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1 Om det här dokumentet 
Tjänstebeskrivningen för Microsoft Enterprise-tjänster tillhandahåller information om de professionella 

tjänster som du kan köpa från Microsoft. 

Läs beskrivningarna av de tjänster som du köper, inklusive eventuella förutsättningar, friskrivningar, 

begränsningar och ditt ansvar. De tjänster som du köper visas i arbetsordern för Enterprise-tjänster 

eller i något annat tillämpligt tjänstedokument som hänvisar till och innefattar detta dokument.  

Alla tjänster som beskrivs i det här dokumentet finns inte tillgängliga globalt. Kontakta din 

Microsoft Services-representant om du vill veta mer om vilka tjänster du kan köpa i ditt land. 
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2 Konsulttjänster 
2.1 Så här köper du tjänsten 

Konsulttjänster kan köpas i paket eller som enskilda tjänster. De tjänster som finns att köpa presenteras 

nedan. 

Tjänst Definition 

Enterprise Strategy  Gör det möjligt för kunder att realisera affärsvärdet från nyckelinitiativ 

och att påskynda teknologiinförande under ledning av Microsoft 

Enterprise-arkitekter. 

 

Nyckel:  visar artiklar som kan finnas med i din arbetsorder.  

2.2  Paketbeskrivningar 

2.2.1 Enterprise Strategy 

Enterprise Strategy-tjänster kan köpas i paket (som en kombination av tjänster) eller som enskilda 

tjänstemoduler. De programfördelar och moduler som ingår beskrivs i Avsnitt 2.3, ”Enterprise Strategy 

Program och en beskrivning av tjänster.” 

Paket 

 Enterprise Strategy Connect 

Artikel Tjänster som ingår 

Enterprise Architect Upp till 400 timmar om året sammanlagt med en Microsoft Enterprise-

arkitekt och Microsofts tjänsteleveransteam. 

Enterprise Strategy-

tjänstemoduler 

Upp till tre av de nio Enterprise Strategy-tjänstemodulerna som beskrivs i 

Avsnitt 2.3.2, ”Enterprise Strategy-tjänstemoduler”, avtalade och 

dokumenterade i leveransplanen för tjänsten. 

Fördelar med 

programmet 

Service Delivery Plan 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 

 Enterprise Strategy Foundation 

Artikel Tjänster som ingår 

Enterprise Architect Upp till 800 timmar om året sammanlagt med en Microsoft Enterprise-

arkitekt och Microsofts tjänsteleveransteam. 

Enterprise Strategy-

servicemoduler 

Vilken kombination som helst av de nio Enterprise Strategy-

tjänstemodulerna som beskrivs i Avsnitt 2.3.2, ”Enterprise Strategy-

tjänstemoduler” avtalade och dokumenterade i leveransplanen för 

tjänsten. 
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Artikel Tjänster som ingår 

Fördelar med 

programmet 

Service Delivery Plan 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 

 Enterprise Strategy Portfolio 

Artikel Tjänster som ingår 

Enterprise Architect Upp till 1 600 timmar om året sammanlagt med en Microsoft Enterprise-

Arkitekt och Microsofts tjänsteleveransteam 

Enterprise Strategy-

servicemoduler 

Vilken kombination som helst av de nio Enterprise Strategy-

tjänstemodulerna som beskrivs i Avsnitt 2.3.2, ”Enterprise Strategy-

tjänstemoduler” avtalade och dokumenterade i leveransplanen för 

tjänsten. 

Fördelar med 

programmet 

Service Delivery Plan 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 

 

Enskilda moduler 

Du kan köpa vilken kombination som helst av Enterprise Strategy-tjänstemodulerna som beskrivs 

i Avsnitt 2.3.2, ”Enterprise Strategy-tjänstemoduler,” som du kan välja så att de passar dina behov. 

Artikel Tjänster som ingår 

Enterprise Architect Tjänster från en Microsoft Enterprise-arkitekt i det antal timmar som 

anges på din arbetsorder 

Enterprise Strategy-

servicemoduler 

Leverans av en eller flera Enterprise Strategy-tjänstemoduler, beskrivna 

i Artikel 2.3.2, ”Enterprise Strategy-tjänstemoduler”, så som anges på din 

arbetsorder 

 

2.3 Enterprise Strategy-programmet och en beskrivning av tjänsterna 

Vare sig du köper Enterprise Strategy som ett paket eller som enskilda tjänster kommer en Microsoft 

Enterprise-arkitekt att skapa och tillhandahålla en plan för tillhandahållandet av tjänsten som definierar 

milstolpar och mål samt upprättar processen, data och regler för att spåra framsteg i förhållande till 

planen. Dessutom kommer din Enterprise-arkitekt presentera månadsvisa statusuppdateringar av 

framsteg i förhållande till planen och hantera Microsofts tjänsteleveransteam i tillhandahållandet av 

tjänsten. Microsofts tjänsteleveransteam kan innefatta resurser från Microsoft Services eller utvalda 

servicecenter. 

2.3.1 Fördelar med Enterprise Strategy-programmet 

När du köper ett av paketen som definieras ovan ingår följande programfördelar under hela löptiden för 

uppdraget: 
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Enterprise Strategy Network: Tillgång via Enterprise-arkitekten till expertis från Microsofts research- och 

utvecklingsgrupper. 

Enterprise Strategy Library: En omfattande samling material, inklusive branschinsyn och 

benchmarkverktyg, arkitektur för företagande och teknologi samt referensmodeller och metoder. 

2.3.2 Enterprise Strategy-tjänstemoduler 

Här nedan presenteras Enterprise Strategy-tjänstemodulerna:  

 Value Discovery Workshop: En workshop som är anpassad för att hjälpa företag och IT-intressenter 

att ta fram en rapport över kundens miljö och ett sammandrag över möjligheter. 

 Technology Value Roadmap: En färdplan och nyckeltal för relaterade initiativ som kvantifierar 

affärsvärdet av din investering i Microsofts tjänster och programvara, inklusive rekommendationer för att 

påskynda driftsättning och införande av dessa investeringar. 

 Portfolio Optimization: En rapport som innehåller en bedömning av dina affärs- och IT-portföljer 

(inklusive affärsförmågor, IT-tjänster, applikationer, teknologier och befintlig program/projektportfölj) och 

identifierar möjligheter att utnyttja Microsofts produkter och tjänster för att rationalisera specifika 

portföljer inom ramen för din nuvarande affärsstrategi. 

