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1 Про цей документ 
В Описі послуг «Корпоративні послуги Microsoft» надано інформацію про професійні послуги, які 

можна придбати в Майкрософт. 

Просимо ознайомитися з описом послуг, які ви придбаваєте, включно з будь-якими передумовами, 

застереженнями, обмеженнями та вашими обов’язками. Послуги, які ви придбаваєте, буде наведено 

в документі «Корпоративні Послуги Microsoft: Замовлення на виконання робіт» або іншому 

відповідному Переліку послуг, що посилається на цей документ і включає його.  

Не всі послуги, наведені в цьому документі, є доступними в усьому світі. Щоб отримати додаткову 

інформацію про те, які послуги доступні для придбання за місцем вашого розташування, 

звертайтеся до представника підрозділу Microsoft Services. Набір доступних послуг може 

змінюватися. 
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2 Консультаційні послуги 
2.1 Спосіб придбання 

Консультаційні послуги можна придбати в пакеті або як окремо визначені послуги. Список 

доступних для придбання послуг наведено нижче. 

Послуга Визначення 

Enterprise Strategy  

Program 

Послуги Microsoft Enterprise Strategy прискорюють розвиток 

бізнесу клієнтів, забезпечуючи максимальну користь від 

інвестицій у технології, пов’язані з мобільними й хмарними 

рішеннями. 

Enterprise Strategy Business 

Ready Cloud 

Це 10-тижнева програма, у рамках якої Спеціаліст з 

архітектури підприємств за підтримки відділу Послуг Microsoft 

допоможе визначити нові способи запровадження сучасних 

бізнес-процесів и забезпечення переваг перед конкурентами 

шляхом вивчення й застосування хмарних рішень Microsoft. У 

результаті ви отримуєте сучасні бізнес-процеси, які нададуть 

вагомі переваги в конкурентній боротьбі. У рамках програми 

вам надається широкий вибір програм, платформ і варіантів 

інфраструктури, завдяки яким ви зможете розвинути свій 

бізнес, зменшити витрати та усунути ризики, пов’язані з 

масштабними проектами з розгортання ІТ-рішень. 

Enterprise Strategy Business 

Ready Mobile 

Це 10-тижнева програма, у рамках якої Спеціаліст з 

архітектури підприємств за підтримки відділу Послуг Microsoft 

надасть рекомендації щодо покращення умов роботи 

користувачів і клієнтів, а також запропонує рішення рівня 

Enterprise для зручного й надійного забезпечення 

«Корпоративної мобільності» працівників і здійснення бізнес-

сценаріїв. Завдяки цій програми ви зможете визначити 

сценарії, необхідні для досягнення ваших стратегічних бізнес-

цілей, а також реалістичний і практичний план застосування 

відповідних технологій. 

Enterprise Strategy Business 

Ready Productivity 

Це 10-тижнева програма, у рамках якої Спеціаліст з 

архітектури підприємств за підтримки відділу Послуг Microsoft 

допоможе забезпечити для працівників неперевершену якість 

комунікації в межах цілого підприємства, визначити бізнес-

сценарії підвищення ефективності для досягнення стратегічних 

цілей, а також розробити реалістичний і практичний план 

застосування відповідних технологій з урахуванням жорстких 

вимог до безпеки й надійності. 

 

Ключ:  позначає елементи, які можна побачити в списку в Замовленні на виконання робіт.   
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2.2 Опис пакетів 

2.2.1 Enterprise Strategy Program 

Програму Enterprise Strategy можна придбати як пакет (комплекс послуг) або як окремі модулі 

послуг. Передбачені переваги й модулі програми описано в Розділі 2.3 «Програма Enterprise 

Strategy та опис послуг». 

Пакети 

 Enterprise Strategy Connect 

Елемент Включені послуги 

Архітектор Майкрософт Загалом до 400 годин роботи Архітектора Майкрософт і команди з 

надання Корпоративних послуг щорічно 

Модулі послуг для 

Програми Enterprise 

Strategy 

До трьох із дев’яти модулів послуг за Програмою Enterprise Strategy, 

описаних у Розділі 2.3.2 («Модулі послуг для Програми Enterprise 

Strategy»), погоджених і задокументованих разом із вами в Плані 

надання послуг. 

Переваги програми 

План надання послуг 

Мережа Enterprise Strategy 

Бібліотека Enterprise Strategy 

 Enterprise Strategy Foundation 

Елемент Включені послуги 

Архітектор Майкрософт Загалом до 800 годин роботи Архітектора Майкрософт і команди з 

надання Корпоративних послуг щорічно 

Модулі послуг для 

Програми Enterprise 

Strategy 

Будь-яке поєднання дев’яти модулів послуг за Програмою Enterprise 

Strategy, описаних у Розділі 2.3.2 («Модулі послуг для Програми 

Enterprise Strategy»), погоджених і задокументованих разом із вами в 

Плані надання послуг 

Переваги програми 

План надання послуг 

Мережа Enterprise Strategy 

Бібліотека Enterprise Strategy 

 Портфель Enterprise Strategy 

Елемент Включені послуги 

Архітектор Майкрософт Загалом до 1600 годин роботи Архітектора Майкрософт і команди з 

надання Корпоративних послуг щорічно 

Модулі послуг для 

Програми Enterprise 

Strategy 

Будь-яке поєднання дев’яти модулів послуг за Програмою Enterprise 

Strategy, описаних у Розділі 2.3.2 («Модулі послуг для Програми 

Enterprise Strategy»), погоджених і задокументованих разом із вами в 

Плані надання послуг 
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Переваги програми 

План надання послуг 

Мережа Enterprise Strategy 

Бібліотека Enterprise Strategy 

Окремі модулі 

Можна придбати будь-яке поєднання модулів послуг за Програмою Enterprise Strategy (їх описано в 

Розділі 2.3.2 «Модулі послуг для Програми Enterprise Strategy»), обраних відповідно до ваших вимог. 

Елемент Включені послуги 

Архітектор Майкрософт Послуги Архітектора Майкрософт протягом кількості годин, 

зазначеної в Замовленні на виконання робіт 

Модулі послуг для 

Програми Enterprise 

Strategy 

Надання одного або кількох модулів послуг за Програмою Enterprise 

Strategy, описаних у Розділі 2.3.2 («Модулі послуг для Програми 

Enterprise Strategy»), відповідно до Замовлення на виконання робіт 

 

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

Productivity (BRP) 

Пакети 

 Програма ESP Business Ready 

Елемент Включені послуги 

Архітектор Майкрософт Загалом до 480 годин роботи Архітектора Майкрософт і команди з 

надання Корпоративних послуг 

Підхід до реалізації 

модулів пакета 

Клієнт отримує допомогу за принципом «велике починається з 

малого», зокрема дізнається, як обчислити зріст показників, як 

забезпечити відповідність стандарту GRCP і як розробити план 

трансформації для втілення нового бачення бізнесу. 

Передбачені модулі послуг надаються за фіксованою ціною і з чітко 

визначеним результатом, орієнтованим на конкретну сферу 

технологій чи на конкретне робоче навантаження, письмово 

зазначені в Плані надання послуг, при цьому застосовується 

послідовний і поетапний підхід, описаний далі.  

 Визначення пріоритетів. Спеціалісти Майкрософт 

допомагають клієнту визначити профільні бізнес-сценарії, 

призначити їм рівень важливості та оцінити готовність до 

запровадження.  

 Планування. Спеціалісти Майкрософт пропонують варіанти 

архітектури й рекомендації стосовно найважливіших 

сценаріїв, а також економічне обґрунтовування та разок 

схеми виконання. 

 Виконання. Клієнту надається план проекту з відомостями 

стосовно керування, ризиків і дотримання норм, а також 
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план дій для досягнення конкретних результатів на основі 

рівня готовності ІТ-інфраструктури.  

Переваги програми 

План надання послуг 

Мережа Enterprise Strategy 

Бібліотека Enterprise Strategy 

2.3  Програма Enterprise Strategy та опис послуг 

Незалежно від того, чи придбаваєте ви програму Enterprise Strategy у вигляді пакета або окремих 

модулів послуг, Архітектор Майкрософт розробляє та надає План надання послуг, у якому визначено 

проміжні етапи та цілі, установлено процедури, дані та правила для відстеження перебігу його 

виконання. Архітектор Майкрософт представляє щомісячні проміжні звіти про виконання плану та 

керує командою Майкрософт із надання послуг, яка приймає участь у наданні послуг. Команда 

Майкрософт із надання послуг може застосовувати ресурси з Центрів передових знань в області 

послуг і служб Microsoft для втілення успішного досвіду у відповідній сфері або надавати вам 

практичні рекомендації, спеціальні інструкції з використання технологій Microsoft і еталонні зразки 

архітектур. 

