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ProSupport Plus konesaliympäristöön 
 

Johdanto 
 
Dell Technologies1 toimittaa ProSupport Plus konesaliympäristöön -palvelun (”palvelut” tai ”tukipalvelut”) tätä palvelun 
kuvausta (”palvelun kuvaus”) noudattaen. Tarjouksesi, tilauslomakkeesi tai muu molemmin puolin hyväksytyn muotoinen lasku tai 
Dell Technologiesin tilausvahvistus (”tilauslomake”) sisältää tuotteet2, soveltuvat palvelut ja näihin liittyvät vaihtoehdot. Jos tarvitset 
lisäapua tai haluat kopion palveluja koskevasta sopimuksesta (”sopimus”), ota yhteyttä Dell Technologies -myyntiedustajaan. Jos 
asiakkaat ostavat palvelut Delliltä erillisellä, näiden palvelujen ostamiseen valtuuttavalla sopimuksella, palveluihin sovelletaan lisäksi 
Dell-palvelujen käyttöehtojen lisäosaa3. Jos haluat kopion oman Dell Technologies -jälleenmyyjäsi kanssa tekemästäsi sopimuksesta, 
ota yhteyttä kyseiseen jälleenmyyjään. 

 

Tämän palvelun sisältö 
 
Tämän palvelun ominaisuudet:  
 

• Käyttöoikeus Dell Technologiesin asiakaspalvelun ja tukiorganisaation tekniseen Dell Technologies -tukipalveluun 24x7 eli 
vuorokauden ympäri (mukaan lukien juhlapyhät)4 tuotteiden vianmääritystä varten.  

Paikan päälle lähetettävän teknikon ja/tai varaosien toimitus asennuspaikalle tai muuhun asiakkaan toimipisteeseen, jonka 
Dell Technologies on hyväksynyt sopimuksessa kuvatulla tavalla (tarpeen mukaan ja ostetun tukivaihtoehdon mukaisesti) 
tuoteongelman selvittämistä varten.  

• Service Account Manager (SAM) -etäpalvelun käyttöoikeus.  

Lisätietoja on alla olevassa taulukossa. 

Yhteyden ottaminen Dell Technologiesiin huoltotarpeen ilmetessä 

Internet-sivusto-, verkkokeskustelu- ja sähköpostituki: Dell Technologies -verkkosivusto, verkkokeskustelu ja sähköpostituki 

ovat käytettävissä valikoiduille tuotteille osoitteessa https://www.dell.com/support. 
 

Puhelintukipyynnöt: Käytettävissä 24x7 eli vuorokauden ympäri (mukaan lukien juhlapyhät). Saatavuus voi vaihdella Yhdysvaltojen 

ulkopuolella ja on rajoitettu kaupallisesti kohtuullisilla toimilla saavutettavissa olevaan saatavuustasoon, ellei tässä asiakirjassa toisin 

määritetä. Tarkista sijaintisi mukaiset puhelinnumerot osoitteesta https://www.dell.com/support. 
 

Seuraavassa kaaviossa luetellaan Dell Technologiesin takuun ja/tai ylläpitosopimuksen mukaisesti tarjotut ProSupport Plus 

konesaliympäristöön -huoltopalvelut. ProSupport Plus konesaliympäristöön -palvelun tuki- ja ylläpitopalvelut ovat saatavana seuraaville 

tuotteille: 

1. Dell Technologies -laitteille, jotka on nimetty Dell Technologiesin tuotetakuu- ja ylläpitotaulukossa ja/tai tilauslomakkeessasi  laitteiksi, 

jotka sisältävät ProSupport Plus konesaliympäristöön -palvelun sovellettavana takuuaikana tai 

jotka on oikeutettu päivitettäväksi ProSupport Plus konesaliympäristöön -palvelun alaiseksi sovellettavana takuuaikana tai 

jotka ovat oikeutettuja ProSupport Plus konesaliympäristöön -palveluun seuraavan ylläpitojakson aikana. 

2. Dell Technologiesin ohjelmistot, jotka on nimetty Dell Technologiesin tuotetakuu- ja ylläpitotaulukossa tai tilauslomakkeessasi 

ohjelmistoiksi, jotka ovat oikeutettuaja ProSupport Plus konesaliympäristöön -palveluihin ylläpitojakson aikana. 

 
1 Tässä asiakirjassa ”Dell Technologies” tarkoittaa Dell-tilauslomakkeessa määritettyä sovellettavaa myyntiyritystä (”Dell”) sekä EMC-tilauslomakkeessa 
määritettyä sovellettavaa EMC-myyntiyritystä (”EMC”). Termin ”Dell Technologies” käyttäminen tässä asiakirjassa ei merkitse sen Dell- tai EMC-
yrityksen, jonka kanssa olet asioinut, laillisen nimen muuttumista. 
2 Tässä asiakirjassa ”Dell Technologies -tuotteet”, ”tuotteet”, ”laitteet” ja ”ohjelmisto” tarkoittavat Dell Technologies -laitteita ja -ohjelmistoja, jotka on 
määritetty Dell Technologiesin tuotetakuu- ja ylläpitotaulukossa tai tilauslomakkeessasi, ja ”kolmannen osapuolet tuotteet” tarkoittaa sopimuksen 
määritelmän mukaisia tuotteita tai, mikäli sopimuksessa ei ole tällaista määritelmää, Dell Technologiesin kaupallisiin asiakkaisiin sovellettavien 
myyntiehtojen tai paikallisen Dell Technologies -yrityksesi myyntiehtojen mukaisia tuotteita. Viittaukset ”sinuun” ja ”asiakkaaseen” tarkoittavat näiden 
palvelujen ostajaksi sopimuksessa merkittyä oikeushenkilöä.  
3 Dell-palvelujen myyntiehtojen lisäosa on osoitteessa https://www.dell.com/servicecontracts/global. Siirry sivustolle, valitse maasi ja valitse sitten 
tukipalvelujen välilehti paikallisen maasivustosi vasemmassa reunassa olevasta siirtymispalkista. 
4 Saatavuus vaihtelee maakohtaisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyntiedustajaasi. 

https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support
http://www.emc.com/collateral/hardware/warranty-maintenance/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
http://www.emc.com/support/emc-product-warranty-maintenance-use-rights.htm
http://www.emc.com/collateral/hardware/warranty-maintenance/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/terms-conditions/commercial-terms-of-sale-us
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/terms-conditions/commercial-terms-of-sale-us
https://www.dell.com/servicecontracts/global
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HUOLTOPALVELU KUVAUS PROSUPPORT PLUS – KATTAVUUSTIEDOT 

MAAILMANLAAJUI

NEN TEKNINEN 

TUKI  

Asiakas ottaa yhteyttä 
Dell Technologiesiin puhelimitse 
tai web-käyttöliittymän kautta (tuki on 
tavoitettavissa 24x7) ilmoittaakseen 
laite- tai ohjelmisto-ongelmasta ja 
antaa tietoa vakavuustason 
alkuarviointia varten*.  
 
