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BAGIAN SATU - IKHTISAR LAYANAN 

I. Organisasi Layanan Global Elemental 

Organisasi Layanan Global Elemental didedikasikan untuk menyediakan layanan dan dukungan 
luar biasa kepada pelanggan di seluruh dunia. AWS Elemental mengakui bahwa setiap 
pelanggan unik, dengan sumber daya dan kapabilitas teknis internal yang bervariasi, serta 
ketersediaan sistem dan persyaratan waktu respons yang berbeda. Organisasi Layanan Global 
Elemental menawarkan beragam pilihan layanan dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan 
masing-masing pelanggan. Setiap penawaran dirancang untuk memastikan bahwa solusi 
pemrosesan dan pengiriman video AWS Elemental beroperasi dengan keandalan tinggi dan 
pada kinerja puncak di setiap penggunaan.  

Landasan Keunggulan. AWS Elemental berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur 
dukungan kelas dunia kepada basis pelanggannya. Dibangun dengan landasan yang kuat, 
organisasi Layanan Global menjalin kerja sama erat dengan klien serta telah dikenal dengan 
layanan dan dukungan terbaik di kelasnya. 

Tenaga Profesional Berpengalaman. Tim layanan AWS Elemental terdiri atas para tenaga 
profesional terampil yang berpengalaman dan terlatih dalam bidang pemrosesan video, 
termasuk pengodean/dekode, integrasi solusi, serta teknologi dan aplikasi pengiriman konten. 
Sejumlah pakar ini menghadirkan pengetahuan dan pengalaman industri yang luas untuk 
membantu pelanggan menganalisis, memecahkan masalah, dan menerapkan serangkaian 
fungsi pemrosesan video. 

Kapabilitas di Seluruh Dunia. Tersebar di lebih dari 50 negara, AWS Elemental telah 
menyuguhkan layanan memuaskan bagi pelanggan dari seluruh dunia. AWS Elemental terus 
mengembangkan kapabilitas dukungannya serta memperluas inventaris regional dan global 
serta sumber daya dukungan demi melampaui kebutuhan pelanggan. AWS Elemental 
memelihara sumber daya dukungan dan penyimpanan regional di sejumlah kawasan penting 
untuk menyediakan inventaris, penggantian suku cadang, dan manajemen logistik untuk 
memastikan pengiriman suku cadang yang tepat waktu kepada pelanggan di seluruh dunia. 

Proses Dukungan yang Responsif. Proses dukungan AWS Elemental dirancang untuk 
menyediakan manajemen yang cepat merespons dan efektif atas masalah terhadap produk dan 
layanan AWS Elemental. Sebagian besar masalah ditangani oleh Teknisi Dukungan Teknis 
yang menerima pelatihan reguler menggunakan produk AWS Elemental dan teknologi terkait. 
Masalah yang diteruskan di luar tim Layanan Dukungan ditangani langsung oleh tim Teknisi 
AWS Elemental yang menyediakan penyelidikan dan penyelesaian masalah menyeluruh yang 
diidentifikasi dalam produk AWS Elemental. Sejumlah kasus paling penting ditinjau dan dikelola 
setiap hari untuk memastikan penyelesaian dan penutupan dengan segera. 



II. Komponen Paket Layanan 

Paket Layanan AWS Elemental mencakup berbagai komponen, termasuk akses ke Pusat 
Dukungan Teknis, pemeriksaan kesehatan proaktif, dan check-in bisnis Layanan Dukungan. 
Deskripsi terperinci layanan ini dijelaskan dalam bagian ini. 

Pusat Dukungan Teknis (Technical Support Center atau TSC). Pusat Dukungan Teknis (TSC) 
regional AWS Elemental menyediakan layanan 24 x 5 oleh Teknisi Dukungan Teknis AWS 
Elemental yang menyediakan dukungan teknis, manajemen kasus, dan penyelesaian insiden 
untuk seluruh masalah di seluruh tingkat keparahan. Bertindak sebagai titik fokus untuk 
komunikasi dukungan dan eskalasi kasus, TSC bekerja untuk cepat merespons dan 
menyelesaikan masalah pelanggan. Di Tingkat Layanan tertentu, AWS Elemental menyediakan 
nomor telepon Saluran Siaga Prioritas bebas pulsa seluruh dunia selama 24 x 7. TSC regional 
AWS Elemental meliputi lokasi berikut:  

TSC Regional   Lokasi Jam Kerja Regional Waktu UTC 

  

Asia Pasifik   Sydney 08.00 – 17.00 AEST 22.00 – 07.00 

Eropa, Timur 
Tengah, Afrika 

  London, Inggris 08.00 – 17.00 GMT 08.00 – 17.00 

Amerika   Portland, Oregon, 
AS 

08.00 – 17.00 PST 15.00 – 00.00 

  

Layanan Peralatan dan Perangkat Lunak AWS Elemental. Layanan Peralatan dan Perangkat 
Lunak AWS Elemental adalah aplikasi web terpusat yang mendukung pemesanan, manajemen 
aset, pemberian lisensi dan pengunduhan perangkat lunak, dan sumber daya dukungan teknis 
untuk Produk AWS Elemental Anda. Setiap pelanggan yang memiliki Akun AWS dapat 
mengakses layanan ini. 

Pusat Dukungan AWS Elemental. Pusat Dukungan AWS Elemental dalam Layanan Peralatan 
dan Perangkat Lunak AWS Elemental menyediakan akses 24 jam ke sumber daya yang 
membantu pelanggan menggunakan serta memelihara Peralatan dan Perangkat Lunak AWS 
Elemental. Pusat Dukungan AWS Elemental menawarkan dasar pengetahuan produk yang 
luas, sistem manajemen kasus, informasi kontak dukungan, dan alat bantu pencarian 
terintegrasi yang membuat indeks dokumentasi produk AWS Elemental, artikel dasar 
pengetahuan, dan sumber daya bermanfaat lainnya. Pusat Dukungan AWS Elemental dapat 
diakses dengan seluruh Paket Layanan AWS Elemental tanpa biaya tambahan apa pun. 

Aktivasi. Aktivasi adalah sistem pemberian hak manajemen perangkat lunak yang terdapat 
dalam Layanan Peralatan dan Perangkat Lunak AWS Elemental. Pelanggan dapat menemukan 
perincian seputar seluruh produk berlisensi yang berkaitan dengan akun mereka. Ini meliputi 
Produk AWS Elemental yang memerlukan aktivasi lisensi perangkat lunak, seperti peralatan 
perangkat keras dan node perangkat lunak mesin virtual (VM). Di sini, Anda juga dapat 



mengunduh perangkat lunak dan memulai file, mendapatkan lisensi perangkat lunak, 
mendapatkan salinan file lisensi, serta melihat catatan perilisan dan pengumuman produk 
penting untuk setiap versi perangkat lunak yang kompatibel bagi sistem Anda. Paket Layanan 
AWS Elemental yang aktif memberikan hak kepada pelanggan untuk menerima pembaruan 
perangkat lunak terbaru. 