 

2.3.1 Послуги в рамках Програми Enterprise Strategy 

Коли ви придбаваєте один із зазначених вище пакетів, протягом строку проекту надаються такі 

переваги програми: 

Мережа Enterprise Strategy. Отримання через Архітектора Майкрософт експертних знань у 

необхідній предметній сфері від науково-дослідних груп Майкрософт. 

Бібліотека Enterprise Strategy. Велика колекція матеріалів, включно з галузевою аналітичною 

інформацією та інструментами тестування продуктивності, архітектурою підприємства та технологій, 

а також еталонними моделями та методами. 

2.3.2 Модулі послуг для Програми Enterprise Strategy 

Нижче наведено доступні модулі послуг.  

 Семінар із питань визначення корисних можливостей. Семінар для зацікавлених сторін у 

сфері бізнесу та інформаційних технологій із питань визначення сценаріїв, здатних забезпечити 

створення можливостей для розвитку бізнесу та залучення нових клієнтів на основі нових ідей і 

інноваційних рішень.  

 

 План визначення цінності за договором «Enterprise Agreement». Пропонуються план дій та 

ініціативи, які допомагають визначити комерційну цінність інвестицій в програмне забезпечення та 

пристрої Microsoft, включно з набором рекомендацій стосовно прискорення розміщення та 

освоєння цих інвестицій. 

 

 Оптимізація портфеля  

 Оптимізація портфеля проектів. Звіт на основі оцінки ваших портфелів інформаційних 

технологій (включно з можливостями, послугами з інформаційних технологій і наявним 

портфелем програм чи проектів), у якому визначаються можливі варіанти використання 
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пристроїв і послуг Microsoft із метою раціоналізації конкретних портфелів у контексті вашої 

поточної бізнес-стратегії. 

 Оптимізація портфеля програм. Звіт, створений на основі оцінки вашого портфеля 

програмного забезпечення, аналізі характеристик робочих навантажень і архітектури 

рішень. У звіті надаються рекомендації щодо майбутнього розподілу цільових програм, 

включно з варіантами програм, розміщених у мережі. 

 

 Варіанти архітектури та відповідні рекомендації. Документ із визначенням корпоративної 

архітектури та відповідними рекомендаціями, у якому розглядаються життєздатні варіанти 

архітектури й надається їх оцінка з урахуванням основних положень програми, принципів і ІТ-

стандартів архітектури, а також передбачених обмежень. 

 

 План із підвищення цінності. Докладний програмний план, вказівки щодо впровадження та 

змін, таблиця показників комерційної цінності та план керування, які доповнюють рекомендації та 

план дій, описані в розділі «Варіанти архітектури та відповідні рекомендації». 

 

 Розробка економічного обґрунтування. Модель підвищення комерційної цінності, основана на 

фінансовому аналізі прогнозованих витрат і переваг, що піддаються кількісній оцінці, у рамках 

запропонованого бізнес-сценарію. 

 

 Керування впровадженням і змінами. Модуль, який допомагає реалізувати план упровадження 

та змін (включно з обміном інформацією, забезпеченням готовності чи навчання, підтримкою), а 

також забезпечує нагляд за впровадженням, звітування та пом’якшення ризиків у рамках однієї або 

кількох ініціатив. 

 

 Керування підвищенням цінності. Звіт, який надає можливість оцінки й моніторингу досягнень 

у рамках ініціативи з урахуванням ваших Ключових показників ефективності та внутрішніх систем 

оцінки, наприклад зобов’язань, оціночних таблиць і оглядів комерційної діяльності. 

 

 Керування програмою, ризиками та відповідністю. Механізм для здійснення нагляду за 

станом програми та надання звітів визначеним керівним органам (наприклад, керівним комітетам, 

наглядовим радам) з метою підвищення ефективності процесу ухвалення рішень упродовж 

життєвого циклу програми. 

 

2.4 Передумови, застереження та обмеження 

Надання послуг ґрунтується на таких передумовах, застереженнях та обмеженнях. 

 Програма Enterprise Strategy з надання консультаційних послуг передбачає виключно 

поради й рекомендації лише стосовно розгортання та використання вами технологій 

Microsoft. 

 Ви вирішуєте на власний розсуд, брати чи не брати до уваги поради, керівництво та 

рекомендації Майкрософт. 

 Ліцензії на продукти не включено до консультаційних послуг, і їх потрібно придбавати 

окремо. 

 Майкрософт не робить заяв і не дає гарантій стосовно результатів, яких можна досягти 

внаслідок додержання порад, керівництва або рекомендацій Майкрософт. 
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 Програма Enterprise Strategy з надання консультаційних послуг не передбачає 

розгортання продуктів, вирішення проблем, підтримку з усунення неполадок, перегляд 

вихідного коду не від Майкрософт або консультації з технічних питань чи питань 

архітектури поза описаним вище обсягом послуг. 

 Стосовно будь-якого вихідного коду не від Майкрософт, наші послуги обмежуються 

лише аналізом бінарних даних, таких як дамп процесу або трасування мережевого 

монітора. 

Якщо візит на місце Архітекторів Майкрософт або команди з надання послуг погоджено з 

боку обох сторін і не оплачено наперед, ми виставимо вам рахунок за обґрунтовані 

фактичні витрати на проїзд і проживання. 

 

2.5 Ваші обов’язки 

Успішність проектів із надання консультаційних послуг і виконання наших зобов’язань залежать 

від вашої участі протягом усього проекту, зокрема, але не виключно: 

 доступності ваших представників, персоналу відділу інформаційних технологій і ресурсів, 

зокрема апаратного та програмного забезпечення, підключення до Інтернету, а також 

офісних приміщень; 

 вчасного надання вами точної та повної інформації, як вимагається командою з надання 

послуг; 

 доступу до інформації про вашу організацію; 

 своєчасного та ефективного виконання покладених на вас обов’язків; 

 своєчасного прийняття рішень і надання погоджень вашим керівництвом. 

 Оплата витрат на проїзд і проживання, понесених вашими працівниками або 

підрядниками. 
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3 Послуги з підтримки 
3.1 Спосіб придбання 

Прем’єр підтримку можна придбати як пакет окремих послуг; доступні пакети наведено нижче. 

Послуга  Визначення 

Пакети для всього 

підприємства 

Комплекс послуг, у рамках якого пропонується допомога в роботі зі 

всіма підтримуваними комерційними продуктами та/або 

Онлайновими службами Microsoft, що використовуються у вашій 

організації. Доступні варіанти як фіксованих пакетів, так і таких, що 

можуть конфігуруватися. 

Пакети, призначені для 

розробників 

Підтримка Premier для розробників – варіант послуги, орієнтований 

на розробку програмного забезпечення та здатний допомогти 

вашому персоналу збирати, розгортати й підтримувати програми на 

основі технологій Microsoft. 

Пакети розширених 

рішень 

Пакет послуг із підтримки, що стосується конкретного продукту 

Microsoft або ІТ-системи клієнта. Можливе придбання 

Індивідуального пакета. 

 

Ключ:  позначає елементи, які можна побачити в списку в Замовленні на виконання робіт.   

3.2 Опис пакетів 

3.2.1 Пакети для всього підприємства 

Варіанти пакетів для всього підприємства включають: Індивідуальні (складені з урахуванням ваших 

вимог) або Фіксовані пакети (стандартний набір послуг із встановленим строком). 

Настроюваний пакет 

Пакет підтримки зібрано з урахуванням ваших індивідуальних потреб із наведених нижче 

елементів. 

Елемент Доступні послуги 

Профілактичні послуги Послуги, описані в розділі 3.3.1 «Профілактичні послуги», заздалегідь 

включені до Прискореного пакету 

Керування наданням 

послуг 

Включено до всіх пакетів. 

Модель надання та рівень обслуговування визначаються 

індивідуально, як описано в розділі 3.3.2 «Керування наданням 

послуг» 

Реакційні послуги Послуги, описані в розділі 3.3.3 «Реакційні послуги», доступні для 

включення до вашого пакету послуг із підтримки 

Розширені послуги Додаткові послуги, описані в розділі 3.4 «Розширені послуги», може 

бути включено до вашого пакету послуг із підтримки 
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Фіксований пакет 

Незмінний пакет послуг із підтримки початкового рівня зі строком один рік 

Елемент Включені послуги 

Профілактичні послуги Одна «Програма оцінки ризику та справності як послуга»  

Керування наданням 

послуг 

Включено Базовий рівень обслуговування, що надається за 

допомогою Груповій моделі, як описано в розділі 3.3.2 «Керування 

наданням послуг» 

Реакційні послуги До 20 годин «Підтримки з вирішення проблем» 

 

 

3.2.2 Розширені рішення 

Пакети розширених рішень стосуються конкретного продукту Microsoft або ІТ-системи клієнта; 

доступні послуги наведено нижче. 

