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1 Om dette dokumentet 
Tjenestebeskrivelsen for Microsoft Enterprise-tjenester inneholder informasjon om de faglige tjenestene 

du kan kjøpe av Microsoft. 

Gjør deg kjent med beskrivelsene av tjenestene du kjøper, inkludert forutsetninger, forbehold, 

begrensninger og hvilket ansvar du selv bærer. Tjenestene du kjøper, står oppført på arbeidsordren for 

Enterprise-tjenester eller en annen tjenestebeskrivelse som refererer til og inkluderer dette dokumentet.  

Ikke alle tjenestene som står oppført i dette dokumentet, er tilgjengelig overalt i verden. Hvis 

du vil ha detaljer rundt hvilke tjenester som kan kjøpes i ditt område, kan du kontakte din 

representant for Microsoft-tjenester. 
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2 Konsulenttjenester 
2.1 Slik kjøper du 

Konsulenttjenester kan kjøpes i en pakke eller som enkeltvis definerte tjenester. Nedenfor finner du en 

liste over tjenestene du kan kjøpe. 

Tjeneste Definisjon 

Enterprise Strategy  Med denne pakken kan kundene realisere forretningsverdier fra viktige 

initiativer og fremskynde innføringen av teknologi under ledelse av 

Microsoft Enterprise-arkitekter. 

 

Forklaring:  angir varer som kan stå oppført på arbeidsordren. 

2.2 Pakkebeskrivelser 

2.2.1 Enterprise Strategy 

Enterprise Strategy-tjenester kan kjøpes i en pakke (kombinasjon av tjenester) eller som individuelle 

tjenestemoduler. Programfordelene og modulene som følger med, er beskrevet i Punkt 2.3, “Enterprise 

Strategy-programmet og tjenestebeskrivelse”. 

Pakker 

 Enterprise Strategy-tilkobling 

Vare Inkluderte tjenester 

Enterprise-arkitekt Opptil 400 timer per år med en Microsoft Enterprise-arkitekt og 

Microsoft-tjenesteleveringsteamet 

Tjenestemoduler 

i Enterprise Strategy 

Du får opptil tre av de ni Enterprise Strategy-tjenestemodulene som 

er beskrevet i Punkt 2.3.2, “Tjenestemoduler i Enterprise Strategy” 

godkjent og dokumentert i tjenesteleveringsplanen 

Programfordeler 

Tjenesteleveringsplan 

Enterprise Strategy-nettverket 

Enterprise Strategy-biblioteket 

 Enterprise Strategy for stiftelser 

Vare Inkluderte tjenester 

Enterprise-arkitekt Opptil 800 timer per år med en Microsoft Enterprise-arkitekt og 

Microsoft-tjenesteleveringsteamet 

Tjenestemoduler 

i Enterprise Strategy 

Du får en hvilken som helst kombinasjon av de ni Enterprise Strategy-

tjenestemodulene som er beskrevet i Punkt 2.3.2, “Tjenestemoduler 

i Enterprise Strategy” godkjent og dokumentert i 

tjenesteleveringsplanen 
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Programfordeler 

Tjenesteleveringsplan 

Enterprise Strategy-nettverket 

Enterprise Strategy-biblioteket 

 Enterprise Strategy Portfolio 

Vare Inkluderte tjenester 

Enterprise-arkitekt Opptil 1.600 timer per år med en Microsoft Enterprise-arkitekt og 

Microsoft-tjenesteleveringsteamet 

Tjenestemoduler 

i Enterprise Strategy 

Du får en hvilken som helst kombinasjon av de ni Enterprise 

Strategy-tjenestemodulene som er beskrevet i Punkt 2.3.2, 

“Tjenestemoduler i Enterprise Strategy” godkjent og dokumentert i 

tjenesteleveringsplanen 

Programfordeler 

Tjenesteleveringsplan 

Enterprise Strategy-nettverket 

Enterprise Strategy-biblioteket 

Individuelle moduler 

Du kan kjøpe en hvilken som helst kombinasjon av Enterprise Strategy-tjenestemoduler, som beskrevet 

i Punkt 2.3.2, “Tjenestemoduler i Enterprise Strategy”, som du kan velge i tråd med behovene dine. 

Vare Inkluderte tjenester 

Enterprise-arkitekt Tjenester fra en Microsoft Enterprise-arkitekt i det antallet timer som 

står spesifisert på arbeidsordren 

Tjenestemoduler 

i Enterprise Strategy 

Du får levert én eller flere av Enterprise Strategy-tjenestemodulene, 

som er beskrevet i Punkt 2.3.2, “Tjenestemoduler i Enterprise 

Strategy”, som spesifisert på arbeidsordren 

 

2.3 Enterprise Strategy-programmet og tjenestebeskrivelse 

Enten du kjøper Enterprise Strategy som en pakke eller som individuelle tjenester, oppretter og leverer 

en Microsoft Enterprise-arkitekt en tjenesteleveringsplan som definerer milepæler og mål og etablerer 

prosesser, data og regler for å spore fremdriften i henhold til planen. Enterprise-arkitekten gir i tillegg 

månedlige statusoppdateringer om fremdriften i henhold til planen og administrerer utfyllende leveringer 

fra Microsoft-tjenesteleveringsteamet. Microsoft-tjenesteleveringsteamet kan inkludere ressurser fra 

Microsoft-tjenester eller fremtredende tjenestesentre. 

2.3.1 Inkluderte fordeler i Enterprise Strategy-programmet 

Når du kjøper en av pakkene som er definert ovenfor, er følgende programfordeler inkludert 

I gyldighetsperioden: 

Enterprise Strategy-nettverket: Dette er en forbindelse – via Microsoft Enterprise-arkitekten – til 

eksperter fra alle forsknings- og utviklingsgruppene hos Microsoft. 

Enterprise Strategy-biblioteket: Dette er en omfattende samling av materiale som inkluderer statistikk 

og verktøy til ytelsestesting, arkitektur- og referansemodeller og -metoder for foretaket og teknologien. 



Tjenestebeskrivelse  Konsulenttjenester 

Page   5 

2.3.2 Tjenestemoduler i Enterprise Strategy 

Nedenfor finner du en liste over tjenestemodulene i Enterprise Strategy:  

 Value Discovery Workshop: Et seminar som er utformet for å hjelpe forretnings- og IT-interessenter 

å utvikle en rapport for kundekontekst og et mulighetssammendrag. 

 Technology Value Roadmap: Et veikart og nøkkeltall for relaterte initiativer som tallfester 

forretningsverdien av investeringen i Microsoft-tjenester og -programvare, inkludert en rekke 

anbefalinger for hvordan du kan forkorte tiden før distribusjon og innføring av investeringene. 

