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Kurum için ProSupport 
 

Giriş 
 
Dell Technologies1, bu Servis Açıklaması (“Servis Açıklaması”) doğrultusunda Kurum için ProSupport'u (“Servis(ler)” veya “Destek 
Hizmetleri”) sunmaktan memnuniyet duyar. Dell Technologies'den gelen fiyat teklifi, sipariş formunuz veya karşılıklı olarak mutabık 
olunan fatura veya sipariş kabulü gibi diğer formlar (“Sipariş Formu”), varsa Ürünlerin2, uygulanabilir Servislerin ve ilgili seçeneklerin 
adlarını içerir. Daha fazla yardım için veya Servislere uygulanabilir ana anlaşmanın (“Anlaşma”) kopyasını talep etmek için 
Dell Technologies satış temsilcinizle iletişim kurun. Bu Servislerin satışına izin veren ayrı bir Anlaşma uyarınca Dell'den satın alım 
yapan Müşteriler için, Dell Servisleri Hükümler ve Koşulları Eki3 ayrıca bu Servisler için de geçerli olur. İlgili Dell Technologies bayisiyle 
yaptığınız anlaşmanın bir kopyası için bu satıcı ile iletişime geçin. 

 
Bu Servisin Kapsamı 
 
Bu servisin özellikleri arasında şunlar bulunmaktadır:  
 

• Ürünlerle ilgili sorun giderme yardımı için4 Dell Technologies Müşteri Hizmetleri ve Destek birimine 24x7 (tatiller dahil) erişim.  

• Ürünle ilgili bir sorunu çözmek için Anlaşmada ayrıntılı olarak belirtildiği gibi Dell Technologies tarafından onaylanan Kuru lum 
Alanına veya Müşterinin başka bir iş konumuna (gerekliliğe ve satın alınan destek seçeneğine göre) bir teknisyenin gönderilmesi 
ve/veya yedek parçaların ulaştırılması. Önem düzeyleri ve yerinde servis seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıya 
bakın.  

Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki tabloyu gözden geçirin. 

Servis Gerektiğinde Dell Technologies ile İletişime Geçme 

Çevrimiçi, Sohbet ve E-posta Desteği: Dell Technologies web sitesi, sohbet ve https://www.dell.com/support adresinde belirli 

ürünler için sağlanan e-posta desteği. 
 

Telefon Desteği Talepleri: 24x7 (tatiller dahil) kullanılabilir. ABD dışında erişilebilirlik, bu belgede aksi belirtilmediği sürece değişkenlik 

gösterebilir ve ticari açıdan makul çabalarla sınırlıdır. Bulunduğunuz bölgedeki kullanılabilir telefon numaralarının listesi için 
https://www.dell.com/support adresini ziyaret edin. 

 
Aşağıdaki tabloda Dell Technologies'in garanti ve/veya bakım şartları kapsamında sağlanan Kurum için ProSupport servis özellikleri 

listelenmektedir. Kurum için ProSupport, şunlara destek ve bakım sağlayabilir: 

1. Dell Technologies Ürün Garantisi ve Bakım Tablosu'nda veya Sipariş Formunuzda şu şekilde tanımlanan Dell Technologies® 

Ekipmanı: 

• geçerli garanti süresi boyunca Kurum için ProSupport içeren veya 

• geçerli garanti süresi boyunca Kurum için ProSupport'a yükseltme için uygun veya 

• takip eden bir bakım süresi içerisinde Kurum için ProSupport için uygun. 

2. Bakım süresi boyunca Dell Technologies Ürün Garantisi ve Bakım Tablosu'nda veya Sipariş Formunuzda Kurum için ProSupport'a 

uygun olarak tanımlanan Dell Technologies Yazılımı. 

