Tekninen esite

HP-laitteiston
onsite-tukipalvelu
HP sopimuspalvelut

Palvelun tärkeimmät ominaisuudet
• Ongelmien etädiagnoosi ja -tuki
• Laitteistotuki asiakkaan tiloissa
• Varaosat ja materaalit
• Laiteohjelmistopäivitykset tietyille tuotteille
• Palvelun käyttöaikojen valinta
• Onsite-laitetuen vasteaikojen valinta
• Määräaikaisylläpito (vain tietyille tuotteille)
• Eskalaation hallinta

Palvelun esittely

Ammattitaitoinen etätuki ja asiakkaan tiloihin saapuva huoltopalvelu pitävät sopimukseen
sisältyvät laitteistosi toiminnassa ja investoinnin tuottavana.
Voit valita eri palvelupaketeista, joissa on ennalta määritellyt palvelutasot. Voit myös määritellä
valinnaiset palvelun ominaisuudet ja valita erillisistä palvelun vasteaikojen ja palvelun kattavuuden
vaihtoehdoista, jos haluat määritellä palvelun tarkasti omiin tarpeisiisi.
Palvelutasot, joihin sisältyy yhteydenoton ja korjauksen välille määritelty vaste, tarjoavat
tukiasiantuntijamme IT-päällikön avuksi. Nämä ryhtyvät heti toimiin järjestelmän vikojen
määrittämiseksi ja laitteiston toimintakuntoon palauttamiseksi sovitun ajan kuluessa.

• Pääsy sähköisiin tukitietoihin ja -palveluihin
• HP:n sähköinen etätukiratkaisu
(vain tietyille tuotteille)
• Häiriöitä ehkäisevä ylläpito
(valittavissa vain tietyille tuotteille)
• Tiedonpalautus vahingoittuneelta medialta
(valittavissa vain tietyille tuotteille)
• Yhteydenotosta korjaukseen
-aikasitoumuksen vasteajan valinta
(valittavissa vain tietyille tuotteille)

Tekniset tiedot
Taulukko 1. Palvelun ominaisuudet
Ominaisuus

Toimituksen sisällön tekniset tiedot

Ongelmien
etädiagnoosi ja -tuki

Kun asiakas on soittanut HP:lle ja HP on vahvistanut puhelun vastaanottamisen
luvussa "Yleiset ehdot/Muut poikkeukset" kuvatulla tavalla, HP toimii palvelun
saatavuusaikojen aikana eristääkseen laitteisto-ongelman ja määrittääkseen,
korjatakseen ja ratkaistakseen ongelman etäpalveluna yhdessä asiakkaan
kanssa. Ennen asiakkaan tiloihin saapumista, HP voi aloittaa ja suorittaa
etädiagnoosin sähköisten etätukiratkaisujen avulla ja käyttää palveluun
sisältyviä tuotteita, tai se voi hyödyntää muita käytettävissä olevia vaihtoehtoja
helpottaakseen ongelman ratkaisua etäpalveluna.

• Kehittynyt varaosien varastohallinta
(sisältyy tiettyihin valinnaisiin soiton
ja korjausajan välisiin sitoumuksiin)

HP tarjoaa palvelun saatavuusaikojen aikana puhelintukea sellaisten
laiteohjelmistojen ja varaosien asentamisessa, joiden asennuksen asiakas
voi hoitaa itse.

• Vahinkoturva (saatavilla vain tietyille
laitteille valikoiduissa maissa)
• Maailmanlaajuinen turva (saatavilla vain
tietyille laitteille valikoiduissa maissa)

Riippumatta asiakkaan valitsemista saatavuusajoista, palveluun sisältyvien
laitteistojen ongelmista voi ilmoittaa HP:lle puhelimitse tai verkkoportaalista,
jos sellainen on paikallisesti saatavilla, tai automatisoituna laitteistoraporttina
HP:n sähköisten etätukiratkaisujen kautta, 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää
viikossa. HP varaa oikeuden määrittää kaikkien raportoitujen ongelmien
lopullisen ratkaisun.
Laitteistotuki
asiakkaan tiloissa

Jos laiteongelmaa ei HP:n käsityksen mukaan voida ratkaista etänä, HP:n
valtuuttama edustaja saapuu asiakkaan tiloihin suorittamaan teknisen tuen
toiminnot ja palauttamaan laitteet toimintakuntoon. HP voi päättää oman
harkintakykynsä mukaan vaihtaa jotkin tuotteet uusiin niiden korjaamisen
sijaan. Korvaavat tuotteet ovat uusia tai toiminnaltaan vanhoja tuotteita
vastaavia. Korvatut tuotteet siirtyvät HP:n omistukseen.
Kun HP:n valtuuttama edustaja saapuu asiakkaan tiloihin, hän jatkaa
palvelun tarjoamista joko paikan päällä tai etäpalveluna HP:n arvion
mukaan, kunnes tuotteet ovat jälleen toimintakuntoisia. Työt saatetaan
keskeyttää väliaikaisesti, jos varaosia tai lisäresursseja tarvitaan, mutta
niitä jatketaan heti olosuhteiden salliessa.
Loppuun asti saatettu palvelu ei koske kaikkia pöytätietokone-,
mobiili- ja kuluttajatuotteita.
Huollon katsotaan olevan valmis, kun HP vahvistaa, että laitteisto-ongelma
on korjattu tai että laitteisto on korvattu uudella.
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Laitteistotuki asiakkaan ‘Korjaus laitteen vioittuessa’: Tarjotessaan teknistä tukea asiakkaan
tiloissa, jatkoa
tiloissa HP voi lisäksi:
• Asentaa saatavilla olevia teknisiä parannuksia palvelun kattamiin laitteisiin
auttaakseen asiakasta varmistamaan, että laitteistotuotteet toimivat oikein
ja ovat yhteensopivia HP:n tarjoamien varaosien kanssa.
• Asentaa saatavilla olevia laiteohjelmistojen päivityksiä, jotka ovat HP:n
käsityksen mukaan välttämättömiä palvelun kattamien tuotteiden
palauttamiseksi toimintakuntoon tai HP-tuen yhteensopivuuden
varmistamiseksi.
‘Korjaus pyydettäessä’: Lisäksi asiakkaan pyynnöstä HP asentaa sopimuksen
kattamiin tuotteisiin sellaiset kriittiset laiteohjelmistopäivitykset, jotka
eivät ole HP:n käsityksen mukaan asiakkaan asennettavissa. Kriittiset
laiteohjelmistopäivitykset ovat sellaisia, joiden välitöntä asentamista HP:n
tuotedivisioona suosittelee.
Varaosat ja materaalit

HP toimittaa tarpeen mukaan HP:n tukemia varaosia ja materiaaleja
pitääkseen palveluun sisältyvät laitteistotuotteet toimintakunnossa,
mukaan lukien teknisiin parannuksiin saatavilla olevia ja suositeltuja
varaosia ja materiaaleja. HP:n tarjoamat varaosat ovat uusia tai
suorituskyvyltään uusia vastaavia. Korvatut laiteosat siirtyvät HP:n
omistukseen. Jos asiakas haluaa säilyttää korvatut varaosat itsellään,
pyyhkiä tai muuten tuhota ne, häneltä laskutetaan luettelohinta, josta
on vähennetty varaosaan liittyvät alennukset.
Tarvikkeet ja kuluvat osat eivät kuulu tuen piiriin, eikä niitä toimiteta osana
tätä palvelua. Tarvikkeita ja kuluvia osia koskevat normaalit takuuehdot.
Tarvikkeiden ja kuluvien osien korjaaminen tai vaihtaminen on asiakkaan
vastuulla. Poikkeustapaukset ovat mahdollisia. Lisätietoja saa HP:ltä.
Jos kuluva osa on HP:n arvion mukaan palvelun piirissä, korjauksen vasteaikaa
yhteydenotosta ei sovelleta, eikä asiakkaan tiloissa tapahtuvan tuen vasteaikoja
sovelleta palveluun kuuluvan kuluvan osan korjaamiseen tai vaihtamiseen.
Enimmillään tuettu elinkaari/maksimikäyttö: Tämä palvelu ei tarjoa,
huolla tai korvaa varaosia tai komponentteja, jotka ovat saavuttaneet
valmistajan käyttöoppaassa, tuotteen esitteissä tai tuotteen teknisissä
tiedoissa kuvatut maksimikäyttöiän ja/tai maksimikäytön rajoitukset.

