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Reînnoiri ale serviciilor de asistenţă prin Oracle Store 
 

Economisiţi timp : efectuaţi reînnoirea online 
 
Vă enumerăm cinci motive pentru a vă alătura miilor de clienţi Oracle care au trecut deja la reînnoirea prin Oracle 
Store: 
 

 
 

1. Activarea se face usor : Activarea contului de Oracle Store este rapida, gratuita si sigura. 
2. Vizibilitate mai mare: Acces non-stop la informaţiile legate de reînnoirea serviciilor de asistenţă, inclusiv 

informatii legate de reînnoirile din trecut, cele în aşteptare şi cele viitoare  
3. Flux de lucru simplificat: Partajarea informaţiilor legate de reînnoirile serviciilor de asistenţă cu 

organizaţia dumneavoastră nu a fost niciodată mai uşoară 
4. Economie de timp: Reînnoirea serviciilor de asistenţă cu doar câteva clicuri 
5. Asistenţă permanentă: Reprezentantul dumneavoastră de vânzări pentru servicii de asistenţă Oracle vă 

oferă tot ajutorul de care aveţi nevoie 
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Accesarea si reînnoirea serviciilor de asistenţă  

Memento pentru reînnoirea serviciilor de asistenţă  
 
Cu 120 de zile înainte de expirarea serviciului de asistenţă veţi primi un e-mail prin care veţi fi informat că 
reînnoirea serviciilor de asistenţă poate fi efectuata in Oracle Store. Notificarea trimisă prin e-mail conţine 
numele de utilizator (adresa dumneavoastră de e-mail este numele dumneavoastră de utilizator) şi linkurile URL 
către: 
 

 Finalizare rapidă a comenzii 

 Gestionare reînnoiri  

 Promoţii eligibile 

 

 
 
Sistemul vă va cere să vă autentificaţi folosind numele de utilizator şi parola. Dacă v-aţi uitat parola, aceasta 
poate fi resetată. 
 
Atentionare referitoare la prima conectare in Oracle Store: 
 
In cazul in care va autentificati pentru prima data in Oracle Store, selectati linkul de Resetare a parolei trimis in 
notificarea electronica si introduceti numele de utilizator (adresa dumneavoastra de email) trimis in aceeasi 
notificare.  
 
O notificare electronica continand instructiuni asupra modului in care va puteti schimba parola va fi trimisa pe 
adresa de email asociata contului dumneavoastra. Dand click pe linkul “Reset Password” (Resetare parola) din 
notificarea respectiva veti avea posibilitate de a introduce o noua parola. 
 
Conectati-va apoi in Oracle Store si completati un formular de inregistrare care contine deja informatii referitoare la 
contul dumneavoastra, pentru a putea crea profilul dumneavoastra pe Oracle Store. 

https://profile.oracle.com/myprofile/account/forgot-password.jspx
https://profile.oracle.com/myprofile/account/forgot-password.jspx
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In momentul in care Profilul dumneavoastra din Oracle Store este actualizat, veti fi redirectionat catre Pagina 
Principala Oracle Store. Veti putea acum sa accesati Reinnoirea Serviciilor de Asistenta Oracle.  
  
Pentru orice intrebari sau probleme legate de contul dumneavoastra Oracle, vizitati sectiunea Cont Oracle – 
Intrebari si Raspunsuri (Oracle Account FAQs) 
 

Introduceti informatiile 
necesare si dati click pe 
“Creare Profil Oracle 
Store”. 

http://www.oracle.com/us/corporate/contact/about-your-account-070507.html#faq
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Accesati Reinnoirea Serviciilor de Asistanta prin Oracle Store  
 
Alternativ, dupa ce va autentificati in Oracle Store, veti putea accesa secţiunile Servicii de asistenţă şi Reînnoirea 
serviciilor de asistenţă  de pe pagina principală Oracle Store . 

 
 

 
 
Lista cu reînnoirile serviciilor de asistenţă în aşteptare va fi afişată în felul următor: 
 
 

 

Faceţi clic pe „Contracte” 
pentru a vizualiza opţiunile 
pentru accesarea serviciilor 
dumneavoastră de asistenţa. 