 Optimalisering av porteføljen: Dette er en rapport som inneholder en vurdering av forretnings- og 

ITporteføljene dine (inkludert forretningskapasitet, IT-tjenester, programmer, teknologier og den 

eksisterende program-/prosjektporteføljen) og identifiserer muligheter til å utnytte Microsoft-enheter og 

-tjenester til rasjonalisering av spesifikke porteføljer i henhold til den aktuelle forretningsstrategien din. 

 Alternativer og anbefalinger for arkitektur: Dette er et arkitektur- og anbefalingsdokument som 

tar for seg levedyktige arkitekturalternativer evaluert med tanke på de avtalte arkitekturprinsippene, 

forretnings- og IT-standardene og begrensningene som står oppført i programdokumentet.  

 Verdiplanlegging: Dette er en detaljert program-, innførings- og endringsplan, et verdipoengkort og 

en styringsplan som understøtter anbefalingene og veikartet som står beskrevet ovenfor (Alternativer og 

anbefalinger for arkitektur). 

 Utvikling av lønnsomhetsundersøkelse: Dette er en modell for forretningsverdi for den foreslåtte 

initiativplanen, basert på økonomisk analyse av beregnede kostnader og målbare fordeler. 

 Innførings- og endringsadministrasjon: Dette er utførelsen av innførings- og endringsplanen 

(inkludert kommunikasjonsplan, beredskaps-/opplæringsplaner og brukerstøtteplaner) og veiledning 

I tilsyn med innføring, rapportering og risikohåndtering. 

 Verdistyring: Dette er måling og sporing av initiativets fremdrift mot de etablerte nøkkeltallene 

og selskapets interne målingssystemer (f.eks. avtaler, poengkort og forretningsvurderinger). 

 Programledelse, risikostyring og overholdelsesadministrering: Dette er tilsyn med programstatus 

og levering av rapporter til definerte ledelsesstrukturer (f.eks. forretningsutvalg og høringsutvalg) for 

å legge til rette for effektive beslutninger gjennom programmets livssyklus. 

2.4 Fraskrivelser og begrensninger 

Vår levering av tjenestene er basert på følgende fraskrivelser og begrensninger: 

 Konsulenttjenestene består utelukkende av råd og veiledning angående din distribusjon 

og bruk av Microsoft-teknologi. 

 Du bestemmer selv om du ønsker å følge eller ignorere råd, veiledning og anbefalinger 

fra Microsoft. 

 Konsulenttjenestene omfatter ikke produktlisenser. Disse må kjøpes separat. 

 Microsoft gir ingen tilsikringer eller garantier angående resultatene du kan oppnå ved å følge 

råd, veiledning eller anbefalinger fra Microsoft. 

 Konsulenttjenestene omfatter ikke produktdistribusjon, problemløsing eller teknisk 

støtte, vurdering av kildekode som ikke stammer fra Microsoft, eller teknisk 

konsultasjon/arkitekturkonsultasjon utover tjenestene som er beskrevet ovenfor. 
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 For kildekode som ikke stammer fra Microsoft, er tjenestene våre begrenset til analyse 

av binære data, for eksempel en prosessdump eller nettverksovervåkningsspor. 

2.5 Ditt ansvar 

For at vi skal kunne levere gode konsulenttjenester og oppfylle forpliktelsene våre, avhenger dette 

av at du er involvert gjennom hele forløpet. Dette omfatter blant annet følgende: 

 Du må stille til rådighet representanter, IT-personale og ressurser, inkludert maskinvare, 

programvare, Internett-forbindelse og kontorplass. 

 Du må oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon når tjenesteleveringsteamet ber om det. 

 Du må gi oss tilgang til opplysninger om organisasjonen din. 

 Du må oppfylle det tildelte ansvaret ditt effektivt og punktlig. 

 Beslutninger og godkjennelser under din ledelse skal skje etter tidsplanen. 

Du må betale for reiseutgifter og andre utgifter som utløses av dine ansatte eller underleverandører. 
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3 Brukerstøttetjenester 
3.1 Slik kjøper du 

Du kan kjøpe Premier-brukerstøtte som en pakke med enkelttjenester. De tilgjengelige pakkene står 

oppført nedenfor. 

Tjeneste Definisjon 

Pakker for hele foretaket Dette er en kombinasjon av tjenester med brukerstøtte for alle 

kommersielle, støttede Microsoft-produkter som brukes i 

organisasjonen din. Det finnes alternativer for konfigurerbare og faste 

pakker. 

Pakker med utvidede 

løsninger 

Dette er en pakke med brukerstøttetjenester som dekker et spesifikt 

Microsoft-produkt eller kunde-IT-system. 

 

Forklaring:  angir varer som kan stå oppført på arbeidsordren.   

3.2 Pakkebeskrivelser 

3.2.1 Pakker for hele foretaket 

Alternativene for pakker for hele foretaket omfatter: Konfigurerbar (spesialtilpasset behovene dine) eller 

Fast (forhåndsdefinerte tjenester med fast varighet). 

Konfigurerbar pakke 

Du setter sammen en brukerstøttepakke fra punktene nedenfor, i tråd med behovene dine. 

Vare Tilgjengelige tjenester 

Proaktive tjenester Tjenestene som er beskrevet i Punkt 3.3.1, “Proaktive tjenester”, kan tas 

med i brukerstøttepakken din 

Håndtering av 

tjenestelevering 

Inkludert i alle pakker. 

Leveringsmodellen og tjenestenivået er tilpasset i henhold til 

beskrivelsen i Punkt 3.3.2, “Håndtering av tjenestelevering” 

Reaktive tjenester Tjenestene som er beskrevet i Punkt 3.3.3, “Reaktive tjenester”, kan 

tas med i støttepakken din 

Utvidede tjenester Andre tjenester, som er beskrevet i Punkt 3.4, “Utvidede tjenester”, 

kan tas med i støttepakken din 
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Faste pakker 

Dette er en grunnleggende, fast pakke med brukerstøttetjenester med gyldighetsperiode på ett år. 

 Premium Basis 

Vare Inkluderte tjenester 

Proaktive tjenester Én forekomst av Risiko- og tilstandsvurderingsprogram som tjeneste 

Håndtering av 

tjenestelevering 

Dette inkluderer Basis-tjenestenivå levert gjennom en gruppemodell, 

som står beskrevet i Punkt 3.3.2, “Håndtering av tjenestelevering” 

Reaktive tjenester Opptil 20 timer med støtte til problemløsing 

 

3.2.2 Utvidede løsninger 

Pakker med utvidede løsninger dekker et spesifikt Microsoft-produkt eller kunde-IT-system. De 

tilgjengelige tjenestene står oppført nedenfor. 

Vare Beskrivelse 

Premium for kritiske 

forretningsløsninger 

Denne pakken gir høyere brukerstøttenivå for et definert sett av 

Microsoft-produkter som befinner seg i kritiske forretningsløsninger, 

og som presenteres i Punkt 3.5.1, “Premium for kritiske 

forretningsløsninger” 

 

3.3 Tjenestebeskrivelse 

I dette punktet beskrives varene som du kombinerer til en pakke for Premier-brukerstøtte. 