 Architecture Options and Recommendations: Ett dokument som definierar och ger 

rekommendationer avseende arkitektur och som behandlar livskraftiga alternativ för arkitektur, som 

utvärderas mot de principer för arkitektur, affärs- och IT-standarder och begränsningar som 

överenskommits i programkontraktet.  

 Value Planning: En detaljerad programplan, införande- och förändringsplan, värdeprogram och 

styrplan till stöd för rekommendationen och den färdplan som beskrivs ovan (Architecture Options and 

Recommendations). 

 Business Case Development: En affärsvärdemodell som bygger på en ekonomisk analys av beräknade 

kostnader och mätbara fördelar, för den föreslagna initiativplanen. 

 Adoption and Change Management: Verkställande av införande- och förändringsplanen (inklusive 

kommunikationsplan, beredskaps-/utbildningsplaner och supportplaner) samt tillhandahållande av 

översyn över införandet, rapportering och riskbegränsningsvägledning. 

 Value Management: Mätning och spårning av initiativets framsteg jämfört med dina etablerade 

nyckeltal och företagets interna mätsystem (t.ex. åtaganden, program och affärsgranskningar). 

 Program Governance, Risk & Compliance Management: Översikt av programstatus och 

tillhandahållande av rapporter till definierade styrningsstrukturer (t.ex. styrgrupper och 

granskningsnämnder) för att underlätta ett effektivt beslutsfattande i hela programmets livscykel. 

2.4 Friskrivningar och begränsningar 

Vår leverans av tjänster baseras på följande friskrivningar och begränsningar: 

 Konsulttjänsterna består enbart av rådgivning och vägledning som endast rör din 

driftsättning och användning av Microsoft-teknologier. 

 Du väljer efter eget godtycke att följa eller bortse från Microsofts råd, vägledning och 

rekommendationer. 

 Produktlicenser ingår inte i konsulttjänsterna och måste köpas separat. 
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 Microsoft lämnar inga utfästelser, försäkringar eller garantier för de resultat som du kan 

uppnå som ett resultat av att du följer Microsofts råd, vägledning eller rekommendationer. 

 Konsulttjänsterna omfattar inte driftsättning av produkter, problemlösning, eller break fix-

support eller granskning av källkod som inte härrör från Microsoft, eller konsultation rörande 

teknik eller arkitektur förutom de tjänster som beskrivs ovan. 

 För källkod som inte härrör från Microsoft begränsas våra tjänster till en analys av binära data, 

som till exempel en processdump eller nätverksövervakningsspår. 

2.5 Dina skyldigheter 

För att konsultuppdraget ska bli en framgång och för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter är vi 

beroende av ditt engagemang under hela giltighetsperioden, inklusive men inte begränsat till: 

 Att dina representanter, IT-personal och resurser är tillgängliga, inklusive hårdvara, 

programvara, Internetanslutning och kontorsutrymme. 

 Att du i tid tillhandahåller korrekt och komplett information som efterfrågas av teamet för 

tjänsteleverans. 

 Tillgång till information om ditt företag. 

 Att du punktligt och effektivt slutför de uppgifter som tilldelats dig. 

 Att din ledning fattar punktliga beslut och lämnar godkännande i tid. 

Betalning för resor och kostnader som dina anställda eller underleverantörer ådrar sig. 
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3 Supporttjänster 
3.1 Så här köper du tjänsten 

Du kan köpa Premier Support som ett paket med enskilda tjänster. Tillgängliga paket beskrivs nedan. 

Tjänst Definition 

Företagsomfattande 

paket 

En kombination av tjänster som erbjuder support för alla kommersiella 

Microsoft-produkter som stöds och som används inom din organisation. 

Anpassningsbara och Fasta paket finns tillgängliga. 

Utökade lösningspaket  Ett paket med supporttjänster som omfattar en viss Microsoft-produkt 

eller en kunds IT-system.  

 

Nyckel:  visar artiklar som kan finnas med i din arbetsorder. 

3.2 Paketbeskrivningar 

3.2.1 Företagsomfattande paket 

Alternativen för företagsomfattande paket innefattar: Anpassningsbara (skräddarsydda för att uppfylla 

dina krav) eller Fasta (fördefinierade tjänster med en angiven giltighetstid). 

Anpassningsbara paket 

Ett supportpaket sätts samman av artiklarna nedan för att uppfylla dina krav. 

Artikel Tillgängliga tjänster 

Proaktiva tjänster De tjänster som beskrivs i avsnitt 3.3.1 ”Proaktiva tjänster” är tillgängliga 

för införande i ditt supportpaket 

Hantering av 

tjänstleveranser 

Ingår i alla paket. 

Leveransmodellen och servicenivån anpassas efter vad som beskrivs i 

avsnitt 3.3.2 ”Hantering av tjänsteleveranser” 

Reaktiva tjänster De tjänster som beskrivs i avsnitt 3.3.3 ”Reaktiva tjänster” är tillgängliga 

för införande i ditt supportpaket 

Utökade tjänster Ytterligare tjänster som beskrivs i avsnitt 3.4 ”Utökade tjänster” kan 

inkluderas i ditt supportpaket 

 

Fasta paket 

På grundnivå är detta ett fast paket med supporttjänster med en giltighetstid på ett år. 

 Premier Core 

Artikel Tjänster som ingår 

Proaktiva tjänster En Risk and Health Assessment Program as a Service 



Tjänstebeskrivning Supporttjänster 

Page 8 

Hantering av 

tjänsteleveranser 

En grundnivå av tjänsten ingår och tillhandahålls genom en 

gruppmodell, efter vad som beskrivs i avsnitt 3.3.2, ”Service delivery 

management” 

Reaktiva tjänster Upp till 20 timmar Problem Resolution Support 

 

3.2.2 Utökade lösningar 

Förbättrade lösningspaket omfattar en viss Microsoft-produkt eller kundens IT-system. Tillgängliga 

tjänster anges nedan. 