Daţi clic pe Reînnoire servicii 
de asistenţă pentru a revizui 
detaliile. 
 

https://shop.oracle.com/pls/ostore/f?p=dstore:212:5939223643430:CHECKOUT
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În  secţiunea „Pending Support Service Renewals” (Reînnoire servicii de asistenţă în aşteptare) daţi clic pe 
Număr serviciu de asistenţă pentru a vizualiza mai multe detalii. Acestea sunt detaliile legate de reînnoirea 
serviciilor de asistenţă care vor fi afişate. 
 

 
 
Faceti clic pe „Checkout” (Finalizarea comenzii) atunci când doriţi să continuaţi. 
  

Faceti clic pe „ 
„Checkout” 
(Finalizarea 
comenzii) atunci 
când doriţi să 
continuaţi. 
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Acceptarea reînnoirii serviciilor de asistenţă  
 
Puteţi acum confirma şi plasa comanda. 
 

 
 
Pe pagina „Confirm and Place Your Order" (Confirmaţi şi plasaţi comanda dumneavoastră) va trebui să parcurgeţi 
următorii paşi: 

 Facturare: Daţi clic pe butonul „Edit” (Editare) pentru a modifica/actualiza datele sau adresa de facturare. 

Dacă nu există deja adresa corespunzătoare, puteţi introduce o nouă adresă de facturare. Daca „Plata cu 

bon de comanda” este selectata ca si metoda de plata, datele sau adresa de facturare din comanda trebuie 

sa fie identice cu cele mentionate pe bonul de comanda atasat.   

 Plata: Daţi clic pe butonul „Edit” (Editare) pentru a selecta modalitatea de plată (de exemplu: card de credit, 

bon de comanda, plată cu factură sau formular pentru inregistrarea exceptiilor in emiterea bonurilor de 

comanda (Purchase Order Exemption Form, sau POEF) ).  

o Notă: Modalităţile de plată disponibile pot să difere în funcţie de ţară. (Comenzile pentru anumite 

tari pot fi acceptate printr-un Formular pentru inregistrarea exceptiilor in emiterea bonurilor de 

comanda semnat, in cazul in care un bon de comanda nu poate fi emis) 

o Notă: Reinnoirile automate (AutoRenew) ale serviciilor de asistenţă Oracle vor fi setate automat pe 

modalitatea “Plată cu factură” (Pay by Invoice). Opţional, puteţi introduce o modalitate de plată 

diferită (card de credit, bon de comandă) cu 32 de zile înainte de data de începere a serviciilor de 

asistenţă. 

 Termeni şi condiţii: În partea de jos a paginii, daţi clic pe termeni şi condiţii pentru a le parcurge şi apoi 

„bifaţi” căsuţa „I accept the Terms and Conditions" (Accept termeni şi condiţii) pentru a continua procesul de 

achiziţie.  

 Contract pentru serviciile de asistenţă Oracle pentru sectorul HORECA şi retail (TSSA): Acest 

contract de servicii conţine termenele şi condiţiile necesare pentru a facilita o reînnoire directă  cu Oracle a 

a serviciilor de asistenţă pentru software şi/sau hardware şi este necesar pentru prima reînnoire. Daţi clic 

Daţi  clic pe „Edit” (Editare) 
pentru a modifica datele 
sau adresa de facturare.  
 

Daţi clic pe „Edit” (Editare) 
pentru a selecta 
modalitatea de plată.  
 

Bifaţi căsuţa pentru a 
accepta termenele şi 
condiţiile (şi acordul de 
servicii, dacă este cazul).  
 

Daţi clic pentru a 
accepta comanda de 
reînnoire a serviciilor de 
asistenţă.  
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pe „Service Agreement”(Acord de servicii) pentru a parcurge textul şi bifaţi căsuţa „I accept the Service 

Agreement” (Accept Acord de servicii) pentru a continua procesul de achiziţie. Acceptarea TSSA este 

necesara doar la prima reinnoire a serviciilor dumneavoastra de asistenta Oracle. 

