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1 Om dette dokument 
Microsoft Enterprise Services Beskrivelse af Serviceydelser oplyser Dem om de professionelle 

serviceydelser, der kan købes fra Microsoft. 

Bliv fortrolig med beskrivelserne af de serviceydelser, De køber, inklusive alle forudsætninger, 

ansvarsfraskrivelser, ansvarsbegrænsninger og Deres ansvar. De serviceydelser, De køber, bliver angivet i 

Deres Arbejdsordre for Microsoft Enterprise Services eller en anden relevant servicebekræftelse, der 

henviser til og implementerer dette dokument.  

Ikke alle serviceydelser, der er angivet i dette dokument, er tilgængelige globalt. For detaljer om hvilke 

serviceydelser der kan købes i Deres område, bedes De kontakte Deres Microsoft Services-repræsentant. 

Tilgængelige tjenester kan ændres. 
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2 Konsulentydelser 
2.1 Sådan køber De 

Konsulentydelser kan købes som en pakke eller som individuelt definerede ydelser. De ydelser, der kan 

købes, er angivet herunder. 

Ydelse Definition 

Enterprise Strategy Program Microsoft Enterprise Strategy-tjenester øger investeringsafkastet 

for virksomheder ved at hjælpe dem med at realisere den 

maksimale værdi af deres investeringer i teknologi i en verden, 

hvor mobile enheder og clouden er i forgrunden. 

Enterprise Strategy Business 

Ready-cloud 

En 10-ugers aftale, som ledes af en Enterprise Architect og 

supporteres af Microsoft-serviceleveringsteamet, som hjælper 

Dem med at finde nye måder at realisere moderne 

virksomhedsprocesser og opnå konkurrencemæssige fordele ved 

at udforske og anvende Microsoft-cloudløsninger. Dette vil 

muliggøre moderne virksomhedsprocesser, der hjælper Dem med 

at opnå konkurrencemæssige fordele. Aftalen giver den bredeste 

portefølje af applikations-, platforms- og infrastrukturoplysninger, 

der kan hjælpe Dem med at få Deres forretning til at vokse, 

reducere Deres omkostninger og fjerne risici, som er forbundet 

med omfattende it-installationsprojekter. 

Enterprise Strategy Business 

Ready-mobil 

En 10-ugers aftale, som ledes af en Enterprise Architect og 

supporteres af Microsoft-serviceleveringsteamet. Aftalen omfatter 

rådgivning i forbindelse med forbedring af slutbruger- og 

forbrugeroplevelser og introducerer virksomhedsløsninger, der 

medvirker til at muliggøre ”Enterprise Mobility” for brugerne og 

levere virksomhedsscenarier på en sikker og veladministreret 

måde. Aftalen giver Dem mulighed for at forestille Dem scenarier, 

der opfylder strategiske virksomhedsmål, og udarbejde en 

realistisk og opnåelig plan for, hvordan teknologi kan anvendes til 

opnåelse af disse mål. 

Enterprise Strategy Business 

Ready-produktivitet 

En 10-ugers aftale, som ledes af en Enterprise Architect og 

supporteres af Microsoft-serviceleveringsteamet. Aftalen hjælper 

kunder med at give medarbejdere enestående oplevelser og 

oprette forbindelse i hele virksomheden, forestille sig scenarier 

vedrørende virksomhedsproduktivitet, der opfylder strategiske 

mål, og udarbejde en realistisk og opnåelig plan for, hvordan 

teknologi kan anvendes til at opfylde de ønskede mål på en yderst 

sikker og pålidelig måde. 

 

Nøgle:  indikerer elementer, De kan se angivet på Deres Arbejdsordre.   
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2.2 Beskrivelser af pakker 

2.2.1 Enterprise Strategy-programmet 

Enterprise Strategy-programmet kan købes som en pakke (kombination af tjenester) eller som individuelle 

tjenestemoduler. De inkluderede programfordele og moduler er beskrevet i Afsnit 2.3, ”Enterprise 

Strategy-program og beskrivelse af tjenester”. 

Pakker 

 Enterprise Strategy Connect 

Element Inkluderede Serviceydelser 

Microsoft Architect Op til 400 timer årligt samlet for en Microsoft Architect og Enterprise-

leveringsteamet 

Enterprise Strategy-

serviceydelsesmoduler 

Op til tre af de ni Enterprise Strategy-tjenestemoduler beskrevet i Afsnit 

2.3.2, ”Enterprise Strategy-tjenestemoduler” aftalt og dokumenteret i 

Serviceleveringsplanen 

Programfordele 

Serviceleveringsplan 

Enterprise Strategy-netværk 

Enterprise Strategy-bibliotek 

 Enterprise Strategy Foundation 

Element Inkluderede Serviceydelser 

Microsoft Architect Op til 800 timer årligt samlet for en Microsoft Architect og Enterprise-

leveringsteamet 

Enterprise Strategy-

serviceydelsesmoduler 

Enhver kombination af de ni Enterprise Strategy-tjenestemoduler 

beskrevet i Afsnit 2.3.2, ”Enterprise Strategy-tjenestemoduler” aftalt og 

dokumenteret med Dem i Serviceleveringsplanen 

Programfordele 

Serviceleveringsplan 

Enterprise Strategy-netværk 

Enterprise Strategy-bibliotek 

 Enterprise Strategy-portefølje 

Element Inkluderede Serviceydelser 

Microsoft Architect Op til 1600 timer årligt samlet for en Microsoft Architect og Enterprise-

leveringsteamet 

Enterprise Strategy- Enhver kombination af de ni Enterprise Strategy-tjenestemoduler 
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serviceydelsesmoduler beskrevet i Afsnit 2.3.2, ”Enterprise Strategy-tjenestemoduler” aftalt og 

dokumenteret med Dem i Serviceleveringsplanen 

Programfordele 

Serviceleveringsplan 

Enterprise Strategy-netværk 

Enterprise Strategy-bibliotek 

Individuelle moduler 

De kan købe enhver kombination af Enterprise Strategy-tjenestemoduler som beskrevet i Afsnit 2.3.2, 

”Enterprise Strategy-tjenestemoduler”, som kan vælges for at opfylde Deres krav. 

Element Inkluderede Serviceydelser 

Microsoft Architect Serviceydelser fra en Microsoft Architect med det timeantal, der er 

specificeret i Deres Arbejdsordre 

Enterprise Strategy-

serviceydelsesmoduler 

Levering af et eller flere Enterprise Strategy-servicemoduler beskrevet i 

Afsnit 2.3.2, ”Enterprise Strategy-tjenestemoduler”, som specificeret på 

Deres Arbejdsordre 

 

2.2.2 Enterprise Strategy Business Ready-aftale: Sky (BRC), Mobil (BRM) eller 

Produktivitet (BRP) 

Pakker 

 ESP Business Ready-aftale 

Element Inkluderede Serviceydelser 

Microsoft Architect Op til 480 timer samlet for en Microsoft Architect og Enterprise-

leveringsteamet 

Pakkemodulmetode 

Hjælper kunden med at ”drømme stort” og ”starte småt”, vise, hvordan 

værdien beregnes, påpege GRCP-mangler, der skal udbedres, og 

udarbejde en transformationsplan til realisering af forretningsvisionen. 

De gældende tjenestemoduler er tjenester med faste priser og 

definerede resultater, der fokuserer på det specifikt udvalgte 

teknologidomæne eller den arbejdsmængde, der er dokumenteret i 

serviceleveringsplanen og anvender en konsekvent, faseinddelt metode:  

 Prioriter. Microsoft-medarbejdere vil hjælpe kunden med at 

forestille sig og prioritere branchespecifikke 

virksomhedsscenarier og vurdere kundens parathed.  

 Planlæg. Microsoft-medarbejdere vil levere arkitekturmæssige 

muligheder og anbefalinger vedrørende prioriterede scenarier, 

business case og prototypedesign. 
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 Udfør. En plan, som præsenteres for kunden og omfatter 

oplysninger om ledelses-, risiko- og overensstemmelsesrammer. 

En plan for, hvordan man opnår (baseret på it-modenhed) den 

ønskede situation. 

 

Programfordele 

Serviceleveringsplan 

Enterprise Strategy-netværk 

Enterprise Strategy-bibliotek 

2.3 Enterprise Strategy-program og beskrivelse af tjenester 

Når De køber Enterprise Strategy som en pakke eller som individuelle tjenestemoduler, opretter og 

leverer en Microsoft Enterprise Architect en serviceleveringsplan, der definerer milepæle og mål, der 

fastsætter og etablerer proces, data og regler til registrering af fremdrift i forhold til planen. Den 

udpegede Microsoft Architect præsenterer månedlige statusopdateringer af status i forhold til planen og 

styrer Microsoft-leveringsteamet i forbindelse med gennemførelse af leveringen. Microsoft-

serviceleveringsteamet kan inkludere ressourcer fra Microsoft Services-centre og kompetente 

servicecentre for at supplere leveringen med faglig ekspertise eller rådgive Dem om anbefalede 

praksisser, særlig rådgivning om Microsoft-teknologier og referencearkitekturer. 

2.3.1 Enterprise Strategy-programtjenester 

Når De køber en af pakkerne defineret herover, er følgende programfordele inkluderet i 

engagementsperiodens varighed: 

Enterprise Strategy-netværk: En forbindelse gennem Microsoft Architect'en til ekspertise inden for 

området på tværs af Microsofts forsknings- og udviklingsgrupper. 

