PLUS-palvelut
Edellä kuvattujen tukipakettien lisäksi F-Secure tarjoaa tarkkaan määritettävissä olevia
lisäpalveluita yrityksille.
Lisäpalvelut kootaan ja suunnitellaan aina yrityskohtaisesti. Palveluiden sisältö, laajuus ja
kesto määritetään aina tilanteesta, tavoitteista ja tarpeista käsin.

F-Secure Corporation
Innovaatio, luotettavuus ja vastausnopeus ovat tehneet F-Securesta
erään maailman johtavista IT-tietoturvan toimittajista yhtiön
perustamisvuodesta 1988 lähtien. Nykyään F-Securen palkitut,
helppokäyttöiset tuotteet ovat käytössä miljoonissa kodeissa ja
yrityksissä eri puolilla maailmaa. Toimitamme tehokkaan reaaliaikaisen
suojauksen, jonka avulla tietokoneiden ja älypuhelimien käyttäjät voivat

Koulutus

nauttia yhteyksistä huoletta.

F-Secure on yksi maailman johtavista tietoturvayhtiöistä. Haluamme, että saatte parhaan
hyödyn palkituista tuotteistamme ja että F-Securen tuotteisiin, palveluihin ja verkon
tietoturvaan liittyvä osaaminen on yrityksessänne mahdollisimman hyvällä tasolla. Siksi
tarjoamme kattavia teknisiä tuotekoulutuspalveluita.
Autamme koulutustarpeiden arvioinnissa, ja sovimme yhdessä koulutusten ajankohdat,
keston, paikan ja kohderyhmät. Yhdessä päätetään myös koulutusten aiheet ja miten
yksityiskohtaisesti asioita käsitellään.

Konsultointi
Olitpa uusi F-Securen asiakas tai kokenut käyttäjä vaativassa ympäristössä, F-Securen
konsultointipalvelut tarjoavat parhaan tiedon ja asiantuntemuksen digitaalisen tietoturvan
alalla.
Jos tarvitsette apua F-Securen ratkaisuista kootun tietoturvaympäristön käyttöönotossa
ja hallinnassa tai haluatte tietää, miten tuotteemme palvelevat parhaalla tavalla juuri teidän
ympäristössänne, asiantuntemuksemme on käytössänne.

F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7, PL 24
00181 Helsinki
Finland

Kokenut tukihenkilöstömme tarjoaa konsultointipalveluita eri tilanteissa ja tavoilla,
esimerkiksi päivystystuen muodossa ympäristönmuutosten aikana, avustamalla
etäyhteyden kautta tai jopa paikan päällä.

Puh. +358 9 2520 0700

Suojaa korvaamattoman

www.f-secure.fi
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F-Securen tukipalveluiden kokeneet teknisen tuen tiimit tarjoavat yrityksille kattavaa
tukea ja reagoivat nopeasti ja tehokkaasti kaikkiin häiriötilanteisiin.Saatavilla on erilaisia
tukipaketteja, joita voidaan mukauttaa yrityksen tarpeiden mukaan erilaisilla lisäyksillä,
joten tukitaso on aina kohdallaan.

F-Securen asiakaspalvelu ottaa tietoturvanne vakavasti ja sitoutuu antamaan parasta
mahdollista tukea yrityksenne koosta riippumatta. Pidämme huolen siitä, että saatte
parhaan mahdollisen hyödyn erinomaisista tuotteistamme, kaikkiin mahdollisiin ongelmiin
puututaan ja häiriötilanteet ratkaistaan nopeasti ja tehokkaasti.

Premium-tukipaketti tarjoaa kattavinta teknistä tukea. Jos tukipalveluilta odotetaan
huipputason saatavuutta, reagointia ja asiantuntemusta, Premium-tukipaketti vastaa
yrityksen tarpeisiin.

Eri pakettien vertailu:

Category

Service item

F-Securen asiakaspalvelu toimii maailmanlaajuisesti yhdeksällä eri kielellä, ja paikalliset
kumppanit tarjoavat tukea paikallisilla kielellä.

Standard

Advanced

Premium

Customer Support

Technical Support

Technical Support

Local business
hours

Local business
hours

Round-the-clock

Per request

Scheduled

Online Tools &
F-Secure Community
Contact level

Käytettävissänne ovat myös verkkotyökalut, kuten Health Check, Online Scanner
ja Easy Clean. Lisätietoja saatte F-Secure Community -verkkoyhteisöstä, tietoturvaasiantuntijoiden ja virustutkijoiden blogeista ja laadukkaista verkkoartikkeleista (Threat
Reports, Vulnerability Reports).

Palvelulupauksemme mukaisesti yrityksenne tukiyhteydenotot ohjataan kellon ympäri
ylempään palvelunhallintaan.
Premium-tuki on keskeytyksettä käytössänne, ja tukihenkilöinä ovat kokeneimmat teknisen
tuen osaajamme. Tukipyyntö kulkee nopeutetusti koko palveluketjussa palvelutason
mukaisesti, joten kiireellisiin tapauksiin vastataan alle tunnissa, ja saatte säännöllisiä
tilannepäivityksiä, kunnes ongelma on ratkaistu. Lupaamme nopeimman mahdollisimman
ratkaisun kaikissa häiriötilanteissa.

Online support form
Phone

Call back
Chat + Remote
eService
Management
Escalation
First response
Update interval

24/7
On best eﬀort

1h – 2h*

30min – 1h*

4h – 8h*

2h – 4h*

Resolution
Service Report +
Review

7 – 15
Business days*
Yearly

Quarterly

Malware removal
service
Upgrade consultation
* Times shown are for Priority 1 and Priority 2 incidents (P1 – P2)

Osa palveluista sisältyy pelkästään premium-pakettiin:
•

Saatte säännöllisesti yksityiskohtaisia palvelukatsauksia ja -raportteja, joissa on tietoja
häiriöistä, järjestelmänne tilasta ja tapahtumista sekä annetaan vinkkejä järjestelmän
vakautta, tietoturvaa ja suorituskykyä parantavista toimenpiteistä.

•

Päivityskonsultointi varmistaa, että kaikki F-Securen tietoturvaratkaisut ovat ajan
tasalla ja oikein määritetty, joten saatte lisenssiratkaisuista ja ostamistanne palveluista
parhaan mahdollisen hyödyn.

•

F-Securen eService-palvelun avulla voitte seurata häiriöiden käsittelyä verkossa
reaaliaikaisesti.

•

Haittaohjelmien poistopalvelu on kaikkein kokeneimpien teknisten osaajiemme
käsissä, joten vaarantuneet järjestelmät saadaan nopeasti ja mahdollisimman
turvallisesti taas käyttöön.

Advanced
Advanced-tukipaketissa on tarkkaan mietittyjä parannuksia perustukipalveluihin. Se sisältää
kaikkien Standard-paketin palveluiden lisäksi ominaisuuksia ja palveluita, joiden ansiosta
tuki toimii nopeammin, joustavammin ja kattavammin.
Advanced-tasolla yhteydenottonne ohjataan suoraan tekniseen tukeen tavanomaisten
käsittelyvaiheiden ohi, joten käsittely ja ongelmanratkaisu on nopeampaa.
Saatte tukitiimiltämme vuosittain yksityiskohtaisen palvelukatsauksen, jossa on tietoja
häiriöistä, järjestelmänne tilasta ja tapahtumista sekä annetaan vinkkejä järjestelmän
vakautta, tietoturvaa ja suorituskykyä parantavista toimenpiteistä.