Pemeriksaan Bisnis Layanan Dukungan. Sebagai bagian dari Paket Layanan Premier AWS 
Elemental, AWS Elemental akan melakukan pertemuan rutin dengan tim manajemen dan/atau 
teknis. Pemeriksaan bisnis ini merupakan kesempatan untuk membahas kegiatan dukungan 
umum, meninjau kasus dukungan terbuka, dan menangani setiap masalah dukungan khusus 
yang mungkin memerlukan perhatian ekstra dari tim Layanan Dukungan AWS Elemental. 

III. Tingkat Keparahan Dukungan AWS Elemental 

AWS Elemental menetapkan tingkat keparahan bagi setiap kasus dukungan yang dibuat untuk 
pelanggan. Keparahan kasus ditentukan oleh dampak yang ditimbulkan oleh masalah atau 
situasi tertentu terhadap operasi pelanggan. 

Tingkat Keparahan 1: Masalah Mendesak - Pemblokiran Produksi 

Peralatan atau layanan AWS Elemental, atau salah satu bagian di dalamnya, tidak dapat 
beroperasi atau kinerjanya sangat menurun, sehingga pengoperasian normalnya hampir 
sepenuhnya terhambat. Tanpa membatasi keumuman hal di atas, contoh Masalah Pemblokiran 
Produksi adalah penghentian operasi salah satu atau beberapa solusi atau layanan AWS 
Elemental, yang tidak dapat diselesaikan dengan mengalihkan sumber daya yang berlebihan. 

Tingkat Keparahan 2: Masalah Kritis 

Kinerja peralatan atau layanan jauh di bawah kriteria kinerja yang didokumentasikan, sehingga 
terjadi gangguan pada operasi bisnis normal atau ancaman masalah yang menyebabkan 
Masalah Pemblokiran Produksi. Tanpa membatasi keumuman hal di atas, contoh Masalah Kritis 
meliputi penurunan kinerja sistem yang parah atau penurunan kualitas output video yang 
signifikan. 

Tingkat Keparahan 3: Masalah Utama 

Peralatan atau layanan, atau bagian mana pun di dalamnya, mengalami kesalahan atau 
masalah yang tidak memengaruhi operasi produksi normal, tetapi dapat berdampak signifikan 
terhadap operasi bisnis lainnya. Tanpa membatasi keumuman hal di atas, contoh Masalah 
Utama adalah saat pasokan daya berlebihan dalam peralatan produksi yang tidak berlebihan 
tidak berjalan, tetapi pasokan daya kedua tetap berjalan serta aktif menjalankan peralatan dan 
layanan produksi tidak terancam. 

Tingkat Keparahan 4: Masalah Normal 

Peralatan atau layanan, atau salah satu bagian di dalamnya, tidak memengaruhi operasi normal 
atau mudah dihindari atau dielakkan oleh pelanggan. Ini termasuk kesalahan dokumentasi, 
permintaan klarifikasi fitur produk, permintaan fitur baru (yang ditetapkan sebagai fungsi baru 
dalam produk yang sudah ada), masalah pemeliharaan sistem umum, atau masalah yang dapat 
diselesaikan dengan perubahan konfigurasi yang tersedia dalam solusi AWS Elemental. 

IV. Paket Layanan AWS Elemental 



AWS Elemental telah dikenal akan keunggulan layanannya dengan menghadirkan hubungan 
layanan tepercaya dan dukungan luar biasa kepada pelanggan di seluruh dunia. Pelanggan 
yang membeli produk dan layanan AWS Elemental dapat memilih dari dua opsi Paket Layanan 
(Enhanced dan Premier) yang menyediakan cakupan layanan dan dukungan secara khusus 
untuk produk AWS Elemental demi memenuhi setiap dukungan unik, waktu respons, dan 
persyaratan penyelesaian pelanggan. Setiap Paket Layanan menyediakan dukungan bagi 
perangkat keras peralatan AWS Elemental atau perangkat lunak AWS Elemental inti, 
tergantung pada produk dan layanan yang dicakup berdasarkan Paket Layanan yang dibeli. 

Layanan Enhanced. Layanan Enhanced AWS Elemental dirancang bagi pelanggan yang 
mencari dukungan produk di luar instalasi dan konfigurasi awal. Paket Layanan ini 
menyediakan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak hingga setahun, serta akses 
penuh ke Layanan Dukungan AWS Elemental, termasuk Pusat Dukungan AWS Elemental, 
yang menyediakan manajemen dukungan kasus dan dasar pengetahuan ekstensif untuk 
produk AWS Elemental, dan Activations, yang merupakan sistem pemberian hak manajemen 
perangkat lunak yang terdapat dalam Layanan Peralatan dan Perangkat Lunak AWS Elemental 
yang memberikan akses ke unduhan perangkat lunak. Selain itu, Layanan Enhanced meliputi 
dukungan 24 x 7. 

Layanan Premier. Layanan Premier AWS Elemental dirancang untuk pelanggan yang 
membutuhkan tingkat layanan dukungan tertinggi yang ditawarkan oleh AWS Elemental. Selain 
menawarkan layanan yang disediakan oleh Layanan Enhanced, Layanan Premier mencakup 
peningkatan waktu respons dan target penyelesaian, target yang lebih ketat untuk penggantian 
suku cadang, penukaran suku cadang di awal, pemeriksaan bisnis reguler, dan peningkatan 
jadwal untuk layanan dukungan di tempat bagi masalah produksi mendesak. 

Ringkasan Paket Layanan berdasarkan Jenis Produk. Bagan di bawah ini meringkas produk 
dan layanan AWS Elemental yang memenuhi syarat untuk cakupan dalam Paket Layanan AWS 
Elemental. 

Jenis Paket Layanan Produk yang Memenuhi Syarat 

Enhanced dan 
Premier 

• AWS Elemental Server Appliance Edition and Software Edition 
• AWS Elemental Live Appliance Edition and Software Edition 
• AWS Elemental Conductor Appliance Edition and Software 

Edition 
• AWS Elemental Delta Appliance Edition and Software Edition 

(hanya perpanjangan Paket Layanan yang aktif) 
 

  

Sekilas Layanan. Paket Layanan AWS Elemental menyediakan tingkat dukungan dan layanan 
yang diperlukan pelanggan untuk memastikan uptime dan kinerja sistem yang optimal. Bagan 
berikut menyediakan ikhtisar mengenai berbagai tingkat layanan yang disediakan untuk 
masing-masing paket:  