3.3.1 Proaktive tjenester 

Proaktive tjenester bidrar til at du unngår problemer i Microsoft-miljøet ditt, og de planlegges i forkant av 

tjenesteleveringen for å sikre at det finnes tilgjengelige ressurser. 

Vurderingstjenester 

 Tilstandskontroll: Dette er en gjennomgang av hvordan du har implementert Microsoft-

teknologi i henhold til de anbefalte fremgangsmåtene våre. En Microsoft-tekniker planlegger 

tilstandssjekken med deg, vurderer systemene, analyserer dataene og leverer en rapport når 

vedkommende er ferdig. 

 Risiko- og tilstandsvurderingsprogrammet (RAP): Dette er en automatisk vurdering av 

hvordan du har implementert Microsoft-teknologi. Dataene samles inn av en Microsoft-tekniker 

i lokalene dine. Dataene analyseres deretter av Microsoft, og vi gir deg en rapport om eventuelle 

funn og anbefalinger til problemløsing og utbedringer. 

 Risiko- og tilstandsvurderingsprogram som tjeneste: Dette er en automatisk vurdering av 

hvordan du har implementert Microsoft-teknologi. Dataene hentes inn eksternt. Dataene 

analyseres deretter av Microsoft, og vi gir deg en rapport om eventuelle funn og anbefalinger til 

problemløsing og utbedringer. 
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 Risiko- og tilstandsvurderingsprogram som tjeneste Pluss: Dette er en automatisk 

vurdering av hvordan du har implementert Microsoft-teknologi. Dataene samles inn av en 

Microsoft-tekniker i lokalene dine. Dataene analyseres deretter av Microsoft, og vi gir deg 

en rapport om eventuelle funn og anbefalinger til problemløsing, og avholder et seminar om 

systemoptimalisering. 

 Frakoblet vurdering: Dette er en automatisk vurdering av hvordan du har implementert 

Microsoft-teknologi. Dataene samles inn av en Microsoft-tekniker i lokalene dine. Dataene 

analyseres deretter av Microsoft ved hjelp av verktøy på stedet, og vi gir deg en rapport om 

eventuelle funn og anbefalinger til problemløsing og utbedringer. 

 Sikkerhetsvurderingsprogrammet: Dette er en teknisk gjennomgang og gjennomgang 

av prosesser for hvordan organisasjonen gir tilgang til datamiljøet. Når tjenesten er gjennomført, 

får du en rapport som inneholder vår analyse av sikkerhetsrisikoene som ble funnet, og veiledning 

i hvordan du reduserer risikoprofilen din. 

Stabiliseringstjenester 

 Lab-tjenester: I områder der dette er tilgjengelig, kan Microsoft gi deg tilgang til 

et laboratorieanlegg for å hjelpe deg med produktutvikling, ytelsestesting, utvikling 

av prototype og overføringsaktiviteter for Microsoft-produkter. 

 Problemløsing side ved side: Et direkte engasjement med en Microsoft-tekniker som 

samarbeider med deg for å rette opp i funn fra vurderingstjenesten. Varigheten på hvert 

engasjement er spesifisert i antall dager på arbeidsordren, og utføres i samarbeid med din 

tekniske stab. 

Opplæringstjenester 

 Tavleprat: Dette er vanligvis økter på én dag i forelesnings- og presentasjonsformat som 

dekker produkt- og brukerstøtteemner. Øktene gjennomføres av en Microsoft-tekniker ansikt 

til ansikt eller på nettet. 

 Abonnementer på forespørsel: Med et abonnement får du tilgang til en samling av 

opplæringsmateriale på nettet fra et seminarbibliotek som er utviklet av Microsoft-teknikere. 

Abonnementer selges på stykkbasis. 

 Webcaster: Dette er opplæringsøkter som arrangeres av Microsoft og vises for publikum over 

Internett. Webcaster kan kjøpes på deltakerbasis eller som en fast levering til organisasjonen din, 

som spesifisert på arbeidsordren. 

 Seminarer: Dette er avanserte, praktiske og tekniske opplæringsøkter som er tilgjengelige 

med en rekke emner som dekker brukerstøtte og Microsoft-teknologi. Øktene gjennomføres av 

en Microsoft-tekniker ansikt til ansikt eller på nettet. Seminarer kan kjøpes på deltakerbasis eller 

som en fast levering til organisasjonen din, som spesifisert på arbeidsordren. Det er ikke tillatt 

å gjøre opptak av seminarer uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Microsoft. 

Prosessforbedringstjenester 

 Proaktiv overvåking: Vi leverer verktøy til driftsovervåking og gir anbefalinger for 

finjustering av prosessene for håndtering av serverhendelser. Med denne tjenesten kan du 

lage hendelsesmatriser, gå gjennom større problemer og utforme et bærekraftig teknisk team. 
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 Proaktive driftsprogrammer (Proactive Operations Programs – POP): Dette er en 

vurdering, som utføres sammen med dine ansatte, av driftsprosessene i henhold til våre anbefalte 

fremgangsmåter basert på IT-infrastrukturbiblioteket (IT Infrastructure Library – ITIL) og Microsoft 

Operations Framework (MOF). 

 Tilpassede proaktive tjenester 

Dette er et engasjement der våre ansatte leverer tjenester som ellers ikke er beskrevet i dette dokumentet, 

ansikt til ansikt eller på nettet, når du ber om det. Disse engasjementene måles i dager. 

Fokusområdene for tilpassede proaktive tjenester er: 

 vurderingstjenester for gjennomgang av infrastrukturen eller brukerstøttedokumentasjonen 

din for å identifisere forbedringsmuligheter. 

 stabiliseringstjenester som understøtter de ansatte under teknologidistribusjon og 

implementering av endringer. 

 opplæringstjenester som bidrar til å utvide brukerstøttepersonalets tekniske ferdigheter 

og driftsferdigheter. 

 prosessforbedringstjenester for gjennomgang av IT-driftsprosesser eller -dokumentasjon 

for å identifisere forbedringsmuligheter. 

 Brukerstøtte 

Der dette er tilgjengelig, kan proaktive tjenester selges i enheter tilsvarende brukerstøttetimer. Disse 

timene kan deretter byttes inn i én eller flere proaktive tjenester som beskrevet ovenfor, til de aktuelle 

prisene som oppgis av representanten for Microsoft-tjenester. Når den proaktive tjenesten er planlagt, 

trekker vi det aktuelle antallet brukerstøttetimer fra saldoen din (rundet opp til nærmeste time) for 

å dekke det daglige beløpet eller et fast gebyr for tjenesten. Hvis du bestiller én type brukerstøttetjeneste 

og ønsker å bytte den i en annen type, kan du bruke timene du allerede har kjøpt, på denne alternativ 

tjenesten der dette er tilgjengelig og etter avtale med din Service Delivery Manager-kontakt (SDM). 

