รายละเอียดการบริการ
Dell ProSupport Plus
บทแนะนําขอตกลงบริการของคุณ
Dell มีความยินดีที่จะนําเสนอบริการ Dell ProSupport (“บริการ”) สําหรับเซิรฟเวอร อุปกรณเครือขายระบบจัดเก็บขอมูล
และระบบพื้นฐานการจําลองเสมือนจริง (“ผลิตภัณฑที่สนับสนุน”) ตามคํานิยามดานลาง ซึ่งสอดคลองกับรายละเอียดการบริการนี้
(“รายละเอียดการบริการ”) นอกจากคุณสมบัติตางๆ ที่จะกลาวตอไปนี้แลว บริการนี้ยังเสนอทางเลือกการสนับสนุนทางเทคนิค
(โทรศัพท อินเตอรเน็ต ฯลฯ) การบริหารจัดการบัญชี การบํารุงรักษาและบริการ ชิ้นสวน และบริการดานแรงงานตางๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อซอมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นสวนที่เสียหายเพื่อใหผลิตภัณฑสามารถใชงานไดตามปกติในระยะเวลาการบริการที่บังคับใช
กับผลิตภัณฑที่สนับสนุนของลูกคา (“กรณีที่ตรงตามหลักเกณฑ”)

ขอบเขตของขอตกลงบริการ
คุณสมบัติของบริการของคุณ (หรือขั้นตอนการบริการหลัก ) ไดแก:
•

การเขาถึงทางโทรศัพทตลอดยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงทุกวัน เปนเวลาเจ็ด (7) วันตอสัปดาห (รวมวันหยุด) 1
เพื่อติดตอศูนยผูเชี่ยวชาญระดับโลกของ Dell ซึ่งใหบริการโดยวิศวกร ProSupport
ระดับอาวุโสเพื่อใหชวยเหลือในการแกไขปญหาฮารดแวรหรือซอฟตแวร

•

บริการจัดสงชางเทคนิคและ/หรือชิ้นสวนอะไหลถึงสถานที่ทํางานของลูกคา
(ตามความจําเปนและตามระดับของบริการที่ซื้อ)
เพื่อซอมแซมและแกไขปญหาที่จําเปนเพื่อเยียวยากรณีที่ตรงตามหลักเกณฑ

•

ความชวยเหลือในการแกไขปญหาจากระยะไกลสําหรับปญหาดานการสนับสนุนทั่วไป เมื่อสามารถใหบริการได
และดวยความยินยอมของลูกคา ซึ่งชางเทคนิคของ Dell จะเชื่อมตอกับระบบของคุณโดยตรง
ผานการเชื่อมตอทางอินเทอรเน็ตที่ปลอดภัยเพื่อแกไขปญหาไดเร็วขึ้น

•

มีบริการแกไขปญหา ณ สถานที่ปฏิบัติงานในกรณีที่ Dell
ตรวจสอบปญหาและพิจารณแลววาตองมีการบริการสนับสนุนภาคสนามเพื่อวินิจฉัยปญหาเพิ่มเติม

•

บริการสนับสนุนสําหรับแอพพลิเคชั่นเซิรฟเวอรบางชนิด เชน Microsoft Small Business Server และ
แอพพลิเคชัน
่ ซอฟตแวร V-Sphere, Hyper V และ XenServer
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนซอฟตแวรและชื่อซอฟตแวรที่มีสิทธิ์รับบริการ โปรดดูที่หนา
การแกไขปญหาแอพพลิเคชั่นและระบบปฏิบัติการ ของ Dell หรือสอบถามนักวิเคราะหการสนับสนุนทางเทคนิค

0

รายการที่รวม

1

รายการที่ไมไดรวม

ระบบปฏิบัติการองคกรแบบ OEM ของ Dell
และแอพพลิเคชั่น

การสนับสนุนซอฟตแวรที่ไมผานการตรวจสอบและทดสอบโดย
Dell กับระบบของคุณ

ความชวยเหลือดาน“การเริ่มตน” สําหรับ “วิธีใช”
แบบงาย
หรือคําถามเกี่ยวกับคําจํากัดความของคุณลักษณะ

ความชวยเหลือเกี่ยวกับการติดตั้งแบบทีละขั้นตอน
การติดตั้งใหม หรือการกําหนดคา

ความชวยเหลือดานแพทชและ OS Hot-fix

ความชวยเหลือดานประสิทธิภาพOS หรือการดูแลระบบ

ความพรอมในการใหบริการแตกตางกันในแตละประเทศ
ลูกคาและชองทางการจัดจําหนายสําหรับบริษัทหุนสวนของDell ควรติดตอตัวแทนฝายขายเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม
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•

การเขาถึงฟอรั่มการสนับสนุนออนไลนตลอดยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงทุกวัน เปนเวลาเจ็ด (7) วันตอสัปดาห

•

การเขาถึงศูนยควบคุมระดับสากล ซึ่งจะชวยจัดการสถานการณที่สําคัญในสภาพการทํางานของลูกคา
ตรวจสอบการจัดสงกําลังคนสําหรับ “Mission Critical” ในสถานที่ทํางานทั้งหมด
และมีการประสานงานและการสื่อสารดานการจัดการวิกฤติการณเชิงรุกระหวางเหตุการณตางๆ เชน ภัยธรรมชาติ

•

การเขาถึง Dell SupportAssist ที่ใชเพื่อตรวจสอบ แจงเตือน และจัดเก็บขอมูลสําหรับระบบที่มีสิทธิ์รับบริการตามสัญญา
ProSupport Plus โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ DellSupport Assist

•

การเขาถึงบริการผูจัดการการสนับสนุนทางเทคนิคโดยเฉพาะสําหรับบัญชีลูกคา (TAM) จาก Dell
โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริการผูจัดการการสนับสนุนทางเทคนิคโดยเฉพาะสําหรับบัญชีลูกคาจาก Dell ไดที่สวน
บริการผูจัดการการสนับสนุนทางเทคนิคโดยเฉพาะสําหรับบัญชีลูกคา ProSupport จาก Dell ดานลางนี้

•

การจัดการดานการยกระดับเพื่อใหบริการจุดติดตอแบบรวมศูนยสําหรับการจัดการกรณี การยกระดับ
และสถานะของกรณีภายในขอบเขตของบริการนี้

•

รายงานประจําเดือนซึ่งจัดทําและนําสงตลอดระยะเวลาสัญญาบริการสนับสนุนดวยระบบที่มีประสิทธิภาพและไดรับการรับร
อง โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานประจําเดือนไดที่ การรายงานประจําเดือนของ ProSupport Plus

•

การบํารุงรักษาระบบ การใชการอัพเดตเพื่อมอบสิทธิ์ใหระบบตามตองการ
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบํารุงรักษาระบบไดที่ การบํารุงรักษาระบบ ProSupport Plus

•

บริการในทองถิ่นทั้งหมดจะใหบริการโดยผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Dell

บริการที่ไมรวม
•

ความชวยเหลือดานการดูแลระบบ

•

กิจกรรมตางๆ เชน การติดตั้ง การถอนการติดตั้ง การเปลี่ยนสถานที่ การชวยเหลือในการฝกอบรม
การดูแลระบบจากระยะไกล หรือกิจกรรมหรือบริการที่ไมไดระบุไวอยางชัดแจงในคําอธิบายนี้

•

อุปกรณจายไฟ การทดแทนสื่อ อุปกรณสําหรับการดําเนินการ อุปกรณตกแตงหรืออะไหล เชน แบตเตอรี่ โครง
และฝาครอบ หรืออุปกรณสนับสนุนอื่นๆ

•

การสนับสนุนผลิตภัณฑจากผูผลิตรายอื่นโดยตรงหรือบริการชวยเหลือแบบรวมมือกันสําหรับรุนที่ยังไมมีการสนับสนุนใน
ขณะนี้โดยผูผลิต ผูข
 าย หรือหุนสวน

•

การสนับสนุนสําหรับอุปกรณที่เกิดความเสียหายเนื่องจากสาเหตุที่อยูนอกเหนือความควบคุม (เชน แตไมจํากัดเพียง ฟาผา
น้ําทวม พายุทอรนาโด แผนดินไหว และเฮอรริเคน) การใชงานผิดวัตถุประสงค อุบัติเหตุ
การใชในทางผิดสําหรับผลิตภัณฑหรือองคประกอบที่สนับสนุน (เชน แตไมจํากัดเพียง การใชแรงดันไฟฟาผิดระดับ
การใชฟวสผิด การใชอุปกรณหรืออุปกรณเสริมที่เขากันไมได การระบายอากาศไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ
หรือการไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงาน) การดัดแปลง สภาพแวดลอมทางกายภาพทีไ
่ มเหมาะสม
การบํารุงรักษาที่ไมถูกตองโดยลูกคา (หรือตัวแทนของลูกคา)
การเคลื่อนยายผลิตภัณฑที่สนับสนุนดวยวิธีการที่ไมตรงกับที่กําหนดไว
การถอดหรือแกไขอุปกรณหรือสวนของฉลากกํากับ หรือการทํางานผิดพลาดที่เกิดจากผลิตภัณฑที่ Dell
ไมมีสวนรับผิดชอบ

•

การกําจัดสปายแวร/ไวรัส

•

การบํารุงรักษาการอัพเกรดซอฟตแวรในระบบปฏิบัติการหรือไฮเปอรไวเซอร

•

บริการสํารองขอมูล

•

ระบบไรสายขั้นสูง การติดตั้งแบบเครือขายหรือระยะไกล การตั้งคา การเพิ่มประสิทธิภาพ และการกําหนดคาแอปพลิเคชัน
ที่นอกเหนือจากที่ไดระบุไวในคําอธิบายบริการนี้
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•

การเขียนสคริปต การเขียนโปรแกรม การออกแบบ/การใชงานฐานขอมูล การพัฒนาเว็บ หรือการคอมไพลเคอรเนลใหม

•

การซอมแซมความเสียหายหรือขอบกพรองของผลิตภัณฑที่สนับสนุน ซึง่ มีผลตอความสวยงามเพียงอยางเดียว
และไมมีผลตอการทํางานของเครื่อง

•

การซอมแซมที่จําเปนเนื่องจากปญหาดานซอฟตแวร หรือผลที่เกิดจากการปรับแตง ปรับ
หรือการซอมแซมจากบุคลากรที่ไมใชเจาหนาที่จาก Dell ผูคาปลีกอยางเปนทางการของ Dell
หรือผูใหบริการอยางเปนทางการ หรือโดยลูกคาที่ใชอะไหลที่ลูกคาสามารถเปลี่ยนทดแทนไดเอง (CSR)

•

การใหบริการสนับสนุนในกรณีที่ลูกคาใชบริการในทางที่ผิด หาก Dell
มีเหตุสงสัยวาลูกคาไดใชสิทธิ์การรับการบริการในทางที่ผิด Dell
ขอสงวนสิทธิ์ในการทําการสอบสวนการใชบริการของลูกคา
และการระงับหรือยกเลิกบริการของลูกคาหากจําเปนโดยสอดคลองกับขอกําหนดของรายละเอียดการบริการ Dell
จะตรวจสอบขอมูลทั้งหมดที่มีวาลูกคาไดมีการใชสัญญาโดยผิดจุดประสงคหรือไม (รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเพียง
การขอบริการเพื่อซอมแซม และ/หรือ เปลี่ยนชิ้นสวนเกินอัตราความเสียหายมาตรฐาน)
ลูกคายินยอมที่จะใหความรวมมือกับ Dell อยางเต็มที่ในกรณีที่มีการสอบสวนการใชบริการของลูกคา
และการที่ลูกคาใชสัญญาโดยผิดจุดประสงคจะถือเปนการฝาฝนขอตกลงในสัญญาฉบับนี้ (ตามที่ระบุไวดานลาง)
และถือวาลูกคาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดที่ระบุไวในรายละเอียดการบริการฉบับนี้

