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Availability Description Specificația de
disponibilitate

1. Availability 1. Disponibilitate

1.1. Availability of Platform 1.1. Disponibilitatea platformei

The monthly availability of Platform is 99.0 %. Disponibilitatea lunară a platformei este de 99,0 %.

1.2. Upgrade-cycle 1.2. Ciclu de actualizare

Service Provider’s upgrades of Platform will be carried out within
the standard maintenance window listed below in a 4-week-cycle.
Upgrades will be pre-announced and cannot be postponed by
Customer.

Actualizării platformei prestatorului de servicii vor fi efectuate în
ferestre pentru întreținere standard enumerate mai jos, într-un
ciclu de 4  săptămâni. Actualizării vor fi anunțate în prealabil și nu
pot fi amânate de către client.

2. Availability of external providers’
services

2. Disponibilitatea serviciilor asigurate de
furnizori externi

Service Provider offers the following monthly availability with
regard to use of services supplied by external providers:

Prestatorul de servicii oferă următoarea disponibilitate lunară cu
privire la utilizarea serviciilor asigurate de furnizori externi:

(a) Tracking & Visibility Services: 97.5 % (a) Serviciile Tracking & Visibility: 97,5 %

(b) Map services within Tracking &Visibility Services: 97.5 % (b) Serviciile de hărți în cadrul serviciilor Tracking & Visibility:
97,5 %

(c) Maps and geolocation-based Services: 97.5 % (c) Hărți și serviciile bazate pe geolocalizare: 97,5 %

(d) Distance Calculation: 97.5 % (d) Calcularea distanţei: 97,5 %

3. Calculation of availability,
troubleshooting

3. Calculare disponibilitate, depanare

(a) Service Provider measures availability in the following way:
establishing a network connection to the different
components of Platform via https from several points
removed from Platform location (offices in Germany and
Poland), documenting the result and the access times.

(a) Prestatorul de servicii măsoară disponibilitatea în felul
următor: prin stabilirea unei conexiuni la rețea pentru
diferitele componente ale platformei via https de la diferite
puncte eliminate din locația platformei (birouri din
Germania și Polonia), înregistrând rezultatul și orele de
acces.

(b) The availability is calculated less the following standard
maintenance window:

(b) Disponibilitatea este calculată minus intervalul de
întreținere standard:

• Sundays between 18:00 and 22:00 (CET) • Duminica între 18:00 și 22:00 (CET)

(c) An emergency maintenance window is a maintenance
window initiated to resolve the non-availability.

(c) Fereastra de întreținere de urgență este o fereastră de
întreținere care apare pentru a rezolva indisponibilitatea.

(d) The term “event” is defined in line with the Information
Technology Infrastructure Library (ITIL) Standards. Events
are classified into 4  categories depending on level of their
urgency; see table Event Levels.

(d) Termenul „eveniment” este definit în conformitate cu
standardele Biblioteca Infrastructurii Tehnologiei Informației
(ITIL). Evenimentele sunt clasificate în 4 categorii, în funcție
de gradul acestora de urgență; consultați tabelul Niveluri de
evenimente.

(e) Level 1 event according to table Event Levels constitutes the
non-availability. The non-availability of Platform is handled
after its detection.

(e) Evenimentul de nivel  1, conform cu tabelul Niveluri de
evenimente, constituie indisponibilitatea. Indisponibilitatea
platformei este gestionată după detectare.

(f) The events from level  2 to  4 constitute the limited
availability. The limited availability of Platform is handled
within the support times of Platform.

(f) Evenimentele de la nivelul 2 la 4 constituie disponibilitatea
limitată. Disponibilitatea limitată a platformei este
gestionată în orele de asistență ale platformei.
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Table 1: Event Levels Tabelul 1: Niveluri de evenimente

Event Event description Troubleshooting Eveniment Descrierea
evenimentului

Depanare

Level 1 1. A critical module
(e.g. Transport
Assignment
“best  carrier”,
Transport
Assignment “no-
touch  order”,
Time Slot
Management,
Rate
Management,
Billing) is not
available and/or

2. data are lost.

