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1 Tietoja tästä asiakirjasta 
Microsoft Enterprise Services -palvelukuvaus antaa tietoja Microsoftilta ostettavissa olevista 

ammattilaispalveluista. 

Asiakkaan tulee tutustua hankkimiensa palveluiden kuvauksiin, mukaan lukien ennakkoedellytykset, 

vastuuvapautukset, rajoitukset ja asiakkaan vastuut. Asiakkaan hankkimat palvelut luetellaan Enterprise 

Services -toimeksiantosopimuksessa tai muussa palveluvahvistuksessa, joka viittaa tähän asiakirjaan ja 

sisällyttää sen.  

Kaikki tässä asiakirjassa luetellut palvelut eivät ole saatavilla maailmanlaajuisesti. Asiakas saa lisätietoja 

hankittavissa olevista palveluista ottamalla yhteyttä Microsoft-palveluiden edustajaan. 
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2 Konsultointipalvelut 
2.1 Hankintatapa 

Konsultointipalvelut voi ostaa pakettina tai yksittäin määritettyinä palveluina. Hankittavissa olevat palvelut 

on lueteltu alla. 

Palvelu Määritelmä 

Enterprise Strategy  

Ohjelma 

Auttaa asiakkaita toteuttamaan Microsoft-teknologiainvestoinnin 

liiketoiminta-arvoa ja vauhdittamaan teknologian käyttöönottoa Microsoft 

Architectien ja Palvelun toimitusryhmän johdolla. 

 

Selite:  osoittaa kohteita, jotka voivat olla lueteltuna asiakkaan toimeksiantosopimuksessa.  

2.2  Pakettikuvaukset 

2.2.1 Enterprise Strategy -ohjelma 

Enterprise Strategy -ohjelma voidaan hankkia pakettina (palveluyhdistelmänä) tai yksittäisinä 

palvelumoduuleina. Niihin sisältyvät ohjelmaedut ja -moduulit on kuvattu kohdassa 2.3 ”Enterprise 

Strategy -ohjelma ja palvelukuvaus”. 

Paketit 

 Enterprise Strategy Connect 

Tuote Sisältyvät palvelut 

Microsoft Architect Enintään 400 tuntia vuodessa Microsoft Architect- ja Enterprise-palvelun 

toimitustyöryhmää yhteensä 

Enterprise 

Strategy -palvelumoduulit 

Enintään kolme yhdeksästä Enterprise Strategy -palvelumoduulista, jotka 

on kuvattu kohdassa 2.3.2 ”Enterprise Strategy -palvelumoduulit” ja 

jotka on sovittu ja dokumentoitu asiakkaan kanssa Palvelun 

toimitussuunnitelmassa 

Ohjelman edut 

Palvelun toimitussuunnitelma 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 

 Enterprise Strategy Foundation 

Tuote Sisältyvät palvelut 

Microsoft Architect Enintään 800 tuntia vuodessa Microsoft Architect- ja Enterprise-palvelun 

toimitustyöryhmää yhteensä 

Enterprise 

Strategy -palvelumoduulit 

Mitkä tahansa yhdeksästä Enterprise Strategy -palvelumoduulista, jotka 

on kuvattu kohdassa 2.3.2 ”Enterprise Strategy -palvelumoduulit” ja jotka 
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on sovittu ja dokumentoitu asiakkaan kanssa Palvelun 

toimitussuunnitelmassa 

Ohjelman edut 

Palvelun toimitussuunnitelma 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 

 Enterprise Strategy Portfolio 

Tuote Sisältyvät palvelut 

Microsoft Architect Enintään 1 600 tuntia vuodessa Microsoft Architect- ja Enterprise-

palvelun toimitustyöryhmää yhteensä 

Enterprise 

Strategy -palvelumoduulit 

Mitkä tahansa yhdeksästä Enterprise Strategy -palvelumoduulista, jotka 

on kuvattu kohdassa 2.3.2 ”Enterprise Strategy -palvelumoduulit” ja jotka 

on sovittu ja dokumentoitu asiakkaan kanssa Palvelun 

toimitussuunnitelmassa 

Ohjelman edut 

Palvelun toimitussuunnitelma 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 

Yksittäiset moduulit 

Asiakas voi ostaa mitä tahansa Enterprise Strategy -palvelumoduuleita, jotka on kuvattu kohdassa 2.3.2, 

”Enterprise Strategy -palvelumoduulit”, vaatimustensa mukaan. 

Tuote Sisältyvät palvelut 

Microsoft Architect Microsoft Architect -palveluita tuntimäärällä, joka on määritetty 

asiakkaan toimeksiantosopimuksessa 

Enterprise 

Strategy -palvelumoduulit 

Ainakin yhden kohdassa 2.3.2 ”Enterprise Strategy -palvelumoduulit” 

kuvatun Enterprise Strategy -palvelumoduulin toimitus 

toimeksiantosopimuksen mukaisesti 

 

2.3 Enterprise Strategy -ohjelma ja palvelukuvaus 

Enterprise Strategy -ohjelman kattamia aloitteita ja teknologia-alueita ovat muun muassa seuraavat:  

 ideointi ja innovaatio, jolla tunnistetaan liiketoiminta- ja teknologiatilaisuuksia, jotka parantavat 

kasvua ja houkuttelevat uusia asiakkaita 

 Mobiilityövoiman käyttöönottaminen, mukaan lukien mobiiliyhteistyö ja sosiaalinen yhteistyö, 

laitteen hallinta ja tietoturva 

 Palvelinkeskuksen ja tietoalustan modernisointi integroimalla pilviteknologioita ja -ratkaisuja 

 Suojausstrategiat ja yrityksen henkilöllisyyden hallinta 
 Microsoftin liiketoiminta- ja asiakassuhderatkaisujen suunnitteleminen ja toteuttaminen  

Hankkipa asiakas Enterprise Strategyn pakettina tai yksittäisinä palveluina, Microsoft Architect luo ja 

toimittaa Palvelun toimintasuunnitelman, joka määrittää välitavoitteet ja tavoitteet ja muodostaa 

prosessin, tiedot ja säännöt, joilla suunnitelman edistymistä seurataan. Microsoft Architect esittää 

kuukausittaisen päivityksen suunnitelman edistymisestä ja johtaa toimitusta täydentävää Microsoft-
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palvelun toimitustyöryhmää. Microsoft-palvelun toimitustyöryhmä voi sisältää resursseja Microsoft-

palveluista tai huippuluokan palvelukeskuksista. 

2.3.1 Enterprise Strategy -ohjelman palvelut 

Kun asiakas hankkii jokin edellä määritetyn paketin, seuraavat edut sisältyvät siihen koko 

sopimusjakson ajan: 

Enterprise Strategy Network: Yhteys Microsoft Architectin kautta aiheen asiantuntemukseen Microsoftin 

eri tutkimus ja kehitys -ryhmissä. 

Enterprise Strategy Library: Monipuolinen materiaalikokoelma, joka sisältää alan havaintoja ja 

vertailutestityökaluja, yritys- ja tekniikka-arkkitehtuurin sekä viittausmalleja ja -menetelmiä. 

2.3.2 Enterprise Strategy -palvelumoduulit 

Seuraavassa on lueteltu Enterprise Strategy -palvelumoduulit:  

 Arvontunnistustyöpaja: Työpaja, joka opastaa yrityksen ja tietotekniikan sidosryhmille ideointi- ja 

innovaatioprosessin sellaisten skenaarioiden tunnistamiseksi, jotka tarjoavat arvokkaita 

kasvumahdollisuuksia ja houkuttelevat uusia asiakkaita. 

 Enterprise Agreement Value Plan: Tiekartta ja suunnitelma, joiden avulla voidaan määrittää asiakkaan 

Microsoft-investoinnin liiketoiminta-arvo, mukaan lukien joukko suosituksia, joilla voidaan nopeuttaa 

näiden investointien käyttöönottoa ja soveltamista. 

 Projektiportfolion optimointi: Raportti, joka arvioi asiakkaan tietotekniikan portfolion (mukaan lukien 

ominaisuudet, tietotekniikkapalvelut ja olemassa olevan ohjelman/projektin portfolion) ja tunnistaa 

tilaisuudet käyttää Microsoftin laitteita ja palveluita rationalisoimaan tiettyjä portfolioita asiakkaan 

nykyisen liiketoimintastrategian puitteissa. 

 Sovellusportfolion optimointi: Raportti, joka perustuu asiakkaan ohjelmistosovellusportfolion 

arviointiin, työkuormaominaisuuksien analyysi ja ratkaisuarkkitehtuuri, joka antaa suosituksia 

kohdesovellusten tulevaan jakeluun, pilvessä isännöidyt sovellusvaihtoehdot mukaan lukien. 

 Yrityksen suojaus- ja henkilöllisyysstrategia: Strategisen tietoturvariskin ja tietojen arviointi, joka 

tarjoaa ohjeita, toimenpiteitä ja ratkaisuja, jotka pienentävät kyberhyökkäysten tai tietojenmenetyksen 

riskiä ja auttavat kehittämään pitkäkestoisen henkilöllisyysstrategian liiketoimintatavoitteiden tukemiseksi. 

 Arkkitehtuurivaihtoehdot ja -suositukset: Yrityksenlaajuinen arkkitehtuurin määritys- ja 

suositusasiakirja, joka käsittelee sopivia arkkitehtuurivaihtoehtoja, joita on arvioitu suhteessa ohjelmaa 

perustettaessa sovittuihin arkkitehtuuriperiaatteisiin, liiketoiminnan ja tietotekniikan standardeihin ja 

rajoitteisiin.  

