HP Support Plus
Služby HP Care Pack

Popis služby

Výhody pro Vás

HP Support Plus nabízí komplexní služby v oblasti
hardwaru a softwaru, které rozšiøují dostupnost Vaší
infrastruktury IT. Technici HP spolupracují s Vaším
týmem IT na vyøešení problémù v oblasti hardwaru
a softwaru pomocí softwaru HP a vybraných
produktù jiných dodavatelù.

• efektivní plánování IT zdrojù a zvýšení produktivity
zamìstnancù,

Pøi vydání aktualizací na urèitý vybraný software
HP jsou Vám zpøístupnìny nejnovìjší verze softwaru
a referenèních manuálù. Pro vybraný software
jiného výrobce poskytne HP aktualizace, pokud jsou
takové aktualizace souèástí služby a jako takové
jsou poskytnuty daným výrobcem. HP poskytne
návod, jak získat jakékoliv aktualizace od jiného
výrobce poskytované touto službou, a to buï pøímo
od HP, nebo mohou být tyto aktualizace dodány
pøímo jiným výrobcem. Prostøednictvím této služby je
zákazníkovi také poskytován pøístupový kód nebo
licenèní klíè, nebo návod k jeho získání.

• snížení nákladù za nákup jednotlivých softwarových aktualizací díky znaèným slevám v rámci
pøedplatného,

Služba umožòuje elektronický pøístup ke komplexním
informacím technické pomoci, které umožní
každému z Vašich pracovníkù IT najít urèitý produkt
a pøíslušné informace o nìm.

• zlepšení produktivity podniku v dùsledku vyšší
provozuschopnosti,
• aktualizace HP softwaru a vybraného softwaru
jiných výrobcù za pøedvídatelné náklady,

• urychlené øešení problémù díky proškolenému
technickému personálu,
• konzistentní úroveò podpory hardwaru v systémech s mnoha technologiemi.

Speci?kace

Vlastnosti služby

Popis

Podpora hardwaru pøímo na místì

V pøípadì technických problémù, které nemohou být øešeny na dálku, pøijede autorizovaný HP technik pøímo na místo, aby poskytl
technickou podporu a opravil nebo vymìnil souèásti nebo celé zaøízení, podle toho, co bude nezbytné k znovuuvedení Vašeho produktu
do provozuschopného stavu.
Dále mùže HP do Vašeho systému nainstalovat dostupné a doporuèené technické zdokonalující prvky k zajištìní øádného provozu
hardwarových produktù, zlepšení výkonu a zajištìní kompatibility s hardwarovými náhradními díly dodanými HP. HP mùže nainstalovat
jakékoliv aktualizace programù, které jsou potøebné k zajištìní podpory Vašeho zaøízení a které nejsou speci?kovány jako instalovatelné
zákazníkem.

Úplné vyøešení problému

HP služby jsou poskytovány až do okamžiku, kdy je hardware zprovoznìn. Práce je možno doèasnì pøerušit, pokud je potøeba zajistit
další díly nebo zdroje s tím, že práce budou znovu zahájeny ihned po jejich obstarání.

Softwarová podpora

Po nahlášení problému se softwarem reaguje technik Centra podpory na Váš telefonát do 2 hodin. HP poskytuje podporu pro vyøešení
identi?kovaných opakovatelných problémù a zamìøenou na zjištìní nahodilých problémù. Zákazníkovi je poskytnuta pomoc pøi øešení
problémù a nastavení kon?guraèních parametrù. HP poskytuje uživatelùm pomoc týkající se funkènosti aplikací, operaèních systémù
a technického vybavení.

Dostupnost služby

Služba je k dispozici mezi 8:00 a 21:00 hod. od pondìlí do pátku s výjimkou státních svátkù. V pøípadì pøijmutí telefonického
požadavku na hardwarovou opravu po 15:00 hod., mùže být reakèní doba pøevedena na následující pracovní den.

Eskalaèní management

HP zavedlo formální eskalaèní procedury k øešení komplexních softwarových problémù, kde rychle využije kapacit expertù z celého HP.

Materiály

HP poskytuje veškeré náhradní díly a materiály nezbytné k zajištìní dobrých provozních podmínek Vašeho hardwarového produktu,
vèetnì souèástí a materiálù pro dostupná a doporuèená technická vylepšení. Náhradní souèásti a jednotky jsou nové nebo ekvivalentní
funkèností a spolehlivostí. Nahrazené souèásti a jednotky pøecházejí do vlastnictví HP.

Dokonèení práce

Když zástupce HP pøijede na místo, bude realizovat práci v rámci služby, dokud Váš produkt nebude funkèní nebo dokud nedošlo
k patøiènému pokroku. Práce mùže být doèasnì pozastavena, pokud nejsou k dispozici nezbytné další souèásti nebo technici, avšak je
znovu zahájena okamžitì poté, co jsou zdroje k dispozici.