Enterprise Strategy-bibliotek: En omfattende samling af materialer, inklusive brancheindsigt og 

benchmarkværktøjer, virksomheds- og teknologiarkitektur samt referencemodeller og -metoder. 

2.3.2 Enterprise Strategy-serviceydelsesmoduler 

De tilgængelige tjenestemoduler er angivet herunder:  

 Value Discovery Workshop: En workshop, hvor forretnings- og it-interessenter gennemgår 

idédannelses- og innovationsprocessen for at identificere de scenarier, som kan frembringe muligheder 

for virksomhedsvækst og muligheder for tiltrækning af nye kunder.  

 Værdiplan for Enterprise-aftale: Leverer en plan og initiativer, der vurderer forretningsværdien af 

Deres investering i Microsoft-software og -enheder, herunder en række anbefalinger om acceleration af 

tidsplanen for installation og ibrugtagning af investeringen. 

 Porteføljeoptimering:  

 Optimering af projektportefølje: En rapport, der er baseret på en vurdering af Deres it-

porteføljer (inklusive muligheder, it-tjenester og eksisterende program- eller projektportefølje) og 

identificerer muligheder for anvendelse af Microsoft-enheder og -tjenester til rationalisering af 

specifikke porteføljer i forbindelse med den eksisterende virksomhedsstrategi. 
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 Optimering af applikationsportefølje: En rapport, som er baseret på en vurdering af Deres 

applikationsportefølje, analyse af belastningskendetegn og løsningsarkitektur, og som udmunder 

i anbefalinger af fremtidig dispensation af destinationsapplikationer, herunder muligheder for 

onlinehostede programmer. 

 Arkitekturmuligheder og anbefalinger: Et virksomhedsomfattende dokument med 

arkitekturdefinition og anbefalinger, der omhandler anvendelige arkitekturmuligheder sammenlignet med 

de i programmet accepterede arkitekturprincipper og it-standarder og begrænsninger. 

 Værdiplan: En detaljeret plan for program, implementering og ændringsvejledning, værdi-scorecard 

og governance-plan til støtte af anbefalingen og planen beskrevet under ”Arkitekturmuligheder og 

anbefalinger”.  

 Udvikling af business case: En virksomhedsværdimodel baseret på finansiel analyse af Deres 

projekterede omkostninger og kvantificerbare fordele for det foreslåede virksomhedsscenarie. 

 Implementerings- og ændringshåndtering: Et modul, der hjælper Dem med at implementere 

ændringsplanen (inklusive planer for kommunikation, parathed eller undervisning og support) og levere 

indførelsestilsyn, rapportering og risikoreduktion for et eller flere initiativer. 

 Værdiadministration: En rapport, der måler og sporer status for initiativerne i forhold til Deres 

etablerede KPI-indikatorer (KPI'er) og de interne målesystemer, såsom forpligtelser, scorecards og 

virksomhedsgennemgang. 

 Program-governance, risiko- og overensstemmelsesadministration (GRC): En ramme, der giver 

Dem mulighed for at få overblik over programstatus og leverer rapporter, der er baseret på en defineret 

governance-struktur, såsom styrekomitéer og styregrupper, for at muliggøre effektiv beslutningstagning 

gennem programmets levetid. 

2.4 Ansvarsfraskrivelser og begrænsninger 

Vores levering af serviceydelser er baseret på følgende ansvarsfraskrivelser og begrænsninger: 

 Konsulentydelserne i Enterprise Strategy-programmet består udelukkende af rådgivning og 

vejledning, udelukkende vedrørende Deres indførelse og brug af Microsoft-teknologier. 

 De vælger selv efter Deres egen skøn, om De vil følge Microsofts rådgivning, vejledning og 

anbefalinger eller ej. 

 Produktlicenser er ikke inkluderet i konsulentydelserne og skal købes separat. 

 Microsoft giver ingen indeståelse eller garantier med hensyn til resultater, som De opnår som 

et resultat af at følge Microsofts rådgivning, vejledning eller anbefalinger. 

 Konsulentydelserne i Enterprise Strategy-programmet omfatter ikke produktimplementering, 

problemløsning eller support til reparation af udstyr, gennemgang af ikke-Microsoft-

kildekode eller teknisk eller arkitekturmæssig rådgivning ud over de tjenester, der er 

beskrevet herover. 

 I forbindelse med ikke-Microsoft-kildekode er vores tjenester begrænset til analyse af binære 

data, som f.eks. et procesdump eller en netværksovervågningssporing. 

Hvis der er indgået aftale om besøg af Microsoft Architects eller leveringsteamressourcer, som ikke er 

forudbetalt, faktureres De for rimelige rejse- og leveomkostninger. 
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2.5 Deres ansvar 

Konsulentengagementets succes og vores forpligtelser og performance er afhængig af Deres 

involvering, herunder men ikke begrænset til: 

 Tilgængeligheden af Deres repræsentanter, IT-medarbejdere og ressourcer, inklusive 

hardware, software, internettilslutningsmulighed samt kontorplads. 

 Deres rettidige levering af præcise og fyldestgørende oplysninger, som leveringsteamet 

anmoder om. 

 Adgang til oplysninger om Deres organisation. 

 Rettidig og effektiv udførelse af Deres tildelte forpligtelser. 

 Rettidige beslutninger og godkendelser fra Deres ledelse. 

 Betaling af påløbne rejseomkostninger for Deres medarbejdere eller underleverandører. 
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3 Supportydelser 
3.1 Sådan køber De 

Premier Support kan købes som en pakke med individuelle tjenester. De tilgængelige pakker er angivet 

nedenfor. 

Ydelse  Definition 

Pakker omfattende hele 

virksomheden 

En kombination af ydelser, der tilbyder support til alle kommercielle, 

understøttede Microsoft-produkter og/eller onlinetjenester, der 

anvendes i Deres organisation. Der kan leveres konfigurerbare og Faste 

pakkemuligheder. 

Udviklerfokuserede 

pakker 

Premier Support for Developers er en udviklingsfokuseret tjeneste, der 

hjælper Deres medarbejdere med at udvikle, implementere og 

supportere applikationer, der er udviklet ved hjælp af Microsoft-

teknologi. 

Pakker med Forbedret 

løsning 

En pakke med supportydelser der omfatter et specifikt Microsoft-

produkt eller et kunde-IT-system. Tilgængelig sammen med den 

konfigurerbare pakke. 

 

Nøgle:  indikerer elementer, De kan se angivet på Deres Arbejdsordre.   

3.2 Beskrivelser af pakker 

3.2.1 Pakker omfattende hele virksomheden 

Pakkemuligheder omfattende hele virksomheden inkluderer: Konfigurerbare (skræddersyet til opfyldelse 

af Deres krav) eller faste pakker (foruddefinerede tjenester med en fastsat varighed). 

Konfigurerbar pakke 

En supportpakke er tilpasset fra elementerne nedenfor for at opfylde Deres krav. 

Element Tilgængelige Serviceydelser 

Proaktive serviceydelser De serviceydelser, der er beskrevet i afsnit 3.3.1 ”Proaktive 

serviceydelser” kan inkluderes i Deres supportpakke 

Serviceleveringsstyring Inkluderet i alle pakker. 

Leveringsmodellen og serviceniveauet er tilpasset som beskrevet i afsnit 

3.3.2 ”Serviceleveringsstyring” 

Reaktive serviceydelser De serviceydelser, der er beskrevet i afsnit 3.3.3 ”Reaktive serviceydelser”, 

kan inkluderes i Deres supportpakke 
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Udvidede serviceydelser Yderligere serviceydelser, beskrevet i afsnit 3.4 ”Forbedrede 

serviceydelser”, kan inkluderes i Deres supportpakke 

 

Fast pakke 

En pakke med et grundsæt af supportydelser med en varighed på et år 

Element Inkluderede Serviceydelser 

Proaktive serviceydelser Et ”Risiko- og tilstandsvurderingsprogram som en tjeneste”  

Serviceleveringsstyring Et Kerneserviceniveau er inkluderet, leveret gennem en Grupperet model, 

beskrevet i Afsnit 3.3.2 ”Serviceleveringsstyring” 

Reaktive serviceydelser Op til 20 timers ”problemløsningssupport” 

 

 

3.2.2 Forbedrede løsninger 

Pakker med forbedrede løsninger der omfatter et specifikt Microsoft-produkt eller et kunde-IT-system 

og tilgængelige serviceydelser er angivet herunder. 

Element Beskrivelse 

Premier Mission Critical Giver et højere supportniveau for et defineret sæt Microsoft-produkter, 

der er indeholdt i din(e) driftskritiske virksomhedsløsning(er) og er 

introduceret i afsnit 3.5.1 “Premier Mission Critical”  

 

3.3 Beskrivelse af serviceydelser 

De elementer, der er kombineret for at indgå i Deres Premier Support-pakke, er beskrevet i dette afsnit. 

3.3.1 Proaktive serviceydelser 

Proaktive serviceydelser medvirker til at forbygge problemer i Deres Microsoft-miljø og planlægges typisk 

på forhånd før serviceleveringen for at sikre tilgængelighed af ressourcer. 

Vurderingsserviceydelser 

Vurderingsserviceydelser giver en gennemgang af Deres infrastruktur eller supportdokumentation for at 

identificere muligheder for forbedring. 

