NET iD SUPPORT

NET iD SUPPORT

Optimera din
investering
SecMaker hjälper dig att optimera din investering.
Med ett supportavtal kan du känna dig trygg med att din
säkerhetslösning alltid fungerar som den ska.

Fördelar
Med våra supportavtal får du snabb och heltäckande support som minimerar risk, maximerar tillgängligheten,
ökar säkerheten och optimerar din investering. Du slipper oro och obehagliga överraskningar och kan vara
helt trygg med att din lösning fungerar så problemfritt som möjligt under hela licensperioden.

FÖRDELAR MED NET iD SUPPORT
•

Skräddarsydd service enligt dina specifika behov

•

Stöd vid alla typer av felärenden med Net iD

•

Support via webb, telefon, e-post och chatt

•

Tre SLA-nivåer: Silver, Gold och Platinum

Så fungerar det
För att kunna utnyttja Net iD Support måste du vara licensinnehavare av någon av programvarorna i
Net iD Software Suite. Om du tecknar supportavtal avseende Net iD med din systemintegratör ska du i första
hand vända dig dit för support.
SecMaker svarar då för överenskommen support mot din systemintegratör. Du är välkommen att konsultera
oss eller din systemintegratör för ytterligare information. Net iD Support finns tillgängligt i tre Service Level
Agreement nivåer (SLA): Silver, Gold och Platinum. Du väljer själv nivå utifrån din verksamhets krav och
behov av specialistkompetens. Oberoende av nivå får du med våra supportavtal snabb och heltäckande
support som minimerar risk, maximerar tillgängligheten, ökar säkerheten och optimerar din investering.

Net iD Support Suite
Oavsett vald servicenivå ger vi dig tillgång till vårt webbaserade supportsystem Net iD Support Suite. Här
kan du bland annat lägga ett ärende och löpande följa status på ärendet. Supportsystemet finns alltid
tillgängligt via Internet så att du ska kunna hålla dig uppdaterad med den senaste supportinformationen.

Produktspecifikation
Supportavtal i tre nivåer
Net iD Support ger dig som innehar licenser för någon av produkterna i Net iD Software Suite tillgång till
felavhjälpande support via telefon, e-post, webb och chatt beroende på vald servicenivå. Net iD Support
avser support och felsökning i samband med eventuella problem relaterade till Net iD.
Supportavtal erbjuds i tre nivåer: Silver är ett prisvärt supportavtal som täcker de grundläggande behoven.
Gold ger dig bland annat tillgång till ytterligare kontaktvägar samt ökade möjligheter till hjälp vid felsökning.
Platinum ger dig högsta tillgång till vår expertis, exempelvis med utökad kontorstid samt möjlighet till felsökning på plats i dina lokaler inom 48 timmar. För att teckna supportavtal för kundanpassade lösningar krävs
någon av SLA-nivåerna Gold eller Platinum.

SILVER

GOLD

PLATINUM

Avtalsperiod

1 eller 3 år

1 eller 3 år

1 eller 3 år

Påbörjad felavhjälpning

16 timmar

10 timmar

4 timmar

Webbaserat supportsystem

Ja

Ja

Ja

E-postsupport

Ja

Ja

Ja

Telefonsupport

Nej

Må-fr
9.00-17.00

Må-fr
8.00-18.00

Knowledgebase

Nej

Ja

Ja

Felavhjälpning via distansuppkoppling

Nej

Ja

Ja

Felavhjälpning på plats hos kund

Nej

Inom en vecka

Inom 48 timmar

Tillgång till chatt via supportsystem

Nej

Nej

Må-fr
8.00-12.00

Möjlighet att teckna paket för tilläggsupport utöver ordinarie supporttid

Nej

Nej

Ja

Automatisk prioritering av ärenden

Nej

Nej

Ja

Produktinformation
Som supportkund får du även tillgång till mer detaljerad produktinformation runt Net iD samt tillgång till en
stödfunktion för nollställning av kort. Detta sker dels via webbsidan service.secmaker.com samt genom att
kunder med Gold- eller Platinumavtal får tillgång till kunskapsdatabasen i Net iD Support Suite.

secmaker.com

Fler fördelar
Ett supportavtal hjälper dig att maximera tillgänglighetstiden för din säkerhetslösning och ger dig tryggheten i
att den fungerar så problemfritt som möjligt under hela licensperioden för Net iD.
Du slipper överraskningar då snabb felavhjälpning minimerar stilleståndstiderna oavsett problemtyp. Våra
specialister har kompetensen, erfarenheten och serviceviljan som krävs för att säkerställa en långsiktig och
smidig förvaltning av säkerhetslösningen.
Ett supportavtal med SecMaker uppfyller såväl tekniska och säkerhetsmässiga som ekonomiska krav som
ställs vid förvaltning av en verksamhetskritisk säkerhetslösning. SecMakers åtagande regleras i detalj genom
åtaganden som ger oss skyldighet att leva upp till dina förväntningar.

SecMaker –
med drivkraften att göra skillnad
Risken för identitetsstölder och nätbedrägerier växer snabbt. Inte minst för företagare som utsätts för virus,
dataintrång, id-kapning, stulna lösenord och utpressningsprogram. I många fall kan konsekvenserna för
verksamheten vara förödande. Men det går att öka säkerheten med enkla metoder, Secmaker hjälper dig
att minska riskerna. Vi är Nordens ledande leverantör av certifikatbaserade säkerhetslösningar för företag,
myndigheter och organisationer. Vi skyddar och säkerställer information, system och datatrafik hos över 1,5
miljoner nöjda användare.

Vill du veta mer?
För mer utförlig information eller villkor för våra supportavtal, kontakta oss på SecMaker
via e-post info@secmaker.com eller telefon 08-601 23 00. Gå in på vår hemsida
för att se filmerna om Net iD-produkterna.

SecMaker AB
Uddvägen 7 | 131 54 Nacka
08-601 23 00 | info@secmaker.com
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