Artikel Beskrivning 

Premier Mission Critical Ger en högre nivå av support för en definierad uppsättning av Microsoft-

produkter som ingår i din/a verksamhetskritiska affärslösning(ar) och 

anges i avsnitt 3.5.1 ”Premier Mission-Critical”  

 

3.3 Tjänstebeskrivning 

De artiklar som kombineras för att utforma ditt Premier Support-paket beskrivs i det här avsnittet. 

3.3.1 Proaktiva tjänster 

Proaktiva tjänster hjälper till att förebygga problem i din Microsoft-miljö och är vanligtvis schemalagda 

före tjänsteleveransen för att säkerställa resurstillgänglighet. 

Utvärderingstjänster 

 Health Check: En kontroll av din implementering av en Microsoft-teknologi jämfört med våra 

rekommenderade arbetssätt. En Microsoft-tekniker planerar Health Check-kontrollen med dig, 

utför granskningen, analyserar data och levererar en rapport när tjänsten är slutförd. 

 Risk and Health Assessment Program (RAP): En automatiserad utvärdering av din 

implementering av en Microsoft-teknologi med data insamlade av en Microsoft-tekniker som 

finns på plats. Insamlade data analyseras av Microsoft och vi tillhandahåller en rapport till dig 

med vad vi kommit fram till och Microsofts rekommendationer för åtgärder. 

 Risk and Health Assessment Program as a Service: En automatiserad utvärdering av din 

implementering av Microsoft-teknologi med fjärrinsamlade data. Insamlade data analyseras 

av Microsoft och vi tillhandahåller en rapport till dig med vad vi kommit fram till och Microsofts 

rekommendationer för åtgärder. 

 Risk and Health Assessment Program as a Service Plus: En automatiserad utvärdering av din 

implementering av Microsoft-teknologi med data insamlade av en Microsoft-tekniker som finns 

på plats. Insamlade data analyseras av Microsoft och vi tillhandahåller en rapport till dig med vad 

vi kommit fram till och Microsofts rekommendationer för åtgärder samt en workshop för 

systemoptimering. 

 Offline Assessment: En automatiserad utvärdering av din implementering av Microsoft-

teknologi med data insamlade av en Microsoft-tekniker som finns på plats. Insamlade data 
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analyseras av Microsoft med verktyg som finns på plats och vi tillhandahåller en rapport till dig 

med vad vi kommit fram till och Microsofts rekommendationer för åtgärder. 

 Security Assessment Program: En teknisk översyn och en processöversyn av hur ditt företag 

ger åtkomst till datormiljön. Vid tjänstens slutförande får du en rapport med vår analys av de 

säkerhetsrisker som identifierats och vägledning för hur du ska minska din riskprofil. 

Stabiliseringstjänster 

 Lab Services (Labbtjänster): Om detta är tillgängligt i ditt land kan Microsoft ge dig tillgång 

till en labbanläggning för att hjälpa dig med produktutveckling, benchmarking, testning, 

prototyper och migrationsaktiviteter för Microsofts produkter. 

 Remediation Side by Side: Direkthjälp av en Microsoft-tekniker som samarbetar med dig för 

att åtgärda brister som konstaterats under en utvärderingstjänst. Varaktigheten för varje uppdrag 

anges i dagar på din arbetsorder och levereras i samarbete med din tekniska personal. 

Utbildningstjänster 

 Chalk Talks: Vanligtvis endagssessioner i form av föreläsningar och demonstrationer som 

omfattar produkt- och supportämnen som hålls av en Microsoft-tekniker antingen personligen 

eller online. 

 On-demand subscriptions: En prenumeration som ger tillgång till en samling 

onlineutbildningsmaterial från ett workshopbibliotek som utvecklats av Microsoft-tekniker. 

Prenumerationer säljs per deltagare. 

 Webcasts: Microsoft-ledda utbildningssessioner som tillhandahålls till publiken på distans över 

Internet. Webcasts kan köpas per deltagare eller som en dedikerad leverans till ditt företag, enligt 

vad som anges på din arbetsorder.  

 Workshops: Tekniska, praktiska utbildningar på avancerad nivå som finns tillgängliga för en 

rad Microsoft support- och teknologifrågor och som hålls av en Microsoft-tekniker antingen 

personligen eller online. Workshops kan köpas per deltagare eller som en dedikerad leverans till 

ditt företag, enligt vad som anges på din arbetsorder. Workshops får inte spelas in utan 

Microsofts uttryckliga och skriftliga medgivande. 

Processförbättringstjänster 

 Proactive monitoring: Vi tillhandahåller verktyg för teknisk driftsövervakning och 

rekommendationer för att finjustera dina processer för att hantera serverincidenter. Denna tjänst 

hjälper dig att skapa incidentmatriser, genomföra granskningar av allvarliga problem och formge 

ett effektivt ingenjörsteam. 

 Proactive Operations Programs (POP): En granskning som genomförs med din personal av 

dina operativa processer mot våra rekommenderade arbetssätt baserade på ITIL (IT Infrastructure 

Library) och MOF (Microsoft Operations Framework). 

 Custom proactive services 

Ett uppdrag där vår personal levererar tjänster som inte på annat sätt beskrivs i det här dokumentet, 

under din ledning och som levereras personligen eller online. Dessa uppdrag mäts i dagar. 

Fokusområdena för dessa anpassade och proaktiva tjänster är: 
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 Utvärderingstjänster som syftar till att granska din infrastruktur eller supportdokumentation 

för att identifiera förbättringsmöjligheter 

 Stabiliseringstjänster för att ge din personal support under driftsättning av teknologi och din 

implementering av förändringar 

 Utbildningstjänster för att bidra till att förbättra din supportpersonals tekniska och operativa 

kompetens 

 Processförbättringstjänster som syftar till att granska dina IT-processer eller dokumentation 

för att identifiera förbättringsmöjligheter 

 Support Assistance 

Där det är tillgängligt kan proaktiva tjänster säljas som en del av dina Support Assistance-timmar. Dessa 

timmar kan sedan bytas ut mot en eller flera proaktiva tjänster som beskrivs ovan, till de aktuella priser 

som tillhandahålls av din Microsoft Services-representant. Efter schemaläggning av den proaktiva tjänsten 

kommer vi att dra av lämpligt antal Support Assistance-timmar från ditt saldo, avrundat till närmaste hel 

timme, för att täcka värdet av den dagliga avgiften eller den fasta avgiften för tjänsten. Om du beställer en 

typ av Support Assistance-tjänst och vill byta den mot en annan, kan du tillämpa de timmar som redan 

köpts för den alternativa tjänsten, om sådana finns och om din Service Delivery Manager godkänner detta. 