 Vurderingsprogram: Direkte samarbejde med en Microsoft-ressource, der arbejder sammen 

med dig om at udføre en vurdering af designet, den tekniske implementering, driften eller 

håndteringen af organisationsforandringer med hensyn til dine Microsoft-teknologier i forhold til 

vores anbefalede fremgangsmåder. De arbejder sammen med dig om at afhjælpe mulige 
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problemer. Ved afslutningen af tjenesten modtager du muligvis en rapport med den tekniske 

vurdering af dit miljø, der omfatter en afhjælpningsplan. 

 Tilstandskontrol: En gennemgang af Deres implementering af Microsoft-teknologi i forhold til 

vores anbefalede praksis. En Microsoft-tekniker aftaler Tilstandskontrollen med Dem, udfører 

gennemgangen, analyserer dataene og afleverer en rapport som afslutning. 

 Risiko- og tilstandsvurderingsprogram som en tjeneste (RAP as a Service): En 

automatiseret vurdering af Deres implementering af Microsoft-teknologi med fjernindsamlede 

data. De indsamlede data analyseres af Microsoft, og vi giver Dem en komplet rapport ved vores 

resultater og anbefalinger om afhjælpning. 

 Risk and Health Assessment Program as a Service Plus (RAP as a Service Plus): RAP as a 

Service leveres og opfølges med en tilpasset systemoptimeringsworkshop på Deres adresse. 

Workshoppen fokuserer på planlægning og overdragelse af viden. 

 Offlinevurdering: En automatiseret vurdering af Deres implementering af Microsoft-teknologi 

med data indsamlet eksternt eller af en Microsoft-tekniker på Deres adresse. De indsamlede data 

analyseres af Microsoft med værktøjer på stedet, og vi giver Dem en komplet rapport med vores 

resultater og anbefalinger om afhjælpning. 

 Sikkerhedsvurderingsprogram: En teknisk og procesmæssig gennemgang af, hvordan Deres 

organisation tildeles adgang til Deres computermiljø. Ved afslutningen af serviceydelser 

modtager De en rapport, der indeholder vores analyse af de identificerede sikkerhedsrisici samt 

vejledning til reduktion af Deres risikoprofil. 

Uddannelsesserviceydelser 

Uddannelsesserviceydelser som hjælp til at forbedre Deres supportpersonales tekniske og driftsmæssige 

færdigheder. 

 Tavleundervisning: Typisk endagssessioner, i et forelæsnings- og demonstrationsformat, 

omfattende produkt- og supportemner leveret af en Microsoft-tekniker enten personligt eller 

online. 

 Abonnementer efter behov: Et abonnement giver adgang til en samling af 

onlineundervisningsmaterialer fra et workshop-bibliotek udviklet af Microsoft-

teknikere. Abonnementer sælges pr. klient-basis. 

 Webcasts: Uddannelsessessioner, der afholdes af Microsoft, leveret til fjerntilhørere via 

internettet. Webcasts kan købes på pr.-deltager-basis eller som en dedikeret levering til Deres 

organisation, som angivet på Deres Arbejdsordre.  

 Workshops: Praktiske, tekniske undervisningssessioner på avanceret niveau, tilgængeligt for 

en lang række support- og Microsoft-teknologiemner leveret af en Microsoft-tekniker enten 

personligt eller online. Workshops kan købes på pr.-deltager-basis eller som en dedikeret levering 

til Deres organisation, som angivet på Deres Arbejdsordre. Workshops må ikke optages uden 

udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Microsoft. 

Driftstjenester 

Driftstjenester kan hjælpe til administration af person-, proces- og teknologirelaterede problemer og risici 

for at sikre, at virksomhedens mål bliver indfriet. 
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 Laboratorieserviceydelser: Hvis det er tilgængeligt i Deres geografiske område, kan Microsoft 

give Dem adgang til en laboratoriefunktion, der kan hjælpe Dem med produktudvikling, 

benchmarking, testning, prototypefremstilling og overflytning af aktiviteter til Microsoft-

produkter. 

 Onboarding Accelerator: Direkte samarbejde med en Microsoft-engineer, der hjælper med 

implementering, migrering eller opgradering. Det kan omfatte hjælp til planlægning og validering 

af afprøvning eller produktionsbelastning ved hjælp af Microsoft-produkter. 

 Proaktiv overvågning: Levering af overvågningsværktøjer til den tekniske drift og 

anbefalinger til finjustering af Deres processer til håndtering af serverhændelser. Denne 

serviceydelse hjælper Dem med at oprette hændelsesmatrixer, udføre gennemgange af store 

problemer og skabe designet for et bæredygtigt teknikerteam. 

 Proaktivt driftsprogram (POP): En gennemgang udført med Deres medarbejdere, af Deres 

planlægnings-, design-, implementerings- eller driftsprocesser i forhold til vores anbefalede 

praksis. Gennemgangen udføres enten på stedet eller eksternt af en supportmedarbejder. 

 Afhjælpning side om side: Direkte engagement med en Microsoft-tekniker, der arbejder sammen 

med Dem for at se på de forhold, der er identificeret i forbindelse med en Vurderingsserviceydelse. 

Varigheden af hvert engagement er angivet i dage på Deres Arbejdsordre og udføres i samarbejde med 

Deres tekniske medarbejdere. 

 Brugerdefinerede proaktive serviceydelser 

Et engagement med vores medarbejdere om at levere serviceydelser, efter Deres anvisninger, leveret 

personligt eller online, der ikke ellers er beskrevet i dette dokument. Disse engagementer måles i dage. 

Disse forpligtelser måles og betales pr. dag. 

Fokusområderne for Brugerdefinerede proaktive serviceydelser er: 

 Vurderingsserviceydelser  

 Uddannelsesserviceydelser 

 Driftstjenester  

 Supportassistance 

Hvor det er tilgængeligt, kan proaktive serviceydelser sælges som en mængde af supportassistancetimer. 

Disse timer kan byttes til en eller flere proaktive serviceydelser beskrevet ovenfor, til gældende satser som 

oplyst af Deres Microsoft Services-repræsentant. Efter planlægning af den proaktive serviceydelse, 

fraregner vi det relevante antal supportassistancetimer rundet op til nærmeste time fra Deres saldo for at 

dække værdien af en daglig sats eller det fastsatte vederlag for tjenesten. Hvis De bestiller en type 

Supportassistanceservice og ønsker at ændre den til en anden serviceydelse, kan De anvende de allerede 

købte timer til denne anden serviceydelse, hvis den er tilgængelig, og det er blevet aftalt med Deres 

Serviceansvarlige. 

3.3.2 Serviceleveringsstyring 

 Serviceleveringsstyring 

Alle Premier Support-pakker koordineres og initieres af en Serviceansvarlig (SDM). I visse geografiske 

områder kaldes denne rolle også for en Teknisk Account Manager (TAM) eller Support Account Manager 

(SAM). I forbindelse med Premier Support for Developer og udviklerfokuserede pakker leveres Deres 
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serviceleveringsstyring af en ADM (Application Development Manager), der har en bred ekspertise om 

brancheudviklingen samt en forståelse af udviklerteknologier. Denne levering kan blive forbedret på 

baggrund af leveringsmodellen, serviceniveauet og geografien. Hvis ikke andet er angivet i Deres 

Arbejdsordre, bliver leveringsmodellen udpeget, og serviceniveauet bliver Core. 

Leveringsmodel 

Element Definition 

Grupperet Udføres af en gruppe enkeltpersoner med fjernplacering 

Udpeget Leveres på deltidsbasis, enten onsite eller remote, af en navngivet enkeltperson, 

der også servicerer andre Microsoft Premier Support-kunder 

Dedikeret Leveres enten onsite eller remote, af en navngivet enkeltperson, der 

udelukkende er fokuseret på en enkelt Microsoft Premier Support-kunde 

Serviceniveau 

Element Definition 

Core Inkluderer generel koordinering samt serviceintroduktion, planlægning af 

servicelevering, servicegennemgange, kritisk sikkerhedssupportrådgivning, 

hændelseshåndtering, krisestyring, informationstjenester og administration af 

tjenesteabonnementer 

Standard Omfatter alle Core-serviceydelser plus en indledende vurdering og 

afhjælpningsplanlægning 

Udvidet Inkluderer alle standardserviceydelser samt viden om livscyklussen for 

Microsoft-produkter/Online-ydelser, analyse af hændelsestendenser og 

procesvejledning 

 

Oplysninger om omfang 

Følgende tjenester er tilgængelige for kunder, der køber serviceleveringsstyring med Core-niveau: 

Serviceintroduktion: En oversigt over Premier Support-ydelser, inklusive en forklaring på 

hvorledes De vælger og planlægger proaktive serviceydelser og en demonstration af, hvordan 

assisterede reaktive supportanmodninger logføres samt anvendelse af tilgængelige værktøjer. 

Serviceleveringsplan (SDP). Grundlaget for Deres Premier Support-serviceydelser, der omfatter 

en brugerdefineret serviceplan, oprettet i samarbejde med Deres team for at bestemme, hvordan 

og hvornår serviceydelser skal anvendes. Vi overvåger og tilpasser Deres SDP baseret på Deres 

behov gennem perioden. 