  Garansi Layanan 
Enhanced 

Layanan 
Premier 

Dukungan Umum 

Akses ke Layanan Peralatan dan Perangkat 
Lunak AWS Elemental 

Ya Ya Ya 

Akses ke Pusat Dukungan AWS Elemental  Tidak Ya Ya 

Dukungan Email selama periode dukungan1 Tidak Ya Ya 

Dukungan Telepon, TSC Regional selama 
periode dukungan1 

Ya Ya Ya 

Dukungan Telepon, Saluran Siaga Prioritas 
24x7 selama periode dukungan2 

Tidak Ya Ya 

Dukungan Perangkat Lunak 

Dukungan & Periode Garansi Perangkat 
Lunak3 

30 hari 12 bulan5 12 bulan5 

Akses ke perilisan perangkat lunak yang 
tersedia umum selama periode dukungan 

Ya Ya Ya 

    

Dukungan Perangkat Keras4 

Garansi Perangkat Keras 12 bulan 

(cakupan 
maksimum 12 
bulan) 

12 bulan5 

  

12 bulan5 

  

Pengiriman Penggantian Suku Cadang/Unit 
Keseluruhan6 

20 Hari Kerja 5 Hari Kerja 3 Hari Kerja 

Penukaran Suku Cadang di Awal Tidak Tidak Ya 

Layanan Tambahan 

Dukungan Mendesak Di Tempat7 

(Keparahan 1 / Keparahan 2) 

Tidak 

(pembayaran 
per 
kunjungan) 

Ya, tidak 
termasuk 
biaya 
perjalanan8 

(5 hari / 10 
hari) 

Ya, termasuk 
biaya 
perjalanan9 
(2 hari / 5 
hari) 

    



Manajer Akun Teknis Tidak Tidak Opsional10 

(Dengan 
paket 
tambahan) 

Pemeriksaan Bisnis Tidak Tidak 2 
pemeriksaan / 
tahun 

    
1 Dukungan email hanya tersedia setelah kasus dukungan dibuka menggunakan Pusat 
Dukungan AWS Elemental atau melalui telepon. Dukungan telepon reguler menyediakan akses 
telepon langsung ke personel dukungan teknis yang berada di TSC AWS Elemental regional, 
selama Jam Kerja TSC. 

2 Di luar jam kerja TSC (24x5, tidak termasuk hari libur), Saluran Siaga Prioritas 24x7 didukung 
oleh personel teknis yang siap dihubungi untuk penggunaan guna mengatasi insiden yang 
memengaruhi produksi. Untuk masalah dengan Tingkat Keparahan 3 dan Tingkat 4, Dukungan 
Teknis AWS Elemental akan berupaya merespons dalam target waktu respons yang ditentukan 
selama jam kerja standar. 

3 Garansi perangkat lunak AWS Elemental menyediakan dukungan perangkat lunak dan 
penyelesaian kecacatan selama periode yang ditetapkan. Catatan: AWS Elemental 
memberikan perbaikan terhadap kecacatan dalam rilisan perangkat lunak yang tersedia umum 
yang terbaru (tetapi hanya jika memungkinkan secara teknis pada versi spesifik tersebut). 
Penyelesaian kecacatan mungkin mewajibkan pelanggan untuk melakukan pembaruan ke versi 
perangkat lunak AWS Elemental terbaru. 

4Layanan Garansi dan Dukungan Perangkat Keras tersedia secara eksklusif dari AWS 
Elemental. Anda menyatakan dan menyetujui bahwa Perjanjian, Garansi Perangkat Keras 
Terbatas, dan Paket Layanan ini tidak memberi Anda hak atau pemulihan berdasarkan garansi, 
layanan dukungan, atau kebijakan pengembalian apa pun dari salah satu pemasok komponen 
perangkat keras kami. 

5Sesuai dengan “Akhir Masa Pakai”, “Akhir Penjualan,” “Akhir Dukungan” atau pengumuman 
serupa yang kami buat sehubungan dengan Bagian 8.4 Perjanjian, AWS Elemental akan 
menyediakan cakupan Paket Layanan untuk setidaknya lima tahun dari tanggal pembelian 
awal, dengan durasi maksimum yang memerlukan cakupan berkelanjutan berdasarkan Paket 
Layanan yang aktif pada tingkat layanan tertentu. Perangkat Keras yang secara berkelanjutan 
dicakup berdasarkan Paket Layanan memenuhi syarat untuk memperoleh layanan penggantian 
setelah periode garansi. Perangkat Keras pengganti akan menghadirkan fungsionalitas penuh 
dari Perangkat Keras yang diganti pada tingkat kinerja yang setara atau lebih tinggi, sesuai 
dengan pertimbangan AWS Elemental. 

6Berlaku untuk waktu transportasi pengiriman ke tujuan dalam Amerika Serikat (termasuk 
Alaska dan Hawaii). Produk umum akan dikirimkan dalam 1 Hari Kerja sejak permintaan RMA. 
Penggantian unit lengkap memiliki waktu jeda selama 2 Hari Kerja. Waktu pengiriman 
didasarkan pada waktu sejak penerimaan produk yang dikembalikan, kecuali jika Penukaran 
Suku Cadang di Awal disediakan. Dengan Penukaran Suku Cadang di Awal, respons 
pengiriman dimulai pada hari kerja selanjutnya setelah insiden dilaporkan. Pelanggan yang 



berlokasi di luar Amerika Serikat (termasuk Alaska dan Hawaii) akan menerima waktu 
pengiriman yang ditentukan ke titik pengimporan. Peralatan (atau komponen) yang dikirim 
sebagai bagian dari layanan Pengiriman Penggantian Suku Cadang kami akan dikirimkan 
dengan versi perangkat lunak ketersediaan umum (general availability atau GA) terkini. Setelah 
menerima permintaan tertulis Anda, AWS Elemental akan mengirimkan Peralatan pengganti 
dengan versi GA Perangkat Lunak sebelumnya alih-alih perilisan GA Perangkat Lunak terbaru 
(yang tidak melebihi dua perilisan utama dari versi GA saat ini). 

7Dukungan Mendesak di tempat hanya akan diberikan untuk insiden dengan Tingkat Keparahan 
1 dan Tingkat Keparahan 2. Dukungan di tempat dapat diminta jika insiden tidak dapat 
diselesaikan oleh personel TSC AWS Elemental dalam jangka waktu yang ditentukan. Opsi 
dukungan ini mengecualikan penggantian komponen perangkat keras yang dapat diganti 
pelanggan dan dapat diakses secara eksternal, seperti hard drive. Selain itu, dukungan 
mendesak di tempat terkait masalah yang diakibatkan oleh perubahan ke solusi pihak ketiga 
yang berinteraksi dengan solusi AWS Elemental akan disediakan sesuai dengan pertimbangan 
AWS Elemental dan dapat ditagihkan.  

8Tersedia dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk Tingkat Keparahan yang ditentukan, 
tetapi dapat dibebankan pada tarif Layanan Profesional AWS Elemental. 

9 Mencakup semua biaya, termasuk perjalanan dan pengeluaran, yang berhubungan dengan 
kegiatan dukungan teknis di tempat yang secara khusus diperlukan untuk mengatasi insiden 
mendesak. 