Dell Technologies antaa 
(i) vianmääritystukea etänä 
Dell Technologiesin vanhemman 
tukihenkilön avustuksella riippuen 
ongelman vakavuustasosta tai 
(ii) mikäli Dell Technologies pitää 
tarpeellisena, paikan päällä 
annettavaa tukea alla kuvatulla 
tavalla.  

Sisältyy. 

 

  

PAIKAN PÄÄLLÄ 

ANNETTAVA TUKI  

 

Dell Technologies lähettää 
valtuutettua henkilökuntaa 
asennuspaikalle selvittämään 
ongelmaa sen jälkeen, kun 
Dell Technologies on eritellyt 
ongelman ja arvioinut paikan päällä 
toteutettavan tukitoimenpiteen 
tarpeelliseksi. 
 
 

Sisältyy vain laitteisiin. 
  
Paikan päällä annettavan tuen vasteaika perustuu asiakkaan ostamaan 
palveluvaihtoehtoon. Asiakkaan valittavissa olevat vaihtoehdot ovat 
seuraavat: palvelu toimitetaan normaalina työaikana 1) neljän tunnin 
kuluessa saman arkipäivän aikana tai 2) seuraavana arkipäivänä siitä, 
kun Dell Technologies toteaa paikan päällä annettavan tuen 
tarpeelliseksi.  
 
4 tunnin tehtäväkriittinen paikan päällä annettava tuki  
 

Teknikko saapuu paikan päälle tavallisesti 4 tunnin kuluessa 
puhelinvianmäärityksen päättymisestä.  
 

• Saatavilla viikon jokaisena päivänä ympärivuorokautisesti, myös 
juhlapyhinä.  
• Saatavana sijainneissa, joihin neljän (4) tunnin kuluessa annettava 
tuki on määritetty.  
• Neljän tunnin osapalvelun toimipisteiden varastoissa on 
Dell Technologiesin määrittämät tuettujen tuotteiden tärkeät 
komponentit. Muut kuin tärkeät osat voidaan lähettää seuraavan 
päivän toimituksella. 
• Ongelman määrittäminen vakavuustason 1 ongelmaksi tapahtuu 
etätuen vianmäärityksessä.  
• Tehtäväkriittiset toimenpiteet: vakavuustason 1 ongelmille on 
saatavana nopean eskaloinnin / ratkaisun hallinnan palvelut sekä 
tehtäväkriittinen vian ratkaisu. 
• Hätälähetys – vakavuustason 1 ongelmissa paikan päällä annettavan 
tuen teknikko lähetään paikalle samanaikaisesti puhelintukena 
annettavan vianmäärityksen jatkuessa. 
 
Seuraavan arkipäivän paikan päällä annettava tuki  
 

Kun puhelinvianmääritys ja diagnosointi on tehty, teknikko voidaan 
tavallisesti lähettää paikan päälle seuraavana arkipäivänä.  
 

• Jos Dell Technologies vastaanottaa puhelun asiakkaan toimipisteen 
paikallisen määräajan jälkeen, teknikon saapuminen paikan päälle voi 
kestää yhden arkipäivän kauemmin.  
• Saatavana vain tuotteiden valikoituihin malleihin. 
 

Paikan päällä suoritettavat tukitoimenpiteet eivät kata ohjelmistoa, 
mutta ne voidaan ostaa erikseen. 
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*VAKAVUUSTASOJEN MÄÄRITELMÄT 
VAKAVUUSTASO 1  – kriittinen: liiketoiminnan kannalta tärkeitä toimintoja ei voida suorittaa, edellyttää välitöntä vastausta. 

VAKAVUUSTASO 2 – korkea: liiketoiminnan kannalta tärkeät toiminnot voidaan suorittaa, mutta suorituskyky/toimintojen 
saatavuus on heikentynyt tai rajoittunut merkittävästi. 

VAKAVUUSTASO 3 – keskitaso/matala: vaikutus liiketoiminnan kannalta tärkeisiin toimintoihin vähäinen tai olematon. 

 
 

VARAOSIEN 

TOIMITUS 

Dell Technologies toimittaa varaosat, 
jos Dell Technologies on arvioinut 
sen tarpeelliseksi.  
 
 
 
 
 
 

Sisältyy. Varaosien toimituksen vasteaika perustuu asiakkaan 
ostamaan palveluvaihtoehtoon. Asiakkaan valittavissa olevat 
vaihtoehdot ovat seuraavat: palvelu toimitetaan normaalina työaikana 
1) neljän tunnin kuluessa saman arkipäivän aikana tai 2) seuraavana 
arkipäivänä siitä, kun Dell Technologies toteaa varaosan toimituksen 
tarpeelliseksi. Saman työpäivän osa viittaa osaan, joka voi 
vikaantuessaan estää Tuettua tuotetta suorittamasta toimintakriittisiä 
tehtäviä ja edellyttää näin ollen välitöntä vastetta. Muita kuin kriittisiksi 
katsottuja osia ovat muun muassa reunukset, mekaaninen kotelo, 
kovalevyaihiot, kiskosarjat ja kaapelinhallintatarvikkeet. Osat, joita 
voidaan pitää kriittisinä, ovat emolevyt, suorittimet, tietyt muistimoduulit 
ja kiintolevyt. 
 