ขอจํากัดในการใหความคุมครองฮารดแวร:
อาจมีขอจํากัดของการคุมครองฮารดแวรเพิ่มเติมและอาจมีการขยายการใหบริการขอจํากัดของฮารดแวรเหลานี้โดยมีคาใชจายเพิ่มเ
ติม โปรดดู www.Dell.com/Warranty สําหรับขอมูลการรับประกันลาสุด
หรือติดตอนักวิเคราะหที่ใหการสนับสนุนดานเทคนิคสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑที่สนับสนุนหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑที่สนับสนุนที่มีการรับประกันตลอดการใชงานแบบจํากัดจะไดรับการซอมบํารุง
โดย Dell ตามคําอธิบายบริการนี้ตลอดระยะเวลาที่อยูในสัญญาบริการของ Dell ProSupport Plus
หลังจากหมดระยะเวลาสัญญาบริการของ Dell ProSupport Plus
กรณีการสนับสนุนที่ตรงตามหลักเกณฑที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นซึ่งเกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่สนับสนุนหรือสวนประกอบที่มีการรับประกัน
ตลอดการใชงานแบบจํากัดจะไดรับการซอมบํารุงตามสัญญาบริการฮารดแวรขั้นพื้นฐานของ Dell ซึ่งสามารถดูไดที่
http://www.dell.com/ServiceContracts/global

วิธีติดตอ Dell เมื่อคุณตองการใชบริการ
โครงการสนับสนุน Dell TechDirect Self-Dispatch:

สําหรับลูกคาที่ลงทะเบียนใน Warranty Parts Direct, Fast-Track Dispatch, Technician Direct Program
หรือ Dell TechDirect
กรณีที่ตรงตามหลักเกณฑจะไดรับการบริการโดยชางเทคนิคสําหรับลูกคาที่ไดรับการรับรอง
ผานการสงคําขอบริการไปยังเว็บไซตการจัดสงดวยตนเองหรือคิวทางโทรศัพทสําหรับภูมิภาคของคุณ

ออนไลน การแชท และการสนับสนุนทางอีเมล:

สามารถเขาถึงเว็บไซต การสนทนา และบริการสนับสนุนทางอีเมลของ Dell ProSupport ไดที่ www.Support.Dell.com

คําขอการสนับสนุนทางโทรศัพท:

ใหบริการยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงทุกวัน ตลอดเจ็ด (7) วันตอสัปดาห (ไมเวนวันหยุด)
ความพรอมในการใหบริการอาจแตกตางกันไปสําหรับภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
และอาจจํากัดเฉพาะการทํางานที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย
โปรดติดตอตัวแทนฝายขายหรือนักวิเคราะหการสนับสนุนดานเทคนิคเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงของคุณ

Dell ProSupport Plus Service Description v1.0 April 2013

Page 3

ขั้นตอนที่หนึ่ง: โทรเพื่อขอความชวยเหลือ

สําหรับคําขอการสนับสนุนทางโทรศัพท โปรดติดตอศูนยสนับสนุนของ Dell ProSupport Plus
ประจําภูมิภาคของคุณเพื่อพูดคุยกับนักวิเคราะหที่ใหการสนับสนุนทางเทคนิค สามารถดูหมายเลขโทรศัพทตางๆ
ของภูมิภาคไดท:ี่
www.Dell.com/ProSupport/RegionalContacts
การโทรจากตําแหนงที่สามารถเขาถึงผลิตภัณฑที่สนับสนุนได
ใหหมายเลขซีเรียลของแท็กบริการ (ตามคํานิยามดานลาง) และขอมูลอื่นๆ ตามที่นักวิเคราะหรองขอ
นักวิเคราะหจะตรวจสอบผลิตภัณฑที่สนับสนุนของลูกคา บริการที่ใชงานได และระดับการตอบกลับ
และยืนยันการหมดอายุของบริการ

•

•
•

ขั้นตอนที่สอง: ชวยเหลือดวยการแกไขปญหาทางโทรศัพท

เมื่อรองขอความชวยเหลือ โปรดระบุขอความแสดงขอผิดพลาดที่ไดรับ และระบุวาขอผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อใด
กิจกรรมใดดําเนินการอยูกอนเกิดขอความแสดงขอผิดพลาด และขั้นตอนใดที่คุณไดดําเนินการไปแลวเพื่อแกไขปญหา
นักวิเคราะหจะทํางานรวมกับคุณตลอดขั้นตอนการแกไขปญหาเพื่อชวยวินิจฉัยปญหาดังกลาว
ถาตองมีการจัดสงชางซอมบํารุงไปยังสถานที่ทํางาน นักวิเคราะหจะใหคําแนะนําเพิ่มเติม

•
•
•

ระดับความรายแรง
ระดับความรายแรงจะไดรับการระบุไวในกรณีที่ตรงตามหลักเกณฑตามตารางดานลาง สถานะ “ความรายแรงระดับที่ 1”
เปนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกคาซื้อบริการเสริมการตอบสนองอยางรวดเร็ว “Mission Critical” ของ Dell ProSupport Plus

ระดับความรายแรงและการตอบกลับของDell สําหรับผลิตภัณฑที่ซื้อโดยมีบริการเสริม“Mission Critical”
ความรายแรง

สภาพการทํางาน

การตอบกลับของ Dell

บทบาทของลูกคา

1

สูญเสียฟงกชันการทํางานทางธุ
รกิจที่สําคัญทั้งหมด
ตองการการตอบกลับในทันที

การตอบกลับแบบฉุกเฉินคูกับการแกไขป
ญหาทางโทรศัพทในทันที
การเขาควบคุมโดยผูจัดการการสนับสนุน
ทางเทคนิคอยางรวดเร็ว

ใหบริการตลอดยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง/วัน
โดยบุคลากร/ทรัพยากรที่เหมาะสมที่พรอมใ
หบริการตลอดเจ็ด (7) วัน/สัปดาห
เพื่อใหการสนับสนุนการแกไขปญหา
ฝายบริหารระดับสูงของแตละสถานที่ทํางาน
ควรไดรับแจงและมีสวนรวม

2

มีการหลีกเลี่ยงหรือแกไขปญหา
ที่มีผลกระทบสูงแตสามารถดําเ
นินการทันที
ไมมีการจัดสรรทรัพยากรของลู
กคาตลอดยี่สิบสี่ (24)
ชั่วโมง/วัน เจ็ด (7) วัน/สัปดาห
เพื่อชวย Dell
ในการตอบกลับได

การแกไขปญหาทางโทรศัพทในทันที
การเขาควบคุมโดยผูจัดการการยกระดับ
หากไมสามารถระบุการวินจ
ิ ฉัยจากระยะ
ไกลไดภายในเวลาการติดตอ 90 นาที
การจัดสงอะไหล/กําลังคนเมื่อจําเปนหลัง
จากการแกไขปญหาทางโทรศัพทและกา
รวินิจฉัย

จัดเตรียมบุคลากรและทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่
อคงการสื่อสารและการดําเนินงานใหตอเนื่อง
ฝายบริหารระดับสูงของสถานที่ทํางานไดรับ
แจงและมีสว
 นรวม

3

ผลกระทบทางธุรกิจเพียงเล็กนอย การแกไขปญหาทางโทรศัพท
จัดสงอะไหล/กําลังคนหลังจากการแกไข
ปญหาทางโทรศัพทและการวินิจฉัย
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ระดับความรายแรงและการตอบกลับของDell สําหรับผลิตภัณฑที่ซื้อโดยมีวันทําการถัดไป
ความรายแรง

สภาพการทํางาน

การตอบกลับของ Dell

บทบาทของลูกคา

2

มีการหลีกเลี่ยงหรือแกไขปญหา
ที่มีผลกระทบสูงแตสามารถดําเนิ
นการทันที
ไมมีการจัดสรรทรัพยากรของลูก
คาตลอดยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง/วัน
เจ็ด (7) วัน/สัปดาห เพื่อชวย
Dell ในการตอบกลับได

การแกไขปญหาทางโทรศัพทโดยทันที
การเขาควบคุมโดยผูจัดการการยกระดับ
หากไมสามารถระบุการวินจ
ิ ฉัยจากระยะ
ไกลไดภายในเวลาการติดตอ 90 นาที
การจัดสงอะไหล/แรงงานหลังจากการวิ
นิจฉัยและแกไขปญหาทางโทรศัพท

จัดเตรียมบุคลากรและทรัพยากรที่เหมาะสมเพื
อคงการสื่อสารและการดําเนินงานใหตอเนื่อง
ฝายบริหารระดับสูงของสถานที่ทํางานไดรั
บแจงและมีสว
 นรวม

3

ผลกระทบทางธุรกิจเพียงเล็กนอย

แกไขปญหาทางโทรศัพท
จัดสงชิ้นสวน/แรงงาน
แกไขปญหาทางโทรศัพทและวินิจฉัยป
ญหา

ใหขอมูลเกี่ยวกับจุดการติดตอสําหรับปญห
าและการตอบกลับคําขอของ Dell
ภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง

ตัวเลือกการใหบริการในสถานที่ทํางาน
ตัวเลือกการตอบกลับในสถานที่ทํางานจะแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของบริการที่ซื้อไว
และบริการเสริมเพิ่มความเร็วการตอบสนอง “Mission Critical” ที่ไดซื้อกับ Dell ProSupport Plus ถาคุณซื้อ ProSupport Plus
พรอมกับระดับการตอบกลับบริการสนับสนุนในสถานที่ทํางาน
ใบแจงหนี้ของคุณจะระบุระดับการตอบกลับบริการในสถานที่ทํางานที่ใชได ซึ่งจะสอดคลองกับตารางดานลางนี้
หากเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีในรายละเอียดการบริการ Dell
จะจัดสงชางซอมบํารุงไปยังสถานที่ทํางานของลูกคาเมื่อเกิดกรณีที่ตรงตามหลักเกณฑตามความจําเปนและตามที่อางถึงในระดับควา
มรายแรง และตารางการตอบกลับในสถานที่ทํางานที่ระบุไวดานลาง
ถาลูกคาหรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจของลูกคาไมอยูในสถานที่ทํางานเมื่อชางซอมบํารุงไปถึง
ชางซอมบํารุงจะไมสามารถซอมผลิตภัณฑที่สนับสนุนได ชางเทคนิคจะใหบัตรไวเพื่อแจงใหลูกคาทราบวาชางไดไปถึงสถานที่
และพยายามที่จะติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรืออีเมลแลว ลูกคาอาจเสียคาใชจายเพิ่มเติมสําหรับการโทรเรียกบริการติดตาม

การตอบกลับในสถานที่ทํางานของDell ProSupport Plusซึ่งมีบริการที่ปรับปรุงประสิทธิภาพ
Mission Critical
เมื่อซื้อบริการนี้รวมกับบริการ “Mission Critical” จะชวยใหเวลาตอบกลับรวดเร็วขึ้น Dell
อาจใชกระบวนการในสถานการณฉุกเฉิน (“สถานการณฉุกเฉิน”) สําหรับปญหาที่มีระดับความรายแรงระดับที่หนึ่ง (1)
และจัดสงบริการฉุกเฉินตามที่จําเปน 2
1

2 การตอบกลั บแบบฉุ กเฉิ นสํ าหรั บความร ายแรงของMission Critical ระดับที่ 1:ผลิตภัณฑที่สนับสนุนที่มีทั้ง Dell ProSupport และ Dell ProSupport Plus
พรอมดวยบริการ Mission Critical Speed ที่มีการตอบกลับอยางรวดเร็วในสถานที่ปฏิบัติงานภายในสอง (2) ชั่วโมง หรือสี่ (4)
ชั่วโมงจะมีการจัดสงเจาหนาที่เทคนิคไปยังสถานที่ปฏิบัติงาน หากจําเปน ควบคูไ
 ปกับการแกไขปญหาทางโทรศัพท หลังจากระบุปญหาไดดังนี้แลว นักวิเคราะหของ Dell
จะตัดสินใจวาปญหาดังกลาวจะตองมีการจัดสงอะไหลหรือไม
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ประเภทของ
การตอบกลับในสถาน
ที่ทํางาน
การตอบกลับในสถานที่
ทํางานแบบ 2
ชั่วโมงดวยบริการซอม
บํารุง 6 ชั่วโมง

