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Critical Solution Notification
เราจะแจ ้งให ้คุณทราบโดยทันทีเมือ
่ มีวธิ แ
ี ก ้ปั ญหา/
บทความทีส
่ ามารถใช ้งานกับปั ญหาทีส
่ ำ� คัญ คุณอาจ
จ�ำเป็ น ต ้องลงทะเบียนล่วงหน ้าเพือ
่ ให ้ได ้รับข ้อความแจ ้ง
ดังกล่าว
Component System Updates and
Feature Packs
การเข ้าถึง Component System enhancements,
updated releases, documentation updates และข ้อมูล
โดยย่อทีเ่ กีย
่ วข ้อง ซึง่ จัดหาให ้โดย Infor® เพือ
่ สนับสนุน
ลูกค ้าในการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ
Component System Patches and
Service Packs
คุณสามารถเข ้าถึง Component System Patches and
Service Packs ทีจ
่ ด
ั หาให ้โดย Infor เพือ
่ สนับสนุนลูกค ้า
่
ในการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ ซึงอาจรวมไปถึงการเข ้าถึงกา
รอัปเดตเกีย
่ วกับกฎหมายและข ้อบังคับพร ้อมทัง้ การแก ้ไข
ปั ญหาต่างๆ

ข ้อมูลเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของแผน
ดูข ้อมูลเปรียบเทียบแบบครบถ ้วนระหว่างแผน
สนับสนุน Xtreme ทัง้ สามประเภทของ Infor
ได ้ทีห
่ น ้า 3
การติดต่อผ่านโทรศัพท์
คุณสามารถติดต่อทีม support ของเราทางโทรศัพท์ใน
ระหว่างช่วงเวลาให ้บริการภายใต ้แผน support ของคุณ
Remote Access
เราสามารถเข ้าถึงโดยระบบการ remote เพือ
่ ช่วยแก ้ไข
ั ซ ้อน หรือเพือ
ปั ญหาทีซ
่ บ
่ ให ้การตอบสนองทีเ่ ร็วยิง่ ขึน
้ คุณ
่ มต่อที่
ต ้องให ้อนุญาตการเข ้าถึงโดยสมบูรณ์ ให ้การเชือ
จ�ำเป็ น และสามารถหารือเกีย
่ วกับปั ญหาของแผนสนับสนุน
ทีเ่ กิดขึน
้
การตอบกลับ Incident ทีร
่ ะบุ
ด ้วยเป้ าหมายในการตอบสนองต่อ incident ทีร่ ะบุของ
Infor คุณสามารถทราบได ้ว่าเราจะตอบกลับ support
incident ของคุณเมือ
่ ใด โดยพิจารณาจากความร ้ายแรง
ของเหตุการณ์ ผลิตภัณฑ์ และแผนสนับสนุนทีค
่ ณ
ุ เลือก

ไม่จำ
� กัด Incidents
คุณสามารถบันทึก Incidents ไว ้กับ Infor ได ้อย่างไม่
จ�ำกัด

การเรียงล�ำดับความส�ำคัญของ incidents
เราจะเรียงล�ำดับความส�ำคัญของ Support Incidents ของ
คุณตามความร ้ายแรง

Online Support ตลอดเวลา
Xtreme Support portal พร ้อมให ้บริการแก่คณ
ุ ทุก วัน
ตลอด 24 ชัว่ โมง เพือ
่ ให ้คุณสามารถบันทึก Incidents
ดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมปรับปรุง หรือค ้นหา
ข ้อมูลทีอ
่ ยูใ่ นฐานความรู ้

Support Incidents ทีร
่ น
ุ แรง*
การ Support ส�ำหรับปั ญหาความร ้ายแรงระดับที่ 1 ให ้
บริการหลังเวลาท�ำการ และจันทร์-ศุกร์ ตลอด 24 ชัว่ โมง

วิธก
ี ารให้ความช่วยเหลือ
เราจะช่วยตอบค�ำถามเกีย
่ วกับกระบวนการทัว่ ไปซึง่ อาจมี
ความเกีย
่ วข ้องกับ standard Infor component Systems
(ไม่ได ้แก ้ไข) ทีค
่ รอบคลุมภายใต ้ support plan ซึง่ อาจ
ั การท�ำงานของ
เกีย
่ วข ้องกับกระบวนการต่างๆ ฟั งก์ชน
ผลิตภัณฑ์หรือค�ำถามทีเ่ กีย
่ วกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ใน Component System ทัว่ ๆไปทีม
่ อ
ี ยู่ ความช่วยเหลือนี้
ไม่ครอบคลุมค�ำถามเกีย
่ วกับการติดตัง้ /การปรับใช ้ ซึง่ ต ้อง
ถามผ่าน consulting services ของ Infor
การเข้าถึงชุมชนออนไลน์
ชุมชนในทีน
่ ค
ี้ อ
ื เครือ
่ งมือการสร ้างเครือข่ายสังคมของ
่ สารกับและถามค�ำถามเพือ
Infor ทีช
่ ว่ ยให ้คุณสามารถสือ
่ น
ของคุณซึง่ อาจจะมี Component Systems, environment
configuration ของ Infor รวมถึงความท ้าท ้ายใน
อุตสาหกรรมเหมือนกับคุณ
การจัดเก็บข้อสรุป (Recorded Briefing)
ิ ธิในการเข ้าถึง sessionทีถ
คุณจะมีสท
่ ก
ู จัดเก็บไว ้บน Infor
support resources ซึง่ มีเนือ
้ หาเกีย
่ วกับหัวข ้อความสนใจ
ทัว่ ไป นอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังสามารถขอให ้ทาง Infor จัดเก็บข ้อ
สรุปในหัวข ้อทีค
่ ณ
ุ ต ้องการได ้