Елемент Опис 

Прем’єр-Послуги для 

вирішення критично 

важливих завдань 

Забезпечує підтримку вищого рівня для визначеного набору 

продуктів Microsoft, які містяться у ваших критично важливих 

рішеннях,що описана в розділі 3.5.1 «Підтримка Premier Mission 

Critical для вирішення критично важливих завдань»  

 

3.3 Опис послуг 

У цьому розділі описано елементи, поєднані у вашому пакеті Прем’єр підтримки. 

3.3.1 Профілактичні послуги 

Профілактичні послуги допомагають запобігти виникненню проблем у вашому середовищі 

Microsoft. Зазвичай вони плануються до надання послуг для забезпечення доступності ресурсів. 

Послуги з оцінювання 

Послуги з оцінювання надають огляд вашої інфраструктури або супровідної документації для 

визначення можливостей для покращення. 

 Перевірка справності. Огляд впровадження вами технологій Microsoft порівняно з 

рекомендованою нами практикою. Інженер Майкрософт планує разом із вами проект 

Перевірки справності, проводить огляд, аналізує дані та після завершення складає звіт. 

Програма оцінювання ризиків і справності як послуга (RAP як послуга). 

Автоматизоване оцінювання впровадження вами технологій Microsoft на основі даних, 

зібраних віддалено. Зібрані дані будуть проаналізовані в Майкрософт, і ми надамо вам звіт із 

висновками та рекомендаціями щодо усунення недоліків. 
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 Програма оцінювання ризиків і справності як послуга плюс (RAP як послуга плюс). 

Програма оцінювання ризиків і справності як послуга надається й контролюється у формі 

індивідуального семінару з оптимізації системи у вашому приміщенні. На семінарі 

розглядаються питання планування виправлень і передачі знань. 

 Оцінювання офлайн. Автоматизоване оцінювання впровадження вами технологій 

Microsoft на основі даних, зібраних через віддалене підключення або інженером 

Майкрософт у вашому розташуванні. Зібрані дані будуть проаналізовані в Майкрософт за 

допомогою локальних інструментів, і ми надамо вам звіт із висновками та рекомендаціями 

щодо усунення недоліків. 

 Програма оцінювання безпеки. Огляд технічних засобів і процедур, за допомогою яких 

ваша організація надає доступ до комп’ютерного середовища. Після завершення послуги ви 

отримаєте звіт з аналізом виявлених ризиків для безпеки та вказівками щодо зниження 

ризиків. 

Навчальні послуги 

Навчальні послуги допомагають підвищити технічні та операційні навички персоналу вашої служби 

підтримки. 

 Сесії передачі знань. Зазвичай це одноденні заняття в форматі лекції або демонстрації 

на теми стосовно продуктів і підтримки, які проводить інженер Майкрософт особисто або 

онлайн. 

 Онлайн-тренінги за запитом. Передплати надають доступ до колекції онлайнових 

навчальних матеріалів із бібліотеки семінарів, розроблених інженерами Майкрософт. 

Передплати продаються з розрахунку на одне робоче місце. 

 Веб-трансляції. Розміщені на серверах Майкрософт навчальні заняття, що проводяться 

для аудиторії віддалено через Інтернет. Веб-трансляції можна придбати з розрахунку на 

одного слухача або як спеціальний продукт для вашої організації, як зазначено в Замовленні 

на виконання робіт.  

 Семінари. Інженер Майкрософт особисто або онлайн проводить навчальні заняття 

підвищеного рівня, практичні заняття та заняття з технічних питань. Доступний широкий 

вибір тем із підтримки та технологій Microsoft. Семінари можна придбати з розрахунку на 

одного слухача або як спеціальний продукт для вашої організації, як зазначено в Замовленні 

на виконання робіт. Семінари заборонено записувати без прямого письмового дозволу 

Майкрософт. 

Операційні послуги 

Операційні послуги допомагають керувати питаннями та ризиками, пов’язаними з людьми, 

процесами та технологіями, для забезпечення реалізації бізнес-цілей. 

 Лабораторні послуги. Якщо доступно у вашій місцевості, Майкрософт може надати вам 

доступ до приміщень лабораторії, щоб допомогти в розробці, порівнянні ефективності та 

тестуванні продуктів, а також створенні прототипів і здійсненні переходу до продуктів 

Microsoft. 

 Прискорення адаптації. Безпосередня співпраця з інженером Майкрософт, який надає 

допомогу в розгортанні, перенесенні чи оновленні. Це може включати допомогу в 
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плануванні та підтвердженні концепції або виробничого навантаження з використанням 

продуктів Microsoft. 

 Профілактичний моніторинг. Надання інструментів і рекомендацій із моніторингу 

технічних операцій для настроювання процедур керування інцидентами на сервері. Ця 

послуга допоможе вам створити матриці інцидентів, проводити огляди серйозних проблем і 

скласти план для постійної команди інженерів. 

 Програми профілактичних операцій («Proactive Operations Programs» або «POP»). 

Проведений разом із вашими працівниками огляд внутрішніх процесів планування, 

проектування, упровадження або операційних процесів з урахуванням рекомендованих 

нами методів. Огляд виконується в приміщенні замовника або через віддалене підключення 

за участі служби підтримки. 

 Спільне виправлення. Безпосередня співпраця з інженером Майкрософт щодо 

вирішення питань, виявлених в результаті надання послуги з Оцінювання. Тривалість 

кожного проекту зазначено в днях у Замовленні на виконання робіт. Проект виконується в 

партнерстві з вашим інженерно-технічним персоналом.  

 Індивідуальні профілактичні послуги 

Спільний із нашим персоналом проект із надання послуг під вашим керівництвом особисто або 

онлайн, які інакше не описані в цьому документі. Проекти вимірюються в днях. Вартість проекту 

визначається залежно від кількості днів. 

Основні напрямки Індивідуалізованих профілактичних послуг: 

 Послуги з оцінювання  

 Навчальні послуги 

 Операційні послуги  

 Підтримка 

Якщо це можливо, профілактичні послуги можуть продаватися як певна кількість годин Підтримки. 

Ці години можна обміняти на одну або кілька описаних вище профілактичних послуг за поточними 

ставками, наданими вашим представником підрозділу Microsoft Services. Після планування 

профілактичної послуги ми вирахуємо відповідну кількість годин Підтримки з вашого залишку з 

округленням до цілої кількості годин, щоб покрити вартість послуги за денним або фіксованим 

тарифом. Якщо ви замовите один тип послуг із Підтримки та вирішите обміняти його на інший, 

можна використати вже придбані години на цю альтернативну послугу, якщо це можливо та 

погоджено з вашим Менеджером із надання послуг. 

3.3.2 Керування наданням послуг 

 Керування наданням послуг 

Усі пакети Прем’єр підтримки координує Менеджер із надання послуг («Service Delivery Manager» 

або «SDM»). У деяких місцевостях ця роль також називається Менеджер із технічної підтримки 

(«Technical Account Manager» або «TAM») або Менеджер із керування підтримкою («Support Account 

Manager» або «SAM»). Якщо використовується Підтримка Premier для розробників, наданням послуг 

керує Менеджер із розробки програм і цей процес може коригуватися з урахуванням моделі 

надання послуг, рівня обслуговування та географічного розташування. Якщо інше не зазначено в 
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Замовленні на виконання робіт, модель надання буде «Призначена», а рівень обслуговування – 

«Базовий». 

 Менеджер із розробки програм 

Якщо використовуються пакети для розробників, процесом надання послуг керує Менеджер із 

розробки програм, який володіє глибокими знаннями в області розробки та добре знається на 

відповідних технологіях. Крім виконання функцій Менеджера з надання послуг Менеджер із 

розробки програм також надає рекомендації та підтримку технічного характеру стосовно вашого 

індивідуального процесу впровадження безпосередньо вашим розробникам і архітекторам 

програмного забезпечення. 

Модель надання 

Елемент Визначення 

Групова Виконується групою віддалено розташованих фізичних осіб 

Призначена Надається протягом неповного робочого дня на об’єкті або віддалено 

іменованою фізичною особою, яка також обслуговує інших клієнтів 

Майкрософт, які користуються Прем’єр підтримкою. 

Спеціальна Надається на об’єкті або віддалено іменованою фізичною особою, 

зосередженою виключно на одному клієнті підтримки Майкрософт, який 

користується Прем’єр підтримкою. 

Рівень обслуговування 

Елемент Визначення 

Базовий Включає загальну координацію та ознайомлення з послугами, планування 

надання послуг, огляди послуг, критично важливі поради щодо 

забезпечення захисту, роботу з інцидентами, керування в кризових 

ситуаціях, керування інформаційними послугами та передплатами на 

послуги. 