 Plasare comandă: Verificaţi comanda să fie corectă şi, când sunteţi gata, daţi clic pe „Place Order" 

(Plasare comandă).  

 

Confirmarea reînnoirii serviciilor de asistenţă  
 
Sistemul va afişa un mesaj de confirmare a comenzii finalizate. 
 

 
 

Odata acceptata reinnoirea serviciului de asistenta, acesta va fi mutat in sectiunea “Istoric” si notificarea electronica 
de confimare a comenzii va fi inregistrata in Centrul de Mesaje din Oracle Store.  
 
Din Pagina Principala faceti click pe “Vizualizare Detalii” pentru a vedea reinnoirea serviciilor de asistenta in 
asteptare sau care au fost deja acceptate. Selectati “Istoric”, dati click pe Serviciile de Asistenta pe care ati dori sa 
le revizuiti si apoi dati click pe sectiunea Mesaje. Click pe linkul “Reinnoirea Serviciilor dumneavoastra de Asistenta 
- Acceptate” pentru a revizui detaliile din notificarea electronica de acceptare.  
 

   

Este afişat mesajul de 
confirmare a comenzii 
finalizate. 
 

Click pe sectiunea “Mesaje” si apoi 
pe mesajul “Reinnoire Servicii de 
Asistanta – Acceptate” pentru a 
revizui detaliile din notificarea 
electronica de acceptare 
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Verificarea Reinnoirilor Automate a Serviciilor de Asistenta  
 
Din pagina “Reinnoire Servicii de Asistenta in Asteptare” puteti selecta reinnoirea serviciilor de asistenta cu 
optiunea “Automat” (AutoRenew).Nu este necesar sa daţi clic pe butonul „Checkout" (Finalizarea comenzii) sau sa 
adaugati comanda in Coşul dumneavoastră activ.  

 
 
Vor fi afisate detaliile Reinnoirii Serviciului de Asistenta. Puteti actualiza detaliile legate de “Referinta Client”, 
“Trimitere Oferta”, sau “Facturare” dand click pe linkurile corespunzatoare. Dupa ce veti revizui “Informatii legate de 
plata” puteti da click pe optiunea “Schimba” pentru a actualiza modalitatea de plata.  
 

  

Dati click pe Reinnoire 
Automata (Auto Renew 
Servicii de Asistenta  ) pentru 
a revizui detaliile. 
 

Selectati linkul “Actualizare 
Detalii Comanda” sau 
“Actualizare detalii facturare” 
pentru a efectua schimbarile 
necesare.  

Selectati linkul 
“Schimba” pentru a 
actualiza modalitatea de 
plata.  
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Informatiile referitoare la reinnoirile automate “AutoRenew” ale serviciilor de asistenta pot fi actualizate cel tarziu cu 
32 zile inainte de data de incepere a serviciului, dupa care reinnoirea va fi blocata si nu va mai putea fi accesata in 
format editabil. Reinnoirea serviciilor de asistenta va fi activata in mod automat cu 30 de zile inainte de data 
inceperii serviciului de asistenta.  
 

Opţiunea de reînnoire multianuală a serviciilor de asistenţă  
 
Pentru anumite reînnoiri ale serviciilor de asistenţă puteţi mări durata de suport de la un an la trei ani direct din 
Oracle Store. Achiziţia de servicii multianuale de suport vă oferă avantajul de blocare al tarifului pentru asistenţă la 
un preţ fix şi vă  reduce  costurile administrative  în procesul anual de comenzi. 
 
Opţiunea multianuală este în prezent limitată la reînnoirile serviciilor de asistenţă care includ suport pentru 
produsele Oracle Database (bază de date), Oracle Database Enterprise Options (opţiuni pentru baza de date 
Enterprise) şi Database Enterprise Management (dacă se achiziţionează cu o bază de date Oracle pe acelaşi 
document de comandă) şi pentru care tarifele pentru asistenţă sunt mai mici de 50.000 dolari americani pe an. 
 
Aşa cum este specificat în "Technical Support Policies"  (politicile de asistenţă), tarifele pentru asistenţă vor trebui 
achitate integral înaintea unei perioade de suport, iar după ce sunt plătite, comanda pentru serviciile de asistenţă nu 
va mai putea fi anulată şi sumele plătite nu vor putea fi rambursate. 
 