3.3.2 Håndtering av tjenestelevering 

 Håndtering av tjenestelevering 

Alle Premier-brukerstøttepakker koordineres av en Service Delivery Manager (SDM). I noen områder 

kalles denne rollen også Technical Account Manager (TAM) eller Support Account Manager (SAM). 

Du kan finstemme håndteringen av tjenestelevering på grunnlag av leveringsmodellen og tjenestenivået. 

Hvis ikke noe annet er spesifisert på arbeidsordren, brukes Regelmessig som leveringsmodell og Basis 

som tjenestenivå. 

Leveringsmodell 

Vare Definisjon 

Gruppe Utføres av en ekstern gruppe personer 

Regelmessig Leveres på deltidsbasis, enten eksternt eller på stedet, av en navngitt 

enkeltperson som også leverer tjenester til andre Microsoft Premier-

brukerstøttekunder 
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Fast Leveres eksternt eller på stedet av en navngitt person som utelukkende 

fokuserer på én enkelt Microsoft Premier-brukerstøttekunde 

Tjenestenivå 

Vare Definisjon 

Basis Dette omfatter generell koordinering og tjenesteinnføring, planlegging 

av tjenesteleveringen, tjenestegjennomgang, kritiske sikkerhetsråd, 

hendelseshåndtering og krisehåndtering 

Standard Dette omfatter alle Basis-tjenestene pluss en vurdering av modenhet 

for proaktive tjenester (Proactive Services Maturity Review – PSMR) 

og planlegging av problemløsing 

Utvidet Dette omfatter alle Standard-tjenestene pluss bevissthet om livssyklus for 

Microsoft-produkter / Elektroniske Tjenester, analyse av hendelsestrenden, 

rådgivning og prosessveiledning 
 

Følgende tjenester er tilgjengelige for alle kunder som kjøper håndtering av tjenestelevering: 

Tjenesteinnføring: Dette er en oversikt over Premier-brukerstøttetjenester, inkludert en 

forklaring av hvordan du velger og planlegger proaktive tjenester, og en demonstrasjon 

av hvordan du loggfører reaktive brukerstøtteforespørsler med assistanse og benytter de 

tilgjengelige verktøyene. 

Tjenesteleveringsplan (SDP): Dette er grunnlaget ditt for Premier-brukerstøttetjenester, 

inkludert en tilpasset tjenesteplan som er utformet i samarbeid med teamet vårt for å fastsette 

hvordan og når tjenestene skal brukes. Vi overvåker og justerer tjenesteleveringsplanen din 

basert på behovene dine gjennom gyldighetsperioden. 

Tjenestevurderinger: Vi vurderer kontinuerlig tjenestene i forrige periode, og vi rapporterer til 

deg om hva som er levert og forbedret, vurderer tilbakemeldingene dine og diskuterer eventuelle 

tiltak eller justeringer som kan være nødvendige. Disse vurderingene kan bestå av standard 

statusrapporter og virtuelle eller personlige statusmøter (hvis reise til stedet er autorisert). 

Tilpasset rapportering er også tilgjengelig, men dette kan kreve enda et kjøp, avhengig av 

nivået for håndtering av tjenestelevering som er inkludert i tjenestene du har kjøpt. 

Brukerstøtteråd om kritisk sikkerhet: Dette er varsler om kritiske sikkerhetsbulletiner 

fra Microsoft. Hvis du har en tilordnet eller dedikert SDM, får du hjelp av vedkommende 

til å vurdere innvirkningen av denne informasjonen på IT-infrastrukturen din. 

Hendelseshåndtering: Din SDM har tilsyn med brukerstøttehendelser, slik at problemer løses 

raskt og det leveres brukerstøtte av høy kvalitet. 

Krisehåndtering: I situasjoner med kritiske forretningshendelser har SDMer og ansvarlige for 

kritiske situasjoner sakseierskap døgnet rundt og kommuniserer direkte med deg. 
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Følgende ekstratjenester er tilgjengelige for kunder som kjøper håndtering av tjenestelevering på 

Standardnivå: 

Vurdering av modenhet for proaktive tjenester: Dette er en innledende metode for å identifisere 

potensielle problemer med IT-driften din, slik at du kan lage en plan som danner 

handlingsgrunnlaget for å oppnå ønsket tilstand for IT-driften og muligens øke verdien 

av investeringer i Microsoft-teknologi. 

Planlegging av problemløsing: Dette er en konsolidering av forbedringstiltak som utføres på 

grunnlag av funn fra proaktive vurderinger. Disse funnene blir dokumentert som forbedringsråd 

med tilhørende problemløsing i tjenesteleveringsplanen din. Oppfølgingen skjer gjennom de 

planlagte tjenestevurderingene. 

 Håndtering av tjenestelevering på stedet: Du kan også få besøk på stedet av SDMen. Det 

kan hende du må betale ekstra per besøk for dette. Denne tjenesten forutsetter at Microsoft har 

tilgjengelige ressurser. 

Følgende ekstratjenester er tilgjengelige for kunder som kjøper håndtering av tjenestelevering på Utvidet-nivå: 

Bevissthet om livssyklusen for Microsoft-produkter / Elektroniske Tjenester: Dette er 

regelmessige rapporter om utviklingen innenfor Microsoft-organisasjonen og råd om eventuelle 

oppdateringer av livssyklusen for Microsoft-produktet eller veikartet som kan være til nytte for 

organisasjonen din. 

Analyse av hendelsestrenden og rådgivning: Dette er én eller flere gjennomganger av 

hendelsesloggen med fokus på folk, prosesser og teknologiske aspekter ved hendelser med 

stor innvirkning på virksomheten, som er loggført hos oss, og som involverer en hver form for 

Microsoft-teknologi. Vurderingen resulterer i anbefalinger for tiltak til forbedring av driften, 

I tillegg til beredskap hos de ansatte eller teknologiendringer. Det fokuseres hele tiden på 

å hjelpe deg å redusere kostnadene til IT-drift. 

Prosessveiledning: Vi leverer grunnleggende informasjon om anbefalte fremgangsmåter relatert 

til ITIL og/elle MOF. 

3.3.3 Reaktive tjenester 

Reaktive tjenester kan omfatte en hvilken som helst kombinasjon av følgende tjenester: 

 Støtte til problemløsing (PRS): Dette er hjelp til problemer med spesifikke symptomer som du støter 

på i bruken av Microsoft-produkter, der det er rimelig å anta at problemene er forårsaket av Microsoft-

produkter. Du finner detaljer om definisjoner av alvorlighetsgrad, beregnede innledende responstider og 

krav til innsending i “Tabell: Hendelsesrespons”. 