10Sesuai dengan ketersediaan. 

Waktu Respons & Target Penyelesaian 

AWS Elemental menentukan waktu respons dan target penyelesaian untuk semua opsi layanan 
dan tingkat keparahan. Target ini digunakan sebagai dasar untuk eskalasi masalah. Meskipun 
pemenuhan target ini tidak dijamin, AWS Elemental mengambil setiap upaya yang wajar untuk 
memenuhi target ini. Selain itu, proses internal dan sistem dukungan dirancang untuk 
meneruskan masalah jika ambang batas ini terlampaui.  

Target Waktu Respons1 

Keparahan 
Garansi 

(Khusus Periode Garansi SW) 

Layanan 
Enhanced 

Layanan 
Premier 

Tingkat 12 

(Darurat) 

Masalah 
Penghentian 

Produksi secara 
Menyeluruh 

Hari Kerja 
Selanjutnya 

2 Jam 1 Jam 

Tingkat 2 Hari Kerja 
Selanjutnya 

4 Jam 2 Jam 



(Kritis) 

Masalah Kritis yang 
Berdampak pada 

Produksi 

Tingkat 3 

(Utama) 

Berdampak 
signifikan terhadap 

bisnis; 
dengan dampak 

sedikit hingga tidak 
ada sama sekali 

terhadap produksi 

2 Hari Kerja 8 Jam3 4 Jam3 

Tingkat 4 

(Normal) 

Dampak kecil 
hingga menengah 
terhadap bisnis, 

dan masalah yang 
tidak memengaruhi 

alur kerja 

5 Hari Kerja 1 Hari Kerja 1 Hari Kerja 

  

1 Pengukuran waktu respons dimulai saat insiden pertama kali dilaporkan kepada Dukungan 
Teknis AWS Elemental. Pelanggan Enhanced dan Premier harus melaporkan insiden dengan 
Keparahan Tingkat 1 dan Tingkat 2 yang terjadi di luar Jam Kerja TSC Regional normal 
(24x5)  ke nomor telepon Saluran Siaga Prioritas 24x7 bebas pulsa yang tersedia di seluruh 
dunia. Apabila tidak,  pengukuran waktu respons akan didasarkan pada awal Hari Kerja 
pertama setelah laporan insiden tersebut. 

2 AWS Elemental akan menggunakan semua upaya komersial yang wajar untuk mengatasi 
insiden dengan Tingkat Keparahan 1 sesegera mungkin. Penyelesaian insiden yang 
dikelompokkan ke Tingkat Keparahan lain akan diprioritaskan di seluruh insiden yang 
dilaporkan oleh pelanggan, tergantung pada target penyelesaian yang ditetapkan. 

3 Saluran Siaga Prioritas 24x7 didukung oleh personel teknis yang senantiasa siaga dan 
dimaksudkan untuk digunakan untuk mengatasi insiden yang memengaruhi produksi. Untuk 
masalah dengan Tingkat Keparahan 3 dan Tingkat 4, Dukungan Teknis AWS Elemental akan 
berupaya merespons dalam target waktu respons yang ditentukan selama jam kerja TSC AWS 
Elemental (24x5, tidak termasuk hari libur).  



Target Penyelesaian1 

Keparahan 

Garansi2 

(Khusus Periode 
Garansi SW) 

Layanan 
Enhanced 

Layanan 
Premier 

Tingkat 13 

(Darurat) 

Masalah Penghentian 
Produksi secara 

Menyeluruh 

Dalam 

5 

Hari Kerja 

Dalam 

72 

Jam 

Dalam 

24 

Jam 

Tingkat 2 

(Kritis) 

Masalah Kritis yang 
Berdampak pada 

Produksi 

Dalam 

30 

Hari Kerja 

Dalam 

10 

Hari Kerja 

Dalam 

3 

Hari Kerja 

Tingkat 3 

(Utama) 

Berdampak signifikan 
terhadap bisnis; 

dengan dampak sedikit 
hingga tidak ada sama 

sekali terhadap 
produksi 

Tidak ada 

target 

yang ditentukan 

Dalam 

30 

Hari Kerja 

Dalam 

15 

Hari Kerja 

Tingkat 4 

(Normal) 

Dampak kecil hingga 
menengah terhadap 

bisnis, 

dan masalah yang 
tidak memengaruhi alur 

kerja 

Tidak ada 

target 

yang ditentukan 

Tidak ada 

target 

yang ditentukan 

Dalam 

120 

Hari Kerja 

  



1 Penyelesaian didefinisikan sebagai ketersediaan solusi yang memadai untuk menurunkan 
tingkat masalah ke tingkat keparahan yang lebih rendah atau memperbaiki masalah secara 
permanen. AWS Elemental akan mengambil upaya komersial yang wajar untuk memberikan 
pembaruan perangkat lunak permanen untuk kecacatan yang sebelumnya diidentifikasi akibat 
insiden Keparahan 1 atau Keparahan 2, walau target tertentu tidak dijamin. 

2 Kecacatan perangkat lunak harus dilaporkan ke AWS Elemental dalam periode garansi 
perangkat lunak yang ditetapkan (yaitu, 30 hari pertama untuk cakupan Garansi) atau ketika 
kriteria penerimaan pengguna dipenuhi, mana pun yang lebih dulu. Penggunaan perangkat 
lunak AWS Elemental dalam alur kerja produksi menyiratkan bahwa kriteria penerimaan telah 
dipenuhi. Masalah terkait perangkat lunak yang dilaporkan setelah berakhirnya periode garansi 
tidak akan ditangani berdasarkan ketentuan garansi. 

3 AWS Elemental akan menggunakan semua upaya komersial yang wajar untuk mengatasi 
insiden dengan Tingkat Keparahan 1 sesegera mungkin. Penyelesaian insiden yang 
dikelompokkan ke Tingkat Keparahan lain akan diprioritaskan di seluruh insiden yang 
dilaporkan oleh pelanggan, tergantung pada target penyelesaian yang ditetapkan. 

V. Paket Tambahan “Plus” AWS Elemental (untuk Layanan Premier) 

Selain Paket Layanan AWS Elemental, AWS Elemental juga menawarkan Paket Tambahan 
“Plus” untuk Layanan Premier. Opsi Premier+ mencakup penetapan Manajer Akun Teknis AWS 
Elemental. 

Manajer Akun Teknis (TAM) akan bertindak sebagai titik kontak untuk keterlibatan teknis umum 
dengan tim Layanan AWS Elemental, termasuk menjadwalkan pemeriksaan berkala dengan 
pelanggan (biasanya dua minggu sekali atau setiap bulan) dan mengawasi keterlibatan 
Layanan Profesional. TAM biasanya ditugaskan ke tidak lebih dari 4-6 akun dan memastikan 
manajemen proaktif dari kegiatan layanan teknis. 