Servicegennemgange: På vedvarende basis gennemgår vi den forgangne periodes tjenester, 

rapporterer til Dem om, hvad der er blevet leveret og forbedret, gennemgår Deres feedback og 

diskuterer eventuelle påkrævede handlinger eller justeringer. Disse gennemgange kan bestå af 

standardstatusrapporter samt virtuelle statusmøder eller statusmøder på stedet (hvis rejse til 
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stedet er godkendt). Hvis De har onlinetjenester, vil gennemgangen af Deres tjenester omfatte 

status for tjenesteanmodninger og tjenestehændelser samt oplysninger om oppetiden. Det er 

også muligt at tilpasse servicegennemgangen, men dette kan kræve et yderligere køb afhængigt 

af det niveau af serviceleveringsstyring, der er inkluderet i Deres købte serviceydelser.  

Rådgivning om kritisk sikkerhedssupport: Underretning om kritiske Sikkerhedsbulletiner fra 

Microsoft. Hvis De har en Udpeget eller Dedikeret Serviceansvarlig, vil Deres Serviceansvarlige 

hjælpe Dem med at vurdere disse oplysningers påvirkning på Deres IT-infrastruktur. 

Hændelsesstyring: Tilsyn af Deres Serviceansvarlige om supporthændelser med henblik på 

rettidig løsning og supportlevering af en høj kvalitet. Dette kan omfatte udvikling af planer for 

hændelsessvar, identifikation af primær kontaktperson for statusopdateringer under hændelser 

og muliggørelse af rodårsagsanalyse, når en hændelse er opstået. Hvis De har onlinetjenester, kan 

dette omfatte en oversigt over årsagen til hændelsen og Serviceniveauaftalen (SLA). 

Krisestyring: 24-timers ejerskab af problemer og kommunikation til Dem fra Serviceansvarlige og 

Krisesituationsmanagere ved situationer, hvor De forventer alvorlig påvirkning af virksomheden. 

Informationstjenester: Levering af nyhedsbrev, websteder og ressourcer med fokus på 

Microsoft-produkter og -tjenester, som er relevante for Deres miljø. Kan omfatte support- og 

driftsoplysninger om Microsoft-teknologier, fejlfindingsværktøjer og henvisninger til artikler i 

videnbasen. 

Styring af serviceabonnement: For kunder med onlinetjenester kan Deres Servicechef være 

behjælpelig med eskalering af problemer i forbindelse med abonnementer på onlinetjenester, og 

vedkommende kan besvare spørgsmål i forbindelse med fakturering, kontoprovisionering og 

kredit i forbindelse med serviceniveauaftaler. 

Kunder, der køber en tjeneste med standardniveau, vil få tjenester med Core-niveau samt følgende 

tjenester: 

Indledende vurdering: En registreringsvurdering til identifikation af servicebehovet i dit it-

driftsmiljø, som kan bruges til at opbygge en handlingsplan for at nå det ønskede it-driftsmiljø. 

For kunder, der har onlinetjenester, kan Deres servicechef sørge for en analyse af den lokale 

infrastruktur, som er nødvendig for, at alle brugere kan oprette forbindelse til onlinetjenesten. 

Derudover samarbejder servicechefen med Deres medarbejdere om at dokumentere risici, som 

kan påvirke forbindelsesmulighederne og foreslå mulige tiltag. 

Afhjælpningsplanlægning: En konsolidering af forbedringshandlinger på baggrund af de 

udførte proaktive vurderinger. Disse vil blive dokumenteret i som forbedringsråd sammen med 

tilknyttet afhjælpning inden for Deres serviceleveringsplan. Opfølgninger finder sted gennem de 

planlagte servicegennemgange. 

 Onsiteserviceleveringsstyring: Onsitebesøg fra Deres serviceansvarlige er mulig og kan kræve 

en yderligere betaling pr. besøg. Denne serviceydelse afhænger af Microsofts 

ressourcetilgængelighed. 

Kunder, der køber en tjeneste med udvidet niveau, vil få de tjenester, der er anført Core og Standard-

niveau, samt følgende tjenester: 

Bevidsthed om Livscyklussen for Microsoft-produkter/Onlinetjenester: Regelmæssige 

rapporter om udviklinger inden for Microsoft-organisationen og råd om eventuelle opdateringer 

vedrørende livscyklussen eller planen for et Microsoft-produkt kan være relevant og til fordel for 

Deres organisation. I forbindelse med kunder, der har onlinetjenester udarbejder Deres 
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servicechef månedlig (eller efter behov) kommunikation vedrørende tjenesteopgraderinger og 

planlagt nedetid i forbindelse med de onlinetjenester, De abonnerer på. 

Tendensanalyse og -rådgivning om hændelser: Én eller flere gennemgange af Deres 

hændelseshistorik med fokus på personer, processer og teknologiske aspekter af hændelser med 

stor forretningsindvirkning, der er logført hos os og involverer understøttet Microsoft-teknologi. 

Gennemgangen resulterer i anbefalinger vedrørende forbedring af driftsaktiviteter, foruden 

personers villighed eller teknologiske ændringer, alt sammen med fokus på målet om at hjælpe 

Dem med at nedsætte omkostningerne til Deres IT-aktiviteter. 

Procesvejledning: Grundlæggende oplysninger om anbefalede processer vil blive leveret. 

 

3.3.3 Reaktive serviceydelser 

Reaktive serviceydelser kan omfatte enhver kombination af følgende serviceydelser: 

 Problemløsningssupport (PRS): Assistance til problemer med specifikke symptomer, der er opstået 

under brugen af Microsoft-produkter, hvor det med rimelighed kan antages, at problemerne skyldes 

Microsoft-produkter. Definitioner af sværhedsgrad, vores estimerede indledende reaktionstid og 

afsendelseskrav er detaljeret beskrevet i ”Tabel: Reaktion på hændelser”. 

PRS opkræves på timebasis ved at fraregne i de forudbetalte timer fastsat i Deres Arbejdsordre. Hvis vi 

bestemmer, at problemet skyldtes en fejl, fraregner vi ikke PRS-timer. Hvis De har opbrugt alle 

forudbetalte timer, mens vi tager hånd om et specifikt problem, vil vi efterfølgende opkræve Dem 

forskellen, og De skal købe yderligere PRS-timer, inden vi reagerer på yderligere hændelser. På Deres 

anmodning vil vi samarbejde med leverandører af software fra tredjemand for at medvirke til at løse 

komplekse problemer med relation til interoperabilitet af produkter fra flere leverandører, men det er 

tredjemandens ansvar at supportere sit produkt. 

Efter behov leveres der problemløsningssupport til onlinetjenester. Købte PRS-timer fratrækkes ikke i 

forbindelse med hændelser, der åbnes mod disse teknologier. 

Hændelsens alvorsgrad fastsætter Microsofts svarniveauer og indledende estimerede svartider samt Deres 

ansvar. De er ansvarlig for beskrivelse af forretningsindflydelsen for Deres organisation, og Microsoft vil 

tildele den relevante alvorsgrad i samråd med os. De kan anmode om ændring af alvorsgrad, hvis 

forretningsindflydelsen skulle kræve en ændring til en højere eller lavere alvorsgrad.  

Tabel: Reaktion på hændelser 

Severity level og situation Vores forventede svar Deres forventede svar 

Severity level 1 

Katastrofal forretningsindvirkning: 

 Fuldstændigt tab af en central 

forretningsproces og arbejdet kan 

ikke fortsætte på fornuftig vis 

 Behov for øjeblikkelig assistance 

 Første svar på opkald i løbet 

af én time eller mindre 

 Vores ressourcer ankommer 

til Deres lokalitet så hurtigt 

som muligt 

 Krisesituationsmanager1 

udpeget 

 Fortløbende indsats 24 timer i 

 Underretning af Deres 

senior-ledere 

 Allokering af relevante 

ressourcer for at 

vedligeholde fortløbende 

indsats 24 timer i døgnet, 7 

dage om ugen2 

 Hurtig adgang og svar fra 

den ansvarlige for ændring 
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Severity level og situation Vores forventede svar Deres forventede svar 

døgnet, 7 dage om ugen2 

 Hurtig eskalering til 

produktteams hos Microsoft 

 Underretning af vores senior-

ledere 

af kontrol 

 Kun afgivelse via telefon 

Severity level A 

Kritisk forretningsindflydelse: 

 Betydeligt tab eller 

serviceforringelse 

 Behov for assistance inden for én 

time 

 Første svar på opkald i løbet 

af én time eller mindre 

 Vores ressourcer ankommer 

til Deres lokalitet efter ønske 

 Krisesituationsmanager1 

udpeget 

 Fortløbende indsats 24 timer i 

døgnet, 7 dage om ugen2 

 Underretning af vores senior-

ledere 

 Allokering af relevante 

ressourcer for at 

vedligeholde fortløbende 

indsats 24 timer i døgnet, 7 

dage om ugen2 

 Hurtig adgang og svar fra 

den ansvarlige for ændring 

af kontrol 

 Meddelelse til ledelsen 

 Kun afgivelse via telefon 

Severity level B 

Moderat forretningsindflydelse: 

 Moderat tab eller 

serviceforringelse, men arbejdet 

kan fortsætte på nedsat niveau 

 Behov for assistance inden for 

to arbejdstimer4 

 Første svar på opkald i løbet 

af to timer eller mindre 

 Kun indsats i arbejdstiderne3,4 

 Allokering af relevante 

ressourcer for at være på 

linje med Microsofts indsats 

 Adgang og svar fra den 

ansvarlige for ændring af 

kontrol inden for fire 

arbejdstimer 

 Afgivelse via telefon eller 

internet 

Severity level C 

Minimal forretningsindflydelse: 

 I det væsentlige fungerende, med 

mindre eller ingen 

serviceforhindringer 

 Behov for assistance inden for 

fire arbejdstimer4 

 Første svar på opkald i løbet 

af fire timer eller mindre 

 Kun indsats i arbejdstiderne4 

 Nøjagtige 

kontaktoplysninger om 

sagsejeren 

 Reaktion inden for 24 timer 

 Afgivelse via telefon eller 

internet 

1 Krisesituationsansvarlige er personer, som er udpeget til at hjælpe med at gennemføre en hurtig løsning af problemerne ved korrekt engagement i sagen, eskalering, 

ressourcetildeling og koordinering. 