Laiteohjelmistopäivitykset HP:n julkaistessa palveluun kuuluvia laiteohjelmapäivityksiä
tietyille tuotteille
HP-laitteistotuotteille, päivitykset tuodaan vain sellaisten asiakkaiden
saataville, joilla on voimassaoleva näihin päivityksiin oikeuttava sopimus.

Asiakkaalla voi olla oikeus ladata, asentaa ja käyttää laiteohjelmapäivityksiä
palveluun kuuluville laitteistotuotteille. Näitä koskevat kaikki HP:n nykyisten
myyntiehtojen mukaiset soveltuvat lisenssirajoitukset.
HP tarkistaa oikeuden päivityksiin kohtuullisin keinoin (kuten pääsykoodilla
tai muulla tunnisteella), ja asiakkaan vastuulla on näiden pääsyvälineiden
käyttö tässä dokumentissa esitettyjen sekä HP:n muuten soveltuvien
ehtojen puitteissa.
HP voi ryhtyä kohtuullisiin toimiin, kuten auditointiin, jotta se voi varmistaa
asiakkaan noudattavan sopimustaan HP:n kanssa sekä tämän dokumentin ehtoja.
Jos asiakkaalla on lisenssi laiteohjelmistopohjaiseen tuotteeseen (ominaisuudet,
joiden aktivointiin käytetään laiteohjelmistoa erikseen hankittua lisenssiä
vastaan), asiakkaalla on oltava myös aktiivinen HP-ohjelmistotukisopimus, jolla
ohjelmistopäivitykset voi vastaanottaa, ladata, asentaa ja käyttää, mikäli tällainen
on saatavilla. HP toimittaa, asentaa ja avustaa asiakasta laiteohjelmistopäivitysten
asentamisessa, kuten tässä dokumentissa on aiemmin kuvattu, mikäli
asiakkaalla on lisenssit liittyviin järjestelmiin, suoritinkantoihin, prosessoreihin,
prosessoriytimiin tai loppukäyttäjälisensseihin, siltä osin kuin alkuperäiset HP:n
tai muun valmistajan ohjelmistolisenssit edellyttävät.
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Palvelun saatavuusajat Palvelun saatavuusajat määrittävät ajat, jolloin tässä kuvattuja palveluita
tarjotaan etäpalveluna tai paikan päällä.
HP rekisteröi palvelun saatavuusaikojen ulkopuolella vastaanotetut
puhelut niiden soittohetkellä, mutta vahvistaa ne luvussa "Yleiset ehdot/
Muut poikkeukset" kuvatulla tavalla vasta seuraavana päivänä, jolloin
palvelu on saatavilla asiakkaalle.
Palveluun kuuluville tuotteille saatavilla olevat palvelun saatavuusajat
on kuvattu palvelutasovaihtoehtojen taulukossa.
Paikallinen saatavuus vaikuttaa palvelun saatavuusaikoihin. Ota yhteyttä
paikalliseen HP-myyntiin saadaksesi lisätietoja palvelun saatavuudesta.
Onsite-laitetuen
vasteajat

Jos sopimukseen kuuluvan laitteiston ongelmaa ei voida ratkaista etänä,
HP toimittaa palvelun asiakkaan tiloihin määritellyn palvelun vasteajan
ja kaupallisesti kohtuullisen panostuksen puitteissa.
Asiakkaan tiloissa tapahtuvan tuen vasteajat määrittelevät ajanjakson, joka
alkaa ensimmäisen puhelun vastaanottamisesta ja HP:n vahvistamisesta,
kuten kohdassa "Yleiset ehdot/Muut poikkeukset" on kuvattu. Asiakkaan
tiloissa tapahtuvan tuen vasteaika päättyy, kun HP:n auktorisoima edustaja
saapuu asiakkaan tiloihin, tai kun raportoitu tapahtuma päätetään HP:n
päätöksellä, jonka mukaan tapahtuma ei edellytä käyntiä asiakkaan tiloissa.
Vasteajat mitataan vain palvelun saatavuusaikojen ajalta, ja ne saattavat
venyä seuraavalle päivälle, jolloin palvelu on saatavilla. Palveluun
kuuluville tuotteille saatavilla olevat palvelun saatavuusajat on kuvattu
palvelutasovaihtoehtojen taulukossa. Paikallinen saatavuus vaikuttaa
palvelun saatavuusaikoihin. Ota yhteyttä paikalliseen HP-myyntiin
saadaksesi lisätietoja palvelun saatavuudesta.

Määräaikaisylläpito

HP tarjoaa määräaikaisylläpitoa tietyille vesijäähdytetyille tuotteille.
Näiden määräaikaisylläpitotoimien useus ja laajuus määritellään tuotteen
ylläpito-ohjelmassa, joka löytyy tuotteen dokumentaatiosta.
Jos määräaikaisylläpito sisältyy palveluun, HP:n valtuuttama edustaja ottaa
yhteyttä asiakkaaseen ja sopii asiakkaan kanssa määräaikaisylläpidon
ajankohdan paikallisten HP-standardien mukaisten toimistoaikojen puitteissa,
paitsi HP-juhlapyhien osalta, sekä tuotteen dokumentaatiossa määritellyn
vaaditun ylläpitoaikavälin, jollei HP:n kanssa ole toisin sovittu kirjallisesti.
Palvelu, joka tuotetaan HP:n standardien mukaisen toimistoajan ulkopuolella,
voi aiheuttaa lisäkustannuksia.
HP suunnittelee tarvittavat määräaikaisylläpidon toimet ja tunnistaa siihen
liittyvät edellytykset ja viestii ne asiakkaalle, kun se ottaa asiakkaaseen
yhteyttä palvelun ajankohdan sopimiseksi. Asiakkaan on varmistettava
pääsy tuotteseen, edellytysten täyttyminen ja toimitettava ylläpidon
tarvitsemat tarvikkeet, kuten suodattimet ja kemikaalit.
Lisätietoja palveluun kuuluvista tuotteista, jotka tarvitsevat määräaikaisylläpitoa,
saat paikalliselta HP-edustajaltasi.

Eskalaation hallinta

HP on laatinut viralliset eskalointitoimenpiteet helpottaakseen monimutkaisten
tapahtumien ratkaisemista. Paikallinen HP-johto koordinoi tapahtuman
eskaloinnin ja pyytää asiaankuuluvia HP-ammattilaisia ja/tai valikoituja
kolmansia osapuolia auttamaan sen ratkaisemisessa.

Pääsy sähköisiin
tukitietoihin
ja -palveluihin

HP tarjoaa asiakkaalle pääsyn joihinkin kaupallisesti saatavilla oleviin
sähköisiin ja verkkopohjaisiin työkaluihin osana tätä palvelua. Asiakkaalla
on käytettävissään:
• Osa toiminnoista, jotka ovat vain rekisteröityneiden käyttäjien käytettävissä,
kuten esimerkiksi laitteistojen tuoteilmoitusten tilaaminen sekä
keskustelupalstoille osallistuminen ongelmien ratkaisemiseksi ja parhaiden
käytäntöjen jakamiseksi muiden rekisteröityneiden käyttäjien kanssa.
• Teknisten tukiasiakirjojen laajennettu verkkopohjainen haku, joka nopeuttaa
ongelmien ratkaisemista.
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Pääsy sähköisiin
tukitietoihin
ja -palveluihin, jatkoa

• HP:n omistuksessa olevia palveludiagnoosityökaluja, jotka vaativat salasanan.
• Verkkopohjainen työkalu kysymyksien välittämiseksi suoraan HP:lle:
työkalu auttaa ongelmien nopeassa ratkaisemisessa, koska sen
ennakkokvalifikaatioprosessi ohjaa tuki- tai palvelupyynnön resurssille,
joka on pätevä vastaamaan siihen. Työkalu mahdollistaa myös tuki- tai
palvelupyynnön tilan seurannan, mukaanlukien puhelimitse tehdyt pyynnöt.
• HP:n ja kolmansien osapuolten isännöimät tietokannat, josta asiakkaat
löytävät tuotetietoja, vastauksia tukikysymyksiin ja hyödyllisiä
keskustelupalstoja. Tätä palvelua voivat rajoittaa kolmannen osapuolen
pääsyrajoitukset.

HP:n elektroninen
etätukiratkaisu

Palveluun kuuluvien tuotteiden HP-etätukiratkaisu, josta löytyvät hyvät
ongelmanetsintä- ja korjaustoiminnallisuudet. Se voi sisältää järjestelmien
etähallintatoimintoja ja tarjota kätevän keskitetyn hallintapisteen sekä
koko yrityksen kattavan näkymän avoinna oleviin tapahtumiin ja historiaan.
HP:n tukiasiantuntija käyttää etähallintatoimintoa vain asiakkaan luvalla.
Etähallintatoiminnon avulla HP:n tukiasiantuntija voi tarjota tehokkaampaa
ongelmanetsintäpalvelua ja selvittää ongelmat nopeammin.