Apabila Anda tertarik dengan Paket Tambahan “Plus”, hubungilah tim penjualan kami untuk 
informasi lebih lanjut. 

VI. Cakupan Dukungan 

AWS Elemental bertekad untuk memberi pelanggan dukungan dan pengetahuan teknis yang 
dibutuhkan demi memaksimalkan produk AWS Elemental. Meskipun tidak komprehensif, daftar 
berikut dimaksudkan sebagai panduan untuk mengidentifikasi masalah yang tercakup (atau 
yang tidak tercakup) oleh Layanan Dukungan AWS Elemental.  

Masalah yang Dicakup oleh Dukungan 

•  Bantuan dasar untuk memahami fitur tertentu 

•  Pertanyaan atau masalah konfigurasi perangkat lunak AWS Elemental 

•  Integrasi sistem dasar ke lingkungan pelanggan, termasuk konfigurasi   jaringan sederhana 

•  Masalah terkait instalasi perangkat keras dalam lingkungan pelanggan 

•  Masalah atau kecacatan yang diidentifikasi dalam Perangkat Lunak 

•  Pedoman pakar untuk membantu pelanggan saat menginstal pembaruan perangkat lunak 

Masalah yang Tidak Dicakup oleh Dukungan 



• Menyelidiki permintaan fitur atau peningkatan produk 

• Pengembangan perangkat lunak kustom atau penerapan alur kerja 

• Penyampaian pelatihan produk 

• Membantu integrasi solusi AWS Elemental yang kompleks dengan solusi pihak ketiga atau 
dengan lingkungan pelanggan, termasuk konfigurasi jaringan yang kompleks. Untuk informasi 
lebih lanjut, bacalah kebijakan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak pihak ketiga di 
bawah ini. 

• Melakukan peningkatan perangkat lunak atas nama pelanggan 

Kegiatan yang tidak dicakup dalam Layanan Dukungan dapat diakses dari Layanan Profesional 
AWS Elemental. Hubungi Perwakilan Penjualan AWS Elemental untuk informasi lebih lanjut. 

Kebijakan dukungan terkait komponen perangkat keras dan perangkat lunak pihak ketiga. AWS 
Elemental memiliki kebijakan berikut terkait penggunaan komponen pihak ketiga atau 
komponen yang tidak memenuhi syarat, termasuk catu daya, hard drive, sasis, komponen PCIe 
(mis. kartu jaringan, fiber channel card, kartu HD-SDI, dll.) dan komponen perangkat keras 
lainnya: 

• Apabila pelanggan menggunakan komponen pihak ketiga atau komponen yang tidak 
memenuhi syarat dalam perangkat yang menjalankan perangkat lunak AWS Elemental dan 
kesalahan atau masalah kinerja yang terlacak mengacu pada penggunaan komponen pihak 
ketiga ini, dukungan dan layanan garansi akan ditahan atas pertimbangan AWS Elemental. 
AWS Elemental memelihara daftar platform perangkat keras yang memenuhi syarat. 

• Apabila kesalahan produk atau masalah kinerja yang ditetapkan tidak berkaitan dengan 
penggunaan komponen pihak ketiga atau komponen yang memenuhi syarat, maka AWS 
Elemental akan terus mendukung pelanggan, sesuai dengan kebijakan dukungan standar. 

• Dukungan RMA perangkat keras tidak akan diberikan untuk penggunaan komponen pihak 
ketiga. Apabila perangkat keras diganti dan kesalahan atau masalah kinerjanya diputuskan 
terletak pada instalasi komponen pihak ketiga, AWS Elemental berhak memungut biaya atas 
waktu dan materi yang wajar untuk layanan yang diberikan. 

Selain itu, AWS Elemental memiliki kebijakan berikut terkait komponen perangkat lunak yang 
diinstal pada sistem yang menjalankan perangkat lunak AWS Elemental: 

• Akibat persyaratan pemrosesan kinerja tinggi dan waktu nyata dari perangkat lunak 
pemrosesan video, produk AWS Elemental sepenuhnya memenuhi syarat kapabilitas kinerja 
tertentu berdasarkan sistem operasi dan konfigurasi paket perangkat lunak yang telah 
diketahui. Apabila perubahan kustom dibuat pada konfigurasi sistem operasi atau (beberapa) 
paket perangkat lunak pihak ketiga dipasang pada perangkat yang menjalankan perangkat 
lunak AWS Elemental, tanpa memenuhi syarat dan persetujuan personel AWS Elemental 
sebelumnya, dan kesalahan atau masalah kinerja yang terlacak mengacu pada penggunaan 
konfigurasi atau paket perangkat lunak pihak ketiga ini, dukungan dan layanan garansi akan 
ditahan atas pertimbangan AWS Elemental. 

• Apabila kesalahan produk atau masalah kinerja yang ditetapkan tidak berkaitan dengan 
penggunaan konfigurasi atau paket perangkat lunak pihak ketiga yang memenuhi syarat, AWS 
Elemental akan terus mendukung pelanggan, sesuai dengan kebijakan dukungan standar. 

Kesuksesan Anda adalah Sasaran Kami 



Komitmen terhadap kesuksesan pelanggan telah memberikan reputasi layanan dan dukungan 
yang luar biasa kepada AWS Elemental. Sasaran AWS Elemental adalah terus membangun 
kekuatan ini melalui kemitraan tepercaya dengan pelanggan kami, infrastruktur layanan dan 
dukungan yang tangguh, serta dedikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami. Untuk 
informasi lebih lanjut tentang paket dan penawaran Layanan Dukungan AWS Elemental, 
hubungi kami di https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-
ContactUs.html atau hubungilah perwakilan penjualan setempat Anda. 

BAGIAN KEDUA – SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN 

Layanan Dukungan AWS Elemental yang dideskripsikan dalam Paket Layanan ini disediakan 
oleh AWS Elemental atau Afiliasinya (“AWS Elemental” atau “kami”), yang tunduk pada syarat 
dan ketentuan: (a) syarat dan ketentuan yang diuraikan di bawah dan (b) Ketentuan Layanan 
Peralatan dan Perangkat Lunak AWS Elemental yang berada 
di https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliance-software-agreement (atau lokasi 
penerusnya yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu) (secara bersama-sama, “Perjanjian”) 
(kecuali jika Anda telah menandatangani perjanjian tertulis dan terpisah sehubungan dengan 
Produk dan Layanan AWS Elemental). Istilah berawalan huruf kapital di bawah ini akan memiliki 
makna yang sama dengan istilah yang diuraikan dalam Perjanjian, atau sebagaimana 
didefinisikan dalam Paket Layanan ini.   