3.3.2 Hantering av tjänsteleveranser 

 Hantering av tjänstleveranser 

Alla Premier Support-paket samordnas av en Service Delivery Manager (SDM). I vissa länder kan rollen 

kallas Technical Account Manager (TAM) eller Support Account Manager (SAM). 

Tjänstleveranshanteringen kan vara mer detaljerad baserat på leveransmodell och servicenivå. Om det inte 

anges något annat på din arbetsorder är leveransmodellen Designated och servicenivån är Core. 

Leveransmodell 

Artikel Definition 

Pooled Tillhandahålls av en grupp personer på distans. 

Designated Tillhandahålls på deltidsbasis, antingen på plats eller på distans, med en 

namngiven person som även tillhandahåller tjänster till andra Microsoft Premier 

Support-kunder. 

Dedicated Tillhandahålls, antingen på plats eller på distans, med en namngiven person 

som endast arbetar med en enda Microsoft Premier Support-kund. 

 

Tjänstenivåer 

Artikel Definition 

Core Innefattar allmän samordning, plus en tjänsteintroduktion, 

tjänsteleveransplanering, tjänstegranskningar, kritiska säkerhetsråd, 

incidenthantering och krishantering 
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Artikel Definition 

Standard Innefattar alla Core-tjänster plus en PSMR (Proactive Services Maturity Review) 

och åtgärdsplanerig 

Extended Innefattar alla Standard-tjänster, plus livscykelmedvetenhet för Microsofts 

Produkter eller Onlinetjänster, incidenttrendanalys och råd, samt processledning 
 

Följande tjänster finns tillgängliga för alla kunder som köper tjänsteleveranshantering. 

Service introduction: En översikt av Premier Support-tjänsterna, inklusive en förklaring av hur 

man väljer och planerar förebyggande tjänster och en demonstration av hur man loggar 

assisterade reaktiva supportfrågor och använder tillgängliga verktyg. 

Service Delivery Plan (SDP): Grunden för dina Premier Support-tjänster, inklusive en anpassad 

serviceplan, skapad i samarbete med ditt team för att fastställa hur och när tjänsterna ska 

tillämpas. Vi övervakar och justerar din SDP efter dina behov under giltighetstiden. 

Service reviews: Vi granskar löpande den gångna periodens tjänster, rapporterar vad som har 

levererats och förbättrats, ser över dina synpunkter och diskuterar eventuella åtgärder eller 

justeringar som kan krävas. Dessa granskningar kan bestå av standard lägesrapporter och virtuella 

möten eller statusmöten på plats (om resa till kundens plats har auktoriserats). Anpassad 

rapportering är också tillgänglig, men detta kan kräva ytterligare inköp, beroende på graden av 

Service Delivery Management som ingår i dina köpta tjänster. 

Critical security support advice: Meddelande om viktiga säkerhetsbulletiner från Microsoft. Om 

du har en Designated eller Dedicated SDM, får du hjälp av din SDM att utvärdera effekten som 

denna information har på din IT-infrastruktur. 

Incident management: Din SDM har översikt över supportincidenter för att tillse en snabb 

lösning och en hög kvalitet på supportleveransen. 

Crisis management: Ägarskap för ärendet och kommunikation dygnet runt från SDM och Critical 

Situation Managers till dig vid situationer där du upplever affärskritiska problem. 

Följande ytterligare tjänster finns tillgängliga för kunder som köper tjänsteleveranshantering på nivå 

Standard. 

Proactive Services Maturity Review: En inledande metod för att identifiera potentiella problem 

med din IT-verksamhet som bidrar till att bygga en åtgärdsplan för att nå det önskade tillståndet 

för din IT-verksamhet och eventuellt öka värdet på din investering i Microsoft-teknologi. 

Remediation planning: En konsolidering av förbättringsåtgärder till följd av resultaten av 

proaktiva utvärderingar. Dessa resultat dokumenteras som råd till förbättringar med tillhörande 

åtgärder inom din SDP. Uppföljning äger rum genom schemalagda tjänstegranskningar. 

 Onsite service delivery management: Besök på plats från din SDM finns tillgängligt och kan 

kräva en extra avgift per besök. Denna tjänst förutsätter att Microsofts resurser finns tillgängliga. 

Följande ytterligare tjänster finns tillgängliga för kunder som köper tjänsteleveranshantering på nivå 

Extended. 

Microsoft Product/Online Services lifecycle awareness: Regelbundna rapporter om 

utvecklingen inom Microsofts organisation och råd om eventuella uppdateringar av Microsofts 

produktlivscykel eller färdplan som kan vara tillämplig och till nytta för ditt företag. 
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Incident trend analysis and advice: En eller flera granskningar av din incidenthistorik med fokus 

på personal, processer och teknologi-aspekter av incidenter som har hög affärspåverkan som 

loggats hos oss och som rör någon supporterad Microsoft-teknologi. Granskningen resulterar 

i rekommendationer om verksamhetsförbättrande aktiviteter, i tillägg till personalens beredskap 

eller tekniska förändringar, allt med fokus på att hjälpa dig att sänka dina IT-driftkostnader. 

Process guidance: Grundläggande information om rekommenderade arbetssätt som är 

relaterade till ITIL och/eller MOF tillhandahålls 

3.3.3 Reaktiva tjänster 

De reaktiva tjänsterna kan innefatta vilken kombination som helst av följande tjänster: 

 Problem Resolution Support (PRS): Hjälp med problem med specifika symtom som upptäcks 

när Microsoft-produkter används och där det är rimligt att tro att problemen orsakas av Microsofts 

produkter. Definition av allvarlighetsgrad, våra beräknade initiala svarstider och rapporteringskrav anges 

i ”Tabell: Svar på incidenter.” 