Doba odezvy pro hardwarovou
podporu

Okno pokrytí je doba, bìhem které je poskytován servis v místì instalace nebo dálkovì.
Servisní požadavky obdržené a zodpovìzené mimo toto okno budou zpracovány následující pracovní den.
Pro dané produkty jsou dostupná následující okna pokrytí:
Rozšíøená pracovní doba: Služba je dostupná mezi 8:00–21:00 hod. od pondìlí do pátku vyjma státních svátkù.
24x7: Služba je dostupná 24 hodin, 7 dní v týdnu vèetnì státních svátkù.

Doba odezvy pro podporu v místì
instalace zaøízení

Doba odezvy urèuje èas mezi obdržením telefonického požadavku a jeho zadáním do systému Call centra a okamžikem, kdy
autorizovaný pracovník HP dorazí na místo instalace zaøízení a zaène s prací na jeho opravì, pokud tento okamžik spadá do okna
pokrytí.

Doba odezvy pro dané hardwarové
produkty

Odezva následující pracovní den: Autorizovaný pracovník HP dorazí na místo instalace zaøízení, aby zaèal pracovat na jeho údržbì den
po obdržení servisního požadavku, pokud to spadalo do daného okna pokrytí.
Odezva do 4 hodin: Autorizovaný pracovník HP dorazí na místo instalace zaøízení, aby zaèal pracovat na jeho údržbì do 4 hodin po
nahlášení servisního požadavku Call centru, pokud to spadalo do daného okna pokrytí.

Licence na použití a kopírování
aktualizací softwarových produktù

Obdržíte licenci na použití a kopírování nových verzí softwarových produktù na všechny systémy pokrývané originální softwarovou
licencí. Mùžete použít a kopírovat aktualizace HP softwaru pro každý systém pokrytý touto službou, pokud je zakoupena prostøednictvím
autorizovaného prodejce HP.

Aktualizace softwarových produktù
a dokumentace

Pøi vydání aktualizací na urèitý vybraný software HP jsou Vám zpøístupnìny nejnovìjší verze softwaru a referenèních manuálù. Pro
vybraný software jiného výrobce poskytne HP aktualizace, pokud jsou takové aktualizace souèástí služby a jako takové jsou poskytnuty
daným výrobcem. HP poskytne návod, jak získat jakékoliv aktualizace od jiného výrobce poskytované touto službou, a to buï pøímo
od HP, nebo mohou být tyto aktualizace dodány pøímo jiným výrobcem. Prostøednictvím této služby je zákazníkovi také poskytován
pøístupový kód nebo licenèní klíè, nebo návod k jeho získání.

Doba trvání služby HP Care Pack

Služba zaèíná platit datem nákupu Vašeho hardwarového produktu a trvá po dobu speci?kovanou v dokumentech Vašeho HP Care Pack.
HP Care Pack je možné zakoupit do 180 dnù od data nákupu hardwarového produktu.
Službu HP Care Pack oznaèenou jako Post Warranty je možné zakoupit nejdøíve v posledním mìsíci platnosti standardní záruky nebo
pøedchozí služby HP Care Pack. Nejpozdìji je možné službu Post Warranty zakoupit do 90 dnù po skonèení standardní záruèní lhùty
nebo pøedchozí služby HP Care Pack, pokud je hardwarový produkt podporován HP. Délka platnosti služby Post Warranty je 1 rok.

Dálková diagnostika problému
a podpora

Jakmile zákazník zadá servisní požadavek pøes zákaznickou linku, HP s ním bude spolupracovat, aby byl hardwarový problém izolován
a zaène øešit problém na dálku. Pøed výjezdem mùže HP provézt dálkovou diagnostiku s využitím elektronických nástrojù pro pøístup
k produktùm, krytým servisní službou. HP mùže použít i jiné zpùsoby, které usnadní opravu krytého produktu.
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Cestovní zóny
Dané reakèní doby platí jen za pøedpokladu,
že se Vaše pracovištì nachází v dosahu 80 km
od nejbližšího støediska poskytování technické
podpory HP (Praha, Brno a Ostrava). V pøípadì,
že se zaøízení nachází dále než 80 km, je nutná
konzultace se zástupcem HP.

Povinnosti zákazníka
Zákazník musí zaregistrovat svùj hardwarový
výrobek, a tím také aktivovat HP Care Pack dle
dispozic uvedených ve smlouvì o poskytování
technické podpory HP Care Pack.
Poté, co HP obdrží servisní požadavek, bude
zapotøebí, aby byl zákazník HP nápomocen pøi
dálkovém øešení daného problému na základì:
• udání všech nezbytných informací, umožòujících
HP poskytnout vèasnou a profesionálnì
provedenou technickou podporu,
• zahájení self testù nebo jiných diagnostických
nástrojù a programù,
• provedení jiných vhodných èinností, které
pomohou HP identi?kovat a vyøešit daný problém.
Zákazník je zodpovìdný za pravidelnou aktualizaci
systému, stejnì tak jako za výmìnu produktù, které
mu byly doruèeny a jsou obecnì považovány
za produkty, které si zákazník mùže vymìnit
samostatnì.