Tekniset tiedot
Taulukko 2. Lisäpalveluiden ominaisuudet
Ominaisuus

Toimituksen sisällön tekniset tiedot

Ennakoiva huolto

HP:n valtuuttama edustaja käy asiakkaan tiloissa säännöllisin väliajoin.
Ennakoivaa ylläpitohuoltoa tarvitsevien tuotteiden, paitsi tulostimien,
osalta asiakkaan on otettava yhteyttä HP:iin ja pyydettävä ja sovittava
ennakoivan huollon käynnin ajankohta sovituin väliajoin. Ennakoivaa
ylläpitohuoltoa tarvitsevien tulostinten osalta asiakkaan on soitettava
HP:lle ennakoivan huoltokäynnin sopimiseksi, kun tulostin ilmoittaa
tarpeesta tai kuin tulostettu sivumäärä lähenee tarvikkeiden ylärajaa.
Käynnin aikana HP:n valtuuttama edustaja määrittelee tarvittavien ennakoivien
huoltotoimenpiteiden laajuuden, kuten diagnostiikan, palveluun sisältyvien
järjestelmien virhelokien tarkistamisen mahdollisten laitevikojen
tunnistamiseksi, sekä tarvittaessa järjestelmän mekaanisten tai sähköisten
virheiden ratkaisemisen, puhdistamisen ja kuluvien ja rikkonaisten osien
ja ylläpitotarvikkeiden vaihtamisen.
Edustaja voi myös etsiä mahdollisia ongelmia tarkistamalla kaapelit ja
kaapelikytkennät tai sopimukseen kuuluvien laitteiden visuaaliset tilanäytöt,
tarkistaa lämpötila- ja kosteustasot ja verrata niitä laitevalmistajan suosituksiin,
asentaa soveltuvat tekniset parannukset ja laiteohjelmistopäivitykset
tarvittaessa HP:n arvioon perustuen, laitteen ylläpidon varmistamiseksi.
Edustaja voi antaa laitteen tilasta loppuraportin.
Riippumatta valituista huollon aikatauluista, ennakoiva huoltopalvelu tarjotaan
klo 8.00-17.00 paikallista aikaa maanantaista perjantaihin, paitsi HP:n
juhlapäivinä.
Saatavuus ja toimitettavat tarvikkeet voivat vaihdella eri alueilla.

Viallisen
tallennusvälineen
säilytys
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Tämä palveluominaisuus sallii asiakkaan säilyttää palvelun kattamien tuotteiden
vialliset kiintolevyt tai kelpuutetut SSD-/Flash-asemat (jäljempänä "kiintolevy
tai SSD-/Flash-asema"), joita asiakas ei halua luovuttaa niillä säilytettyjen
luottamuksellisten tietojen vuoksi. Palvelun kattaman järjestelmän kaikkien
kiintolevyjen tai SSD-/Flash-asemien täytyy kuulua viallisten tallennusvälineiden
säilytysohjelmaan.
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Asiakkaan
yhteydenoton ja
korjauksen välinen
vasteaikasitoumus

Palveluun kuuluville tuotteille voidaan sopia vasteaika asiakkaan
yhteydenoton ja korjauksen välille onsite-vasteajan sijasta. HP suorittaa
kaupallisesti kohtuulliset panostukset palauttaakseen palveluun kuuluvan
laitteiston toimintakuntoon määritellyn yhteydenoton ja korjauksen välisen
vasteajan puitteissa, jos kriittisen tapahtuman taso on 1 tai 2, eikä niitä
voida ratkaista etänä. HP työskentelee yhdessä asiakkaan kanssa ja sopii
ajankohdan korjaaville toimenpiteille, josta yhteydenoton ja korjauksen
välinen vasteaika katsotaan alkavaksi, jos ei-kriittisen tapahtuman taso
on 3 tai 4. Tapahtumien kriittisyystasot on määritelty "Yleiset ehdot/Muut
poikkeukset"-osiossa.
Yhteydenoton ja korjauksen välisen tuen vasteajat määritellään ajanjaksona,
joka alkaa ensimmäisen puhelun vastaanottamisesta ja HP:n vahvistamisesta,
kuten kohdassa "Yleiset ehdot/Muut poikkeukset" on kuvattu. Yhteydenotosta
korjaukseen tapahtuva tuki päättyy, kun HP on todennut laitteiston korjatuksi
tai kun ilmoitettu tapahtuma on päättynyt HP:n arvion mukaisella selitteellä,
ettei se edellytä toimenpiteitä asiakkaan tiloissa. Sovitut korjausaikataulut
mitataan vain palvelun saatavuusaikojen ajalta, ja ne saattavat venyä seuraavalle
päivälle, jolloin palvelu on saatavilla.
Palveluun oikeutetuille tuotteille saatavilla olevat sovitut korjausaikataulut
on kuvattu palvelutasovaihtoehtojen taulukossa. Palvelun paikallinen
saatavuus saattaa rajoittaa sovittuja korjausaikatauluja. Lisätietoja saat
ottamalla yhteyttä HP-myyntiin.
Korjauksen katsotaan olevan valmis, kun HP vahvistaa, että laitteisto-ongelma
on korjattu tai että laitteisto on korvattu uudella. HP ei ole vastuussa kadonneesta
datasta ja asiakkaan vastuulla on asianmukainen varmistustallennus. HP:n
vahvistus voidaan saada testaamalla virransyöttö, yksittäisellä diagnoosilla
tai vahvistamalla asianmukainen toiminta visuaalisesti. HP päättää oman
harkintakykynsä mukaan, kuinka paljon testausta tarvitaan laitteiston korjauksen
vahvistamiseksi. HP voi oman harkintakykynsä mukaan korvata tuotteen
väliaikaisesti tai pysyvästi noudattaakseen sovittuja huoltoaikatauluja. Korvaavat
tuotteet ovat uusia tai toiminnaltaan vanhoja tuotteita vastaavia. Korvatut tuotteet
siirtyvät HP:n omistukseen.
Palvelun ostamisen jälkeen kestää 30 päivää ennen kuin laitteiston sovittu
yhteydenoton ja korjauksen välinen vasteaika astuu voimaan. Tänä aikana
HP määrittää ja suorittaa välttämättömäksi katsomansa tarkastukset
ja prosessit. Tämän 30 päivän jakson aikana ja enimmillään viiden työpäivän
kuluessa tarkastuksen päättymisestä, HP tarjoaa tukipalvelun asiakkaan
tiloissa 4 tunnin vasteajalla.

Kehittynyt varaosien
varastonhallinta

HP:n yhteydenoton ja korjauksen välisen vasteajan tukemiseksi kriittisiä
varaosia pidetään varastossa palvelun asiakkaita varten. Varastoa pidetään
HP:n määrittelemässä kohteessa. Näitä osia hallinnoidaan, jotta varasto
on mahdollisimman laajasti käytettävissä ja HP:n valtuuttamien edustajien
saatavilla palveluun kuuluvien tukipyyntöjen täyttämiseksi. Kehittynyt
varaosien varastohallinta sisältyy tiettyihin valinnaisiin yhteydenoton
ja korjausajan välisiin sitoumuksiin.