Du betaler per time for støtte til problemløsing. Dette trekkes fra de forhåndsbetalte timene som står 

oppført på arbeidsordren. Hvis vi finner ut at problemet stammer fra en programfeil, belastes du ikke 

for støtte til problemløsing. Hvis alle de forhåndsbetalte timene blir brukt opp mens vi jobber med et 

bestemt problem, blir du belastet på etterskudd, og du må kjøpe flere timer for støtte til problemløsing 

før vi kan hjelpe deg med ytterligere hendelser. Når vi mottar en forespørsel fra deg, samarbeider vi 

med tredjeparts programvareleverandører for å hjelpe til å løse problemer med kompliserte problemer 

med interoperabilitet mellom produkter. Det er imidlertid tredjepartens ansvar å gi brukerstøtte for sitt 

eget produkt. 
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Alvorlighetsgraden for hendelsen bestemmer responsnivåene hos Microsoft, beregnede innledende 

responstider og ditt ansvar. Du er ansvarlig for å angi den innledende alvorlighetsgraden i samråd 

med oss, og du kan be om å få endret alvorlighetsgraden i varighetsperioden for en hendelse. 

Tabell: Hendelsesrespons 

Alvorlighetsgrad og situasjon Forventet respons fra oss Forventet respons fra deg 

Alvorlighetsgrad 1 

Katastrofal innvirkning 

på virksomheten: 

 Sentrale forretningsprosesser 

er tapt, og arbeidet kan 

rimeligvis ikke fortsette 

 Krever umiddelbare tiltak 

 Første respons på én time 

eller kortere 

 Ressursene våre kommer 

til stedet så raskt som mulig 

 Det utpekes en ansvarlig 

for kritiske situasjoner1 

 Kontinuerlig innsats hele 

døgnet, hele uken2 

 Hurtig eskalering til 

produktteamene 

hos Microsoft 

 Topplederne våre 

blir varslet 

 Topplederne dine 

blir varslet 

 Det tildeles passende 

ressurser for å kunne 

opprettholde en 

kontinuerlig innsats hele 

døgnet, hele uken2 

 Rask tilgang og respons 

fra den ansvarlige for 

endringskontroll 

 Innsending bare via telefon 

Alvorlighetsgrad A 

Kritisk innvirkning på virksomheten: 

 Betydelig tap av tjenestene eller 

svekkelser i tjenestene 

 Det må treffes tiltak innen én time 

 Første respons på én time 

eller kortere 

 Ressursene våre kommer til 

stedet når det er nødvendig 

 Det utpekes en ansvarlig for 

kritiske situasjoner1 

 Kontinuerlig innsats hele 

døgnet, hele uken2 

 Topplederne våre 

blir varslet 

 Det tildeles passende 

ressurser for å kunne 

opprettholde en 

kontinuerlig innsats hele 

døgnet, hele uken2 

 Rask tilgang og respons 

fra den ansvarlige for 

endringskontroll 

 Ledelsen blir varslet 

 Innsending bare via telefon 

Alvorlighetsgrad B 

Moderat innvirkning 

på virksomheten: 

 Moderat tap av tjenestene 

eller svekkelser i tjenestene, 

men arbeidet kan rimeligvis 

fortsette på svekket vis 

 Det må treffes tiltak innen 

to arbeidstimer4 

 Første respons på to timer 

eller kortere 

 Innsatsen er begrenset til 

kontortiden3, 4 

 Det tildeles passende 

ressurser I tråd med 

innsatsen fra Microsoft 

 Tilgang og respons fra 

den ansvarlige for 

endringskontroll innen 

fire arbeidstimer 

 Innsending via telefon 

eller nettet 
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Alvorlighetsgrad og situasjon Forventet respons fra oss Forventet respons fra deg 

Alvorlighetsgrad C 

Minimal innvirkning 

på virksomheten: 

 Tjenestene fungerer stort sett, 

med få eller ingen problemer 

 Det må treffes tiltak innen fire 

arbeidstimer4 

 Første respons på fire timer 

eller kortere 

 Innsatsen er begrenset til 

kontortiden4 

 Nøyaktig 

kontaktinformasjon 

for sakseieren 

 Respons innen 24 timer 

 Innsending via telefon 

eller nettet 

1 Ansvarlige for kritiske situasjoner er personer som er utpekt til å bidra til raskt problemløsing gjennom engasjement i saken, eskalering, ressurstildeling og koordinering. 

2 Det kan hende vi må nedgradere alvorlighetsgraden hvis du ikke kan gi oss tilstrekkelige ressurser eller svar som gjør oss i stand til å fortsette arbeidet med problemløsingen. 

3 Innsats hele døgnet, hele uken med Alvorlighetsgrad B er for øyeblikket tilgjengelig i Canada, Sentral- og Sør-Amerika, Karibia og USA. Ta kontakt med SDMen din for mer  

informasjon. 

4 Arbeidstimer defineres generelt som mellom 09.00 til 17.30 lokal standardtid, med unntak av helligdager og i helgene. Det kan hende at arbeidstimer er definert litt annerledes  

I landet ditt. 

 

 Støtte på stedet: Med reaktiv brukerstøtte på stedet får du hjelp der du befinner deg. Denne tjenesten 

forutsetter at Microsoft har ledige ressurser, og det kan hende du må betale ekstra per besøk på stedet. 

 Brukerstøtte for utviklere: Du får hjelp til å lage og utvikle programmer som integrerer 

Microsoft-teknologi på Microsoft-plattformen. Det fokuseres spesielt på Microsoft-utviklingsverktøy 

og teknologier, og tjenesten selges som et timeantall som står oppført på arbeidsordren. 

 Konsulenttjenester: Dette er telefonbasert brukerstøtte for korte (vanligvis seks timer eller mindre) 

og uplanlagte saker for IT-eksperter og utviklere. Konsulenttjenester kan omfatte rådgivning, veiledning, 

analyse av underliggende årsaker og kunnskapsoverføring som er ment å hjelpe deg å implementere 

Microsoft-teknologi på måter som omgår vanlige brukerstøtteproblemer og kan redusere sjansene for 

systemsvikt. Konsulenttjenester selges som et timeantall som står oppført på arbeidsordren. 

3.4 Utvidede tjenester 

I dette punktet beskrives varene som er tilgjengelige som tillegg, utvidelser og endringer av pakken for 

Premier-brukerstøtte mot et ekstragebyr. 

3.4.1 Regelmessig teknisk support 

 Regelmessig teknisk support: Praktisk, preventiv assistanse som er tilgjengelig i normal åpningstid for 

å understøtte de spesifikke Microsoft-produktene og teknologiene som er avtalt med deg og oppført på 

arbeidsordren. Tjenester for regelmessig brukerstøtte kjøpes som forhåndsbetalte timer, og vi trekker 

timer fra kontoen din etter som de brukes opp. Det tildeles og prioriteres ressurser til tjenester for 

regelmessig brukerstøtte basert på avtalen mellom partene under et innledende møte, og dette 

dokumenteres som en del av tjenesteleveringsplanen. 