Paikallisen maan kuljetusta koskevat määräajat saattavat vaikuttaa 
varaosien toimitukseen siten, että ne toimitetaan myöhemmin kuin 
seuraavana paikallisena arkipäivänä. 
 
Dell Technologies suorittaa kaikkien varaosien asennuksen osana 
paikan päällä suoritettavia tukitoimia, mutta asiakkaalla on 
mahdollisuus suorittaa asiakkaan vaihdettavissa olevien yksiköiden 
(CRU) asennus. Katso Dell Technologiesin tuotetakuu- ja 
ylläpitotaulukosta luettelo osista, jotka on nimetty tietyn laitteen  
CRU-osiksi, tai kysy lisätietoja Dell Technologiesilta.  
 
Jos Dell Technologies asentaa varaosan, Dell Technologies järjestää 
sen palautuksen Dell Technologiesin toimipisteeseen. Jos asiakas 
asentaa CRU-osan, asiakas on vastuussa vaihdetun CRU-osan 
palauttamisesta Dell Technologiesin määrittämään toimipisteeseen.  
 
Jos Dell Technologies toteaa, että tuettu tuote on vaihdettava 
kokonaisuudessaan, Dell Technologies pidättää oikeuden lähettää 
asiakkaalle kokonaisen vaihtoyksikön. Kokonaisia vaihtoyksikköjä ei 
välttämättä ole varastossa saman päivän vastetta varten, ja kokonaisen 
vaihtoyksikön saapuminen toimipisteeseesi saattaa kestää kauemmin 
sijaintisi ja vaihdettavan tuotteen tyypin mukaan.  
 

ENNAKOIVA 

SSD-LEVYJEN 

VAIHTAMINEN 

Sisältyy tallennustuotteisiin 
ja yhdistettyihin tuotteisiin. Jos 
jonkin SSD-levyn kestävyystaso 
(määritelmä jäljempänä) täyttyy 
ennen laitteen täyden kapasiteetin 
täyttymistä (Dell Technologiesin 
määritysten perusteella), asiakas 
on oikeutettu SSD-levyn vaihtoon. 
Kestävyystaso tarkoittaa 
keskimääräistä prosenttiosuutta 
oikeutetun SSD-levyn kestoiästä. 

Sisältyy. 
 

Vasteajan tavoite perustuu yllä eriteltyihin sovellettaviin 

varaosatoimituksiin ja paikan päällä suoritettaviin huoltopalveluihin. 

Asiakkaan on aktivoitava SupportAssist- tai Secure Remote Support -

ohjelmistojen tuetut versiot soveltuvan tukikauden aikana ja pidettävä 

ohjelmistot ajan tasalla. Soveltuvan SupportAssist- tai Secure Remote 

Support -ohjelmiston käyttöönotto on edellytys näiden uusittavien 

palveluominaisuuksien tarjoamiselle. 

OIKEUDET 

OHJELMISTOJEN 

UUSIIN 

VERSIOIHIN  

Dell Technologies tarjoaa oikeudet 
uusiin ohjelmistoversioihin, jotka 
Dell Technologies tuo yleisesti 
saataville. 

Sisältyy.  
 
 

 

http://www.emc.com/collateral/hardware/warranty-maintenance/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
http://www.emc.com/collateral/hardware/warranty-maintenance/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
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OHJELMISTOJEN 

UUSIEN 

VERSIOIDEN 

ASENNUS 

Dell Technologies suorittaa 
ohjelmistojen uusien versioiden 
asennuksen.  
 

Laitteiston käyttöympäristön ohjelmisto 

Sisältyy vain, jos liittyvä laite, johon käyttöympäristöohjelmisto 
asennetaan, on Dell EMC:n takuun tai kyseisellä hetkellä voimassa 
olevan Dell Technologiesin ylläpitosopimuksen kattama. Laitteen 
käyttöympäristöohjelmisto on ohjelmisto tai mikrokoodilaiteohjelmisto, 
jota ilman laitteen perustoiminnot ja laite eivät toimi. 

 

Muut ohjelmistot (muut kuin käyttöympäristöön liittyvät) 

Asiakas suorittaa ohjelmistojen uusien versioiden asennuksen, ellei 
Dell Technologies ole arvioinut muuta tarpeelliseksi. 
 

24X7 

ETÄVALVONTA JA 

ETÄKORJAUS  

Tietyt tuotteet ottavat automaattisesti ja 
itsenäisesti yhteyttä Dell 
Technologiesiin antaakseen tietoa, joka 
auttaa Dell Technologiesia ongelman 
määrittämisessä.  
 
Dell Technologies etäkäyttää tuotteita, 
jos se on tarpeen lisädiagnostiikkaa 
varten ja etätuen tarjoamiseksi. 

Sisältyy tuotteisiin, joissa on Dell Technologiesilta saatavat 
etätarkkailutyökalut ja teknologia.  
 

Kun Dell Technologiesille ilmoitetaan ongelmasta, samat aiemmin 
kuvaillut vastetavoitteet ovat voimassa maailmanlaajuiselle tekniselle 
tuelle ja paikan päälle toteutettaville tukitoimenpiteille.  

24X7 

KÄYTTÖOIKEUS 

SÄHKÖISIIN 

TUKITYÖKALUIHIN  

Asianmukaisesti rekisteröityneillä 
asiakkailla on käyttöoikeus 
Dell Technologiesin verkkopohjaiseen 
tietoon ja omatoimiseen apuun 
tarkoitettuihin asiakastukityökaluihin 
Dell Technologiesin online-tukisivun 
kautta vuorokauden kaikkina tunteina ja 
vuoden jokaisena päivänä (24x7). 

Sisältyy.  

 

(JATKUU ALLA) 
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SERVICE 

ACCOUNT 

MANAGER (”SAM”) 

ProSupport Plus yrityksille -palvelua varten 
nimetty SAM on etäpalvelu, joka tarjoaa laajan 
valikoiman järjestelmän, ympäristön ja tilin 
hallinnan ominaisuuksia ja toimintoja, joiden 
tarkoitus on vähentää käyttökatkoksia ja 
parantaa Dell Technologiesin tarjoamaa yleistä 
tukikokemusta.  
 
