preventívna pomoc dostupná počas bežnej pracovnej 

doby na podporu pre konkrétne produkty a technológie spoločnosti Microsoft, ktoré s vami boli 

dohodnuté a sú uvedené vo vašej objednávke prác. Služby DSE sa kupujú ako blok hodín vopred a počas 

ich využívania odrátavame hodiny z vášho konta. Prostriedky služby DSE sa alokujú, stanovuje sa ich 
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priorita a prideľujú sa na základe zmluvy medzi zmluvnými stranami počas úvodného stretnutia na plnenie 

záväzku. Príslušné informácie sa zdokumentujú v rámci plánu poskytovania služieb. 

Služby DSE sú zamerané na nasledujúce oblasti: 

 pomôcť vám vyvinúť a implementovať stratégie, ktoré pomôžu predchádzať budúcim 

incidentom a zvýšiť systémovú dostupnosť vašich zahrnutých technológií spoločnosti 

Microsoft, 

 pomôcť vám určiť hlavnú príčinu opakovaných incidentov a poskytnúť odporúčania na 

zabránenie budúcim narušeniam príslušných technológií spoločnosti Microsoft, 

 získať obsiahly prehľad o aktuálnych a budúcich požiadavkách vašej firmy a konfigurácii 

vášho prostredia informačných technológií, 

 proaktívne dokumentovať odporúčania týkajúce sa používania výstupov zo služieb súvisiacich 

s podporou Premier Support (napríklad vyhodnotení možností poskytovania podpory, kontrol 

stavu, seminárov, programov na vyhodnocovanie rizík a podobne), 

 zabezpečiť konzistenciu vašich činností v rámci nasadzovania a prevádzky s plánovanými 

a aktuálnymi implementáciami technológií spoločnosti Microsoft, 

 zlepšiť technické a prevádzkové zručnosti vašich pracovníkov poskytujúcich podporu, 

 podporovať a napomáhať vytváraniu a vedeniu dokumentácie pre konkrétnych zákazníkov na 

účely podpory konfigurácie vášho prostredia, zotavenia po havárii, topológie siete a podobne 

pre určené technológie spoločnosti Microsoft. 

3.4.3 Program Custom Support 

 Program Custom Support: program Custom Support poskytuje obmedzenú, priebežnú podporu pre 

vybraný počet balíkov produktov a služieb, ktoré dosiahli koniec životného cyklu tak, ako je definovaný 

v zásadách životného cyklu podpory spoločnosti Microsoft na stránke 

http://support.microsoft.com/lifecycle. Balíky produktov (a ich verzie) alebo služieb, pre ktoré ste si 

zakúpili podporu Custom Support, budú uvedené vo vašej objednávke prác. 

Poplatky za program Custom Support sa vypočítavajú, ako keby ste sa zaregistrovali v prvý deň 

dostupnosti tohto programu (napr. ak je program Custom Support pre produkt Windows Server 

2003 SP2 dostupný od 15. júla 2015, ale vy sa zaregistrujete až 13. októbra 2015, váš poplatok za program 

sa vypočítava od 15. júla 2015). Poplatky za registráciu v programe Custom Support sú nevratné 

a nemožno ich prevádzať medzi programami Custom Support Standard a Custom Support Essentials. 

Predpoklady a obmedzenia pre konkrétne služby: 

 Pre žiadosť o služby Custom Support alebo o rýchlu opravu sa vyžaduje aktuálna zmluva 

programu Premier s dostatočným počtom hodín podpory Problem Resolution Support. Ak 

uplynie doba účinnosti vašej zmluvy programu Premier Support alebo ak bude vypovedaná, 

služba Custom Support sa vypovie k rovnakému dátumu. 

 Pred získaním podpory Custom Support musíte nainštalovať zaregistrované produkty 

uvedené vo vašej objednávke prác a spustiť pre ne najnovšiu aktualizáciu Service Pack. 

 Ak sa chcete zúčastniť programu Custom Support pre registrované produkty a získať prístup 

k bulletinom a aktualizáciám zabezpečenia, musíte poskytnúť podrobný plán migrácie 

s uvedením počtu zariadení/inštancií, štvrťročných míľnikov nasadzovania a dátumu 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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dokončenia migrácie. Neposkytnutie tohto plánu migrácie môže mať za následok nemožnosť 

prístupu k výstupom zo služby Custom Support. 