Vahinkoturva

Jotkin palvelutasot saattavat sisältää vahinkoturvan kelpuutetuille tuotteille.
Vahinkoturvatapauksissa asiakas saa laitteistotuotteelleen suojan käsittelystä
johtuvia tahattomia vaurioita vastaan osana tätä palvelua.
Tahattomiksi vaurioiksi luetaan tuotteelle koituneet fyysiset vauriot,
jotka ovat johtuneet yllättävästä tai odottamattomasta tapahtumasta
olettaen, että vaurio on tapahtunut tavallisen käytön aikana. Palvelu kattaa
muun muassa laitteen sisälle tai päälle vahingossa läikkyneet nesteet,
tiputtamiset, putoamiset ja jännitepiikit, sekä vaurioituneet nestekidenäytöt
(LCD) ja rikkoutuneet osat. Lisätietoja vahinkoturva-palveluominaisuudesta
ja sen poikkeuksista löytyy osiosta "Palvelun rajoitukset".
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Maailmanlaajuinen turva Maailmanlaajuinen turva on saatavilla tietyissä maissa ja maantieteellisillä
alueilla. Yksityiskohtainen luettelo on osoitteessa hp.com/services/travel.
Luettelo antaa yksityiskohtaiset tiedot matkaajille tarjottavan laitetuen
maantieteelliisestä laajuudesta, sekä vahinkoturvan ja viallisen
tallennusvälineen säilytyspalvelun osalta. Maiden ja maantieteellisten
alueiden luettelo voi muuttua ilman eri ilmoitusta.
Suosittelemme, että asiakas varmistaa maailmanlaajuisen turvan
kattavuuden tämän sivuston avulla ennen matkalle lähtöä.
Kun asiakas matkustaa näissä kohteissa ja sen maan ulkopuolella, josta tuote
on alkujaan ostettu, HP:
• Antaa asiakkaan käyttöön HP:n globaalin ratkaisukeskuksen puhelinnumeron
soveltuvan maan/alueen osalta, kohdassa "Ota yhteyttä" osoitteessa hp.com
• Vastaanottaa asiakkaan tai asiakkaan yrityksen helpdeskin puhelut
soveltuvassa maassa/alueella
• Diagnosoi laitteistovian tason
• Järjestää tukipalvelun seuraavaksi työpäiväksi asiakkaan olinpaikassa
soveltuvassa maassa/alueella tai varaosan toimituksen tarvittaessa
• Toimittaa korjaukseen vaadittavat osat laitteistomääritysten mukaisesti,
olettaen että lokalisoituja osia on saatavilla matkakohteessa

Tekniset tiedot
Taulukko 3. Palvelutason vaihtoehdot
Kaikkia palvelutason vaihtoehtoja ei ole saatavilla kaikille tuotteille.
Asiakkaan valitsemat palvelutasovaihtoehdot on määritelty sopimuksen dokumentaatiossa.
Vaihtoehto

Toimituksen sisällön tekniset tiedot

Palvelun
saatavuusaikojen
vaihtoehdot:

Palvelu on saatavilla määriteltyjen päivien ja aikojen puitteissa:

Normaalit
Normaalit toimistoajat ovat tyypillisesti klo 8.00-17.00 maanantaista
toimistoajat, normaalit perjantaihin, mutta voivat vaihdella paikallisten liikekäytäntöjen mukaisesti.
työpäivät (9 x 5)
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13 tuntia, normaalit
työpäivät (13 x 5)

Normaalit toimistoajat ovat tyypillisesti klo 8.00-21.00 maanantaista
perjantaihin, mutta voivat vaihdella paikallisten liikekäytäntöjen mukaisesti.

16 tuntia, normaalit
työpäivät (16 x 5)

Normaalit toimistoajat ovat tyypillisesti klo 8.00-24.00 maanantaista
perjantaihin, mutta voivat vaihdella paikallisten liikekäytäntöjen mukaisesti.

24 tuntia, normaalit
työpäivät

24 tuntia päivässä maanantaista perjantaihin, pois lukien HP:n lomat

Palvelun
laajentaminen
lisätunneilla

Palvelun aikaikkunaa laajennetaan määritellyn tuntimäärän puitteissa
siten, että palveluun määritellään kuuluvaksi ylimääräisiä tunteja ennen
tai jälkeen valitun palvelun aikaikkunan.

Palvelun
laajentaminen
lisäpäivillä

Palvelun aikaikkunaa laajennetaan valittujen tuntirajojen osalta niin,
että niitä sovelletaan ylimääräisille päiville, sisältäen:

Onsite-vasteaikojen
vaihtoehdot:

HP:n valtuuttama edustaja saapuu asiakkaan tiloihin määritellyn
aikaikkunan puitteissa ja aloittaa laitteiston huoltopalvelun sovitussa ajassa
soiton saapumisesta ja HP:n hyväksymisestä.

1 tunnin
onsite-vasteaika

Onsite-palvelu tunnin kuluessa

2 tunnin
onsite-vasteaika

Onsite-palvelu 2 tunnin kuluessa

4 tunnin
onsite-vasteaika

Onsite-palvelu 4 tunnin kuluessa

Seuraavan päivän
onsite-vasteaika

Onsite-palvelu seuraavana palveluun kuuluvana päivänä

Toisen päivän
onsite-vasteaika

Onsite-palvelu toisen palveluun kuuluvan päivän aikana

• Lauantait, pois lukien HP:n lomat
• Sunnuntait (edellyttää lauantaita ja lomapäiviä)
• HP:n lomapäivät, jos nämä sattuvat osumaan viikonpäivälle,
joka normaalisti kuuluisi valittuun aikaikkunaan
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Kolmannen päivän
onsite-vasteaika

Onsite-palvelu kolmannen palveluun kuuluvan päivän aikana

Viidennen päivän
onsite-vasteaika

Onsite-palvelu viidennen palveluun kuuluvan päivän aikana

Aikataulutettu käynti
asiakkaan tiloissa

HP:n valtuuttama edustaja saapuu asiakkaan tiloihin aloittamaan laitteiston
ylläpitohuollon klo 8.00 ja 17.00 välisenä aikana paikallista aikaa, erikseen
sovitun viikoittaisen aikataulun puitteissa maanantaista perjantaihin, pois
lukien HP:n lomat.

Vasteaika
yhteydenotosta
korjaukseen (onsitevasteajan sijasta)

HP suorittaa kaupallisesti kohtuulliset panostukset palauttaakseen
palveluun kuuluvan laitteiston toimintakuntoon määritellyn ajan kuluessa
siitä kun yhteydenotto on vastaanotettu ja vahvistettu, jos tapahtuma
on kriittinen.

4 tunnin vasteaika
soitosta korjaukseen

Korjaus suoritettu neljän tunnin kuluessa

6 tunnin vasteaika
soitosta korjaukseen

Korjaus suoritettu kuuden tunnin kuluessa

8 tunnin vasteaika
soitosta korjaukseen

Korjaus suoritettu kahdeksan tunnin kuluessa

24 tunnin vasteaika
soitosta korjaukseen

Korjaus suoritettu 24 tunnin kuluessa, jos aika osuu palvelun
sovittuun aikaikkunaan