 Mobiilityövoiman käyttöönottaminen: Strategia- ja arkkitehtuurivaihtoehto- ja -suositusasiakirja, 

joka kuvaa mobiilityöntekijöiden yrityssovellusten käyttöoikeusarkkitehtuuria, käyttäjähenkilöllisyyksien 

hallintaa mobiililaitteissa ja tietojen suojauksen varmistamisen.  

 Palvelinkeskuksen modernisointi: Strategiankehitys-, infrastruktuuriarkkitehtuurimääritys- ja 

ohjelmasuunnitelma palvelinkeskuksen modernisoimiseksi. Se sisältää pilvi ja infrastruktuuri palveluna -

hybridivaihtoehdon. 

 Tietoalustan modernisointi: Strategian kehitys, tietoarkkitehtuuri, tietojen luokittelu ja 

ohjelmasuunnitelma sellaisen modernin tietovarastoratkaisun toteuttamiseksi, joka voi käsitellä 

kaikenkokoisia ja -tyyppisiä tietoja mistä tahansa lähteestä. 
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 Arvon suunnittelu: Yksityiskohtainen ohjelmasuunnitelma, käyttöönotto- ja muutossuunnitelma, arvon 

pistekortti ja hallinnointisuunnitelma, jotka tukevat edellä kuvattua suositusta ja suunnitelmaa 

(Arkkitehtuurivaihtoehdot ja -suositukset). 

 Liiketoimintamallin kehitys: Liiketoiminnan arvomalli, joka perustuu ehdotetun aloitesuunnitelman 

ennustettujen kustannusten ja mitattavissa olevien etujen talousanalyysiin. 

 Käyttöönoton ja muutoksen hallinta: Käyttöönotto- ja muutossuunnitelman toteuttaminen (mukaan 

lukien viestintäsuunnitelma, valmius-/koulutussuunnitelmat ja tukisuunnitelmat) sekä käyttöönoton 

valvonnan, raportoinnin ja riskien pienentämistä ainakin yhdelle asiakkaan aloitteelle. 

 Arvon hallinta: Raportti, joka mittaa ja seuraa aloitteen edistymistä muodostettuihin 

suorituskykyilmaisimiin ja sen sisäisiin mittausjärjestelmiin verrattuna (eli sitoumuksiin, pistekortteihin ja 

liiketoiminnan arviointeihin). 

 Ohjelman hallinta, riskien ja säädöstenmukaisuuden hallinta: Ohjelman tilan valvonta ja raporttien 

toimittaminen määritettyihin hallintarakenteisiin (esimerkiksi ohjausryhmille ja tarkastuslautakunnille) 

helpottamaan tehokasta päätöksentekoa ohjelman koko elinkaaren ajan. 

2.4 Vastuuvapautukset ja rajoitukset 

Microsoftin palveluiden tarjonta perustuu seuraaviin vastuuvapautuksiin ja rajoituksiin: 

 Konsultointipalvelut koostuvat pelkästään neuvonnasta, joka koskee ainoastaan asiakkaan 

suorittamaa Microsoftin teknologioiden käyttöönottoa ja käyttöä. 

 Asiakas itse valitsee harkintansa mukaan, noudattaako hän Microsoftin neuvoja, opastusta ja 

suosituksia vai ei. 

 Konsultointipalvelut eivät sisällä tuotteiden käyttöoikeuksia, vaan ne on hankittava erikseen. 

 Microsoft ei anna mitään takuuta tuloksille, joita asiakas voi saavuttaa noudattamalla 

Microsoftin neuvoja, opastusta tai suosituksia. 

 Konsultointipalvelut eivät sisällä tuotteen käyttöönottoa, ongelmanratkaisua tai 

viankorjaustukea, muun kuin Microsoftin koodin arviointia tai muuta teknistä tai 

arkkitehtuurista konsultointia kuin edellä on kuvattu. 

 Muun kuin Microsoftin lähdekoodin osalta Microsoftin palvelut rajoittuvat vain binaaridatan 

analysointiin, kuten prosessivedoksiin tai verkon valvonnan jäljityksiin. 

 Kun kumpikin osapuoli sopii Microsoft Architectien tai palvelun toimitustyöryhmän resurssien 

käynnistä asiakkaan tiloissa eikä niitä ole maksettu etukäteen, asiakasta laskutetaan 

kohtuullisista matka- ja majoituskustannuksista. 

2.5 Asiakkaan vastuut 

Konsultoinnin ja Microsoftin velvoitteiden suorittamisen onnistuminen riippuu asiakkaan osallistumisesta 

palvelun koko keston aikana, mikä voi sisältää seuraavat: 

 Asiakkaan edustajien, tietotekniikkahenkilöstön ja resurssien, kuten laitteiston, ohjelmiston, 

Internet-yhteyden ja toimistotilojen, saatavuus. 

 Palvelun toimitustyöryhmän pyytämien tarkkojen ja täydellisten tietojen toimittaminen 

nopeasti. 

 Pääsy asiakkaan organisaatiota koskeviin tietoihin. 
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 Asiakkaan määriteltyjen vastuiden nopea ja tehokas täyttäminen. 

 Asiakkaan johdon oikea-aikaiset päätökset ja hyväksynnät. 

 Asiakkaan työntekijöille tai alihankkijoille aiheutuneiden matkojen ja kustannusten maksu. 
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3 Tukipalvelut 
3.1 Hankintatapa 

Premier-tuki on hankittavissa yksittäisten palveluiden paketteina. Saatavilla olevat paketit on kuvattu alla. 

Palvelu  Määritelmä 

Yrityksenlaajuiset paketit Yhdistelmä palveluita, jotka tukevat kaikkia asiakkaan organisaatiossa 

käytössä olevia kaupallisia tuettuja Microsoftin tuotteita. Saatavilla on 

muunneltavia ja kiinteitä pakettivaihtoehtoja. 

Kehittäjään keskittyvät 

paketit 

Premier Support kehittäjille on kehitykseen painottuva palveluvaihtoehto, 

jonka avulla asiakkaan henkilöstö voi luoda, ottaa käyttöön ja tukea 

Microsoft-käyttöympäristöön luotuja sovelluksia. 

Laajennetun ratkaisun 

paketit 

Tukipalveluiden paketti, joka kattaa tietyn Microsoftin tuotteen tai 

asiakkaan tietotekniikkajärjestelmän.  

 

Selite:  osoittaa kohteita, jotka voivat olla lueteltuna asiakkaan toimeksiantosopimuksessa.  

3.2 Pakettikuvaukset 

3.2.1 Yrityksenlaajuiset paketit 

Yrityksenlaajuisen paketin vaihtoehdot ovat: Määritettävä (räätälöidään asiakkaan vaatimuksia 

vastaavaksi), kiihdyttävä (valmiiksi määritetty palveluiden ryhmä, joka on suunniteltu vastaamaan tiettyä 

tarvetta) tai kiinteä paketti (valmiiksi määritetyt palvelut, joilla on määritetty kesto). 

Muunneltava paketti 

Tukipaketti mukautetaan asiakkaan vaatimuksia vastaavaksi alla luetelluista tuotteista. 

Tuote Saatavilla olevat palvelut 

Ennakoivat palvelut Kohdassa 3.3.1 ”Ennakoivat palvelut” kuvatut palvelut voidaan sisällyttää 

asiakkaan tukipakettiin 

Palvelun toimituksen 

hallinta 

Sisältyy kaikkiin paketteihin. 

Toimitusmalli ja palvelutaso mukautetaan kohdan 3.3.2 ”Palvelun 

toimituksen hallinta” mukaisesti 

Reagoivat palvelut Kohdassa 3.3.3 ”Reagoivat palvelut” kuvatut palvelut voidaan sisällyttää 

asiakkaan tukipakettiin 

Parannetut palvelut Asiakkaan tukipakettiin voidaan sisällyttää muita palveluita, jotka on 

kuvattu kohdassa 3.4 ”Parannetut palvelut” 
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 Kiihdyttävä paketti 

Tukipaketti, joka koostuu valmiiksi valituista palveluista, jotka on suunniteltu täyttämään tavalliset 

tukitarpeet. 

Tuote Saatavilla olevat palvelut 

Ennakoivat palvelut Kohdassa 3.3.1 ”Ennakoivat palvelut” kuvatut palvelut on valittu valmiiksi 

kiihdyttävään pakettiin. 

Palvelun toimituksen 

hallinta 

Sisältyy kaikkiin paketteihin. 

Toimitusmalli ja palvelutaso mukautetaan kohdan 3.3.2 ”Palvelun 

toimituksen hallinta” mukaisesti 

Reagoivat palvelut Tiettyihin kiihdyttäviin paketteihin voidaan sisällyttää palvelut, jotka ovat 

kohdassa 3.3.3 ”Reagoivat palvelut”. 

Parannetut palvelut Kiihdyttävään pakettiin voidaan sisällyttää muita palveluita, jotka on 

kuvattu kohdassa 3.4 ”Parannetut palvelut” 

 

Kiinteä paketti 

Tukipalveluiden perustason valmis paketti, jolla on yhden vuoden sopimusjakso. 

 Premier Core 

Tuote Sisältyvät palvelut 

Ennakoivat palvelut Yksi ”Riskin ja kunnon arviointiohjelma palveluna”. 

Palvelun toimituksen 

hallinta 

Sisältää palvelun ydintason, joka toimitetaan varantomallilla, joka on 

kuvattu kohdassa 3.3.2 ”Palvelun toimituksen hallinta”. 

Reagoivat palvelut Enintään 20 tuntia ”ongelman ratkaisutukea”. 

 

3.2.2 Parannetut ratkaisut 

Parannetut ratkaisupaketit kattavat tietyn Microsoft-tuotteen tai asiakkaan tietotekniikkajärjestelmän. 