2 Vi kan være nødt til at nedgradere alvorsgraden, hvis De ikke kan levere de passende ressourcer eller svar, som gør os i stand til at fortsætte vores indsats i problemløsningen. 

3 Fortløbende indsats 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen ved alvorsgrad B er i øjeblikket tilgængelig i Canada, Mellemamerika, Sydamerika, Caribien, Storbritannien og USA, 

medmindre kunden framelder sig dette. Kontakt Deres Servicechef for oplysninger. 

4 Arbejdstider defineres generelt som 09:00 til 17:30 lokal standardtid, eksklusive helligdage og weekender. Arbejdstiderne kan variere en anelse i Deres land. 
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 Support på stedet: Reaktiv support på stedet giver assistance på Deres lokalitet. Denne serviceydelse 

afhænger af tilgængeligheden af Microsofts ressourcer, og der kan blive opkrævet yderligere betaling pr. 

onsitebesøg. 

 Supportassistance til udvikling: Hjælp til oprettelse og udvikling af applikationer, der integrerer 

Microsoft-teknologier på Microsoft-platformen med speciale i Microsoft-udviklingsværktøjer og -

teknologier og sælges på timebases som angivet på Deres Arbejdsordre. 

 Rådgivningsservice: Kortvarig telefonbaseret rådgivning (normalt seks timer eller mindre) og support i 

forbindelse med uforudsete problemer for IT-medarbejdere og -udviklere. Rådgivningsservice kan 

omfatte rådgivning, vejledning, analyse af årsag og videregivelse af viden, der har til formål at hjælpe 

Dem med at implementere Microsoft-teknologier på måder, der forebygger almindeligt forekommende 

problemer og som kan nedsætte sandsynligheden for systemafbrydelser. Rådgivningsservice sælges på 

timebasis som angivet på Deres Arbejdsordre. 

3.4 Udvidede serviceydelser 

De elementer, der er beskrevet i dette afsnit, kan leveres som supplement, udvidelse og ændring til Deres 

Premier Support-pakke mod et ekstra vederlag. 

3.4.1 Accelerate-pakker 

 Accelerate-pakker: Består af forvalgte Proaktive tjenester, som er beskrevet i afsnit 3.3.1, og leveres i 

en foreskrevet rækkefølge med henblik på at håndtere kundens forretningsmål. De kan få detaljerede 

oplysninger om, hvad der er inkluderet i specifikke pakker og deres leveringsrækkefølge, fra Deres 

serviceansvarlige. Hver Accelerate-pakke indeholder en serviceintroduktion for at: 

 Definere succeskriterier og tidsplan for levering 

 Identificere destinationsmiljø 

 Introducere roller og ansvar 

 Diskutere proaktive tjenester, der skal leveres 

3.4.2 Udpegede Supportteknikere 

 Udpegede Supportteknikere (DSE): Praktisk, forebyggende assistance er tilgængelig inden for normal 

arbejdstid og yder support på de specifikke Microsoft-produkter og -teknologier, som er aftalt med Dem 

og angivet på Deres Arbejdsordre. DSE-serviceydelser købes på forhånd som et timeantal, og vi fraregner 

timerne fra Deres konto, når timerne er anvendt. DSE-ressourcer allokeres, prioriteres og udpeges baseret 

på aftalen mellem parterne under et indledende møde og dokumenteres som en del af Deres 

Serviceleveringsplan. DSE-tjenester leveres til et enkelt supportsted i det angivne support, der er 

identificeret i Deres arbejdsordre.  

 

Fokusområderne for DSE-serviceydelser er: 

 Hjælp til at udvikle og implementere strategier som hjælp til at forebygge fremtidige 

hændelser og til at øge tilgængeligheden af Deres omfattede Microsoft-teknologier. 

 Hjælp til at fastsætte årsagen for tilbagevendende hændelser til brug for anbefalinger til at 

forebygge yderligere afbrydelser i de relevante Microsoft-teknologier. 
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 Opretholdelse af en dybdegående viden om Deres aktuelle og fremtidige forretningsbehov 

samt konfiguration af Deres teknologimiljø. 

 Proaktivt at kunne dokumentere anbefalinger om brugen af Premier Support–relaterede 

leverancer (f.eks. gennemgang af supportevnen, tilstandstjek, workshops og 

risikovurderingsprogrammer mv.). 

 Hjælp til Dem med at foretage Deres implementerings- og driftsaktiviteter i 

overensstemmelse med Deres planlagte og aktuelle implementeringer af Microsoft-

teknologier. 

 Hjælp til Dem med at forbedre Deres supportpersonales tekniske og driftsmæssige 

færdigheder. 

 Opfordring og medvirken til oprettelse og vedligeholdelse af kundespecifik dokumentation til 

at støtte konfigurationen af Deres miljø, genoprettelse efter nedbrud, netværkstopologi osv. 

for de udpegede Microsoft-teknologier. 

3.4.3 Kundesupport 

 Kundesupport: Kundesupport giver begrænset, vedvarende support for et udvalgt antal produkter og 

servicepakker, der har nået enden af deres levetid som defineret i Microsofts supportpolitik, 

http://support.microsoft.com/lifecycle. Produkterne (og versionerne) og/eller servicepakker, som De har 

købt kundesupport til, bliver specificeret i Deres Arbejdsordre. 

Vederlag for kundesupportprogrammer bliver beregnet, som hvis De tilmeldte Dem den første dag, 

Kundesupportprogrammet var tilgængeligt (hvis f.eks. kundesupport for Windows Server 2003 SP2 blev 

tilgængeligt den 15. juli 2015, men De først tilmeldte Dem den 13. oktober 2015, så beregnes 

programvederlaget fra den 15. juli 2015). Tilmeldingsvederlag for Kundesupport tilbagebetales ikke, og 

kan ikke overføres mellem Kundesupport - Standard og Kundesupport Essentials. 

Servicespecifikke forudsætninger og begrænsninger: 

 De skal have en aktuel Premier-aftale med tilstrækkelig Problemløsningssupport-timer til at 

støtte en anmodning om Kundesupport eller anmode om en hotfix. Hvis Deres Premier 

Support-aftale udløber eller er afsluttet, afsluttes brugerdefineret support den samme dag. 

 De skal installere og køre den nyeste servicepakke for de tilmeldte produkter, der er angivet 

på Deres Arbejdsordre, før De kan modtage Kundesupport. 

 For at deltage i brugerdefineret support for det eller de tilmeldte produkter og adgang til 

sikkerhedsbulletiner og -opdateringer skal De levere en detaljeret migreringsplan med antal 

enheder/forekomster, kvartalsmæssige installationsmilepæle og en dato for fuldførelse af 

migreringen. Hvis denne migreringsplan ikke leveres, kan det medføre, at De ikke kan få 

adgang til leverancer af brugerdefineret support. 

 I forbindelse med brugerdefineret support betegnes en ”enhed” som en forekomst, fysisk 

eller virtuel, hvorpå kunden ønsker at installere en sikkerhedsopdatering til et bestemt 

produkt. Antallet af enheder skal være lig med det antal gange, sikkerhedsopdateringen eller 

hotfix'et installeres, og ikke antallet af fysiske enheder. 

 Brugerdefineret support er tilgængelig for Dem på det eller de supportsteder, der er angivet i 

Deres arbejdsordre, hvis supportstedet er inkluderet i Deres samlede antal 

enheder/forekomster. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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 Medmindre andet er aftalt skriftligt, omfatter Kundesupport kun engelske versioner af de 

tilmeldte produkter. Hvis begge parter er enige om ikke-engelsk support, kan supporttider 

blive forlænget for at muliggøre oversættelse (for hvilken oversættelsesvederlag kan 

forekomme). 

 De sikkerhedsopdateringer, der er inkluderet i tilmeldingsvederlaget, afgøres af den købte 

type brugerdefineret support samt det tilmeldte produkt som beskrevet herunder: 

o Brugerdefineret support - Standard: Giver support på produkter med 

supportslutdatoer før 1. januar 2010 og omfatter opdateringer for sikkerhedsrisici 

defineret af Microsoft Security Response Center (MSRC) som kritisk eller vigtig. 

o Brugerdefineret support - Standard: Giver support på produkter med 

supportslutdatoer efter 1. januar 2010 og omfatter opdateringer for sikkerhedsrisici 

defineret af MSRC som kritisk. For et yderligere vederlag kan De købe 

sikkerhedsopdateringer til risici, som MRSC har vurderet som Vigtig. 

o Brugerdefineret support - Essentials: Giver mulighed for at købe 

sikkerhedsopdateringer, som MRSC har vurderet som Kritisk, for et ekstra vederlag pr. 

opdatering pr. enhed. Sikkerhedsopdateringer, som er vurderet som Vigtige, er ikke 

tilgængelige. 

 Et kvartal er minimumløbetiden for brugerdefineret support. Kunder kan framelde sig 

brugerdefineret support på kvartalsbasis med minimum 14 dages varsel før næste 

faktureringsdato.  