Palvelun rajoitukset

Palvelu tarjotaan HP:n oman harkintakyvyn mukaan käyttämällä etädiagnoosin ja -tuen,
paikan päällä tarjottavien palveluiden ja muiden tarjontamenetelmien yhdistelmää.
Muihin palvelun tarjontamenetelmiin saattaa sisältyä asiakkaan asentamien varaosien,
kuten näppäimistöjen, hiirien ja jos asiakkaan kanssa on näin sovittu, muiden asiakkaan
itse asentamien CSR-huolto-osien, tai kokonaisten korvaavien tuotteiden toimittaminen.
HP määrittää toimitustavan, joka vaaditaan tehokkaan ja oikea-aikaisen asiakastuen
tarjoamiseksi sovitun yhteydenoton ja korjauksen välisen vasteajan mukaisesti,
jos sovellettavissa.
Jos asiakas suostuu suositeltuun CSR-itsekorjaukseen ja järjestelmän toimintakuntoon
saattamiseksi tarvittava CSR-osa toimitetaan asiakkaalle, onsite-tukipalvelutasoa ei sovelleta.
Näissä tapauksissa HP:n käytäntönä on CSR-osien lähettäminen pikatoimituksena asiakkaalle,
jos osat ovat tuotteen toiminnan kannalta kriittisiä Lisätietoja CSR-prosessista ja -osista
on osoitteessa hp.com/go/selfrepair.
Onsite-vasteaikaa ei sovelleta, jos palvelu on tuotettavissa etädiagnosointia, etätukea tai
muuta aiemmin kuvattua tukitapaa käyttäen.
Jos HP vaatii tarkastusta etukäteen, laitteistoa koskeva yhteydenoton ja korjauksen
välinen vasteaika astuu voimaan vasta viisi (5) arkipäivää tarkastuksen valmistumisen
jälkeen. Lisäksi HP varaa oikeuden laskea palvelutasoa paikan päällä tapahtuvaan
vasteaikaan tai peruuttaa palvelusopimus, jos tarkastuksen kriittisiä ehdotuksia
ei noudateta tai tarkastusta suoriteta määritetyn ajan kuluessa.
Seuraavat toimet ja tilanteet pidättävät yhteydenoton ja korjauksen välisen vasteajan
laskennan (mikäli sovellettavissa), kunnes ne päätetään tai ratkaistaan:
• Mikä tahansa asiakkaan tai kolmannen osapuolen toiminta tai toiminnan puute,
joka vaikuttaa korjausprosessiin
• Kaikki automatisoidut tai manuaaliset palautusprosessit, jotka käynnistyvät
laitteistovian takia, kuten levyn mekanismin uudelleenrakentaminen,
uudelleenkäyttötoiminnot tai tiedon eheyden suojaamistoimet
• Muut laitteiston korjaamiseen liittymättömät toimet, jotka ovat välttämättömiä
sen varmistamiseksi, että laitevika on korjattu, kuten käyttöjärjestelmän
uudelleenkäynnistäminen
HP varaa oikeuden muokata sovittuja korjausaikoja asiakkaan tuotekokoonpanon,
sijainnin ja ympäristön perusteella. Nämä määritetään tukisopimuksen tilauksen
yhteydessä, ja ne riippuvat resurssien saatavuudesta.
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Sovittuja vasteaikoja ei sovelleta, jos HP:n diagnoosi pitkittyy asiakkaan vuoksi eikä asiakas
suorita suositeltuja palautustoimenpiteitä.
Jos asiakas pyytää ajoitettua huoltoa, sovittu vasteaika alkaa sovittuna ajankohtana.
Seuraavat toiminnot eivät sisälly tähän palveluun:
• Käyttöjärjestelmien, muiden ohjelmistojen tai tietojen varmuuskopiointi, palautus ja tuki
• Sovellusten käyttötestaaminen tai muut asiakkaan pyytämät tai edellyttämät testit
• Yhteys- tai yhteensopivuusongelmien vianmääritys
• Palvelut, joita tarvitaan, koska asiakas ei tehnyt HP:n suosittelemaa järjestelmäkorjausta,
huoltoa, korjauspäivitystä tai muokkausta
• Palvelut, joita tarvitaan, koska asiakas ei noudattanut HP:n aiemmin suosittelemia varotoimia
• Palvelut, jotka ovat HP:n mielestä tarpeellisia tuotteen asiattoman käsittelyn tai käytön vuoksi
• Palvelut, joita HP:n harkintakyvyn mukaan tarvitaan, koska joku muu kuin HP:n henkilöstö
on yrittänyt valtuuttamattomasti asentaa, korjata, ylläpitää tai muokata laitteistoa,
laiteohjelmistoa tai ohjelmistoa
HP:n kassajärjestelmien ja yhdistettyjen tuoteratkaisujen, kuten vähittäiskaupan ratkaisujen,
kioskien tai kärryjen osalta palvelua saatetaan tarjota paikan päällä ainoastaan perusyksikköä
koskien. Mukana toimitettujen oheislaitteiden huolto tarjotaan lähettämällä varaosia
tai kokonaisia korvaavia CSR-tuotteita, jotka asiakkaan tai varaosan tai tuotteen toimittavan
teknisen kuriirin tulee vaihtaa tai huoltaa itse.
Viallisten tallennusvälineiden säilytys -palveluominaisuuden rajoitukset
Viallisten tallennusvälineiden säilytys -palveluominaisuus koskee vain tallennuskomponentteja,
jotka HP on korvannut laitevian vuoksi. Sitä ei sovelleta ehjien tallennuskomponenttien vaihtoihin.
Tallennuskomponentteja, jotka HP on määrittänyt kulutustarvikkeiksi ja/tai jotka ovat
saavuttaneet valmistajan käyttöohjeessa, tuote-esitteessä tai tuotteen teknisissä tiedoissa
kuvatun tuetun enimmäiskäyttöiän ja/tai enimmäiskäytön rajoituksen, ei sisällytetä tähän
palveluominaisuuteen.
Viallisten tallennusvälineiden säilytys -palveluominaisuuden kattavuus HP:n määrittelemien
lisälaitteiden osalta on määriteltävä ja hankittava erikseen, jos sellainen on saatavilla.
Näiden komponenttien vikojen määriä valvotaan jatkuvasti ja HP varaa oikeuden peruuttaa
palvelu 30 päivän ilmoitusajalla, jos HP:lla on syytä uskoa, että asiakas käyttää Viallisten
tallennusvälineiden säilytys -palveluominaisuutta liikaa (esimerkiksi kun viallisten
tallennuskomponenttien korvaamiseen käytetyt materiaalit ylittävät kyseisen järjestelmän
tavanomaisen vikojen määrän).
Palvelun vahinkoturva-ominaisuuden poikkeukset
Palvelun vahinkoturva-ominaisuuden ostaminen edellyttää, että tuotteen tehdastakuun
tai takuulaajennuspalvelun kesto on vähintään yhtä pitkä kuin sen vahinkoturvapalvelu.
Vahinkoturva-palveluominaisuus tarjoaa suojan yllättäviä ja odottamattomia, käsittelystä
johtuvia tahattomia vahinkoja vastaan, mikäli tällaiset vahingot tapahtuvat tavallisen käytön
aikana. Se ei kata seuraavia tilanteita tai vaurioita, jotka johtuvat seuraavista tekijöistä:
• Tavalliset kulumat ja repeämät; värin, tekstuurin tai pinnoitteen muutokset; asteittainen
kuluminen; ruoste; pöly; tai korroosio
• Tulipalot, auto-onnettomuudet, onnettomuudet kotona (tapauksissa, joissa kyseinen
vahinko on vakuutuksen tai muun tuotetakuun kattama), luonnonmullistukset (mm. tulvat)
tai muut tuotteen ulkopuolisista tekijöistä johtuvat vahingot
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• Altistuminen HP:n määrittämien teknisten tietojen vastaisille sää- tai ympäristöolosuhteille,
altistuminen vaarallisille (mukaan lukien biovaarallisille) materiaaleille, käyttöohjeiden
laiminlyönti, väärinkäyttö, asiaton käsittely, asiaton virtalähde, valtuuttamattomat
huoltotoimet tai niiden yritykset, asiattomat ja valtuuttamattomat laitemuokkaukset, lisäosat
tai -asennukset, vandalismi, eläinten tai hyönteisten aiheuttamat vauriot tai infestaatiot,
vialliset akut, akkujen vuodot, valmistajan määrittämän ylläpidon puute (mukaan lukien
vääränlaisten puhdistusaineiden käyttö)
• Tuotteen designissa, rakenteessa, ohjelmoinnissa tai ohjeissa esiintyvät virheet
• Huolto-, korjaus- tai korvaustoimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia, koska tuotetta ei ole
käsitelty, säilytetty tai käytetty valmistajan teknisten tietojen tai käyttöohjeiden mukaisesti
• Varastetut, hävinneet, salaperäisesti kadonneet tai hukatut tuotteet
• Tietohävikit tai korruptoitumiset; liiketoiminnan keskeytykset
• Petokset (mukaan lukien rajoituksetta tuotevaurioiden selitysten väärentäminen,
virheellinen ilmoittaminen tai ilmoittamatta jättäminen asiakkaan sovittelijalle,
palveluntarjoajalle tai HP:lle)
• Tahattomat tai muunlaiset tuotevahingot, jotka ovat luonteeltaan kosmeettisia, eli eivät
vaikuta tietokoneen toimintaan tai käyttöön
• Tietokonemonitorin viat, mukaan lukien rajoituksetta näyttöön palaneet kuvat ja kuolleet
pikselit, jotka johtuvat tuotteen normaalista käsittelystä ja käytöstä
• Vauriot tuotteille, joiden sarjanumerot on poistettu tai muutettu
• Valmistajan takuun, takaisinkutsun tai tehdastiedotteiden kattamat vauriot tai laiteviat
• Vauriot, jotka aiheutuvat, kun asiakas siirtää palvelun kattaman tuotteen toiseen sijaintiin
• Laitteistolle, ohjelmistolle, tallennusvälineille, tiedoille tms. aiheutuneet vahingot, joiden
syynä on muun muassa virus; sovellusohjelmat; verkko-ohjelmat; päivitykset; kaikenlaiset
muotoilut; tietokannat; tiedostot; ajurit; lähdekoodi; objektikoodi tai yksityisomistukselliset
tiedot; muiden ohjelmistojen ja tietojen tuki, konfigurointi, asennus tai uudelleenasennus;
tai vaurioituneen tai viallisen tallennusvälineen käyttö
• Kaikki olosuhteet ja tapahtumat, jotka olivat voimassa tai tapahtuivat ennen
HP-palvelun ostopäivää
• Tuotteen vanhentuminen
• Kaikki laitteet, jotka siirretään ostomaan ulkopuolelle ja joilla ei ole maailmanlaajuista
turvaa ja vahinkoturvaa
• Vaurioituneet tai vialliset LCD-näytöt, jos vika johtuu väärinkäytöstä tai muista tässä
kuvatuista poikkeuksista
• Tahalliset vauriot, jotka johtavat tietokonenäytön tai monitorin halkeamiseen
tai vaurioitumiseen
• Poliisin toiminnasta, julistamattomasta tai julistetusta sodasta, ydinonnettomuudesta
tai terrorismista aiheutuvat vauriot
• Palvelun kattaman tuotteen kaikki muutokset tai muokkaukset
• Palvelun kattamien tuotteiden selittämättömät tai salaperäiset katoamiset
ja tahalliset vauriot
• Tuotteen huolimaton, piittaamaton tai vääränlainen käsittely tai käyttö; jos suojavälineitä,
kuten suojuksia, kantokoteloita tai -pusseja tms. toimitettiin asiakkaalle palvelun kattaman
tuotteen mukana tai niitä on saatavilla, asiakkaalla on vastuu käyttää kyseisiä lisätarvikkeita
jatkuvasti suojatakseen palvelun kattamaa tuotetta vaurioilta; huolimaton, piittaamaton
tai vääränlainen käyttö kattaa muun muassa palveluun sisältyvien tuotteiden käsittelyn ja
käytön vahingollisella tai haitallisella tavalla, joka saattaa johtaa tuotteen vaurioitumiseen,
sekä kaikki tahallisesti aiheutetut tuotevauriot; tämä vahinkoturva-palveluominaisuus EI
kata mitään vaurioita, jotka johtuvat yllä mainituista syistä
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Koskien HP:n kaupallisia tuotteita ja kuluttajatuotteita: käsittelystä johtuvat tahattomat
vauriot on rajoitettu yhteen tuotevikaan per 12 kuukauden ajanjakso, joka alkaa HP-palvelun
alkamispäivästä.
Kun määritetty enimmäisrajoitus on saavutettu, sitä seuraavista huoltopyynnöistä veloitetaan
käytetyn ajan ja materiaalien perusteella, mutta kaikki muut ostetun HP-palvelun ominaisuudet
säilyvät voimassa, ellei ostomaata koskevissa dokumenteissa mainita toisin.
HP varaa oikeuden kieltäytyä myymästä tahattomilta vaurioilta suojaavaa vahinkoturvapalveluominaisuutta asiakkaille, jotka ovat tehneet merkittävän määrän korvauspyyntöjä aiemmin.
Maailmanlaajuisen suojapalvelun rajoitukset:
Kun asiakas matkustaa ostomaan ulkopuolella, kuvatut tukipalvelut tuotetaan vain, jos maa/
maantieteellinen alue, jossa palvelua pyydetään ja jossa se toimitetaan, on listattuna palveluun
osallistuvien maiden/alueiden taulukossa, joka löytyy osoitteesta hp.com/services/travel.
Palveluita ei tarjota tämän sopimuksen puitteissa muissa maissa/alueilla, jollei niitä ole listattuna
em. taulukkoon. Palvelu voidaan kuitenkin tarjota alemmalla palvelutasolla joissain ylimääräisissä
kohteissa, joita ei ole taulukossa.
Jos korjaukseen tarvittavia varaosia, erityisesti kieli- tai maakohtaisia osia ei ole saatavana,
asiakkaalla on seuraavat vaihtoehdot:
• Siirtää huolto myöhemmäksi, kunnes asiakas on palannut tuotteen
alkuperäiseen ostomaahan
• Hyväksyä viallisen maakohtaisen osan korvaaminen paikallisella vaihtoehdolla
Erityisosia, kuten kielen tai maan perusteella räätälöityjä näppäimistöjä ja joitain maakohtaisia
virtalähteen osia ei yleensä ole saatavilla muissa maissa matkustettaessa, eivätkä ne kuulu
tämän sopimuksen alaisuuteen, paitsi kun matka tapahtuu lähtömaan rajojen sisällä.
Alkuperäisen ostomaan ulkopuolella pyydetyt palvelut koskevat vain keskusyksikköä.
Ulkoisten näyttöjen palveluita tarjotaan vain alkuperäisessä ostomaassa, jos tällainen
laajennettu palvelu on hankittu. Telakka tai porttitoistin kuuluu palveluun lähtömaassa, jossa
HP-sopimus hankittiin, mutta palvelua ei tarjota maan rajojen ulkopuolella matkustettaessa.
Muulla kuin HP:n tuotemerkillä varustetut vaihtoehdot eivät kuulu tähän palveluun.