A level 1 event has the
highest priority and
requires immediate
attention and
resolution. Service
Provider will work on
such an event until a
solution or
workaround is found.

Nivelul 1 1. Un modul critic
(e.g. Atribuire
transport
“best  carrier”,
Atribuire
transport “no-
touch  order”,
Administrare
sloturi de timp,
Gestionarea
preţurilor,
Facturare) nu
este disponibil și/
sau

2. există pierderi de
date.

Un eveniment de
nivel 1 are prioritate
maximă și necesită
atenție și soluționare
imediate. Pentru un
astfel de eveniment,
prestatorul de servicii
va lucra până la
identificarea unei
soluții.

Level 2 1. A non-critical
module (e.g.
Transport
Visibility,
Reporting or
Tendering) is not
available,

2. a critical module
is severely
impaired,

3. a large number of
Users are
affected and/or

4. the response
times of Platform
are poor.

A level 2 event
requires immediate
attention and
resolution. Service
Provider will work on
such an event until a
solution or
workaround is found.

Nivelul 2 1. Un modul care nu
este critic (de ex.
Monitorizare
transporturi,
Raportare sau
Cerere de ofertă)
este indisponibil,

2. un modul critic
este afectat grav,

3. un număr mare
de Utilizatori sunt
afectați și/sau

4. timpii de răspuns
ai Platformei sunt
lenți.

Un eveniment de
nivel 2 necesită
atenție și soluționare
imediate. Pentru un
astfel de eveniment,
prestatorul de servicii
va lucra până la
identificarea unei
soluții.

Level 3 1. A non-critical
function (e.g.
search function in
Transporeon-
Web) is not
available or
impaired and/or

2. a small number
of Users are
affected.

Service Provider will
deal with a level 3
event promptly and
resolve the problem,
in order to remedy the
impairment of the use
of Platform as quickly
as possible.

Nivelul 3 1. Funcție care nu
este critică (de
ex., funcția de
căutare în
Transporeon-
Web) este
indisponibilă sau
afectată și/sau

2. un număr mic de
Utilizatori este
afectat.

Prestatorul de servicii
se va ocupa rapid de
un eveniment de
nivel 3 și va rezolva
problema, pentru a
restabili utilizarea
Platformei cât mai
repede cu putință.

Level 4 1. The event has no
significant impact
on the use of the
Platform and/or

2. there is a
workaround.

Service Provider will
deal with a level 4
event as soon as
possible and resolve
the problem within a
reasonable period to
be agreed with
Customer.

Nivelul 4 1. Evenimentul nu
are niciun impact
semnificativ
asupra utilizării
Platformei
corespunzătoare
și/sau

2. există o soluție.

Prestatorul de servicii
se va ocupa de un
eveniment de nivel 4
cât de curând posibil și
va rezolva problema
într-un interval de
timp rezonabil agreat
cu clientul.
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(h) Availability is calculated as follows:
V = 1 - (NVH/GH)

(h) Disponibilitatea se calculează după cum urmează:
V = 1 - (NVH/GH)

Legend: V = Availability in percent Legendă: V = Disponibilitatea în procente

NVH = Total amount of non-availability (without
limited availability) less the scheduled
standard maintenance window and
emergency maintenance window, which
is beyond the responsibility of Service
Provider according to 5.2. (Failure to
achieve the availability of platform),
measured in hours

NVH = Durata totală de indisponibilitate (fără
disponibilitatea limitată) minus intervalul
de întreținere standard programat și
intervalul de întreținere de urgență, de
care nu se face responsabil prestatorul de
servicii, conform cu 5.2. (Neasigurarea
nivelului de disponibilitate a platformei),
măsurată în ore

GH = Total amount of availability during the
reporting period, measured in hours

GH = Durata totală de disponibilitate în timpul
perioadei de raportare măsurată în ore