 Ikke-sikkerhedsmæssige hotfixes (f.eks. problemer med tidszoner eller sommertid) er muligvis 

også tilgængelige mod et ekstra vederlag.  

 De kan bede om adgang til sikkerhedsopdatering og ikke-sikkerhedsmæssige hotfixes, hvor 

det er relevant, til navngivne kontakter, der er udpeget af Dem. De accepterer at give os 

besked om ændringer i den eller disse udpegede kontakter. Sikkerhedsopdateringer og 

hotfixes må ikke distribueres til ikke-koncernforbundne tredjemænd uden vores skriftlige 

samtykke. 

 Kundesupport inkluderer ikke muligheden for at anmode om ekstra funktioner, 

funktionalitets- eller designændringer eller garantisupport. 

 Selvom vi bruger kommercielt rimelige bestræbelser på at besvare Deres anmodninger om 

hotfixes, anerkender De, at der kan være situationer, hvor en sikkerhedsopdatering eller et 

ikke-sikkerhedsrelateret hotfix, inklusive kritiske og vigtige sikkerhedsopdateringer, ikke kan 

oprettes eller leveres.  

 Alle anmodninger om Problemløsningssupport skal indsendes telefonisk til Deres udpegede 

kontaktpersoner. 

 Hvis De køber brugerdefineret support direkte fra Microsoft, må De anvende de ikke-

sikkerhedsrelaterede hotfixes og sikkerhedsopdateringerne på det eller de gældende 

tilmeldte produkter, som er anskaffet gennem Microsoft Volumenlicens eller gennem 

Microsoft Service Provider License Agreement. 

 Partnere, som hoster Windows Server via Microsoft Service Provider License Agreement 

Program (SPLA), er ikke berettigede til at købe brugerdefineret support til dem selv eller deres 

kunder.  
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 For partnerfokuserede løsninger gælder følgende: 

o Hotfixes og sikkerhedsopdateringer, som er udsendt af Microsoft til Dem i 

forbindelse med brugerdefineret support, er kun til Deres interne brug, medmindre 

De har Microsoft-bilag om underentreprise af supporttjenester.  

o De licensrettigheder, der tildeles for sikkerhedsopdateringer og hotfixes, er 

begrænsede til intern forretningsmæssig brug hos de individuelle kunder, der er 

identificeret på Custom Support Hotfix Redistribution-formularen, og de er ikke 

beregnet til yderligere distribution.  

o Kundepriserne gælder for hver enkelt kunde, som er identificeret i Custom Hotfix 

Redistribution-formularen, som er vedhæftet Microsoft-bilag om underentreprise af 

supporttjenester. Det beløb, De skal betale til Microsoft, er lig med summen af alle 

priser for hver enkelt kunde, der er identificeret på Custom Hotfix Redistribution-

formularen. Den er ikke fastsat ved sammenlægning af alle Deres kunder. 

o Partneres brug af sikkerhedsopdateringer og hotfixes i de miljøer, de er værter for, er 

kun til partnernes direkte fordel og må ikke distribueres yderligere til tredjemand.  

3.4.4 Udvidet hotfix-support 

 Udvidet hotfix-support: Med Udvidet hotfix-support kan De anmode om ikke-sikkerhedsrelaterede 

hotfixes for Microsoft-produkter, der har påbegyndt den Forlængede supportperiode, som defineret på 

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

Servicespecifikke forudsætninger og begrænsninger: 

 De skal have en aktuel Premier-aftale med tilstrækkelig Problemløsningssupport-timer til at 

støtte en hotfix-anmodning. Hvis Deres Premier-supportaftale udløber eller er afsluttet, 

afsluttes Udvidet hotfix-support den samme dag. 

 Selvom vi bruger kommercielt rimelige bestræbelser på at besvare Deres anmodninger om 

ikke-sikkerhedsmæssige hotfixes, anerkender De, at der kan være situationer, hvor en hotfix 

ikke kan oprettes eller leveres.  

 Hotfixes er designet til at tage vare på Deres specifikke problem og er ikke regressionstestet. 

 Hotfixes må ikke distribueres til ikke-tilknyttede tredjemænd uden vores skriftlige samtykke. 

 Leveringstider for hotfixes til ikke-engelske versioner af det tilmeldte produkt, der er 

identificeret på Deres Arbejdsordre, kan variere, og der kan forekomme 

oversættelsesvederlag. 

 Problemløsningssupporttimer skal være tilgængelige i henhold til Deres Arbejdsordre på det 

tidspunkt, hvor der anmodes om en hotfix. 

 Vi leverer ikke ekstra funktioner, funktionalitet, opdateringer eller designændringer. Vi vil kun 

se på problemer i det tilmeldte produkt, der får det til at bryde ned, miste data eller på anden 

vis materielt afviger fra produktets dokumenterede funktionalitet. 

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

Premier Ultimate: Ændrer de serviceydelser, der er tilgængelige under reaktive serviceydelser, for at 

levere Problemløsningssupport efter behov. 

Servicespecifikke forudsætninger og begrænsninger: 

 Premier Ultimate er begrænset til det antal kontaktpersoner, der er angivet i Deres 

Arbejdsordre. 

 For at forblive tilmeldt Premier Ultimate accepterer De at anvende kommercielt rimelige 

bestræbelser for at afhjælpe alle problemer, der er identificeret fra Deres eller Microsofts side 

i løbet af 30 dage fra oprettelsen af første vurderingsoversigt. 

 Hver part kan afslutte en Premier Ultimate-serviceaftale i løbet af 30 dage med en 

forudgående skriftlig meddelelse, hvis en af parterne mislykkes med afhjælpningen eller i 

løbet af 60 dage med en forudgående skriftlig meddelelse. 

 Premier Ultimate-kunder, der afslutter inden afslutningen på perioden, modtager en 

forholdsmæssig refusion for ubrugte serviceydelser, medmindre afslutningen skyldtes 

manglende afhjælpning. 

 Premier Ultimate er muligvis ikke tilgængeligt på alle supportsteder 

3.4.6 Tredjelagssupport 

 Tredjelagssupport: Direkte adgang til Microsofts mest erfarne specialister i et defineret 

produktområde eller i flere definerede produktområder, der besvarer Deres problemløsningsanmodninger 

for de Microsoft-teknologier, der er specificeret i Deres Arbejdsordre. 

Servicespecifikke forudsætninger og begrænsninger: 

 Anmodninger om Problemløsning, der er indsendt til Tredjelagssupportteamet kan have brug 

for ressourcer fra medarbejdere i standardproduktsupport for løsning, selvom 

Tredjelagssupportteamet bevarer det primære ansvar for anmodningen. 

 De kan anvende Tredjelagssupporttimer til Problemløsningssupportservices, men 

standardproblemløsningssupporttimer kan ikke anvendes til anmodninger om 

Tredjelagssupport. 

 Arbejdstiden for Tredjelagssupportteamet og markedstilgængelighed for 

tredjelagssupportservicen kan variere efter landet. Kontakt Deres Servicechef for oplysninger. 

 Denne tjeneste kræver et tilmeldingsvederlag, supplerer Deres problemløsningssupporttimer 

og kan ikke leveres på alle supportsteder. 

 Hvis der bruges tredjelagssupport i forbindelse med grupperede PRS-timer, kan dine 

tredjelagsgebyrer være baseret på det fulde antal grupperede PRS-timer. 

3.5 Forbedrede løsninger 

Pakker med forbedrede løsninger indeholder yderligere supportressourcer for et specifikt Microsoft-

produkt eller et kunde-IT-system.  
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3.5.1 Premier Mission Critical 

 Premier Mission Critical (PMC): Giver et højere supportniveau for et defineret sæt Microsoft-

produkter, der udgør en del af Deres driftskritiske løsning som specificeret i Deres Arbejdsordre. PMC 

giver et tilpasset program med supportydelser, er tilgængeligt for et yderligere vederlag og er defineret i 

et Bilag, der henvises til i Deres Arbejdsordre. 

3.6 Partnerfokuserede løsninger 

 Partnerfokuserede løsninger: I forbindelse med Microsoft-partnere giver denne løsning partneres 

kunder adgang til supporttjenester som beskrevet i bilaget om underentreprise om supporttjenester. 

Sådanne tjenester leveres af Microsoft på Deres vegne. Denne tjeneste er kun tilgængelig for Microsoft-

partnere med et gældende Microsoft-bilag om underentreprise af supporttjenester. Kontakt Deres 

Microsoft Services-repræsentant for at få yderligere oplysninger. 

3.7 Globale supportløsninger 

 Globale supportløsninger: Med Premier Global kan De få Premier-support på et eller flere 

supportsteder. Premier Global er tilgængelig som del af en konfigurerbar pakke, sådan som det er 

beskrevet herunder. 

 Vært: Dette er det supportsted, hvor De har indgået kontrakt med Microsoft for at få Premier 

Global-tjenesterne. Medmindre andet er angivet, vil dette være supportstedet for Deres 

udpegede eller dedikerede supportleveringsansvarlige. 

 Nedstrøms: Dette er et supportsted, der er specificeret i Deres Enterprise Services-

arbejdsordre for at modtage tjenesteydelser, ud over værtsupportstedet.  

Proaktive tjenester, reaktive tjenester, serviceleveringsstyring og udvidede tjenester leveres som beskrevet 

i denne beskrivelse af tjenesterne med følgende ændringer. 