บริการในสถานที่ทํางาน
แบบ 4 ชั่วโมง

บริการในสถานที่ปฏิบัติง
านแบบ 8 ชั่วโมง

3

เวลาการตอบกลับในสถานที่

ขอจํากัด/ขอกําหนดพิเศษ

ทํางาน 3
2

ชางเทคนิคควรถึงสถานที่ทํางานภ •
ายใน 2
ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นการแกไข
•
ปญหาทางโทรศัพท
และซอมฮารดแวรใหไดภายใน
6 ชั่วโมงหลังจากมีการสงคนออกไป •

โดยทั่วไปแลว
ชางเทคนิคควรไปถึงสถานที่ทํางา
นภายในเวลา 4 ชั่วโมง
หลังจากเสร็จสิ้นการแกไขปญหาท
างโทรศัพท

โดยทั่วไปแลวชางเทคนิคจะมาถึง
สถานที่ปฏิบัติงานภายใน 8
ชั่วโมงหลังจากการแกไขทางปญห
าทางโทรศัพทแลว

พรอมใหบริการตลอดเจ็ด (7) วันตอสัปดาห ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงตอวัน รวมวันหยุด
พรอมใหบริการภายในตําแหนงการตอบกลับในระยะเวลาสอง (2)
ชั่วโมงตามที่ระบุไว
สามารถใชบริการไดกับผลิตภัณฑที่สนับสนุนเปนบางรุนเทานั้น

•

ที่เก็บอะไหลแบบ 2 ชั่วโมงใชสําหรับจัดเก็บสวนประกอบสําหรับ
“Mission Critical” ของผลิตภัณฑที่สนับสนุน ดังที่ระบุไวโดย Dell
อะไหลสําหรับงานที่ไมใช “Mission Critical”
อาจจัดสงโดยใชเวลาขามคืน

•

การตอบกลับแบบฉุกเฉินคูกับการแกไขปญหาสําหรับปญหาที่ระบุไวใน
สถานะระดับความรายแรงของ Mission Critical ระดับที่ 1

•

พรอมใหบริการตลอดเจ็ด (7) วันตอสัปดาห ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงตอวัน รวมวันหยุด

•

พรอมใหบริการภายในตําแหนงการตอบกลับในระยะเวลาสี่ (4)
ชั่วโมงตามที่ระบุไว

•

สามารถใชบริการไดกับผลิตภัณฑที่สนับสนุนเปนบางรุนเทานั้น

•

ที่เก็บอะไหลแบบ 4 ชั่วโมงใชสําหรับจัดเก็บสวนประกอบสําหรับ
“Mission Critical” ของผลิตภัณฑที่สนับสนุน ดังที่ระบุไวโดย Dell
อะไหลสําหรับงานที่ไมใช “Mission Critical”
อาจจัดสงโดยใชเวลาขามคืน

•

การตอบกลับแบบฉุกเฉินคูกับการแกไขปญหาสําหรับปญหาที่ระบุไวใน
สถานะระดับความรายแรงของ Mission Critical ระดับที่ 1

•

พรอมใหบริการตลอดเจ็ด (7) วันตอสัปดาห ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงตอวัน รวมวันหยุด

•

พรอมใหบริการภายในตําแหนงการตอบกลับในระยะเวลาแปด
(8) ชั่วโมงตามที่ระบุไว

•

สามารถใชบริการไดกับผลิตภัณฑที่สนับสนุนเปนบางรุนเทานั้น

•

อะไหลสําหรับงานที่ไมใช “Mission Critical”
อาจจัดสงโดยใชเวลาขามคืน

•

การตอบกลับแบบฉุกเฉินคูกับการแกไขปญหาสําหรับปญหาที่ระบุไวใน
สถานะระดับความรายแรงของ Mission Critical ระดับที่ 1

เวลาตอบกลับบางชวงอาจไมมใ
ี หบริการในบางประเทศและบางสถานที่ โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากตัวแทนฝายขายของทาน
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การตอบสนองบริการ Dell ProSupport Plus ณ สถานที่ปฏิบัติงานในวันทําการถัดไป
ประเภทของ
การตอบกลับในสถาน
ที่ทํางาน

เวลาการตอบกลับในสถานที่
4
ทํางาน

บริการการตอบกลับในส
ถานทีท
่ าํ งานในวันทํากา
รถัดไป

หลังจากการแกไขปญหาทางโท
รศัพทและการวินิจฉัย
ชางเทคนิคจะถูกสงออกไปที่สถา
นที่ทํางานในวันทําการถัดไป

ขอจํากัด/ขอกําหนดพิเศษ

•

พรอมใหบริการหา (5) วันตอสัปดาห สิบ (10) ชั่วโมงตอวัน - ยกเวน
วันหยุด

•

สายที่โทรเขามาที่ศูนยผูเชี่ยวชาญของ Dell หลัง 17:00 น. 4
ตามเวลาในทองถิ่นของลูกคา (วันจันทร - วันศุกร)
และ/หรือการจัดสงคนที่ Dell ไดรับเรื่องหลังจากเวลาดังกลาว
อาจทําใหตองเพิ่มจํานวนวันที่ชางซอมบํารุงจะไปถึงที่อยูของลูกคา

•

สามารถใชบริการดวยผลิตภัณฑรุนที่สนับสนุนเทานั้น

3

สําหรับตัวเลือกบริการการตอบกลับในสถานที่ทํางานอื่นๆทั้งหมด:
หลังจากเสร็จสิ้นการแกไขปญหาจากระยะไกล การวินิจฉัยและการระบุปญหาแลว นักวิเคราะหของ Dell
จะระบุวากรณีที่ตรงตามหลักเกณฑดังกลาวนี้ตองมีการจัดสงชางซอมบํารุงและ/หรืออะไหลไปยังสถานที่ทํางานหรือไม
หรือสามารถแกไขปญหาไดจากระยะไกลหรือไม

Dell SupportAssist
Dell SupportAssist คือแอพพลิเคชั่นซอฟตแวรที่จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอรของคุณ
เพื่อชวยใหเราสามารถมอบการบริการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะกับคุณยิ่งขึ้น เมื่อใชบริการ SupportAssist
รวมกับ ProSupport Plus คุณจะไดรับบริการที่มีคุณสมบัติและความสามารถดังตอไปนี:้
•
•
•
•

การตรวจสอบระบบเพื่อตรวจหาปญหาที่สงผลกระทบตอการใชงานและประสิทธิภาพตามปกติ
การเปดคําขอบริการกับการสนับสนุนทางเทคนิคของ Dell
การอัพโหลดการวินิจฉัยและขอมูลและขอมูลอื่นๆ ที่ชวยใหสามารถวินิจฉัยปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ
การจัดเก็บขอมูลการทํางานของระบบตามเวลาที่กําหนดจะชวยให Dell สามารถใหบริการ ProSupport Plus
แกลูกคาและระบบดวยการรายงาน การบํารุงรักษา และการปองกันมิใหปญหาเกิดขึ้นอีกในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยการติดตั้ง SupportAssist จะถือวาคุณอนุญาตให Dell บันทึกขอมูลการติดตอของคุณ (เชน ชื่อ หมายเลขโทรศัพท และ/หรือ
อีเมลแอดเดรส) ซึ่งจะใชเพื่อใหบริการสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับผลิตภัณฑและบริการของ Dell แกคุณ Dell
อาจจะใชขอมูลที่จัดเก็บโดยการใชงานคุณสมบัติการจัดเก็บบันทึกเพื่อใหคําแนะนําในการพัฒนาระบบพื้นฐาน IT ของคุณ

ทํางานอยางไร
แอพพลิเคชัน
่ ซอฟตแวร SupportAssist จะจัดเก็บบันทึกการวินิจฉัยและขอมูลการกําหนดคาจากระบบที่ตรวจสอบ
ขอมูลดังกลาวจะชวยให Dell สามารถใหบริการสนับสนุนและสถานะการกําหนดคาการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอมูลที่สงให Dell จะถูกเขารหัสดวยการเขารหัส 128 บิต และโอนถายอยางปลอดภัยโดยใชโปรโตคอล SSL

ระบบจะจัดเก็บขอมูลใดบาง?
ขอมูลที่ถูกเขารหัสในไฟลการบันทึกขอมูลที่สงให Dell นั้นจะรวมถึงชนิดของขอมูลตอไปนี้ และขอมูลอื่นๆ:
•

4

ขอมูลผูใช: ชือ
่ คอมพิวเตอร โดเมน IP แอดเดรส และแท็กบริการของ Dell

สายที่โทรเขามาตองรับโดยศูนยผูเชี่ยวชาญของ Dell กอน 15:30 น. ในประเทศฟนแลนด
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•
•

รูปแบบฮารดแวร: อุปกรณที่ติดตั้ง หนวยประมวลผล หนวยความจํา อุปกรณเครือขาย และการใชงาน
รูปแบบซอฟตแวร: ครอบคลุมระบบปฏิบัติการ

ซอฟตแวร Dell SupportAssist นั้นไมไดรับการออกแบบใหจัดเก็บขอมูลสวนตัวใดๆ เชน ไฟลสวนตัว ประวัติการทองเว็บ หรือคุกกี้
อยางไรก็ตาม หากมีการจัดเก็บดูขอมูลสวนบุคคลโดยมิไดตั้งใจในระหวางกระบวนการแกไขปญหา
ขอมูลดังกลาวจะไดรับการปฏิบัติตามนโยบายดานความเปนสวนตัวของ Dell โปรดไปที่ www.Dell.com/Privacy
เพื่อดูนโยบายดานความเปนสวนตัวของ Dell ฉบับเต็ม

ฉันจะถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นนี้ไดอยางไร?
หากเมื่อใดก็ตาม ที่คุณตองการจะลบแอพพลิเคชั่น Dell SupportAssist และหยุดสงขอมูลใหแก Dell เพียงไปที่
เพิ่ม/ลบหรือถอนการติดตั้งโปรแกรม ในคอนโทรลพาแนล Windows® ไฮไลตที่รายการ SupportAssist แลวคลิกที่ปุม ลบ
คุณยังสามารถติดตอ Dell Technical Support เพื่อขอความชวยเหลือไดอีกดวย

หมายเหตุ: การลบ Dell SupportAssist หรือเลิกตัวเลือกการจัดเก็บบันทึกจะสงผลกระทบตอความสามารถของDell
ในการใหบริการรายการประจําเดือนและบริการบํารุงรักษาตามที่ระบุไวในสวนตอไปใหแกลูกคProSupport
า
Plus

แหลงขอมูลเพิ่มเติม
หากตองการดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dell SupportAssist และดูรายการลาสุดของผลิตภัณฑ Dell ที่สนับสนุน
โปรดไปยังเว็บไซตของ Dell SupportAssist ที่: http://Dell.Com/SupportAssist หรือไปที่กลุมผูใช Dell SupportAssist ที่:
www.dell.com/SupportAssistGroup

จัดการการสนับสนุนทางเทคนิคโดยเฉพาะสําหรับบัญชีลูกคาProSupport Plus (TAM)
TAM สําหรับ ProSupport Plusคือทรัพยากรที่มีระบบสภาพแวดลอมการทํางานและคุณสมบัติการบริหารจัดการบัญชีลูกคา
และความสามารถตางๆที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อลดเวลาที่ไมสามารถทํางานไดและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสนับสนุนทั่วไปจาก
Dell

