Supplemental Data Sheet

كشف بالبيانات التكميلية
ٌوفر هذا الكشف للبٌانات التكمٌلٌة المتطلبات العامة اإلضافٌة على عروض دعم
شركة إتش بً والمنصوص علٌها بالتفصٌل فً كشوف البٌانات الخاصة بالعرض
باستثناء تلك العروض الخاصة بعروض الدعم التً تقدمها برامج شركة إتش بً
 -1صالحية الخدمة
 صالحية الدعم العام لألجهزةٌ .جب أن تكون منتجات األجهزة فً حالة
تشغٌلٌة جٌدة كما هو محدد علً نحو مناسب من قبل شركة إتش بً حتى
ً
صالحة للدعم .وٌجب علٌك أٌضا ً الحفاظ على المنتجات الصالحة
تكون
مطابقة ألحدث إعداد خاص بشركة إتش بً والمستوٌات المجددة.
 استئناف الدعم .إذا إنقضً وقت الدعم ٌجوز لشركة إتش بً مطالبتك بدفع
رسوم إضافٌة الستئناف الدعم أو مطالبتك بإجراء بعض التعدٌالت لألجهزة
والبرامج.
 استخدام أدوات البرامج ذات الملكية الخاصةٌ .حق لشركة إتش بً مطالبتك
باستخدام أجهزة معٌنة و  /أو نظام برامج وشبكة البرامج التشخٌصٌة وبرامج
الصٌانة (أدوات البرامج ذات الملكٌة الخاصة) فضالً عن بعض األدوات
التشخٌصٌة التً ٌمكن إدراجها كجزء من النظام الخاص بك .وتظل أدوات
البرامج ذات الملكٌة الخاصة الملكٌة الوحٌدة والحصرٌة لشركة إتش بً
و ُتعطى للعمٌل كما هً ،بدون تغٌٌر .كما ٌمكن أن تجد أدوات البرامج ذات
الملكٌة الخاصة على أنظمتك أو مواقعكٌ .جوز لك استخدام أدوات البرامج
ذات الملكٌة الخاصة فقط خالل الفترة التً تغطً الدعم المعمول به وكما هو
مسموح به فقط من قبل شركة إتش بً وال ٌحق لك بٌع أو نقل أو التنازل عن
أو رهن أو نقل أدوات البرامج ذات الملكٌة الخاصة بأي طرٌقة .بمجرد
انتهاء الدعم تقوم بإعادة أدوات البرامج ذات الملكٌة الخاصة أو السماح
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لشركة إتش بً بإزالة أدوات البرامج ذات الملكٌة الخاصة .وٌتطلب ذلك منك
أٌضا ً ما ٌلً:
 oالسماح لشركة إتش بً باالحتفاظ بأدوات البرامج ذات الملكٌة الخاصة
على أنظمتك أو مواقعك ومساعدة شركة إتش بً فً تشغٌلها.
 oتركٌب أدوات البرامج ذات الملكٌة الخاصة متضمنة تركٌب كل
التجدٌدات والباتشات الالزمة.
 oاستخدام خاصٌة النقل اإللكترونً للبٌانات البالغ شركة إتش بً
باألحداث التً اكتشفها البرنامج.
 oوإذا لزم األمر شراء أجهزة االتصال عن بُعد الخاصة بشركة إتش بً
لألنظمة الخاصة بخدمة التشخٌص عن بُعد.
 oوتوفٌر االتصال عن بُعد من خالل خط اتصال معتمد.
 -2قيود الدعم
 التوفير الدعم محليا .قد ال تتوافر بعض العروض والخواص والتغطٌة
(والمنتجات المرتبطة بها) فً جمٌع البلدان أو المناطق باإلضافة أنه ربما
تسلتزم تقدٌم الدعم خارج مناطق التغطٌة المخصصة لشركة إتش بً دفع
مصارٌف السفر والتأخر فً االستجابة وتخفٌض التزامات اإلعادة أو
التصلٌح وتخفٌض ساعات التغطٌة.