Standard Включає всі Базові послуги, плюс Початкове оцінювання та планування 

відновлення 

Розширений Включає всі Стандартні послуги та інформування про життєвий цикл 

Продуктів/Онлайнових служб Microsoft, аналіз тенденцій інцидентів і 

консультування на цю тему, а також поради щодо процедур 

 

Область застосування 

Для клієнтів, які придбали Базовий рівень керування наданням послуг, доступні такі послуги. 

Ознайомлення з послугами. Огляд послуг Прем’єр підтримки, включно з поясненням того, 

як вибирати та планувати профілактичні послуги, а також демонстрацією того, як подавати 

оброблені запити на реакційну підтримку та використовувати доступні інструменти. 

План надання послуг («Service Delivery Plan» або «SDP»). Основа послуг Прем’єр 

підтримки, що включає індивідуальний план послуг, створюється в співпраці з вашою 

командою для визначення того, як і коли застосовуватимуться послуги. Протягом строку 
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проекту ми здійснюємо моніторинг і коригування Плану надання послуг залежно від ваших 

потреб. 

Огляд послуг. Ми на постійній основі переглядаємо послуги за минулий період, 

повідомляємо вам про те, які послуги надано та що вдалося покращити, переглядаємо ваші 

відгуки та обговорюємо будь-які дії чи поправки, що можуть знадобитися. Ці огляди можуть 

передбачати подання стандартних звітів про виконання робіт і віртуальні або очні наради 

(якщо отримано дозвіл на відрядження на об’єкт). Якщо ви користуєтеся онлайновими 

службами, в огляд послуг включаються відомості про стан запитів послуг і пов’язаних із 

послугами інцидентів, а також відомості про час працездатності. Також доступний огляд 

послуг, адаптований до ваших потреб, однак це може потребувати додаткової оплати 

залежно від рівня керування наданням послуг, передбаченого придбаними вами послугами  

Консультування з підтримки щодо критичних проблем безпеки. Сповіщення про випуск 

критично важливих Бюлетенів безпеки Microsoft. Якщо у вас є Призначений або Виділений 

менеджер SDM, він допоможе оцінити вплив цієї інформації на вашу ІТ-інфраструктуру. 

Керування інцидентами. Контроль менеджером SDM інцидентів підтримки для 

своєчасного вирішення проблем і надання високоякісної підтримки. Це може передбачати, 

серед іншого, розробку планів реагування на інциденти, визначення основної контактної 

особи з питань стану в разі інцидентів і допомогу у виявленні головних причин інцидентів, 

які вже сталися. Якщо ви користуєтеся онлайновими службами, може також надаватися 

короткий огляд причини інциденту та Угоди про рівень послуг. 

Керування в кризових ситуаціях. Цілодобовий контроль над проблемою та надання вам 

інформації менеджерами SDM і Антикризовими менеджерами впродовж ситуацій, коли ви 

зазнаєте критичного впливу на бізнес. 

Інформаційні послуги. Надання бюлетенів, адресів веб-сайтів і ресурсів, пов’язаних із 

продуктами й послугами Microsoft, що мають стосунок до вашого робочого середовища. 

Може також надаватися інформація про підтримку й операції, пов’язані з технологіями 

Microsoft, відомості про засоби усунення неполадок і посилання на статті баз знань. 

Керування передплатою на службу. Якщо ви користуєтеся онлайновими службами, 

Менеджер із надання послуг допоможе з вирішенням проблем, пов’язаних із передплатами 

на онлайнові служби, і відповість на запитання стосовно виставлення рахунків, підготовки 

облікових записів і отримання кредитів за Угодою про рівень послуг. 

Клієнти, які придбали Стандартний рівень послуг, отримують послуги Стандартного рівня, а також 

перелічені далі послуги. 

Початкове оцінювання. Початкове оцінювання для виявлення потреб у послугах у вашому 

операційному IT-середовищі, яке допомагає розробити ефективний план досягнення 

бажаного стану ІТ-середовища. Якщо ви користуєтеся онлайновими службами, Менеджер із 

надання послуг проаналізує локальну інфраструктуру, необхідну для підключення 

користувачів до онлайнової служби. Крім того, він сумісно з вашим персоналом 

працюватиме над документуванням ризиків, які можуть вплинути на підключення, і 

визначенням можливих заходів для їх пом’якшення. 

Планування відновлення. Об’єднання заходів із покращення, на які вказують результати 

проведеного профілактичного оцінювання. Ці результати буде задокументовано як поради 

щодо покращення з відповідними заходами для виправлення ситуації в рамках Плану 

надання послуг. Подальші заходи вживатимуться під час запланованих оглядів послуг. 
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 Керування наданням послуг на об’єкті. Доступними є візити на об’єкт вашого 

менеджера SDM, які можуть вимагати додаткової оплати з розрахунку на один візит. Ця 

послуга надається з урахуванням доступності ресурсів Майкрософт. 

Клієнти, які придбали Розширений рівень послуг, отримують послуги, передбачені для Базового та 

Стандартного рівнів, а також перелічені далі послуги. 

Інформування про життєвий цикл Продуктів/Онлайнових служб Microsoft. Регулярні 

звіти про розробки в організації Майкрософт і консультації щодо будь-яких оновлень 

життєвого циклу продуктів Microsoft або стратегій, що можуть стосуватися вашої організації 

та принести їй користь. Для Замовлень на виконання робіт за контрактами з Підтримкою 

онлайнових служб ваш менеджер SDM надаватиме щомісячні (або за необхідності) 

інформаційні повідомлення про оновлення послуг і планові відключення передплачених 

вами онлайнових служб. 

Аналіз тенденцій інцидентів і консультування. Один або кілька оглядів вашої історії 

інцидентів. Основну увагу приділено аспектам персоналу, процедур і технологій, 

характерним для зареєстрованих у нас інцидентів із серйозними наслідками для бізнесу, які 

стосуються будь-якої технології Microsoft, що підтримується. Результатами огляду будуть 

рекомендації щодо заходів із покращення діяльності на додаток до підготовки людей або 

змін у технологіях, спрямованих на зниження витрат на роботу ІТ-відділу. 

Рекомендації щодо процедур. Надається основна інформація стосовно рекомендованих 

процедур. 

 

 

3.3.3 Реакційні послуги 

Реакційні послуги можуть включати будь-яку комбінацію таких послуг: 

 Підтримка з вирішення проблем («Problem Resolution Support» або «PRS»). Допомога 

стосовно вирішення проблем із певними ознаками, що виникають під час використання продуктів 

Microsoft, якщо є обґрунтована підстава вважати, що проблеми спричинили продукти Microsoft. 

Визначення серйозності, наш орієнтовний початковий час реагування та вимоги до надсилання 

запитів докладно описано в «Таблиці реагування на інциденти». 

Плата за підтримку PRS стягується на погодинній основі. Сума вираховується з кількості 

передплачених годин, зазначеної в Замовленні на виконання робіт. Якщо ми визначимо, що 

проблему спричинила помилка в програмному забезпеченні, ми не вираховуватимемо години 

підтримки PRS. Якщо ви вичерпаєте всі передплачені години в той час, коли ми продовжуємо 

вирішувати певну проблему, ми стягнемо плату в кінці періоду, а ви повинні придбати додаткові 

години підтримки PRS, перш ніж ми реагуватимемо на додаткові інциденти. За вашим запитом ми 

співпрацюватимемо зі сторонніми постачальниками програмного забезпечення для вирішення 

комплексних проблем взаємодії між продуктами від різних постачальників, проте відповідальність 

за підтримку свого продукту несе третя сторона. 

За потреби надається Підтримка з вирішення проблем для онлайнових служб. Придбані години 

підтримки PRS не буде вирахувано в разі інцидентів, що сталися в результаті роботи цих технологій. 

Ступень критичності інциденту визначає рівні реагування Майкрософт і орієнтовний час першого 

реагування, а також ваші обов’язки. Ви повинні визначити рівень впливу на комерційну діяльність 
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вашої організації, і після сумісного обговорення Майкрософт установить відповідний рівень 

критичності. Якщо вплив на комерційну діяльність відповідає більшій чи меншій критичності 

інциденту, ви можете запитати необхідне змінення рівня критичності протягом строку інциденту.  