Palvelun sisältö: 

Asennustuki: Asiakkaan kelpoisuus 
ProSupport Plus -palveluun varmistetaan 

➢ tarkastamalla asianmukaisten 
asiakastukitietojen täsmällisyys, mukaan 
lukien asiakastilin nimi ja osoite 

➢ perehdyttämällä asiakas siihen, miten 
Dell Technologiesiin otetaan yhteys 
huoltopyyntöjen tekemistä varten ja 
miten Dell Technologiesin tukityökaluja 
ja -tekniikoita käytetään 

➢ määrittämällä aikataulu SAM-
toimituksille, kuten raporteille ja 
palveluarvioinneille.  

Kuukausiraportointi: Palveluun oikeutetuista 
järjestelmistä annetaan raportteja ja 
suosituksia, jotka sisältävät esimerkiksi  

➢ yhteenvedon kuukauden avoimista 
ja suljetuista huoltopyynnöistä 

➢ asennettujen 
järjestelmäohjelmistoversioiden ja 
tavoitekooditasosuositusten 
vertailun  

➢ tiedot sopimustilanteesta (esim. 
alkamis- ja päättymispäivät ja muut 
sopimuksen perustiedot).  

Jotta kuukausiraportointi voidaan 
ottaa käyttöön täysimääräisesti, 
Dell Technologiesin yhteystekniikat, 
kuten SupportAssist tai Secure Remote 
Support, on asennettava ja niiden 
asianmukaiset lokitietojen keruuasetukset 
on otettava käyttöön. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sisältyy ProSupport Plus konesaliympäristöön -palvelun 
tai voimassa olevan huoltosopimuksen kattamiin tuotteisiin 
Dell Technologiesin normaaleina paikallisina työaikoina, jotka 
vaihtelevat alue- ja maakohtaisesti, Dell Technologiesin 
vapaapäivät ja paikalliset vapaapäivät pois lukien. Katso 
jäljempänä olevat kattavuuden lisätiedot. 

 
Dell Technologies vastaa vain tässä asiakirjassa erikseen 
määritettyjen SAM-toimien ja -tehtävien suorittamisesta. Muut 
tehtävät, toimet ja palvelut eivät sisälly tähän palveluun.  
 

SERVICE ACCOUNT 

MANAGER (”SAM”), 

JATKOA 

Palveluarviointi: SAM-palvelu sisältää 
palveluraportin tietojen arvioinnin. Aikataulu, 
määräajat ja muut arvioitavat aiheet 
määritetään SAM:n ja asiakkaan välillä 
käyttöönoton yhteydessä. 

Järjestelmän ylläpito: SAM avustaa 
asiakasta koordinoimaan järjestelmän 
ylläpitotoimet TSM-palvelun piirissä oleville 
laitteille asiakkaan ylläpitoaikojen 
mukaisesti. Lisätietoja on jäljempänä.  

Dell Technologiesin eskalointituki: 
Palveluyhteyshenkilönä toimiminen 
koordinoitaessa kaikkia vaadittuja resursseja, 
jotta yksittäinen vakavuusluokan 1 ongelma 
tai järjestelmäongelma saadaan käsiteltyä. 
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SUPPORTASSIST-LISÄTIETOJA 

 

HUOLTOPALVELU KUVAUS KATTAVUUSTIEDOT  

SUPPORTASSIST 
ENTERPRISE – 
LAITTEISTOVIKOJEN 
ENNAKOIVA 
HAVAINNOINTI 

Oikeutetuista SupportAssist Enterprise -
palvelun kautta valvottavista järjestelmistä 
kerätään laitteen telemetriatietoja 
älykästä analyysia varten. Sitä käytetään 
tulevaisuudessa mahdollisesti ilmenevien 
laitteistovirheiden ennustamiseen.  

Sisältyy.  
Huomioithan, että laitteistovirheiden 
ennakoiva tunnistaminen koskee vain 
12. sukupolven ja sitä uudempien 
PowerEdge-palvelimien akkuja, 
kiintolevyjä, backplane-liitäntöjä 
ja laajennuksia. PowerEdge 
RAID Controller (PERC) -sarjan 
versionumeron on oltava välillä 5–10. 
Laitteistovirheiden ennakoiva 
havaitseminen on mahdollista vain, 
jos järjestelmätietojen automaattinen 
ja säännöllinen keräys ja lähetys on 
otettu käyttöön SupportAssist 
Enterprise -palvelussa. 

 

LISÄTUKEA CLOUDIQ:LLA 

HUOLTOPALVELU KUVAUS KATTAVUUSTIEDOT 
CLOUDIQ Asiakkailla, jotka ovat liittäneet oikeutetun 

järjestelmänsä asianmukaisesti Dell Technologiesiin 
joko Secure Remote Services -palvelun tai 
SupportAssist -palvelun avulla, on käyttöoikeus 
CloudIQ-palveluun. Se tarjoaa ennakoivia 
kuntopisteytyksiä, suorituskykyvaikutusten analyysin 
sekä poikkeamien havaitsemisen ja kuormitusten 
ristiriita-analyysin. 

Sisältyy seuraaviin Dell Technologies -
alustoihin: PowerMax, PowerStore, 
PowerScale, PowerVAlut, Dell EMC 
Unity XT, XtremIO, SC Series, 
VxBlock ja Connectrix-kytkimet. 

Asiakkaan SAM-palveluun liittyvät velvollisuudet 
Dell Technologiesin SAM-palvelun toimittaminen edellä kuvatulla tavalla on riippuvainen siitä, että asiakas täyttää seuraavat 
velvollisuudet:  

  

• Järjestelmän huoltovälit järjestetään SAM-palvelua varten Dell Technologiesin tarvemäärityksen mukaisesti.  

• Kaikkien ympäristöön liittyvien, teknisten ja operatiivisten vaatimusten täyttyminen varmistetaan.  

• SAM:lle järjestetään ajoissa yhteys (a) vähintään yhteen tekniseen yhteyshenkilöön, jolla on järjestelmänvalvontavastuu ja 
tarvittavat järjestelmän/tietojen käyttöoikeudet, ja (b) asianmukaisiin asiantuntijoihin, järjestelmiin ja verkkoihin (kuten muuan 
muassa etäjärjestelmiin ja verkkoon) Dell Technologiesin tarvemäärityksen mukaisesti.  