Saatavilla olevat palvelut on lueteltu alla. 

Tuote Kuvaus 

Premier Mission Critical Tarjoaa korkean tukitason määritetylle Microsoft-tuotteiden joukolle, 

jotka sisältyvät toiminnalle tärkeisiin liiketoimintaratkaisuihin. Tämä on 

esitelty kohdassa 3.5.1 ”Premier Mission Critical”. 

 

3.3 Palvelukuvaus 

Premier-tukipaketin muodostavat tuotteet on kuvattu tässä kohdassa. 
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3.3.1 Ennakoivat palvelut 

Ennakoivat palvelut auttavat estämään ongelmia Microsoft-ympäristössä, ja ne yleensä ajoitetaan ennen 

palvelun toimittamista resurssien saatavuuden varmistamiseksi. 

Arviointipalvelut 

arviointipalvelut, joilla arvioidaan asiakkaan infrastruktuuri tai tukidokumentaatio ja tunnistetaan 

parannustilaisuuksia 

 Kuntotarkastus: Asiakkaan Microsoft-teknologian toteutuksen tarkistaminen verrattuna 

suositeltuihin käytäntöihin. Microsoftin teknikko suunnittelee kuntotarkastustapaamisen asiakkaan 

kanssa, suorittaa tarkastuksen, analysoi tiedot ja toimittaa tarkastuksen valmistuttua raportin. 

 Riskin ja kunnon arviointiohjelma: Asiakkaan Microsoft-teknologian toteutuksen 

automaattinen arviointi, jossa Microsoftin teknikko kerää tiedot asiakkaan toimitiloissa. Microsoft 

analysoi kerätyt tiedot ja toimittaa asiakkaalle raportin havainnoistaan ja korjaussuosituksistaan. 

 Riskin ja kunnon arviointiohjelma palveluna (RAP palveluna): Asiakkaan Microsoft-

teknologian toteutuksen automaattinen arviointi, jossa tiedot kerätään etäyhteydellä. Microsoft 

analysoi kerätyt tiedot ja toimittaa asiakkaalle raportin havainnoistaan ja korjaussuosituksistaan. 

 Riskin ja kunnon arviointiohjelma palveluna plus (RAP palveluna plus): Asiakkaan 

Microsoft-teknologian toteutuksen automaattinen arviointi, jossa Microsoftin teknikko kerää 

tiedot asiakkaan toimitiloissa. Microsoft analysoi kerätyt tiedot, toimittaa asiakkaalle raportin 

havainnoistaan ja korjaussuosituksistaan ja toimittaa järjestelmän optimointityöpajan. 

 Offline-arviointi: Asiakkaan Microsoft-teknologian toteutuksen automaattinen arviointi, jossa 

Microsoftin teknikko kerää tiedot asiakkaan toimitiloissa. Microsoft analysoi kerätyt tiedot 

toimitiloissa olevilla työkaluilla ja toimittaa asiakkaalle raportin havainnoistaan ja 

korjaussuosituksistaan. 

 Tietoturvan arviointiohjelma: Tekniikan ja prosessien arviointi koskien pääsyoikeuksien 

myöntämistä asiakkaan tietotekniikkaympäristöön. Palvelun päättyessä asiakas saa raportin, joka 

sisältää Microsoftin analyysin tunnistetuista tietoturvariskeistä ja ohjeet riskiprofiilin pienentämiseksi. 

Koulutuspalvelut 

Koulutuspalvelut auttavat parantamaan asiakkaan tukihenkilöstön teknisiä ja toiminnallisia taitoja. 

 Liitukeskustelut: Tavallisesti yhden päivän luentoja, jotka toimitetaan luento- ja 

esitysmuodossa ja jotka koskevat tuote- ja tukiaiheita. Palvelun toimittaa Microsoftin teknikko 

joko henkilökohtaisesti tai verkon kautta. 

 Tilaukset tarvittaessa: Tilaus myöntää asiakkaalle käyttöoikeuden Microsoft-teknikoiden 

kehittämän työpajakirjaston online-koulutusmateriaaliin. Tilaukset myydään paikkakohtaisesti. 

 Verkkolähetykset: Microsoftin isännöimät koulutusistunnot, jotka toimitetaan yleisöille 

Internetin välityksellä. Verkkolähetykset ostetaan osallistujakohtaisesti tai organisaatiolle 

dedikoituna toimituksena toimeksiantosopimuksessa määritetyllä tavalla.  

 Työpajat: Kehittyneen tason käytännönläheiset tekniset koulutusistunnot, jotka on saatavilla 

useille eri tuki- ja Microsoft-teknologia-aiheille. Palvelun toimittaa Microsoft-teknikko 

henkilökohtaisesti tai verkon kautta. Työpajat ostetaan osallistujakohtaisesti tai organisaatiolle 

dedikoituna toimituksena toimeksiantosopimuksessa määritetyllä tavalla. Työpajoja ei saa 

tallentaa ilman Microsoftin kirjallista lupaa. 
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Toimintapalvelut 

Toimintapalveluiden avulla asiakas voi hallita ihmisiin, prosesseihin ja teknologiaan liittyviä ongelmia ja 

riskejä liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi. 

 Laboratoriopalvelut: Jos ne ovat maantieteellisesti asiakkaan saatavilla, Microsoft voi tarjota 

asiakkaan käyttöön laboratoriotilat auttaakseen asiakasta Microsoftin tuotteiden 

tuotekehityksessä, vertailussa, testauksessa, prototyypityksessä ja siirtotoiminnassa. 

 Käyttöönoton kiihdytys: Suora yhteys Microsoftin teknikkoon, joka antaa asiakkaalle apua 

käyttöönottoon tai siirtymiseen. Tämä voi sisältää apua suunnittelussa ja konseptin arvioinnin tai 

tuotannon työkuorman vahvistaminen Microsoft-tuotteilla. 

 Ennakoiva valvonta: Teknisen toiminnan valvontatyökalujen ja asiakkaan palvelinongelman 

hallintaprosessien säätämistä koskevien suositusten toimitus. Tämä palvelu auttaa asiakasta 

luomaan häiriötilannematriiseja, suorittamaan suuren ongelman arviointeja ja luomaan kestävän 

teknikkotyöryhmän mallin. 

 Ennakoivat toimintaohjelmat: Asiakkaan toimintaprosessien läpikäynti yhdessä asiakkaan 

henkilöstön kanssa suhteessa Microsoftin suositeltuihin käytöntöihin, jotka perustuvat ITILiin (IT 

Infrastructure Library) ja MOFiin (Microsoft Operations Framework). 

 Korjaaminen yhdessä asiakkaan kanssa: Suora yhteys Microsoftin teknikkoon, joka yhdessä 

asiakkaan kanssa korjaa ongelmat, jotka on tunnistettu arviointipalvelun aikana. Kunkin tehtävän 

kesto määritetään toimeksiantosopimuksessa päivinä ja toimitetaan yhteistyössä asiakkaan 

teknikkohenkilöstön kanssa. 

 

 Mukautetut ennakoivat palvelut 

Toimeksianto Microsoftin henkilöstön kanssa, joka asiakkaan ohjauksessa toimittaa joko 

henkilökohtaisesti tai verkossa palveluita, joita ei ole muutoin kuvattu tässä asiakirjassa. Nämä 

toimeksiannot mitataan ja laskutetaan päivinä. 

Mukautetun ennakoivan palvelun pääpainopistealueet ovat: 

 Arviointipalvelut  

 Koulutuspalvelut 

 Toimintapalvelut  

 Tuen avunanto 

Jos ne ovat saatavilla, ennakoivia palveluita voidaan myydä tuen avunannon tunteina. Nämä tunnit 

voidaan vaihtaa edellä kuvattuihin ennakoiviin palveluihin Microsoft-palveluedustajan toimittamilla 

hinnoilla. Kun ennakoiva palvelu on ajoitettu, Microsoft vähentää asiakkaan saldosta tuen avunannon 

tuntimäärän pyöristettynä ylöspäin lähimpään tuntiin kattamaan palvelun päivittäisen hinnan tai kiinteän 

hinnan arvon. Jos asiakas tilaa tietyntyyppisen Tuen avunantopalvelun ja hän haluaa vaihtaa sen toiseen, 

asiakas voi soveltaa jo hankittuja tunteja soveltuvin osin ja Palvelun toimitusta johtavan henkilön 

suostumuksella vaihtoehtoiseen palveluun. 
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3.3.2 Palvelun toimituksen hallinta 

 Palvelun toimituksen hallinta 

Kaikkia Premier Support -paketteja koordinoi Palvelun toimituksen hallinnan päällikkö (SDM). Joillakin 

alueilla tätä roolia kutsutaan myös nimellä Teknien tilinhallinnan päällikkö (TAM) tai Tukitilin hallinnan 

päällikkö. Premier Support kehittäjille -palvelussa Asiakkaan palvelun toimituksen hallintaa voidaan 

tarkentaa toimitusmallin, palvelutason ja asiakkaan Microsoft-tuotevalikoiman mukaan. Jos 

toimeksiantosopimus ei toisin määritä, toimitusmalli on Määritetty, palvelutaso on Ydin ja tuotevalikoima 

on Tuki asiakkaan tiloissa. 