PRS debiteras timvis och dras av från de förbetalda timmar som står i din arbetsorder. Om vi avgör att 

problemet beror på en bugg kommer vi inte att dra av några PRS-timmar. Om du uttömmer alla 

förbetalda timmar medan vi tar hand om ett särskilt problem, kommer vi att debitera dig i efterskott och 

du måste köpa ytterligare PRS-timmar innan vi svarar på ytterligare incidenter. På din begäran samarbetar 

vi med tredjepartsleverantörer av mjukvara för att hjälpa till att lösa komplexa problem som rör 

produktinteroperabilitet med flera leverantörer inblandade. Det är dock tredje parts ansvar att tillhanda 

support för sin produkt. 

Incidentens allvarlighetsgrad avgör Microsofts svarsnivåer, initiala beräknade svarstider och ditt ansvar. 

Du ansvarar för att bestämma den inledande allvarlighetsgradsnivån i samråd med oss och du kan när 

som helst begära att allvarlighetsgradsnivån ändras under incidentens varaktighet. 
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Tabell: Svar på incidenter 

Allvarlighetsgrad och situation Vår förväntade respons Din förväntade respons 

Allvarlighetsgrad 1 

Katastrofal inverkan på 

verksamheten: 

 En huvudaffärsprocess går 

helt om intet och arbetet kan 

rimligen inte fortsätta. 

 Behöver uppmärksammas 

omedelbart. 

 Första samtalssvar inom en 

timme eller mindre. 

 Våra resurser på plats så fort 

som möjligt 

 Critical Situation Manager1 utses 

 Kontinuerlig hjälp dygnet runt2 

 Snabb uppflyttning inom 

Microsoft till produktteamen 

 De överordnade cheferna 

meddelas 

 Dina överordnade chefer 

meddelas 

 Lämpliga resurser sätts in för 

att upprätthålla kontinuerliga 

åtgärder dygnet runt2 

 Snabb åtkomst och svar från 

behörig för ändringskontroll 

 Endast rapportering via 

telefon 

Allvarlighetsgrad A 

Kritisk inverkan på 

verksamheten: 

 Betydande förlust eller 

försämring av tjänster 

 Behöver omhändertas inom 

en timme 

 Första samtalssvar inom en 

timme eller mindre. 

 Våra resurser på plats så fort 

som möjligt 

 Critical Situation Manager1 utses 

 Kontinuerlig hjälp dygnet runt2 

 De överordnade cheferna 

meddelas 

 Lämpliga resurser sätts in för 

att upprätthålla kontinuerliga 

åtgärder dygnet runt2 

 Snabb åtkomst och svar från 

behörig för ändringskontroll 

 Lämpliga ansvariga meddelas 

 Endast rapportering via 

telefon 

Allvarlighetsgrad B 

Måttlig påverkan på 

verksamheten: 

 Måttlig förlust eller 

försämring av tjänster, men 

arbete kan rimligen fortsätta 

på ett försämrat sätt 

 Behöver omhändertas inom 

två timmar inom kontorstid4 

 Första samtalssvar inom 

två timmar eller mindre 

 Hjälp endast under kontorstid3,4 

 Lämpliga resurser sätts in 

för att stödja Microsofts 

åtgärder 

 Åtkomst och svar från 

behörig för ändringskontroll 

inom fyra timmar inom 

kontorstid 

 Rapportering via telefon eller 

online 

Allvarlighetsgrad C 

Minimal inverkan på 

verksamheten: 

 Kundens verksamhet 

fungerar huvudsakligen med 

mindre eller inga avbrott 

i tjänster 

 Behöver omhändertas inom 

fyra timmar inom kontorstid4 

 Första samtalssvar inom 

fyra timmar 

 Hjälp endast under kontorstid4 

 Korrekt kontaktinformation 

till ärendeansvarig 

 Svar inom 24 timmar 

 Rapportering via telefon 

eller online 

1 Critical Situation Managers är personer som är utsedda att arbeta för en snabb lösning av problemet genom engagemang i fallet, eskalering, resurstilldelning och 

koordonering. 
2 Vi kan behöva nedgradera allvarlighetsgraden om du inte kan tillhandahålla tillräckliga resurser eller svar så att vi kan fortsätta med problemlösningsarbetet. 
3 Dygnet runt-hjälp för Allvarlighetsgrad B finns för närvarande i Kanada, Central- och Sydamerika, karibiska övärlden, Storbritannien och USA. Kontakta din SDM för mer 

information. 
4 Till kontorstid räknas vanligtvis 09:00 till 17:30 lokal tid förutom helger och helgdagar. Kontorstiden kan variera något beroende på land. 

 

 Onsite Support: Reaktiv support på plats ger dig hjälp på din arbetsplats. Denna tjänst är beroende av 

att det finns tillgängliga Microsoft-resurser och kan kräva en extra avgift per besök på plats. 
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 Development Support Assistance: Hjälp med att skapa och utveckla applikationer som integrerar 

Microsoft-teknologier på Microsoft-plattformen, med specialisering på Microsofts utvecklingsverktyg och 

-teknologier och som säljs som en mängd timmar som anges på din arbetsorder. 

 Advisory Services: Telefonbaserad support för kortare ärenden (vanligtvis sex timmar eller mindre) och 

oplanerade problem för IT-proffs och utvecklare. Advisory Services kan omfatta rådgivning, vägledning, 

orsaksanalys och kunskapsöverföring som är avsedd att hjälpa dig att implementera Microsoft-

teknologier på sätt som gör att vanliga supportfrågor undviks och som kan minska risken för 

systemavbrott. Advisory Services säljs som en mängd timmar som anges på din arbetsorder. 

3.4 Utökade tjänster 

De artiklar som beskrivs i det här avsnittet finns tillgängliga som komplement, förlängningar och 

modifieringar av ditt Premier Support-paket till en extra avgift. 

3.4.1 Designated Support Engineering 

 Designated Support Engineering (DSE): Praktisk, förebyggande hjälp under normal kontorstid för att 

ge support åt de specifika Microsoft-produkter och -teknologier som har överenskommits med dig och 

som finns noterade på din arbetsorder. DSE-tjänsterna köps som en grupp timmar i förväg och vi drar av 

timmar från ditt konto i takt med att timmar utnyttjas. DSE-tjänster fördelas, prioriteras och tilldelas på 

grundval av överenskommelsen mellan parterna under ett inledande möte, och dokumenteras som en del 

av din Service Delivery Plan. 

Fokusområdena för DSE-tjänster är: 

 Hjälp att utveckla och genomföra strategier för att hjälpa att förebygga framtida incidenter 

och för att öka systemtillgängligheten för de Microsoft-teknologier som omfattas. 