คุณลักษณะต่างๆของแผน
Xtreme Premium Support
ประกอบด ้วยคุณลักษณะข ้างต ้นทัง้ หมดของแผนสนับสนุน
Xtreme และสิง่ ต่อไปนี:้
สิง
่ ทีเ่ พิม
่ จาก Incident Support ทีร
่ น
ุ แรง*
support ส�ำหรับปั ญหาความรุนแรงระดับที่ 1 ให ้บริการ
หลังเวลาท�ำการ และทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง
การเรียงล�ำดับความส�ำคัญของแผน
เราจะเรียงล�ำดับความส�ำคัญของเหตุการณ์ support
incidents t ของคุณตาม ระดับ support plan ภายใต ้
กรอบความร ้ายแรง
Interactive Briefings
จัด session ผ่าน Webex ซึง่ มอบโอกาสให ้คุณ โต ้ตอบ
และถามค�ำถามเกีย
่ วกับ support resources ในหัวข ้อ
ความสนใจเฉพาะเรือ
่ ง

คุณลักษณะต่างๆ ของ Xtreme
Elite Support Plan
ประกอบด ้วยคุณลักษณะข ้างต ้นทัง้ หมดของ Xtreme
Support และ Xtreme Premium Support plans พร ้อม
ด ้วยสิง่ ต่างๆ ต่อไปนี:้
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Customer Success Manager ซึง
่ ได้รบ
ั มอบหมาย
ให้ดแ
ู ลคุณ
Customer Success Manager (CSM) ได ้รับมอบหมาย
ส�ำหรับคุณโดยเฉพาะ CSM จะโต ้ตอบโดยใช ้ทรัพยากรที่
ก�ำหนดทัง้ ทีบ
่ ริษัทของคุณและที่ Infor เพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่า
ปั ญหาด ้านการสนับสนุนจะได ้รับการแก ้ไข
Support Activity Reviews
จะมีการประชุมเพือ
่ การทบทวนตามปกติกบ
ั Customer
Success Manager ส�ำหรับแผน Elite ทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
ซึง่ ให ้รายละเอียดเกีย
่ วกับเหตุการณ์สนับสนุนของคุณ รวม
ถึงผู ้ที่ log incidents แต่ละ incidents และรายงานสรุป
incidents ทีม
่ ก
ี ารเปิ ดและปิ ดทัง้ หมด
โปรแกรมส�ำหรับผูท
้ ใี่ ช้งานก่อน
คุณจะได ้รับการพิจารณาในล�ำดับต ้นๆ เพือ
่ ให ้เข ้าร่วม
โปรแกรมเบต ้าของ Infor หรือ Early Adopter Program
หากจังหวะเวลาเหมาะสม สามารถท�ำตามเงือ
่ นไขที่
ก�ำหนด และ business environment requirements ที่
เหมาะสม ทัง้ นีอ
้ ยูภ
่ ายใต ้ดุลยพิจนิจของ Infor แต่เพียงผู ้
เดียว
สิทธิในการเข้าถึง Senior Level Support and
Development Resources
Customer Success Manager ของคุณจะประสานงานการ
ประชุมกับ Senior Level Support and Development
Resources ของ Infor
Infor Education Incentives
ลูกค ้า Elite จะได ้นับส่วนลดส�ำหรับบัตร Infor Campus
Card**
ความช่วยเหลือด้านการวางแผนอัปเดต
Infor support resource และ Customer Success
Manager ทีไ่ ด ้รับมอบหมายจะจัดการ update planก่อนท
างโทรศัพท์เพือ
่ แลกเปลีย
่ นความความคิดเห็นรวมถึง
อัพเดท ทบทวนประเด็นปั ญหา และพิจารณาถึงวิธก
ี าร
support
Special Events Support*
คุณสามารถขอรับการ support ส�ำหรับทุกระดับความร ้าย
แรงได ้หนึง่ วันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) ต่อปี จะมี
การมอบหมาย support resource ส�ำหรับคุณเพือ
่ ให ้ความ
ช่วยเหลือตามความจ�ำเป็ น ในการ supportทัง้ วันหยุดสุดสั
ปดาห์นัน
้ ๆ จ�ำเป็ นต ้องแจ ้งล่วงหน ้าสองสัปดาห์ และ
Customer Success Manager ทีไ่ ด ้รับมอบหมายจะเป็ นผู ้
จัดตาราง resource การ Support กิจกรรมพิเศษ มีเฉพาะ
ในผลิตภัณฑ์มาตรฐานและด�ำเนินการเป็ นภาษาอังกฤษ
เท่านัน
้ Special Events Support ไม่ใช่สงิ่ ทดแทนบริการ
ให ้ค�ำปรึกษาเมือ
่ ใช ้ผลิตภัณฑ์ Infor ต ้องใช ้ Special
Events Support ภายในระยะเวลาการสนับสนุนประจ�ำปี ท ี่
ใช ้งานได ้ และไม่สามารถใช ้ข ้ามปี ได ้