Example calculation: Exemplu de calcul:

A critical module fails for 1 hour. This failure occurs outside the
standard maintenance window and not during an emergency
maintenance window, which is beyond the responsibility of
Service Provider. The reporting period covers 720 hours. This
results in the following availability:

V = 1 - (1/720) = 99.86 %

Un modul critic nu funcționează timp de 1 oră. Această eroare are
loc în afara intervalului de întreținere standard sau în timpul
intervalului de întreținere de urgență, de care nu se face
responsabil prestatorul de servicii. Perioada de raportare acoperă
720 de ore. Acest lucru duce la următoarea disponibilitate:

V = 1 - (1/720) = 99,86 %

4. Support times of Platform 4. Orele de asistență ale platformei

4.1. Support times of Transporeon GmbH for
Transporeon Platform

4.1. Orele de asistență ale Transporeon GmbH
pentru platforma Transporeon

Transporeon GmbH provides support Mondays to Fridays from
07:30 to 18:00  (CET). On 24th and 31st  December, support is
provided from 07:30 to 12:00 noon (CET). There is no support if the
24th or 31st December fall on a Saturday or Sunday. Nor is there any
support on the following German public holidays: 1st January, Good
Friday, Easter Monday, 1st May, as well as 25th and 26th December.

Transporeon GmbH furnizează asistență de luni până vineri de la
07:30 până la 18:00 (CET). În data de 24 și 31 decembrie, asistența
este asigurată de la 07:30 până la 12:00 PM (CET). Asistența nu va fi
oferită dacă datele de 24 sau 31  decembrie cad sâmbăta sau
duminica. Asistența nu este oferită nici în următoarele sărbători
legale din Germania: 1  ianuarie, Vinerea Mare, Lunea Paștelui,
1 mai, precum și 25 și 26 decembrie.

4.2. Support times of Transporeon GmbH for
Ticontract Platform

4.2. Orele de asistență ale companiei Transporeon
GmbH pentru platforma Ticontract

Transporeon GmbH provides support Mondays to Fridays from
08:00 to 18:00 (CET). On 24th and 31st  December, support is not
available. Nor is there any support on the following German public
holidays: 1st  January, 6th  January, Good Friday, Easter Monday,
1st  May, Ascension Day, Whit-Monday, 20th  June, 3rd  October,
1st November, 25th and 26th December.

Transporeon GmbH furnizează asistență de luni până vineri de la
08:00 până la 18:00 (CET). În data de 24 și 31 decembrie, asistența
nu este disponibilă. Asistența nu este oferită nici în următoarele
sărbători legale din Germania: 1 ianuarie, 6 ianuarie, Vinerea Mare,
Lunea Paștelui, 1  mai, Înălțarea, Lunea Rusaliilor, 20  iunie,
3 octombrie, 1 noiembrie, 25 și 26 decembrie.

4.3. Support times of Transporeon Group Americas
Inc.

4.3. Orele de asistență ale companiei Transporeon
Group Americas Inc.

Transporeon Group Americas Inc. provides support Mondays to
Fridays from 08:00 to 18:00 (EST). On 24th and 31st  December,
support is provided from 08:00 AM to 12:00 Noon (EST). There is no
support if the 24th or 31st December falls on a Saturday or Sunday.
Nor is there any support on the following holidays in the USA: New
Year’s Day, Martin Luther King Day, Presidents’ Day, Memorial Day,
Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day and Day after
Thanksgiving (Friday) and Christmas Day.

Transporeon Group Americas Inc. furnizează asistență de luni până
vineri de la 08:00 până la 18:00  (EST). În data de 24 și
31 decembrie, asistența este asigurată de la 08:00 până la 12:00 PM
(EST). Asistența nu va fi oferită dacă datele de 24 sau 31 decembrie
cad sâmbăta sau duminica. Asistența nu este oferită nici în
următoarele sărbători din SUA: Ziua de Anul Nou, Ziua lui Martin
Luther King, Ziua Președinților, Ziuă Memorială, Ziua
Independenței, Ziua Muncii, Ziua Recunoștinței și a doua zi după
Ziua Recunoștinței (vineri) precum și Ziua de Crăciun.
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4.4. Support times of Transporeon Group Asia
Pacific Pte. Ltd.