Serviciile de asistenţă la care se poate aplica reînnoirea multianuală vor fi evidenţiate pe pagina cu Reînnoiri servicii 

de asistenţă în aşteptare pentru a indica disponibilitatea opţiunii de reînnoire multianuală. 

 

 

 

Daţi clic pe „Request Quote” (Solicitare ofertă) 
pentru a solicita o ofertă multianuală de la 
reprezentantul de vânzări pentru servicii de 
asistenţă Oracle. 

„Save up to” (Economisiţi până 
la) este suma economisită 
pentru cei trei ani.  
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La trimitea solicitării pentru o ofertă multianuală, starea se va modifica în „Asistenţă multi-anuală în aşteptare” şi veţi 
putea revizui oferta şi accepta reînnoirea serviciilor de asistenţă după ce reprezentantul de vânzări pentru servicii 
de asistenţă Oracle a făcut actualizarea în Oracle Store.  
 
  

Introduceţi până la 1.800 de caractere pentru a exprima 
faptul că doriţi să primiţi o ofertă multianuală şi apăsaţi 
pe „Send” (Trimite) pentru a genera e-mailul care va fi 
înaintat reprezentantului dumneavoastră de vânzări 
pentru servicii de asistenţă Oracle. 
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Funcţii suplimentare în Oracle Store 

Accesarea ofertei de reînnoire a serviciilor de asistenţă  
 
După autentificarea în Oracle Store folosind contul individual de autentificare, membrii organizaţiei dumneavoastră 
cu rol de participant sau spectator (consultaţi secţiunea Partajarea reînnoirilor serviciilor de asistenţă) vor putea 
acum să acceseze şi să descarce o copie a ofertei de reînnoire care reflectă informaţiile afişate în Oracle Store.  
 
Oferta vă oferă informaţii detaliate legate de serviciile de asistenţă. 
 
 Oferta de reînnoire este disponibilă dând clic pe linkul  „Ordering Document" (Ofertă) pe următoarele pagini: 

 Reînnoiri servicii de asistenţă în aşteptare 

 Reînnoiri servicii de asistenţă Rezumat  

 Coşuri de cumpărături salvate 

 Finalizarea comenzii 
 

 
 
  

Daţi clic pe linkul  „Ordering 
Document" (Ofertă) şi urmaţi 
indicaţiile pentru a accesa şi/sau 
descărca documentul 
dumneavoastră.  
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Accesati Reinnoiri Servicii de Asistenta Confirmate sau in Asteptare  
 
Dupa ce va autentificati, puteti accesa Reinnoirile Serviciilor de Asistenta care au fost deja Confirmate precum si pe 
cele in Asteptare din Pagina Principala Oracle Store.  
 

 
 

Accesarea panoului de control 
 
Consolă dumneavoastra (accesibila din „Contul dumneavoastră” sub numele de utilizator) oferă acces rapid şi 
sigur la informaţiile legate de reînnoirile serviciilor de asistenţă şi promoţii. 
 

 

Faceti click pe “Contul 
dumneavoastra”, apoi 
selectati “Servicii de 
Asistenta” pentru a 
vizualiza optiunile de a 
accesa “Servicii in 
asteptare”, “Confirmate 
(History) si “Viitoare” 
(Future).  

Informaţii 
personale  

Ultima conectare  

Informaţii legate de 
serviciile de asistenţă: 
În aşteptare, Istoric, 
Viitor, Partajare liste 
etc. 

Coşuri salvate. 

Comenzi. 

https://shop.oracle.com/contract/0
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Solicitarea de asistenţă pentru reînnoirea serviciilor de asistenţă  
 
Puteţi solicita asistenţă pentru reînnoirile serviciilor de asistenţă în aşteptare şi cele viitoare. Din lista daţi clic pe 
reînnoirea serviciilor de asistenţă pe care doriţi să o vizualizaţi. Dacă aveţi întrebări legate de reînnoirea serviciilor 
de asistenţă, daţi clic pe linkul „Request Assistance” (Solicitare asistenţă). Solicitarea dumneavoastră. va fi 
direcţionată către reprezentantul de vânzări pentru servicii de asistenţă Oracle şi veţi primi o confirmare pe e-mail 
legată de solicitarea de asistenţă. 
 