 Na účely podpory Custom Support označuje pojem „zariadenie“ akúkoľvek inštanciu, fyzickú 

alebo virtuálnu, pre ktorú chce zákazník nasadiť aktualizáciu zabezpečenia konkrétneho 

produktu. Počet zariadení sa bude rovnať počtu nasadení bezpečnostnej aktualizácie alebo 

rýchlej opravy, a nie počtu fyzických zariadení. 

 Pokiaľ nie je dohodnuté inak v písomnej forme, služba Custom Support zahŕňa iba anglickú 

verziu zaregistrovaných produktov. Ak sa obe zmluvné strany dohodnú na podpore v inom 

jazyku ako v angličtine, môžu byť doby podpory predĺžené tak, aby sa dal zabezpečiť preklad 

(za ktorý sa môžu účtovať poplatky za lokalizáciu). 

 Aktualizácie zabezpečenia, ktoré sú zahrnuté v registračnom poplatku, sú určené na základe 

typu zakúpenej služby Custom Support a zaregistrovaného produktu, ako je to uvedené 

nižšie: 

o Custom Support Standard: poskytuje podporu pre produkty s dátumami ukončenia 

poskytovania podpory pred 1. januárom 2010, pričom sú zahrnuté aj aktualizácie 

odstraňujúce chyby zabezpečenia definované centrom Microsoft Security Response 

Center (MSRC) ako kritické alebo dôležité. 

o Custom Support Standard: poskytuje podporu pre produkty s dátumami ukončenia 

poskytovania podpory po 1. januári 2010, pričom sú zahrnuté aj aktualizácie 

odstraňujúce chyby zabezpečenia definované centrom MSRC ako kritické. Za 

dodatočný poplatok môžete mať možnosť zakúpiť si aktualizácie zabezpečenia pre 

chyby, ktoré centrum MSRC vyhodnotilo ako dôležité. 

o Custom Support Essentials: za dodatočný poplatok účtovaný za jednotlivé 

aktualizácie a za jednotlivé zariadenia si môžete zakúpiť aktualizácie zabezpečenia, 

ktoré centrum MSRC vyhodnotilo ako kritické. Aktualizácie zabezpečenia, ktoré sú 

hodnotené ako dôležité, nie sú k dispozícii. 

 

 Minimálnym obdobím podpory Custom Support je jeden štvrťrok. Zákazníci môžu odstúpiť 

od programu Custom Support štvrťročne s výpovednou lehotou minimálne 14 dní pred 

dátumom vystavenia nasledujúcej faktúry.  

 Za dodatočný poplatok môžu byť k dispozícii aj rýchle opravy nesúvisiace so zabezpečením 

(napríklad na riešenie problémov s časovým pásmom alebo s letným časom).  

 Aktualizácie zabezpečenia a rýchle opravy sa bez nášho písomného súhlasu nesmú 

distribuovať tretím stranám, ktoré nie sú afiláciami. 

 Podpora Custom Support nezahŕňa možnosť požiadať o ďalšie funkcie, zmeny funkčnosti 

alebo vyhotovenia, ani o podporu v rámci záruky. 

 Hoci vynakladáme komerčne primerané úsilie o odozvu na vaše žiadosti o rýchle opravy, 

beriete na vedomie, že môžu existovať prípady, kedy aktualizáciu zabezpečenia alebo rýchlu 

opravu nesúvisiacu so zabezpečením, vrátane kritických a dôležitých aktualizácií 

zabezpečenia, nemožno vytvoriť alebo poskytnúť.  

 Všetky žiadosti o podporu Problem Resolution Support musia predkladať telefonicky vaše 

určené kontaktné osoby. 
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 Ak nakupujete program Custom Support priamo od spoločnosti Microsoft, môžete použiť 

rýchle opravy nesúvisiace so zabezpečením a aktualizácie zabezpečenia pre príslušné 

registrované produkty vrátane registrovaných produktov získaných prostredníctvom 

multilicenčných programov spoločnosti Microsoft alebo prostredníctvom licenčnej zmluvy pre 

poskytovateľov služieb spoločnosti Microsoft. 