4.4. Orele de asistență ale companiei Transporeon
Group Asia Pacific Pte. Ltd.

Transporeon Group Asia Pacific Pte. Ltd. provides support Mondays
to Fridays from 08:30 to 17:30  (SGT). On 24th and 31st  December,
support is provided from 08:30 to 12:00 (SGT). There is no support
if the 24th or 31st  December falls on a Saturday or Sunday. Nor is
there any support on the following Singapore public holidays:
1st  January (New Year’s Day), Chinese New Year, Good Friday,
1st  May (Labor Day), Vesak Day, Hari Raya Puasa, 9th  August
(National Day), Hari Raya Haji, Deepavali and 25th  December
(Christmas Day).

Transporeon Group Asia Pacific Pte. Ltd. furnizează asistență de luni
până vineri de la 08:30 până la 17:30  (SGT). În data de 24 și
31  decembrie, asistența este asigurată de la 08:30 până la
12:00  (SGT). Asistența nu va fi oferită dacă datele de 24 sau
31 decembrie cad sâmbăta sau duminica. Asistența nu este oferită
nici în următoarele sărbători legale din Singapore: 1  ianuarie (Ziua
de Anul Nou), Anul Nou Chinezesc, Vinerea Mare, 1  mai (Ziua
Muncii), Ziua de Vesak, Hari Raya Puasa, 9 august (Ziua Națională),
Hari Raya Haji, Deepavali precum și 25 decembrie (Ziua de Crăciun).

4.5. Support times of OOO «Транспореон» 4.5. Orele de asistență ale companiei OOO
«Транспореон»

OOO «Транспореон» provides support Mondays to Fridays from
07:30 to 18:00  (CET). On 24th and 31st  December, support is
provided from 07:30 to 12:00 noon (CET). There is no support if the
24th or 31st December fall on a Saturday or Sunday. Nor is there any
support on 1st January and 1st May.

OOO «Транспореон» furnizează asistență de luni până vineri de la
07:30 până la 18:00 (CET). În data de 24 și 31 decembrie, asistența
este asigurată de la 07:30 până la 12:00 PM (CET). Asistența nu va fi
oferită dacă datele de 24 sau 31  decembrie cad sâmbăta sau
duminica. Asistența nu este oferită nici în 1 ianuarie și 1 mai.

4.6. Support times of TOV “Transporeon” 4.6. Orele de asistență ale companiei TOV
“Transporeon”

TOV “Transporeon” provides support Mondays to Fridays from
07:30 to 18:00  (CET). On 24th and 31st  December, support is
provided from 07:30 to 12:00 noon (CET). There is no support if the
24th or 31st December fall on a Saturday or Sunday. Nor is there any
support on the following German public holidays: 1st January, Good
Friday, Easter Monday, 1st May, as well as 25th and 26th December.

TOV “Transporeon” furnizează asistență de luni până vineri de la
07:30 până la 18:00 (CET). În data de 24 și 31 decembrie, asistența
este asigurată de la 07:30 până la 12:00 PM (CET). Asistența nu va fi
oferită dacă datele de 24 sau 31  decembrie cad sâmbăta sau
duminica. Asistența nu este oferită nici în următoarele sărbători
legale din Germania: 1  ianuarie, Vinerea Mare, Lunea Paștelui,
1 mai, precum și 25 și 26 decembrie.

5. Information on availability of Platform 5. Informații legate de disponibilitatea
platformei

Upon request, Customer receives a standard report on the
availability of Platform for the previous calendar month.

La cerere, clientului poate primi un raport legat de disponibilitatea
platformei pentru luna calendaristică anterioară.