• Vastuu verkon yhteyksistä, suorituskyvystä ja konfiguraatio-ongelmista.  

• Laitteiden sijainti valmistellaan ennen ProSupport Plus konesaliympäristöön -palvelujen toimittamisen aloittamista.  

 

Tärkeitä lisätietoja SAM-palveluvaihtoehdosta 

• SAM-palvelu on käytettävissä normaalin työajan puitteissa. Työaika määritellään sen sijainnin mukaan, missä SAM-palvelua 
toimitetaan, ja ne saattavat vaihdella alueen ja maan mukaan. SAM-palvelut voidaan tarjota paikan päällä Dell Technologiesin 
oman harkinnan mukaan, jos Dell Technologies katsoo sen tarpeelliseksi.  

• Palveluaikojen ulkopuolinen tuki voidaan järjestää Dell Technologiesin muita resursseja hyödyntämällä Dell Technologiesin oman 

harkinnan mukaisesti. 
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• SAM-palvelun sijainti määritetään käyttöönoton yhteydessä asiakkaan toivoman palvelualueen ja henkilöstön saatavuuden 

mukaisesti. 

PROSUPPORT PLUS KONESALIYMPÄRISTÖÖN -PALVELUN SISÄLTÄMÄT 
YLLÄPITOPALVELUT  

ProSupport Plus -palvelun järjestelmän ylläpitopalvelun ostavat Dell Technologiesin asiakkaat saavat tarvittavat etäylläpitotoimet 

palvelusopimuksen sopimuskauden ajan ProSupport Plus konesaliympäristöön -palvelun kattamille laitteille, joita valvotaan 

asianmukaista Dell Technologies -yhteystekniikkaa, kuten SupportAssist- tai Secure Remote Services -ohjelmistoa käyttämällä. 

Järjestelmän ylläpito auttaa ylläpitämään suorituskykyä ja voi vähentää tulevien ongelmien mahdollisuutta yhteensopimattomien 

laitteiden, ohjelmistojen ja BIOS- ja laitteisto-ohjelmistoversioiden takia. Asiakas, SAM ja Dell Technologiesin tukihenkilöstö 

koordinoivat järjestelmän ylläpitotoimet keskenään. Järjestelmän ylläpito on tavallisesti saatavilla 24x7x365, mutta se voi riippua 

asiakkaan ja Dell Technologiesin resurssien käytettävyydestä. Dell Technologies suosittelee järjestelmän ylläpitotoimien suorittamista 

kahdesti vuodessa. Määrättyihin tuotteisiin voi liittyä rajoituksia siitä, kuinka monta kertaa niille voidaan tehdä järjestelmän ylläpitotoimia 

vuoden aikana. Tarkasta tuetut tuotteet ja sovellettavat rajoitukset myyntiedustajaltasi tai nimetyltä SAM:ltä.  

ProSupport Plus konesaliympäristöön -palvelun ylläpitopalvelut eivät sisällä seuraavia  

• Päivitykset yhteenkytkettyihin laitteisiin, joita ProSupport Plus konesaliympäristöön -palvelun tukisopimus ei kata.  

• Päivitykset ohjelmistoihin, jotka eivät ole oikeutettuja kyseisiin päivityksiin sovellettavan Dell Technologiesin 

ohjelmistotukisopimuksen tai valikoitujen kolmansien osapuolten tuotteiden osalta kolmannen osapuolen ohjelmistotukisopimuksen 

perusteella. 

• Käyttöjärjestelmän ja hypervisorin ohjelmistopäivitysten luominen tai muu siihen liittyvä suunnittelu- tai ohjelmistokehitystuki. 

• Sovelluspäivitysten luominen.  

• Huollon tarjoaminen paikan päällä.  

• Lisälaitteiston poistaminen tai asennus tai kokoonpanojen määritykset.  

• Sellaisten ohjelmistojen asennus tai kokoonpanon määrittäminen, joita ei erikseen luetella tässä palvelun kuvauksessa  

• Sovelluksen suorituskyvyn hienosäätö.  

• Virusten, vakoiluohjelmien tai haittaohjelmistojen tunnistus ja poisto.  

• Kaikki muut päivitykset ja toiminnot, joita ei erityisesti dokumentoida palvelun kuvauksessa.  

Tärkeät lisätiedot ProSupport Plus konesaliympäristöön -palveluun kuuluvan järjestelmän ylläpitopalveluista  

• Ylläpitotoimien aikana päivitykset voivat aiheuttaa tilapäisen yhteyskatkon tuetuille laitteille.  

• Kun päivitys on valmis, kytketty laite voidaan joutua käynnistämään uudelleen tai yhteys tarkistamaan.  

• Päivitettävät järjestelmät on tarjottava Dell Technologiesin tai valtuutetun Dell Technologiesin edustajan saataville sovitun 

huoltoajan aikana.  

• Päivitettävästä järjestelmästä riippuen saatetaan tarvita ylimääräinen järjestelmänhallintajärjestelmä tai -resurssi.  

• Päivitettävästä järjestelmästä riippuen Dell Technologies tai valtuutettu Dell Technologiesin edustaja saattaa tarvita asianmukaiset 

järjestelmänvalvojan oikeudet.  

• Asiakas on vastuussa kaikista laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten lisenssivaatimuksista ja niiden ylläpidosta.  

• Jos ohjelmiston päivittäminen sopimuksen kattamaan tuotteeseen voi heikentää toista sopimuksen ulkopuolista tuotetta tai 

vaikuttaa sen suorituskykyyn, Dell Technologies saattaa asiaa asiakkaalta tiedusteltuaan päättää olla suorittamatta ylläpitoa, 

ennen kuin tilanne on ratkaistu.  