Matka-alueet

Laitteistohuollon onsite-vasteajat koskevat vain kohteita, jotka sijaitsevat alle 40 km:n
päässä HP:n valtuuttamasta tukikeskuksesta. Matkustaminen kohteisiin, jotka ovat alle
320 km:n päässä HP:n valtuuttamasta tukikeskuksesta, kuuluu palveluun ilman erillistä
korvausta. Jos kohde sijaitsee yli 320 km:n päässä HP:n valtuuttamasta tukikeskuksesta,
ylimääräiset matkakulut laskutetaan.
Jos tuote tai sen asennuspaikka sijaitsee määritellyn matka-alueen ulkopuolella, tai jos
kohde ei ole autolla saavutettavissa ja edellyttää erikoiskuljetusta (esim. öljynporauslautat,
laivat, kohteet aavikoilla jne.), palvelua saattavat koskea ylimääräiset matkakulut, pidemmät
vasteajat, lyhyemmät palveluajat tai nouto- ja palautusaikataulut, jos HP niin päättää.
Pyydämme tarkistamaan paikalliset tukiedellytykset HP:n myyntiedustajalta.
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Matka-alueet ja kustannukset saattavat vaihdella alueittain. Vasteajat kohteisiin, jotka ovat
yli 40 km:n (25 mailin) päässä HP:n valtuuttamasta tukikeskuksesta, poikkeavat pidemmän
matka-ajan takia ja löytyvät alla olevasta taulukosta.
Etäisyys HP:n
valtuuttamasta
tukikeskuksesta

1 tunnin onsitevasteaika

2 tunnin onsitevasteaika

4 tunnin onsitevasteaika

Seuraavan päivän
tai pidempi
onsite-vasteaika

0–40 km

1 tunti

2 tuntia

4 tuntia

Seuraava/toinen/
kolmas/viides
tukipäivä

41–80 km

Määritetään
tilauksen
yhteydessä,
riippuvainen
resurssien
saatavuudesta

Määritetään
tilauksen
yhteydessä,
riippuvainen
resurssien
saatavuudesta

4 tuntia

Seuraava/toinen/
kolmas/viides
tukipäivä

81-160 km

Ei saatavilla

Ei saatavilla

4 tuntia

Seuraava/toinen/
kolmas/viides
tukipäivä

161–320 km

Ei saatavilla

Ei saatavilla

8 tuntia

1 ylimääräinen
palvelupäivä

321–480 km

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Määritetään
tilauksen
yhteydessä,
riippuvainen
resurssien
saatavuudesta

2 ylimääräistä
palvelupäivää

Yli 480 km

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Määritetään
tilauksen
yhteydessä,
riippuvainen
resurssien
saatavuudesta

Määritetään
tilauksen
yhteydessä,
riippuvainen
resurssien
saatavuudesta

Toimipisteille, jotka sijaitsevat alle 80 km päässä HP:n valtuuttamasta tukikeskuksesta,
on saatavilla vasteaikasopimus soitosta korjaukseen.
Toimipisteille, jotka sijaitsevat 81–160 km päässä HP:n valtuuttamasta tukikeskuksesta,
on saatavilla alla olevan taulukon mukainen räätälöity laitteistotuen sovittu vasteaika.
Toimipisteille, jotka sijaitsevat yli 160 km päässä HP:n valtuuttamasta tukikeskuksesta,
ei ole saatavilla laitteiston korjauksen vasteaikaa.
Etäisyys HP:n
valtuuttamasta
tukikeskuksesta

4 tunnin sovittu
vasteaika

6 tunnin sovittu
vasteaika

8 tunnin sovittu
vasteaika

24 tunnin
sovittu
vasteaika

0–80 km

4 tuntia

6 tuntia

8 tuntia

24 tuntia

81–160 km

6 tuntia

8 tuntia

10 tuntia

24 tuntia

Yli 160 km

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla
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Edellytykset