 
 
 
Sistemul vă va cere să introduceţi textul pentru solicitarea de asistenţă. 
 

 
 

 
 

Introduceţi până la 1.800 de caractere 
pentru a descrie tipul de asistenţă de 
care aveţi nevoie.  
 

Daţi clic pe „Request Assistance” 
(Solicitare asistenţă) pentru a 
genera un e-mail către 
reprezentantul dumneavoastră. 
de vânzări pentru servicii de 
asistenţă Oracle. 

Apăsaţi pe „Send” (Trimite) pentru a 
genera e-mailul. Veţi primi o copie a 
mesajului în căsuţa de e-mail. 
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Partajarea reînnoirilor serviciilor de asistenţă  
 
Partajarea reînnoirilor serviciilor de asistenţă vă permite să adăugaţi mai mulţi utilizatori care să colaboreze la o 
reînnoire a serviciilor de asistenţă.  
 
Puteţi partaja reînnoirea serviciilor de asistenţă cu utilizatori suplimentari fie în rol de participant fie în rol de 
spectator, în funcţie de nivelul de acces necesar:  

Rolul de participant: vizualizare, acceptare şi solicitare de asistenţă  
Rolul de spectator: vizualizare şi solicitare de asistenţă  
(Notă: utilizatorul adăugat trebuie să fie în acelaşi domeniu de e-mail). 

 
În pagina Reînnoire servicii de asistenţă Rezumat mergeţi la fila „Sharing" (Partajare). 
 

 
 

 

Daţi clic pe „"Add User or List" 
(Adăugare utilizator sau  listă) 
pentru a accesa ecranul "Share 
Support Services" (Partajare 
servicii de asistenţă). 

Introduceţi detaliile 
legate de utilizator şi daţi 
clic pe „Share” 
(Partajare servicii de 
asistenţă). 
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Actualizarea datelor de contact în ofertă  
 
Puteţi modifica dreptul de gestionare al reînnoirilor serviciilor de asistenţă în aşteptare. 
În "Pending Support Service Renewals” (Reînnoiri servicii de asistenţă în aşteptare) daţi clic pe “Update Quote 
To details” (Actualizare detalii ofertă către). 
 

 
 
Pentru a actualiza datele de contact pentru trimitea ofertei, trebuie furnizate următoarele informaţii:  

 Prenume  

 Nume de familie  

 Adresă de e-mail (domeniul trebuie să fie identic) 
 Adresa  

 Telefon 
 

 
Odată cu modificarea persoanei de contact pentru trimitea ofertei, numărul contractului de servicii de asistenţă va 
dispărea din contul persoanei care a primit oferta iniţial.  
  

Daţi clic pe „"Update Quote To 
details" (Actualizare detalii ofertă 
către) pentru a efectua modificările 
dorite la dreptul de gestionare 
asupra reînnoirilor serviciilor de 
asistenţă. 
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Actualizarea Câmpului Referinţe ale clienţilor 
 
Câmpul Referințe ale clienților poate fi utilizat pentru monitorizare internă.  
În pagina Reînnoire servicii de asistenţă Rezumat daţi clic pe Referinţe ale clienţilor. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Daţi clic pe „Edit”( Editare) 
pentru a introduce informaţiile 
în câmpul Referinţe ale 
clienţilor. 

Daţi clic pe „Submit” 
(Trimitere) pentru a finaliza 
înregistrarea în câmpul 
Referinţe ale clienţilor. 
 



Ghidul utilizatorului: Reînnoiri ale serviciilor de asistenţă prin Oracle Store 

19 
 

Descărcarea detaliilor legate de reînnoirea serviciilor de asistenţă 
 
Descărcări standard CSV: 
Puteţi descărca informaţii (până la limita de 10.000 de rânduri) referitoare la reînnoirile serviciilor de asistenţă într-
un fişier CSV.  
 