 Hjälp att avgöra rotorsaken till återkommande incidenter och att ge rekommendationer för 

att förebygga ytterligare avbrott i de Microsoft-teknologier som omfattas. 

 Att upprätthålla en djupgående kunskap om dina nuvarande och framtida affärsbehov och 

konfiguration av din IT-miljö. 

 Att förebyggande dokumentera rekommendationer för användningen av Premier Support-

relaterade tjänster (t.ex. supportbarhetsgranskningar, hälsokontroller, workshops och 

program för riskbedömning). 

 Hjälp att få dina driftsättnings- och verksamhetsaktiviteter i linje med dina planerade och 

aktuella implementeringar av Microsoft-teknologier. 

 Att förbättra din supportpersonals tekniska och operativa kompetens. 

 Att uppmuntra och hjälpa till med att skapa och underhålla kundspecifik dokumentation för 

att stödja din miljökonfiguration, katastrofåterställning (disaster recovery), nätverkstopologi 

med mera för de aktuella Microsoft-teknologierna. 

3.4.2 Anpassad support 

 Custom Support (Anpassad support): Custom Support ger begränsad, fortsatt support för ett antal 

utvalda produkter och service pack som har nått slutet av sin livscykel enligt definitionen i Microsoft 

Support Lifecycle Policy, http://support.microsoft.com/lifecycle. Produkterna (och versionerna) och/eller 

service pack som du har köpt tjänsten Custom Support för anges på din arbetsorder. 
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Custom Support-programavgifter beräknas som om du anslöt dig den första dagen Custom Support-

programmet fanns tillgängligt (till exempel, om Custom Support för SQL Server 2000 SP4 blev tillgängligt 

den 10 april 2013, men om du inte anslöt dig förrän den 13 oktober 2014 beräknas din programavgift från 

den 10 april 2013). Anslutningsavgifterna för Custom Support är inte återbetalningsbara och kan inte 

överföras mellan Custom Support Standard och Custom Support Essentials. 

Tjänstespecifika förutsättningar och begränsningar: 

 Du måste ha ett aktivt Premier-avtal med tillräckligt många Problem Resolution Support-

timmar för att stödja en begäran om Custom Support-tjänster eller begära en 

snabbkorrigering. Om ditt Premier-supportavtal upphör eller avslutas så avslutas Custom 

Support-tjänsten på samma datum. 

 Du måste installera och köra den senaste service pack-versionen för de anslutna produkter 

som anges i din arbetsorder innan du kan börja få Custom Support. 

 Du måste tillhandahålla och upprätthålla en migreringssplan (med datum, antal enheter och 

viktiga milstolpar) för övergången till en produktnivå med support.  

 Custom Support omfattar bara den engelska versionen av de anslutna produkterna om inte 

annat avtalats skriftligen. Om båda parter samtycker till support på ett annat språk än 

engelska kan supporttiderna utökas för att möjliggöra översättning (avgifter för detta kan 

komma i fråga). 

 Säkerhetssnabbkorrigeringar som ingår i anslutningsavgiften bestäms av den typ av Custom 

Support-tjänst som köps och den anslutna produkten enligt beskrivningen nedan: 

o Custom Support Standard för produkter med utgångsdatum för support före den 1 

januari 2010, säkerhetssårbarheter som definierats av Microsoft Security Response 

Center (MSRC) som Critical eller Important omfattas. 

o Custom Support Standard för produkter med utgångsdatum för support efter den 1 

januari 2010, säkerhetssårbarheter som definierats av MSRC som Critical omfattas. 

Mot en extra avgift kan du köpa säkerhetssnabbkorrigeringar för sårbarheter som 

MSRC definierat som Important. 

o Custom Support Essentials: Ger möjlighet att köpa säkerhetsuppdateringar som 

MSRC definierat som Critical för en extra avgift per snabbkorrigering och per enhet.  

 Snabbkorrigeringar som inte rör säkerhet (t.ex. för frågor som rör tidszon och sommartid) kan 

också finnas tillgängliga mot en extra avgift. Snabbkorrigeringar som inte rör säkerhet är dock 

inte tillgängliga om den anslutna produkten är ett service pack, såvida det inte är det senast 

stödda service pack som getts ut för den anslutna produkten. 

 Snabbkorrigeringar får inte distribueras till utomstående tredje part utan vårt skriftliga 

medgivande. 

 Custom Support innefattar inte möjligheten att begära ytterligare funktioner, funktionalitet, 

eller ändringar i utformning eller garantisupport. 

 Även om vi gör kommersiellt skäliga ansträngningar för att svara på din begäran om 

snabbkorrigeringar godkänner du att det kan finnas fall där en snabbkorrigering, däribland 

säkerhetssnabbkorrigeringar som är Critical och Important, inte kan skapas eller 

tillhandahållas.  
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 Alla begäranden om Problem Resolution Support måste inkomma via telefon från dina 

utsedda kontaktpersoner. 

3.4.3 Extended Hotfix Support 

 Extended Hotfix Support: Med Extended Hotfix Support kan du begära snabbkorrigeringar som 

inte rör säkerhet för Microsoft-programvara i fasen Extended Support, så som den definieras här 

http://support.microsoft.com/lifecycle. 

Tjänstespecifika förutsättningar och begränsningar: 

 Du måste ha ett aktivt Premier-avtal med tillräckligt antal Problem Resolution Support-

timmar för att stödja en begäran om snabbkorrigeringar. Om ditt Premier-supportavtal 

upphör eller avslutas så avslutas Extended Hotfix Support-tjänsten på samma datum. 

 Även om vi gör kommersiellt skäliga ansträngningar för att svara på din begäran om 

snabbkorrigeringar som inte rör säkerhet är du medveten om att det kan finnas fall där en 

snabbkorrigering inte kan skapas eller tillhandahållas.  

 Snabbkorrigeringar är avsedda att åtgärda dina specifika problem och har inte 

regressionstestats. 

 Snabbkorrigeringar får inte distribueras till utomstående tredje part utan vårt skriftliga 

medgivande. 

 Leveranstider för snabbkorrigeringar för andra språkversioner än engelska av den anslutna 

produkten som anges i din arbetsorder kan variera, och en översättningsavgift kan tillkomma. 