 Partneri, ktorí hosťujú Windows Server prostredníctvom programu licenčných zmlúv pre 

poskytovateľov služieb spoločnosti Microsoft (SPLA), nie sú spôsobilí zakúpiť si program 

Custom Support pre seba ani svojich zákazníkov.  

 Na riešenia pre partnerov sa vzťahujú nasledujúce podmienky: 

o Rýchle opravy a aktualizácie zabezpečenia vydané spoločnosťou Microsoft pre vás 

v rámci programu Custom Support sú určené iba na vaše interné používanie, pokiaľ 

nemáte uzavretý dodatok o subdodávateľskom poskytovaní služieb podpory 

spoločnosti Microsoft.  

o Licenčné práva udelené pre aktualizácie zabezpečenia a rýchle opravy sú obmedzené 

na interné firemné používanie jednotlivými zákazníkmi uvedenými vo formulári ďalšej 

distribúcie rýchlych opráv v rámci programu Custom Support a nie sú určené na 

ďalšiu distribúciu.  

o Ceny pre zákazníkov sa vzťahujú na každého jednotlivého zákazníka uvedeného vo 

formulári ďalšej distribúcie prispôsobených rýchlych opráv priloženom k dodatku 

o subdodávateľskom poskytovaní služieb podpory spoločnosti Microsoft. Suma, ktorú 

ste povinní uhradiť spoločnosti Microsoft, sa rovná súčtu všetkých cien za každého 

jednotlivého zákazníka uvedeného vo formulári ďalšej distribúcie prispôsobených 

rýchlych opráv, neurčuje sa združením všetkých vašich zákazníkov. 

o Partnerovo používanie aktualizácií zabezpečenia a rýchlych opráv v jeho hostiteľskom 

prostredí slúži iba priamo pre neho a nesmie sa ďalej distribuovať tretím stranám.  

3.4.4 Extended Hotfix Support 

 Extended Hotfix Support: v rámci programu Extended Hotfix Support môžete požiadať o rýchle 

opravy nesúvisiace so zabezpečením pre softvér spoločnosti Microsoft, ktorý bol zaradený do rozšírenej 

fázy podpory, ako je to definované na stránke http://support.microsoft.com/lifecycle. 

Predpoklady a obmedzenia pre konkrétne služby: 

 Pre žiadosť o rýchlu opravu sa vyžaduje aktuálna zmluva programu Premier s dostatočným 

počtom hodín podpory Problem Resolution Support. Ak uplynie doba účinnosti vašej zmluvy 

programu Premier Support alebo ak sa zmluva vypovie, služba Extended Hotfix Support sa 

vypovie k rovnakému dátumu. 

 Hoci vynakladáme komerčne primerané úsilie o odozvu na vaše žiadosti o rýchle opravy 

nesúvisiace so zabezpečením, beriete na vedomie, že môžu existovať prípady, kedy rýchlu 

opravu nemožno vytvoriť alebo poskytnúť.  

 Rýchle opravy slúžia na vyriešenie konkrétnych problémov a netestujú sa regresívne. 

 Rýchle opravy sa bez nášho písomného súhlasu nesmú distribuovať tretím stranám, ktoré nie 

sú afiláciami. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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 Doby poskytnutia rýchlych opráv pre verzie registrovaného produktu uvedeného vo vašej 

objednávke prác, ktoré sú v inom jazyku ako v angličtine, sa môžu líšiť a môžu byť účtované 

poplatky za lokalizáciu. 

 Pri predložení žiadosti o rýchlu opravu musia byť v rámci vašej objednávky prác k dispozícii 

hodiny podpory Problem Resolution Support. 

 Nebudeme poskytovať pridané funkcie, aktualizácie ani zmeny vyhotovenia. Budeme riešiť 

iba problémy so zaregistrovaným produktom, ktoré spôsobujú jeho zlyhanie, stratu údajov 

alebo sa nejako inak významne odchyľujú od zdokumentovaného fungovania produktu. 