Fokusområdene for tjenester for regelmessig brukerstøtte er: 

 Hjelp til å utvikle og implementere strategier for å unngå fremtidige hendelser og øke 

systemtilgjengeligheten for de dekkede Microsoft-teknologiene. 

 Hjelp til å bestemme underliggende årsak til hendelser og anbefalinger for å hindre 

ytterligere avbrudd i de utvalgte Microsoft-teknologiene. 

 Dyp kunnskap om de eksisterende og fremtidige forretningsbehovene dine og 

konfigurasjonen av IT-miljøet ditt. 
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 Proaktiv dokumentering av anbefalinger av bruk av produkter relatert til Premier-brukerstøtte 

(f.eks. blant annet gjennomgang av støtte for produkter, tilstandskontroller, seminarer og 

risikovurderingsprogrammer). 

 Hjelp til å utføre distribusjons- og driftsaktiviteter i tråd med planlagt og gjeldende 

implementering av Microsoft-teknologi. 

 Utvidelse av brukerstøttepersonalets tekniske ferdigheter og driftsferdigheter. 

 Hjelp til å opprette og vedlikeholde kundespesifikk dokumentasjon til støtte for 

konfigurasjonen av miljøet, katastrofegjenoppretting, nettverkstopologi og mer 

for de utpekte Microsoft-teknologi. 

3.4.2 Tilpasset brukerstøtte 

 Tilpasset støtte: Med tilpasset brukerstøtte får du begrenset, kontinuerlig brukerstøtte for et utvalgt 

antall produkter og servicepakker som har nådd slutten av levetiden som definert i Microsoft Support 

Lifecycle Policy (http://support.microsoft.com/lifecycle). Produktene (og versjonene) og/eller 

servicepakkene du har kjøpt tilpasset brukerstøtte for, spesifiseres på arbeidsordren. 

Gebyrer for tilpasset support beregnes som om du registrerte deg den første dagen programmet for 

tilpasset brukerstøtte var tilgjengelig (hvis tilpasset støtte for SQL Server 2000 SP4 for eksempel ble 

tilgjengelig 10. april 2013, men du ikke registrerte deg før 13. oktober 2014, beregnes programgebyret 

fra 10. april 2013.) Registreringsgebyrer for tilpasset brukerstøtte er ikke-refunderbare og kan ikke 

overføres mellom tilpasset brukerstøtte Standard og tilpasset brukerstøtte Essentials. 

Tjenestespesifikke forutsetninger og begrensninger: 

 Du må ha en gyldig Premier-avtale med et tilstrekkelig antall timer til støtte til 

problemløsingReactiveServices for å kunne be om tilpasset brukerstøtte eller en 

hurtigreparasjon. Hvis Premier-brukerstøtteavtalen utløper eller avsluttes, avsluttes tjenesten for 

tilpasset brukerstøtte på den samme datoen. 

 Du må installere og kjøre den nyeste servicepakken for de registrerte produktene som står 

oppført på arbeidsordren før du kan motta tilpasset brukerstøtte. 

 Du må lage og vedlikeholde en overføringsplan (som viser datoer, antall enheter og viktige 

milepæler) for overgangen til et støttet produktnivå. 

 Tilpasset brukerstøtte dekker bare den engelske versjonen av de registrerte produktene, 

med mindre noe annet er avtalt skriftlig. Hvis begge partene blir enige om brukerstøtte på 

et annet språk enn engelsk, kan brukerstøttetiden utvides for å gi rom for oversettelse (det 

kan påløpe gebyrer for lokalisering). 

 De sikkerhetsrelaterte hurtigreparasjonene som er inkludert i registreringsgebyret, 

bestemmes av typen tjeneste for tilpasset brukerstøtte og det registrerte produktet, 

som beskrevet nedenfor: 

o Tilpasset brukerstøtte Standard for produkter med dato for avslutning av 

brukerstøtten før 1. januar 2010 inkluderer hurtigreparasjoner definert av Microsoft 

Security Response Center (MSRC) som Kritiske eller Viktige. 

o Tilpasset brukerstøtte Standard for produkter med dato for avslutning av 

brukerstøtten etter 1. januar 2010 inkluderer hurtigreparasjoner definert av MSRC 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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som Kritiske. For et tilleggsgebyr kan du kjøpe sikkerhetsrelaterte hurtigreparasjoner 

som er definert som Viktige av MSRC. 

o Tilpasset støtte Essentials: Gir deg mulighet til å kjøpe sikkerhetsrelaterte 

oppdateringer som er definert som Kritiske av MSRC, for et ekstragebyr for 

hver hurtigreparasjon og enhet.  

 Hurtigreparasjoner som ikke er sikkerhetsrelaterte (f.eks. for problemer med tidssoner eller 

sommertid) kan også være tilgjengelige for et ekstragebyr. Slike hurtigreparasjoner er ikke 

tilgjengelige hvis det registrerte produktet er en servicepakke, med mindre det er den nyeste 

støttede servicepakken som er utgitt for produktet. 

 Hurtigreparasjoner kan ikke distribueres til ikke-tilknyttede tredjeparter uten skriftlig 

tillatelse fra oss. 

 Tilpasset brukerstøtte omfatter ikke muligheten til å be om ekstra funksjonalitet, 

designendringer eller garantistøtte. 

 Selv om vi gjør en kommersielt rimelig innsats for å svare på forespørsler om 

hurtigreparasjoner, anerkjenner du at det kan forekomme tilfeller der det ikke kan 

lages eller leveres noen hurtigreparasjon, inkludert Kritiske og Viktige sikkerhetsrelaterte 

hurtigreparasjoner.  

 Alle forespørsler om støtte til problemløsing må gjøres på telefon av en utpekt kontaktperson 

hos deg. 

3.4.3 Utvidet støtte for hurtigreparasjoner 

 Utvidet brukerstøtte for hurtigreparasjoner: Med utvidet støtte for hurtigreparasjoner kan du be 

om hurtigreparasjoner som ikke er sikkerhetsrelaterte, til Microsoft-programvare som er i fasen for utvidet 

brukerstøtte, slik det står definert på http://support.microsoft.com/lifecycle. 

Tjenestespesifikke forutsetninger og begrensninger: 

 Du må ha en gyldig Premier-avtale med et tilstrekkelig antall timer til støtte til problemløsing 

for å kunne be om hurtigreparasjoner. Hvis avtalen om Premier-brukerstøtte utløper eller 

avsluttes, avsluttes tjenesten for utvidet støtte for hurtigreparasjoner på samme dato. 

 Selv om vi gjør en kommersielt rimelig innsats for å svare på forespørsler om 

hurtigreparasjoner som ikke er sikkerhetsrelaterte, anerkjenner du at det kan 

forekomme tilfeller der det ikke kan lages eller leveres noen hurtigreparasjon.  

 Hurtigreparasjoner er utformet for det spesifikke problemet ditt, og de er ikke 

regresjonstestet. 

