Datasheet-addendum

HP Datacenter Care voor
Multivendor
HP Datacenter Care Service
In dit addendum bij de HP Datacenter Care Service datasheet worden de kenmerken
beschreven van de HP Datacenter voor Multivendor service, een optionele uitbreiding van
HP Datacenter Care Service. In een gezamenlijk opgesteld en ondertekend Statement of
Work (SOW), dat geregeerd wordt door de HP Datacenter Care Service, worden in detail de
kenmerken beschreven van de hardwaresupport en de reactieve en proactieve support,
inclusief multivendorondersteuning (indien aangeschaft), die u op grond van uw behoeften
nodig heeft en ontvangt.

Specificaties
Tabel 1. Specificaties
Service

Beschrijving

Primary Service
Provider

HP Datacenter Care voor Multivendor biedt support voor in aanmerking
komende producten (ondersteunde multivendorproducten) zoals
gedefinieerd in het opgestelde SOW, speciaal voor datacenteromgevingen
met apparatuur van meerdere fabrikanten. De service is bedoeld om het
gehele datacenter van de klant te ondersteunen met HP's hoogwaardige
support.
HP biedt één aanspreekpunt waar HP datacentersupport levert en de tools
en resources heeft om de juiste expertise te bieden en in samenwerking
met andere fabrikanten en leveranciers problemen met ondersteunde
multivendorproducten op te lossen. De samenwerking kan zich uitstrekken
tot besturingssysteem-, server-, storage- en netwerkspecialisten die de
gedekte problemen op de betreffende platformen verhelpen.
HP biedt de klant ook consolidatie, integratie en optimalisatie. Consolidatie
betekent één factuur, één aanspreekpunt en één overzicht van de
omgeving. Consolidatie zorgt voor financiële en operationele besparingen
omdat de klant niet langer verschillende contracten met meerdere
leveranciers hoeft te beheren. Het toegewezen accountteam bevordert
de integratie door belangrijke serviceprocessen, mensen, systemen en
bedrijfsbehoeften te koppelen, met als doel deze minder complex en
risicovol te maken. Het team kan de klant ook helpen om diens omgeving
te verbeteren door mogelijkheden voor meer operationele efficiency,
responsiviteit en prestatieverbeteringen te signaleren.

Leveringsmethode
van de service

In het SOW wordt gedetailleerd beschreven welke services voor de
ondersteunde multivendorproducten in de omgeving van de klant worden
geleverd en wie deze leveren. Het SOW beschrijft onder meer:
• De geleverde services voor de ondersteunde multivendorproducten en
eventuele beperkingen daarbij
• Verantwoordelijkheden van de klant, onder meer of OEM's vereisen
dat de klant rechtstreeks met hen een actieve supportovereenkomst
heeft voor het ontvangen van bepaalde software-, firmware- en
besturingssysteempatches en -updates; als dat het geval is wordt de klant
verwezen naar de betreffende OEM die een servicecontract vereist om dit
te ontvangen (rechtstreeks of via HP als agent van de klant), behoudens
goedkeuring van de OEM en afsluiting van een overeenkomst die de OEM
kan vereisen om HP in staat te stellen namens de klant op te treden
• Dekkingsniveau voor hardwarerespons; geldende hardwaredekkingsopties
voor ondersteunde multivendorproducten, indien van toepassing, zijn
zoals vermeld in de HP Datacenter Care Service datasheet. Daarnaast
kunnen in het SOW configuratie-afhankelijke services worden gedefinieerd
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Tabel 1. Specificaties (vervolg)
Service

Beschrijving
Bij deze service is ook de ontwikkeling van een accountsupportplan
inbegrepen, inclusief escalatieprocessen en procedures.
HP kan naar eigen goeddunken een derde partij of OEM inschakelen voor de
levering van reactieve services.
Indien van toepassing kan de HP Account Support Manager (ASM) de klant
zo nodig helpen bij het opstellen van een agentschapsovereenkomst tussen
de klant, HP en de OEM.

Basiskenmerken
Relatiebeheer

HP Datacenter Care Service relatiebeheer geeft de klant de beschikking
over een toegewezen HP accountsupportteam dat het bedrijf en de ITdoelstellingen van de klant kent en dat zich inspant om deze doelstellingen
te ondersteunen.
Account reviews voor ondersteunde multivendorproducten worden
opgenomen in de supportplanning- en evaluatiesessies die geleverd
worden onder de Datacenter Care Service van de klant zoals beschreven in
het SOW (meestal eenmaal per kwartaal).
In het SOW wordt het leveringsmodel (en specifieke leveringsagenten)
voor elk multivendorsysteem in de omgeving vastgelegd. In het kader
van deze service bepaalt HP de geleverde services voor de ondersteunde
multivendorproducten en eventuele beperkingen.
HP's assetbeheertools zorgen voor identificatie van multivendorsystemen
in de omgeving.
Training door HP kan in de service worden opgenomen indien de klant dat
wenst. Trainingsservices kunnen bijvoorbeeld platformonafhankelijke
training zijn voor open-source software en besturingssysteem (OS)software. Platformgebonden OS- en hardwaretraining wordt alleen
geleverd door de OEM.