Toimitusmalli 

Tuote Määritelmä 

Varanto Suorittajana toimii etäsijainnissa olevien henkilöiden ryhmä 

Nimetty Toimitetaan osa-aikaisena joko toimitiloissa tai etänä. Palvelun suorittaa nimetty 

henkilö, joka palvelee myös muita Microsoft Premier Support -asiakkaita 

Varattu Palvelun toimittaa joko toimitiloissa tai verkossa nimetty henkilö, joka keskittyy 

vain yhteen Microsoft Premier Support -asiakkaaseen 

Palvelutaso 

Tuote Määritelmä 

Ydin Sisältää yleisen koordinoinnin sekä palvelun esittelyn, palvelun toimituksen 

suunnittelun, palvelun arvioinnit, kriittisen tietoturvan neuvonnan, 

häiriötilanteen hallinnan ja kriisinhallinnan 

Standard Sisältää kaikki ydinpalvelut sekä alkuarvioinnin ja korjaussuunnitelmat 

Laajennettu Sisältää kaikki Standard-palvelut sekä tietoisuuden Microsoftin tuote- tai Online-

palvelujen elinkaaresta, häiriötilanteiden suuntausanalyysin ja neuvonannon 

sekä prosessiopastuksen 

Tuotevalikoima 

Toimeksiantosopimuksissa, joissa on palvelun toimituksen hallinnan laajennettu taso, on saatavilla 

lisävaihtoehto. Palvelun toimituksen hallinta voidaan mukauttaa keskittymään asiakkaan toimitiloissa 

käyttöönotettuihin tuotteisiin (Tuki asiakkaan tiloissa) ja/tai Microsoftin hallinnoimiin tilauspalveluihin 

(online-palvelut). Online-palvelut sisältävään sopimukseen sisältyvät online-tuotteet määritetään 

asiakkaan toimeksiantosopimuksessa. 

Tuote Määritelmä 

Tuki asiakkaan 

tiloissa 

Palvelun toimituksen hallinta keskittyy asiakkaan toimitiloissa käyttöönotettuihin 

tuotteisiin. 

Online-palvelut 

sisältävä sopimus 

Palveluntoimituksen hallinta keskittyy tilauspalvelun hallintaan ja sisältää alla 

kuvatut sopimukseen sisältyvät online-lisätuotteet. Tämä vaihtoehto on tällä 

hetkellä saatavilla Microsoft Azure- ja/tai Office 365 -tilauksille. 
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Seuraavat palvelut ovat saatavilla kaikille asiakkaille, jotka hankkivat palvelun toimituksen hallinnan. 

Palvelun esittely: Premier Support -palveluiden yleiskuvaus, jossa on ohjeet ennakoivien 

palveluiden valitsemiseen ja suunnitteluun sekä esittely, miten kirjataan avustetut reagoivan 

palvelun pyynnöt ja käytetään saatavilla olevia työkaluja. 

Palvelun toimitussuunnitelma: Asiakkaan Premier Support -palveluiden perusta, joka sisältää 

mukautetun palvelusuunnitelman, joka on luotu yhdessä asiakkaan työryhmän kanssa 

määrittämään, miten ja milloin palveluita käytetään. Microsoft valvoo ja säätää asiakkaan palvelun 

toimitussuunnitelmaa asiakkaan tarpeiden mukaan koko sopimuskauden ajan. 

Palvelutarkistukset: Microsoft tarkistaa jatkuvasti menneen ajanjakson palveluita, ilmoittaa 

asiakkaalle toimitetuista ja parannetuista palveluista, tarkistaa asiakkaan palautteen ja keskustelee 

mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä tai tarkistuksista. Nämä tarkistukset voivat koostua 

tavallisista tilaraporteista ja virtuaalisista tai asiakkaan tiloissa tapahtuvista tilakokouksista (jos 

matkustaminen asiakkaan tiloihin on valtuutettu). Saatavilla on myös palvelun arvioinnin 

mukauttaminen, mutta tämä saattaa kuitenkin vaatia lisähankinnan riippuen asiakkaan ostamiin 

palveluihin sisältyvän palveluiden toimituksen hallinnan tasosta. Online-palvelut sisältävän 

sopimuksen toimeksiantosopimuksissa SDM antaa asiakkaalle lisätietoja asiakkaan tilaamista 

online-palveluista, kuten asiakkaan tavallisten palvelupyyntöjen, palvelutapausten ja yleisen 

käytettävyysajan tilan. 

Tärkeän turvallisuuteen liittyvän tuen neuvontapalvelu: Ilmoitus tärkeistä Microsoft Security 

Bulletin -tietoturvatiedotteista. Jos asiakkaalla on nimetty tai varattu SDM-palvelu, asiakkaan SDM 

auttaa asiakasta arvioimaan näiden tietojen vaikutusta asiakkaan tietotekniikkainfrastruktuuriin. 

Häiriötilanteiden hallinta: SDM valvoo tuen häiriötilanteita edistääkseen niiden ajantasaista 

ratkaisemista ja tuen toimittamisen laadukkuutta. Online-palvelut sisältävän sopimuksen 

toimeksiantosopimuksissa tämä sisältää palvelun häiriötilanteen hallinnan, jossa SDM yhdessä 

asiakkaan kanssa luo hallitun häiriötilannevastesuunnitelman (MIRP), osoittaa ensisijainen 

yhteystiedon häiriötilanteen aikaisia tilapäivityksiä varten sekä mahdollistaa pääsyyn analyysin 

häiriötilanteen jälkeisellä arvioinnilla (PIR), kun häiriötilanne on tapahtunut. 

Kriisinhallinta: Asiakkaan SDM:n sekä vakavien tilanteiden hallunnan päällikön 

ympärivuorokautinen häiriötilanteen omistus ja viestintä asiakkaalle tilanteissa, joissa vaikutus on 

merkittävä asiakkaan liiketoiminnalle. 

Seuraavat lisäpalvelut ovat saatavilla asiakkaille, jotka hankkivat palvelun toimituksen hallinnan Standard-

tason: 

Alkuarviointi: Tunnistusarviointi, jolla tunnistetaan asiakkaan tietotekniikkatoimintojen 

palvelutarpeet ja joka auttaa muodostamaan toteuttamiskelpoisen suunnitelman, jolla 

saavutetaan tietotekniikkatoimintojen haluttu tila. Online-palvelut sisältävän sopimuksen 

toimeksiantosopimuksissa SDM analysoi tilojen infrastruktuurin, joka vaaditaan yhdistämään 

käyttäjät online-palveluun. Lisäksi SDM yhdessä asiakkaan henkilöstön kanssa dokumentoi riskit, 

jotka voivat vaikuttaa yhteyden muodostamiseen, ja ehdottaa mahdollisia korjaustoimia. 

Korjaussuunnitelmat: Parannustoimenpiteet, joihin ryhdytään suoritettujen ennakoivien 

arvioiden yhteydessä tehtyjen löydösten perusteella. Nämä löydökset dokumentoidaan palvelun 

toimitussuunnitelmaan parannusneuvoiksi ja niihin liittyviksi korjauksiksi. Seuranta tapahtuu 

aikataulutettujen palvelutarkistusten avulla. 
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 Toimitiloissa tapahtuvan palvelun toimituksen hallinta: SDM:n toimitilavierailut ovat 

saatavilla ja saattavat edellyttää lisämaksua kultakin vierailukerralta. Palvelu määräytyy Microsoftin 

resurssien saatavuuden mukaan. 

Seuraavat lisäpalvelut ovat saatavilla asiakkaille, jotka hankkivat palvelun toimituksen hallinnan 

laajennetun tason: 

Tietoisuus Microsoftin tuotteiden tai Online-palveluiden elinkaaresta: Säännölliset raportit 

Microsoftin organisaation tapahtumista ja neuvoja Microsoftin tuotteiden elinkaaren tai tiekartan 

päivityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asiakkaan organisaatioon tai olla hyödyllisiä sille. Online-

palvelut sisältävän sopimuksen toimeksiantosopimuksissa SDM toimittaa kuukausittaisen (tai 

tarpeen mukaan julkaistavan) ilmoituksen asiakkaan online-palveluiden päivityksistä ja 

suunnitelluista käyttökatkoista. 

Häiriötilanteiden suuntausanalyysi ja neuvonanto: Ongelmatilannehistorian tarkistukset, joissa 

keskitytään sellaisten liiketoimintaan voimakkaasti vaikuttavien Microsoftille ilmoitettujen 

häiriötilanteiden henkilö-, prosessi- ja teknologianäkökohtiin, joihin liittyy tuettua Microsoftin 

teknologiaa. Tarkistuksen tuloksena on toiminnan parannustoimia, henkilöstön valmiutta tai 

teknologiamuutoksia koskevia suosituksia, joissa keskitytään auttamaan asiakasta alentamaan 

tietotekniikkaoperaatioiden kustannuksia. 

Prosessiopastus: Toimittaa perustietoja Tietotekniikkainfrastruktuurikirjastoon (ITIL), Microsoftin 

toimintapuitteisiin (MOF) ja/tai sovelluksen elinkaaren hallintaan (ALM) liittyvistä suositelluista 

käytännöistä. 

Seuraavat lisäpalvelut ovat saatavilla asiakkaille, jotka hankkivat palvelun toimituksen hallinnan 

laajennetun tason ja valitsevat Online-palvelut sisältävän sopimuksen tuotevalikoiman: 

Palvelun häiriötilanteiden hallinta: SDM auttaa ennen palvelun häiriötilannetta, sen aikana ja 

sen jälkeen ylläpitämällä tai toimittamalla seuraavat tuotokset tarpeen mukaan. SDM yhdessä 

asiakkaan kanssa luo hallitun häiriötilannevastesuunnitelman (MIRP), joka luo 

viestintäprotokollan ja -suunnitelman palvelin häiriötapauksia varten. Tämä suunnitelma sisältää 

palvelun poikkeustapauksessa käytettävät reagointiaikajanan, sidosryhmät ja yhteystiedot. SDM 

toimittaa häiriötilanteen jälkeisen arvioinnin (PIR), jossa on Microsoftin vastuulla olevan palvelun 

keskeytymisen pääsyyn analyysin. PIR sisältää myös yhteenvedon sen vaikutuksesta 

palvelutasosopimukseen. 