คุณลักษณะต่างๆ ของแผน Xtreme Support
ค�ำอธิบายเกีย
่ วกับการสนับสนุน Xtreme ต่อไปนีใ้ ช ้กับแผนสนับสนุน Xtreme แบบมาตรฐานทัง้ หมดที่ Infor น� ำ
เสนอในการด�ำเนินธุรกิจตามปกติในปั จจุบน
ั คุณลักษณะของการสนับสนุน Xtreme ทัง้ หมดทีใ่ ห ้รายละเอียดไว ้ด ้าน
ล่างจะได ้รับการจัดหาให ้โดยเป็ นไปตามนโยบายและกระบวนการปั จจุบน
ั ของ Infor

Updates

Xtreme

Xtreme Premium

Xtreme Elite

Critical Solution Notification
Component System Updates and Feature Packs
Component System Patches and Service Packs
Support Activity Reviews
Early Adopter Program

Support
Unlimited Incidents
Continuous Online Support
Telephone Access
Remote Access
Dedicated Customer Success Manager
Access to Senior Level Support and
Development Resources

Responsiveness
Defined Incident Response
Priority Incident Queuing
Critical Incident Support*
Extended Critical Incident Support*
Priority Plan Queuing

Knowledge Sharing
How-to Assistance
Online Communities
Recorded Briefings
Interactive Briefings
Infor Education Incentives**

Resource Planning
Update Planning Assistance
Special Events Support*

*not available for some products
**as determined in Infor’s sole discretion
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641 Avenue of the Americas
New York, NY 10011
800-260-2640
infor.com

อินฟอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
500 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ยูนต
ิ ที่
้ 15 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน
1,2,4 ชัน
กรุงเทพฯ 10330
Tel: +66 (0) 2569839
Fax: +66 (0) 2569838
Thailand

เกีย
่ วกับ อินฟอร์
อินฟอร์ท�ำให ้วิธก
ี ารเผยแพร่และเปิ ดรับข ้อมูลในองค์กรถูกเปลีย
่ นแปลงตัง้ แต่ระดับพืน
้ ฐาน ช่วยให ้ลูกค ้ากว่า 73,000 รายใน 200 ประเทศจัดการกับ
ระบบปฏิบต
ั งิ านได ้ดีขน
ึ้ ขับเคลือ
่ นองค์กรให ้เติบโต พร ้อมทัง้ ช่วยให ้องค์กรสามารถปรับตัวกับการเปลีย
่ นแปลงทางธุรกิจได ้อย่างรวดเร็ว ศึกษาข ้อมูล
เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับอินฟอร์ทาง www.infor.com.
ื้
ลิขสิทธิ์ © 2015 Infor สงวนลิขสิทธิ์ เอกสารนีพ
้ ร ้อมทัง้ แผนสนับสนุน Xtreme และคุณลักษณะต่างๆ ตามทีไ่ ด ้อธิบายไว ้ในทีน
่ อ
ี้ าจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่จ�ำเป็ นต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ส�ำหรับลูกค ้าทีซ
่ อ
แผนสนับสนุนแบบรายปี คุณลักษณะต่างๆ ของแผนซึง่ ลูกค ้าดังกล่าวสามารถใช ้งานได ้ภายใต ้แผนสนับสนุน Xtreme ทีเ่ กีย
่ วข ้องจะไม่ลดน ้อยลงในระหว่างทีอ
่ ยูใ่ นช่วงระยะเวลาของแผนสนับสนุนนัน
้ ๆ คุณลักษณะ
ของแผนทัง้ หมดทีใ่ ห ้รายละเอียดเอาไว ้ด ้านบนสามารถใช ้งานได ้กับระบบส่วนประกอบบางระบบเท่านัน
้
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