 Proaktive tjenester: De kan overdrage proaktive tjenester fra ét udpeget supportsted til et 

andet udpeget supportsted, der fremgår af Deres arbejdsordre(r).  

 Reaktive tjenester: De kan vælge at købe alle deres PRS-timer (Problem Resolution Support) 

på Deres værtssupportsted. Dette kaldes grupperede PRS-timer (Pooled Problem Resolution). 

De kan overdrage PRS-timer fra ét udpeget supportsted til et andet udpeget supportsted, der 

fremgår af Deres arbejdsordre(r).  

På Deres ikke-udpegede supportsted(er) kan vi give mulighed for, at personalet deltager i eksterne 

proaktive supporttjenester og PRS-tjenester, der er blevet udpeget for et specifikt supportsted. En sådan 

deltagelse vil være underlagt tilgængelighed. 

Serviceleveringsansvarlig: Deres globale serviceleveringsansvarlig er enten en udpeget eller dedikeret 

ressource og giver Dem et udvidet tjenesteniveau som defineret i Afsnit 3.3.2. Derudover vil denne 

ressource stå for koordination af tjenester og rapportstyring i flere lande.  

Servicespecifikke forudsætninger og begrænsninger: 

 Prisforskelle: Priser for proaktive tjenester og PRS-tjenester (Problem Resolution Support) 

kan variere alt efter land: Microsoft forbeholder sig til ret til at fakturere Dem for enhver 

prisforskel, eller hvis der er tale er timebaserede tjenester, at justere timerne for at tage højde 

for eventuelle prisforskelle mellem landene. 
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 PRS efter behov i Office 365- og Microsoft Azure-abonnementer er tilgængelige for alle 

udpegede supportsteder. 

 Samling af fakturering: Medmindre andet er angivet, får De udstedt én enkelt faktura for 

gebyrer, der er påløbet for alle de supportsteder, der er identificeret i Deres arbejdsordre. 

Fakturaen sendes til det supportsted, De har udpeget. Skatter, hvis det er relevant, 

bestemmes på baggrund af Deres leveringssupportsted og påføres deres faktura, alt efter 

hvad der gælder. De er eneansvarlig for betaling af eventuelle andre forfaldne skatter.  

 Der kan gælde begrænsninger eller ændringer i de tjenester, der er tilgængelige på det 

enkelte supportsted.  

 Undtagelser til samling af fakturering: Tjenester, der er leveret i Indien, Japan, 

Folkerepublikken Kina, Taiwan og Republikken Korea skal have en separat Enterprise Services-

arbejdsordre, der angiver de tjenester, der leveres på det angivne supportsted. Tjenester 

faktureres og leveres til Deres supportsted i det land, og eventuelle gældende lokale skatter 

påføres den relevante faktura.  

3.8 Yderligere vilkår og betingelser 

Alle Premier Services leveres i henhold til følgende forudsætninger og antagelser: 

 Vi kan bede Dem om at bestemme problemet og udføre aktiviteter til løsning heraf. Dette kan 

inkludere udførelse af netværkssporing, indhentning af fejlmeddelelser, indsamling af 

konfigurationsoplysninger, ændring af produktkonfigurationer, installation af nye 

softwareversioner eller nye komponenter eller ændring af processer. 

 De er ansvarlig for at sikkerhedskopiere Deres data og for at rekonstruere filer, der er gået 

tabt eller er blevet ændret som følge af katastrofale fejl. De er også ansvarlig for 

implementering af de procedurer, der er nødvendige for at sikre integriteten og 

sikkerheden af Deres software og data. 

 Alle serviceydelser leveres fra eksternt hold til Deres lokaliteter i det land, der er angivet i 

Deres Arbejdsordre, medmindre andet er angivet skriftligt. Hvis lokaliteterne findes i mere 

end et land, vil De modtage serviceydelser fra en udpeget Global Services Delivery Manager, 

og det kan omfatter en serviceressource på hver global servicelokalitet. Arbejdsordren 

beskriver serviceydelser, der ydes på hver af Deres udpegede globale supportlokaliteter. 

 Hvis der i fællesskab aftales besøg på stedet, som ikke betales på forhånd, vil vi fakturere 

Dem for rimelige rejse- og diætudgifter eller, hvis De anmoder om det, vil vi fraregne et 

tilsvarende antal timer til Problemløsningssupport til at dække udgifterne. 

 Alle serviceydelser ydes på det sprog, der tales på den lokalitet for Microsoft Services, der 

yder disse serviceydelser eller engelsk, medmindre andet er aftalt skriftligt. 

 Vi vil yde support på alle danske og engelske versioner af kommercielt udgivede og generelt 

tilgængelige Microsoft-produkter, der er angivet på Produktlisten, som udgives af Microsoft 

fra tid til anden på http://microsoft.com/licensing/contracts (eller på en anden side, som 

Microsoft angiver), medmindre andet er angivet i en Arbejdsordre, et Bilag til denne 

Beskrivelse af Serviceydelser eller specifikt er ekskluderet på Microsoft Premier Online-

webstedet på http://premier.microsoft.com. Hotfix-support, som ikke er sikkerhedsrelateret, 

er ikke tilgængelig for Microsoft-produkter, der har påbegyndt den Forlængede 

Supportperiode, som defineret på http://support.microsoft.com/lifecycle, medmindre De har 

http://microsoft.com/licensing/contracts
http://premier.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/lifecycle
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købt en sådan support som beskrevet i denne Beskrivelse af Serviceydelser som Udvidet 

hotfix-support eller i et bilag vedhæftet Deres Arbejdsordre. 

 Support på foreløbige versioner og betaprodukter ydes ikke, medmindre andet er angivet i et 

vedhæftet Bilag. 

 Alle serviceydelser, inklusive alle yderligere serviceydelser købt i en Arbejdsordres løbetid, går 

tabt, hvis de ikke benyttes i den relevante Arbejdsordres løbetid. 

 Hvis De har bestilt en type serviceydelse og ønsker at ændre den til en anden type, kan De 

anvende en tilsvarende værdi til en alternativ service, hvor det er relevant og aftalt med Deres 

servicechef. 

 Planlægning af serviceydelser er afhængig af tilgængeligheden af ressources og workshops 

kan blive annulleret, hvis minimumsregistreringsantallet ikke er opnået. 

 Vi kan på Deres anmodning opnå adgang til Deres system via en fjernforbindelse for at 

analysere problemer. Vores personale vil kun opnå adgang til de systemer, De har godkendt. 

For at udnytte fjernforbindelseshjælp skal De forsyne os med den relevante adgang og 

nødvendigt udstyr. 

 Visse tjenester kan medføre krav om, at vi skal opbevare, behandle og have adgang til Deres 

kundedata. Når vi gør det, bruger vi Microsoft-godkendte teknologier, der overholder vores 

politikker og processer i forbindelse med databeskyttelse. Hvis De beder om, at vi bruger 

teknologier, som Microsoft ikke har godkendt, forstår og accepterer De, at De er eneansvarlig 

for integriteten og sikkerheden af Deres kundedata, og at Microsoft ikke påtager sig noget 

ansvar i forbindelse med brugen af teknologier, som Microsoft ikke har godkendt. 

 Hvis De anmoder om annullering af en tidligere planlagt service, kan Microsoft vælge at 

fraregne et annulleringsvederlag på op til 100 % af serviceprisen, hvis annulleringen eller 

omplanlægningen sker med mindre end 14 dages varsel i forhold til den første leveringsdag. 

 Hvis De køber yderligere serviceydelser til Deres supportpakke, konvertering af Software 

Assurance-fordelshændelser, kan vi kræve inkludering af et tilsvarende niveau for 

serviceleveringsstyring for at muliggøre leveringen.  

 Software Assurance-Benefit-hændelser kan kun konverteres til Problemløsningssupporttimer 

eller Tredjelagssupport. Der kan være yderligere tilgængelige serviceydelser i Deres 

geografiske område, kontakt venligst Deres Servicechef for oplysninger. 

 Supporttjenester er begrænset til rådgivning og vejledning relateret til kode, der ejes af Dem 

eller af Microsoft. 

 De accepterer, at den eneste ikke-Microsoft-kode, De giver os adgang til, er kode, De ejer.  

 Support leverer ikke kode af nogen art, med undtagelse af eksempelkode. 

 Der kan være minimumskrav til platformen for de købte tjenester.  

Yderligere forudsætninger og antagelser kan angives i relevante Bilag. 

3.9 Deres ansvar 

Optimering af fordelene ved Premier Support afhænger af, at De opfylder følgende forpligtelser foruden 

de, der er angivet i relevante Bilag. Hvis følgende forpligtelser ikke opfyldes, kan det medføre 

serviceforsinkelser. 
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 De kan udpege navngivne kontaktpersoner i Deres Arbejdsordre, hvoraf én vil være Deres 

Customer Support Manager (CSM). CSM’en er ansvarlig for at lede Deres team og for at styre 

alle Deres supportaktiviteter og interne processer til indsendelse af anmodninger om 

supportservice til os. Hver kontaktperson udstyres med et individuelt kontonummer, der giver 

adgang til Microsoft Premier Online-webstedet, indsendelse af supportproblemer og adgang 

til Deres Microsoft-serviceleveringsteam. Foruden de navngivne kontaktpersoner kan De også 

identificere to typer gruppekontaktpersoner som følger: 

o En type kontaktperson modtager et delt konto-id, der giver adgang til Microsoft 

Premier Online-webstedet med henblik på at se informationsindhold og have 

mulighed for at indsende supportanmodninger. 

o En type kontaktperson modtager et delt konto-id, der giver adgang til Microsoft 

Premier Online-webstedet udelukkende med henblik på at se informationsindhold. 