Таблиця реагування на інциденти 

Серйозності і ситуація Дії, що очікуються від нас Дії, що очікуються від вас 

Рівень серйозності 1 

Невиправні наслідки для 

господарської 

діяльності: 

 Повне припинення основних 

бізнес-процесів і неможливість 

продовження подальшої роботи 

 Необхідне негайне вирішення 

 Перша відповідь протягом 

однієї години або менше 

 Якнайшвидше 

спрямування ресурсів на 

ваш об’єкт 

 Призначення 

Антикризового 

менеджера1 

 Безперервна цілодобова 

підтримка сім днів на 

тиждень2 

 Термінова ескалація 

ситуації до груп розробки 

продуктів Microsoft 

 Сповіщення нашого 

вищого керівництва 

 Сповіщення вашого 

вищого керівництва 

 Надання відповідних 

ресурсів для безперервної 

цілодобової підтримки сім 

днів на тиждень2 

 Оперативний доступ і 

відповідь від служби 

керування змінами 

 Запит лише по телефону 

Рівень серйозності A 

Критичні наслідки для 

господарської 

діяльності: 

 Суттєві втрати або зниження 

якості послуг 

 Необхідне реагування протягом 

однієї години 

 Перша відповідь протягом 

однієї години або менше 

 Спрямування ресурсів за 

необхідністю на ваш 

об’єкт 

 Призначення 

Антикризового 

менеджера1 

 Безперервна цілодобова 

підтримка сім днів на 

тиждень2 

 Сповіщення нашого 

вищого керівництва 

 Надання відповідних 

ресурсів для безперервної 

цілодобової підтримки сім 

днів на тиждень2 

 Оперативний доступ і 

відповідь від служби 

керування змінами 

 Повідомлення 

керівництва 

 Запит лише по телефону 

Рівень серйозності Б 

Помірні наслідки для 

бізнесу: 

 Помірні втрати або зниження 

якості послуг, подальша робоча 

діяльність може продовжуватися, 

але з нижчою якістю 

 Необхідне реагування протягом 

двох робочих годин4 

 Перша відповідь протягом 

двох годин або менше 

 Надання підтримки лише 

протягом робочого часу3,4 

 Надання відповідних 

ресурсів, узгоджених із 

заходами Майкрософт 

 Доступ і відповідь від 

служби керування 

змінами протягом 

чотирьох робочих годин 

 Запит по телефону або 

через Інтернет 
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Серйозності і ситуація Дії, що очікуються від нас Дії, що очікуються від вас 

Рівень серйозності В 

Мінімальні наслідки для 

господарської 

діяльності: 

 Функціонування з мінімальним 

погіршенням якості послуг або за 

відсутності погіршення 

 Необхідне реагування протягом 

чотирьох робочих годин4 

 Перша відповідь протягом 

чотирьох годин або 

менше 

 Надання підтримки лише 

протягом робочого часу4 

 Точна контактна 

інформація ініціатора 

запиту 

 Відповідь протягом 24 

годин 

 Запит по телефону або 

через Інтернет 

1. Антикризові менеджери – це фізичні особи, призначені для швидкого вирішення проблеми за допомогою належної організації, ескалації, виділення ресурсів і 

координації. 
2. Ми можемо вирішити знизити рівень критичності, якщо ви не зможете надати адекватні ресурси або виконати дії, необхідні для продовження надання нами 

підтримки з вирішення проблем. 
3. Цілодобова підтримка сім днів на тиждень для Рівня критичності Б зараз доступна в Канаді, Центральній і Південній Америці, країнах Карибського басейну, 

Сполученому Королівстві та США, якщо клієнт не відмовився від такої підтримки. За докладнішою інформацією звертайтеся до свого менеджера SDM. 
4. Робочий час зазвичай триває з 09:00 до 17:30 за Місцевим часом, за винятком свят і вихідних. Робочий час може дещо відрізнятись у вашій країні. 

 

 Підтримка на об’єкті. Реакційна підтримка на об’єкті передбачає надання підтримки за вашим 

розташуванням. Ця послуга залежить від доступності ресурсів Майкрософт і може вимагати 

додаткової оплати за кожен візит на об’єкт. 

 Підтримка з розробки. Допомога у створенні та розробці програм на платформі Microsoft, які 

включають технології Microsoft. Вона базується на інструментах і технологіях для розробників 

Microsoft і продається як певна кількість годин, зазначена в Замовленні на виконання робіт. 

 Консультаційні послуги. Підтримка по телефону щодо короткострокових (зазвичай шість годин 

або менше) і неочікуваних проблем для ІТ-фахівців і розробників. Консультаційні послуги можуть 

включати консультації, рекомендації, аналіз першопричин і передавання знань для допомоги в 

упровадженні технологій Microsoft способами, що дають змогу уникнути поширених проблем 

підтримки та зменшити ймовірність виходу системи з ладу. Консультаційні послуги продаються як 

певна кількість годин, зазначена в Замовленні на виконання робіт. 

3.4 Розширені послуги 

Елементи, описані в цьому розділі, доступні як доповнення, подовження та модифікації початкового 

пакета Прем’єр підтримки за додаткову оплату. 

3.4.1 Пакети прискорення 

 Пакети прискорення. Включають фіксований набір Профілактичних послуг, описаних у Розділі 

3.3.1, які надаються в установленому порядку з метою виконання бізнес-задач клієнта. За докладною 

інформацією щодо послуг у кожному конкретному пакеті та порядку їх надання звертайтеся до 

свого Менеджера з надання послуг. Кожний Пакет прискорення передбачає підготовку до надання 

послуг шляхом: 

 визначення ефективних критеріїв і розкладу надання; 

 визначення цільового середовища; 

 визначення ролей і обов’язків; 

 обговорення Профілактичних послуг, які необхідно надати. 
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3.4.2 Призначена технічна підтримка 

 Призначена технічна підтримка («Designated Support Engineering» або «DSE»). Практична 

профілактична підтримка доступна протягом звичайного робочого часу стосовно конкретних 

продуктів і технологій Microsoft, погоджених із вами та зазначених у Замовленні на виконання робіт. 

Послуги DSE придбаваються заздалегідь як певна кількість годин, і ми вираховуємо години з вашого 

облікового запису в міру використання. Розподілення, призначення та пріоритетність ресурсів DSE 

визначається на основі угоди між сторонами під час початкової наради; вони документуються в 

складі Плану надання послуг. 

Основні напрямки діяльності для підтримки DSE: 

 розробка та впровадження стратегії для запобігання виникненню інцидентів у 

майбутньому та підвищення доступності систем, у яких використовуються технології 

Microsoft, що підтримуються; 

 визначення першопричин повторюваних інцидентів і надання рекомендацій для 

запобігання виникненню неполадок у визначених технологіях Microsoft у майбутньому; 

 збереження високого рівня обізнаності стосовно поточних і майбутніх бізнес-потреб і 

конфігурації середовища інформаційних технологій; 

 профілактичне документування рекомендацій із використання кінцевих результатів 

Прем’єр підтримки (наприклад, огляди щодо можливості підтримки, перевірки 

справності, семінари та програми оцінювання ризиків тощо); 

 узгодження діяльності з розгортання та експлуатації із запланованими та поточними 

заходами з упровадження технологій Microsoft; 

 покращення технічних і експлуатаційних навичок персоналу вашої служби підтримки; 

 заохочення та допомога у створенні та веденні документації, адаптованої до потреб 

клієнта, для підтримання конфігурації середовища, системи аварійного відновлення, 

топології мережі та додаткових компонентів для визначених технологій Microsoft. 

3.4.3 Індивідуальна підтримка 

 Індивідуальна підтримка. Послуга «Індивідуальна підтримка» передбачає обмежену 

безперервну підтримку для вибраної кількості продуктів і пакетів оновлень, життєвий цикл яких 

завершився відповідно до Політики підтримки Майкрософт (http://support.microsoft.com/lifecycle). 

Продукти (і версії) і/або пакети оновлень, для яких ви придбали Індивідуальну підтримку, буде 

зазначено в Замовленні на виконання робіт. 

Вартість за програмою Індивідуальної підтримки розраховується так, ніби ви зареєструвалися в 

перший день доступності програми Індивідуальної підтримки (наприклад, якщо Індивідуальна 

підтримка для Windows SQL Server 2003 з пакетом оновлень 2 (SP2) стала доступною 15 липня 2015 

р., але ви зареєструвалися в ній тільки 13 жовтня 2015 р., винагорода за програмою розраховується 

з 15 липня 2015 р.). Вартість реєстрації в програмі Індивідуальної підтримки не відшкодовується та 

не може передаватися між типами Індивідуальної підтримки Standard і Essentials. 

Передумови та обмеження, що стосуються послуг: 

 Ви повинні мати чинну Угоду про послуги Прем’єр підтримки з достатньою кількістю 

годин Підтримки з вирішення проблем, щоб зробити запит про надання послуг 

Індивідуальної підтримки або запитати виправлення. Якщо строк дії Угоди про послуги 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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підтримки Premier завершився або дію Угоди припинено, послугу «Індивідуальна 

підтримка» буде припинено в ту саму дату. 

 Перш ніж отримати Індивідуальну підтримку, ви повинні інсталювати та запустити 

останній пакет оновлень для зареєстрованих продуктів, зазначених у Замовлені на 

виконання робіт. 