1. Layanan Dukungan AWS Elemental 

1.1. “Dukungan AWS Elemental” berarti layanan dukungan yang dijelaskan dalam Paket 
Layanan ini yang dapat diberikan oleh AWS Elemental atau Afiliasinya. “Area Layanan 
AWS Elemental” berarti Amerika Serikat dan yurisdiksi lain yang disetujui secara tertulis 
oleh AWS Elemental. “Tempat Instalasi” berarti alamat tempat dikirimkannya Produk 
AWS Elemental, atau lokasi lain yang disetujui secara tertulis oleh AWS Elemental, 
tempat Produk AWS Elemental diinstal dan dioperasikan oleh Anda. “Opsi Dukungan” 
berarti jenis Dukungan AWS Elemental tertentu (mis. Enhanced atau Premier, yang 
masing-masing dijelaskan dalam Paket Layanan ini) dan periode Dukungan AWS 
Elemental yang ditetapkan dalam Pesanan terkait. 

1.2. Untuk menyediakan Dukungan AWS Elemental, kami akan mengambil upaya 
komersial yang wajar untuk (i) merespons dalam Waktu Respons dan Target 
Penyelesaian yang ditetapkan dalam Paket Layanan ini untuk semua kasus yang 
dikirimkan dengan benar dari individu yang berwenang dan berupaya mengidentifikasi 
dan menyelesaikan masalah yang dikirimkan; (ii) menyediakan layanan saluran bantuan 
berbahasa Inggris (melalui telepon atau media elektronik lain), termasuk sarana untuk 
melaporkan kesalahan dan melacak penyelesaian; (iii) menyediakan layanan perbaikan 
dan penggantian terkait Peralatan AWS Elemental; dan (iv) memberikan, atau 
memungkinkan Anda untuk mengunduh, pembaruan dan peningkatan Perangkat Lunak 
AWS Elemental yang berhak Anda terima. Saat mengirimkan kasus, Anda dapat 
menentukan tingkat keparahan masalah, dengan catatan bahwa kami berhak untuk 
mengelompokkannya kembali ke tingkat keparahan yang semestinya menurut 
pertimbangan wajar kami. Semua Waktu Respons diukur dari titik saat kasus dikirimkan 
dengan benar oleh individu yang berwenang kepada kami. Kasus dapat dikirimkan 
menggunakan Pusat Dukungan AWS Elemental atau melalui telepon. Kami tidak 
memberikan pernyataan, jaminan, atau garansi bahwa (i) kami akan selalu dapat 
mengatasi kasus secara menyeluruh, (ii) Anda tidak akan lagi mengalami masalah, (iii) 
kami akan menyediakan perbaikan bug, patch, atau solusi lain sehubungan dengan 
masalah yang diidentifikasi, atau (iv) dukungan atau nasihat apa pun akan menghasilkan 

https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html
https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-agreement/


efisiensi atau peningkatan kinerja. Anda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap 
penerapan dan hasil dari saran atau nasihat yang Anda terima. Satu-satunya kewajiban 
kami, dan pemulihan eksklusif Anda, jika Anda memberi tahu kami bahwa kami tidak 
menyediakan Dukungan AWS Elemental sebagaimana ditetapkan dalam Paket Layanan, 
adalah mengambil upaya wajar untuk melakukan kembali layanan Dukungan AWS 
Elemental terkait. 

1.3. Kami dapat memodifikasi Dukungan AWS Elemental sewaktu-waktu, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada, sehubungan dengan layanan khusus yang disediakan, persyaratan 
dan ketentuan penyediaan Dukungan AWS Elemental tersebut, serta Waktu Respons 
dan Target Penyelesaian yang sesuai yang dijelaskan di sini dengan mem-posting versi 
Paket Layanan AWS Elemental yang sudah direvisi pada Situs AWS Elemental; tetapi 
dengan ketentuan kami akan memberikan pemberitahuan setidaknya 60 hari sebelumnya 
sesuai dengan Bagian 12.9 dari Perjanjian untuk perubahan yang merugikan. Kami 
berhak menagih biaya atas Dukungan AWS Elemental yang dilaksanakan di luar jangka 
waktu atau cakupan Opsi Dukungan yang sesuai sebagai Layanan Profesional. Kami 
berhak untuk menggunakan subkontraktor dan Afiliasi guna melaksanakan seluruh atau 
sebagian layanan yang kami sediakan, dan pekerjaan dari subkontraktor dan Afiliasi 
tersebut akan dianggap menunaikan kewajiban kami dalam dokumen ini jika layanan 
tersebut memenuhi persyaratan Paket Layanan ini. 

1.4. Dukungan AWS tidak termasuk instalasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, 
kustomisasi, dan layanan lain, maupun produk atau komponen perangkat lunak 
tambahan, untuk hal tersebut kami mengenakan biaya lisensi tambahan. Dukungan AWS 
Elemental tidak mencakup permasalahan yang kami tentukan timbul dari penafian atau 
pengecualian jaminan yang ditetapkan dalam Perjanjian atau EULA. Kami tidak 
berkewajiban untuk menyediakan Dukungan AWS Elemental bagi permasalahan 
Perangkat Lunak AWS Elemental yang tidak dapat kami perbanyak di fasilitas kami atau 
melalui akses jarak jauh ke sistem Anda. Selain itu, atas pertimbangan kami sendiri, kami 
dapat menahan atau menangguhkan penyediaan Dukungan AWS Elemental jika Anda 
menginstal atau mengoperasikan perangkat lunak yang Anda kembangkan atau 
lisensikan dari pihak ketiga mana pun (“Perangkat Lunak Pihak Ketiga Pelanggan”) pada 
Peralatan AWS Elemental tempat Anda menginstal Perangkat Lunak AWS Elemental, 
dan kami menentukan bahwa kesalahan atau kecacatan kinerja disebabkan oleh 
Perangkat Lunak Pihak Ketiga Pelanggan tersebut. Anda bertanggung jawab penuh atas 
setiap kecacatan atau Kehilangan yang timbul dari penggunaan Perangkat Lunak Pihak 
Ketiga Pengguna pada Peralatan AWS Elemental oleh Anda. Kami tidak berkewajiban 
atas Perangkat Lunak AWS Elemental yang diinstal atau digunakan di luar penggunaan 
yang dilisensikan, atau atas Peralatan AWS Elemental yang tanda identifikasi aslinya 
telah diubah atau dibuang. Untuk menghindari keraguan, kami tidak menyediakan 
Dukungan AWS Elemental sehubungan dengan perangkat keras, perangkat lunak, item, 
atau layanan apa pun yang disediakan oleh Anda atau oleh pihak ketiga.  

