
TILLFÖR SPETSKOMPETENS TILL ER IT-HELPDESK

SECOND LINE SUPPORT: OFFICE 365

Microsoft Office 365 är idag ett välanvänt verktyg hos många stora företag och 
organisationer. Det innehåller allt från de traditionella tjänsterna för Office, e-post 
och lagring till de nyare tjänsterna såsom Teams för samverkan, PhoneSystem  
för telefoni och Stream för video.

Många möjligheter och utmaningar 
För många företag kan den breda applikationssviten 
orsaka utmaningar i att på egen hand kunna avhjälpa 
sina användare vid fel eller problem. Företagens 
interna IT-helpdesk måste dessutom ständigt 
kompetensutvecklas då de möter frågor i allt från 
dagliga rutiner till mer komplexa problem.

Telia erbjuder en second line-support för att avlasta och 
stötta olika företag. Det innebär att ni inte behöver ha 
spetskompetens inom Office 365 internt. 

Flexibla lösningar efter era behov
Ni kan välja att ta mer hjälp av Telia inom vissa områden 
i Office 365 såsom telefonilösningar som är baserade på 
Microsoft Teams (PhoneSystem). Eller om ni har tillfällig 
resursbrist inom er IT-helpdesk. 

Fördelar med support hos Telia
Snabb support på svenska eller engelska 
Felsökning påbörjas inom en timme efter inkommet 
ärende (helgfria vardagar 08:00-17:00). Våra specialister 
sitter i Sverige och talar svenska och engelska.

Spjutspetskompetens  
Vi är Microsoft Gold Partner och våra specialister har 
bred kompetens i Office 365 och angränsande produkter.

Enkel prismodell  
Välj det antal ärenden ni behöver hjälp med per år så 
anpassas priset efter kompetensen inom er IT-helpdesk 
och till hur ni nyttjar Office 365.
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Hur funkar det?
När ert företag inte själv kan lösa ett ärende kan ni 
koppla vidare samtalet till Telias second line-support. 
Våra specialister felsöker och ger svar på problemet  
och/eller kontaktar sedan användaren. Det kan 
göras med skärmdelning eller via konfiguration i 
adminverktyget i Office 365. 

Microsoft Premier Support 
Med Telia som supportpartner behöver ni inte upprätta 
ett eget supportavtal med Microsoft. När eventuella 
ärenden behöver eskaleras till Microsoft görs det via 
Telias generella Microsoft Premier Support-avtal. 

Vid varje eskalerat ärende tillkommer en avgift som 
baseras på omfattningen av ärendet. Avgiften stäms  
av med er vid felanmälan.

Har ni redan ett Microsoft Premier Support-avtal med  
en företagsspecifik timbank kan det nyttjas istället om  
så önskas.

Viktigt om telefoni i Microsoft Teams 

Telefonitjänsten i Microsoft Teams integreras till en del 
med Telias SIP-baserade operatörstjänster och en annan 

del med telefoner och andra tillbehör. Det gör att det  
kan vara svårt att avgöra, utan specialkunskap, vad  
som orsakat felet. Med Telia som partner kan vi erbjuda 
en heltäckande support för sådana lösningar, där våra 
specialistteam samarbetar för att lösa problemet utan  
att kunden behöver en egen felavgränsning.

Enkel paketlösning
Tjänsten köps i paket om 25 till 400 ärenden per år.  
Finns behov av fler ärenden går det enkelt att köpa  
till i efterhand. Varje månad skickas en rapport ut på  
hur många ärenden som har förbrukats och hur många 
som finns kvar att nyttja. 

Målgrupp
Tjänsten riktar sig till företag med egen IT-helpdesk – 
oavsett vilken licenspartner ni har valt för Office 365.

Om ni även väljer Telia som licenspartner ges  
en heltäckande support som även inkluderar 
abonnemangs- och licensfrågor. Antal licenser  
kan enkelt ökas eller minskas på månadsbasis.

TILLFÖR SPETSKOMPETENS TILL ER IT-HELPDESK

SECOND LINE SUPPORT: OFFICE 365

Vill du veta mer?
Kontakta din säljare eller företagskundtjänst på 90 400 för mer information.
Du kan också besöka telia.se/office365

Antal ärenden /12 månader

Pris överstigande ärenden
Pris per ärende som överstiger paketets storlek

Pris microsoft-eskalering
Eskalering på eget Microsoft Premier Support-avtal ingår

antal användare (företagsstorlek)
Med medelgod IT-helpdesk och normalt nyttjande

Second line support-paket

25 st 50 st 100 st 200 st 400 st

Paketpris
/25

Paketpris
/50

Paketpris
/100

Paketpris
/200

Paketpris
/400

Pris beroende  
på ärende

Pris beroende  
på ärende

Pris beroende  
på ärende

Pris beroende  
på ärende

Pris beroende  
på ärende

100–250 250–500 500–1000 1000–2500 2500–5000

25 50 100 200 400

Ingår i samtliga paket
Office/office 365 i datorn
Fel och frågor i Office, operativsystem, 
Internet Explorer, OneNote, Microsoft 
Teams, OneDrive for Business och andra 
klientapplikationer inom Office 365.

office 365 på mobilen
Fel och frågor gällande mobila appar som  
är kopplade till Office 365 som till exempel 
Företagsportalen, Outlook, OneDrive och 
OneNote.

Övriga program
Användarfrågor i Project, InfoPath, 
Publisher, Visio och övriga Microsoft 
Office-produkter, Adobe Acrobat Reader, 
icke-Microsoftwebbläsare.

office 365 Phonesystem
eller Teams telefoni
Fel och frågor kopplade till Teams Telefoni-
lösningar gällande Office 365, PhoneSystem, 
Direct Routing med mera.
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