 Щоб отримувати в рамках послуги «Індивідуальна підтримка» підтримку для 

Зареєстрованих продуктів, а також оновлення й бюлетені безпеки, ви повинні надати 

детальний план перенесення із зазначенням кількості пристроїв/екземплярів, основних 

етапів розгортання на квартальній основі та дати завершення перенесення. Якщо такий 

план перенесення не буде надано, результати Індивідуальної підтримки можуть бути 

недоступні. 

 Для цілей Індивідуальної підтримки «пристрій» є будь-яким фізичним або віртуальним 

екземпляром, на якому клієнт бажає розгорнути оновлення системи безпеки для 

конкретного продукту. Кількість пристроїв має дорівнювати кількості розгортань 

оновлення системи безпеки або виправлення, а не кількості фізичних пристроїв. 

 Індивідуальна підтримка поширюється лише на англійську версію зареєстрованих 

продуктів, якщо інше не погоджено письмово. Якщо обидві сторони погоджуються на 

неангломовну підтримку, час підтримки може подовжитися через необхідність 

перекладу (унаслідок чого може стягуватися вартість локалізації). 

 Оновлення системи безпеки, включені до вартості реєстрації, визначаються типом 

придбаної послуги з Індивідуальної підтримки, а також зареєстрованим продуктом, як 

описано нижче: 

o Індивідуальна підтримка Standard. Надається підтримка продуктів із датами 

завершення підтримки, які настали до 1 січня 2010 р. Підтримка включає 

оновлення для вразливих точок системи безпеки, яким центр Microsoft Security 

Response Center призначив рівень «Критично» або «Важливо». 

o Індивідуальна підтримка Standard. Надається підтримка продуктів із датами 

завершення підтримки, які настають після 1 січня 2010 р. Підтримка включає 

оновлення для вразливих точок системи безпеки, яким центр Microsoft Security 

Response Center призначив рівень «Критично». За додаткову оплату можна 

придбати оновлення системи безпеки, які дають змогу усунути вразливості, 

віднесені центром MSRC до рівня «Важливий». 

o Індивідуальна підтримка Essentials. Надається можливість придбати 

оновлення системи безпеки, віднесені центром MSRC до рівня «Критичний», за 

додаткову оплату з розрахунку на одне оновлення на один пристрій. Оновлення 

системи безпеки з рівнем «Важливий» недоступні. 

 

 Один квартал є мінімальним строком для Індивідуальної підтримки. Клієнти можуть 

відмовлятися від Індивідуальної підтримки на щоквартальній основі з попереднім 

повідомленням принаймні за 14 днів до наступної дати виставлення рахунків.  

 Виправлення, не пов’язані з безпекою (наприклад, для проблем із часовим поясом або 

переходом на літній час), також можуть бути доступні за додаткову оплату.  
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 Не дозволяється розповсюджувати оновлення та виправлення системи безпеки 

неафілійованим третім особам без нашого письмового дозволу. 

 Індивідуальна підтримка не передбачає можливість запитувати додаткові компоненти, 

функціональність, зміни дизайну або гарантійну підтримку. 

 Хоча ми докладаємо комерційно обґрунтовані зусилля, щоб відповідати на запити 

стосовно виправлень, ви визнаєте, що можуть бути випадки, коли не можна створити 

або надати оновлення системи безпеки або не пов’язане з безпекою виправлення, 

включно з Критичними та Важливими оновленнями.  

 Усі запити щодо надання Підтримки з вирішення проблем мають подавати призначені 

контактні особи по телефону. 

 Якщо ви придбали Індивідуальну підтримку безпосередньо в Майкрософт, то можете 

застосовувати не пов’язані з безпекою виправлення та оновлення системи безпеки до 

відповідних Зареєстрованих продуктів, включно із Зареєстрованими продуктами, 

придбаними за програмою Корпоративного ліцензування Майкрософт або за угодою 

Microsoft Service Provider License Agreement. 

 Партнери, які надають послуги розміщення Windows Server за програмою Microsoft 

Service Provider License Agreement Program, не мають права придбавати Індивідуальну 

підтримку для себе чи для своїх клієнтів.  

 Стосовно рішень, орієнтованих на Партнерів, діють наведені далі положення. 

o Виправлення та оновлення системи безпеки, які вам надає Майкрософт у рамках 

Індивідуальної підтримки, призначені виключно для вашого внутрішнього 

використання крім випадків, коли ви уклали Додаток про надання послуг 

підтримки Майкрософт за субпідрядом.  

o Ліцензійні права, надані для Оновлень системи безпеки та виправлень, 

охоплюють лише внутрішні бізнес-операції окремих клієнтів, зазначених у Формі 

передавання виправлень індивідуальної підтримки. Їх подальше передавання не 

передбачено.  

o Ціни для клієнтів застосовуються до кожного з ваших клієнтів, зазначених у 

Формі передавання виправлень індивідуальної підтримки, яка додається до 

Додатка про надання послуг підтримки Майкрософт за субпідрядом. Сума, яку ви 

маєте сплатити Майкрософт, дорівнює сумі всіх цін для кожного окремого 

клієнта, зазначеного у Формі передавання виправлень індивідуальної підтримки. 

Вона не визначається агрегуванням усіх клієнтів. 

o Партнери можуть використовувати виправлення й оновлення системи безпеки у 

своїх середовищах розміщення лише для отримання особистої користі й не 

можуть передавати їх третім особам.  

3.4.4 Продовжена підтримка Виправлень 

 Подовжена підтримка Виправлень: Подовжена підтримка Виправлень дає змогу запитувати не 

пов’язані з безпекою виправлення для програмного забезпечення Microsoft, щодо якого почався 

Етап подовженої підтримки, як визначено на веб-сторінці http://support.microsoft.com/lifecycle. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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Передумови та обмеження, що стосуються послуг: 

 Ви повинні мати чинну Угоду про послуги підтримки Premier з достатньою кількістю 

годин Підтримки з вирішення проблем, щоб подати запит щодо виправлення. Якщо 

строк дії Угоди про послуги підтримки Premier завершився або дію Угоди припинено, 

послугу «Подовжена підтримка Виправлень» буде припинено в ту саму дату. 

 Хоча ми докладаємо комерційно обґрунтовані зусилля, щоб відповідати на запити 

стосовно не пов’язаних з безпекою виправлень, ви визнаєте, що можуть бути випадки, 

коли не можна створити або надати виправлення.  

 Виправлення створюються для вирішення конкретної проблеми та не проходять 

регресійне тестування. 

 Виправлення не дозволяється розповсюджувати неафілійованим третім сторонам без 

нашого письмового дозволу. 

 Час надання виправлень для неанглійських версій зареєстрованих продуктів, зазначених 

у Замовленні на виконання робіт, може різнитися. Також може стягуватися оплата за 

локалізацію. 

 На момент запитування виправлення у вашому Замовленні на виконання робіт мають 

бути доступні години Підтримки з вирішення проблем. 

 Додаткові компоненти, функціональність, оновлення або зміни дизайну не надаються. 

Ми лише вирішуватимемо проблеми в зареєстрованому продукті, що призводять до 

аварійного завершення роботи, втрати даних або інших суттєвих відхилень від 

задокументованої функціональності продукту. 

3.4.5 Пакет «Premier Максимальний» 

Пакет «Premier Максимальний»: послуги, доступні за категорією реакційних послуг, 

модифікуються для надання такого обсягу Підтримки з вирішення проблем, який є необхідним. 

Передумови та обмеження, що стосуються послуг: 

 Пакет «Premier Максимальний» поширюється на ту кількість контактних осіб, яка 

зазначена у Замовленні на виконання робіт. 

 Щоб зберегти реєстрацію за пакетом «Premier Максимальний», ви погоджуєтеся 

докладати комерційно обґрунтовані зусилля для усунення будь-яких проблем, 

виявлених у результаті ініційованих вами або Майкрософт оцінювань, протягом 30 днів 

із дати складання стислого звіту про оцінювання. 

 Кожна сторона може припинити дію угоди про надання послуг за пакетом «Premier 

Максимальний» упродовж 30 днів із дати надання попереднього письмового 

повідомлення, якщо будь-яка з них не усунула виявлені проблеми, або впродовж 60 днів 

із дати надання попереднього письмового повідомлення. 

 Клієнти, що придбали пакет «Premier Максимальний» і припиняють його використання 

до завершення строку, одержують пропорційне відшкодування за невикористані 

послуги, за винятком випадків, коли припинення відбулося через не усунення виявлених 

проблем. 
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3.4.6 Підтримки третього рівня 

 Підтримка третього рівня. Безпосередній доступ до найдосвідченіших фахівців Майкрософт у 

визначених сферах продуктів. Фахівці відповідають на ваші запити щодо Вирішення проблем 

стосовно технологій Microsoft, зазначених у Замовленні на виконання робіт. 