 دعم النسخة .ما لم ٌُتفق علً خالف ذلك كتابٌا ً من شركة إتش بً وفٌما
ٌختص بالعروض التً ال تقدمها برمجٌات شركة إتش بً تقدم شركة إتش
بً الدعم للنسخة الحالٌة ،والنسخة السابقة من البرنامج الذي ٌحمل عالمة
شركة إتش بً كما تشترط شركة إتش بً أن ٌستخدم البرنامج الذي ٌحمل
عالمة شركة إتش بً مع جهاز أو برنامج محدد فً اإلعدادات الخاصة
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بشركة إتش بً علً مستوي النسخة المعنٌة .تعنً "النسخة" االصدار من
البرنامج الذي ٌحتوي على خواص جدٌدة وتحسٌنات و /أو تجدٌدات الصٌانة
أو بالنسبة لبعض البرامج هً مجموعة من التنقٌحات المعبأة فً كٌان واحد
وعلى هذا النحو تصبح متاحة لعمالئنا.
 النقل وتأثيره على الدعمٌُ .عتبر نقل أي من المنتجات فً الدعم مسؤولٌتكم
كما ٌعتمد على التوفر المحلً وتغٌٌرات الرسوم .وقد ٌتطلب إخطار مسبق
مقبول لشركة إتش بً لبدء الدعم بعد النقل .وٌخضع أي نقل للمنتجات
لشروط الترخٌص الخاصة بهذه البضائع.
 دعم للعديد من البائعيين .توفر شركة إتش بً الدعم لبعض المنتجات التً
ال تحمل عالمة شركة إتش بً .وسٌحدد كشف البٌانات المذكور مستوٌات
التوفر والتغطٌة وٌُقدٌم الدعم وفقا ً لذلك بغض النظر عن كون المنتجات التً
ال تحمل عالمة شركة إتش بً مغطاة فً الضمان أم ال .وٌجوز لشركة إتش
بً وقف الدعم للمنتجات التً ال تحمل عالمة شركة إتش بً إذا توقف
صنِع أو الم َُرخِص عن تقدٌم الدعم لهم.
ال ُم َ
 التعديالت .تتٌح لشركة إتش بً وبناء علً طلبها وبدون أي رسوم إضافٌة
بتعدٌل المنتجات لتحسٌن عملٌة التشغٌل وإمكانٌة الدعم ،والموثوقٌة ،أو
لالمتثال للمتطلبات القانونٌة.
 -3مسئوليات العميل
 الوصول إلى الموقع والمنتج .توفر لشركة إتش بً إمكانٌة الوصول
للمنتجات المغطاه بموجب هذا الدعم ،وإذا لزم األمر مساحة عمل مالئمة
ومرافق على مسافة مناسبة من المنتجات ،والوصول إلى المعلومات
واستخدامها ،وموارد العمٌل ،والمرافق الضرورٌة المناسبة التً حددتها
شركة إتش بً لخدمة المنتجات ومتطلبات الوصول األخرى المٌحددة فً
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كشف البٌانات ذات الصلة .وإذا أخفقت فً توفٌر هذا الوصول والذي أدى
إلى عجز شركة إتش بً عن تقدٌم الدعم ٌحق لشركة إتش بً مطالبتك بتكلفة
مكالمة الدعم بأسعار الخدمات المنشورة لشركة إتش بً .وتكون مسئوالً عن
إزالة أي منتجات غٌر مؤهلة للحصول على الدعم كما نصحت شركة إتش
بً لتتمكن شركة إتش بً من تنفٌذ الدعم .وإذا تسببت المنتجات غٌر المؤهلة
بتعطل توصٌل الدعم ،تقوم شركة إتش بً بمطالبتك بتكالٌف العمل اإلضافً
بأسعار خدمات شركة إتش بً المنشورة.
 التراخيصٌ .جوز لك شراء دعم المنتج المتوفر للمنتجات التً تحمل عالمة
شركة إتش بً فقط فً حال قدرتك علً تقدٌم إثبات أن لدٌك حق الحصول
علً رخصة شركة إتش بً الصحٌحة للمنتجات وال ٌحق لك تغٌٌر أو تعدٌل
المنتجات ما لم تفوض شركة إتش بً بذلك فً أي وقت.