 De accepterer at give os besked om ændringer i de udpegede kontakter, der er angivet på 

Deres arbejdsordre.  

 De skal samarbejde med os for at planlægge benyttelsen af disse serviceydelser baseret på 

det serviceniveau, De købte. 

 De kan indsende anmodninger om proaktive serviceydelser sammen med eventuelle 

nødvendige/gældende data senest 60 dage før udløbsdatoen for den relevante Arbejdsordre. 

 De skal, hvor det er muligt, at svare på spørgeskemaer vedrørende kundetilfredshed, som vi 

eventuelt fra tid til anden leverer til Dem angående serviceydelserne. 

 De skal forsyne vores serviceleveringsteam (der kræves at være på stedet) med rimelig 

telefon- og højhastighedsadgang til internettet samt adgang til Deres interne systemer og 

diagnosticeringsværktøjer. 

 De er ansvarlig for eventuelle rejseudgifter og andre udgifter, der vedrører Deres 

medarbejdere eller underleverandører. 

 Deres serviceansvarlige kan bede Dem om at opfylde andre forpligtelser, som er specifikke for 

den tjeneste, De har købt.
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4 Dokumentændringer  
Følgende tilføjelser, ændringer og sletninger er foretaget i materiale i denne version: 

Januar 2016 

Tilføjelser: 

 3.3.1: Type af vurderingsprogramtjeneste 

 3.4.2: Afklaring af supportsted i forhold til udpeget supportteknikere 

 3.4.3: Afklaring af supportsted i forhold til brugerdefineret support 

 3.4.3: Anmodning om adgang til sikkerhedsopdateringer og hotfixes for navngivne kontakter.  

 3.4.5: Afklaring af supportsted i forhold til Premier Ultimate 

 3.4.6: Afklaring af supportsted i forhold til tredjelagssupport 

 3.7: Globale supportløsninger 

 3.8: Opbevaring, behandling og adgang til kundedata.  

 3.9: Besked om ændringer i de kontakter, der er navngivet i arbejdsordren. 

Ændringer: 

 3.3.2: Afklaring af krav i forhold til den serviceleveringsansvarlige. Og revision af ADM-sproget 

(application developer manager). 

 

Oktober 2015 

Tilføjelser: 

 2.3.2: Nye moduler – Optimering af projektportefølje, Optimering af applikationsportefølje 

 3.3.2: Beskrivelse af ADM's (Application developer manager) rolle under serviceleveringsstyring 

 3.7: punkt 18: Platformskrav angående sprog 

Ændringer: 

 2.1: Opdatering af Enterprise Strategy-program og beskrivelse af tabellen Business Ready-cloud 

 2.2.2: ESP Business Ready-cloudaftale (tabel) – Metodefaser er ændret 

 2.3: Enterprise Strategy-program og beskrivelse af tjenester er ændret 

 2.3.2: Ændringer i beskrivelse af moduler: 

o Value Discovery Workshop 

o Arkitekturmuligheder og anbefalinger 

o Værdiplan 

o Udvikling af business case 

o Implementerings- og ændringshåndtering 
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o Værdiadministration 

o Program-governance, risiko- og overensstemmelsesadministration (GRC) 

 3.2.1: Beskrivelsen af Accelerate-pakker er flyttet til Afsnit 3.4 

 3.3.1: Offlinevurdering: tilføjet mulighed for ekstern levering 

 3.3.1: Onboarding Accelerator: tilføjet mulighed for opgraderingshjælp 

 3.3.3: Problemløsningssupport (PRS): ændret sprog for hændelsens alvorsgrad 3.4.3 

Brugerdefineret support: opdatering af krav til migreringsplan 

Sletninger: 

3.3.2: Afsnittet Produktomfang – Onlinetjenesteaktiviteter integreret i afsnit om SDM-tjenester 

 

Juli 2015 

Tilføjelser: 

 2.1: ESP Business Ready-cloud – aftaletyper 

 2.2.2: ESP Business Ready-cloud – pakker 

 2.3: ESP og beskrivelse af tjenester: defineret metode for Business Ready-aftalemoduler 

 3.3.2: SDM-kernetjenester: ”Informationstjenester” 

 3.8: Nyt kundeansvar  

Ændringer: 

 2.3.2: Opdatering af beskrivelsen af Enterprise Strategy-tjenestemoduler 

 2.4: ESP specificeret for konsulentydelser 

 3.1: Pakker med forbedret løsning: tilføjet ”tilgængelig sammen med konfigurerbar pakke” 

 3.1: Beskrivelse af udviklerfokuserede pakker 

 3.3.1: Vurderingstjenester: - RAP as a Service Plus; Driftstjenester: POP 

 3.3.2: Serviceleveringsstyring – ADM tilføjet 

 3.3.2: Flyttet alle henvisninger til Onlineaktiverede SDM-aktiviteter til separat afsnit efter SDM-

produktomfang. Flyttet MIRP-henvisning. Tilføjet sprog til servicegennemgang 

 3.4.2: Brugerdefineret support – opdatering af forudsætninger og begrænsninger. Oplysninger 

om partnerfokuserede løsninger tilføjet 

Sletninger: 

 2.3.2: Enterprise Strategy-serviceydelsesmoduler 

o Aktivering af mobil arbejdsstyrke 

o Modernisering af datacenter 

o Modernisering af dataplatform 

 3.3.1: Vurderingstjenester – Risiko- og tilstandsvurderingsprogram (RAP) 
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 3.3.3: Azure- og O365-henvisninger 

 

Januar 2015 

Tilføjelser: 

 3.5: Partnerfokuserede løsninger 

Ændringer: 

 3.4: Kundesupport 

Sletninger: 

 3.6: MSDN Technical Support-hændelser, som er tilgængelige som potentiel overførselskilde 

 

September 2014 

Tilføjelser: 

 2.3.2: Moduler 

o Aktivering af mobil arbejdsstyrke  

o Modernisering af datacenter 

o Modernisering af dataplatform 

 2.4: Oplysninger om besøg på stedet 

 3.1: Udviklerfokuserede pakker tilføjet  

 3.2.1: Accelerate-pakke 

 3.3.1: Onboarding Accelerator som driftstjeneste 

 3.3.2: Onlineaktiveret serviceleveringsstyring 

 3.3.3: Efter behov, problemløsningssupport til onlinetjenester 

 

Ændringer: 

 2.0: Enterprise Architect omdøbt til Microsoft Architect 

 2.3.2: Beskrivelse af modulopdateringer 

 3.3.1: Procesforbedrings- og stabiliseringstjenester er kombineret i driftstjenester 

 3.3.1: Brugerdefinerede proaktive serviceydelser opdateret til driftstjenester 

 3.3.2: Gennemgang af udviklingen af proaktive serviceydelser ændret til Indledende vurdering 

 3.4.4: Definition af modifikationer til Premier Ultimate 

 3.6: Kildekodetermer tilføjet i yderligere vilkår og betingelser 

 3.6: MSDN Technical Support-hændelser, som er tilgængelige som potentiel overførselskilde 
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Sletninger: 

 3.2.2: Premier Support til Azure (nu indeholdt i Online Enabled SDM) 

 3.4.4: Premier Support til udviklere nu defineret som en tjenestepakke 

 3.5.2: Premier Azure Rapid Response 

 

Juli 2014 

Tilføjelser: 

 3.3.1: Risiko- og tilstandsvurdering som en Service Plus 

 3.3.1: Offlinevurdering 

Ændringer: 

 3.2.1: Definition af Premier Core opdateret til præfiks ”20 timer til Problemløsningssupport” med 

”Op til”  

 3.3.1: Proaktiv overvågning flyttet fra Vurderingsydelser til Procesforbedringsydelser (alt i 

Afsnit 3.3.1) 

 3.3.2: Definition af Serviceleveringsstyring udvidet til at inkludere ”eller Support Account 

Manager (SAM)” 

 3.4.2: Forudsætninger og antagelser for Kundesupport opdateret til at inkludere yderligere 

oplysninger om kravet om at levere og opdatere en overgangsplan “De skal levere og 

vedligeholde en overgangsplan (der viser datoer, antal enheder og vigtige milepæle) for Deres 

overgang til et understøttet produktniveau” 

 3.5.2: “Premier Support til Windows Azure” omdøbt til ”Premier Support til Azure” og fjernelse af 

listen med eksempelprodukter inkluderet i “den skybaserede udviklingssuite” 

 3.6: “Planlægning af serviceydelser er afhængig af tilgængeligheden af ressources” udvidet til at 

inkludere “og workshops kan blive annulleret, hvis minimumsregistreringsantallet ikke er opnået.” 

 3.6: Annulleringspolitik fra 30 dages tidsfrist (uden for USA) til 14 dage 

Sletninger: 

 Gendannelsesservices (tidligere reference i Afsnit 3.3.1) 

 

Oktober 2013 

Ændringer: 

 2.3.2: Enterprise-aftale Value Roadmap, omdøbt til Technology Value Roadmap 

Sletninger: 

 Enterprise Strategy-forum (tidligere referencer i Afsnit 2.21 og Afsnit 2.31) 

 Strategibriefinger (tidligere omtalt i Afsnit 2.21 og Afsnit 2.31) 
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