Передумови та обмеження, що стосуються послуг: 

 Запити на Вирішення проблем, подані до команди Підтримки третього рівня, можуть 

вимагати залучення спеціалістів підтримки стандартних продуктів, незважаючи на те, що 

команда Підтримки третього рівня залишається основним відповідальним за цей запит. 

 Години Підтримки третього рівня можна використати для отримання послуг стандартної 

Підтримки з вирішення проблем, однак години стандартної Підтримки з вирішення 

проблем не може бути використано для запитів, які розглядає команда Підтримки 

третього рівня. 

 Робочий час команди Підтримки третього рівня та доступність на ринку послуг для такої 

підтримки різняться залежно від країни. За докладнішою інформацією звертайтеся до 

свого менеджера SDM. 

 Ця послуга передбачає оплату за реєстрацію, доповнює години Підтримки з вирішення 

проблем і доступна не на всіх ринках. 

3.5 Розширені рішення 

Пакети розширених рішень забезпечують додаткові ресурси підтримки конкретного продукту або 

ІТ-системи Microsoft клієнта.  

3.5.1 Прем’єр-Послуги для вирішення критично важливих завдань 

 Premier Mission Critical: Забезпечують підтримку вищого рівня для визначеного набору 

продуктів Microsoft, що входять до складу критично важливого рішення, як зазначено в Замовленні 

на виконання робіт. Послуги PMC передбачають індивідуальну програму послуг із підтримки, 

доступні за додаткову оплату та визначені в Додатку, на який є посилання в Замовленні на 

виконання робіт. 

3.6 Рішення, орієнтовані на Партнерів 

 Рішення, орієнтовані на Партнерів. Це рішення надає клієнтам Партнерів Майкрософт доступ до 

послуг підтримки відповідно до положень Додатка про надання послуг за субпідрядом. Такі послуги 

надаватиме Майкрософт від вашого імені. Таке обслуговування доступне лише для Партнерів 

Майкрософт, які мають чинний Додаток про надання послуг із підтримки за субпідрядом 

Майкрософт. За додатковою інформацією звертайтеся до представників підрозділу Microsoft 

Services. 

3.7 Додаткові умови та положення 

Усі Прем’єр-послуги надаються на основі таких передумов і припущень: 

 За нашим запитом вам може знадобитися вжити заходи щодо визначення проблеми та її 

усунення. До таких заходів може належати мережеве трасування, збирання повідомлень 

про помилки, відомостей про конфігурації, змінення конфігурацій продуктів, інсталяція 
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нових версій або нових компонентів програмного забезпечення чи модифікація 

процесів. 

 Ви несете відповідальність за створення резервних копій своїх даних і відновлення 

втрачених або змінених файлів після катастрофічних неполадок. Ви також несете 

відповідальність за впровадження процедур, необхідних для захисту цілісності та 

безпеки вашого програмного забезпечення та даних. 

 Усі послуги надаватимуться віддалено від ваших об‘єктів у країні, зазначеній у 

Замовленні на виконання робіт, якщо інше не передбачено письмово. Якщо об’єкти 

розміщено в кількох країнах, ви отримуватимете послуги від призначеного Менеджера 

із надання глобальних послуг. Це може включати Ресурс обслуговування в кожному 

глобальному розташуванні надання послуг. У Замовленні на виконання робіт описано 

послуги, які надаватимуться в кожному з визначених глобальних розташувань надання 

послуг. 

 Якщо візит на місце погоджено обома сторонами та не оплачено наперед, ми виставимо 

рахунок за обґрунтовані фактичні витрати на проїзд і проживання або за вашим запитом 

вирахуємо еквівалентну кількість годин Підтримки з вирішення проблем, щоб покрити 

витрати. 

 Усі послуги надаються мовою офісу підрозділу Microsoft Services, що надає послуги, або 

англійською мовою, якщо інше не погоджено письмово. 

 Ми надаватимемо підтримку для всіх версій загальнодоступних комерційних випусків 

продуктів Microsoft, зазначених у Списку продуктів, який Майкрософт час від часу 

публікує на веб-сторінці http://microsoft.com/licensing/contracts (або на іншому веб-сайті, 

який його замінить і який визначає Майкрософт), якщо інше не зазначено в Замовленні 

на виконання робіт, Додатку до цього Опису послуг або не виключено явно на веб-сайті 

Прем’єр-підтримки Майкрософт http://premier.microsoft.com. Виправлення, не пов’язані з 

безпекою, недоступні для продуктів Microsoft, для яких розпочався Подовжений етап 

підтримки, як визначено на веб-сторінці http://support.microsoft.com/lifecycle, якщо ви не 

придбали Подовжену підтримку виправлень, як описано в цьому Описі послуг або в 

Додатку до Замовлення на виконання робіт. 

 Підтримка не надається для попередніх версій продуктів або бета-продуктів, якщо інше 

не зазначено в прикріпленому Додатку. 

 Усі послуги, включно з додатковими послугами, придбані протягом строку дії 

Замовлення на виконання робіт, буде скасовано, якщо їх не використано протягом 

строку дії відповідного Замовлення на виконання робіт. 

 Якщо ви замовили один тип послуг і бажаєте обміняти його на інший, можна 

використати еквівалентну вартість на альтернативні послуги, якщо це можливо та 

погоджено з менеджером SDM. 

 Планування послуг залежить від доступності ресурсів. Семінари може бути скасовано, 

якщо не буде досягнуто мінімальний рівень реєстрації. 

 Ми можемо підключатися до вашої комп’ютерної системи віддалено для аналізу 

проблем за вашим запитом. Наші працівники підключатимуться лише до систем, щодо 

яких ви надали дозвіл на такий доступ. Для надання підтримки у віддаленому режимі 

вам потрібно надати відповідний доступ і необхідне обладнання. 

http://microsoft.com/licensing/contracts
http://premier.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/lifecycle
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 Якщо ви зробите запит про скасування попередньо запланованої послуги, Майкрософт 

може вирішити вирахувати плату за скасування в розмірі до 100 відсотків ціни послуги, 

якщо повідомлення про скасування або перенесення надано менше ніж за 14 днів до 

першого дня надання послуг. 

 Якщо ви включили додаткові послуги до свого пакета послуг із підтримки, придбавши їх 

або перетворивши інциденти, пов’язані з перевагами Підтримки програмного 

забезпечення «Software Assurance», ми можемо вимагати включення відповідного рівня 

керування наданням послуг із метою полегшення їх надання.  

 Інциденти, пов’язані з перевагами Підтримки програмного забезпечення «Software 

Assurance», може бути перетворено лише на години Підтримки з вирішення проблем 

або на Підтримку третього рівня. У вашій місцевості можуть бути доступні додаткові 

послуги. За докладною інформацією звертайтеся до свого менеджера SDM. 

 Послуги з підтримки обмежено консультуванням і рекомендаціями, пов’язаними з 

комп’ютерним кодом, який належить вам або Майкрософт. 

 Ви погоджуєтеся, що єдиним програмним кодом, що не є програмним кодом 

Майкрософт, до якого ви надаєте нам доступ, є програмний код, який належить вам.  

 Служба підтримки не надає програмний код жодного виду, за винятком зразків коду. 

 Для придбаних послуг можуть бути передбачені мінімальні вимоги до платформи.  

У відповідних додатках може бути викладено додаткові передумови та припущення. 

3.8 Ваші обов’язки 

Оптимізація переваг підтримки Premier залежить від виконання вами наведених нижче обов’язків на 

додаток до обов’язків, передбачених у будь-яких відповідних Додатках. Невиконання наведених 

нижче обов’язків може призвести до затримок у наданні послуг. 

 Ви можете призначити контактних осіб, перелічених у Замовленні на виконання робіт, 

одна з яких буде відома як Менеджер із підтримки клієнтів («Customer Support Manager» 

або «CSM»). Менеджер CSM несе відповідальність за керування вашою командою, усією 

діяльністю з підтримки та внутрішніми процедурами щодо надсилання нам запитів на 

послуги підтримки. Кожній контактній особі надано індивідуальний номер облікового 

запису для доступу до веб-сайту Прем’єр-підтримки Microsoft, повідомлення про 

проблеми, що вимагають підтримки, а також для доступу до команди з надання послуг 

Майкрософт. На додаток до іменованих контактних осіб ви також можете визначити два 

типи контактних осіб групи таким чином: 

o контактні особи одного типу отримують спільний ідентифікатор облікового 

запису, який надає доступ до веб-сайту підтримки Premier Microsoft для 

отримання інформації та можливості надсилати запити про підтримку; 

o контактні особи іншого типу отримують спільний ідентифікатор облікового 

запису, який надає доступ до веб-сайту підтримки Premier Microsoft лише для 

отримання інформації. 