Zákazník je povinen vrátit vymìnìný díl do doby
urèené HP. Pokud nebude náhradní díl doruèen do
této doby, nebo bude doruèen fyzicky poškozený,
zákazník zaplatí poplatek stanovený HP.
Zákazník odpovídá za registraci pro použití
elektronických nástrojù. Tímto zpùsobem získává
pøístup k jinak omezeným informacím o produktech.
Povinností zákazníka je uchovat si veškeré originální
softwarové licence, smlouvy o aktualizaci licence
a licenèní klíèe, a pøedložit je HP na požádání.
Pokud je Vám oznámeno, že je k dispozici nová
verze softwaru, je odpovìdností zákazníka
odpovìdìt na oznámení, zda si pøeje obdržet novou
verzi softwaru.
Zodpovìdností zákazníka je zaregistrovat se k užívání HP elektronické služby k získávání informací
o softwarových produktech a stahování doèasných
oprav HP softwaru.
Poté, co HP obdrží Váš požadavek, bude zapotøebí,
abyste byli HP nápomocni pøi dálkovém øešení
daného problému na základì:
• udání všech nezbytných informací umožòujících
HP poskytnout vèasnou a profesionálnì
provedenou technickou podporu,
• zahájení self testù nebo jiných diagnostických
nástrojù a programù,
• provedení jiných vhodných èinností, které
pomohou HP identi?kovat a vyøešit daný problém.
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Pokrytí služby HP Care Pack

Omezení poskytování služby

Službou jsou pokryty hardwarové produkty znaèky
HP a Compaq, dále veškeré interní komponenty
dodané HP a pøíslušenství poøízené spoleènì
s hlavním produktem jako je napø. myš, klávesnice,
dokovací stanice èi externí monitor.

Aktualizace softwaru nejsou poskytovány pro
všechny softwarové produkty, pouze na urèitý
software HP a produkty jiných výrobcù. Na
jeho žádost poskytne HP zákazníkovi seznam
softwarových produktù zahrnutých do služby
aktualizace. Pokud tato služba není k dispozici,
nebude zahrnuta do softwarové podpory.

Kompatibilita HW a HP Care Pack se ovìøuje na
stránkách www.hp.cz/services/carepack záložka
Vybrat službu HP Care Pack (podle produktového
èísla HW).
Služby HP Care Pack s dodatkem „Desktop/
Workstation/Thin client/Notebook only“
nepokrývají externí monitory a dokovací stanice.
Spotøební pøedmìty jako napø. baterie, Tablet PC
pera, nástroje pro údržbu a jiná zaøízení, nejsou
pokryty touto službou.
Místo souèástí, které se již nevyrábí, mohou být
dodány vyšší verze. HP bude spolupracovat se
zákazníkem na provedení doporuèené výmìny.
Nìkteré komponenty nemusí být pokryty ve všech
zemích.
Tato služba pokrývá všechny doplòky serverù
ProLiant a storage systémù. Stejná úroveò služby
je poskytnuta i 22’’ a menším externím monitorùm
a vìžím UPS až do 3kVA. Tyto pøedmìty budou
pokryty stejnou servisní úrovní a na stejnou dobu
jako server.
UPS baterie jsou kryty pouze standardní zárukou.
Pro produkty serveru a storage instalované ve
stojanu (rack) zahrnuje servisní pokrytí kvali?kované
stojanové (rack) verze HP produktù instalované ve
stejné skøíni.
Služba urèená pro HP BladeSystems pokrývá skøíò
serveru a sítì instalované v dané skøíni, stejnì jako
pøíslušné napájecí zdroje.

Pro zákazníky s nìkolika systémy na jednom místì
mùže HP omezit poèet softwarových aktualizací,
které jsou poskytovány jako souèást služby
softwarová aktualizace.
Dle vlastního uvážení HP bude služba poskytnuta
s použitím dálkové diagnostiky a podpory nebo
jiných metod poskytnutí služby. Jiné metody
poskytnutí služby, v pøípadì dopravy a výmìny
produktu, mohou zahrnovat doruèení souèástí
speci?kovaných jako nahraditelné zákazníkem,
napø. klávesnice a myš, a to do druhého dne.
Pokud není stanoveno jinak, služba HP Care Pack
nepokrývá následující položky:
• obnovu a podporu operaèních systémù, jiného
softwaru a dat,
• operaèní testy aplikací nebo operaèních systémù
na žádost zákazníka,
• øešení problémù s vzájemným propojením èi
kompatibilitou,
• podporu pøi problémech spojených se sítí,
• služby vyžádané zákazníkem spojené s jakoukoliv
opravou èi zmìnou v systému provedenou HP,
• opravy poruchy, které se dalo vyvarovat provedením preventivních opatøení doporuèených HP.

Informace
Pro více informací kontaktujte obchodního zástupce.
Pro technickou podporu volejte servisní dispeèink
na tel.: 261 307 751 nebo nás navštivte na naší
internetové stránce www.hp.cz/services/carepack
Dále je možné využít e-mail carepackcz@hp.com
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