 Det måste finnas Problem Resolution Support-timmar under din arbetsorder när du begär en 

snabbkorrigering. 

 Vi kommer inte att tillhandahålla nya funktioner, funktionalitet, uppdateringar eller ändringar 

av utformning. Vi kommer endast att hantera de problem i den anslutna produkten som får 

den att stänga ned, förlora data eller på andra sätt väsentligen avvika från produktens 

dokumenterade funktionalitet. 

3.4.4 Premier Support for Developers 

Premier Support for Developers (PSfD): Ett utvecklingsfokuserat tjänstalternativ som hjälper din 

personal att bygga, driftsätta och ge support till applikationer byggda på Microsoft-plattformen. 

Tjänstespecifika förutsättningar och begränsningar: 

 Tjänsterna för hantering av tjänstleveranser utökas så att de innefattar Application 

Development Management-tjänster (ADM). 

 ADM-tjänster fokuserar på att leverera strategisk rådgivning i samband med utveckling och 

testning i användandet av Microsofts produkter.  

 PSfD-tjänster är begränsade till råd och vägledning som rör kod som ägs av dig eller 

av Microsoft. 

 Du samtycker till att all kod som inte tillhör Microsoft och som du ger oss åtkomst till är kod 

som du äger.  

 PSfD tillhandahåller ingen kod av något slag förutom exempelkod. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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3.4.5 Premier Ultimate 

Premier Ultimate: Modifierar de tjänster som finns tillgängliga under reaktiva tjänster för att ge 

obegränsad Problem Resolution Support och Advisory Services. 

Tjänstespecifika förutsättningar och begränsningar: 

 Premier Ultimate är begränsat till de antal kontakter som anges i din arbetsorder. 

 Om du vill fortsätta att vara ansluten till Premier Ultimate accepterar du att använda 

kommersiellt skäliga ansträngningar för att åtgärda alla problem som identifierats genom 

dina eller Microsofts utvärderingar inom 30 dagar efter upprättandet av en sammanfattning 

av utvärderingen. 

 Vardera part kan avsluta ett Premier Ultimate-serviceavtal 30 dagar efter föregående skriftligt 

meddelande om någon part underlåter att åtgärda problem, eller inom 60 dagar efter 

föregående skriftligt meddelande. 

 Premier Ultimate-kunder som avslutar tjänsten före dess utgång får en proportionell 

återbetalning för oanvända tjänster, om inte uppsägningen berodde på ett misslyckande 

att åtgärda problem. 

3.4.6 Third Tier Support 

 Third Tier Support: Direktåtkomst till Microsofts mest erfarna specialister inom ett definierat 

produktområde eller områden, som svarar på dina Problem Resolution-begäranden för de Microsoft-

teknologier som anges i din arbetsorder. 

Tjänstspecifika förutsättningar och begränsningar: 

 Problem Resolution-begäranden som lämnats in till Third Tier Support-teamet kan kräva 

resurser från vanlig produktsupportpersonal för att åtgärdas, även om Third Tier Support-

teamet behåller huvudansvaret för begäran. 

 Du kan använda Third Tier Support-timmar för Problem Resolution Support-tjänster av 

standardtyp, men Problem Resolution Support-timmar av standardtyp kan inte användas 

för Third Tier Support-begäranden. 

 Kontorstid och tillgänglighet för Third Tier Support-team kan variera beroende på vilket land 

du bor i. Kontakta din SDM för mer information. 

 För den här tjänsten krävs en anslutningsavgift. Tjänsten är ett komplement till dina 

Problem Resolution Support-timmar och är inte tillgänglig i alla länder. 

3.5 Utökade lösningar 

Utökade lösningspaket ger extra supportresurser för en viss Microsoft-produkt eller kundens IT-system. 

3.5.1 Premier Mission-Critical 

Premier Mission-Critical (PMC): Ger en högre nivå av support för en definierad uppsättning Microsoft-

produkter som ingår som en del i dina verksamhetskritiska affärslösningar och som anges i din 

arbetsorder. PMC-tjänsten tillhandahåller ett skräddarsytt program av supporttjänster, är tillgänglig mot 

en extra avgift och definieras i en bilaga som refereras till i din arbetsorder. 
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3.6 Ytterligare allmänna villkor 

Alla Premier-tjänster tillhandahålls baserat på följande förutsättningar och antaganden: 

 Du kan behöva fastställa problemet och utföra lösningsaktiviteter enligt instruktioner 

från oss. Detta kan omfatta att göra nätverksspår, samla in felmeddelanden, ta fram 

konfigurationsinformation, ändra produktkonfigurationer, installera nya versioner 

av programvara eller nya komponenter eller att ändra processer. 

 Du ansvarar för att säkerhetskopiera data och för att rekonstruera förlorade eller ändrade 

filer som uppstår till följd av katastrofala fel. Du ansvarar även för att implementera de 

nödvändiga processerna för att skydda integritet och säkerhet för din programvara och dina 

data. 

 Alla tjänster tillhandahålls via fjärranslutning till din anläggning i det land som anges i din 

arbetsorder, om inget annat meddelas skriftligen. Om du har kontor i mer än ett land 

tillhandahålls tjänsterna från en tilldelad Global Services Resource (GSR) tillsammans 

med en tjänsteresurs för varje global tjänsteplats. I arbetsordern beskrivs de tjänster 

som ska tillhandahållas på var och en av dina utsedda platser för globala tjänster. 

 Där platsbesök har överenskommits och inte har betalats i förväg, fakturerar vi dig för skäliga 

kostnader för resor och uppehälle, eller så drar vi på din begäran av ett motsvarande antal 

Problem Resolution Support-timmar för att täcka utgifterna. 

 Alla tjänster tillhandahålls på det språk som talas där Microsoft-tjänsten tillhandahålls eller på 

engelska om inget annat skriftligen har överenskommits. 

 Vi tillhandahåller supporttjänster för alla versioner av kommersiellt utgivna, allmänt tillgängliga 

Microsoft-produkter som identifierats på Produktlistan som publiceras från tid till annan av 

Microsoft på http://microsoft.com/licensing/contracts (eller på någon annan webbplats som 

Microsoft anger) om inget annat anges i en arbetsorder, en bilaga till den här 

tjänstebeskrivningen eller som särskilt exkluderats på Microsoft Premier Online-webbplatsen 

på http://premier.microsoft.com. Support för snabbkorrigeringar som inte rör säkerhet finns inte 

tillgängligt för Microsoft-produkter i Extended Support Phase, så som den definieras här 

http://support.microsoft.com/lifecycle, såvida du inte har köpt supporten genom en bilaga till den 

här Tjänstebeskrivningen. 