 Ви погоджуєтеся разом із нами скласти план використання послуг залежно від 

придбаного рівня обслуговування. 
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 Ви надсилатимете запити на профілактичні послуги разом із будь-якими 

необхідними/відповідними даними не пізніше ніж за 60 днів до дати закінчення дії 

відповідного Замовлення на виконання робіт. 

 Ви погоджуєтеся за можливості брати участь в опитуваннях щодо рівня задоволеності 

клієнтів, які ми час від часу можемо проводити стосовно послуг. 

 Ви погоджуєтеся надати нашій команді з надання послуг (яка повинна перебувати на 

об’єкті) відповідний доступ до телефону та високошвидкісного Інтернету на додаток до 

доступу до ваших внутрішніх систем та інструментів діагностування. 

 Ви зобов’язані сплачувати будь-які фактичні витрати на проїзд і проживання, понесені 

вашими працівниками або підрядниками. 

 Менеджер із надання послуг може попросити вас виконати інші обов’язкові дії, пов’язані 

з придбаною послугою.
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4 Зміни в документі  
Нижче наведено перелік суттєвих доповнень, змін і видалень у цій чинній версії документа: 

жовтень 2015 р. 

Доповнення: 

 2.3.2: Нові модулі – Оптимізація портфеля проектів; Оптимізація портфеля програм 

 3.3.2: Опис функцій Менеджера з розробки програм у рамках Керування наданням послуг 

 3.7: маркер 18: Формулювання вимог до платформи 

Зміни: 

 2.1: Зміни в описі Програми Enterprise Strategy й таблиці Business Ready Cloud 

 2.2.2: Таблиця програми ESP Business Ready Cloud – змінено етапи Методу 

 2.3: Зміни в положеннях розділу «Програма Enterprise Strategy та опис послуг» 

 2.3.2: Зміни в описі модулів: 

o Семінар із питань визначення корисних можливостей 

o Варіанти архітектури та відповідні рекомендації 

o План із підвищення цінності 

o Розробка економічного обґрунтування 

o Керування впровадженням і змінами 

o Керування підвищенням цінності 

o Керування програмою, ризиками та відповідністю 

 3.2.1: Опис Пакетів прискорення перенесено в Розділ 3.4 

 3.3.1: Оцінювання офлайн. Додано варіант надання послуги через віддалене підключення 

 3.3.1 Прискорення адаптації: додано варіант надання підтримки з оновлення 

 3.3.3 Підтримка з вирішення проблем: змінено формулювання рівнів критичності інциденту. 

3.4.3 Індивідуальна підтримка: змінено вимоги до плану перенесення 

Видалення: 

3.3.2: Розділ «Охоплення продуктів» – положення про роботу з Онлайновими службами включено в 

розділи про послуги Менеджера з надання послуг 

 

липень 2015 р. 

Доповнення: 

 2.1: Типи програми ESP Business Ready Cloud 

 2.2.2: Пакети ESP Business Ready Cloud 

 2.3: ESP та опис послуг: визначено підхід до застосування модулів програми «business ready» 
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 3.3.2: Базові послуги Менеджера з надання послуг: «Інформаційні послуги» 

 3.8: Нові обов’язки клієнта  

Зміни: 

 2.3.2: Зміни в описі модулів послуг Enterprise Strategy 

 2.4: Умови ESP стосовно консультаційних послуг 

 3.1: Пакети розширених рішень: додано положення про можливість придбання 

індивідуального пакета 

 3.1: Опис Пакетів, призначених для розробників 

 3.3.1: Послуги з оцінювання: Програма оцінювання ризиків і справності як послуга Plus; 

Операційні послуги: Програми профілактичних операцій 

 3.3.2: Керування наданням послуг – додано положення про Менеджера з розробки програм 

 3.3.2: Усі згадування дій Менеджера з розробки програм з Онлайновою підтримкою зібрано 

в окремому розділі після розділу про Охоплення продуктів для Менеджера з надання послуг. 

Видалено згадування про План керованого реагування на інциденти. Додано формулювання 

для огляду послуги 

 3.4.2: Індивідуальна підтримка – змінено обов’язкові умови й обмеження, додано 

інформацію про рішення, орієнтовані на партнерів 

Видалення: 

 2.3.2: Модулі послуг для Програми Enterprise Strategy 

o Упровадження Концепції мобільної робочої сили 

o Модернізація центру обробки даних 

o Модернізація платформи даних 

 3.3.1: Послуги з оцінювання – Програма оцінки ризику та справності 

 3.3.3 Згадування Azure і O365 

 

Січень 2015 р. 

Доповнення: 

 3.5: Рішення, орієнтовані на Партнерів 

Зміни: 

 3.4: Індивідуальна підтримка 

Видалення: 

 3.6: Інциденти Технічної підтримки MSDN, доступні як потенційне джерело передавання 

 

вересень 2014 року 

Доповнення: 
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 2.3.2: Модулі 

o Упровадження Концепції мобільної робочої сили  

o Модернізація центру обробки даних 

o Модернізація платформи даних 

 2.4: Інформація про візити на об’єкт 

 3.1: Додано Пакети, призначені для розробників  

 3.2.1: Прискорений пакет 

 3.3.1: Прискорення адаптації як Операційна послуга 

 3.3.2: Керування наданням послуг із Підтримкою онлайнових служб 

 3.3.3: Підтримка з вирішення проблем за потреби для онлайнових служб 

 

Зміни: 

 2.0: Назву Корпоративного архітектора змінено на Архітектора Майкрософт 

 2.3.2: Оновлення опису модулів 

 3.3.1: Послуги з Покращення та стабілізації процедур об’єднано в Операційні послуги 

 3.3.1: Індивідуальні профілактичні послуги оновлено з включенням операційних послуг 

 3.3.2: Профілактичний огляд потреб у послугах змінено на Початкове оцінювання 

 3.4.4: Зміни до визначення пакету «Premier Максимальний» 

 3.6: Умови стосовно вихідного коду включено до Додаткових умов і положень 

 3.6: Інциденти Технічної підтримки MSDN, доступні як потенційне джерело передавання 

 

Видалення: 

 3.2.2: Підтримка Premier для Azure (зараз включено до обов’язків менеджера SDM із 

Підтримкою онлайнових служб) 

 3.4.4: Підтримку Premier для розробників зараз визначено як пакет послуг 

 3.5.2: Оперативне реагування Premier Azure 

 

липень 2014 р. 

Доповнення: 

 3.3.1: Оцінювання ризику та справності як послуга плюс 

 3.3.1: Оцінювання офлайн 

 

Зміни: 
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 3.2.1: Формулювання у визначенні «Premier базовий» змінено з «20 годин Підтримки з 

вирішення проблем» на «До 20 годин Підтримки з вирішення проблем»  

 3.3.1: Профілактичний моніторинг перенесено з опису Послуг з оцінювання до опису Послуг 

з покращення процедур (усе в межах розділу 3.3.1) 

 3.3.2: До визначення Керування наданням послуг додано слова «або Менеджер із керування 

підтримкою («Support Account Manager» або «SAM»)» 

 3.4.2: Передумови та припущення щодо Індивідуальної підтримки оновлено з включенням 

додаткової інформації про вимогу надавати та оновлювати план переходу: «Ви повинні 

надати та виконувати план переходу до рівня продуктів, для якого надається підтримка, із 

зазначенням дат, кількості пристроїв і ключових етапів» 

 3.5.2: Назву «Підтримка Premier для Windows Azure» змінено на «Підтримка Premier для 

Azure». Видалено список прикладів продуктів у «наборі для розробки програмного 

забезпечення на хмарній основі» 

 3.6: Формулювання «Планування послуг залежить від доступності ресурсів» доповнено 

реченням «Семінари може бути скасовано, якщо не буде досягнуто мінімальний рівень 

реєстрації.» 

 3.6: Період надання сповіщень у Політиці скасування змінено з 30 днів (поза межами 

Сполучених Штатів) до 14 днів 

Видалення: 

 Послуги з виконання відновлення (попереднє посилання – розділ 3.3.1) 

 

жовтень 2013 р. 

Зміни: 

 2.3.2: Назву Стратегії цінності за договором «Enterprise Agreement» змінено на Стратегію 

цінності технологій 

Видалення: 

 Форум із питань корпоративної стратегії (попередні посилання – розділ 2.21 і розділ 2.31) 

 

 Брифінги з питань стратегії (попередні посилання – розділ 2.21 і розділ 2.31) 
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Назви справжніх компаній і продуктів, наведені в цьому документі, можуть бути торговельними 

марками їхніх відповідних власників. 