5.1. Customer cooperation obligations 5.1. Obligațiile clientului privind cooperarea

(a) With regard to providing Services, Service Provider is
dependent on Customer fulfilling its cooperation
obligations.

(a) În ceea ce privește furnizarea de servicii, prestatorul de
servicii depinde de îndeplinirea de către client a obligațiilor
privind cooperarea.

(b) Customer shall notify Service Provider immediately in the
event of non-availability, providing all the details that
Service Provider needs to reproduce the error and to
identify and rectify the causes of the non-availability.

(b) Clientul va notifica imediat prestatorul de servicii în caz de
indisponibilitate, oferind toate detaliile necesare pentru ca
prestatorul de servicii să poată reproduce eroarea și să
identifice și să rectifice cauzele indisponibilității.

(c) Any notification of the non-availability will be subject to
prior verification by Customer of whether there is fault on
the part of Customer for the non-availability (e.g. missing
Internet connection etc.).

(c) Orice notificare de indisponibilitate va face obiectul unei
verificări prealabile de către client pentru a se stabili dacă
indisponibilitatea se datorează clientului (spre exemplu lipsa
conexiunii la Internet etc.).

(d) If this does not happen at all or not within the specified
period, Service Provider is released wholly or partially from
its performance obligation, until Customer has fulfilled its
obligations.

(d) Dacă acest lucru nu are loc sau nu se realizează în intervalul
de timp precizat, prestatorul de servicii este exonerat întreg
sau parțial de obligația privind performanțele, până când
clientul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin.

(e) Service Provider reserves the right to seek further legal
recourse.

(e) Prestatorul de servicii își rezervă dreptul atacării prin
mijloace legale.
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5.2. Failure to achieve the availability of Platform 5.2. Neasigurarea nivelului de disponibilitate a
platformei

(a) If Service Provider fails to achieve the availability of Platform
according to 1.1. (Availability of Platform), Customer is
entitled to a corresponding pro-rata reduction in the paid
fee for the affected Services. Service Provider will calculate
the reduced amount at Customer’s request and
communicate this to Customer.

(a) Dacă prestatorul de servicii nu poate asigura disponibilitatea
platformei în conformitate cu 1.1. (Disponibilitatea
platformei), clientul are dreptul exclusiv la o reducere pe
durata de inactivitate din taxă achitată pentru serviciile
afectate. Prestatorul de servicii va calcula suma redusă la
solicitarea clientului și va comunica acest lucru clientului.

(b) Any further claims, especially to compensation, only exist to
the extent as agreed in the liability section of the concluded
agreement for usage of Platform.

(b) Orice alte pretenții, în special la compensare, există doar în
măsura în care s-a convenit în secțiunea privind
răspunderea a acordului încheiat pentru utilizarea
platformei.

(c) If the causes of non-availability are beyond Service
Provider’s responsibility, Service Provider is released from
its performance obligation, unless Service Provider has
made a guarantee. In particular, Service Provider is not
responsible for restrictions in availability due to power
blackouts or network outages beyond Service Provider’s
influence and control, outages due to force majeure or
outages caused by Customer.

(c) În cazul în care prestatorul de servicii nu se face responsabil
de cauzele indisponibilității, prestatorul de servicii este
exonerat de obligația privind performanțele, cu excepția
cazului în care prestatorul de servicii a garantat acest lucru.
În special, prestatorul de servicii nu va răspunde pentru
restricțiile disponibilității cauzate de întreruperi ale
alimentării cu energie electrică sau de întreruperi ale rețelei
în afara influenței și controlului prestatorului de servicii, de
întreruperi cauzate de situații de forță majoră sau
întreruperi cauzate de client.

6. Binding version 6. Versiunea cu forță juridică obligatorie
In case of contradictions between the English and the translated
version the English language version shall prevail.

În cazul în care se constată contradicții între versiunea în limba
engleză și traducerea acesteia, versiunea în limba engleză va
prevala.
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