1.5. Ketersediaan Dukungan AWS Elemental tunduk kepada “Akhir Penjualan”, “Akhir 
Dukungan”, “Akhir Pemeliharaan Perangkat Lunak”, atau pemberitahuan serupa untuk 
masing-masing Produk AWS Elemental (“Pengumuman Akhir Dukungan”) yang tersedia 
pada Situs AWS Elemental. Apabila Pesanan Anda mencakup perpanjangan Dukungan 
AWS Elemental melebihi tanggal yang ditetapkan dalam Pengumuman Akhir Dukungan 
(“Periode yang Diperpanjang”), Anda menyatakan dan menyetujui bahwa selama Periode 
yang Diperpanjang tersebut, AWS Elemental dapat membatasi atau menahan layanan 
dan fitur tertentu yang dijelaskan dalam Paket Layanan ini atas dasar pertimbangannya 
sendiri. Meskipun AWS Elemental akan mengerahkan upaya komersial yang wajar demi 



mengidentifikasi pembatasan atau penahanan sehubungan dengan Penawaran 
Penjualan tersebut, Anda menyatakan dan menyetujui bahwa kegagalan AWS Elemental 
untuk mengidentifikasi atau mengungkapkan layanan atau fitur khusus yang mungkin 
dibatasi atau ditahan selama Periode yang Diperpanjang dalam Penawaran Penjualan 
terkait tidak akan membatasi atau menahan kemampuan AWS Elemental untuk benar-
benar membatasi atau menahan layanan dan fitur tersebut, juga bahwa AWS Elemental 
tidak akan memiliki kewajiban atau tanggung jawab kepada Anda atas segala 
pembatasan atau penahanan tersebut. 

1.6. Kecuali tanggal yang berbeda dicantumkan dalam Penawaran Penjualan terkait, 
Dukungan AWS Elemental yang Dipesan pada waktu yang sama dengan Produk AWS 
Elemental yang berkaitan akan dimulai pada saat Pengiriman Peralatan AWS Elemental 
atau Perangkat Lunak AWS Elemental (mana pun yang sesuai), dan berlanjut selama 
periode yang ditetapkan pada Pesanan. Anda dapat membeli pembaruan Dukungan 
AWS Elemental selama kami menyediakan Dukungan AWS Elemental tersebut bagi 
pelanggannya, dengan tunduk kepada pengumuman “Akhir Penjualan”, “Akhir 
Dukungan”, “Akhir Pemeliharaan Perangkat Lunak”, atau pengumuman serupa kami 
lainnya yang tersedia pada Situs AWS Elemental. Pembaruan Dukungan AWS Elemental 
akan dimulai dan kedaluwarsa sesuai dengan tanggal Pesanan yang berlaku. Apabila 
Anda menghentikan Dukungan AWS Elemental untuk suatu Produk kapan saja, atau jika 
Anda tidak membeli Dukungan AWS Elemental yang mencakup suatu Produk dalam 30 
hari setelah Anda membeli Produk tersebut, Anda tetap dapat memperbarui Dukungan 
AWS Elemental untuk Produk terkait dengan membayar, selain dari biaya dan tagihan 
Dukungan AWS Elemental tahunan yang dibebankan saat itu, jumlah yang setara dengan 
biaya agregat dan tagihan yang akan dibebankan untuk Dukungan AWS Elemental terkait 
selama periode penghentian. 

1.7. Anda setuju untuk menunjuk sejumlah kontak yang berwenang, sebagaimana 
ditentukan dalam kerja sama dengan kami, yang awalnya akan melaporkan masalah dan 
menerima Dukungan AWS Elemental dari kami. Setiap perwakilan tersebut akan 
memahami persyaratan Anda serta memiliki keahlian dan kemampuan yang diperlukan 
demi memungkinkan kami memenuhi kewajiban kami. Anda dapat memberi tahu kami 
secara tertulis (setidaknya melalui email) akan perubahan yang ingin Anda buat ke kontak 
dukungan yang berwenang untuk akun Anda, dan kami tidak akan berkewajiban kepada 
Anda untuk menyediakan Layanan Dukungan kepada setiap individu yang bukan lagi 
merupakan kontak berwenang yang tidak Anda sampaikan kepada kami. Selain itu, untuk 
menerima Dukungan AWS Elemental, Anda setuju bahwa Anda akan (i) memberi tahu 
kami tepat waktu jika terjadi gangguan Produk AWS Elemental dan memberi kami 
perincian yang memadai, sehingga kami dapat membuat kembali gangguan terebut; (ii) 
memungkinkan kami mengakses Produk AWS Elemental dari jarak jauh atau di tempat 
(jika merupakan bagian dari Opsi Dukungan Anda dan tersedia di yurisdiksi Anda) demi 
menyediakan Dukungan AWS Elemental; dan (iii) menyediakan sumber daya, informasi, 
dan bantuan yang kami perlukan secara wajar demi menyediakan Dukungan AWS 
Elemental. 

1.8. Semua pengiriman dan pengembalian Peralatan AWS Elemental akan dilakukan 
sesuai dengan Perjanjian. Anda akan mengembalikan semua Peralatan AWS Elemental 
yang diganti secara tepat waktu kepada AWS Elemental sesuai dengan instruksi 
Otorisasi Materi Pengembalian (Return Materials Authorization atau “RMA”) AWS 
Elemental. Apabila Peralatan AWS Elemental yang diganti tersebut tidak dikembalikan 
dalam 15 hari setelah AWS Elemental memintanya, Anda setuju untuk membayar harga 
penuh AWS Elemental pada saat itu sebagai konsekuensinya. Peralatan AWS Elemental 



pengganti akan menerima sisa dari Periode Garansi yang berlaku atau cakupan 
Dukungan AWS Elemental yang berlaku bagi Peralatan AWS Elemental yang diganti. 
Anda setuju bahwa Anda bertanggung jawab penuh atas penghapusan permanen semua 
Konten Anda (termasuk setiap perangkat lunak, citra mesin, data teks, audio, video, atau 
gambar, termasuk tanpa batasan seluruh informasi pengidentifikasi jati diri dan informasi 
terlindungi lainnya) yang Anda masukkan pada Peralatan AWS Elemental, dengan 
penggunaan metode yang tidak mengakibatkan kerusakan pada Peralatan AWS 
Elemental, sebelum item tersebut dikembalikan kepada AWS Elemental. Anda 
sepenuhnya bertanggung jawab untuk mencadangkan setiap Konten Anda, dan AWS 
Elemental tidak bertanggung jawab atas setiap Konten Anda yang terdapat pada 
Peralatan AWS Elemental yang dikembalikan terlepas dari hal yang bertentangan dalam 
dokumen ini. Anda menyetujui akses kami ke dan penggunaan Konten Anda untuk 
menyediakan Dukungan AWS Elemental kepada Anda. 

1.9. Dalam melaksanakan Dukungan AWS Elemental, kami dapat, dengan biaya kami 
sendiri, menerapkan perubahan kepada Produk tanpa pemberitahuan kepada Anda jika 
perubahan tersebut tidak berdampak buruk pada pertukaran atau kinerja Produk; jika 
AWS Elemental meyakini secara wajar bahwa perubahan tersebut diperlukan demi tujuan 
keamanan atau keandalan; atau jika AWS Elemental diwajibkan oleh hukum untuk 
melakukannya. Anda setuju untuk memberi kami akses wajar ke produk demi tujuan 
tersebut. 