Asiakkaalla on oltava oikeat lisenssit kaikkiin laiteohjelmistoihin, joita nämä palvelut koskevat.
Laitteistoa koskevaan onsite-tukeen liittyen HP suosittelee voimakkaasti, että asiakas asentaa
ja käyttää soveltuvaa HP-etätukipalvelua ja tietoturvallista yhteyttä HP:n kanssa, jotta
palvelu on toteutettavissa. Laitteistoa koskevaan soiton ja korjauksen väliseen vasteaikaan
liittyen HP edellyttää, että asiakas asentaa ja käyttää soveltuvaa HP-etätukipalvelua ja
tietoturvallista yhteyttä HP:n kanssa, jotta palvelu on toteutettavissa. Pyydämme ottamaan
yhteyttä paikalliseen HP-edustajaan lisätietojen saamiseksi vaatimuksiin, määrityksiin ja
poikkeuksiin liittyen. Jos asiakas ei ota käyttöön soveltuvaa HP:n etätukipalvelua, HP ei
välttämättä pysty tuottamaan palvelua kuvatulla tavalla ja vapautuu velvollisuudesta tuottaa
se. Jos asiakas ei ota käyttöön soveltuvaa HP:n etätukipalvelua, jos sellaista suositellaan
ja se on saatavilla, ylimääräisiä kustannuksia saattaa syntyä asiakkaan asentamattomissa
olevien laiteohjelmistojen asentamisesta asiakkaan tiloissa. Asiakkaan asennettavissa olevien
laiteohjelmistojen asennus on asiakkaan vastuulla. Jos asiakas pyytää HP:a asentamaan
asiakkaan asennettavissa olevan laiteohjelmiston tai ohjelmistopäivityksen, lisäkustannuksia
voi syntyä. Lisäkustannukset syntyvät ajan ja materiaalien perusteella, jollei asiakkaan ja HP:n
välillä ole toisin kirjallisesti sovittu.
HP voi vaatia oman harkintakykynsä mukaan palvelun kattamien tuotteiden tarkastusta.
Jos tällainen tarkastus nähdään tarpeelliseksi, HP:n valtuutettu edustaja ottaa
asiakkaaseen yhteyttä ja asiakas suostuu järjestelemään tarkastuksen suorittamisen
30 päivän sisään. Tarkastuksessa kerätään keskeinen tieto järjestelmän konfiguraatiosta
ja inventoidaan palvelun kattamat tuotteet. Tarkastuksessa kerätty tieto auttaa HP:ia
suunnittelemaan ja ylläpitämään varaosavarastoa oikealla tasolla ja oikeassa paikassa,
sekä tutkimaan ja ratkomaan mahdollisia tulevia tilanteita laitteiston kanssa, jotta
korjaus tapahtuisi mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. HP voi suorittaa tarkastuksen
oman harkintakykynsä mukaan paikan päällä, järjestelmän etäkäytöllä, tarkastuksen
etätyökalujen avulla tai puhelimitse.
Palvelun ostamisen jälkeen kestää 30 päivää ennen kuin laitteiston sovittu yhteydenoton
ja korjauksen välinen vasteaika astuu voimaan. Tänä aikana HP määrittää ja suorittaa
välttämättömäksi katsomansa tarkastukset ja prosessit. Laitteiston yhteydenoton
ja korjauksen välinen vasteaika astuu voimaan vasta viisi (5) arkipäivää tarkastuksen
valmistumisen jälkeen. Siihen asti palvelun kattamien laitteiden tuki tarjotaan neljän tunnin
onsite-vasteajan palvelutasolla.
Lisäksi HP varaa oikeuden laskea palvelutasoa paikan päällä tapahtuvaan vasteaikaan tai
peruuttaa palvelusopimus, jos tarkastuksen kriittisiä ehdotuksia ei noudateta tai tarkastusta
suoriteta määritetyn ajan kuluessa, paitsi jos viive johtuu HP:sta.

Asiakkaan vastuut

Jos asiakas ei täytä alla kuvattuja asiakkaan vastuita HP:n harkintavallan mukaan,
HP tai HP:n valtuuttama palveluntarjoaja i) ei ole velvollinen toimittamaan kuvattuja
palveluita tai ii) suorittaa kyseiset palvelut asiakkaan kustannuksella voimassa olevien
tunti- ja materiaalihintojen mukaisesti.
Sovitun korjauksen vasteajan noudattaminen edellyttää, että asiakas tarjoaa HP:n
pyynnöstä välittömästi rajoittamattoman pääsyn järjestelmäänsä. Sovittu korjauksen
vasteaika ei ole voimassa, jos pääsy järjestelmään viivästyy tai estyy, mukaan lukien
fyysinen pääsy, etävianmääritys ja laitteistodiagnoosit. Jos asiakas pyytää ajoitettua
huoltoa, sovittu vasteaika alkaa sovittuna ajankohtana.
Sellaiseen laitteistoa koskevaan onsite-tukeen liittyen, johon HP sellaista suosittelee
voimakkaasti, sekä laitteistoa koskevan yhteydenoton ja korjauksen väliseen vasteaikaan
liittyvissä sopimuksissa, on asiakkaan asennettava ja käytettävä soveltuvaa HP-etätukipalvelua
ja tietoturvallista yhteyttä HP:n kanssa, jotta palvelu ja sen vaihtoehdot ovat toteutettavissa.
Jos HP:n etätukipalvelu on asennettu, asiakkaan on myös ylläpidettävä etätukiratkaisuun
tallennettuja yhteystietoja, joita HP käyttää vastatessaan laitevikaan. Pyydämme ottamaan
yhteyttä paikalliseen HP-edustajaan lisätietojen saamiseksi vaatimuksiin, määrityksiin
ja poikkeuksiin liittyen.
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Asiakas on vastuussa HP:n sähköiseen palveluun rekisteröitymisestä, jotta asiakkaalla
on pääsy rajoitettuun tuoteinformaatioon ja jotta hän voi vastaanottaa ennakkotiedotteita
tai muita asiakkaalle tarjottavia palveluja.
Asiakkaan täytyy tukea HP:n pyrkimyksiä ratkaista ongelma etäpalveluna HP:n pyytäessä.
Asiakkaan täytyy:
• Tarjota HP:lle kaikki tiedot, joita se tarvitsee etätukipalvelun tarjoamiseksi ajallaan
ja ammattitaitoisesti sekä salliakseen HP:n määrittää asiakkaalle soveltuvan tuen tason
• Käynnistää itse testejä sekä asentaa ja suorittaa muita diagnoosityökaluja ja -ohjelmia
• Asentaa itse laiteohjelmistojen päivityksiä ja korjausversioita
• Suorittaa HP:n pyynnöstä kohtuuden rajoissa muita toimenpiteitä, jotta HP voi tunnistaa
tai ratkaista ongelmia
Asiakas on vastuussa kriittisten laiteohjelmistojen päivitysten sekä hänelle lähetettyjen
CSR-varaosien ja korvaavien tuotteiden asentamisesta kohtuullisessa ajassa.
Jos asiakas pyytää HP:a asentamaan asiakkaan asennettavissa olevan laiteohjelmiston
tai ohjelmistopäivityksen, asiakas hyväksyy sen, että lisäkustannuksia voi syntyä.
Lisäkustannukset syntyvät ajan ja materiaalien perusteella, jollei asiakkaan ja HP:n välillä
ole toisin kirjallisesti sovittu.
Jos asiakkaalle lähetetään ongelman korjaamiseksi varaosia asiakkaan itse suorittamia
huoltotoimia varten tai korvaavia tuotteita, asiakas on itse vastuussa viallisen osan tai
tuotteen palauttamisesta HP:n määrittämän ajan kuluessa. Mikäli HP ei saa viallista osaa
tai tuotetta määrätyn ajan kuluessa tai jos osa tai tuote on demagnetoitu tai ollut muutoin
fyysisesti vaurioitunut vastaanotettaessa, asiakkaalta veloitetaan HP:n luettelohinta
viallisesta osasta tai tuotteesta HP:n harkintakyvyn mukaan.
Asiakas on vastuussa omien ja luottamuksellisten tietojensa suojaamisesta. Asiakas on vastuussa
tiedon puhdistamisesta tai poistamisesta sellaisista tuotteista, jotka saatetaan vaihtaa ja
palauttaa HP:lle osana korjausprosessia, jotta asiakkaan datan turvallisuus on taattu. Lisätietoja
asiakkaan vastuista, mukaan lukien HP:n median puhdistamisen ehdoissa ja terveydenhuollon
median käsittelyehdoissa määritellyn osalta, löytyy osoitteesta hp.com/go/mediahandling.
Jos asiakas haluaa pitää korjattavat osat, joita koskee viallisten tallennusvälineiden
säilytyspalvelu, asiakkaalla on vastuu:
• Säilyttää palveluun kuuluvat tallennusvälineet, jotka vaihdetaan HP:n tukipalvelun toimesta
• Varmistaa, että tallennuskomponenteilla olevat asiakkaan luottamukselliset tiedot
tuhotaan tai pidetään suojattuna
• Ottaa vastaan viallinen komponentti valtuutetulta edustajalta, hyväksyä vaihtokomponentti,
luovuttaa HP:lle identifiointitiedot, kuten sarjanumero jokaisesta säilytetystä komponentista,
ja HP:n niin pyytäessä, allekirjoittaa HP:n laatima dokumentti, jossa vahvistetaan
tallennuskomponentin säilyttäminen
• Tuhota tallennuskomponentti ja/tai varmistaa, että sitä ei oteta uudelleen käyttöön
• Hävittää kaikki säilytetyt tallennuskomponentit voimassa olevien ympäristölakien
ja -säännösten mukaisesti
Jos HP on tarjonnut tallennuskomponentit asiakkaalle laina-, vuokra- tai leasing-tuotteena,
asiakkaan täytyy palauttaa korvaavat komponentit pikaisesti HP-tuen päättymisen tai
lopettamisen jälkeen. Asiakas on yksin vastuussa kaiken luottamuksellisen tiedon poistamisesta
ennen em. lainatun, vuokratun tai leasing-komponentin tai -tuotteen palauttamista HP:lle,
eikä HP ole vastuussa tietojen luottamuksellisuuden tai yksityisyyden suojan säilyttämisestä.
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Koskien vahinkoturvan sisältäviä HP sopimuspalveluita: Asiakkaalla on vastuu ilmoittaa HP:lle
tahattomista vaurioista 30 päivän kuluessa niiden tapahtumisesta, jotta HP voi nopeuttaa
järjestelmähuoltoa. HP pidättää oikeuden kieltäytyä korjaamasta tämän kattavuusohjelman
rajoissa järjestelmävaurioita, joista ei ole ilmoitettu 30 päivän kuluessa niiden tapahtumisesta.
Jos suojavälineitä, kuten suojuksia, kantokoteloita tai -pusseja tms. toimitettiin palvelun
kattaman tuotteen mukana tai niitä on saatavilla, asiakkaalla on vastuu käyttää kyseisiä
lisätarvikkeita jatkuvasti suojatakseen palvelun kattamaa tuotetta vaurioilta.

