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Załącznik dotyczący Opcji Usług nabywanych od Partnera 
Handlowego IBM 

Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci 
masowych 

Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez klienta 
w Załączniku do odpowiedniej Umowy o zakresie usług i dostaw IBM (SOW). Niniejszy załącznik SOA 
podlega warunkom określonym w odpowiedniej umowie SOW. 

 

1. Zakres Usługi 

Firma IBM wykona czynności określone w niniejszym załączniku SOA (zwane dalej „Usługą”) 
na Pamięciach Masowych wymienionych na liście Grupy Wsparcia Technicznego ETS „ETS4 
– SAN and Strorage” zainstalowanych w Określonej(-ych) Lokalizacji(-ach), zgodnie 
z odpowiednim Załącznikiem. 

 

2. Definicje 

Poza definicjami podanymi w dziale „Definicje” umowy SOW stosuje się następujące terminy: 

Pamięci Masowe – urządzenia i programy figurujące należące do Grupy Wsparcia 
Technicznego „ETS SAN and Storage”. 

Mikrooprogramowanie – obsługiwane mikrooprogramowanie, oprogramowanie układowe 
i Podstawowy System Wejścia/Wyjścia (Basic Input/Output System – „BIOS”) z pominięciem 
wszelkich wersji beta. 

Klasa SAN – kategoria cenowa oparta na następujących seriach portów sieci SAN 
w zainstalowanych Przełącznikach: SAN1=do 32 portów; SAN2=do 64 portów; SAN3=do 256 
portów; SAN4=do 512 portów; SAN5=do 1.024; SAN6=do 2.048 portów; SAN7=do 4.096 
portów.  

Dostawca Usług – usługodawca niebędący częścią firmy IBM, świadczący wsparcie 

techniczne dotyczące produktów, które nie są wytwarzane przez firmę IBM.  

Sieć SAN (Storage Area Network) – zespół ścieżek telekomunikacyjnych, urządzeń 
i programów umożliwiających wzajemne łączenie urządzeń pamięci masowej i powiązanych 
serwerów danych.  

Przełącznik (switch) – urządzenie sieci informatycznej łączące urządzenia pamięci masowej 

z powiązanymi serwerami danych. 

 

3. Wymagania techniczne 

Usługa wymaga, aby Pamięci Masowe były na gwarancji IBM lub były objęte odpowiednimi 
Umowami Wsparcia Podstawowego w ramach odpowiedniej umowy SOW lub odrębnej 
obowiązującej umowy. 

W przypadku niespełnienia Wymagań Technicznych firma IBM jest zwolniona z obowiązku 
świadczenia Usługi lub jakiejkolwiek części Usługi wymagającej ich spełnienia. 

 

4. Opłaty 

Opłaty za Usługę są określone w odpowiednim Załączniku i zależą od Klasy SAN. 

Klasę SAN klienta określa się na podstawie liczby fizycznych portów zainstalowanych 
Przełączników stanowiących część Pamięci Masowych.  

Opłata za Usługę zostanie skorygowana przez firmę IBM za każdym razem, gdy instalacja lub 
demontaż nowych portów Przełączników spowoduje zmianę Klasy SAN klienta. W przypadku 
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zakupu Usługi od Partnera Biznesowego IBM, należy ustalić, czy w wysokości opłaty zostaną 
wprowadzone jakiekolwiek zmiany.  

 

5. Obowiązki firmy IBM 

Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje 
następujące obowiązki: 

 

5.1 Zdalna pomoc w instalacji, użytkowaniu i konfiguracji 

Odnośnie Pamięci Masowych firma IBM zapewni klientowi zdalne wsparcie (za 
pośrednictwem Centrum Wsparcia dla Oprogramowania IBM) na prośbę klienta dotyczącą: 

1. podstawowej, krótkoterminowej instalacji, użytkowania i konfiguracji; 

2. problemów z oprogramowaniem (kodem); 

3. pytań związanych z treścią Produktów Obsługiwanych przez IBM;  

4. omówienia informacji diagnostycznych w celu ustalenia przyczyny problemu;  

5. w przypadku znanych usterek, informacji o usługach naprawczych oraz poprawki do 
oprogramowania przysługujących klientowi na warunkach licencji udzielonej mu przez 
firmę IBM. 

W przypadku zgłoszenia problemu związanego z Pamięciami Masowymi nieobjętymi obsługą 
IBM, firma IBM pomoże w ustaleniu przyczyny problemu i uzyska informacje na temat 
przywracania od dostawcy – jeśli będą dostępne. 

W przypadku znanej usterki, firma IBM zapewni informacje o usługach naprawczych oraz 
poprawki do oprogramowania – jeśli takie informacje lub poprawki będą dostępne i jeśli firma 
IBM będzie upoważniona, aby je przekazać klientowi. W przypadku wykrycia przez IBM nowej 
(nieznanej) usterki, firma IBM zgłosi ją odpowiedniemu dostawcy i przedstawi podjęte 
działania. Na tym etapie wsparcie oferowane przez firmę IBM zostanie uznane za 
zakończone. Rozwiązanie tego rodzaju problemów pozostaje wyłącznie w gestii dostawcy. 