รวมอยูกับบริการ TAM สําหรับ ProSupport
•
•
•
•
•
•

•
•
•

การใหความชวยเหลือออนบอรด ชวยใหแนใจวาลูกคาสามารถรับบริการ ProSupport Plus ไดอยางเต็มรูปแบบ
การวางแผนสนับสนุนระบบที่มีสิทธิ์รับบริการภายในสภาพแวดลอมการทํางาน
คาดการณความตองการดานบริการในปจจุบันและอนาคตของลูกคา
รวมใหบริการบํารุงรักษาระบบหรือทรัพยากรที่มีสิทธิ์รับบริการตามหนาตางการบํารุงรักษาของลูกคา
จัดทํารายงานประจําเดือนและคําแนะนําสําหรับระบบที่มีสิทธิ์รับบริการ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานไดที่
การรายงานประจําเดือนของ ProSupport Plus
ใหความรวมมือในนามของลูกคาฝายบริการตางๆ ของ Dell
และองคกรทางการคาเมื่อจําเปนเพื่อแกไขปญหาทางเทคนิคหรือทางธุรกิจ
การบริหารจัดการการยกระดับเมื่อไมสามารถแกไขปญหาไดโดยใชกระบวนการมาตรฐาน
ทําหนาที่เปนผูติดตอประสานงานบริการระหวางทรัพยากรทั้งหมดที่จําเปนเพื่อแกไขปญหาที่รุนแรงแตละกรณีหรือปญหา
ดานระบบ
การบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉิน ใหบริการจุดติดตอเพื่อแกไขปญหาเพียงจุดเดียว
ดําเนินการประเมินที่มีจุดประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในกรณีที่ Dell และลูกคาลงความเห็นวาจําเปน
การทบทวนบริการ ในระหวางการใหบริการ ลูกคาและ TAM จะพิจารณาตาราง กรอบเวลา และหัวขอที่ครอบคลุมรวมกัน

ไมรวมอยูกับบริการ TAM สําหรับ ProSupport Plus
•
•
•

การบริการของ TAM ตอผลิตภัณฑที่ไมมีสิทธิ์ไดรับบริการตามสัญญาบริการสนับสนุน ProSupport Plus, IT Advisory
Service หรือ Enterprise Wide Contact
บริการสนับสนุนทางเทคนิค การแกไขปญหา หรือกิจกรรมการวินิจฉัย
การเสนอราคาหรือการขายผลิตภัณฑและการบริการ
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•
•

การเปลี่ยนชิ้นสวนในกรณีที่ผลิตภัณฑมีความผิดพลาด
บริการอื่นๆ ที่ไมไดแสดงอยูในรายการสวนที่รวมอยูในการบริการดานบน

ขอมูลเพิ่มเติมที่สําคัญเกี่ยวกับบริการ TAM สําหรับ ProSupport Plus
•
•
•
•

เวลาการบริการของTAM คือเวลาทําการตามปกติ เวลาทําการจะแตกตางกันไปตามพื้นที่ที่ TAM
อยูและอาจแตกตางกันตามแตละภูมิภาคและประเทศ
ผูที่ใหบริการสนับสนุนนอกเวลาทําการอาจจะเปนฝายอื่นๆ ภายในฝายการสนับสนุนและการใชงานระดับโลกของ Dell
ตามแต Dell จะเปนสมควร
จะมีการมอบหมายสถานที่ของ TAM
ในระหวางการใหบริการตามพื้นที่บริการที่ลูกคาตองการและความพรอมใหบริการของเจาหนาที่
ภาษาที่ใชในการใหบริการสนับสนุนจะขึ้นอยูกับภาษาทองถิ่นของ TAM
การใหบริการตามภาษาที่กําหนดอาจจะมีขอจํากัดตามความพรอมใหบริการของเจาหนาที่

การบํารุงรักษาระบบ ProSupport Plus
การบํารุงรักษาระบบ ProSupport Plus ใหบริการการบํารุงรักษาที่จําเปนจากระยะไกลแกลูกคาของ Dell
ในระหวางระยะเวลาของสัญญาบริการที่ครอบคลุมโดย ProSupport Plus และตรวจสอบภายใต Dell SupportAssist
การบํารุงรักษาระบบชวยบํารุงรักษาประสิทธิภาพและลดอัตราการเกิดปญหาในอนาคตเนื่องจากการไมสามารถใชงานรวมกันไดขอ
งฮารดแวรและซอฟตแวรi BIOS และ เฟรมแวรเวอรชั่น. กิจกรรมการบํารุงรักษาจะเปนการรวมมือกันระหวางลูกคา TAM
และเจาหนาที่บริการสนับสนุนของ Dell และจะดําเนินการจากขอมูลที่นําสงในรายงานประจําเดือน
โดยปกติแลวบริการบํารุงรักษาระบบจะเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันตอสัปดาห 365 วันตอป
แตอาจจะขึ้นอยูกับความเหมาะสมดานเวลาของลูกคาและทรัพยากรของ Dell ดวย
อัพเดตที่สนับสนุนตามชนิดผลิตภัณฑไดแก:
ชนิดผลิตภัณฑ
เซิรฟ
 เวอร PowerEdge

อัพเดตที่สนับสนุน
• BIOS ระบบ
• เฟรมแวร Dell Lifecycle Controller
• เฟรแวร Dell Remote Access Controller
• ไดรฟเวอรและเฟรมแวร PERC และ CERC
• ไดรฟเวอร NIC
• ไดรฟเวอรคอนโทรลเลอร IDE
• เฟรมแวรคอนโทรลเลอรการบริหาจัดการบอรดพื้นฐาน
• เฟรมแวรแบ็คเพลน SCSI และ SAS

การจัดเก็บ PowerVault

• ไดรฟเวอรอุปกรณ MD Emulex
• เฟรมแวรบูทอะแด็ปเตอร MD Brocade
• เฟรมแวรการจัดเรียงชองทางไฟเบอร MD
• เฟรมแวรคอนโทรลเลอรชองทางไฟเบอร MD
• เฟรมแวรฮารดดิสกไดรฟ MD
• เฟรมแวรแถว MD iSCSI

การจัดเก็บ EqualLogic

• เฟรมแวรแถว
• เฟรมแวรไดรฟ
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สวิตช PowerConnect

• เฟรมแวรสวิตช PowerConnect
• ผูจัดการเครือขาย OpenManage

Dell Force10

• FTOS
• เปดซอฟตแวรอัตโนมัติ (หากใชงาน)
• Layer 3 Enablement Software (หากใชงาน)

Dell DX

• เฟรมแวรระบบและ BIOS
• ซอฟตแวร DX Core

ไมรวมอยูในการบํารุงรักษาระบบ ProSupport Plus
Dell ไมไดใหบริการ:
•

อัพเดตอุปกรณที่เชื่อมตอที่ไมไดครอบคลุมโดยสัญญาบริการสนับสนุน ProSupport Plus

•

อัพเดตซอฟตแวรตางๆ โดยไมมีสิทธิ์ตางๆ
ที่เกี่ยวของกับอัพเดตดังกลาวภายใตสัญญาการบริการสนับสนุนซอฟตแวรที่เหมาะสม

•

ระบบปฏิบัติการและการแพทชไฮเปอรไวเซอร

•

การแพทชแอพพลิเคชั่น

•

การใหบริการบํารุงรักษา ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

•

การติดตั้งหรือถอนการติดตั้งฮารดแวรเพิ่มเติม หรืองานการกําหนดคา

•

การติดตั้งหรือการกําหนดคาของซอฟตแวรที่ไมไดระบุไวในรายละเอียดบริการฉบับนี้

•

การปรับประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น

•

การบงชี้หรือการลบไวรัส สปายแวร หรือมัลแวร

•

อัพเดตอื่นๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในรายละเอียดบริการฉบับนี้

ขอมูลเพิ่มเติมที่สําคัญเกี่ยวกับการบํารุงรักษาระบบProSupport Plus
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

ในระหวางกิจกรรมการบํารุงรักษา การอัพเกรดอาจจะทําใหสูญเสียการเชื่อมตอกับอุปกรณที่ติดตั้งชั่วคราว
หลังจากการอัพเกรดเสร็จ อาจตองมีการรีบูตอุปกรณที่ติดตั้งและตรวจสอบการเชื่อมตอใหม
Dell และตัวแทนที่ไดรับอนุญาตจาก Dell ตองมีระบบที่ตองการอัพเกรดในหนาตางการบํารุงรักษา
อาจจําเปนตองมีสถานีการบริหารจัดการระบบเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบที่ตองการอัพเกรด
อาจตองมอบสิทธิผูดูแลระบบของอุปกรณใหแก Dell หรือตัวแทนที่ไดรับมอบหมายจาก Dell
ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับระบบที่ตองการอัพเกรด
ตองมีการอัพเดตแถวการจัดเก็บ EqualLogic ที่เชื่อมตอกับการกําหนดคากลุมใหอยูในระดับเดียวกับการแกไขซอฟตแวร
อาจตองมีการลงทะเบียนบัญชีที่เว็บไซตที่เกี่ยวของเพื่อการเขาถึงการอัพเดตซอฟตแวรสําหรับ Dell EqualLogic และ
Dell Force10 โปรดไปที่ http://support.dell.com/equallogic หรือ https://www.force10networks.com
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ลูกคามีหนาที่รับผิดชอบในการจัดหาและรักษาลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการอัพเดตฮารดแวรและซอฟตแวร
ในกรณีที่การอัพเดตซอฟตแวรในอุปกรณที่มีสิทธิ์รับบริการเปนสาเหตุใหเกิดการลดประสิทธิภาพ
หรือสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของอุปกรณที่ไมมีสิทธิ์รับบริการ Dell
อาจะปรึกษากับลูกคาเพื่อเลือกไมดําเนินการบํารุงรักษาจนกวาจะแกไขปญหาเสียกอน
เพื่อเปดใชงานการบํารุงรักษาระบบ ProSupport Plus อยางเต็มรูปแบบ ตองมีการติดตั้ง Dell SupportAssist
และเปดใชงานตัวเลือกการจัดเก็บบันทึก โปรดไปที่ http://Dell.Com/SupportAssist และดูคูมือผูใช Dell
SupportAssist สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปดใชงานการจัดเก็บบันทึก
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การรายงานประจําเดือน ProSupport Plus

การรายงาน ProSupport Plus จะมีขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมระบบของลูกคาที่มีสิทธิใชบริการ ProSupport Plus
ผูจัดการทางเทคนิคบัญชีลูกคาของ Dell (TAM) จะใชรายงานดังกลาวเพื่อคาดการณแนวโนม การวิเคราะห
และการบงชี้โอกาสเพื่อปรับคาสิ่งแวดลอมระบบของลูกคาใหดีที่สุด
เราจะจัดทํารายงานขึ้นทุกเดือนตลอดระยะเวลาของสัญญาของลูกคา รายงาน 12 ฉบับตอสัญญาหนึ่งป
เพื่อเปดใชงานระบบการรายงาน ProSupport Plus ประจําเดือนอยางเต็มรูปแบบ ตองมีการติดตั้ง Dell SupportAssist
และเปดใชงานตัวเลือกการจัดเก็บบันทึก โปรดไปที่ http://Dell.Com/SupportAssist และดูคูมือผุใช Dell SupportAssist
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปดใชงานการจัดเก็บบันทึก

ชิ้นสวนอะไหล
ชิ้นสวนประกอบบางอยางไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษเพื่อใหลูกคาสามารถถอดหรือเปลี่ยนไดอยางงายดาย
ชิ้นสวนดังกลาวถูกกําหนดวาลูกคาสามารถเปลี่ยนทดแทนไดเอง
โดยไมคํานึงถึงระดับการตอบกลับในการใหบริการที่ซื้อไว
หากในระหวางการวินิจฉัยนักวิเคราะหของ Dell วิเคราะหวาอาจสามารถแกไขปญหาของกรณีที่มีสิทธิ์รับบริการไดดวยสวนประกอบ
CSR และลูกคาตองการใหนําสงชิ้นสวนดังกลาวไปยังสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาของกรณีที่มีสิทDell
ธิ์ จะจัดสงชิ้นสวน CSR
ใหแกลูกคาโดยตรงชิ้นสวน CSR แบงออกเปนสองประเภท:
•

