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Âmbito 

O presente documento aplica-se a Serviços em Cloud Públicos de SaaS Oracle adquiridos pelo Cliente e complementa as Políticas de 

Serviços de Hosting em Cloud e de Entrega da Oracle incorporadas na Nota de Encomenda do Cliente.  

Política de Objectivos de Nível de Serviço em Cloud Oracle  

Secção de H&D: Meta de Nível de Disponibilidade de Serviço 

Para efeitos de cálculo do Nível de Disponibilidade de Serviço dos Serviços em Cloud Públicos de SaaS Oracle, "Disponível" ou 

"Disponibilidade" significa que o Cliente e os Utilizadores do Cliente podem iniciar sessão e aceder à parte OLTP ou à parte 

transaccional dos Serviços em Cloud. Após o final de cada mês de calendário do Período de Serviços ao abrigo da Nota de 

Encomenda do Cliente, a Oracle mede o "Nível de Disponibilidade de Serviço" ao longo do mês imediatamente anterior, dividindo a 

diferença entre o número total de minutos no período de medição mensal e qualquer Tempo de Inactividade Não Planeado pelo 

número total de minutos no período de medição e multiplicando o resultado por 100, de modo a obter um valor percentual. 

A Meta de Nível de Disponibilidade de Serviço (ou Meta de Tempo de Actividade) relativa aos Serviços em Cloud Públicos de SaaS 

Oracle é estabelecida e está sujeita à Política de Objectivos de Nível de Serviço em Cloud Oracle do documento Políticas de Serviços 

de Hosting em Cloud e de Entrega. As excepções são as seguintes: 

A Oracle envida esforços no sentido de cumprir uma Meta de Nível de Disponibilidade de Serviço de 99,9% para o Serviço em Cloud 

Oracle Responsys Automatic Failover for Transactional Messages de produção, durante o período de medição de um (1) mês de 

calendário, com início aquando da activação pela Oracle do ambiente de produção. 

A Oracle envida esforços no sentido de cumprir uma Meta de Nível de Disponibilidade de Serviço de 99,9% para o Serviço em Cloud 

Oracle Commerce de produção, durante o período de medição de um (1) mês de calendário, com início aquando da activação pela 

Oracle do ambiente de produção. 

 

Secção de H&D: Ferramentas de Teste e Monitorização do Cliente 

Esta secção não se aplica ao Serviço Oracle RightNow CoBrowse. 

 

Política de Segurança em Cloud Oracle 

Mediante solicitação, estão disponíveis informações adicionais sobre as práticas de segurança da Oracle relativas aos Serviços em 

Cloud Públicos de SaaS Oracle.  

 

  



 

 
2  |   PILLAR DOCUMENT -- ORACLE SAAS PUBLIC CLOUD SERVICES 
 

Política de Gestão de Alterações em Cloud Oracle 

Os períodos de manutenção programados para os Serviços em Cloud Públicos de SaaS Oracle estão documentados no My Oracle 

Support, no Knowledge Article 1681146.1: https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1681146.1. 

Esta política não se aplica ao Serviço Oracle RightNow CoBrowse. 

"Disaster Recovery" (Recuperação de Desastres) para Serviços em Cloud Públicos de SaaS 
Oracle 

Os Serviços de "Disaster Recovery" (Recuperação de Desastres) (DR) para Serviços em Cloud Públicos de SaaS Oracle visam 

proporcionar uma capacidade de restauro do serviço em caso de ocorrência de desastres de grandes dimensões, conforme 

estabelecido pela Oracle. A Oracle determinará se um evento constitui um desastre que exija a execução do plano de DR para o 

serviço afectado.  

A Oracle envidará esforços no sentido de prestar os serviços de DR para os Serviços em Cloud Públicos de SaaS Oracle conforme 
descrito abaixo.  

Objectivo de Tempo de Recuperação: O Objectivo de Tempo de Recuperação (Recovery Time Objective, doravante "RTO") é o 

objectivo da Oracle relativo ao período de tempo máximo que decorre entre a decisão da Oracle de accionar os processos de 

recuperação DR descritos no presente documento e a activação pós-falha do Serviço em Cloud Público de SaaS Oracle num local 

secundário devido a um desastre declarado, correspondendo também ao ponto em que o Cliente pode retomar as operações de 

produção no ambiente de produção de reserva no local secundário. Se a decisão para proceder com a activação pós-falha for tomada 

durante o período em que se encontra em curso uma actualização, o RTO é prolongado de modo a incluir o tempo necessário para 

concluir a actualização. O RTO para cada Serviço em Cloud Público de SaaS Oracle está descrito abaixo no presente documento ou 

encontra-se na descrição de serviços do Serviço em Cloud aplicável. 

Objectivo de Ponto de Recuperação: O Objectivo de Ponto de Recuperação (Recovery Point Objective, doravante "RPO") é o 

objectivo da Oracle relativo ao período de tempo máximo de perda de dados medido a partir do momento em que a primeira 

transacção é perdida até ao momento em que a Oracle declara o desastre. O RPO não se aplica a quaisquer carregamentos de dados 

que possam estar em curso aquando da ocorrência do desastre. O RPO para cada Serviço em Cloud Público de SaaS Oracle está 

descrito abaixo no presente documento ou encontra-se na descrição de serviços do Serviço em Cloud aplicável. 

O RTO e o RPO não se aplicam às personalizações que dependem de componentes externos ou de software de terceiros. Durante um 

evento activo de activação pós-falha ou operações de recuperação, as correcções não-críticas e os pedidos de melhoramento não são 

suportados. A Oracle não é responsável por problemas decorrentes de software de terceiros e personalizações aos serviços e 

programas Oracle.  