 
1 Bu dokümanda kullanıldığı gibi “Dell Technologies”, Dell Sipariş Formunuzda belirtilen ilgili Dell satış tüzel kişiliği (“Dell”) ve EMC Sipariş Formunuzda 
belirtilen ilgili EMC satış tüzel kişiliği (“EMC”) anlamına gelmektedir. Bu dokümandaki “Dell Technologies” kullanımı, iletişime geçtiğiniz Dell veya EMC tüzel 
kişiliğinin yasal adı ile ilgili bir değişikliği göstermemektedir. 
2 Bu belgede kullanılan şekliyle “Dell Technologies Ürünleri”, “Ürünler”, “Ekipmanlar” ve “Yazılım”, Dell Technologies Ürün Garantisi ve Bakım Tablosu'nda 
veya Sipariş Formunuzda tanımlanan Dell Technologies Ekipmanları ve Yazılımı anlamına gelir ve “Üçüncü Parti Ürünleri” Anlaşmanızda tanımlanmıştır. 
Anlaşmanızda bu tür bir tanım olmaması halinde, Dell Technologies Ticari Satış Şartları'nda veya yerel Dell Technologies satış şartlarınızda tanımlanmıştır. 
“Siz” ve “Müşteri” ifadeleri, Anlaşmada belirtilen bu Servislerin alıcısı kısmında adı geçen tüzel kişilik anlamına gelir.  
3 Dell Servisleri Satış Şartları Ekini incelemek için, lütfen https://www.dell.com/servicecontracts/global sayfasına gidin, ülkenizi seçin ve yerel ülke sayfanızın 
sol tarafındaki gezinme sütunundan Destek Hizmetleri sekmesini seçin. 
4 Erişilebilirlik ülkeye göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinize başvurun. 

https://www.dell.com/support/home/tr/tr/trdhs1/?lwp=rt
https://www.dell.com/support
https://www.dellemc.com/content/dam/digitalassets/active/tr/unauth/manual-warranty-informations/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
https://www.dellemc.com/content/dam/digitalassets/active/tr/unauth/manual-warranty-informations/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
https://www.dellemc.com/content/dam/digitalassets/active/tr/unauth/manual-warranty-informations/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/terms-conditions/commercial-terms-of-sale-us
https://www.dell.com/servicecontracts/global
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SERVİS ÖZELLİĞİ AÇIKLAMA PROSUPPORT—KAPSAM AYRINTILARI 

KÜRESEL TEKNİK 

DESTEK  

Müşteri; Ekipman veya 
Yazılım sorununu rapor 
etmek için 24x7 
Dell Technologies ile telefon 
veya web arayüzü üzerinden 
iletişim kurabilir ve Önem 
Düzeyinin* ilk değerlendirmesi 
için girdi sağlayabilir.  
 
Dell Technologies; (i) sorunun 
Önem Düzeyine bağlı olarak 
sorun giderme yardımı için bir 
Dell Technologies teknik 
destek kaynağı aracılığıyla 
uzaktan yöntemler üzerinden 
bir yanıt sağlar veya 
(ii) Dell Technologies 
tarafından gerekli görülmesi 
durumunda aşağıda 
belirtildiği gibi Yerinde Yanıt 
hizmeti sunar.  

Dahildir. 

 

  

YERİNDE YANIT  

 

Dell Technologies, sorunun 
kaynağını tespit edip Yerinde 
Yanıt hizmetinin gerekli 
olduğuna karar verdikten 
sonra sorunu çözmesi için 
yetkili personeli Kurulum 
Alanına gönderir. 
 
 

Yalnızca Ekipman için dahildir. 
  
Başlangıçtaki Yerinde Yanıt amacı, müşteri tarafından satın alınan seçeneğe 
bağlıdır. Müşteri şu seçenekleri tercih edebilir: 1) aynı iş günü içinde dört saatlik 
servis yanıtı veya 2) Dell Technologies'in, Yerinde Desteğin gerekli olduğuna 
karar vermesi durumunda bir sonraki yerel iş günü içinde, normal iş saatleri 
sırasında servis yanıtı.  
 
4 Saatlik Görev Açısından Kritik Yerinde Yanıt  
 

Genellikle telefonla sorun giderme işleminden sonraki 4 saat içinde tesise varır.  
 

• Tatiller de dahil olmak üzere haftanın yedi (7) günü, günün yirmi dört (24) saati 
kullanılabilir.  
• Tanımlanmış, dört (4) saat içinde yanıt verebilecek konumlarda sunulur.  
• 4 Saat içinde parça teslimi sağlanan konumlarda yalnızca Dell Technologies 
tarafından belirlenen görev açısından kritik bileşenler stoklanır. Kritik olmayan 
parçalar gece teslimatı ile gönderilebilir. 
• Uzaktan desteğin ilk tanılaması üzerine, sorunun Önem 1 düzeyinde olup 
olmadığını belirleyebilme  
• Kritik durum prosedürleri: Önem düzeyi 1 olan sorunlar, hızlı 
Eskalasyon/Çözümleme Yöneticisi ve “CritSit” olay kapsamı için uygundur. 
• Acil gönderme: Önem düzeyi 1 olan sorunlar için yerinde servis teknisyeni, 
anında telefon üzerinden sorun giderme ile paralel olarak gönderilir. 
 