• Jotta ProSupport Plus konesaliympäristöön -palvelun järjestelmän ylläpitopalvelut voidaan ottaa käyttöön täysimääräisesti, 

Dell Technologiesin yhteydenpitotekniikat, kuten SupportAssist tai Secure Remote Support, on asennettava, ja niiden 

asianmukaiset lokitietojen keruuasetukset on otettava käyttöön.  
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• Uusien ohjelmistoversioiden, kuten muun muassa sovellettaviin yhteensopivuuden määritystaulukoissa (Dell Technologiesin 

Simple Support Matrix- tai Release Certification Matrix -taulukossa) julkaistujen ohjelmistoversioiden, asennus järjestelmän 

ylläpidon aikana määritettyihin Dell Technologiesin yhdistettyihin ja hyperkonvergoituihin infrastruktuurijärjestelmiin saattaa 

edellyttää erillisten palvelujen ostamista Dell Technologiesilta. Lisätietoja saa Dell Technologiesilta. 

YHTEISTYÖTUKI 

Jos asiakas tekee huoltopyynnön ja Dell Technologies määrittää ongelman esiintyvän nykyisen Dell Technologiesin takuu- tai 
huoltosopimuksen kattamien tuotteiden kanssa yleisesti käytettyjen oikeutettujen kolmannen osapuolen myyjän tuotteiden yhteydessä, 
Dell Technologies pyrkii tarjoamaan yhteistyötukea, jonka mukaisesti Dell Technologies: (i) toimii ainoana yhteyspisteenä siihen asti, kun 
ongelmat on eritelty, (ii) ottaa yhteyttä kolmannen osapuolen myyjään, (iii) tarjoaa ongelman dokumentoinnin ja (iv) jatkaa ongelman 
tarkkailua ja hankkii tilannetiedot ja ratkaisusuunnitelmat myyjältä (sikäli kuin on kohtuudella mahdollista).  
 

Asiakas täyttää yhteistyötukipalvelun ehdot vain, jos asiakkaalla on soveltuvat voimassa olevat tukisopimukset ja valtuutus suoraan 

kyseiseltä kolmannen osapuolen myyjältä ja Dell Technologiesilta tai valtuutetulta Dell Technologies -jälleenmyyjältä. Ongelman 

erittelyn ja raportoinnin jälkeen kolmannen osapuolen myyjä on yksin vastuussa kaiken teknisen tai muun tuen antamisesta 

asiakkaan ongelman ratkaisemiseen liittyen. Dell Technologies EI OLE VASTUUSSA MUIDEN TOIMITTAJIEN TUOTTEIDEN JA 

PALVELUJEN TOIMINNASTA. Yhteistyötukikumppanit voi tarkastaa yhteistyötukipalveluluettelosta. Huomaa, että tuetut kolmannen 

osapuolen valmistajien tuotteet voivat muuttua koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle. 

DELL TECHNOLOGIESIN JÄRJESTELMÄOHJELMISTOTUKI  

ProSupport Plus konesaliympäristöön -palveluun sisältyvä Dell Technologiesin ohjelmistotuki sisältää tuen valikoiduille kolmansien 

osapuolten tuotteille, kuten valikoiduille loppukäyttäjäsovelluksille, käyttöjärjestelmille, hypervisoreille ja laiteohjelmistoille, jotka ovat 

1) käytössä ja asennettuina palvelun kattamiin tuotteisiin tukipyynnön vastaanottohetkellä ja jotka ovat 2) ProSupport Plus 

konesaliympäristöön -palvelun kattamia palvelun voimassa olevan tuki- ja huoltokauden aikana. Tämän tason tuki annetaan 

oikeutetuille ProSupport Plus konesaliympäristöön -palvelun kattamille laitteille siitä riippumatta, miten palvelun kattama ohjelmisto on 

ostettu ja lisensoitu. Asiakas on kuitenkin vastuussa siitä, että tällainen ohjelmisto on ostettu ja lisensoitu sen julkaisijan edellyttämällä 

tavalla. Asiakas on yksinomaan vastuussa kaikista sellaisten katettujen ohjelmistojen lisensseihin ja ostovaatimuksiin liittyvien 

ongelmien korjaamisesta, joiden ratkaisemista palvelujen antaminen tällaisille ohjelmistoille palvelukauden aikana edellyttää. Palvelun 

kattamien ohjelmistojen luettelon voi tarkistaa kattavan ohjelmistotuen luettelosta. Huomaa, että tuetut kolmannen osapuolen 

valmistajien tuotteet voivat muuttua koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle. Tilanteiden, joita asiakkaan kysymykset 

koskevat, on oltava toistettavissa yksittäisessä (fyysisessä tai virtuaalisessa) järjestelmässä. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että 

tiettyjen ongelmien ratkaisut, jotka aiheuttavat asiakkaan huoltopyynnön, eivät välttämättä ole saatavilla asianmukaisen ohjelmiston 

julkaisijalta ja että tällaisten ongelmien ratkaiseminen voi edellyttää julkaisijan tukitoimia, kuten lisäohjelmistojen asentamista tai muiden 

muutosten tekemistä tuotteisiin. Asiakas hyväksyy, että Dell Technologiesin velvollisuus tarjota tukea asiakkaalle on täytetty tilanteissa, 

joissa ratkaisua ei ole saatavissa ohjelmiston julkaisijalta. 

OEM:ltä tuotteensa hankkivia loppukäyttäjiä koskevat lisäehdot  

”OEM” on jälleenmyyjä, joka myy tuettuja tuotteita alkuperäisenä laitevalmistajana ja hankkii Dell Technologies -tuotteita ja -palveluita 

OEM Solutions (tai sen seuraaja) -yhtymältä OEM-projektia varten. OEM tyypillisesti lisää tai liittää tällaisia Dell Technologies -tuotteita 

OEM-asiakkaan laitteistoon, ohjelmistoon tai muuhun aineettomaan omaisuuteen, jolloin tuloksena on erikoisjärjestelmä tai -ratkaisu, 

johon kuuluu alalle tai tehtävälle ominaista toiminnallisuutta (tällainen järjestelmä tai ratkaisu on ”OEM-ratkaisu”). OEM myy tällaista 