3.4.5 Premier Ultimate 

Premier Ultimate: upravuje služby dostupné v rámci reaktívnych služieb na poskytovanie potrebnej 

podpory Problem Resolution Support. 

Predpoklady a obmedzenia pre konkrétne služby: 

 Služba Premier Ultimate je obmedzená na počet kontaktných osôb uvedený v objednávke 

prác. 

 Súhlasíte, že pre zachovanie registrácie v programe Premier Ultimate vynaložíte komerčne 

primerané úsilie na odstránenie problémov zistených na základe vyhodnotení iniciovaných 

vami alebo spoločnosťou Microsoft, a to do 30 dní od vytvorenia súhrnu vyhodnotení. 

 Každá zmluvná strana môže vypovedať zmluvu o službe Premier Ultimate buď na základe 

písomnej výpovede zaslanej 30 dní vopred, pokiaľ druhá strana neodstráni problémy, alebo 

na základe písomnej výpovede zaslanej 60 dní vopred. 

 Zákazníci služby Premier Ultimate, ktorí vypovedajú zmluvu pred skončením doby účinnosti, 

získajú za nevyužité služby pomernú refundáciu, pokiaľ dôvodom vypovedania nebude 

neodstránenie problémov. 

3.4.6 Third Tier Support 

 Third Tier Support: priamy prístup k najskúsenejším odborníkom spoločnosti Microsoft 

v definovaných oblastiach produktov, ktorí sa zaoberajú vašimi žiadosťami o riešenie problémov 

s technológiami spoločnosti Microsoft uvedenými vo vašej objednávke prác. 

Predpoklady a obmedzenia pre konkrétne služby: 

 Žiadosti o riešenie problémov predložené tímu podpory Third Tier Support môžu pri riešení 

vyžadovať prostriedky od profesionálov štandardnej produktovej podpory, hoci primárnu 

zodpovednosť za takúto žiadosť nesie tím podpory Third Tier Support. 

 Hodiny podpory Third Tier Support môžete použiť na služby štandardnej podpory Problem 

Resolution Support. Hodiny štandardnej podpory Problem Resolution Support však nemôžete 

použiť na žiadosti o podporu Third Tier Support. 

 Pracovná doba tímu podpory Third Tier Support a dostupnosť tejto služby na trhu sa 

v jednotlivých krajinách líšia. Podrobné informácie vám poskytne manažér poskytovania 

služieb. 

 Táto služba vyžaduje registračný poplatok, dopĺňa vaše hodiny podpory Problem Resolution 

Support a nie je dostupná na všetkých trhoch. 
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3.5 Rozšírené riešenia 

Balíky rozšírených riešení poskytujú dodatočné prostriedky podpory pre konkrétny produkt spoločnosti 

Microsoft alebo zákaznícky systém IT.  

3.5.1 Premier Mission Critical 

 Premier Mission Critical (PMC): poskytuje vyššiu úroveň podpory pre definovanú skupinu produktov 

spoločnosti Microsoft, ktoré tvoria súčasť vášho dôležitého obchodného riešenia, ako je to uvedené vo 

vašej objednávke prác. Služba PMC poskytuje prispôsobený program služieb podpory, je k dispozícii za 

dodatočný poplatok a je definovaná v dodatku, na ktorý odkazuje vaša objednávka prác. 

3.6 Riešenia pre partnerov 

Riešenia pre partnerov: toto riešenie pre partnerov spoločnosti Microsoft poskytuje ich zákazníkom 

prístup k službám podpory, ako je to uvedené v dodatku o subdodávateľskom poskytovaní služieb. Takéto 

služby bude poskytovať vo vašom mene spoločnosť Microsoft. Táto služba je k dispozícii iba pre 

partnerov spoločnosti Microsoft, ktorí majú uzavretý aktuálny dodatok o subdodávateľskom poskytovaní 

služieb podpory spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie získate od svojich zástupcov pre služby 

spoločnosti Microsoft. 

 

3.7 Ďalšie podmienky a požiadavky 

Všetky služby Premier sa poskytujú na základe nasledujúcich predpokladov: 

 Môže sa vyžadovať, aby ste na základe našej požiadavky vykonali činnosti pre určenie 

problému a jeho riešenie. Tieto činnosti môžu zahŕňať trasovanie siete, záznam chybových 

hlásení, zhromažďovanie informácií o konfigurácii, zmenu konfigurácií produktov, inštaláciu 

nových verzií softvéru alebo nových súčastí či úpravu procesov. 