 Support för förhandsutgivna produkter samt betaprodukter ges inte förutom när detta har 

noterats i en bilaga, som bifogas. 

 Alla tjänster, inklusive eventuella tilläggstjänster som inköps under arbetsorderns giltighetstid 

förverkas om de inte utnyttjas under tillämplig arbetsorders giltighetstid. 

 Om du har beställt en typ av tjänst och vill byta den mot en annan, kan du tillämpa 

motsvarande värde på en alternativ tjänst, om tjänsten finns tillgänglig och om din SDM 

samtycker till detta. 

 Schemaläggning av tjänster är beroende av tillgängligheten på resurser, och workshops kan 

ställas in om minimiantalet deltagare inte anmäls. 

 Vi kan komma åt ditt system via fjärranslutning för att analysera problem på din begäran. Vår 

personal kommer att ge sig åtkomst endast till de system som godkänns av dig. För att vi ska 

kunna använda distanshjälp måste du ge oss tillämplig åtkomst och nödvändig utrustning. 

http://microsoft.com/licensing/contracts
http://premier.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/lifecycle
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 Om du begär annullering av en tidigare schemalagd tjänst kan Microsoft välja att ta ut en 

annulleringsavgift på upp till 100 procent av tjänstens pris om annulleringen eller 

ombokningen gjordes med mindre än 14 dagars varsel innan den första leveransdagen. 

 När du lägger till ytterligare tjänster till ditt supportpaket (köp eller omvandling av Software 

Assurance Benefit-incidenter), kan vi kräva att en motsvarande nivå innefattas för 

tjänsteleveranshanteringen för att underlätta leverans.  

 Software Assurance Benefit-incidenter kan endast omvandlas till Problem Resolution Support-

timmar eller Third Tier Support. Ytterligare tjänster kan vara tillgängliga i ditt land. Kontakta 

din SDM för mer information. 

Ytterligare förutsättningar och antaganden kan anges i relevanta bilagor. 

3.7 Dina skyldigheter 

För att du ska kunna dra full nytta av Premier Support måste du uppfylla följande skyldigheter, utöver de 

som anges i tillämpliga bilagor. Underlåtenhet att uppfylla följande skyldigheter kan leda till förseningar 

av tjänsten: 

 Du kan utse namngivna kontakter i din arbetsorder, och det ska finnas en Customer Support 

Manager (CSM). CSM ansvarar för att leda ditt team och för att hantera all din 

supportverksamhet och interna processer för beställning av stödtjänster från oss. Varje 

kontakt får ett individuellt kontonummer för åtkomst till webbplatsen för Microsoft Premier 

Online för att skicka supportärenden och för att få åtkomst till ditt Microsoft 

tjänsteleveransteam. Förutom de namngivna kontakterna kan du även nämna två typer av 

gruppkontakter enligt följande: 

o Den ena kontakttypen får ett delat konto-ID för åtkomst till Microsoft Premier Online-

webbplatsen, för information och möjlighet att skicka supportärenden. 

o Den andra kontakttypen får ett delat konto-ID för åtkomst till Microsoft Premier 

Online-webbplatsen endast för information. 

 Du samtycker till att samarbeta med oss för att planera utnyttjandet av tjänster baserat på 

den servicenivå du har köpt. 

 Du skickar in begäranden för proaktiva tjänster tillsammans med nödvändiga/tillämpliga data, 

senast 60 dagar innan tillämplig arbetsorder löper ut. 

 Du samtycker, där det är möjligt, till att svara på kundnöjdhetsundersökningar som vi kan 

tillhandahålla då och då gällande tjänsterna. 

 Du samtycker till att tillhandahålla vårt tjänsteleveransteam (som måste vara på plats) med 

rimlig telefon- och internetåtkomst med hög hastighet samt åtkomst till dina interna system 

och diagnosverktyg. 

 Du ansvarar för eventuella resor och kostnader som dina anställda eller underleverantörer 

ådrar sig.
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4 Dokumentändringar  
Väsentliga tillägg, ändringar och borttagningar som gjorts under de senaste 12 månaderna är: 

Juli 2014 

Tillägg: 

 3.3.1: Risk and Health Assessment som Service Plus 

 3.3.1: Offline Assessment 

Ändringar: 

 3.2.1: Definitionen av Premier Core har uppdaterats till ”Upp till 20 Problem Resolution Support-

timmar”  

 3.3.1: Proactive Monitoring har flyttats från Assessment-tjänster till Process improvement-tjänster 

(allt inom avsnitt 3.3.1) 

 3.3.2: Definitionen av hantering av tjänstleveranser har utökats och innefattar nu ”eller Support 

Account Manager (SAM)” 

 3.4.2: Förutsättningar och antaganden för Custom Support har uppdaterats och innefattar nu 

ytterligare information om kravet att tillhandahålla och uppdatera en migrationsplan: ”Du måste 

tillhandahålla och underhålla en migrationsplan (med datum, antal enheter och huvudsakliga 

milstolpar) för din övergång till en produktnivå med support” 

 3.6: ”Schemaläggning av tjänster är beroende av tillgängligheten på resurser” har utökats med 

”och workshops kan ställas in om minimiantalet deltagare inte anmäls” 

 3.6: Annulleringspolicyn har ändrats från 30 dagars varsel (utanför USA) till 14 dagar 

Borttagningar: 

 Recovery Execution Services (tidigare referens Avsnitt 3.3.1) 

 Premier Support for Windows Azure (tidigare referens Avsnitt 3.5.2) 

 

Oktober 2013 

Ändringar: 

 2.3.2: Enterprise Agreement Value Roadmap heter nu Technology Value Roadmap 

Borttagningar: 

 Enterprise Strategy Forum (tidigare referenser Avsnitt 2.21 och Avsnitt 2.31) 

 Strategirapporter (tidigare referenser Avsnitt 2.21 och Avsnitt 2.31) 
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