ชิ้นสวน CSR อุปกรณเสริม ชิ้นสวนเหลานี้ไดรับการออกแบบใหลูกคาสามารถเปลี่ยนเองได Dell
อาจมอบหมายใหชางเทคนิคไปยังสถานที่ทํางานเพื่อเปลี่ยนชิ้นสวนให
ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับประเภทของบริการที่ซื้อพรอมกับผลิตภัณฑที่สนับสนุน
โปรดติดตอนักวิเคราะหที่ใหการสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชิ้นสวน CSR อุปกรณเสริม
และระดับการตอบกลับบริการที่เหมาะสมสําหรับการติดตั้งในสถานที่ทํางานโดยไมเสียคาใชจายเพิ่มเติม

•

ชิ้นสวน CSR หลัก Dell จะไมมอบหมายใหชางเทคนิคที่ไปยังสถานที่ทํางานติดตั้งชิ้นสวน CSR หลักโดยอัตโนมัติ
โปรดติดตอนักวิเคราะหที่ใหการสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชิ้นสวน CSR หลัก
และระดับการตอบกลับบริการที่เหมาะสมสําหรับการติดตั้งในสถานที่ทํางานโดยไมเสียคาใชจายเพิ่มเติม

ชิ้นสวนอะไหลสําหรับลูกคาที่มีเวลาการตอบกลับในระดับ "ในวันทําการถัดไป" จะไดรับการจัดสงในวันทําการถัดไป
ยกเวนในกรณีที่ชางเทคนิคระบุไวเปนอยางอื่น เมื่อนักวิเคราะหของ Dell ระบุวาจําเปนที่จะตองเปลี่ยนชิ้นสวนหรือสงคืนระบบ
คุณจะไดรับแจงใหทราบถึงการดําเนินการในขั้นตอนถัดไป

บริการชวยเหลือแบบรวมมือกัน
ถาเกิดปญหากับผลิตภัณฑและซอฟตแวรบางรุนของบุคคลที่สามที่มีการใชงานรวมกับผลิตภัณฑที่สนับสนุนของลูกคา Dell
จะจัดใหมีจุดติดตอที่เปนศูนยกลาง ดังที่กําหนดในที่นี้
จนกวาจะสามารถระบุปญหาและยกระดับใหกับผูขายผลิตภัณฑที่เปนบุคคลที่สามได กลาวโดยเจาะจงก็คือ Dell
จะติดตอผูขายผลิตภัณฑที่เปนบุคคลที่สาม และสราง "กรณีปญหา" หรือ "ทิคเก็ตปญหา" ในนามของลูกคา
โดยใหเอกสารประกอบเกี่ยวกับปญหาตามที่จําเปน เมื่อผูขายเขามามีสวนรวมแลว Dell
จะติดตามกระบวนการแกไขปญหาและขอรับทราบสถานะและแผนการแกไขจากผูขาย
จนกวาผูขายจะสามารถแกไขปญหาดวยการใหวิธีแกไขปญหา ขั้นตอนในการเตรียมแกไขปญหา การหลีกเลี่ยงปญหา
การแกไขการกําหนดคา หรือการยกระดับเปนรายงานขอบกพรอง เมื่อลูกคารองขอ Dell
จะเริ่มตนกระบวนการยกระดับการจัดการภายใน Dell และ/หรือองคกรของผูขาย
เพื่อที่จะมีสิทธิ์รับบริการชวยเหลือแบบรวมมือกันลูกคาจะตองมีขอตกลงการสนับสนุนที่ใชงานอยูกับผูขายที่เปนบุคคลที่สามดังกลาว
เมื่อมีการแยกระบุปญหาและรายงานแลว
ผูขายที่เปนบุคคลที่สามจะตองใหการสนับสนุนดานเทคนิคและการแกไขสําหรับปญหาของลูกคา DELL
ไมมีสวนรับผิดชอบตอประสิทธิภาพการทํางานของผลิตภัณฑหรือบริการของผูขายอื่น
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ดูรายชื่อพันธมิตรการชวยเหลือไดที่ www.Dell.com/CollaborativeSupport
โปรดทราบวาผลิตภัณฑของบุคคลที่สามที่ไดรับการสนับสนุนอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา โดยไมตองแจงใหลูกคาทราบ

การแกไขปญหาซอฟตแวร
Dell ProSupport ประกอบดวยการแกไขปญหาซอฟตแวรของ Dell OEM ที่มีบริการชวยเหลือแบบรวมมือกัน (ดังที่ระบุไวดานบน)
สําหรับแอปพลิเคชันบางรายการของ Dell OEM ระบบปฏิบัติการ และเฟรมแวรในผลิตภัณฑที่สนับสนุน ผานทางโทรศัพท
หรือการสงซอฟตแวรและขอมูลอื่นๆ ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส หรือโดยการจัดสงซอฟตแวรและ/หรือขอมูลอื่นๆ แกลูกคา โปรดดูที่
การแกไขปญหาแอพพลิเคชั่นและระบบปฏิบัติการ หรือ ติดตอนักวิเคราะหสนับสนุนทางเทคนิคของ Dell
เพื่อรับทราบรายการผลิตภัณฑซอฟตแวรที่ครอบคลุมฉบับลาสุด
ขอจํากัดเกี่ยวกับบริการแกไขปญหาซอฟตแวรของDell OEM Dell
ไมรับประกันวาขอซักถามบางอยางที่เกี่ยวของกับซอฟตแวรจะไดรับการแกไข
หรือผลิตภัณฑซอฟตแวรที่ครอบคลุมจะสามารถทํางานไดตามปกติ
สถานการณที่ทําใหเกิดขอซักถามของลูกคาตองสามารถสรางขึ้นมาใหมไดในระบบเดียว (เชน
หนวยประมวลผลกลางหนึ่งหนวยที่มีเวิรกสเตชันและอุปกรณเสริมอื่นๆ) Dell
อาจสรุปวาปญหาซอฟตแวรเปนปญหาที่ซับซอนเพียงพอ
หรือผลิตภัณฑที่สนับสนุนของลูกคาสามารถวิเคราะหขอซักถามอยางมีประสิทธิภาพผานการสนับสนุนทางโทรศัพทได
ลูกคาเขาใจและยอมรับวา Dell อาจไมสามารถแกไขขอซักถามในลักษณะนี้ได
และลูกคาเขาใจและยอมรับวาลูกคาตองแจงกับผูเผยแพรซอฟตแวรที่เกิดปญหา เพื่อหาทางแกไขปญหาขอซักถามดังกลาว

การอัปเดตซอฟตแวรของ Dell EqualLogic
Dell ProSupport Plus สําหรับผลิตภัณฑที่สนับสนุนของ Dell EqualLogic บางรายการ อันไดแก Dell EqualLogic PS Series
จะประกอบดวยการอัปเดตซอฟตแวรบํารุงรักษาและการแนะนําคุณลักษณะใหมสําหรับเฟรมแวร และซอฟตแวรหลัก เชน SAN HQ,
Auto Snapshot Manager และ Host Integration Toolkit (สําหรับระยะเวลาบริการที่ระบุไวในใบแจงหนี)้
โปรแกรมแกไขและการแกไขขอบกพรองDell
จะนําโปรแกรมแกไขและการแกไขขอบกพรองออกมาใชงานอยูเปนระยะสําหรับซอฟตแวรการเก็บขอมูลสําหรับองคกรของ
EqualLogic โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความเขากันไดของระบบปฏิบัติการและ/หรือความเขากันไดของฐานขอมูล
และการแกไขขอผิดพลาดตางๆ การหลีกเลี่ยงปญหา
และ/หรือโปรแกรมแกไขที่จําเปนตองสอดคลองกับเอกสารประกอบของผลิตภัณฑที่สนับสนุนอยูเสมอ
รุนใหม โดยทั่วไปแลว Dell จะใหบริการซอฟตแวรการเก็บขอมูลสําหรับองคกรของ EqualLogic
รุนใหมโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติมสําหรับผูรับอนุญาตของซอฟตแวรการเก็บขอมูลสําหรับองคกรที่ติดตั้งไวแลวในผลิตภัณฑที่สนับส
นุน ซึ่งครอบคลุมอยูภายใตการรับประกันที่จํากัดของ Dell หรือการบริการรายป หรือสัญญาการบํารุงรักษา โดยปกติแลว
รุนใหมจะประกอบดวยโปรแกรมแกไขและการแกไขขอบกพรอง
การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลตอการเพิ่มหรือขยายความสามารถของคุณลักษณะที่มีอยู และการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณลักษณะ ฟงกชัน
หรือความสามารถในการทํางานใหมที่เกี่ยวของ

อัพเดตซอฟตแวร Dell Force10
ศูนยการอัพเกรด อัพเดต บํารุงรักษาซอฟตแวร ขึ้นอยูกับขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาการเขาถึงบริการทางออนไลนของ Dell
Force10 Networks ที่แจงใหทราบเมื่อผูใชเขาสูระบบเปนครั้งแรกที่
https://www.force10networks.com/CSPortal20/Main/Login.aspx และในรายละเอียดบริการฉบับนี้
ลูกคาจะสามารถเขาถึงและดาวนโหลดเวอรชั่นใหมและฉบับแกไขของซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ Dell Force10
ผานทางหนาสนับสนุนของบริการนี้ ซึ่งสามารถดูไดที่
https://www.force10networks.com/csportal20/Main/SupportMain.aspx.
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ซอฟตแวรใหมและฉบับแกไขอาจจะสามารถอัพโหลดสูอุปกรณ Force10 และ Dell Force10
ที่มีสิทธิ์ไดรับบริการนี้และครอบคลุมโดยสัญญาบริการฉบับปจจุบันเมื่อเวลาที่ดาวนโหลดไดเทานั้น
เนื้อหาและการอัพเดตทั้งหมดจะถือเปนสิทธิ์ในการพิจารณาของ Dell
ลูกคาอาจจะไดรับการอัพเดตผานทางสําเนาที่เครื่องสามารถอานไดตามคําแนะนําที่อยูในการแจงเตือนการประกาศ
หรือโดยการดาวนโหลดอัพเดตจากเว็บไซตบริการลูกคาของ Force10
ลูกคาสามารถเขาถึงคุณสมบัติการดาวนโหลดซอฟตแวรของ Dell Force10 ไดผานทางหนาการสนับสนุนของบริการนี้ไดที่
https://www.force10networks.com/csportal20/Main/SupportMain.aspx ตัวแทนทางเทคนิคของ Dell
จะทํางานรวมกับลูกคาเพื่อบงชี้ซอฟตแวรที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑที่สนับสนุน
เปนหนาที่รับผิดชอบของลูกคาที่จะดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวรที่เหมาะสมบนผลิตภัณฑที่สนับสนุน
ลูกคาตองติดตั้งซอฟตแวรอัพเดตและฉบับแกไขกับผลิตภัณฑที่สนับสนุนที่มีสิทธิ์ไดรับบริการนี้เทานั้น
เมื่อการมอบสิทธิ์ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ Dell Force10 นั้นขึ้นอยูกับสัญญาบริการของลูกคาที่ครอบคลุมผลิตภัณฑที่สนับสนุน
จะมีแอพพลิเคชั่นซอฟตแวรและคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ตองซื้อสัญญาบริการสนับสนุนแยกตางหาก
บริการสนับสนุนดังกลาวจะชวยใหลูกคามีสิทธิ์ไดรับบริการสนับสนุนทางเทคนิคและการอัพเดตซอฟตแวร ซึ่งรวมถึง:
•

ซอฟตแวร Dell Force10 Layer 3

ภาระผูกพันการสนับสนุนซอฟตแวรของ Dell Force10 นั้นจํากัดอยูกับรุนการผลิตปจจุบันและรุนการผลิตกอนหนาสองรุนเทานั้น

Dell ProSupport Plus บนผลิตภัณฑเครือขาย:
Dell ProSupport Plus ซึ่งสามารถเขาถึงไดที่ Dell PowerConnect และผลิตภัณฑ Dell Force10
อาจจะรวมถึงการสนับสนุนระยะไกลในดานตางๆ ดังตอไปนี้: 5
4