 توثيق دعم البرامج وحق النسخٌ .حق لك نسخ تجدٌدات التوثٌق فقط فً
حال شراؤك الحق فً نسخها للمنتجات المرتبطة بذلك .وٌجب أن تحتوي
ال ُن َسخ على العالمة التجارٌة الصحٌحة لشركة إتش بً وحقوق النشر
والتألٌف.
 وحدات التغذية .تحتفظ شركة إتش بً بحق الملكٌة وٌجب علٌك تحمل خطر
الخسارة أو الضرر لوحدات التغذٌة إذا تم توفٌر ذلك باختٌار شركة إتش بً
كجزء من دعم الجهاز أو خدمات الضمان وٌتم إرجاع هذه الوحدات إلى
شركة إتش بً بدون حق الحجز أو الرهن فً نهاٌة فترة التغذٌة.
 دعم األجهزة :الكابالت والوصالت المتوافقة .تقوم بتوصٌل منتجات
األجهزة التً ٌشملها الدعم بالكابالت والوصالت )بما فً ذلك األلٌاف
الضوئٌة إن وجدت) التً تتوافق مع النظام ،وفقا ً لكتٌب التشغٌل الخاص
ص ِن َعة.
بالشركة ال ُم َ
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 النسخ اإلحتياطية للبيانات .إلعادة الملفات المفقودة أو المُستبدلة أو البٌانات
أو البرامج ٌجب االحتفاظ بنظام احتٌاطً منفصل أو إجراء ال ٌعتمد على
المنتجات التً ٌشملها الدعم.

 انحهول انمؤقتت .رمٕو ثزُفٍز اإلجشاءاد انًؤلزخ أٔ انحهٕل انزً رمذيٓب ششكخ إرش ثً
فً حٍٍ رؼًم ششكخ إرش ثً ػهً حم دائى.
 انبيئت انخطرة .رخطش ششكخ إرش ثً إرا لًذ ثبسزخذاو انًُزجبد فً ثٍئخ رشكم
خطشاً ػهً أيٍ ٔساليخ يٕظفً أٔ يزؼبلذي ششكخ إرش ثًٌٔ .جٕص نششكخ إرش
ثً يطبنجزك ثبنحفبظ ػهى ْزِ انًُزجبد رحذ إششاف ششكخ إرش ثً ٔلذ رؤجم
ششكخ إرش ثً انخذيخ حزى رؼبنج يثم ْزِ انًخبطش.
 انوكيمٌ .كٌٕ نذٌك ٔكٍم ػُذيب رمٕو ششكخ إرش ثً ثزٕفٍش انذػى فً يٕلؼك.
 قبئمت انمنتج .رمٕو ثئَشبء ٔطٍبَخ ٔرحذٌث لبئًخ نجًٍغ انًُزجبد انزً ٌشًهٓب انذػى
يزضًُخ :يكبٌ انًُزجبد ٔاألسلبو انًسهسهخ ٔرؼشٌفبد َظبو ششكخ إرش ثً انًخظض
ٔيسزٌٕبد انزغطٍخ.
 موظفي مركز انحهول انمعينين .رحذد ػذد يُبست يٍ انًزظهٍٍ ػهً انُحٕ انزي
رحذدِ ششكخ إرش ثً ٔانؼًٍم (انًزظهٍٍ انًؼٍٍٍُ) انزٌٍ ٌجٕص نٓى انذخٕل نًشكض
خذيخ دػى ػًالء ششكخ إرش ثً (يشاكض حم انًشكالد) أٔ أدٔاد انًسبػذح ػهى
شجكخ اإلَزشَذ.