Palvelun tilauksen hallinta: SDM auttaa sellaisten ongelmatilanteiden eskaloimisessa, jotka 

liittyvät asiakkaan online-palvelutilauksiin, ja antaa vastauksia laskutusta, tilin varausta ja 

palvelutasosopimushyvitystä koskeviin kysymyksiin. 

3.3.3 Reagoivat palvelut 

Reagoiviin palveluihin saattaa sisältyä seuraavien palveluiden yhdistelmiä: 

 Ongelmanratkaisutuki: Avunanto ongelmiin, joiden yhteydessä ilmenee erityisiä häiriöitä Microsoftin 

tuotteiden käytön yhteydessä, kun voidaan kohtuudella osoittaa, että ongelmat johtuvat Microsoftin 

tuotteista. Vakavuusmääritelmät, arvioidut alkuperäiset vasteajat ja lähetysvaatimukset on kuvattu 

kohdassa ”Taulukko: Häiriötilannevaste.” 

Ongelmanratkaisutuki veloitetaan tuntimääränä, joka vähennetään toimeksiantosopimuksessa 

määritetystä valmiiksi maksetusta tuntimäärästä. Jos Microsoft päättää, että ongelma johtui 

ohjelmavirheestä, ongelmanratkaisutukitunteja ei vähennetä. Jos asiakkaan valmiiksi maksetut tunnit 

kuluvat loppuun tiettyä ongelmaa korjattaessa, Microsoft veloittaa asiakasta jälkikäteen ja asiakkaan on 
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hankittava lisää ongelmanratkaisutukitunteja, ennen kuin Microsoft vastaa muihin häiriötilanteisiin. 

Asiakkaan pyynnöstä Microsoft toimii yhdessä kolmannen osapuolen ohjelmistotoimittajien kanssa 

ratkaistakseen monimutkaisia usean toimittajan tuotteiden yhteentoimivuusongelmia. Kolmannen 

osapuolen vastuulla on kuitenkin toimittaa tukea omalle tuotteelleen. 

Ongelmanratkaisutuki toimitetaan tarpeen tullen kaikille Office 365- ja Microsoft Azure -tilauksille. 

Hankittuja ongelmanratkaisutukitunteja ei vähennetä häiriötilanteista, jotka koskevat näitä teknologioita. 

Häiriötilanteen vakavuusasteen perusteella määritetään Microsoftin vastetasot, alkuperäiset arvioidut 

vasteajat ja asiakkaan vastuut. Asiakas on Microsoftin kanssa neuvotellessaan vastuussa alustavan 

vakavuusasteen asettamisesta, ja asiakas voi pyytää vakavuusasteen muuttamista häiriötilanteen aikana. 

Taulukko: Häiriötilannevaste 

Vakavuus ja tilanne Microsoftin odotettavissa 

oleva vaste 

Asiakkaan odotettavissa 

oleva vaste 

Vakavuusaste 1 

Kriittinen vaikutus 

liiketoimintaan: 

 Täydellinen liiketoiminnan 

ydinprosessin menettäminen, jolloin 

työskentelyä ei voida kohtuullisesti 

jatkaa 

 Vaatii välitöntä huomiota. 

 Ensimmäinen puhelinvaste 

enintään yhden tunnin 

kuluessa 

 Microsoftin resurssit 

asiakkaan toimitiloissa 

mahdollisimman pian. 

 Osoitetaan vakavien 

tilanteiden hallinnasta 

vastaava henkilö1 

 Jatkuva työ ympäri 

vuorokauden2 

 Microsoftilla nopea 

eskalointi tuotetiimeille 

 Ilmoitus toimeenpaneville 

johtohenkilöille. 

 Ilmoitus asiakkaan 

toimeenpaneville 

johtohenkilöille 

 Asianmukaisten resurssien 

osoittaminen jatkuvien 

ympärivuorokautisten 

toimien ylläpitoa varten2 

 Nopea pääsy käyttämään 

muutoshallinnan 

asiantuntijan palveluita ja 

muutoshallinnan 

asiantuntijan nopea vaste 

 Vain puhelimitse esitettävä 

pyyntö 

Vakavuusaste A 

Vakava vaikutus 

liiketoimintaan: 

 Palveluiden huomattava 

menettäminen tai heikkeneminen 

 Vaatii huomiota yhden tunnin 

kuluessa. 

 Ensimmäinen puhelinvaste 

enintään yhden tunnin 

kuluessa 

 Microsoftin resurssit 

asiakkaan toimitiloissa 

tarpeen mukaan 

 Osoitetaan vakavien 

tilanteiden hallinnasta 

vastaava henkilö1 

 Jatkuva työ ympäri 

vuorokauden2 

 Ilmoitus toimeenpaneville 

päälliköille. 

 Asianmukaisten resurssien 

osoittaminen jatkuvien 

ympärivuorokautisten 

toimien ylläpitoa varten2 

 Nopea pääsy käyttämään 

muutoshallinnan 

asiantuntijan palveluita ja 

muutoshallinnan 

asiantuntijan nopea vaste 

 Ilmoitus johdolle 

 Vain puhelimitse esitettävä 

pyyntö 

Vakavuusaste B 

Kohtalainen vaikutus 

liiketoimintaan: 

 Ensimmäinen puhelinvaste 

enintään kahden tunnin 

kuluessa 

 Microsoftin toimia 

vastaavien resurssien 

varaaminen 
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Vakavuus ja tilanne Microsoftin odotettavissa 

oleva vaste 

Asiakkaan odotettavissa 

oleva vaste 

 Palveluiden kohtalainen 

menettäminen tai heikkeneminen, 

mutta työskentelyä voidaan 

kohtuullisesti jatkaa rajoitetulla 

tavalla 

 Vaatii huomiota kahden työtunnin 

kuluessa4 

 Toimet ainoastaan 

työaikana3,4 

 Pääsy käyttämään 

muutoshallinnan 

asiantuntijan palveluita ja 

muutoshallinnan 

asiantuntijan vaste neljän 

työtunnin kuluessa 

 Puhelimitse tai verkossa 

esitettävä pyyntö 

Vakavuusaste C 

Vähäinen vaikutus liiketoimintaan: 

 Pääasiallinen toimivuus vähäisin 

palvelua koskevin estein tai esteettä 

 Vaatii huomiota neljän työtunnin 

kuluessa4 

 Ensimmäinen puhelinvaste 

enintään neljän tunnin 

kuluessa 

 Toimet ainoastaan 

työaikana4 

 Tapauksen omistajan 

oikeelliset yhteystiedot 

 Vastaus 24 tunnin kuluessa 

 Puhelimitse tai verkossa 

esitettävä pyyntö 

1 Vakavien tilanteiden hallinnasta vastaavien henkilöiden tehtävänä on auttaa edistämään ongelmien pikaista ratkaisua sitoutumalla tapaukseen, eskaloimalla, käyttämällä 

tapaukseen sopivia resursseja ja koordinoimalla sitä asianmukaisesti. 

2 Microsoftin on ehkä laskettava vakavuusastetta, jos asiakas ei voi toimittaa riittäviä resursseja tai vasteita, jotta Microsoft voi jatkaa ongelmanratkaisutoimia. 

3 Ympärivuorokautinen toiminta vakavuusasteelle B on tällä hetkellä saatavilla Kanadassa, Keski- ja Etelä-Amerikassa, Karibianmeren alueella, Isossa-Britanniassa ja 

Yhdysvalloissa, ellei asiakas kieltäydy ympärivuorokautisesta toiminnasta. Saat lisätietoja SDM:ltä. 

4 Työajaksi määritetään yleensä kello 09.00–17.30 paikallista aikaa pyhäpäivät ja viikonloput pois lukien. Työaika voi vaihdella maan mukaan. 

 

 Paikan päällä tarjottava tuki: Reagoiva paikan päällä tarjottava tuki tarjoaa apua asiakkaan 

toimitiloissa. Tämä palvelu on saatavilla Microsoftin resurssien saatavuuden mukaan, ja siitä saatetaan 

periä lisämaksu jokaisesta vierailusta toimitiloissa. 

 Kehitystuen avunanto: Auttaa luomaan ja kehittämään sovelluksia, jotka integroivat Microsoft-

tekniikkaa Microsoft-käyttöympäristössä, erikoistuen Microsoftin kehitystyökaluihin ja -tekniikoihin ja 

myydään toimeksiantosopimuksessa ilmoitettuna tuntimääränä. 

 Neuvontapalvelut: Puhelinpohjainen tuki lyhyissä (yleensä enintään kuusi tuntia) ja 

ennaltasuunnittelemattomissa häiriötilanteissa tietotekniikka-ammattilaisille ja kehittäjille. 

Neuvontapalveluihin voi sisältyä neuvontaa, opastusta, syyn analysointia ja tiedonsiirtoa, jonka 

tarkoituksena on auttaa asiakasta ottamaan Microsoftin teknologia käyttöön tavoilla, joilla vältetään 

tavallisia tukea vaativia ongelmia ja vähennetään järjestelmäkatkosten todennäköisyyttä. 

Neuvontapalvelut myydään tuntimääränä, joka on ilmoitettu asiakkaan toimeksiantosopimuksessa. 

3.4 Parannetut palvelut 

Tässä kohdassa kuvatut tuotteet ovat saatavilla Premier Support -paketin täydennyksinä, laajennuksina ja 

muokkauksina lisämaksusta. 