Sonraki İş Günü Yerinde Yanıt Servisi  
 

Telefonla sorun giderme ve tanılama işleminden sonra bir teknisyen, bir sonraki 
iş günü tesise varacak şekilde gönderilebilir.  
 

• Müşterinin bulunduğu yerel saate göre çalışma saati sona erdikten sonra 
Dell Technologies'e iletilen çağrılara yönelik, servis teknisyeninin Müşterinin 
bulunduğu yere ulaşması için ek bir iş günü gerekebilir.  
• Ürünlerin yalnızca belirli modellerinde geçerlidir. 
 

Yerinde Yanıt, Yazılım için uygulanmaz ve ayrı satın alınabilir. 

*ÖNEM DÜZEYİ TANIMLARI 
ÖNEM DÜZEYİ 1 Kritik – anında yanıt verilmesini gerektiren, önemli kurumsal işlevlerin tamamen kaybedilmesi 

ÖNEM DÜZEYİ 2 Yüksek – kurumsal işlevleri yerine getirebilir, ancak performans/beceriler bozulmuş ya da önemli anlamda 
kısıtlıdır. 

ÖNEM DÜZEYİ 3 Orta/Düşük – en az kurumsal etki veya hiç kurumsal etki yok. 

 



Dell Technologies ProSupport for Enterprise | v9| December 1 ,2020 

YEDEK 

PARÇALARIN 

TESLİMATI 

Yedek parçalar, 
Dell Technologies tarafından 
gerekli görüldüğü takdirde 
sağlanır.  
 
 
 
 
 
 

Dahildir. Yedek parça teslimat amacı, müşteri tarafından satın alınan 
seçeneğe bağlıdır. Müşteri şu seçenekleri tercih edebilir: 1) aynı iş günü içinde 
dört saatlik servis yanıtı veya 2) Dell Technologies'in yedek parça teslimatının 
gerekli olduğuna karar vermesi durumunda bir sonraki yerel iş günü içinde, 
normal iş saatleri sırasında servis yanıtı. Aynı İş Günü İçinde parça teslimatı, 
iş açısından kritik öneme sahip işlevlerin kullanılamamasına neden olan ve 
anında çözülmesi gereken sorunların yaşandığı Desteklenen Ürünler için 
geçerlidir. Çerçeveler, mekanik kasalar, boş sabit sürücüler, ray kitleri, kablo 
yönetimi aksesuarları kritik öneme sahip olmadığı varsayılan parçalar 
arasındadır (ancak bunlarla sınırlı değildir). Kritik öneme sahip olabilecek 
parçalar şunlardır: anakartlar, CPU'lar, belirli bellek modülleri ve sabit disk 
sürücüleri. 
 
Yerel ülke teslimat kesinti süreleri, yedek parçaların aynı gün/bir sonraki iş 
günü teslimatını etkileyebilir. 
 
Tüm yedek parçaların kurulumu Yerinde Yanıt hizmeti kapsamında 
Dell Technologies tarafından gerçekleştirilir ancak, Müşteriler isteğe bağlı 
olarak Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Ünitelerin (CRU'lar) kurulumunu 
kendileri yapabilir. Belirli Ekipmanlar için CRU olarak kabul edilen parçaların 
listesini Dell Technologies Ürün Garantisi ve Bakım Tablosu'ndan inceleyebilir 
veya ayrıntılı bilgi için Dell Technologies ile iletişime geçebilirsiniz.  
 
Dell Technologies yedek parçanın kurulumunu üstlenirse parçanın 
Dell Technologies tesisine iadesini de kendisi düzenler. CRU kurulumu 
müşteri tarafından gerçekleştirilirse değiştirilen CRU'yu Dell Technologies 
tarafından belirlenen tesise teslim etmek de Müşterinin sorumluluğundadır.  
 
Dell teknisyeni Desteklenen Ürün için tüm ünitenin değiştirilmesi gerektiğine 
karar verirse Dell Technologies, Müşteriye yedek bir ünite gönderme hakkını 
saklı tutar. Tüm ünite değişimleri için aynı gün yanıt kapsamında tedarik etmek 
üzere ürün stoklanmamış olabilir. Bulunduğunuz yere ve değiştirilmesi 
gereken Ürün türüne bağlı olarak konumunuza tüm ünitenin teslimatı daha 
uzun sürebilir.  
 