 مؤهالث موظفي مركز انحهولٌ .جت ػهى انًزظهٍٍ انًؼٍٍٍُ ػًٕيب ُ أٌ ٌكَٕٕا
ٔاسؼً االطالع ًٌٔزهكٌٕ انكفبءح انزمٍُخ فً إداسح ٔرُظٍى انُظبؤ ،إرا أيكٍ رُظٍى
ٔإداسح انشجكبد ٔاالخزجبس انزشخٍظًٌٔ .جٕص نششكخ إرش ثً يشاجؼخ ٔيُبلشخ خجشح
أي يٍ انًٕظفٍٍ انًؼٍٍٍُ يؼك نزحذٌذ جذاسرٓى انًجذئٍخٔ .فً حبل ظٕٓس يشبكم
خالل يكبنًخ نًشكض حم انًشكالد فً سأي ششكخ إرش ثً انًؼمٕل لذ ٌكٌٕ َزٍجخ
نُمض انخجشح انؼبيخ ٔانزذسٌت نهًزظم انًخظض ٔلذ ركٌٕ يطبنجب ً ثبسزجذال ْزا
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انًزظم انًخظضٌٔ .جت ػهً كم انًزظهٍٍ انًخظظٍٍ أٌ ٌكٌٕ نذٌٓى يؼشفخ
ثبنُظبو انظحٍح ػهى انُحٕ انًُظٕص ػهٍّ ػُذ ثذء انذػى .لذ رٕفش يشاكض انحهٕل
انذػى ثبنهغخ اإلَجهٍضٌخ أٔ ثبنهغبد انًحهٍخ أٔ ثكهًٍٓب.
 -4أحكبو عبمت
 اإلنغبءٌ .جٕص نك إنغبء طهجبد انذػى أٔ حزف انًُزجبد يٍ انذػى ثُبء ػهى إخطبس
يكزٕة فً خالل ثالثٌٕ (ٌٕ )03يب ً يب نى ٌُزفك ػهى خالف رنك كزبثٍب ًٌٔ .جٕص نششكخ
إرش ثً ٔلف انذػى نهًُزجبد ٔخذيبد انذػى انًحذدح انزً ٌشًهٓب انذػى انًمذو يٍ
ششكخ إرش ثً ثُبء ػهً إخطبس يكزٕة فً خالل سزٍٍ (ٌٕ )03يب ً يب نى ٌُزفك ػهى
خالف رنك كزبثٍب ًٔ .فً حبنخ إنغبئك نهذػى انًذفٕع يمذيب ً رمٕو ششكخ إرش ثً ثشد يجهغ
َسجً َظٍش انذػى غٍش انًسزخذو ٔانًذفٕع يسجمب ً ٔانزي ٌخضغ ألي لٍٕد أٔ سسٕو
نإلَٓبء انًجكش ٔفك يب لذ ٌزحذد كزبثٍب ً.
 انتسعيرٌ .جٕص نششكخ إرش ثً رغٍٍش أسؼبس انذػى ثُبءاً ػهى إخطبس كزبثً فً خالل
سزٍٍ (ٌٕ )03يب ً فًٍب ػذا انذػى انًذفٕع يسجمب ً أٔ إرا رى االرفبق كزبثٍب ً ػهى خالف رنك.

 خدمبث إضبفيتٌ .زى رحًٍم انخذيبد انزً رمٕو ثٓب ششكخ إرش ثً ثُبء ػهى طهجك
ٔغٍش يزضًُخ فً انذػى انزي لًزى ثششاؤِ ٔفك األسؼبس انًُشٕسح انًؼًٕل ثٓب فً
انذٔنخ انزً ٌزى رمذٌى انخذيخ ثٓب.
 قطع انغيبر .لذ ركٌٕ انمطغ انًمذيخ ثًٕجت دػى انجٓبص اسزجذال لطؼخ كبيهخ أٔ جذٌذح
أٔ يب ٌؼبدل انجذٌذ فً األداء ٔظٍفٍب ً ٔاالسزحمبق ٌٔزى ضًبَٓب يثٍهخ انمطغ انجذٌذح.
ٔرظٍش انمطغ انًسزجذنخ يهكب ً نششكخ إرش ثً يب نى رٕافك ششكخ إرش ثً ػهً خالف
رنك ثبإلضبفخ إنى دفغ أي سسٕو يؼًٕل ثٓب.

ٌٕفش كشف انجٍبَبد انزكًٍهٍخ انحبنً يزطهجبد ٔلٍٕد ػبيخ إضبفٍخ انزً رسشي ػهى ػشٔع
انذػى انخبطخ ثششكخ إرش ثً ٔانًٕضحخ ثبنزفظٍم فً كشف انجٍبَبد انخبص ثبنؼشٔع
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ثبسزثُبء ػشٔع انذػى ان ًُمَذيخ يٍ ثشايج ششكخ إرش ثً.
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