Yleiset ehdot / Muita rajoituksia

HP vahvistaa yhteydenoton kirjaamalla siitä tapausnumeron, viestimällä tapausnumeron
asiakkaalle ja vahvistamalla asiakkaan tapauksen vakavuuden sekä korjaavien toimenpiteiden
aikavaatimukset. Huomautus: HP:n sähköiseen etätukiratkaisuun kirjattujen tapausten osalta
HP:n velvollisuus on ottaa yhteys asiakkaaseen, määritellä tapauksen vakavuus asiakkaan
kanssa ja järjestää pääsy järjestelmään ennen kuin laitteiston soiton ja korjauksen välinen
vasteaika tai onsite-vasteaika voi alkaa.
Laitteistotuen onsite-vasteaika ja yhteydenoton ja korjauksen välinen vasteaika voivat vaihdella
riippuen tapahtuman vakavuudesta. Asiakas määrittelee tapahtuman vakavuustason.
Tapahtuman vakavuus määritellään seuraavasti:
• Vakavuustaso 1: Kriittinen, toiminta alhaalla: esimerkiksi tuotantoympäristö pois
käytöstä, tuotantojärjestelmä tai tuotantosovellus pois käytöstä tai vakavasti
vaarassa, tieto korruptoitunut tai vaarassa, liiketoimintaan voimakkaat vaikutukset,
turvallisuuskysymykset
• Vakavuustaso 2: Kriittinen, heikentynyt: esimerkiksi tuotantoympäristö vakavasti
heikentynyt, tuotantojärjestelmä tai tuotantosovellus keskeytynyt tai uhattuna,
uudelleenesiintymisen riski, merkittävä vaikutus liiketoimintaan
• Vakavuustaso 3: Normaali: esimerkiksi ei-tuotantojärjestelmä (esim. testijärjestelmä)
alhaalla tai heikentynyt, tuotantojärjestelmä tai tuotantosovellus heikentynyt, mutta
korvaava ratkaisu käytössä, ei-kriittinen toiminto puuttuu, rajoitettu vaikutus liiketoimintaan
• Vakavuustaso 4: Alhainen: esimerkiksi ei vaikutusta liiketoimintaan tai käyttäjään

Tilaustiedot

Sellaisten tuotteiden osalta, joissa on yksittäin myytyjä ja tuettuja yksiköitä tai vaihtoehtoja,
kaikki yksittäin myydyt ja tuetut yksiköt tai vaihtoehdot pitää sisällyttää sopimukseen samalla
palvelutasolla kuin perustuote, jos kyseinen palvelutaso soveltuu yksikölle tai vaihtoehdolle.
Ajoitettuun onsite-vasteaikapalvelutasoon pääseminen edellyttää, että asiakkaan palveluun
tietyssä toimipisteessä kuuluvien tuotteiden palvelumaksut ylittävät minimitason.
Ajoitettu onsite-vaste on saatavana vain normaaleina toimistoaikoina ja -päivinä,
eikä palveluaikojen laajennusta voida soveltaa siihen.
Aikaikkunoiden on oltava jatkuvia ja niihin on sisällyttävä normaalit toimistoajat ja -päivät.
Jos palvelun kattavuus laajennetaan ylimääräisillä tunneilla tai päivillä, samat tunnit on
valittava kaikille päiville.
Vasteaika yhteydenotosta korjaukseen valitaan onsite-vasteajan sijasta. Asiakas ei voi valita
sekä onsite-vastetta että yhteydenoton ja korjauksen välistä vastetta samalle tuotteelle.
Kehittynyt varaosien varastohallinta sisältyy tiettyihin yhteydenoton ja korjausajan välisiin
sitoumuksiin eikä ole välttämättä saatavilla erikseen.
HP:n laitteiston onsite-tuki on saatavana täysin konfiguroitavana palveluna (tiettyjä
sääntöjä sovelletaan, kuten aiemmin mainittu), ja voidaan hankkia palvelupakettina
ennaltamääriteltyjen palvelutasojen ja rajoitettujen valinnaisten vaihtoehtojen kanssa.
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Palveluominaisuuksien ja palvelutasojen saatavuus saattaa vaihdella paikallisten resurssien
perusteella ja ne saattavat rajoittua tiettyihin tuotteisiin, minimisitoumuksiin tai tiettyihin
maantieteellisiin sijainteihin. Jos kaipaat lisätietoja tai haluat tilata HP-laitteiston onsitetuen, ota yhteyttä paikalliseen HP-myyntiedustajaan ja viittaa seuraaviin tuotenumeroihin:
• HA151AC: Täysin mukautettava HP-laitteiston onsite-tuki
• HA101PC: HP PC tulostinlaitteiston onsite-tuki, seuraavan päivän vaste, normaalit
toimistoajat (9 x 5)
• HA116PC: HP PC tulostinlaitteiston onsite-tuki, neljän tunnin vaste, normaalit
toimistoajat (9 x 5)
• HA103C: HP PC tulostinlaitteiston onsite-tuki, neljän tunnin vaste, laajennetut
toimistoajat (13 x 5)
• HA104C: HP PC tulostinlaitteiston onsite-tuki, neljän tunnin vaste, 24 x 7
• HA105PC: HP PC tulostinlaitteiston onsite-tuki, kuuden tunnin vaste yhteydenotosta
korjaukseen, 24 x 7

Lisätietoja

Lisätietoja HP-palveluista saat ottamalla yhteyttä johonkin globaaleista myymälöistämme
tai käymällä osoitteessa:

hp.com/services/support

Tilaa uusimmat päivitykset
hp.com/go/getupdated
HP-palvelut ovat niiden HP:n voimassa olevien palveluehtojen ja -edellytysten alaisia, jotka on kuvattu tässä tai ilmoitettu asiakkaalle ostotapahtuman
yhteydessä. Asiakkaalla saattaa olla muita lakisääteisiä oikeuksia voimassa olevien paikallisten lakien mukaisesti, eivätkä HP:n palveluehdot ja -edellytykset
tai HP-tuotteesi mukana toimitettu HP:n rajoitettu takuu vaikuta niihin millään tavalla.
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