PROAKTİF KATI 

HAL SÜRÜCÜNÜN 

DEĞİŞTİRİLMESİ 

Depolama Ürünleri ve 
Bütünleşik Ürünler için dahildir. 
Dell Technologies tarafından 
belirlendiği şekilde, aygıt tam 
veya daha alt bir kapasite 
seviyesine ulaşmadan önce 
Dayanıklılık Seviyesinin 
(aşağıda tanımlandığı şekilde) 
herhangi bir katı hal sürücüsü 
için düşük performans 
göstermesi durumunda Müşteri, 
yedek bir katı hal sürücüsü 
talep etme hakkına sahip olur. 
Dayanıklılık Seviyesi, nitelikli 
SSD'de kalan hizmet süresinin 
ortalama yüzdesi anlamına 
gelmektedir. 

Dahildir. 
 
Yanıt amacı, yukarıda açıklandığı gibi geçerli Yedek Parçaların Teslimi ve 
Yerinde Yanıt servis özelliklerine bağlıdır. Müşteri, geçerli destek süresi 
boyunca SupportAssist ve/veya Güvenli Uzaktan Destek yazılımının 
halihazırda desteklenen sürümlerini etkinleştirmeli ve sürekli bulundurmalıdır. 
SupportAssist'in ve/veya Güvenli Uzaktan Desteğin etkinleştirilmesi, bu ek 
yenileme servisi özellikleri için bir önkoşul olarak geçerlidir. 

YAZILIMIN YENİ 

SÜRÜMLERİ İLE 

İLGİLİ HAKLAR  

Dell Technologies, genel olarak 
Dell Technologies tarafından 
hazırlanan yeni Yazılım 
Sürümleri için haklar sağlar. 

Dahildir. 
 
 

YENİ YAZILIM 

SÜRÜMLERİNİN 

KURULUMU 

Dell Technologies, yeni Yazılım 
Sürümlerini yükler.  
 

Ekipman İşletim Ortamı (OE) Yazılımı 
Yalnızca Dell Technologies'in Ekipman işletim ortamı Yazılımı olarak 
sınıflandırdığı Yazılımlar için ProSupport 4 Saatlik Görev Açısından Kritik 
yanıt hizmetiyle ve işletim ortamı Yazılımının yüklendiği ilgili Ekipman, 
Dell Technologies garantisi ya da sonrasında geçerli bir Dell Technologies 
bakım sözleşmesi kapsamındaysa sunulur. 
 
Diğer Yazılımlar (İşletim Ortamı Olmayan) 
Dell Technologies tarafından aksi belirtilmediği sürece müşteri yeni Yazılım 
Sürümlerini yükleyebilir. 
 

https://www.dellemc.com/content/dam/digitalassets/active/tr/unauth/manual-warranty-informations/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf


Dell Technologies ProSupport for Enterprise | v9| December 1 ,2020 

24X7 UZAKTAN 

İZLEME VE 

ONARIM  

Sorun algılandığında 
Dell Technologies'e yardımcı 
olmak üzere girdi sağlamak 
için belirli Ürünler, otomatik 
ve bağımsız olarak 
Dell Technologies ile bağlantı 
kurar. Dell Technologies, 
gerekiyorsa ek tanılama için ve 
uzaktan destek sunmak üzere 
Ürünlere uzaktan erişim sağlar. 

Dell Technologies tarafından sağlanan uzak izleme araçlarına ve teknolojilere 
sahip Ürünler için geçerlidir.  
 
Dell Technologies'e bir sorun bildirildiğinde, daha önce tanımlanan Global 
Teknik Destek ve Yerinde Yanıt ile aynı yanıt amaçlarına uygun olarak işlem 
gerçekleştirilir.  

ÇEVRİMİÇİ 

DESTEK 

ARAÇLARINA 

24X7 ERİŞİM  

Kaydı doğru şekilde 
tamamlanmış Müşteriler, 
Dell Technologies Çevrimiçi 
Destek sitesi aracılığıyla 
Dell Technologies'in web 
tabanlı bilgi ve kendi kendine 
yardım müşteri destek 
araçlarına 24x7 erişim hakkına 
sahiptir. 

Dahildir.  
 

 

 

CLOUDIQ SAYESİNDE DAHA FAZLA DESTEK 

SERVİS ÖZELLİĞİ AÇIKLAMA KAPSAM DETAYLARI 

CloudIQ Hak sahibi oldukları sistemleri Güvenli Uzaktan Hizmetler 
veya SupportAssist kullanarak Dell Technologies'e doğru bir 
şekilde bağlamış müşteriler; proaktif durum puanları, 
performans etkisi analizi, anormallik algılama ve iş yükü 
çakışması analizi sağlayan CloudIQ hizmetine erişebilirler. 