 

5.2 Proaktywne Usługi Utrzymania 

W ramach kwartalnych telekonferencji prowadzonych z Głównym Przedstawicielem ds. 
Technicznych, Zespół Zdalnej Obsługi przedstawi: 

1. stan zgłaszanych problemów i zastosowane plany działania; 

2. ostrzeżenia o znanych problemach mogących wpłynąć na należące do klienta Pamięci 
Masowe 
oraz informacje o poprawkach, aktualizacjach lub czynnościach mogących potencjalnie 
zapobiec tym problemom; 

3. ważne informacje związane z poziomem utrzymania Pamięci Masowych;  

4. alerty techniczne i zalecenia, które mogą dotyczyć Pamięci Masowych; 

5. informacje o planowanych datach zakończenia okresu obsługi należących do klienta 
Pamięci Masowych. 

 

5.3 Rozpoznanie problemu na poziomie Sieci SAN 

Firma IBM zapewni klientowi zdalną pomoc w identyfikowaniu zgłaszanych przez niego 
problemów dotyczących Sieci SAN klienta w Określonej(-ych) Lokalizacji(-ach). 

Jeśli IBM rozpozna ewentualną usterkę produktów nienależących do kategorii Pamięci 

Masowych, przedstawi na prośbę klienta wszelkie dostępne informacje techniczne i pomoże 

w przekazaniu problemu odpowiedniemu Dostawcy Usług. Wyłączną odpowiedzialność za 

koordynację działań z Dostawcą Usług oraz rozwiązanie problemu wraz z Dostawcą Usług 

ponosi klient. 
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5.4 Wsparcie techniczne na miejscu w przypadku Problemów Krytycznych 

Firma IBM zapewni Wsparcie Techniczne na Miejscu w przypadku Problemów Krytycznych 
na następujących warunkach:, jeśli IBM wykryje Problem Krytyczny związany z Pamięcią 
Masową, którego nie można przeanalizować na odległość ani rozwiązać w sposób efektywny, 
zbada on problem oferując wsparcie na miejscu w Określonej(-ych) Lokalizacji(-ach). Usługa 
wsparcia technicznego na miejscu będzie świadczona podczas Pierwszej Zmiany, o ile 
wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

 

6. Usługi opcjonalne 

 

6.1 Kontrola Poziomu Utrzymania Sprzętu na Miejscu 

Opcjonalnie, zgodnie z wyborem dokonanym w odpowiednim Załączniku, firma IBM 
przeprowadzi cztery (4) oceny stanu Mikrooprogramowania na wybranej liczbie Pamięci 
Masowych. 

Specjalista z firmy IBM pobierze w określonej lokalizacji, zgodnie z ustalonymi między 
klientem i firmą IBM warunkami, dane konfiguracyjne wymagane do przeprowadzenia oceny 
przedmiotu niniejszej usługi. 

Zespół Zdalnej Obsługi przeanalizuje zebrane dane i przedstawi klientowi wyniki oraz 
wszelkie dodatkowe zalecenia, które mogą dotyczyć optymalizacji Produktów Objętych 
Obsługą Agenta Serwisowego Sieci SAN w pierwszym z zaplanowanych Raportów 
Przeglądowych ETS.  

Wybrana liczba Kontroli Poziomu Utrzymania na każdy Roczny Okres Obsługi jest określona 
w odpowiednim Załączniku. 

Kontrola Poziomu Utrzymania nie obejmuje pomocy w przypadku ani w zakresie: 

(1) opracowania i rozwoju aplikacji; 

(2) użytkowania przez klienta Programów w środowisku operacyjnym innym niż określone;  

(3) mierzenia osiągów, analizy, optymalizacji i planowania wydajności;  

(4) usług doradczych. 

 

7. Obowiązki klienta  

Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW klient zobowiązuje się: 

1. informować firmę IBM o wszelkich zmianach dotyczących urządzeń i wydajności (np. 
liczbie portów Przełączników) w Określonych Lokalizacjach, objętych zakresem 
niniejszego załącznika SOA, w ciągu jednego (1) miesiąca od takiej zmiany. Zmiany tego 
rodzaju mogą wymagać skorygowania wysokości opłat za Usługę; 

2. oceniać Raporty Przeglądowe ETS, wszelkie procesy i procedury techniczne związane 
z Usługą obejmującą Pamięci Masowe zamawiane przez klienta w niniejszym załączniku 
SOA. Sporządzając Raport Przeglądowy ETS dla klienta, firma IBM wykorzystuje swoją 
wiedzę i doświadczenie, lecz może nie posiadać wiedzy o Mikrooprogramowaniu w 
urządzeniach nieobjętych niniejszym załącznikiem SOA; obowiązkiem klienta jest więc 
kontaktowanie się z producentem takich urządzeń w celu ustalenia potencjalnego 
wpływu, jaki będą miały wprowadzone przez klienta zmiany; 

3. przyjąć odpowiedzialność za wdrożenie poziomów Mikrooprogramowania w Pamięciach 
Masowych. 


