
Skaffa en PT
för din IT.
Vår systemförvaltning håller dina IT-system motionerade, trimmade och i form 
genom att hela tiden hålla dem uppdaterade och fräscha. Dels såklart att de rent 
tekniskt hålls uppdaterade, men vi tar också in förändringar från såväl omvärld 
som din verksamhet.



Systemförvaltning är också  
systemförändring. Fast gradvis.

Vidareutveckling är faktiskt normaltillståndet för ett väl fungerande 

IT-system. Din verksamhets förutsättningar ändras, som ett svar på 

det utvecklas din verksamhet. Och för att toppa det hela står den 

tekniska utvecklingen aldrig still.  Dessutom behövs support, över-

vakning och uppföljning.

Allt detta har vi tagit hänsyn till inom ramen för vårt 

erbjudande inom systemförvaltning. Det består i 

princip av tre delar; övervakning, felavhjälpande och 

utvecklingsmöten.

Övervakning innebär att vi kontrollerar systemets 

prestanda. Vi går igenom loggarna kontinuerligt för 

att övervaka och följa upp eventuella avvikelser inte 

minst om systemkrascher skulle inträffa.

Felavhjälpande är dels support, dels att vi påbörjar 

lösningen av det bakomliggande problemet enligt 

den servicenivå du valt.

Dessutom träffas vi en gång i kvartalet för att följa 

upp och utvärdera systemet. Målet är att åstad-

komma bästa möjliga förebyggande underhåll.

Vad händer då om vi konstaterar att det behövs 

åtgärder som ligger utanför ramen för själva  

service avtalet?  

I så fall är det vår uppgift att offerera ändringar, 

tillägg och vidareutveckling. Sedan gör vi såklart 

tidsuppskattningar och sätter specifikationer samt 

uppdaterar till testmiljö, hanterar releaser samt ser 

till att det finns full spårbarhet.

Exempel på innehåll i systemförvaltning.

• Support; helpdesk via telefon och webbportal. Vi har även 

distansstöd; direkt uppkoppling för snabb åtgärd.

• Vi skräddarsyr utbildningar efter era behov. De fokuserar på 

användning och tillämpning. Självklart ingår dokumentation.

• Framtidssäkring innebär att vi säkerställer systemets fort-

levnad genom uppgradering av utvecklingsmiljön.

• Säkerhet och testning håller kunskapen kring systemet aktuell. 

Vi säkerhetskopierar regelbundet källkoden samt förvarar 

den säkert. Du får en solid testmiljö, inklusive uppdaterad 

kunddata.

Priser

Support och felavhjälpning

Felklass 1: 1 500 SEK/H

Felklass 2: 950 SEK/H

Felklass 3: 875 SEK/H

Ändringar/Tillägg/Vidareutveckling

Offereras separat eller avropas från överenskommen budget.

Välj din servicenivå – guld, silver eller brons.

Felklass Inställelsetid Tillgänglighet Åtgärdstid

1 4h Även utanför normal servicetid 24h

2 16h 08:00 - 17:00 -

3 3 dagar 08:00 - 17:00 -

1 4h Även utanför normal servicetid -

2 16h 08:00 - 17:00 -

3 3 dagar 08:00 - 17:00 -

1 8h Även utanför normal servicetid -

2 16h 08:00 - 17:00 -

3 3 dagar 08:00 - 17:00 -

12 000 SEK
per månad

8 000 SEK
per månad

4 000 SEK
per månad



3. Qualify Issue

4. Issue received (TicketNo)

6. Feedback Issue (TicketNo)

5. Handle Issue (TicketNo)
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Customer

Supplier

• support@elicit.se

• 020-29 29 00

• Web portal
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