Descărcări-rezumat  
Raportul rezumat poate fi accesat din meniul “Download” sub “Actions” (Actiuni)  în următoarele ecrane  (indiferent 
de filtrele de pagină aplicate la datele descărcate): Reînnoiri ale serviciilor de asistenţă în aşteptare, Istoric, 
Vizualizare reînnoiri în aşteptare şi istoric, Reînnoiri viitoare şi coşuri salvate şi pe pagina Coş activ (pentru toate 
reînnoirile serviciilor de asistenţă din acel coş). 
 

 
 
Raportul rezumat poate fi accesat si din linkul “Download” din pagina Reînnoiri ale serviciilor de asistenţă în 
aşteptare. Informaţiile descărcate (fără limită de rânduri) din aceste rapoarte nu conţin filtre de pagină . Linkul 
„Download” este localizat in partea dreapta a ecranului. 
 
Descărcări detaliate: 
Raportul detaliat poate fi accesat doar din linkul “Download” din pagina Reinnoiri Servicii de Asistenta in Asteptare. 
  

 
 
 
 
 

Faceti click pe “Actiuni” si 
apoi pe “Download” 
(Descarcare) pentru a 
descarca in formatul 
Sumar, 

Faceti click pe “Download” 
pentru a descarca fie in 
format “Descarcari 
rezumat” fie in format  
“Descărcări detaliate”   
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Raportul rezumat include următoarele câmpuri: 
 

Raportul detaliat include următoarele câmpuri: 

 Numărul contractului de servicii de asistenţă  
 Client 
 Utilizator final  
 Data de începere şi data de expirare  

 Numar Bon de comanda (disponibil prin 
descarcare doar din paginile “Istoric” si “ Servicii 
in Asteptare si Vizualizare Istoric”  

 Referinţe  ale clienţilor 
 Note legate de serviciile de asistenţă, dacă este 

cazul 

 Moneda 

 Sumă 
 Ofertă conform contractului 
 Nume de utilizator SSO 
 Stare 
 Coş salvat 
 Metodă de reînnoire 
 Număr de persoane între care se face 

partajarea 
 Ultima dată actualizat de nume de utilizator 

 Numărul contractului de servicii de asistenţă 
 Client 
 Utilizator final 
 Data de începere şi data de expirare 
 Nivelul serviciilor 
 Produsul 
 Element de identificare al asistenţei 

tehnice/Numar de identificare al asistentei 
tehnice CSI  

 Cantitate 
 Număr de serie 
 Instalat la 
 Numărul comenzii de vânzare 

 Numar Bon de Comanda (poate fi descarcat 
doar din paginile “Istoric” si “ Servicii in 
Asteptare si Vizualizare Istoric”  

 Referinţe ale clienţilor 
 Note legate de serviciile de asistenţă, dacă este 

cazul 
 Moneda 
 Sumă 
 Ofertă conform contractului 
 Nume de utilizator SSO 
 Stare  
 Coş salvat 
 Metodă de reînnoire 
 Număr de persoane între care se face 

partajarea 
 Ultima dată actualizat de nume de utilizator 

 
 
 

Faceti cautare dupa Servicii de Asistenta utilizand Numarul Bonului de Comanda  
 
Puteti da cautare dupa Reinnoiri Servicii de Asistenta Acceptate utilizand numarului Bonului de comanda din 
paginile “Istoric” si “ Servicii in Asteptare si Vizualizare Istoric”. Sub “Actiuni” selectati “Filtru”. In “Coloana” selectati 
valoarea “Numar Bon de Comanda”. Introduceti un numar Bon de comanda in campul “Expression” (Valoare) 
 

 

Faceti click pe “Actiune” si selectati 
“Filtru”. 
Selectati “Numar bon de comanda” din 
sectiunea “Coloana”  
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Accesare pagina online Ajutor 
 
 
De asemenea, puteţi accesa din Oracle Store pagina Reinnoirea serviciilor de Asistenta online Ajutor  localizata in 
josul paginii. 
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Faceti click pe “ Reinnoire 
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