5

•

เปดเครื่องและจัดการกับที่อยู Internet Protocol (IP) เพื่อใหผูใชสามารถกําหนดคาเริ่มตนไดดวยตนเอง

•

ความชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาดานการกําหนดคา ซึ่งจะรวมถึงการอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของเครือขาย
การตอบคําถามเกี่ยวกับฟงกชั่นการทํางาน การแกไขปญหาดานการกําหนดคา และการตอบคําถามเกี่ยวกับวายกสัมพันธ

•

คําแนะนําวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดตามที่กําหนดโดยอุตสาหกรรมและเอกสารวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดซึ่งจัดพิมพโดย Dell

•

การติดตั้งและการเริ่มตนใชงานใบอนุญาต

•

แกไขปญหาและวินิจฉัยปญหาการทํางานที่ไมเต็มประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากขอมูลประสิทธิภาพในเอกสารที่จัดพิมพไ
วแลว รวมถึงปญหา dropped packet

•

ความชวยเหลือในการแกไขปญหาดานประสิทธิภาพสําหรับปญหาสวิตชเดี่ยวหรือปญหาเนื่องจากเครืองทํางานไดไมตรง
กับขอมูลจําเพาะที่จัดพิมพโดย Dell

•

การทํางานรวมกับอุปกรณที่ไมใชของ Dell ซึ่งกําหนดไวอยางดีที่สุด

•

Dell
จะจัดเตรียมแพทชและการแกไขความผิดพลาดแกซอฟตแวรที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดโดยมีจุดประสงคเพื่อการ
บํารุงรักษาความสามารถในการใชงานรวมกันไดกับระบบปฏิบัติการ และการแกไขความผิดพลาด การทํางาน
และ/หรือแพทยที่ตองใชเพื่อรักษาคุณสมบัติใหสอดคลองกับเอกสารของผลิตภัณฑที่สนับสนุน

การสนับสนุนอาจแตกตางกันออกไปในแตละภูมิภาค
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•

เวอรชันใหมหรือรุนใหมของซอฟตแวรที่ใชจะไดรับการจัดเตรียมสําหรับใหใชงานไดโดย Dell โดยไมคิดคาใชจายใดๆ
กับผูไดรับอนุญาตใหใชซอฟตแวรที่ติดตั้งอยูในผลิตภัณฑที่สนับสนุน
ซึ่งครอบคลุมโดยสัญญาการสนับสนุนหรือการบํารุงรักษารายปของ Dell โดยปกติแลว
รุนใหมจะประกอบดวยรุนที่มีโปรแกรมแกไขและการแกไขขอบกพรอง
การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลตอการเพิ่มหรือขยายความสามารถของคุณลักษณะที่มีอยู และการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณลักษณะ
ฟงกชัน หรือความสามารถในการทํางานใหมที่เกี่ยวของ

ความรับผิดชอบทั่วไปของลูกคา
อํานาจในการใหสิทธิ์การเขาถึงลูกคาจะตองแสดงตัวและรับประกันวาตนเองไดรับสิทธิ์อนุญาตทั้งในสวนของลูกคาและ Dell
ในการเรียกคนและใชงานผลิตภัณฑที่รองรับ
ขอมูลภายในและสวนประกอบฮารดแวรและซอฟตแวรทั้งหมดที่เกี่ยวของเพื่อวัตถุประสงคในการจัดหาบริการเหลานี้
ถาลูกคายังไมไดรับอนุญาต ในกรณีนี้จะเปนความรับผิดชอบของลูกคาในการขอรับการอนุญาตดังกลาว
โดยที่ลูกคารับผิดชอบคาใชจายเอง กอนที่ลูกคาจะขอให Dell ใหบริการเหลานี้
รวมมือกับนักวิเคราะหทางโทรศัพทและชางเทคนิคที่ใหบริการนอกสถานที่
ลูกคาจะรวมมือและดําเนินการตามคําแนะนําที่นักวิเคราะหทางโทรศัพทหรือชางเทคนิคของ Dell ใหในสถานที่ปฏิบัติงาน
จากประสบการณพบวาปญหาเกี่ยวกับระบบและขอผิดพลาดสวนใหญสามารถแกไขไดผานโทรศัพท
เนื่องจากการทํางานรวมกันอยางใกลชิดระหวางผูใชและนักวิเคราะหหรือชางเทคนิค
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เงื่อนไขภาคสนาม เมื่อจําเปนตองมีการดําเนินงานบริการในสถานที่ปฏิบัติงาน ลูกคาจะให (โดยไมคิดคาใชจายกับ Dell)
การเขาถึงสถานที่ของลูกคาและผลิตภัณฑที่สนับสนุนโดยไมเสียคาใชจาย ปลอดภัย และมีความเพียงพอ
ซึ่งรวมถึงพื้นที่ทํางานที่กวางขวาง ระบบไฟฟา และสายโทรศัพทในพื้นที่ ตองมีการจัดเตรียมจอภาพหรือจอแสดงผล เมาส
(หรืออุปกรณช)ี้ และแปนพิมพ (โดยไมคิดคาใชจายกับ Dell) ถาระบบไมไดรวมอุปกรณเหลานี้ไว
จัดการซอฟตแวรและการออกรุนที่มีการบริการ
ลูกคาจะตองดูแลซอฟตแวรและผลิตภัณฑที่รองรับใหอยูในระดับการเผยแพรเบื้องตนตามที่ Dell กําหนดและกําหนดคาตามที่ระบุใน
PowerLink for Dell | EMC Storage or EqualLogic™ หรือใน www.support.dell.com สําหรับผลิตภัณฑที่รองรับเพิ่มเติม
ลูกคาจะตองติดตั้งสวนประกอบเปลี่ยนแทนเพื่อแกไขปญหา ชุดขอมูลแกไข ขอมูลอัพเดตซอฟตแวรหรือขอมูลเผยแพรตอเนื่องตามที่
Dell กําหนดเพื่อใหผลิตภัณฑที่รองรับสามารถใชงานรวมกับสวนบริการ
การสํารองขอมูลการลบขอมูลลับลูกคาจะสํารองขอมูล ซอฟตแวร
และโปรแกรมทั้งหมดที่มีอยูใหเสร็จสิ้นในระบบที่ไดรับผลกระทบทั้งหมด ทั้งกอนและในระหวางที่จะมีการสงมอบบริการนี้
ลูกคาควรสํารองสําเนาของขอมูลที่เก็บไวในระบบที่ไดรับผลกระทบทั้งหมดอยูเสมอ เพื่อปองกันโอกาสที่จะเกิดความลมเหลว
การปรับเปลี่ยน หรือการสูญหายของขอมูล นอกจากนี้ ลูกคายังตองลบขอมูลลับ ขอมูลกรรมสิทธิ์
หรือขอมูลสวนตัวและถอดแยกสื่อบันทึกขอมูลตอพวง เชน การด SIM, CD หรือ PC Card
แมวาจะมีชางเทคนิคไปใหบริการถึงพื้นที่ก็ตาม DELL จะไมรับผิดตอสิ่งตอไปนี:้
•

ขอมูลใดๆ ที่เปนความลับ ขอมูลที่เปนกรรมสิทธิหรื
์ อขอมูลสวนบุคคลของคุณ

•

ขอมูล โปรแกรมหรือซอฟตแวรที่สูญหายหรือเสียหาย

•

สื่อที่ถอดไดซึ่งเกิดความเสียหายหรือสูญหาย

•

อาจตองเสียคาบริการในสวนของขอมูลหรือขอมูลเสียงเนื่องจากการไมถอดการด
SIM
หรือสื่อบันทึกขอมูลตอพวงอื่นภายในผลิตภัณฑที่รองรับซึ่งสงคืนใหแกDell

•

การสูญเสียการใชระบบหรือเครือขาย

•

และ/หรือการกระทําหรือการละเวนซึ่งรวมถึงความประมาทโดยDell หรือผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลที่สาม

Dell จะไมรับผิดชอบในการฟนฟูหรือการติดตั้งใหมของโปรแกรมหรือขอมูลใดๆ ขณะสงคืนผลิตภัณฑที่รองรับหรือสวนประกอบใด
ๆ ลูกคาจะตองสงคืนเฉพาะผลิตภัณฑที่รองรับหรือสวนประกอบที่รองขอโดยชางผูใหบริการทางโทรศัพท
การรับประกันของบุคคลที่สามบริการเหลานี้อาจตองให Dell เขาถึงฮารดแวรหรือซอฟตแวรที่ไมไดผลิตโดย Dell
การรับประกันของผูผลิตบางรายอาจเปนโมฆะ ถา Dell หรือบุคคลอื่น นอกเหนือจากผูผลิต ทํางานกับฮารดแวรหรือซอฟตแวร
ลูกคาจะตองตรวจสอบใหแนใจวาการดําเนินการใหบริการของ Dell จะไมมีผลกระทบตอการรับประกันดังกลาว
หรือถามีผลกระทบเกิดขึ้น ลูกคาจะสามารถยอมรับผลกระทบนั้นได Dell
ไมมีสวนรับผิดชอบตอการรับประกันของบุคคลที่สามหรือสําหรับผลกระทบใดๆ ที่บริการของ Dell
อาจมีผลตอการรับประกันดังกลาวเหลานั้น
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ขอกําหนดและเงื่อนไข
รายละเอียดการบริการนี้ทําขึ้นระหวางคุณซึ่งเปนลูกคา (“คุณ” หรือ “ลูกคา”) และหนวยงานของ Dell
ที่ระบุในใบแจงหนี้สําหรับการจัดซื้อบริการนี้
บริการนี้มีการจัดหาใหภายใตและถูกควบคุมโดยขอตกลงบริการหลักที่ลงชื่อแยกตางหากของลูกคากับ Dell
ซึ่งจะใหสิทธิ์ในการขายบริการนี้อยางชัดเจน ในกรณีที่ไมมีขอตกลงดังกลาว ซึ่งขึ้นอยูกับตําแหนงที่ตั้งของลูกคา
จะมีการจัดหาบริการนี้ภายใตและถูกบังคับภายใตขอตกลงทางการคาสําหรับการจําหนายของ Dell
หรือขอตกลงการบริการลูกคาฉบับหลักของ Dell (ในกรณีที่ใชไดจะเรียกวา “ขอตกลง”) ในขอบเขตที่เงื่อนไขใดๆ
ของรายละเอียดการบริการนี้ขัดแยงกับเงื่อนไขใดๆ ของขอตกลง เงื่อนไขของรายละเอียดการบริการนี้จะมีผลบังคับใชเหนือกวา
แตจะมีขอบเขตเฉพาะในความขัดแยงที่เฉพาะเจาะจงนั้นๆ เทานั้น และจะไมสามารถแปลวาหรือถือวาเปนการแทนที่เงื่อนไขอื่นๆ
ในขอตกลงซึ่งไมมีการขัดแยงอยางเฉพาะเจาะจงกับรายละเอียดการบริการนี้
โปรดดูตารางดานลางซึง่ แสดงรายการ URL ที่สามารถใชไดกับสถานที่ตั้งของลูกคาของคุณ ซึ่งสามารถจัดทําขอตกลงของคุณได
ทั้งสองฝายยอมรับวาไดอานและยินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลงออนไลนดังกลาว รวมทั้งลูกคายอมรับวาการตออายุ แกไข
เพิ่มระยะเวลา หรือใชบริการตอไปจนเกินระยะเวลาเริ่มตน การบริการจะตองเปนไปตามรายละเอียดการบริการที่ใชงาน ณ ขณะนั้น
ซึ่งมีใหอานที่ www.dell.com/servicedescriptions/global
ในการสั่งซื้อบริการนี้ การรับมอบการบริการโดยใชบริการหรือซอฟตแวรที่เกี่ยวของ หรือการคลิก/เลือกปุมหรือชอง "ฉันยอมรับ"
ในเว็บไซตของ Dell.com (หรือสิ่งที่คลายกัน) สําหรับการซื้อของคุณ หรือภายในซอฟตแวรหรือสวนติดตออินเทอรเน็ตของ Dell
ถือวาคุณยอมรับในขอผูกพันตามรายละเอียดการบริการนี้ และขอตกลงที่รวมไวในที่นี้ดวยการอางอิง
ถาคุณมีขอผูกพันกับคําอธิบายบริการนี้ในนามของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นๆ
จะเปนการแสดงวาคุณมีอํานาจที่จะลงนามผูกพันบุคคลดังกลาวกับคําอธิบายบริการนี้ ซึ่งในกรณีนี้ “คุณ” หรือ “ลูกคา”
จะอางอิงถึงบุคคลดังกลาว นอกเหนือจากการรับรายละเอียดการบริการนี้
ลูกคาในบางประเทศอาจยังตองใชแบบฟอรมสั่งซื้อที่ลงชื่ออีกดวย
ขอกําหนดและเงื่อนไขซึ่งใชกับการซื้อบริการของDell
สถานที่ตั้งของลูกคา