OEM-ratkaisua omalla tuotemerkillä. Kun puhutaan OEM:istä, ”tuetut tuotteet” kattavat Dell Technologiesin tukemat tuotteet, jotka on 

toimitettu ilman Dell Technologiesin tuotemerkkiä (eli tuotemerkittömät OEM-valmiit järjestelmät) ja ”loppukäyttäjä” tarkoittaa sinua tai 

mitä tahansa tahoa, joka hankkii OEM-ratkaisun omaan loppukäyttöönsä eikä jälleenmyytäväksi, jaettavaksi tai alilisensoitavaksi 

jollekulle toiselle. OEM:n velvollisuutena on huolehtia loppukäyttäjän ensimmäisen tason vianmäärityksestä. OEM:n on suoritettava 

alustava vianmääritys asianmukaisesti ja parhaan kykynsä mukaan ennen puhelun siirtämistä Dell Technologiesille. Alkuperäinen 

vianmääritys kuuluu OEM:n velvollisuuksiin silloinkin, kun loppukäyttäjä pyytää palvelua Dell Technologiesilta. Jos loppukäyttäjä pyytää 

Dell Technologiesilta palvelua ottamatta yhteyttä OEM:äänsä, Dell Technologies pyytää loppukäyttäjää ottamaan yhteyden OEM:ään 

saadakseen ensimmäisen tason vianmäärityksen ennen yhteyden ottamista Dell Technologiesiin. 

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~services~en/documents~prosupport-collaborative-software-assistance-list-enterprise-and-end-user.pdf
https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/data-sheets/services/dell-technologies-comprehensive-software-support.pdf
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Dell Technologies ProSupport Plus konesaliympäristöön -palvelu mukautettujen 
palvelintuotteiden standardista poikkeaville osille 
 
Standardista poikkeavien tai ainutlaatuisten osien korjaus ja vaihto (”standardista poikkeavien osien tukipalvelut”) ovat arvoa lisääviä 

vaihtopalveluita. Ne täydentävät asiakkaan PowerEdge-tuotetakuuta, joka kattaa tavallisen kokoonpanon tavallisten Dell Technologies -

osien vaihdon tilanteissa, joissa vaihto johtuu työ- tai materiaalivirheestä (”takuukorjaukset”). ”Standardista poikkeaville osille” EI ole 

saatavilla Dell Technologiesin laiteohjelmistoja/ohjelmistoja, vaan asiakkaan täytyy käyttää osan valmistajan tarjoamia apuohjelmia osan 

toiminnan valvontaan ja/tai päivitykseen. Asiakkaan täytyy myös selvittää kaikki tällaisessa tilanteessa osan 

ohjelmistossa/laiteohjelmistossa, apuohjelmistossa ja laitteistossa ilmenevät ongelmat itse suoraan valmistajan kanssa. 

Dell Technologies tarjoaa standardista poikkeavien osien tukipalveluita standardista poikkeavien tai ainutlaatuisten osien vaihtamiseen, 

kun asiakas on varmistanut ja taannut niiden saatavuuden ennalta yllä mainitulla tavalla sekä tehnyt tarvittavat huollettavan laitteiston 

korjaustoimenpiteisiin liittyvät tilaukset. Edellyttäen, että asiakkaalla on tarkasti ennustettu varastointitarve, Dell Technologies vaihtaa 

viallisen osan asiakkaan takuukorjauksiin sovellettavan vasteajan mukaisesti ja asentaa varaosan asiakkaan tuotteeseen. Samalla 

asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Dell Technologies ei ole asiakasta kohtaan velvollinen varmistamaan osien saatavuutta. Osien 

vaihdon ja kentällä suoritettavien töiden saman päivän (esim. neljän tunnin) vasteajat eivät ehkä ole mahdollisia standardista poikkeavien 

osien vaihdon osalta, ja tällaisissa tapauksissa Dell Technologiesin oletusarvoisena huoltotasona on seuraavan työpäivän vaste. 

Vaihdettavat osat voivat olla uusia tai kunnostettuja sovellettavan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Standardista poikkeavien osien 

tukipalveluihin sisältyvät korjaukset ja vaihdot voivat edellyttää Dell Technologiesilta kolmannen osapuolen valmistajan/julkaisijan takuuta 

ja/tai huoltopalveluita, ja asiakas suostuu auttamaan Dell Technologiesia ja toimittamaan kolmannen osapuolen valmistajan/julkaisijan 

pyytämiä tietoja, joita tarvitaan kolmannen osapuolen takuuta ja/tai ylläpitopalveluita varten.  

Standardista poikkeavien tai ainutlaatuisten osien asennuksen jälkeen Dell Technologies suorittaa kokoonpanon testauksen erillisen 

palvelukuvauksen (SOW) mukaisesti. Asiakkaan pyytämän ohjelmiston toimitus lasketaan kertasuoritteiseksi toimeksi, ja standardista 

poikkeavien osien tukipalvelut ovat saatavilla ainoastaan asiakkaan määrittämälle tietylle kokoonpanolle, jonka testauksen on 

suorittanut Dell Technologies. Dell Technologies ilmoittaa testatun laitekokoonpanon tarkat tiedot, jotka sisältävät myös käytettyjen 

laiteohjelmistojen versiot. Kun testaus on valmistunut, Dell Technologies toimittaa tulokset raportissa, jonka tulokset on eritelty 

läpäisy/hylkäys (pass/fail) -periaatteella. Dell Technologies hyödyntää kaikkia kaupallisesti kohtuullisia keinoja standardista poikkeavan 

osan käytön tukemiseksi Dell Technologies -tuotteessa. Palvelu ei kuitenkaan kata Dell Technologiesin vakioapuohjelmille (mukaan 

lukien BIOS, IDRAC, DSET ja SupportAssist) tehtäviä muutoksia. Asiakkaan vastuulla on ratkaista kaikki testauksen aikana ilmenevät 

standardista poikkeavan osan ongelmat (mukaan lukien laadun, ohjelmiston, laiteohjelmiston tai laitteiston määritysten/rajoitusten 

aiheuttamat ongelmat) yhdessä valmistajan kanssa. Läpäistyksi (PASS) merkityn laitteiston lisätestaus Dell Technologiesin teknikon 

toimesta edellyttää uutta työselvitystä (SOW) ja tarkoittaa tähän liittyviä kertaluonteisia kustannuksia, joihin sisältyy kokoonpanon osan 

korjaukseen tai vaihtoon liittyvä testaus asiakkaan laitteen takuuajan aikana. 