Mediante a declaração de desastre por parte da Oracle relativa aos seguintes serviços (n.º 1-7), a Oracle iniciará o plano de 

"Disaster Recovery" (Recuperação de Desastres) para recuperar os ambientes de produção dos Serviços em Cloud afectados, em 

conformidade com os seguintes RTO e RPO. Os serviços de produção podem funcionar num estado de desempenho degradado 

durante o desastre. 

O RTO é de doze (12) horas. O RPO é de uma (1) hora. 

https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1681146.1
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1. Serviço em Cloud Oracle Fusion Customer Relationship Management 

2. Serviço em Cloud Oracle Fusion Human Capital Management 

3. Serviço em Cloud Oracle Fusion Enterprise Resource Planning 

4. Serviço em Cloud Oracle Taleo Enterprise 

5. Serviço em Cloud Oracle RightNow 

6. Serviço em Cloud Oracle Field Service  

7. Serviço em Cloud Oracle Big Machines CPQ 

 

Mediante a declaração de desastre por parte da Oracle relativa aos seguintes serviços (n.º 8-9), a Oracle iniciará o plano de 

"Disaster Recovery" (Recuperação de Desastres) para recuperar os ambientes de produção dos Serviços em Cloud afectados, em 

conformidade com os seguintes RTO e RPO. Os serviços de produção podem funcionar num estado de desempenho degradado 

durante o desastre. 

O RTO para ETAdirect Enterprise é de quatro (4) horas. O RTO para ETAdirect Professional é de cinco (5) horas.  

O RPO é de uma (1) hora. 

8. ETAdirect Enterprise 

9. ETAdirect Professional 

 

Mediante a declaração de desastre por parte da Oracle relativa ao seguinte serviço (n.º 10), a Oracle iniciará o plano de "Disaster 

Recovery" (Recuperação de Desastres) para recuperar os ambientes de produção dos Serviços em Cloud afectados, em conformidade 

com os seguintes RTO e RPO. Os serviços de produção podem funcionar num estado de desempenho degradado durante o desastre. 

O RTO é de trinta (30) minutos. 

O RPO é de quinze (15) minutos. 

10. Serviço em Cloud Oracle Responsys Automatic Failover for Transactional Messages 

 

Para todos os Serviços em Cloud na Região do Datacenter na América do Sul, em caso de desastre declarado, a Oracle activará 

processos para recuperar o ambiente de produção do Serviço em Cloud Oracle afectado numa Região do Datacenter alternativa e 

envidará esforços no sentido de restaurar dados de produção da cópia de segurança mais recente disponível que tenha sido efectuada 

antes do início do desastre. Apesar de a Oracle envidar esforços no sentido de recuperar o serviço de imediato, a natureza do 

desastre pode afectar o período de tempo dentro do qual o serviço pode ser recuperado. Os Objectivos de Tempo de Recuperação e 

de Ponto de Recuperação não se aplicam aos Serviços em Cloud Oracle na Região do Datacenter da América do Sul. 

Mediante a declaração de desastre por parte da Oracle relativa aos seguintes serviços (n.º 11-26), a Oracle iniciará o plano de 

"Disaster Recovery" (Recuperação de Desastres) para recuperar os ambientes de produção dos Serviços em Cloud afectados. Os 

serviços de produção podem funcionar num estado de desempenho degradado durante o desastre. O RTO e o RPO não se aplicam a 

estes Serviços em Cloud Oracle. 
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11. Serviço em Cloud Oracle Marketing 

12. Serviço em Cloud Oracle Commerce 

13. Serviço em Cloud Oracle Eloqua & Content Marketing 

14. Serviço em Cloud Maxymiser 

15. Serviço Enterprise Performance Management Cloud 

16. Serviço em Cloud Oracle Transactional Business Intelligent Enterprise 

17. Serviço em Cloud Oracle Transportation Management 

18. Serviço em Cloud Oracle Global Trade Management 

19. Serviço em Cloud Oracle Responsys 

20. Serviço em Cloud Oracle Social Relationship Management 

21. Serviço em Cloud Oracle Social Data & Insight 

22. Serviço em Cloud Oracle Taleo Business Edition 

23. Serviço em Cloud Oracle Taleo Learn 

24. Serviço em Cloud Oracle Customer Experience for Midsize 

25. Serviço em Cloud Oracle Human Capital Management for Midsize 

26. Serviço em Cloud Oracle Enterprise Resource Planning for Midsize  

Política de Continuidade de Serviços em Cloud Oracle 

Secção de H&D: Estratégia de Cópias de Segurança de Serviços em Cloud Oracle 

Para o Serviço em Cloud Oracle Responsys, é mantida uma cópia de segurança durante um período de, pelo menos, vinte e um (21) 

dias após a data em que a cópia de segurança é efectuada.  

Para o Serviço em Cloud Oracle Content Marketing, é mantida uma cópia de segurança durante um período de, pelo menos, trinta (30) 

dias após a data em que a cópia de segurança é efectuada.  

Para o Serviço em Cloud Push, é mantida uma cópia de segurança durante um período de, pelo menos, sete (7) dias após a data em 

que a cópia de segurança é efectuada.  

Para o Serviço em Cloud Oracle Maxymiser, é mantida uma cópia de segurança durante um período de, pelo menos, trinta (30) dias 

após a data em que a cópia de segurança é efectuada.  

Política de Suporte em Cloud Oracle 
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Secção de H&D: Portal de Suporte a Clientes em Cloud 

O Serviço em Cloud Oracle Maxymiser não utiliza a notificação de serviço ou a funcionalidade de alerta do Portal de Suporte a 

Clientes em Cloud. 

Política de Resolução e Suspensão em Cloud Oracle 

Esta política não se aplica ao Serviço Oracle RightNow CoBrowse.
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