Verbeterde callafhandeling

Verbeterde call-afhandeling is een reeks geïntegreerde, versnelde reactieve
processen voor het oplossen van hardware- en softwareincidenten. HP
hanteert formele escalatieprocedures voor het oplossen van incidenten,
waarbij de juiste experts van HP en/of geselecteerde fabrikanten van
ondersteunde multivendorproducten worden ingeschakeld bij de
probleemoplossing.

Geleverde services

Wanneer een serviceverzoek bij HP is ingediend, werkt HP tijdens het
overeengekomen dekkingsvenster voor hardware of software om het
hardware- of softwareprobleem voor ondersteunde multivendorproducten
te identificeren en het probleem op afstand op te sporen en te verhelpen.
Het doorzoeken van knowledge databases van HP of de OEM naar
bepaalde OEM-producten om productinformatie te vinden, antwoorden op
supportvragen te verstrekken en deel te nemen aan supportforums kan
deel uitmaken van de service.

Servicefocusopties
Optionele proactieve
services

De volgende kenmerken kunnen als extra opties worden aangeschaft en
worden opgenomen in het SOW.

Omgevingsservices

De volgende platformonafhankelijke omgevingsservices die worden
beschreven in de HP Datacenter Care Service datasheet, zijn beschikbaar
voor ondersteunde multivendorproducten:
• Operationeel en technisch advies, met inbegrip van ITIL-services;
platformspecifiek advies is niet inbegrepen in deze services.
• Evaluatie van HP's aanbevelingen voor implementatie van veranderingen
en potentiële verbeteringen op ondersteunde multivendorproducten die
geïdentificeerd zijn tijdens de servicelevering of bij evaluatiesessies.

Voor HP Technology Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond.
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Tabel 1. Specificaties (vervolg)
Servicefocusopties

Beschrijving

Serverservices

Deze service kan patchanalyse en -beheer voor besturingssystemen voor
ondersteunde multivendorproducten omvatten.
Specifieke OEM-vereisten voor patchbeheer worden gespecificeerd in het
SOW.
Serverfirmware- en softwareanalyse
OEM's voor ondersteunde multivendorproducten brengen periodiek
firmwareupdates uit voor servers en softwareanalyse. Deze updates
lossen potentiële incidenten op, bieden extra functionaliteit en verbeteren
de prestaties. Daarnaast bieden ze de vereiste informatie om de
activiteiten van de klant niet onnodig te onderbreken. De OEM kan ook
de juiste updates leveren. Elke drie maanden (of zoals bepaald door de
releaseschema's van de OEM en beschreven in het SOW) bespreken de
klant en HP beschikbare updates en stellen zij een actieplan op voor het
installeren van de vereiste updates. Zoals eerder vermeld eisen sommige
OEM's dat de klant rechtstreeks met hen een actieve supportovereenkomst
heeft voor het ontvangen van bepaalde software-, firmware- en
besturingssysteempatches en -updates.
HP System Healthcheck Services (server)
HP System Healthcheck Services zijn beschikbaar voor gespecificeerde
platformen in de omgeving, zoals beschreven in het SOW.

Storage

Serverservices kunnen ondersteuning voor direct op ondersteunde
multivendorproducten aangesloten storageapparaten omvatten.
Standalone storageproducten komen niet in aanmerking voor dekking
onder deze service, maar ondersteuning kan apart worden aangeschaft en
worden beschreven in een aangepast SOW.

Optionele proactieve
kenmerken

Afhankelijk van het ondersteunde multivendorproduct kan regelmatig
worden gezocht naar kritische patches. Indien beschikbaar worden het
proces en de vereisten daarvoor beschreven in het SOW.

Vereiste voor
de service

Om voor deze services in aanmerking te komen, dienen de gehele door
HP Datacenter Care Service ondersteunde multivendor IT-infrastructuur
en alle apparatuur te worden gedekt door een geldige reactieve
supportovereenkomst van HP. De Datacenter Care Service overeenkomst
wordt toegevoegd aan een bestaande HP supportdekkingsovereenkomst. In
een SOW wordt vastgelegd welke IT-infrastructuur en apparaten door deze
service worden ondersteund.

Beperkingen
van de service

HP is niet aansprakelijk voor de prestaties of de nalatigheid van derden, hun
producten of hun supportservices.
Indien HP als agent van de klant optreedt, zijn HP's verplichtingen beperkt
tot de inhoud van de agentschapsovereenkomst; de supportovereenkomst
tussen de klant en de vendor wordt niet overgedragen aan HP. De klant
blijft verantwoordelijk voor zijn verplichtingen onder de betreffende
overeenkomst, inclusief alle betalingen.

Meld u aan voor updates
hp.com/go/getupdated

Delen met collega's

Voor HP Technology Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of
getoond.
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