การซื้อบริการของ Dell
ผานผูคาปลีกที่ไดรับอนุญาตของDell

การซื้อ บริการของ Dell โดยตรงจาก Dell

สหรัฐอเมริกา

www.dell.com/CTS

www.dell.com/CTS

แคนาดา

www.dell.ca/terms (อังกฤษ)
www.dell.ca/conditions (ฝรัง่ เศส-แคนาดn)

www.dell.ca/terms (อังกฤษ)
www.dell.ca/conditions (ฝรัง่ เศส-แคนาดn)

ประเทศละตินอเมริกาและแ
คริบเบียน

เว็บไซต www.dell.com
ประจําประเทศของคุณหรือ
www.dell.com/servicedescriptions/global *

เว็บไซต www.dell.com
ประจําประเทศของคุณหรือ
www.dell.com/servicedescriptions/global *

เอเชียแปซิฟก
 -ญี่ปุน

เว็บไซต www.dell.com
ประจําประเทศของคุณหรือ
www.dell.com/servicedescriptions/global *

รายละเอียดการบริการและเอกสารบริการอืน
่ ๆ ของ Dell
ที่คุณอาจไดรับจากผูขายของคุณจะไมถือวาเปนการตกลง
กันระหวางคุณกับ Dell
แตจะทําหนาที่เพียงเพื่ออธิบายเนื้อหาของการบริการที่คุ
ณจะซื้อจากผูขาย
ซึ่งเปนภาระผูกพันของคุณในฐานะผูรับบริการและขอบเข
ตและขอจํากัดของการบริการดังกลาว
เนื่องจากเปนผลสืบเนื่อง การอางอิงถึง "ลูกคา"
ในรายละเอียดการบริการนี้และในเอกสารบริการอื่นใดขอ
ง Dell ในบริบทนี้จะเขาใจวาเปนการอางอิงถึงคุณ
ในขณะที่การอางอิงใดๆ ถึง Dell
จะเขาใจวาเปนการอางอิงถึง Dell
ในฐานะผูใหบริการซึ่งใหบริการในนามของผูขายของคุ
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ณ คุณจะไมมีความสัมพันธตามสัญญาโดยตรงกับ Dell
ในแงของการบริการที่อธิบายไวในเอกสารฉบับนี้
เพื่อไมใหเกิดขอสงสัย เงือ
่ นไขการชําระเงินใดๆ
หรือเงื่อนไขสัญญาอื่นๆ
ที่มีลักษณะซึ่งเกี่ยวของระหวางผูซื้อและผูขายโดยตรงเทา
นั้นจะตองไมนํามาใชบังคับกับคุณ
และจะเปนการตกลงกันระหวางคุณและผูข
 ายของคุณ

ยุโรป ตะวันออกกลาง
แอฟริกา

เว็บไซต www.dell.com
ประจําประเทศของคุณหรือ
www.dell.com/servicedescriptions/global *
นอกจากนี้ ลูกคาที่อยูในประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี
และสหราชอาณาจักรสามารถเลือก URL
ที่มีใหดานลาง:
ฝรัง่ เศส:
www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente
เยอรมนี:
www.dell.de/Geschaeftsbedingungen
สหราชอาณาจักร: www.dell.co.uk/terms

รายละเอียดการบริการและเอกสารบริการอืน
่ ๆ ของ Dell
ที่คุณอาจไดรับจากผูขายของคุณจะไมถือวาเปนการตกลง
กันระหวางคุณกับ Dell
แตจะทําหนาที่เพียงเพื่ออธิบายเนื้อหาของการบริการที่คุ
ณจะซื้อจากผูขาย
ซึ่งเปนภาระผูกพันของคุณในฐานะผูรับบริการและขอบเข
ตและขอจํากัดของการบริการดังกลาว
เนื่องจากเปนผลสืบเนื่อง การอางอิงถึง "ลูกคา"
ในรายละเอียดการบริการนี้และในเอกสารบริการอื่นใดขอ
ง Dell ในบริบทนี้จะเขาใจวาเปนการอางอิงถึงคุณ
ในขณะที่การอางอิงใดๆ ถึง Dell
จะเขาใจวาเปนการอางอิงถึง Dell
ในฐานะผูใหบริการซึ่งใหบริการในนามของผูขายของคุ
ณ คุณจะไมมีความสัมพันธตามสัญญาโดยตรงกับ Dell
ในแงของการบริการที่อธิบายไวในเอกสารฉบับนี้
เพื่อไมใหเกิดขอสงสัย เงือ
่ นไขการชําระเงินใดๆ
หรือเงื่อนไขสัญญาอื่นๆ
ที่มีลักษณะซึ่งเกี่ยวของระหวางผูซื้อและผูขายโดยตรงเทา
นั้นจะตองไมนํามาใชบังคับกับคุณ
และจะเปนการตกลงกันระหวางคุณและผูข
 ายของคุณ

* ลูกคาสามารถเขาถึงเว็บไซต www.dell.com ประจําทองที่ของตนได เพียงแคเขาถึงไปที่ www.dell.com
จากคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตภายในทองถิ่นของตน หรือโดยการเลือกระหวางตัวเลือกที่ "เลือกภูมิภาค/ประเทศ" ของ Dell ในเว็บไซต
http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen
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ขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
1.

ผลิตภัณฑที่สนับสนุน

บริการนี้มีสําหรับผลิตภัณฑที่สนับสนุน ซึ่งรวมถึงระบบ Dell
PowerEdge™, PowerEdge SC™, PowerVault™,
PowerConnect™, Dell EqualLogic™ และ Dell
Force10 ที่เลือกซึ่งซื้อในรูปแบบมาตรฐาน
มีการเพิ่มผลิตภัณฑที่สนับสนุนเปนประจํา
ดังนั้นโปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ Dell
เพื่อขอรับรายการบริการลาสุดที่สามารถใชไดกับผลิตภัณฑ
Dell หรือไมใชของ Dell ของคุณ
ผลิตภัณฑที่สนับสนุนทุกรายการของ Dell
จะมีหมายเลขซีเรียลติดไว ("แท็กบริการ")
ลูกคาตองซื้อขอตกลงของบริการที่แยกตางหากสําหรับผลิตภั
ณฑที่สนับสนุนแตละรายการ ตัวอยางเชน
เครื่องพิมพที่ซื้อพรอมกับเครื่องแล็ปท็อปจะไมรวมอยูในสัญ
ญาบริการของเครื่องแล็ปท็อป:
เครื่องพิมพและแล็ปท็อปจะตองมีสัญญาบริการของตนเอง
โปรดแจงแท็กบริการที่อยูบนผลิตภัณฑที่สนับสนุนของคุณเมื่
อติดตอ Dell เกี่ยวกับบริการนี้

2. บริการสนับสนุน
A. การรับประกันฮารดแวรที่จํากัด
บริการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนดังที่อางอิงไวในกรณี
ที่ตรงตามหลักเกณฑของผลิตภัณฑที่สนับสนุนอาจรวมตั
วเลือกการสนับสนุนทางเทคนิคไวดวย (โทรศัพท
อินเทอรเน็ต ฯลฯ) และชิ้นสวนอะไหล
รวมไปถึงบริการดานกําลังคนที่เกี่ยวของที่ใชในการซอม
แซมหรือเปลี่ยนชิ้นสวนที่บกพรองจากการผลิตตามที่อาง
อิงไวและเกิดขึ้นภายในชวงระยะเวลารับประกันที่จํากัด
สําหรับผลิตภัณฑที่สนับสนุนของลูกคา
สามารถตรวจสอบการรับประกันฮารดแวรที่จํากัดของ
Dell ไดที่ www.Dell.com/Warranty
หรือแสดงไวนอกสหรัฐอเมริกาที่เว็บไซต Dell.com
ในภูมิภาคของคุณ
B. ขอจํากัดที่ครอบคลุมดานฮารดแวร
อาจมีขอจํากัดของการคุมครองฮารดแวรและอาจมีการข
ยายการใหบริการขอจํากัดของฮารดแวรเหลานี้โดยมีคา
ใชจายเพิ่มเติม โปรดดู www.Dell.com/Warranty
สําหรับขอมูลการรับประกันหรือติดตอนักวิเคราะหที่ใหก
ารสนับสนุนดานเทคนิคสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
C. การเปลี่ยนทั้งชุด
ถานักวิเคราะหระบุวาสวนประกอบของผลิตภัณฑที่สนับส
นุนที่บกพรองเปนสวนประกอบที่สามารถปลดการเชื่อมต
อและตอใหมไดอยางงายดาย (เชน
แปนพิมพหรือหนาจอ)
หรือถานักวิเคราะหระบุวาผลิตภัณฑที่สนับสนุนควรไดรั

บการเปลี่ยนทั้งชุด Dell
ขอสงวนสิทธิ์ในการสงชุดสําหรับเปลี่ยนทั้งหมดใหกับลูก
คา ถาชางเทคนิคของ Dell
สงชุดสําหรับเปลี่ยนใหกับลูกคา
ลูกคาตองคืนระบบหรือสวนประกอบที่บกพรองใหกับชาง
เทคนิคของ Dell ยกเวนลูกคาไดซื้อบริการ Keep Your
Hard Drive (เก็บฮารดไดรฟไว)
สําหรับระบบที่ไดรับผลกระทบ ซึ่งในกรณีนี้
ลูกคาอาจเก็บฮารดไดรฟไวได
ถาลูกคาไมคืนสวนที่บกพรองใหกับชางเทคนิคของ Dell
ตามที่ระบุไวดานบน หรือถา (ในกรณีที่ชางเทคนิคของ
Dell ไมไดเปนผูสงชุดสําหรับเปลี่ยน)
ไมมีการสงคืนสวนที่บกพรองใหภายในสิบ (10) วัน
ลูกคายินดีที่จะชําระเงินแก Dell
สําหรับชุดสําหรับเปลี่ยนดังกลาวเมื่อไดรับใบแจงหนี้
ถาลูกคาไมชําระเงินภายในสิบ (10)
วันหลังจากไดรับใบแจงหนี้แลว
นอกจากสิทธิ์หรือการเยียวยาที่ถูกตองตามกฎหมายที่
Dell จะไดรับแลว Dell
อาจยุติรายละเอียดการบริการนี้ตามที่ประกาศ
D. อะไหลในคลังสินคา; อะไหล "Mission Critical"
ในขณะนี้ Dell เก็บอะไหลไวในคลังสินคาในที่ตางๆ
ทั่วโลก
อะไหลที่เลือกอาจไมมีเก็บไวในคลังสินคาซึ่งอยูในตําแห
นงที่ใกลที่สุดกับที่ทํางานของลูกคา
ถาอะไหลที่จําเปนตองใชเพื่อซอมแซมระบบของผลิตภัณ
ฑที่สนับสนุนไมมีเก็บอยูในศูนย Dell
ที่อยูใกลกับที่ทํางานของลูกคา
และตองมีการสงมาจากศูนยอื่น
อะไหลดังกลาวจะถูกสงใหในชวงเวลาขามคืน
ที่เก็บอะไหลแบบ 2 ชั่วโมงและ 4
ชั่วโมงจะใชจัดเก็บสวนประกอบสําหรับ “Mission
Critical” ของระบบ ดังที่ระบุไวโดย Dell
สวนประกอบสําหรับ “Mission Critical”
เปน สวนประกอบ
ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายแลวอาจทําใหระบบไมสามารถใ
ชฟงกชันการทํางานขั้นพื้นฐานได
อะไหลที่ถือวาไมใชชิ้นสวนสําคัญประกอบดวย
แตไมจํากัดเพียง: ซอฟตแวร ไดรฟฟล็อปป ไดรฟสื่อ
โมเด็ม ลําโพง การดเสียง ไดรฟซป
ิ จอภาพ แปนพิมพ
และเมาส เพื่อรับอะไหลแบบ 2 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมง
ลูกคาจะตองซื้อสัญญาบริการที่สอดคลองกัน
ซึ่งจะสนับสนุนการสงอะไหล “Mission Critical”
และผลิตภัณฑที่สนับสนุนตองอยูภายในพื้นที่คุมครองที่ส
นับสนุนซึ่ง Dell กําหนดไว
E. การเปนเจาของชิ้นสวนบริการชิ้นสวนอะไหลของ Dell
ทั้งหมดที่ถูกถอดออกจากผลิตภัณฑที่สนับสนุนและสงคืน
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ใหกับ Dell จะถือเปนทรัพยสินของDell
ลูกคาตองชําระเงินใหกับDell
ในราคาขายสงปจจุบันสําหรับชิ้นสวนอะไหลที่ถอดจากระ
บบและเก็บรักษาโดยลูกคา
(ยกเวนฮารดไดรฟจากระบบที่คุมครองโดยบริการKeep
Your Hard Drive)ถาลูกคาไดรับชิ้นสวนทดแทนจากDell
Dell
ใชชิ้นสวนใหมและไดรับการปรับปรุงที่สรางโดยผูผลิตหล
ายรายในการซอมบํารุงตามการรับประกัน