Muut palveluun liittyvät tiedot 
 
Tällä verkkosivustolla ilmoitetut takuuajat ja tukivaihtoehdot (”tukitiedot”) ovat voimassa (i) vain Dell Technologiesin ja niiden 

organisaatioiden välillä, jotka hankkivat soveltuvia tuotteita ja/tai ylläpitopalveluja suoraan Dell Technologiesin (”Dell Technologies -

asiakas”) kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ja (ii) vain niille tuotteille tai tukipalveluille, jotka Dell EM C-asiakas on tilannut hetkellä, 

jolloin tukitiedot ovat voimassa. Dell Technologies voi muuttaa tukitietoja milloin tahansa. Dell Technologies -asiakkaalle tiedotetaan 

kaikista tukitietojen muutoksista (lukuun ottamatta kolmansien osapuolten tuotteiden julkaisijoista ja valmistajista johtuvia muutoksia) 

tavalla, joka on mainittu kyseisellä hetkellä voimassa olleessa tuotteen tilauksessa ja/tai palvelussa tai Dell Technologiesin ja 

Dell Technologies -asiakkaan välisessä ylläpitosopimuksessa, mutta mikään tällainen muutos ei koske tuotetta tai tukipalvelua, 

jonka Dell Technologies -asiakas on tilannut ennen kyseisen muutoksen päivämäärää.  

Dell Technologiesilla ei ole velvollisuutta tarjota tukipalveluita Dell Technologies -palvelualueen ulkopuolella sijaitseville laitteille. 

”Dell Technologies -palvelualue” tarkoittaa sijaintia, joka on (i) maanteitse korkeintaan sadan (100) ajomailin tai sadankuudenkymmenen 

(160) ajokilometrin etäisyydellä Dell Technologiesin huoltotoimipisteestä, kun kyseessä on tallennus- tai tietosuojalaite, tai (ii) samassa 

maassa kuin Dell Technologiesin huoltotoimipiste, ellei Dell Technologiesin kanssa tekemässäsi sovellettavassa sopimuksessa toisin 

määritetä, missä tapauksessa voimassa olevan sopimuksen määritelmä on ensisijainen. EMEA-asiakkaille paikan päällä tapahtuva palvelu 

on saatavilla enintään 150 km:n etäisyydellä lähimmästä Dell Technologies Logistics -toimipisteestä (PUDO tai nouto/toimitustoimipiste), 

ellei tässä palvelun kuvauksessa tai sopimuksessa toisin mainita. Kysy myyntiedustajaltasi lisätietoja paikan päällä tapahtuvasta palvelusta 

EMEA-alueella. 
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Palvelu ei ole saatavissa kaikissa sijainneissa. Jos tuote ei sijaitse paikassa, joka vastaa Dell Technologiesin ylläpitämiä tuotteen 

palvelutietoja tai jos konfigurointitiedot ovat muuttuneet eikä niitä ole ilmoitettu Dell Technologiesille, Dell Technologiesin on 

tarkistettava uudelleen tuotteen tukikelpoisuus ennen kuin tuotteeseen soveltuvat vasteajat ovat taas voimassa. Palveluvaihtoehdot, 

mukaan lukien palvelutasot, teknisen tuen ajat ja paikan päällä tapahtuvan palvelun vasteajat vaihtelevat alueittain ja kokoonpanoittain, 

ja jotkin vaihtoehdot eivät välttämättä ole saatavilla asiakkaan alueella, joten kysy nämä tiedot myyntiedustajaltasi. Dell Technologiesin 

velvoite toimittaa palvelut uudelleensijoitetuille tuotteille riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien, ilman rajoituksia, paikallisten 

palvelujen saatavuus, lisämaksut ja uudelleensijoitettujen tuotteiden tarkastamisesta ja uudelleensertifioinnista saatetaan periä tunti- ja 

materiaaliveloitus Dell Technologiesin senhetkisen hinnaston mukaisesti. Elleivät Dell Technologies ja asiakas ole sopineet toisin, niin 

mikäli osat lähetetään suoraan asiakkaalle, asiakkaan on kyettävä vastaanottamaan osat samassa osoitteessa kuin missä huollettavat 

tuotteet ovat. Dell Technologies ei ole vastuussa tuen viivästymisestä sen johtuessa siitä, että asiakas ei pysty tai kieltäytyy 

vastaanottamasta osalähetystä. Monikomponenttiset tallennusjärjestelmät edellyttävät aktiivisia tukivaihtoehtosopimuksia järjestelmän 

kaikille laitteisto- ja ohjelmistokomponenteille, jotta ne ovat oikeutettuja tukisopimuksen kaikkiin etuihin koko ratkaisun osalta. Ellei 

asiakkaan kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu, Dell Technologies pidättää oikeuden muuttaa tukipalvelujen laajuutta lähettämällä 

kirjallisen ennakkoilmoituksen asiakkaalle vähintään kuusikymmentä (60) päivää etukäteen. 

Miltä tahansa Dell Technologiesin jälleenmyyjältä hankittuja tuotteita ja palveluja koskevat ainoastaan ostajan ja jälleenmyyjän väliset 

sopimukset. Kyseisessä sopimuksessa saattaa olla ehtoja, jotka ovat samoja kuin tämän verkkosivuston tukitiedoissa. Jälleenmyyjä 

voi tehdä Dell Technologiesin kanssa järjestelyjä takuu- ja/tai ylläpitopalvelujen suorittamisesta jälleenmyyjän puolesta. Takuu- ja/tai 

huoltopalveluja tai asiantuntijapalveluja tarjoavien asiakkaiden ja jälleenmyyjien on oltava asianmukaisesti koulutettuja ja sertifioituja. 

Kouluttamattomien/sertifioimattomien asiakkaiden, jälleenmyyjien tai kolmansien osapuolten työstä saatetaan periä lisämaksuja, jos 

Dell Technologiesin on annettava tukea tällaisten kolmansien osapuolten palvelujen yhteydessä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai 

paikalliseen Dell Technologies -myyntiedustajaan, jos haluat lisätietoja Dell Technologiesin suorittamista takuu- ja ylläpitopalveluista 

jälleenmyyjältä hankituille tuotteille.  
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YHTEYSTIEDOT 

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä paikalliseen edustajaan tai 

valtuutettuun jälleenmyyjään. 