3.4.1 Määritetty tukitekniikka 

 Määritetty tukitekniikka: Käytännöllinen ennaltaehkäisevä apu, joka on saatavilla tavalliseen 

työaikaan, tukemaan tiettyjä Microsoft-tuotteita ja -teknologioita, jotka on sovittu asiakkaan kanssa ja 

lueteltu asiakkaan toimeksiantosopimuksessa. Määritetty tukitekniikka -palvelut ostetaan tuntimääränä 

etukäteen, ja Microsoft vähentää käytetyt tunnit asiakkaan tililtä. Määritetty tukitekniikka -resurssit 

varataan, priorisoidaan ja määritetään osapuolten välisen sopimuksen mukaan. Tämä sopimus laaditaan 

toimeksiannon aloituskokouksessa ja dokumentoidaan osaksi palvelun toimitussuunnitelmaa. 
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Määritetty tukitekniikka -palveluissa keskitytään seuraaville alueille: 

 Auttaa asiakasta kehittämään ja toteuttamaan strategioita tulevien häiriötilanteiden 

ehkäisemiseksi ja asiakkaan käyttämien Microsoftin teknologioiden saatavuuden 

parantamiseksi. 

 Auttaa toistuvien häiriötilanteiden perussyyn määrittämisessä ja antaa suosituksia 

määritettyjen Microsoftin teknologioita koskevien tulevien häiriöiden ehkäisemiseksi. 

 Ylläpitää perusteellisia tietoja asiakkaan nykyisistä ja tulevista liiketoimintavaatimuksista ja 

tietoteknisen ympäristön kokoonpanosta. 

 Dokumentoi ennakoivasti Premier Support -palveluun liittyvien tuotteiden (esimerkiksi 

tuettavuutta koskevien tarkistusten, kuntotarkastusten, työpajojen ja riskinarviointiohjelmien) 

käyttöä koskevia suosituksia. 

 Auttaa asiakasta yhdenmukaistamaan käyttöönotto- ja operaatiotoimintansa Microsoftin 

tekniikoita varten suunnittelemiensa ja nykyisten toteutustensa kanssa. 

 Parantaa asiakkaan tukihenkilöstön teknisiä ja toiminnallisia taitoja. 

 Rohkaisee ja avustaa asiakaskohtaisten asiakirjojen laadinnassa ja ylläpidossa muun muassa 

asiakkaan ympäristökokoonpanon, virhetilanteista toipumisen ja verkon topologian 

tukemiseen määritettyjen Microsoftin tekniikoiden osalta. 

3.4.2 Mukautettu tuki 

 Mukautettu tuki: Mukautettu tuki tarjoaa rajoitettua jatkuvaa tukea tietyille tuotteille ja Service 

Packeille, jotka ovat tulleet elinkaarensa päähän siten, kuin Microsoft Support Lifecycle -käytännössä 

(http://support.microsoft.com/lifecycle) on määritelty. Tuotteet (ja versiot) ja/tai Service Packit, joille 

asiakas on hankkinut mukautettua tukea, määritetään asiakkaan toimeksiantosopimuksessa. 

Mukautetun tuen maksut lasketaan kuin asiakas olisi tilannut palvelun ensimmäisenä päivän, jolloin 

kyseinen mukautettu tuki -ohjelma oli saatavilla (jos esimerkiksi SQL Server 2000 SP4:n mukautettu tuki on 

saatavilla 10.4.2013 alkaen, mutta asiakas tilaa sen vasta 13.10.2014, asiakkaan ohjelmamaksu lasketaan 

päivämäärästä 10.4.2013). Mukautetun tuen tilausmaksuja ei palauteta eikä niitä voi siirtää Custom 

Support Standard- ja Custom Support Essentials -sopimusten välillä. 

Palvelukohtaiset edellytykset ja rajoitukset: 

 Asiakkaalla on oltava voimassa oleva Premier-sopimus, jossa on riittävästi 

ongelmanratkaisutuen reagoivien palveluiden tunteja tukemaan mukautetun tukipalvelun 

pyyntöä tai pyytääkseen Hotfix-päivitystä. Jos asiakkaan Premier-tukisopimus päättyy tai 

irtisanotaan, mukautettu tuki -palvelu päättyy samana päivämääränä. 

 Asiakkaan on asennettava ja käytettävä toimeksiantosopimuksessa lueteltujen tilattujen 

tuotteiden uusinta Service Pack -versiota, ennen kuin hän saa mukautettua tukea. 

 Asiakkaan on toimitettava siirtymissuunnitelma (jossa on päivämäärät, laitteiden määrä ja 

tärkeimmät välitavoitteet) siirtymiselle tuettuun tuotetasoon ja ylläpidettävä sitä.  

 Mukautetussa tuessa ”laite” on mikä tahansa fyysinen tai virtuaalinen esiintymä, jolle asiakas 

haluaa asentaa tietyn tuotteen suojauspäivityksen. Laitemäärän tulee olla yhtä suuri kuin 

suojauspäivitysten tai Hotfix-päivitysten käyttöönottomäärä fyysisten laitteiden määrän 

asemesta. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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 Mukautettu tuki kattaa vain tilattujen tuotteiden englanninkielisen version, ellei kirjallisesti ole 

muuta sovittu. Jos kumpikin osapuoli sopii muunkielisestä tuesta, tukiaikaa voidaan jatkaa 

mahdollistamaan käännös (joka voi edellyttää lokalisointimaksun). 

 Tietoturvan päivitykset, jotka sisältyvät tilausmaksuun, määräytyvät hankitun mukautetun 

tukipalvelun ja tilatun tuotteen mukaan seuraavassa kuvatulla tavalla: 

o Custom Support Standard: Tarjoaa tukea tuotteille, joiden tuki päättyi aiemmin kuin 

1.1.2010, sisältää tietosuojaongelmat, jotka Microsoft Security Response Center 

(MSRC) määrittää kriittisiksi tai tärkeiksi. 

o Custom Support Standard: Tarjoaa tukea tuotteille, joiden tuki päättyi myöhemmin 

kuin 1.1.2010, sisältää tietosuojaongelmat, jotka Microsoft Security Response Center 

(MSRC) määrittää kriittisiksi. Asiakas voi lisämaksusta ostaa tietosuojan päivityksiä 

tietosuojaongelmille, jotka MSRC luokittelee tärkeiksi. 

o Custom Support Essentials: Tarjoaa mahdollisuuden ostaa tietosuojapäivityksiä, 

jotka MSRS luokittelee kriittiseksi, päivitys- ja laitekohtaisesta lisämaksusta. Tärkeiksi 

luokitellut suojauspäivitykset eivät ole saatavilla. 

 

 Tämä ei koske kumppaneita, jotka isännöivät Windows Serveriä tai muita Tilattuja tuotteita 

Microsoftin palvelutarjoajan käyttöoikeussopimusohjelmalla (SPLA).  

 Suojauspäivityksille ja Hotfix-päivityksille myönnetyt käyttöoikeudet rajoittuvat mukautetun 

tuen Hotfix-jakelulomakkeessa nimettyjen yksittäisten asiakkaiden sisäiseen liiketoimintaan 

eikä niitä ole tarkoitettu edelleenjakeluun.  

 Asiakkaan hinnoittelu koskee kutakin yksittäistä asiakasta, joka on nimetty mukautetun tuen 

Hotfix-jakelulomakkeessa. Summa, joka Asiakkaan on maksettava Microsoftille, on yhtä suuri 

kuin kunkin mukautetun tuen Hotfix-jakelulomakkeessa nimetyn asiakkaan hintojen summa, 

sitä ei määritetä laskemalla yhteen kaikkia Asiakkaan asiakkaita. 

 Mukautetun tuen vähimmäiskesto on yksi neljännesvuosi. Asiakkaat voivat kieltäytyä 

mukautetusta tuesta neljännesvuosittain ilmoittamalla siitä vähintään 14 vuorokautta ennen 

seuraavaa laskutuspäivää.  

 Muut kuin tietoturvan Hotfix-päivitykset (esimerkiksi aikavyöhykeongelmiin tai 

kesäaikaongelmiin) voivat myös olla saatavilla lisämaksusta.  

 Suojauspäivityksiä ja Hotfix-päivityksiä ei saa jakaa ulkopuolisille kolmansille osapuolille ilman 

Microsoftin kirjallista lupaa. 

 Mukautettu tuki ei sisällä mahdollisuutta pyytää lisäominaisuuksia, toimintoja tai 

suunnittelumuutoksia eikä takuutukea. 

 Vaikka Microsoft ryhtyy kaupallisesti kohtuullisissa rajoissa toimiin asiakkaan Hotfix-

pyyntöihin vastaamiseksi, asiakas hyväksyy, että voi olla tapauksia, joissa suojauspäivitystä tai 

Hotfix-päivitystä, kriittiset ja tärkeät suojauspäivitykset mukaan lukien, ei voi luoda tai 

toimittaa.  

 Kaikki ongelmanratkaisutukipyynnöt on toimitettava puhelimitse asiakkaan määrittämän 

yhteystiedon kautta. 
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3.4.3 Laajennettu Hotfix-tuki 

 Laajennettu Hotfix-tuki: Laajennetulla Hotfix-tuella asiakas voi pyytää muita kuin tietoturvaan liittyviä 

Hotfix-päivityksiä Microsoft-ohjelmistolle, joka on siirtynyt laajennettuun tukivaiheeseen, mikä on 

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

Palvelukohtaiset edellytykset ja rajoitukset: 

 Asiakkaalla on oltava voimassa oleva Premier-sopimus, jossa on riittävästi 

ongelmanratkaisutuen tunteja tukemaan Hotfix-pyyntöä. Jos asiakkaan Premier-tukisopimus 

päättyy tai irtisanotaan, laajennettu Hotfix-tukipalvelu päättyy samana päivämääränä. 