 Hurtigreparasjoner kan ikke distribueres til ikke-tilknyttede tredjeparter uten skriftlig 

tillatelse fra oss. 

 Leveringstiden for hurtigreparasjoner i ikke-engelske versjoner av det registrerte produktet 

som identifiseres på arbeidsordren, kan variere, og det kan tilkomme lokaliseringsgebyrer. 

 Du må ha tilgjengelige timer for støtte til problemløsing på arbeidsordren når du ber om en 

hurtigreparasjon. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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 Vi leverer ikke ekstra funksjonalitet, oppdateringer eller designendringer. Vi tar bare for oss 

problemer i det registrerte produktet som får det til å krasje, miste data eller på annet vis 

avvike i vesentlig grad fra produktets dokumenterte funksjonalitet. 

3.4.4 Premier-støtte for utviklere 

Premier-støtte for utviklere (PSfD): Dette er en alternativ for utviklingsfokusert service som hjelper 

de ansatte å bygge, distribuere og understøtte programmer som er laget for Microsoft-plattformen. 

Tjenestespesifikke forutsetninger og begrensninger: 

 Tjenestene for håndtering av tjenestelevering utvides til å gjelde tjenester for 

programutviklingsadministrasjon (Application Development Management – ADM). 

 ADM-tjenester fokuserer på strategisk rådgivning i forbindelse med utvikling og testing 

ved hjelp av Microsoft-produkter.  

 PSfD-tjenester er begrenset til råd og veiledning i forbindelse med kode som eies av deg eller 

av Microsoft. 

 Du bekrefter at all kode du gir oss tilgang til og som ikke er Microsoft-kode, er kode du selv eier.  

 Premier-støtte for utviklere leverer ikke kode av noe slag (annet enn eksempelkode). 

3.4.5 Premier Ultimate 

Premier Ultimate: De tilgjengelige reaktive tjenestene utvides med ubegrenset støtte til problemløsing 

og konsulenttjenester. 

Tjenestespesifikke forutsetninger og begrensninger: 

 Premier Ultimate er begrenset til antall kontakter som står spesifisert på arbeidsordren. 

 For å fortsette å være registrert i Premier Ultimate-programmet godtar du å gjøre en 

kommersielt rimelig innsats for å avhjelpe eventuelle problemer som identifiseres ved 

vurderinger gjennomført av deg eller Microsoft, i løpet av 30 dager etter at det er blitt 

opprettet et sammendrag av vurderingen. 

 Hver av partene kan avslutte en avtale om Premier Ultimate-brukerstøtte innen 30 dager etter 

et skriftlig forhåndsvarsel dersom den aktuelle parten ikke utbedret problemene, eller innen 

60 dager etter et skriftlig forhåndsvarsel. 

 Premier Ultimate-kunder som avslutter avtalen før utløpet av gyldighetsperioden, mottar en 

forholdsmessig refusjon for ubrukte tjenester, med mindre avtalen ble avsluttet på grunn av 

manglende utbedring. 

3.4.6 Tredjenivåstøtte 

 Tredjenivåstøtte: Du får direkte tilgang til Microsofts mest erfarne eksperter innenfor definerte 

produktområder, som svarer på forespørsler om støtte til problemløsing for Microsoft-teknologiene 

som står spesifisert på arbeidsordren. 
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Tjenestespesifikke forutsetninger og begrensninger: 

 Det kan hende at forespørsler om støtte til problemløsing som sendes til teamet for 

tredjenivåstøtte, krever ressurser fra vanlige ansatte for produktstøtte, men teamet for 

tredjenivåstøtte beholder hovedansvaret for forespørselen. 

 Du kan bruke timer for tredjenivåstøtte til vanlige tjenester for støtte til problemløsing, men 

du kan ikke bruker timer for støtte til problemløsing til forespørsler om tredjenivåstøtte. 

 Åpningstidene for tredjenivåstøtte og tilgjengeligheten av tjenester for tredjenivåstøtte kan 

variere fra land til land. Ta kontakt med SDMen din for mer informasjon. 

 Denne tjenesten krever et registreringsgebyr. Den supplerer timene for støtte til 

problemløsing og er ikke tilgjengelig i alle markeder. 

3.5 Utvidede løsninger 

Med pakker med utvidede løsninger får du ytterligere brukerstøtteressurser for et spesifikt Microsoft-produkt 

eller kunde-IT-system.  

3.5.1 Premier Mission-Critical 

Premier Mission-Critical (PMC): Denne pakken gir høyere brukerstøttenivå for et definert sett av 

Microsoft-produkter som utgjør en del av en kritisk løsning for bedriften, som definert på arbeidsordren. 

Med PMC får du et tilpasset program av brukerstøttetjenester. Pakken er tilgjengelig for et ekstragebyr, 

og er definert i et Vedlegg som det refereres til på arbeidsordren. 

3.6 Ytterligere vilkår og betingelser 

Leveringen av alle Premier-tjenester er basert på følgende krav og forutsetninger: 

 Det kan hende du må utføre aktiviteter for å fastsette og løse problemer etter forespørsel 

fra oss. Dette kan omfatte nettverkssporing, registrering av feilmeldinger, innsamling av 

konfigurasjonsopplysninger, endring i produktkonfigurasjoner, installasjon av nye versjoner 

av programvare eller nye komponenter eller endring av prosesser. 

 Du har ansvaret for å sikkerhetskopiere dataene dine og for å rekonstruere tapte eller 

endrede filer som er forårsaket av alvorlige feil. Du har også ansvar for å implementere 

nødvendige prosedyrer for å sikre integriteten og sikkerheten til programvare og data. 

 Alle tjenestene leveres eksternt til stedene dine i landet som står oppført på arbeidsordren, 

men mindre noe annet er spesifisert skriftlig. Hvis det er identifisert steder i mer enn ett land, 

mottar du tjenester fra en utpekt global serviceressurs så vel som en tjenesteressurs ved hvert 

globale tjenestested. Arbeidsordren beskriver hvilke tjenester som skal leveres på hver av de 

utpekte globale tjenestestedene. 

 Ved gjensidig avtale om besøk på stedet som ikke er forhåndsbetalt, fakturerer vi deg for 

rimelige reise- og oppholdsutgifter. Hvis du ber om det, kan vi alternativt trekke et tilsvarende 

antall timer for støtte til problemløsing for å dekke utgiftene. 

 Alle tjenestene leveres på språket for avdelingen for Microsoft-tjenester som yter tjenester, 

eller engelsk, med mindre noe annet er avtalt skriftlig. 

 Vi gir brukerstøtte for alle versjoner av kommersielt utgitte, generelt tilgjengelige Microsoft-

produkter som er identifisert på produktlisten som Microsoft fra tid til annen publiserer på 

http://microsoft.com/licensing/contracts (eller et annet nettsted som Microsoft identifiserer), 

http://microsoft.com/licensing/contracts
http://microsoft.com/licensing/contracts
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med mindre noe annet fremgår av en arbeidsordre, et vedlegg til denne tjenestebeskrivelsen eller 

er spesifikt ekskludert på Microsoft Premier Online-nettstedet på http://premier.microsoft.com. 