 Vašou povinnosťou je zálohovanie údajov a rekonštrukcia stratených alebo pozmenených 

súborov v dôsledku katastrofických zlyhaní. Vašou povinnosťou je tiež implementácia 

postupov nevyhnutných na zaistenie integrity a zabezpečenie vášho softvéru a údajov. 

 Pokiaľ nebude stanovené inak v písomnej forme, všetky služby sa poskytujú na diaľku na 

vašich pracoviskách v krajine uvedenej vo vašej objednávke prác. Ak sa takéto pracoviská 

nachádzajú vo viac než jednej krajine, služby vám bude poskytovať priradený manažér 

poskytovania globálnych služieb a môžete tiež využiť pracovníkov služieb na jednotlivých 

miestach poskytovania globálnych služieb. Služby, ktoré sa budú poskytovať v jednotlivých 

určených miestach globálnych podpory, sú uvedené v objednávke prác. 

 Pokiaľ budú dohodnuté návštevy v priestoroch zákazníka, ale nebudú predplatené, 

naúčtujeme vám primerané cestovné náklady a náklady na bývanie, alebo na vašu žiadosť 

odrátame ekvivalentný počet hodín podpory Problem Resolution Support, ktoré tieto výdavky 

pokryjú. 

 Pokiaľ sa vaša spoločnosť s nami nedohodne inak v písomnej forme, všetky služby sa 

poskytujú v jazyku, ktorým sa hovorí v mieste poskytovania služieb spoločnosti Microsoft, 

alebo v angličtine. 

 Pokiaľ nie je v objednávke prác alebo v dodatku k tomuto popisu služieb stanovené inak, či ak 

to nie je výslovne vylúčené na webovej lokalite Microsoft Premier Online na adrese 
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http://premier.microsoft.com, poskytujeme podporu pre všetky verzie komerčne vydávaných 

a všeobecne dostupných produktov spoločnosti Microsoft uvedených v dokumente Zoznam 

produktov, ktorý spoločnosť Microsoft priebežne zverejňuje na adrese 

http://microsoft.com/licensing/contracts (alebo na nástupníckej lokalite, ktorú spoločnosť 

Microsoft určí). Podpora s rýchlymi opravami nesúvisiacimi so zabezpečením nie je k dispozícii 

pre produkty spoločnosti Microsoft, ktoré boli zaradené do rozšírenej fázy podpory, ako je to 

definované na stránke http://support.microsoft.com/lifecycle, pokiaľ ste si takúto podporu 

nezakúpili podľa popisu v tomto popise služieb ako rozšírenú podporu s rýchlymi opravami 

alebo v dodatku priloženom k vašej objednávke prác. 

 Ak nie je v priloženom dodatku uvedené inak, podpora pre predbežné vydania a beta verzie 

produktov sa neposkytuje. 

 Všetky služby vrátane akýchkoľvek doplnkových služieb zakúpených počas doby účinnosti 

objednávky prác prepadnú, ak nebudú využité počas doby účinnosti príslušnej objednávky 

prác. 

 Ak ste si objednali jeden typ služby a prajete si ho zmeniť na iný, môžete použiť ekvivalentnú 

hodnotu pre alternatívnu službu, ak je k dispozícii a ak s tým bude súhlasiť váš manažér 

poskytovania služieb. 

 Plánovanie služieb závisí od dostupnosti prostriedkov a ak nebude splnená požiadavka 

minimálneho počtu registrovaných účastníkov, semináre môžu byť zrušené. 

 Na základe vašej požiadavky môžeme získať prístup k vášmu systému prostredníctvom 

pripojenia na diaľku s cieľom analyzovať problémy. Naši pracovníci budú pristupovať len 

k systémom, ku ktorým im poskytnete oprávnenia. Na využitie asistencie formou pripojenia na 

diaľku nám musíte poskytnúť príslušný prístup a potrebné vybavenie. 

