Datablad

Resource Services
Avtalstjänster, en del av HP Care

Tjänstens fördelar
Resource Services är utformade för att hjälpa dig
med att:
• hålla projektbudgetens ramar och nå
planerade mål med hjälp av HPs utbildade och
erfarna projektspecialister
• tillgodose behoven i infrastrukturprojekt med
hjälp av tekniska specialister från HP
• Minska riskerna i projektet tack vare HPs
specialister som har erfarenhet av produkter
och teknik från HP och tredje part
Tjänstens egenskaper
• Tjänst- och resursplanering
• Leverans av tjänsten:
–– Projektledningsspecialister

Resource Services är din källa till specialistkunnande inom projektledning, program- och
hårdvaruteknik samt IT-tjänstehantering (ITSM), allt för att du ska nå dina projekt- och
teknikmål. Det finns flera resurser som kan kombineras för att tillgodose din verksamhets
unika behov:
• HPs projektledningsspecialister erbjuder administrativ assistans, disciplinerade
projektmetoder och en enda kontaktpunkt för dina IT-projekt.
• HPs tekniska specialister på hårdvara erbjuder specialanpassad förebyggande
hårdvarusupport, t.ex. assistans med byte av hårdvara, konfiguration eller
uppgraderingsplaner, för att tillgodose din organisations specifika behov och ge
kompletterande assistans för de installerade systemen.
• En teknisk HP-specialist på programvara utför anpassad, förebyggande assistans och
support för installation, konfiguration och uppgradering av programvara som stöds av HP.
• HPs tekniska konsulter utför kortvariga konsultationer och tjänster gällande kundens
miljö, hårdvara, systeminfrastrukturprogramvara och virtualiserad miljö, inklusive teknisk
prestanda och kapacitetsutvärdering.
Alla tjänster utförs av mycket skickliga och välutbildade HP-specialister.

–– Tekniska specialister på hårdvara
–– Tekniska specialister på programvara

Specifikationer
Tabell 1. Tjänstens egenskaper
Egenskap

Leveransspecifikationer

Tjänst- och
resursplanering

En HP-servicespecialist genomför ett planerings- och utvärderingsmöte på
distans för att gå igenom kundens resursbehov. En arbetsbeskrivning med
en skräddarsydd plan utformas i samarbete med kunden. Den innehåller
specifikationer för tjänsterna, såsom:
• De planerade aktiviteterna utifrån resurstyp
• Tidsmässig kapacitet för varje resurstyp
• En lista med tekniska åtgärder och/eller installations- och
driftsättningsåtgärder som tjänsterna omfattar
• Tjänstens leveransdatum
• Avgifterna för Resource Services
En ömsesidigt överenskommen och undertecknad arbetsbeskrivning krävs
för att tjänsterna ska levereras.
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Tabell 1. Tjänstens egenskaper (forts)
Egenskap

Leveransspecifikationer

Projektlednings
specialister

HPs projektledningsspecialister består av projektledare och
projektspecialister. En projektledningsspecialist håller i planering,
övervakning, styrning och ledning av aktiviteterna inom ett projekt.
HPs projektledningsspecialist fungerar normalt sett som kundens enda
kontaktpunkt och har huvudansvaret för projektet, med uppgifter som
utveckling av projekt- eller programplanen, budgeten, strukturen och
planeringen, kommunikationshantering, bedömning av personalstyrkan,
hantering av förändringar samt styrning och administrering av teamets och
tredjepartsleverantörernas arbete.
HPs projektspecialist ansvarar för projektadministration och -support.
Projektspecialistens arbete består normalt sett av administrations- och
finansieringsuppgifter samt projektkoordinering. Ytterligare uppgifter
kan vara att utföra analyser, hitta alternativa lösningar och komma med
utvecklingsförslag.

Tekniska specialister på En fält- eller kundingenjör utför specialanpassade, förebyggande
hårdvara
hårdvarutjänster för att tillgodose kundens unika behov. Typiska aktiviteter
kan vara att assistera kunden vid installation, avinstallation, flytt,
uppgradering och konfigurering av hårdvara samt underlätta driftsättning
av produkter som stöds av HP.
Tekniska specialister på En programvaruspecialist från HP utför anpassade, förebyggande
programvara
programvarutjänster för att tillgodose kundens unika behov. Typiska
aktiviteter kan vara att stödja kundens specialprojekt med installation eller
konfiguration av programvara eller ge assistans vid uppgraderingar.

Förutsättningar
Kunden måste uppfylla följande kriterier för att kunna köpa tjänster utförda av HPs tekniska
specialister på programvara och hårdvara samt teknisk rådgivning:
• Kunden måste ha en giltig garanti eller ett giltigt supportavtal för det system som tjänsten
köps för vid alla åtgärder som medför en förändring av konfigurationen.
• Tjänster för minst en (1) dag måste köpas. Tjänsterna utförs under HPs kontorstid såvida
inget annat anges i arbetsbeskrivningen.
• Arbetsbeskrivningen måste godkännas innan tjänsten börjar utföras.

Kundens ansvar
Kunden skall uppfylla alla eventuella kriterier som anges i den ömsesidigt överenskomna
arbetsbeskrivningen.

Allmänna åtgärder/övriga undantag
• Arbete som inte specificeras i arbetsbeskrivningen är inte inkluderat i denna tjänst.
• Tjänster utförda av tekniska specialister på programvara och hårdvara är inte tillgängliga
för HPs konsumentprodukter.
• Reseavgifter kan tillkomma – hör efter på ditt lokala HP-kontor.
• Arbete utanför kontorstid debiteras med extra avgifter och måste ha överenskommits
i arbetsbeskrivningen.
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Beställningsinformation
Den här tjänsten kan köpas per händelse eller inom ramen för ett gällande HP-serviceavtal.
Som tidigare nämnts kräver de här tjänsterna att en överenskommen arbetsbeskrivning
utformas och undertecknas. Arbetsbeskrivningen ska fastställa omfattningen av tjänsterna
som kan beställas med de tillämpliga artikelnummer som anges i arbetsbeskrivningen.
• För tekniska tjänster:
–– Tjänst med resurs per händelse (H7L44AC)
–– Tjänst med resurs enligt serviceavtal (H7L54AC)
• För installations- och driftsättningstjänster (IDS):
–– Anpassad installationsservice per händelse (HA176AC)
–– Anpassad installationsservice enligt serviceavtal (HB068AC)
Kontakta HPs representant om du vill ha mer information om hur du beställer dessa tjänster.

Mer information finns på
hp.com/go/cpc

Registrera dig för uppdateringar
hp.com/go/getupdated

HP-tjänster regleras av HPs försäljningsvillkor, servicevillkor och allmänna leveransbestämmelser som tillhandahålls kunden vid köpet. Den lokala
lagstiftningen kan ge kunden fler rättigheter och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs försäljnings- och servicevillkor eller av HPs
begränsade garanti som en HP-produkt omfattas av.
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