 Vaikka Microsoft ryhtyy kaupallisesti kohtuullisissa rajoissa toimiin asiakkaan muiden kuin 

tietosuojaan liittyviin Hotfix-pyyntöihin vastaamiseksi, asiakas hyväksyy, että voi olla 

tapauksia, joissa Hotfix-päivitystä ei voi luoda tai toimittaa.  

 Hotfix-päivitykset on suunniteltu vastaamaan asiakkaan tiettyyn ongelmaan, eikä niitä ole 

regressiotestattu. 

 Hotfix-päivityksiä ei saa jakaa ulkopuolisille kolmansille osapuolille ilman Microsoftin 

kirjallista lupaa. 

 Toimeksiantosopimuksessa määritetyn tilatun tuotteen muun kuin englanninkielisten 

versioiden Hotfix-päivitysten toimitusaika voi vaihdella, ja ne voivat edellyttää 

lokalisointimaksuja. 

 Toimeksiantosopimuksessa on oltava ongelmanratkaisutukitunteja Hotfix-päivitystä 

pyydettäessä. 

 Microsoft ei toimita lisäominaisuuksia, toimintoja, päivityksiä tai suunnittelumuutoksia. 

Microsoft vastaa vain tilatussa tuotteessa oleviin ongelmiin, jotka aiheuttavat sen kaatumisen 

tai tietojen menetyksen tai saa sen muulla merkittävällä tavalla poikkeamaan tuotteen 

dokumentoidusta toimintatavasta. 

3.4.4 Premier Ultimate 

Premier Ultimate: Muokkaa reagoivien palveluiden puitteissa saatavilla olevia palveluita toimittamaan 

ongelmanratkaisutukipalveluita tarpeen mukaan. 

Palvelukohtaiset edellytykset ja rajoitukset: 

 Premier Ultimate on rajoitettu asiakkaan toimeksiantosopimuksessa määritettyyn 

yhteystietojen määrään. 

 Jotta asiakas pysyy rekisteröityneenä Premier Ultimate -palveluun, asiakas ryhtyy kaupallisesti 

kohtuullisessa laajuudessa kaikkiin mahdollisiin toimiin korjatakseen asiakkaan tai Microsoftin 

aloittamassa arvioinnissa havaitut ongelmat 30 päivän kuluessa arvioinnin yhteenvedon 

luomisesta. 

 Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa Premier Ultimate -palvelusopimuksen 30 päivän 

kirjallisella irtisanomisajalla, jos jompikumpi osapuoli ei korjaa ongelmia, tai 60 päivän 

kirjallisella irtisanomisajalla. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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 Premier Ultimate -asiakkaat, jotka irtisanovat sopimuksen ennen sopimuskauden päättymistä, 

saavat käyttämättömistä palveluista suhteellisesti jaetun hyvityksen, ellei irtisanominen 

johtunut ongelman korjaamattomuudesta. 

3.4.5 Kolmannen tason tuki 

 Kolmannen tason tuki: Suora yhteys Microsoftin kokeneimpiin määritetyn tuotealueen tai -alueiden 

asiantuntijoihin, jotka vastaavat asiakkaan toimeksiantosopimuksissa määritettyjen Microsoft-

teknologioiden ongelmanratkaisupyyntöihin. 

Palvelukohtaiset edellytykset ja rajoitukset: 

 Kolmannen tason tuelle lähetetyt ongelmanratkaisupyynnöt voivat vaatia tavallisten 

tuotetukiammattilaisten resursseja ratkaisemista varten, mutta kolmannen tason tuki pysyy 

päävastuullisena pyynnön suhteen. 

 Asiakas voi käyttää kolmannen tason tukitunteja tavalliseen ongelmanratkaisutukipalveluun, 

mutta tavallisen ongelmanratkaisutukipalvelun tunteja ei voi käyttää kolmannen tason 

tukipyyntöihin. 

 Kolmannen tason työryhmän työaika ja kolmannen tason palveluiden markkinasaatavuus 

vaihtelevat maittain. Saat lisätietoja SDM:ltä. 

 Tämä palvelu edellyttää rekisteröitymismaksua, täydentää asiakkaan 

ongelmanratkaisutukitunteja eikä ole saatavilla kaikilla markkinoilla. 

3.5 Parannetut ratkaisut 

Parannettu ratkaisu -paketit tarjoavat lisätukiresursseja tietylle Microsoft-tuotteelle tai asiakkaan 

tietotekniikkajärjestelmälle.  

3.5.1 Premier Mission Critical 

Premier Mission Critical: Tarjoaa korkean tukitason määritetylle Microsoft-tuotteiden joukolle, joka 

muodostaa osan asiakkaan toiminnalle tärkeästä ratkaisusta ja joka on määritetty asiakkaan 

toimeksiantosopimuksessa. Premier Mission-Critical tarjoaa mukautetun tukipalveluiden ohjelman, on 

saatavilla lisämaksusta ja on määritetty asiakkaan toimeksiantosopimuksessa viitatussa liitteessä. 

3.5.2 Kumppaniin keskittyvät ratkaisut 

 Kumppaniin keskittyvät ratkaisut: Tämä ratkaisu tarjoaa Microsoft-kumppaneiden asiakkaille 

käyttöoikeuden tukipalveluihin, mikä on kuvattu palveluiden alihankintaliitteessä. Microsoft toimittaa 

nämä palvelut asiakkaan puolesta. Tämä palvelu on saatavilla vain Microsoft-kumppaneille, joilla on 

voimassa oleva Microsoftin tukipalveluiden alihankintaliite. Lisätietoja saa Microsoft-palveluiden 

edustajilta. 

3.6 Lisäehdot 

Kaikki Premier-palvelut toimitetaan seuraavilla edellytyksillä ja oletuksilla: 

 Asiakkaan on ehkä suoritettava ongelmanmääritys- ja ratkaisutoimia Microsoftin pyytämällä 

tavalla. Näihin saattaa sisältyä verkkojäljityksen suorittamista, virheilmoitusten sieppausta, 

kokoonpanotietojen keruuta, tuotemääritysten muuttamista, uusien ohjelmistoversioiden tai 

uusien komponenttien asennusta tai prosessien muokkausta. 



Palvelukuvaus Tukipalvelut 

Sivu 21 

 Asiakas on vastuussa tietojensa varmuuskopioinnista ja kriittisten toimintahäiriöiden johdosta 

menetettyjen tai muutettujen tiedostojen rekonstruoinnista. Asiakas on vastuussa myös 

ohjelmistonsa ja tietojensa eheyden ja tietoturvan suojaamiseen tarvittavien toimenpiteiden 

toteuttamisesta. 

 Kaikki palvelut toimitetaan etäkäyttönä asiakkaan toimeksiantosopimuksessa määritetyssä 

maassa sijaitseviin toimipaikkoihin, jos kirjallisesti ei muuta ilmoiteta. Jos määritetään 

sijaintipaikkoja useammassa kuin yhdessä maassa, asiakas saa palveluita määritetyltä 

maailmanlaajuisen palvelun toimituksen hallinnalta sekä palveluresurssilta kussakin 

maailmanlaajuisessa palvelukohteessa. Toimeksiantosopimuksessa kuvataan kuhunkin 

asiakkaan määrittämään maailmanlaajuiseen tukikohteeseen toimitettavia palveluita. 

 Mikäli paikan päällä tehtävistä vierailuista on sovittu yhteisesti, eikä niitä ole maksettu 

ennakkoon, Microsoft laskuttaa asiakkaalta kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset tai 

vähentää asiakkaan pyynnöstä vastaavan määrän ongelmanratkaisutukitunteja kustannusten 

kattamiseksi. 

 Kaikki palvelut toimitetaan Microsoftin palveluita tarjoavassa palvelukohteessa käytettävällä 

kielellä tai englanniksi, ellei kirjallisessa sopimuksessa muuta mainita. 

 Microsoft tarjoaa tukea kaikille Microsoftin kulloinkin osoitteessa 

http://microsoft.com/licensing/contracts (tai Microsoftin määrittämillä korvaavilla 

verkkosivuilla) julkaisemassa tuoteluettelossa mainittujen yleisesti saatavilla olevien 

Microsoftin tuotteiden kaupallisesti julkaistaville versioille, ellei toimeksiantosopimuksessa tai 

tämän palvelukuvauksen liitteessä muuta mainita tai jos sitä ei nimenomaisesti suljeta pois 

Microsoftin Premier Online -sivustolla osoitteessa http://premier.microsoft.com. Muuta kuin 

tietoturvaan liittyvää Hotfix-päivitystukea ei ole saatavilla Microsoft-tuotteille, jotka ovat 

siirtyneet laajennettuun tukivaiheeseen, kuten osoitteessa 

http://support.microsoft.com/lifecycle on määritetty, ellei asiakas ole ostanut kyseistä tukea 

tässä palvelukuvauksessa kuvattuna laajennettuna Hotfix-tukena tai toimeksiantosopimuksen 

liitteenä. 

 Ennakkoversioille ja beetatuotteille ei tarjota tukea, ellei oheisessa liitteessä ole muuta 

mainittu. 

 Oikeus kaikkien palveluiden käyttöön, mukaan lukien toimeksiantosopimuksen voimassaolon 

aikana ostettujen lisäpalveluiden käyttöön, raukeaa, jos niitä ei käytetä sovellettavan 

toimeksiantosopimuksen aikana. 