 Ak požiadate o zrušenie predtým naplánovanej služby, spoločnosť Microsoft je oprávnená 

účtovať si poplatok za zrušenie, a to až do výšky 100 % z ceny služby, pokiaľ zrušenie alebo 

preplánovanie nastane na základe oznámenia menej ako 14 dní pred prvým dňom dodávky. 

 V prípade pridávania dodatočných služieb do vášho balíka podpory formou zakúpenia alebo 

konverzie incidentov výhod krytia Software Assurance môžeme na zabezpečenie dodávky 

vyžadovať zahrnutie zodpovedajúcej úrovne manažment poskytovaných služieb.  

 Incidenty výhod krytia Software Assurance možno konvertovať len na hodiny podpory 

Problem Resolution Support alebo na podporu Third Tier Support. Vo vašej oblasti môžu byť 

k dispozícii dodatočné služby; podrobnosti vám poskytne váš manažér poskytovania služieb. 

 Služby podpory sú obmedzené na poradenstvo a odporúčania súvisiace s kódom, ktorého 

vlastníkom ste vy alebo spoločnosť Microsoft. 

 Súhlasíte, že jediný kód iného subjektu ako Microsoft, ku ktorému nám poskytnete prístup, je 

kód, ktorý vlastníte.  

 V rámci podpory sa okrem vzorového kódu neposkytuje žiadny iný kód. 

 Na zakúpené služby sa môžu vzťahovať minimálne požiadavky na platformu.  

Ďalšie predpoklady môžu byť stanovené v príslušných dodatkoch. 

http://premier.microsoft.com/
http://microsoft.com/licensing/contracts
http://support.microsoft.com/lifecycle
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3.8 Vaše povinnosti 

Optimalizácia výhod služieb Premier Support je podmienená tým, že okrem povinností stanovených 

v príslušných dodatkoch si budete plniť aj nasledujúce povinnosti. Ak si tieto povinnosti nesplníte, môže 

pri poskytovaní služby dochádzať k omeškaniam: 

 Vo svojej objednávke prác môžete určiť kontaktné osoby. Jedna z takto určených kontaktných 

osôb bude vaším manažérom zákazníckej podpory (CSM). Úlohou manažéra zákazníckej 

podpory je viesť váš tím a riadiť všetky vaše činnosti podpory a interné procesy na účely 

predkladania žiadostí o služby podpory spoločnosti Microsoft. Každá kontaktná osoba 

dostane individuálne číslo konta na prístup na webovú lokalitu Microsoft Premier Online, 

predkladanie žiadostí o podporu a prístup k vášmu tímu poskytovaní služieb spoločnosti 

Microsoft. Okrem určených kontaktných osôb môžete tiež určiť dva typy skupinových 

kontaktných osôb: 

o Jeden typ kontaktnej osoby získa identifikátor zdieľaného konta na prístup na 

webovú lokalitu Microsoft Premier Online umožňujúci získavať informácie 

a predkladať žiadosti o podporu. 

o Jeden typ kontaktnej osoby získa iba identifikátor zdieľaného konta poskytujúci 

prístup na webovú lokalitu Microsoft Premier Online umožňujúci iba získavať 

informácie. 

 Súhlasíte s tým, že v spolupráci s nami budete plánovať využívanie služieb na základe 

zakúpenej úrovne služieb. 

 Žiadosti o proaktívne služby spoločne s potrebnými/príslušnými údajmi budete predkladať 

najmenej 60 dní pred dátumom uplynutia doby účinnosti príslušnej objednávky prác. 

 Súhlasíte s tým, že pokiaľ to bude možné, poskytnete vždy odpovede v rámci prieskumov 

spokojnosti zákazníkov, ktoré vám môžeme priebežne predkladať v súvislosti s danými 

službami. 

 Súhlasíte s tým, že nášmu tímu poskytovania služieb (ak sa vyžaduje jeho prítomnosť 

v priestoroch zákazníka) poskytnete okrem prístupu ku svojim interným systémom 

a diagnostickým nástrojom aj primeraný prístup k telefónu a vysokorýchlostnému internetu. 

 Zodpovedáte za všetky cestovné náklady a ďalšie výdavky, ktoré vzniknú vašim 

zamestnancom alebo zmluvným dodávateľom. 

