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Zjednodušte si spravovanie
IT podpory pomocou služieb
IBM Technology Support
Služby

Zákazníci, ktorí využívajú služby podpory IBM Multivendor, získavajú výhody, ako napríklad:
až

20%

skrátenie času stráveného
podporou hardvéru

až

až

až

20%

+2,5 roka

25%

skrátenie času pri
spravovaní vzťahov s
dodávateľmi

dodatočná životnosť
zariadení od viacerých
dodávateľov

úspora nákladov na
riadenie IT podpory

Integrované hardvérové a softvérové služby podpory od IBM sú navrhnuté tak, aby vaše systémy od viacerých dodávateľov
boli nepretržite v prevádzke. Naše riešenia IT podpory sú podporené dôveryhodnými odbornými znalosťami o
produktoch, globálnou infraštruktúrou podpory s tisíckami vysoko vyškolených technikov podpory, vybavených umelou
inteligenciou WATSON Agent Assist a možnosťou využívať databázu riešenia problémov, ktorá zahŕňa naše poznatky
získané v priebehu rokov počas poskytovania podpory vo všetkých priemyselných odvetviach. Snažíme sa byť vaším
strategickým technologickým partnerom a pomôžeme vám zmeniť spôsob vašej práce.
IBM vám prináša najvýkonnejšiu IT infraštruktúru na svete s inovatívnymi technológiami vrátane:
Rozšírená realita
Umožňuje terénnym
technikom alebo
klientom vykonávať
komplexnú diagnostiku
alebo opravy kedykoľvek
počas dňa, kdekoľvek na
svete.
Prediktívna údržba
Služby prediktívnej
údržby IBM poskytujú
proaktívnu a reaktívnu IT
podporu, takže môžete
zmierniť potenciálne
problémy skôr, ako dôjde
k zlyhaniu.

BlockChain (Blokchain)
ponúka základ pre
dôveryhodnú spoluprácu
v celom systéme technickej
podpory zodpovedného za
zefektívnenie,
štandardizáciu,
automatizáciu a
overovanie s menším
ľudským zásahom a
chybami a za väčšiu
viditeľnosť,
vysledovateľnosť,
škálovateľnosť a
zodpovednosť.

Kognitívny
virtuálny asistent
Využite technológiu IBM
Watson, ktorá pomôže
pracovníkom technickej
podpory nájsť tú správnu
odpoveď a pomôže
užívateľom rýchlejšie riešiť
problémy.

Portál štatistiky klienta
(Client Insights Portal)
Predstavuje kognitívnu
inteligenciu a analytickú
stratégiu, ktorá umožňuje
našim klientom zlepšiť
dostupnosť a efektívnosť
ich podnikania.

Technická podpora
(Technical Support
Appliance)
inteligentný a presný
pohľad na váš inventár
od rôznych výrobcov,
TSA automatizuje
identifikáciu zariadenia a
umožňuje analýzu
a odporúča typ podpory.

IBM ponúka profesionálny spoločný zdroj podpory naprieč celým IT prostredím, pre prakticky všetok hardvér a softvér,
vrátane Open Source Software. Náš model integrovanej technologickej podpory vám umožňuje zefektívniť výdavky na
podporu IT a znížiť prevádzkové náklady až o 25 % a to infúziou našich ľudí / procesov/ technológií do vášho ekosystému.
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Servre
IBM
Cisco
Dell / EMC
Fujitsu
HPE
Lenovo
SUN / Oracle

Datacentrá
Ibm
Dell / EMC
Hitachi
HPE
Netapp
SUN / Oracle

Sieťové prvky a
komponenty
Brocade
Checkpoint
Cisco
Citrix
F5
Fortinet
Juniper
Palo Alto
Riverbed

Pracovníci
IT podpory spoločnosti IBM poskytujú
podporu
pre viac ako 30 000 IT zariadení naprieč
všetkými výrobcami. V prípade otázok, sme tu pre Vás.

Softvér tretích strán vrátane
- proaktívnej podpory pre x86
(Windows)
- podpory a predplatného pre
VMWare
- Komplexného riešenia
podpory pre váš ekosystém
Open Source Software