Şu Dell Technologies platformları için 
kullanılabilir: PowerMax, PowerStore, 
PowerScale, PowerVAlut, Dell EMC Unity 
XT, XtremIO, SC Serisi, VxBlock ve 
Connectrix anahtarları. 

İŞ BİRLİĞİNE DAYALI DESTEK 

Müşteri bir servis talebi oluşturduğunda Dell Technologies, ilgili sorunun mevcut Dell Technologies garantisi veya bakım sözleşmesi 
kapsamındaki Ürünlerle bağlantılı olarak kullanılan yetkili bir üçüncü parti satıcının ürünlerinden kaynaklandığını belirlerse 
Dell Technologies şu koşullar dahilinde İş Birliğine Dayalı Destek sağlamaya çalışır: (i) sorunun kaynağını belirleyene kadar 
Dell Technologies tek irtibat noktası olarak hizmet sunar; (ii) üçüncü parti satıcısı ile Dell Technologies iletişim kurar; (iii) Dell Technologies 
sorun belgelendirmesi sağlar ve (iv) Dell Technologies sorunu izlemeye devam ederek üçüncü taraf satıcıdan durum ve çözüm planı ile 
ilgili bilgi edinir (makul olduğu uygun durumlarda).  
 

İşbirliğine Dayalı Destek alabilmek için Müşterinin, söz konusu üçüncü parti satıcı ve Dell Technologies ya da yetkili bir Dell Technologies 

bayisi ile arasında geçerli destek sözleşmelerinin olması ve ilgili haklara sahip olması gerekir. İzole edilip bildirildikten sonra, Müşterinin 

sorununun çözümü ile bağlantılı olarak teknik vb. tüm desteğin sağlanmasıyla ilgili olarak üçüncü parti satıcı tek sorumludur. 

Dell Technologies, BAŞKA SATICILARA AİT ÜRÜN VEYA SERVİSLERİN PERFORMANSINDAN SORUMLU TUTULAMAZ. İş 

Birliğine Dayalı Destek ortakları listesi, İş Birliğine Dayalı Destek Listesi bağlantısında bulunabilir. Desteklenen üçüncü parti ürünlerinin, 

Müşterilere önceden haber verilmeden değiştirilebileceğini lütfen unutmayın. 

DELL TECHNOLOGİES SİSTEM YAZILIMI DESTEĞİ  

Kurum için ProSupport kapsamında sağlanan Dell Technologies Yazılım desteği; belirli son kullanıcı uygulamaları, işletim sistemleri, 

hipervizörler ve bellenimler dahil olmak üzere bazı Üçüncü Parti Ürünleri için şu koşullarda sunulur: 1) Üçüncü Parti Ürünler, 

Dell Technologies'den satın alınmışsa 2) Dell Technologies Ürünleri ile birlikte satın alındığında, 3) Destek talep edildiği sırada 

Dell Technologies Ürünleri ile kullanılıyorsa veya ürünlerimiz üzerinde kurulu ve çalışır durumdaysa, 4) Üçüncü Parti Ürünler, geçerli bir 

Kurum için ProSupport destek ve bakım servisi sözleşmesi kapsamındaysa. Müşteri; kapsama süresi boyunca istediği zaman bu 

Servisleri alma hakkını edinmek için, lisanslarla ve uygun yazılım satın alımlarıyla ilgili herhangi bir sorunu düzeltmekten yalnızca 

kendisi sorumludur. Uygun yazılımların listesi, Kapsamlı Yazılım Destek Listesi içerisinde bulunabilir. Desteklenen Üçüncü Parti 

Ürünlerinin, Müşterilere önceden haber verilmeden değiştirilebileceğini lütfen unutmayın. Müşterinin sorularını ortaya çıkmasına neden 

olan durumlar, fiziksel veya sanal olabilecek tek bir sistemde tekrarlanabilir olmalıdır. Müşteri; Müşterinin hizmet talebiyle ilişkili belirli 

sorunlar için çözümlerin ilgili yazılım ürününün yayıncısı tarafından sağlanamayabileceğini ve ek yazılım kurulumu ya da Ürünlerde 

başka değişiklikler dahil olmak üzere bazı konularda yayıncının desteğinin gerektiğini anlar ve kabul eder. Ayrıca Müşteri; ilgili yazılım 

ürününün yayıncısının hiçbir çözüm sunamadığı durumlarda, Dell Technologies'in Müşteriye destek sağlama yükümlülüğünü tamamen 

yerine getirileceğini kabul eder. 