3. ขอกําหนดในการใหบริการ

ขอตกลงนี้จะเริ่มตนตั้งแตวันที่คุณสั่งซื้อ
และตอเนื่องตลอดระยะเวลาของขอกําหนดในการใหบริการ
“ขอกําหนดในการใหบริการ”
เริ่มตนในวันที่ซื้อและจะขยายไปถึงชวงเวลาที่ระบุไวในฟอร
มใบสั่ง (ตามคํานิยามดานลาง) จํานวนเครื่อง ใบอนุญาต
การติตดั้ง การปรับใช อุปกรณปลายทางที่จัดการ
หรือผูใชปลายทางที่ลูกคาไดซื้อบริการใหอยางนอยหนึ่งอยา
ง อัตราหรือราคาของการสมัคร
และขอกําหนดในการใหบริการที่มีผลใชงานสําหรับแตละบริ
การจะระบุไวในฟอรมใบสั่ง SaaS
การจัดการดานไอทีของลูกคาหรือฟอรมใบแจงหนี้
หนังสือรับทราบใบสั่ง หรือใบสั่งซื้ออื่นๆ
ที่เห็นชอบทั้งสองฝาย (ซึ่งเรียกรวมวา “ฟอรมใบสั่ง”)
หากไมไดมีการตกลงเปนลายลักษณอักษรระหวาง Dell
และลูกคาในรูปแบบอื่น
การซื้อบริการภายใตขอตกลงนี้จะมีผลตอการใชงานภายใน
ครัวเรือนของลูกคาเทานั้นและไมมีผลตอการขายตอหรือวัตถุ
ประสงคในการใหบริการขององคกร

4. ขอมูลสําคัญเพิ่มเติม
A. การกําหนดเวลาใหมเมื่อไดกําหนดเวลาของบริการแลว
การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาจะตองเกิดขึ้นกอนวันที่กําห
นดไวอยางนอย 8 วันตามปฏิทิน
ถาลูกคากําหนดเวลาบริการใหมภายในหรือนอยกวา 7
วันกอนวันที่ไดกําหนดไว
ลูกคาจะเสียคาธรรมเนียมสําหรับการกําหนดเวลาใหม
ซึ่งจะไมเกิน 25% ของราคาบริการของลูกคา
ลูกคายอมรับวาการกําหนดเวลาใหมสําหรับบริการจะได
รับการยืนยันอยางนอย 8 วันกอนที่จะเริ่มตนใชบริการนี้
B. ขอจํากัดที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชยตอขอบเขตของบ
ริการ Dell อาจปฏิเสธที่จะใหบริการ ตามที่เห็นสมควร
ถาการใหบริการสรางความเสี่ยงที่ไมสมเหตุสมผลตอ
Dell หรือผูใหบริการของ Dell
หรืออยูนอกเหนือขอบเขตของบริการ Dell
จะไมรับผิดตอความผิดพลาดหรือความลาชาของประสิท
ธิภาพการทํางาน
อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไมสามารถควบคุมได

บริการจะขยายครอบคลุมเฉพาะการใชงานที่มีการออกแ
บบไวสําหรับผลิตภัณฑที่สนับสนุนเทานั้น
C. บริการเสริม บริการที่เปนตัวเลือก (อันไดแก
การสนับสนุนตามความตองการ การติดตั้ง
การใหคําปรึกษา
การสนับสนุนระดับมืออาชีพและมีการจัดการ
หรือบริการฝกอบรม) สามารถซือ
้ ไดจาก Dell
และจะแตกตางกันไปตามตําแหนงของลูกคา
บริการที่เปนตัวเลือกอาจตองใชขอตกลงที่แยกตางหากกั
บ Dell ในกรณีที่ไมมีขอตกลงดังกลาว
ใหถือวาบริการเสริมอยูภายใตขอตกลงนี้
D. การมอบหมาย Dell
อาจมอบหมายบริการและ/หรือคําอธิบายบริการใหกับผูใ
หบริการรายอื่นที่ผานการรับรอง
E. การยกเลิก Dell
อาจยกเลิกบริการนี้ไดตลอดเวลาในระหวางขอกําหนดใ
นการบริการอันเนื่องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งตอไปนี:้
•

ลูกคาไมสามารถชําระเงินตามราคารวมของบริก
ารนี้ตามเงื่อนไขของใบแจงหนี้

•

ลูกคาละเมิด คุกคาม
หรือปฏิเสธที่จะรวมมือกับนักวิเคราะหที่ใหความ
ชวยเหลือหรือชางเทคนิคที่ใหบริการในสถานที่
หรือ

•

ลูกคาไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไ
ขทั้งหมดที่กําหนดไวในรายละเอียดการบริการนี้

ในกรณีที่ Dell ยกเลิกบริการนี้ Dell
จะสงหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับการยกเลิ
กใหแกลูกคาตามที่อยูที่ระบุไวในใบแจงหนี้ของลูกคา
โดยหนังสือแจงดังกลาวจะระบุเหตุผลที่ยกเลิกและวันที่ก
ารยกเลิกมีผล ซึ่งไมนอยกวาสิบ (10) วันนับจากวันที่
Dell สงหนังสือแจงยกเลิกไปยังลูกคา
เวนแตกฎหมายของรัฐกําหนดใหมีเงื่อนไขการยกเลิกอื่น
ๆ ที่อาจแตกตางกันในแตละขอตกลงถา Dell
ยกเลิกบริการนี้ตามวรรคนี้
ลูกคาจะไมมีสิทธิ์รับเงินคืนสําหรับคาธรรมเนียมที่ชําระห
รือครบกําหนดชําระกับDell
F. ขอจํากัดดานภูมิศาสตรและการเปลี่ยนสถานที่
บริการนี้มีการสงมอบใหกับสถานที่ที่ระบุในใบแจงหนี้ขอ
งลูกคา บริการนี้ไมมีใหบริการในบางพื้นที่
ตัวเลือกบริการ อันไดแก ระดับบริการ
เวลาการสนับสนุนดานเทคนิค
และเวลาการตอบสนองในสถานที่
จะแตกตางกันไปตามภูมศ
ิ าสตร
และตัวเลือกบางรายการอาจไมมีจําหนายในพื้นที่ของลูก
คา หนาที่ของ Dell
ในการจัดสงบริการไปยังผลิตภัณฑที่สนับสนุนซึ่งมีการเ
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ปลี่ยนสถานที่จะขึ้นอยูกับความพรอมในการใหบริการใน
ทองถิ่น และอาจมีคาบริการเพิ่มเติม นอกจากนี้
ยังขึ้นอยูกับการตรวจสอบและรับรองซ้ําของผลิตภัณฑที่
สนับสนุนซึ่งมีการเปลี่ยนสถานที่
ตามอัตราคาบริการและเวลาในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
วัสดุ ณ ขณะนั้นของ Dell
ลูกคาจะมอบสิทธิ์ที่เพียงพอและปลอดภัยในการเขาถึงสถ
านที่ของลูกคาโดยไมมีคาใชจายแก Dell เพื่อให Dell
สามารถปฏิบัติตามหนาที่ไดอยางเต็มที่ สําหรับลูกคา
EMEA
หากไมไดระบุไวเปนอยางอื่นในรายละเอียดการบริการ
บริการในสถานที่ทํางานจะตองอยูภายในระยะทางไมเกิ
น 150 กม. จาก PUDO ที่ใกลที่สุด
[โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากตัวแทนฝายขายของท]าน
G. การโอนบริการ
ภายใตขอจํากัดที่ระบุไวในคําอธิบายบริการนี้
ลูกคาสามารถโอนบริการนี้ใหแกบุคคลที่สามที่ซื้อผลิตภั
ณฑที่สนับสนุนทั้งหมดของลูกคากอนวันหมดอายุของบริ
การในขณะนั้น

โดยที่ลูกคาเปนผูซื้อเริ่มแรกของผลิตภัณฑที่สนับสนุนแล
ะบริการนี้
หรือลูกคาซื้อผลิตภัณฑที่สนับสนุนและบริการนี้มาจากเจ
าของเริ่มแรก (หรือผูรับการโอนกอนหนา)
และเปนไปตามกระบวนการโอนทั้งหมด
ซึ่งสามารถดูไดที่ www.support.dell.com
อาจมีคาบริการในการโอน โปรดทราบ
วาถาลูกคาหรือผูรับโอนของลูกคาเคลื่อนยายผลิตภัณฑ
ที่สนับสนุนไปยังสถานที่ตั้งอื่นที่ไมมีบริการ
(หรือไมมีใหในราคาเดียวกัน)
ตามที่ลูกคาชําระสําหรับบริการนี้
ลูกคาอาจไมไดรับสิทธิ์คุมครองหรืออาจมีคาบริการเพิ่มเติม
เพื่อใหมีความคุมครองการสนับสนุนหมวดเดียวกันที่สถา
นที่ตั้งใหม
หากลูกคาเลือกที่จะไมชําระคาบริการเพิ่มเติมดังกลาว
บริการของลูกคาอาจถูกเปลี่ยนเปนหมวดการสนับสนุนที่
มีใหในราคาเดิมหรือต่ํากวาในสถานที่ใหมโดยอัตโนมัติ
โดยไมมีการคืนเงิน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหบริการของเราโปรดติดตอตัวแทนของ Dell หรือไปที่ www.dell.com/services
ความพรอมในการใหบริการแตกตางกันในแตละประเทศ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
ลูกคาและชองทางการจัดจําหนายสําหรับบริษัทหุนสวนของ Dell ควรติดตอตัวแทนฝายขายเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม
© 2011 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคาและชื่อทางการคาที่ใชในเอกสารนี้จะใชเพื่ออางถึงองคกรที่เปนเจาของเครื่องหมายการคาและชื่อทางการคานั้นหรือเพื่ออางถึงผลิตภัณฑขององคกรเหลานั้นเพียงเทานั้น
สามารถดูขอกําหนดและเงื่อนไขดานการขายของ Dell ไดที่

www.Dell.com. และยังสามารถขอรับเอกสารสิ่งพิมพสําหรับขอกําหนดและเงื่อนไขดานการขายของDell ไดอีกดวย
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