 Váš manažér poskytovania služieb vás môže požiadať o splnenie ďalších povinností týkajúcich 

sa zakúpených služieb.
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4 Zmeny dokumentu  
Dôležité doplnenia, úpravy a odstránenia obsahu v tejto verzii: 

Október 2015 

Doplnenia: 

 2.3.2: Nové moduly – optimalizácia portfólia projektov, optimalizácia portfólia aplikácií 

 3.3.2: Popis roly manažéra vývoja aplikácií (Application Development Manager, ADM) v rámci 

manažmentu poskytovania služieb 

 3.7: Odrážka číslo 18 – text požiadaviek na platformu 

Úpravy: 

 2.1: Aktualizácie popisu tabuľky Program Enterprise Strategy a Business Ready Cloud 

 2.2.2: Tabuľka programu ESP Business Ready Cloud – zmena fáz prístupu 

 2.3: Zmena popisu programu Enterprise Strategy a popisu služieb 

 2.3.2: Zmeny popisu modulov: 

o Value Discovery Workshop 

o Možnosti architektúry a odporúčania 

o Plán hodnôt 

o Vývoj obchodných prípadov 

o Manažment osvojovania a zmien 

o Manažment hodnôt 

o Riadenie programu, manažment rizík a dodržovania zmluvy 

 3.2.1: Presun popisu balíkov Accelerate do článku 3.4 

 3.3.1: Vyhodnocovanie priamo u zákazníka – pridanie možnosti poskytovania na diaľku 

 3.3.1 Onboarding Accelerator – pridanie možnosti pomoci pri inovácii 

 3.3.3 Podpora Problem Resolution Support (PRS) – úprava textu o závažnosti incidentov 

3.4.3 Program Custom Support – aktualizácia požiadaviek na plán migrácie 

Odstránenia: 

3.3.2: Článok Rozsah produktov – integrácia aktivít služieb online do článkov služieb manažmentu 

poskytovania služieb 

 

júl 2015 

Doplnenia: 

 2.1: Typy programov ESP Business Ready Cloud 

 2.2.2: Balíky programov ESP Business Ready Cloud 
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 2.3: Program ESP a popis služieb: definovanie prístupu pre moduly programu Business Ready 

 3.3.2: Základné služby manažmentu poskytovania služieb: „Informačné služby“ 

 3.8: Nové povinnosti zákazníka  

Úpravy: 

 2.3.2: Aktualizácie popisov modulov služieb programu Enterprise Strategy 

 2.4: Špecifikovanie programu ESP pre konzultačné služby 

 3.1: Vylepšené balíky riešení: pridanie „dostupnosti s konfigurovateľným balíkom“ 

 3.1: Popis balíkov pre vývojárov 

 3.3.1: Vyhodnocovacie služby: - RAP as a Service Plus. Prevádzkové služby: POP 

 3.3.2: Manažment poskytovania služieb – pridanie roly ADM 

 3.3.2: Presun všetkých odkazov na online aktivity manažmentu poskytovania služieb do 

samostatného článku za článok Rozsah produktov manažmentu poskytovania služieb, odstránenie 

odkazu na spravovaný plán odozvy na incidenty (MIRP), pridanie textu o vyhodnocovaní služieb 

 3.4.2: Program Custom Support – aktualizácie predpokladov a obmedzení, pridanie informácií 

o riešeniach zameraných na partnerov 

Odstránenia: 

 2.3.2: Moduly služieb programu Enterprise Strategy 

o Aktivácia mobilnej pracovnej sily 

o Modernizácia dátového centra 

o Modernizácia dátovej platformy 

 3.3.1: Vyhodnocovacie služby – program Risk and Health Assessment Program (RAP) 

 3.3.3 Odkazy na Azure a O365 

 

Január 2015 

Doplnenia: 

 3.5: Riešenia pre partnerov 

Úpravy: 

 3.4: Program Custom Support 

Odstránenia: 

 3.6: Incidenty technickej podpory MSDN dostupné ako potenciálny zdroj pre transfer 

 

September 2014 

Doplnenia: 