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~services~en/documents~prosupport-collaborative-software-assistance-list-enterprise-and-end-user.pdf
https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/data-sheets/services/dell-technologies-comprehensive-software-support.pdf
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Bir OEM'den Ürün veya Ürünler Satın Alan Son Kullanıcılar için Geçerli Olan Ek Şartlar ve Koşullar  

“OEM”; bir OEM projesi için Dell Technologies Ürünleri ve Servislerini OEM Çözümleri (ya da halefi) iş grubundan satın alan orijinal 

ekipman üreticisiyle aynı kapasitede, Desteklenen Ürün satan bir bayidir. Bir OEM; genellikle uygun Dell Technologies Ürünlerini OEM 

Müşterisinin kendisine ait donanım, yazılım veya diğer fikri mülkiyetleriyle birleştirip paket oluşturarak veya bunların içine yerleştirerek 

sektöre ya da göreve özel işlevlere sahip özelleştirilmiş sistem veya çözümler oluşturur. Bu şekilde oluşturulan sistem veya çözümlere 

“OEM Çözümü” denir ve bu OEM Çözümleri OEM'nin kendi markası olarak satılır. OEM'lerle ilgili olarak, “Desteklenen Ürünler” ifadesi 

Dell Technologies markasına sahip olmayan (ör. markasız bir OEM sistemi) Dell Technologies Destekli Ürünleri kapsar. “Son Kullanıcı” 

ise sizi ya da bir OEM çözümünü satmak, dağıtmak veya başkalarına alt lisans vermek için değil kendi kullanımı için satın alan herhangi 

bir kuruluşu ifade eder. Son Kullanıcıya birinci düzey sorun giderme servisi sağlamak, OEM'in sorumluluğundadır. Bir sorunla ilgili talep 

Dell Technologies'e iletilmeden önce OEM, ilk tanılama için gerekli her türlü çalışmayı gerçekleştirmiş olmalıdır. Son Kullanıcı, hizmet 

almak için Dell Technologies ile iletişime geçmiş olsa bile başlangıç sorun giderme adımlarını uygulama sorumluluğu OEM'ye aittir. 

Son Kullanıcı destek almak için kendi OEM temsilcisiyle görüşmeden Dell Technologies'e başvurduğunda Dell Technologies, 

Son Kullanıcıdan ilk düzey sorun giderme adımlarının uygulanması için OEM ile iletişime geçmesini talep edecektir. 

Özel Sunucu Ürünlerinde Standart Olmayan Parçalara Yönelik Dell Technologies Kurum için 
ProSupport 
 
Standart olmayan veya benzersiz parçaların onarım ve değişim işlemleri (“Standart Olmayan Bileşen Destek Hizmetleri”), standart bir 

yapılandırmada, standart Dell Technologies bileşenlerini kapsayan ve işçilik ya da malzemelerdeki kusurlar nedeniyle değişim gerektiren 

(“Garanti Onarımları”) Müşterinin PowerEdge Ürün garantisini tamamlayıcı nitelikte katma değerli bir değişim servisidir. “Standart 

Olmayan Bileşenler” için Dell Technologies markalı bellenim/yazılım BULUNMAMAKTADIR ve Müşteri, bileşeni izlemek ve/veya 

güncellemek için üretici tarafından sağlanan yardımcı hizmetleri kullanmalıdır. Ayrıca Müşteri; yazılım/donanım yazılımı, yardımcı 

hizmetler ve donanımla ilgili herhangi bir kalite sorununu çözmek amacıyla doğrudan üretici ile görüşür. Dell Technologies; Müşterinin 

öngördüğü ve yukarıda belirtilen şekilde bulunabilirliğini garanti ettiği parçalar için ve Müşteri, onarım işlemini hızlandırmak amacıyla 

servis stoku için siparişleri vermede Dell Technologies'e yardımcı olacak şekilde ilgili ayarlamaları yaptıktan sonra standart olmayan veya 

benzersiz parçaları değiştirmek üzere Standart Olmayan Destek Hizmetleri kapsamında hizmet sunacaktır. Müşteri'nin stok ihtiyaçlarını 

doğru öngörmesi durumunda Dell Technologies, Garanti Onarımları kapsamında Müşteri'nin yanıt süresine bağlı olarak hatalı olan 

parçayı değiştirir ve Müşterinin Ürününe yedek parça kurulumunu gerçekleştirir. Bununla birlikte Müşteri, Dell Technologies'in parça 

stoklarını temin etmekle yükümlü olmadığını onaylar ve kabul eder. “Standart olmayan” bileşenlerin değişimi için aynı gün (ör. 4 saat 

içerisinde ulaşılabilecek) parça ve saha yanıtı sunulamayabilir. Dell Technologies, bu gibi durumlarda Bir Sonraki İş Günü Servisi 

sağlayacaktır. Yedek parçalar yeni veya yerel yasanın izin verdiği şekilde yenilenmiş olabilir. Bu nedenle, Standart Olmayan Bileşen 