 Jos asiakas tilasi tietyntyyppisen palvelun ja haluaa vaihtaa sen toiseen, asiakas voi soveltaa 

kyseisiä tunteja soveltuvin osin ja asiakkaan SDM:n suostumuksella vaihtoehtoiseen palveluun 

vastaavasta arvosta. 

 Palveluiden aikatauluttaminen määräytyy resurssien saatavuuden mukaan, ja työpajat voivat 

peruuntua, jos vähimmäisrekisteröitymistasoa ei saavuteta. 

 Microsoft voi asiakkaan pyynnöstä käyttää asiakkaan järjestelmää etäyhteyden kautta 

ongelmien analysointiin. Microsoftin henkilöstä käyttää vain niitä järjestelmiä, joihin asiakas 

antaa valtuutuksen. Etäyhteysavun käyttäminen edellyttää, että asiakas toimittaa Microsoftille 

riittävät käyttöoikeudet ja tarvittavat laitteet. 

 Jos asiakas pyytää peruuttamaan aiemmin suunnitellun palvelun, Microsoft voi päättää 

vähentää peruutuspalkkion, jonka määrä on jopa 100 % palvelun hinnasta, jos peruutuksesta 

http://microsoft.com/licensing/contracts
http://premier.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/lifecycle
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tai uudelleenajoituksesta ilmoitettiin alle 14 vuorokautta ennen palvelun ensimmäistä 

toimituspäivää. 

 Kun asiakas lisää palveluita tukipakettiinsa hankinnalla tai muuntamalla Software Assurance -

etutapauksia, Microsoft voi edellyttää sisällyttämään vastaavan palvelutason toimituksen 

hallinnan toimituksen mahdollistamiseksi.  

 Software Assurance -etutapauksia voidaan muuntaa vain ongelmanratkaisutukitunneiksi tai 

kolmannen tason tueksi. Asiakkaan alueella voi olla saatavilla lisäpalveluita. Lisätietoja saa 

SDM:ltä. 

 Tukipalvelut rajoittuvat neuvoihin ja opastukseen, jotka liittyvät asiakkaan tai Microsoftin 

omistamaan koodiin. 

 Asiakas hyväksyy sen, että ainoa muu kuin Microsoftin koodi, jonka käyttöoikeuden asiakas 

myöntää Microsoftille, on asiakkaan omistamaa koodia.  

 Tuki ei toimita minkäänlaista koodia mallikoodin lisäksi. 

Asiaankuuluvissa liitteissä saatetaan esittää lisää ennakkoedellytyksiä ja olettamuksia. 

3.7 Asiakkaan vastuut 

Premier-tuen etujen optimointi perustuu sovellettavissa liitteissä esitettyjen vastuiden lisäksi asiakkaan 

seuraavien velvoitteiden noudattamiseen. Jos seuraavia velvoitteita ei noudateta, palvelu saattaa viivästyä: 

 Asiakas voi määrittää toimeksiantosopimuksessa nimettyjä yhteyshenkilöitä, joista yksi on 

asiakkaan Asiakaspalvelupäällikkö (CSM). Asiakaspalvelupäällikkö vastaa asiakkaan tiimin 

johtamisesta ja johtaa kaikkia asiakkaan tukitoimia ja sisäisiä prosesseja, jotka on tarkoitettu 

tukipalvelupyyntöjen lähettämiseen Microsoftille. Kullekin yhteyshenkilölle toimitetaan 

yksilöllinen tilinumero Microsoftin Premier Online -sivuston käyttöä, tukea vaativista 

ongelmista ilmoittamista ja Microsoft-palvelun toimitustyöryhmän yhteydenottoa varten. 

Nimettyjen yhteyshenkilöiden lisäksi asiakas voi myös määrittää kaksi 

ryhmäyhteystietotyyppiä seuraavasti: 

o Yksi yhteystietotyyppi saa jaetun tilitunnuksen, joka tarjoaa pääsyn Microsoftin 

Premier Online -sivustoon tietojen käyttöä ja tukipyyntöjen lähettämistä varten. 

o Yksi yhteystietotyyppi saa jaetun tilitunnuksen, joka tarjoaa pääsyn Microsoftin 

Premier Online -sivustoon ainoastaan tietojen käyttöä varten. 

 Asiakas suostuu tekemään Microsoftin kanssa yhteistyötä ostamansa palvelutason mukaisen 

palveluiden käytön suunnittelua varten. 

 Asiakas lähettää ennakoivien palveluiden pyynnöt yhdessä tarvittavien tai sovellettavien 

tietojen kanssa vähintään 60 vuorokautta ennen sovellettavan toimeksiantosopimuksen 

voimassaolon päättymispäivää. 

 Asiakas suostuu vastaamaan Microsoftin mahdollisesti asiakkaalle ajoittain toimittamiin 

palvelua koskeviin asiakastyytyväisyyskyselyihin. 

 Asiakas suostuu tarjoamaan Microsoftin palvelun toimitustyöryhmälle (jonka on edellytetty 

toimivan asiakkaan tiloissa) kohtuullisen puhelinyhteyden ja nopean Internet-yhteyden sekä 

pääsyn käyttämään asiakkaan sisäisiä järjestelmiä ja vianmääritystyökaluja. 
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 Asiakas on vastuussa asiakkaan työntekijöille tai alihankkijoille aiheutuneista matkoista ja 

kustannuksista.
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4 Asiakirjan muutokset  
Nykyiseen versioon tehdyt merkittävät lisäykset, muokkaukset ja poistot ovat: 

Tammikuu 2015 

Lisäykset: 

 3.5: Kumppaniin keskittyvät ratkaisut 

Muutokset: 

 3.4: Mukautettu tuki 

Poistot: 

 3.6: MSDN:n teknistä tukea vaativat häiriötilanteet ovat saatavilla mahdollisena siirtolähteenä 

 

syyskuussa 2014 

Lisäykset: 

 2.3.2: Moduulit 

o Mobiilityövoiman käyttöönottaminen  

o Palvelinkeskuksen modernisointi 

o Tietoalustan modernisointi 

 2.4: Toimitiloissa vierailujen tiedot 

 3.1: Lisättiin kehittäjään keskittyvät paketit  

 3.2.1: Kiihdyttävä paketti 

 3.3.1: Käyttöönoton kiihdytys toimintopalveluna 

 3.3.2: Online-palvelut sisältävän sopimuksen palveluntoimituksen hallinta 

 3.3.3: Online-palveluiden ongelmanratkaisutuki tarvittaessa 

 

Muutokset: 

 2.0: Enterprise Architect nimetty uudelleen Microsoft Architectiksi 

 2.3.2: Moduulin kuvauksen päivitykset 

 3.3.1: Prosessinparannus- ja vakautuspalvelut yhdistetty toimintapalveluiksi 

 3.3.1: Mukautetut ennakoivat palvelut päivitetty käyttämään toimintapalveluita 

 3.3.2: Ennakoiva palveluiden kypsyystarkistus muutettu alkuarvioinniksi 

 3.4.4: Muokkauksia Premier Ultimaten määritykseen 

 3.6: Lähdekoodiehdot lisätty kohtaan Lisäehdot 

 3.6: MSDN:n teknistä tukea vaativat häiriötilanteet ovat saatavilla mahdollisena siirtolähteenä 
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Poistot: 

 3.2.2: Premier Support for Azure (sisältyy nyt Online-palvelut sisältävän sopimuksen SDM:ään) 

 3.4.4: Premier Support kehittäjille on nyt määritetty palvelupaketiksi 

 3.5.2: Premier Azure Rapid Response 

 

heinäkuussa 2014 

Lisäykset: 

 3.3.1: Riskin ja kunnon arviointi palveluna Plus 

 3.3.1: Offline-arviointi 

Muutokset: 

 3.2.1: Premier Coren määritelmä päivitetty lisäämään kohdan ”20 tuntia ongelman ratkaisutukea” 

eteen ”Enintään”  

 3.3.1: Ennakoiva valvonta siirretty arviointipalveluista prosessinparannuspalveluihin (kohdan 3.3.1 

sisällä) 

 3.3.2: Palvelun toimituksen hallinnan määritelmää laajennettu sisältämään ”tai Tukitiimin hallinnan 

päällikkö” 

 3.4.2: Mukautetun tuen vaatimukset ja oletukset päivitetty sisältämään lisätietoja vaatimuksesta 

toimittaa ja päivittää siirtymissuunnitelma ”Asiakkaan on toimitettava siirtymissuunnitelma (jossa 

on päivämäärät, laitteiden määrä ja tärkeimmät välitavoitteet) siirtymiselle tuettuun tuotetasoon ja 

ylläpidettävä sitä” 

 3.5.2: ”Premier Support for Windows Azure” nimetty uudelleen termiksi ”Premier Support for 

Azure” ja esimerkkituotteet poistettu kohdasta ”pilvipohjainen kehitysohjelmisto” 

 3.6: ”Palveluiden aikatauluttaminen määräytyy resurssien saatavuuden mukaan” laajennettu 

sisältämään ”ja työpajat voivat peruuntua, jos vähimmäisrekisteröitymistasoa ei saavuteta.” 

 3.6: Peruutuskäytäntö muutettu 30 päivän irtisanomisajasta (Yhdysvaltain ulkopuolella) 14 

päivään. 

Poistot: 

 Recovery Execution Services -palvelut (aiempi viittaus kohtaan 3.3.1) 

 

Lokakuu 2013 

Muutokset: 

 2.3.2: Enterprise Agreement Value -tiekartta nimetty uudelleen Tekniikan arvo -tiekartaksi 

Poistot: 

 Enterprise Strategy Forum (aiemmat viittaukset kohdissa 2.21 ja 2.31) 

 Strategiailmoitukset (aiemmat viittaukset kohdissa 2.21 ja 2.31)  
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