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Plán Net.Cover Basic+

Telefonická podpora 8 x 5
Tato slu ba zahrnuje práci kvalifikovaného servisního technika, který vyhledá problémy ve va í síti a identifikuje
poruchy produktu. Jedná se o „ ivou“ telefonickou podporu od 08:00 do 17:00 va eho asového pásma od pond lí
do pátku mimo svátky.

id lování priorit a eskalace
id lování priorit je slu ba, která p i volání na linku technické podpory nabízí výhodu “p edb hnutí ve front ”.

Tento proces pro smluvní zákazníky sni uje ekací doby p i volání p esunutím jejich hovoru na za átek fronty
zákazník , kte í ekají na spojení. Pokud problém neodstraní hned první z operátor , je zále itost p edána do vy í
úrovn  priority, co  výrazn  zkrátí dobu do zp tného volání technickou podporou 2. úrovn .

Aktualizace softwaru
Tato slu ba umo uje bezplatné aktualizace opera ního systému, softwarových záplat a revizí z na í ve ejné webové
stránky ihned po jejich uvoln ní. Software a informace k novým verzím lze stahovat p ímo z webové stránky
technické podpory Allied Telesis, aktivace je také sou ástí kupní smlouvy Net.Cover.

ení Online – Servisní st edisko Allied Telesis Self Help Service
Díky vyu ití technologie automatického u ení a jedine ného Revelation Engine nabízí znalostní báze Allied Telesis
Knowledge Base dynamicky rostoucí databázi, ur enou k ení po adavk  zákazník , která pomáhá najít sch dn í
cestu p i ení problém  zákazník  Allied Telesis s jejich sít mi. Spolu s osobním ú tem zákazníka p edstavuje
znalostní báze více ne  jen vyhledávací mechanismus – je p ímo napojená v re imu 24 x 7 k informa ní základn
Allied Telesis.
Pomocí slu by “Ask a Question” (Zeptejte se) se obracejte na pracovníky technické podpory kdekoliv na sv  po
dobu 24 hodin! Odpov  dostanete do své e-mailové schránky do 24 hodin od dotazu. Vyu ijte samoobslu né
elektronické slu by Right Now eService Center se správou e-mail .

Výhody znalostní báze

• ístup k na í databázi a eService Center v re imu 24 x 7 x 365.
• Znalostní báze jako dynamický nástroj vyu ívá technologii automatického u ení. Trvale zvy uje objem

dotaz  zákazník , problém  a jejich ení.
• Vyhledejte otázku a odpov  v na í strukturované databázi podle kategorie nebo klí ových slov.
• ijímejte automatické aktualizace dotaz  a odpov dí prost ednictvím e-mail .
• Odesílejte dotazy a komentá e online p ímo na im technik m.

http://www.alliedtelesis.cz
http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38
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Posouzení konfigurace
Tato funkce nabízí specialist m ATI p ístup ke konfigura ním soubor m základního hardware a software zákazníka.
Pokud jsou po adovány dopl kové slu by, organizace ATI Professional Services poskytne kompletní technický servis

etn  konzultace o konfiguraci, implementaci, dokumentaci a uvád ní do chodu, který je ú tován samostatnou
hodinovou sazbou. Podrobnosti a ceny za na e nabídky slu eb Professional Service získáte od na eho autorizovaného
prodejce.

ádné náklady po skon ení záru ní doby
Vým na produktu p i dosa ení konce záru ní doby m e vyvolat zvý ené náklady na opravu. Servisní smlouva tyto
náklady pln  pokrývá a m e vám uspo it nep edpokládané výdaje z rozpo tu.

Odeslání náhradního produktu tentý  den *
V p ípad  poruchy zajistí tato slu ba zákazníkovi odeslání produktu tentý  den z na eho skladu RMA. Tato slu ba
zajistí vým nu produktu a práci na odstran ní závad, chybné funkce, systémových chyb a ostatních souvisejících
problém , které nep ízniv  ovliv ují schopnost produktu pracovat o ekávaným zp sobem. Ve keré vrácené
produkty musí být p ed vrácením autorizace ohodnoceny zástupcem technické podpory. V zájmu zkrácení doby do
vrácení vadných produkt  se zpracování RMA provádí pomocí Priority One Severity Level (Priorita 1 – stupe
záva nosti).

*Tato úrove  slu by nezaru uje náhradu produktu v dal ím pracovním dni.

Anglická verze:
(http://www.alliedtelesis.cz/support/netcover/details.aspx?t=b)
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