Brukerstøtte for hurtigreparasjoner som ikke er sikkerhetsrelaterte, er ikke tilgjengelig for 

Microsoftprodukter som er i fasen for utvidet brukerstøtte, slik det står definert på 

http://support.microsoft.com/lifecycle, med mindre du har kjøpt slik støtte i et vedlegg 

til denne tjenestebeskrivelsen. 

 Det gis ikke brukerstøtte for forhåndsversjoner og produkter i betaversjon, med mindre noe 

annet står oppført på et vedlegg til denne avtalen. 

 Alle tjenester, inkludert eventuelle tilleggstjenester som blir kjøpt i løpet av gyldighetsperioden for 

en arbeidsordre, skal anses som tapt dersom de ikke brukes i løpet av gyldighetsperioden for de 

aktuelle arbeidsordrene. 

 Hvis du har bestilt én type tjeneste og ønsker å bytte den i en annen type, kan du bruke 

et tilsvarende beløp på en alternativ tjeneste der dette er tilgjengelig og etter avtale med 

SDMen din. 

 Tjenesteplanleggingen forutsetter at det finnes tilgjengelige ressurser, og seminarer kan bli 

avlyst dersom det ikke registreres et minimumsantall av deltakere. 

 Vi har tilgang til systemet ditt via en ekstern forbindelse for å analysere problemer på 

forespørsel fra deg. Våre ansatte har bare tilgang til systemer autorisert av deg. For å kunne 

benytte assistanse over ekstern forbindelse må du gi oss den nødvendig tilgang og utstyr. 

 Hvis du avbestiller en tidligere planlagt tjeneste, kan Microsoft velge å trekke et 

avlysningsgebyr på opptil 100 % av prisen på tjenesten hvis avlysningen eller flyttingen ble 

gjort med mindre enn 14 dagers varsel før den første dagen for leveringen. 

 Når du legger til ekstratjenester i brukerstøttepakken din (kjøp eller konvertering av hendelser for 

Software Assurance-fordel), kan det hende vi krever at du også må betale for et tilsvarende nivå av 

håndtering av tjenestelevering for å lette leveringen. 

 Hendelser for Software Assurance-fordel kan bare konverteres til timer for støtte til problemløsing 

eller tredjenivåstøtte. Det kan hende at ytterligere tjenester er tilgjengelige i området ditt. Kontakt 

SDMen din for detaljer. 

Ytterligere krav og forutsetninger kan stå oppført i relevante vedlegg. 

3.7 Ditt ansvar 

For å optimalisere fordelene ved Premier-brukerstøtte har du følgende forpliktelser, i tillegg til forpliktelser 

som står oppført i eventuelle vedlegg. Hvis du ikke oppfyller de følgende forpliktelsene, kan dette føre til 

tjenesteforsinkelser: 

 Du kan utpeke navngitte kontaktpersoner på arbeidsordren. Én av disse utpekes som din 

Customer Support Manager (CSM). CSM har ansvaret for å lede teamet og administrere alle 

brukerstøtteaktivitetene dine og interne prosesser for innsending av brukerstøtteforespørsler 

til oss. Hver kontaktperson får et eget kontonummer for tilgang til Microsoft Premier Online-

nettstedet, innsending av brukerstøttesaker og tilgang til Microsofts tjenesteleveringsteam. 

I tillegg til de navngitte kontaktpersonene kan du også identifisere to typer gruppekontakter 

på følgende måte: 

http://premier.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/lifecycle
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o Én kontakttype får en delt konto-ID som gir tilgang til Microsoft Premier Online-

nettstedet for informasjon og mulighet til å sende inn brukerstøtteforespørsler. 

o Den andre kontakttypen får en delt konto-ID som gir tilgang til Microsoft Premier 

Online-nettstedet bare for informasjonsformål. 

 Du godtar å samarbeide med oss om å planlegge bruken av tjenestene på grunnlag 

av tjenestenivået du har betalt for. 

 Du sender inn forespørsler om proaktive tjenester sammen med nødvendige/aktuelle 

data innen maks. 60 dager før utløpsdatoen for den aktuelle arbeidsordren. 

 Der det er mulig, godtar du å svare på spørreundersøkelser om kundetilfredshet for 

tjenestene, som vi sender ut fra tid til annen. 

 Du godtar å utstyre tjenesteleveringsteamet vårt (som må være på stedet) med rimelig 

tilgang til telefon og Internett-tilgang med høy hastighet i tillegg til tilgang til interne 

systemer og diagnoseverktøy. 

 Du har ansvaret for alle eventuelle reiseutgifter og andre utgifter som utløses av dine ansatte 

eller underleverandører.
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4 Dokumentendringer  
Følgende er tillegg, endringer eller slettinger i materialet i løpet av de siste 12 månedene: 

Juli 2014 

Tillegg: 

 3.3.1: Risiko- og tilstandsvurderingsprogram som tjeneste Pluss 

 3.3.1: Frakoblet vurdering 

Endringer: 

 3.2.1: Definisjonen av Premium Basis er oppdatert – satte inn “Opptil” før “20 timer for støtte til 

problemløsing” 

 3.3.1: Proaktiv overvåking er flyttet fra Vurderingstjenester til Prosessforbedringstjenester (begge 

under Punkt 3.3.1) 

 3.3.2: Definisjonen av håndtering av tjenestelevering er utvidet til å omfatte “eller 

brukerstøtteadministrator (Support Account Manager – SAM)” 

 3.4.2: Krav og forutsetninger til tilpasset brukerstøtte er oppdatert for å inkludere ytterligere 

informasjon om kravet om å oppgi og oppdatere en overføringsplan. “Du må lage og 

vedlikeholde en overføringsplan (som viser datoer, antall enheter og viktige milepæler) for 

overgangen til et støttet produktnivå” 

 3.6: “Tjenesteplanleggingen forutsetter at det finnes tilgjengelige ressurser” er utvidet med 

“og seminarer kan bli avlyst dersom det ikke registreres et minimumsantall av deltakere.” 

 3.6: Avbruddspolicyen er endret fra 30 dagers skriftlig varsel (utenfor USA) til 14 dager 

Slettet: 

 Recovery Execution Services (tidligere referanse Punkt 3.3.1) 

 Premier-brukerstøtte for Windows Azure (tidligere referanse Punkt 3.5.2) 

 

Oktober 2013 

Endringer: 

 2.3.2: Enterprise Agreement Value Roadmap har skiftet navn til Technology Value Roadmap 

Slettet: 

 Enterprise Strategy Forum (tidligere referanser Punkt 2.21 og Punkt 2.31) 

 Strategimøter (tidligere referanser Punkt 2.21 og Punkt 2.3.1) 
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