Destek Hizmetleri onarımları ve değişimlerinin yerine getirilebilmesi için Dell Technologies'in üçüncü taraf üretici/yayıncı garantisi ve/veya 

bakım hizmetlerinden yararlanması gerekebilir. Bu gibi durumlarda Müşteri, Dell Technologies'e yardımcı olmayı ve ilgili üçüncü taraf 

garantisi ve/veya bakım hizmetlerinin kullanımını hızlandırmak amacıyla üçüncü taraf üretici/yayıncının talep ettiği tüm materyalleri temin 

etmeyi kabul eder.  

Dell Technologies'in, Müşteri tarafından talep edilen standart olmayan veya benzersiz parça veya yazılımları sağladıktan sonra ayrı 

bir servis açıklaması (SOW) ile son yapılandırmada mühendislik testi gerçekleştirmesi çok kısa süreli bir işlemdir ve Standart Olmayan 

Bileşen Destek Hizmetleri, sadece Müşteri tarafından tanımlanan ve Dell Technologies tarafından test edilen özel konfigürasyonlar 

için geçerlidir. Dell Technologies, bellenim seviyeleri dahil olmak üzere test edilen tüm donanım yapılandırmasını eksiksiz şekilde 

sağlayacaktır. Mühendislik testi tamamlandıktan sonra Dell Technologies, sonuçları Başarılı/Başarısız şeklinde değerlendiren raporlarla 

sunacaktır. Dell Technologies, standart olmayan bileşenin Dell Technologies Ürününde tanınması ve çalışmasını desteklemek amacıyla 

ticari olarak makul her türlü çabayı gösterecektir. Ancak Dell Technologies standart yardımcı hizmetlerinin (BIOS, IDRAC ve 

SupportAssist dahil) değişimi desteklenmez. Müşteri, mühendislik testi sırasında ortaya çıkan standart olmayan bileşen sorunlarını 

(kalite sorunları, yazılım, donanım yazılımı veya donanım özellikleri/kısıtlamaları dahil) çözmek için doğrudan üreticiyle çalışmakla 

yükümlü olur. Müşteriye BAŞARILI olarak değerlendirilmiş bir rapor iletildikten sonra gerçekleştirilen ek Dell Technologies mühendislik 

testi; yeni bir servis açıklaması (SOW) ve Müşterinin Ekipmanının garanti dönemi boyunca herhangi bir yapılandırma bileşeninin 

onarımı veya değişimiyle ilgili talep edilen tüm mühendislik testleri dahil olmak üzere tek seferlik mühendislik ücretleri gerektirir. 

 
Servisinizle İlgili Diğer Ayrıntılar 
 
Bu web sitesindeki garanti süreleri ve destek seçenekleri (“Destek Bilgisi”) (i) yalnızca Dell Technologies ve Dell Technologies 

(“Dell Technologies Müşterisi”) ile doğrudan sözleşmesi olan uygulanabilir ürünler ve/veya bakım tedarik eden bu kurumlar arasında ve 

(ii) yalnızca Destek Bilgisinin geçerli olduğu süre boyunca Dell Technologies Müşterisi tarafından sipariş edilen bu ürünler veya destek 

seçenekleri için geçerlidir. Dell Technologies, istediği zaman Destek Bilgisini değiştirebilir. Dell Technologies Müşterisi; Üçüncü Parti 

Ürünlerinin yayıncıları ve üreticilerinden kaynaklanan değişiklikler haricinde, Dell Technologies ve Dell Technologies Müşterisi 

arasındaki anlaşmada belirtildiği şekilde o sırada geçerli olan ürün siparişi ve/veya bakımına dair Destek Bilgilerinde yapılacak herhangi 
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bir değişiklik hakkında bilgilendirilecektir. Ancak bu tür değişiklikler, söz konusu değişiklik tarihinden önce Dell Technologies Müşterisi 

tarafından sipariş edilen ürünler veya destek seçenekleri için geçerli olmaz.  