 2.3.2: Moduly 
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o Aktivácia mobilnej pracovnej sily  

o Modernizácia dátového centra 

o Modernizácia dátovej platformy 

 2.4: Informácie o návštevách v priestoroch zákazníka 

 3.1: Pridanie balíkov zacielených na vývojárov  

 3.2.1: Balík Accelerate 

 3.3.1: Onboarding Accelerator ako prevádzková služba 

 3.3.2: Manažment poskytovaných služieb prevádzkovaných online 

 3.3.3: Podpora Problem Resolution Support pre služby online poskytovaná podľa potreby 

 

Úpravy: 

 2.0: Architekt podnikových služieb sa premenoval na architekta spoločnosti Microsoft. 

 2.3.2: Aktualizácia popisu modulov 

 3.3.1: Služby zlepšenia a stabilizácie procesov sa zlúčili do prevádzkových služieb. 

 3.3.1: Prispôsobené proaktívne služby sa aktualizovali o využitie prevádzkových služieb. 

 3.3.2: Proaktívne vyhodnotenie vyspelosti služieb sa zmenilo na úvodné vyhodnotenie. 

 3.4.4: Vykonali sa úpravy definície programu Premier Ultimate. 

 3.6: Do časti Ďalšie podmienky a požiadavky sa pridali podmienky týkajúce sa zdrojového kódu. 

 3.6: Incidenty technickej podpory MSDN dostupné ako potenciálny zdroj pre transfer 

 

Odstránenia: 

 3.2.2: Podpora Premier Support pre služby Azure (teraz zahrnutá v spravovaní poskytovania 

služieb prevádzkovaných online) 

 3.4.4: Podpora Premier Support pre vývojárov je teraz definovaná ako balík služieb. 

 3.5.2: Premier Azure Rapid Response 

 

Júl 2014 

Doplnenia: 

 3.3.1: Program vyhodnocovania rizík a stavu poskytovaný ako služba Plus 

 3.3.1: Vyhodnocovanie priamo u zákazníka 

Úpravy: 

 3.2.1: Definícia služby Premier Core bola aktualizovaná pridaním výrazu „až“ pred text „20 hodín 

podpory Problem Resolution Support“.  
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 3.3.1: Položka Proaktívne monitorovanie bola premiestnená z časti Vyhodnocovacie služby do 

časti Služby na zlepšenie procesov (všetko v rámci článku 3.3.1). 

 3.3.2: Definícia manažmentu poskytovaných služieb bola rozšírená tak, aby zahŕňala text „alebo 

obchodný manažér podpory (SAM)“. 

 3.4.2: Predpoklady pre službu Custom Support sa aktualizovali tak, aby zahŕňali ďalšie informácie 

o požiadavke poskytnutia a aktualizácie plánu migrácie: „Musíte poskytnúť a spravovať plán 

migrácie (s uvedením dátumov, počtov zariadení a hlavných míľnikov) pre váš prechod na 

podporovanú úroveň produktu“. 

 3.5.2: Podpora „Premier Support pre služby Windows Azure“ sa premenovala na „Premier Support 

pre služby Azure“ a bol odstránený zoznam príkladov produktov zahrnutých do „cloudovej 

vývojovej súpravy spoločnosti Microsoft“. 

 3.6: Veta „Plánovanie služieb závisí od dostupnosti prostriedkov“ sa rozšírila tak, aby zahŕňala text 

„a ak nebude splnená požiadavka minimálneho počtu registrovaných účastníkov, semináre môžu 

byť zrušené“. 

 3.6: Podmienky zrušenia sa upravili z 30-dennej výpovednej lehoty (mimo Spojených štátov) na 

14 dní. 

Odstránenia: 

 Recovery Execution Services (predchádzajúci odkaz v článku 3.3.1) 

 

Október 2013 

Úpravy: 

 2.3.2: Stratégia Enterprise Agreement Value Roadmap sa premenovala na Technology Value 

Roadmap. 

Odstránenia: 

 Enterprise Strategy Forum (predchádzajúce odkazy v článkoch 2.21 a 2.31) 

 

 Informačné stretnutia zamerané na stratégie (predchádzajúce odkazy v článkoch 2.21 a 2.31) 
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