1.10. Kami dapat mewajibkan Anda memasang pembaruan Perangkat Lunak AWS 
Elemental khusus (misalnya, untuk membuat Perangkat Lunak AWS Elemental lebih 
aman atau demi alasan hukum atau regulasi) (“Pembaruan Wajib”). Apabila kami 
mengeluarkan Pembaruan Wajib, Anda setuju untuk memasangnya dalam periode waktu 
yang kami tentukan. Anda menyatakan dan menyetujui bahwa jika Anda tidak memasang 
dan menjalankan Pembaruan Wajib yang diwajibkan dalam kalimat sebelumnya: (i) Anda 
dapat dianggap telah melanggar perjanjian kontrak Anda dengan kami, yang berakibat, 
antara lain, penolakan kami untuk menyediakan dukungan lebih lanjut bagi Produk 
kepada Anda; dan (ii) bahwa kami tidak akan bertanggung jawab atas, dan tidak akan 
berkewajiban kepada Anda sehubungan dengan setiap dan seluruh kehilangan, klaim, 
kerusakan, pengeluaran, kewajiban, atau tindakan yang dapat dibebankan atau 
dikenakan kepada Anda, atau yang dapat diajukan kepada Anda yang disebabkan oleh 
kesalahan tersebut.  

1.11. Target Penyelesaian yang ditetapkan dalam Paket Layanan ini didasarkan pada 
ketersediaan dan penggunaan kapabilitas dukungan jarak jauh. Anda dapat memilih 
untuk tidak mengaktifkan atau mengizinkan kapabilitas dukungan jarak jauh. Apabila 
Anda memilih untuk tidak mengizinkan dukungan jarak jauh kami, maka, terkait dengan 
semua Produk AWS Elemental yang terpengaruh oleh perizinan tersebut, perkiraan 
waktu respons dan target penyelesaian kami tidak akan berlaku. 

1.12. Dukungan AWS Elemental didesain di Amerika Serikat. Kami menafikan, dan Anda 
menerima, semua tanggung jawab untuk mematuhi hukum yang berlaku di yurisdiksi 
Anda sehubungan dengan penerimaan Dukungan AWS Elemental Anda di luar Amerika 
Serikat. Kami dapat menangguhkan atau mengakhiri penyediaan Dukungan AWS 
Elemental kami, secara sebagian atau seluruhnya, segera setelah memberi tahu Anda 
jika (a) kami menetapkan bahwa penyediaan Dukungan AWS Elemental kami dapat 
membuat kami, Afiliasi kami, atau pihak ketiga mana pun dikenai kewajiban hukum atau 
(b) demi mematuhi hukum atau permintaan entitas pemerintah. Dukungan AWS 
Elemental di tempat mungkin tidak tersedia di yurisdiksi Anda dan/atau di tempat Produk 



AWS Elemental dipasang. Untuk menentukan jika Dukungan AWS Elemental di tempat 
tersedia di yurisdiksi Anda, hubungilah kami di https://pages.awscloud.com/AWS-
Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html. Kami tidak berkewajiban untuk 
menyediakan Dukungan AWS Elemental di tempat di luar Area Layanan AWS Elemental, 
dan kami tidak akan berkewajiban kepada Anda atas setiap kegagalan atau 
ketidakmampuan dalam menyediakan Dukungan AWS Elemental di luar Area Layanan 
AWS Elemental. Anda bertanggung jawab untuk memastikan Dukungan AWS Elemental 
di tempat tersedia di yurisdiksi Anda sebelum membeli Dukungan AWS Elemental dalam 
Paket Layanan. Kami juga berhak untuk menghentikan penyediaan Dukungan AWS 
Elemental di lokasi di yurisdiksi tempat kami sebelumnya menyediakan Dukungan AWS 
Elemental tersebut, sebagaimana ditetapkan atas pertimbangan final AWS Elemental 
sendiri, tanpa adanya kewajiban atasnya. 

1.13. Biaya dan tagihan Dukungan AWS Elemental tidak dapat dikembalikan. Apabila 
Anda mengakhiri Dukungan AWS Elemental demi kenyamanan, Anda setuju bahwa Anda 
menyerahkan bagian yang tidak terpakai dari biaya dan tagihan yang berlaku. Apabila 
Anda mengakhiri Dukungan AWS Elemental dikarenakan pelanggaran berat oleh kami 
(sebagaimana ditetapkan oleh Perjanjian), pemulihan eksklusif Anda satu-satunya, dan 
kewajiban dan tanggung jawab eksklusif kami satu-satunya, adalah kami menerbitkan 
kredit bagi bagian biaya Dukungan AWS Elemental prabayar yang sesuai dengan periode 
antara tanggal berlaku pengakhiran karena pelanggaran tersebut dan akhir dari periode 
Dukungan AWS Elemental pada saat itu, demi digunakan untuk pembelian Produk AWS 
Elemental atau Dukungan AWS Elemental saat ini atau di masa depan. Apabila kami 
mengakhiri Dukungan AWS Elemental dikarenakan pelanggaran Anda akan Paket 
Layanan ini, Perjanjian, atau EULA, pengakhiran tersebut tidak akan menimbulkan 
kewajiban atau tanggung jawab bagi kami, termasuk kewajiban untuk mengganti biaya 
dan tagihan yang telah Anda bayarkan kepada kami.   

1.14. DUKUNGAN AWS ELEMENTAL DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA ADANYA.” 
KECUALI SEJAUH DILARANG OLEH HUKUM, ATAU SEJAUH HAK SESUAI 
PERATURAN APA PUN BERLAKU YANG TIDAK DAPAT DIKECUALIKAN, DIBATASI, 
ATAU DIKESAMPINGKAN, KAMI DAN AFILIASI SERTA PEMBERI LISENSI KAMI (A) 
TIDAK MEMBUAT PERNYATAAN ATAU JAMINAN DALAM BENTUK APA PUN, BAIK 
TERSURAT, TERSIRAT, SESUAI PERATURAN, MAUPUN BERKAITAN DENGAN 
DUKUNGAN AWS ELEMENTAL; DAN (B) MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, TERMASUK 
SETIAP JAMINAN TERSIRAT MAUPUN TERSURAT (I) ATAS KELAYAKAN JUAL BELI, 
KUALITAS YANG MEMUASKAN, KESESUAIAN DENGAN TUJUAN TERTENTU, NON-
PELANGGARAN, ATAU KEBEBASAN DARI GANGGUAN, (II) YANG TIMBUL DARI 
PELAKSANAAN ATAU PENGGUNAAN PERDAGANGAN, (III) BAHWA DUKUNGAN 
AWS ELEMENTAL TIDAK AKAN TERGANGGU, BEBAS MASALAH, ATAU BEBAS 
DARI KOMPONEN BERBAHAYA, DAN (IV) BAHWA SETIAP KONTEN AKAN AMAN 
ATAU TIDAK HILANG ATAU BERUBAH. 

 

https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html
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