Dell Technologies'in, Dell Technologies Servis Bölgesi dışında kalan Ekipman için Destek Hizmetleri sağlama konusunda hiçbir 

yükümlülüğü yoktur. “Dell Technologies Servis Bölgesi” (i) Depolama ve Veri Koruma Ekipmanı ve/veya bileşenleri için 

Dell Technologies servis konumundan araba ile gidilebilir yüz (100) mil veya yüz altmış (160) kilometre ve (ii) Dell Technologies servis 

konumu ile aynı ülke içinde bulunan konum anlamına gelmektedir. Dell Technologies ile Anlaşmanızda aksi belirtilmedikçe, anlam 

açısından ana anlaşma öncelikli olarak geçerlidir. EMEA müşterileri için bu Servis Açıklaması ya da Anlaşmasında aksi belirtilmedikçe 

yerinde servis en yakın Dell Technologies Lojistik konumundan en fazla 150 km mesafede olabilir (PUDO veya Alma/Bırakma konumu). 

EMEA'da yerinde servis hizmeti ile ilgili ek bilgi için satış temsilcinize başvurun. 

Bu Servis her yerde verilmemektedir. Ürününüz, Ürününüze ait Dell Technologies servis kayıtlarında belirtilen yer ile örtüşen coğrafi 

konumda bulunmuyorsa veya yapılandırma bilgileri değiştirilmiş ve bu durum Dell Technologies'e bildirilmemişse Dell Technologies; 

Ürün için geçerli yanıt süreleri eski haline getirilmeden önce Ürününüzü satın aldığınız destek yetkisi için yeniden değerlendirir. Servis 

seviyeleri, teknik destek saatleri ve yerinde yanıt süreleri de dâhil olmak üzere Servis seçenekleri coğrafi konumlara ve yapılandırmaya 

göre değişir ve Müşterinin bulunduğu konumda bazı seçenekler satışa sunulmamış olabilir. Bu nedenle bu bilgiler için lütfen satış 

temsilcinize başvurun. Dell Technologies'in taşınan Ürünlere Servis sağlama yükümlülüğü; servisin yerel olarak bulunabilirliği, ilave 

ücretler, Dell Technologies'in taşınan Ürünü mevcut zamana göre denetlemesi ve yeniden sertifikalandırması ile malzeme danışmanlık 

ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çeşitli faktörlere tabidir. Dell Technologies ve Müşteri arasında aksi 

kararlaştırılmadıkça Servis parçalarının doğrudan Müşteri'ye gönderildiği durumlarda Müşteri, servisi yapılacak Ürünlerin teslimatını 

bulunduğu yerde kabul etmek için uygun olmalıdır. Dell Technologies, Müşterinin hatası veya parçaların teslimatını kabul 

etmemesinden kaynaklanan destek gecikmelerinden sorumlu tutulamaz. Birden çok bileşenli depolama sistemlerinde, çözümün tamamı 

için destek sözleşmesinin tüm avantajlarından yararlanılması gerekiyorsa sistemin tüm donanım ve yazılım bileşenlerini kapsayan 

destek seçeneği sözleşmeleri gerekir. Müşteri ile yazılı olarak başka bir anlaşmaya varılmadıkça Dell Technologies, Müşteriye altmış 

(60) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak Destek Hizmetlerinin kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar. 

Herhangi bir Dell Technologies satıcısından alınan ürünler veya servisler yalnızca alıcı ve bayi arasındaki anlaşmaya tabidir. Bu 

anlaşma, bu web sitesindeki Destek Bilgileri ile aynı şartları sağlayabilir. Bayi, alıcı için garanti ve/veya bakım servisi gerçekleştirmek 

üzere kendi adına Dell Technologies ile ayarlamalar yapabilir. Garanti ve/veya bakım servisleri veya profesyonel hizmetler 

gerçekleştiren müşteriler ve satıcılar uygun şekilde eğitimli ve sertifikalı olmalıdır. Eğitimli/sertifikalı olmayan Müşteriler, bayiler veya 

üçüncü partiler tarafından gerçekleştirilen servisler sonrasında Dell Technologies'den destek gereken durumlar ek ücretlerle 

sonuçlanabilir. Bayiden alınan Ürünlerle ilgili garanti ve bakım servislerini Dell Technologies'in gerçekleştirmesine dair ek bilgiler için 

lütfen satıcınızla veya yerel Dell Technologies satış temsilcinizle iletişime geçin.  
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BİZE ULAŞIN 

Daha fazla bilgi edinmek için, yerel temsilcinize veya yetkili satıcınıza başvurun. 


