
Samenwerkingstechnologie is van bedrijfskritisch 
belang  
Audiovisuele samenwerkingsoplossingen zijn van 
levensbelang voor moderne organisaties. Het maakt niet 
hoe goed een systeem is gespecificeerd en ontworpen en 
hoe nauwgezet het is getest: vroeg of laat zal er een storing 
optreden, en hoogstwaarschijnlijk om een bijzonder 
ongelegen moment. En dan is de hersteltijd van cruciaal 
belang voor uw bedrijfscontinuïteit. Dit vraagt om de hulp 
van een expert in samenwerkingstechnologie. 
 
Modules voor ondersteuning op afstand  
Ons Support Center staat klaar om al uw vragen en 
verzoeken af te handelen. In het geval van een storing zal 
een van onze servicetechnici het probleem op afstand voor 
u verhelpen. Met onze Remote Support-modules kunt u 
rekenen op:

• 24x5 beschikbaarheid van een regionale tweedelijns 
specialist.

• Oplossing van hardwareproblemen op de volgende 
werkdag .

• Rapportage over de prestaties van de servicedesk.
• incident- en probleembeheer.

 

Aanvullende ondersteuningsdiensten  
Kinly biedt aanvullende ondersteuningsdiensten aan die 
het mogelijk maken om al uw samenwerkingsdiensten 
effectief te beveiligen, onderhouden en optimaliseren.  
Dit gebeurt geheel in aansluiting op uw specifieke 
bedrijfsbehoeften. Het dienstenaanbod omvat preventief 
onderhoud, snellere responstijden en 24/7 beheer op 
afstand.  
 
 
 
Ondersteuning voor interne teams  
Kinly Remote Support heeft ten doel om klanten van 
assistentie te voorzien bij de uitoefening van hun dagelijkse 
taken. We zorgen voor een aanzienlijke verlichting van de 
werklast van uw interne ondersteuningsteams en 
waarborgen een effectief gebruik van de 
samenwerkingsoplossingen die door Kinly worden 
aangeboden. 

Kinly Care  
Modules voor ondersteuning  
op afstand 



Kinly biedt twee pakketopties voor ondersteuning op afstand aan. Dit zijn Remote en Remote+. Beide opties worden 
ondersteund door een team van uiterst ervaren en vakkundige experts die over relevante branchecertificaten beschikken. 
Zij kunnen u voorzien van assistentie met het complete aanbod van oplossingen van Kinly. 

Kinly Remote Support Modules

kinly.com

Support Service Core Modules

Service Elements Description Remote Remote+

Service Desk Support

Remote Management 1st line Global Services Desk Support 10 x 5 local hrs 24 x 5 local hrs

2nd line Regional Technical Specialist 10 x 5 local hrs 24 x 5 local hrs 

Hardware Support

Hardware Management Manufacturer Advance Replacement • •

Next Business Day (8hrs) hardware resolution - •

Software Support

Software Management Software and Firmware Guidance • •

Software Incident Support • •

Manufacturer Service Level Agreement:  
Software Deferral Upgrade

• •

Warranty Support

Warranty Management Manufacturer Warranty Renewal Support • •

Manufacturer Warranty Operations Support • •

Service Desk Management Support

Case Management Incident & Problem Management • •

Service Desk Statistics Reporting - •

Optionele aanvullende ondersteuningsdiensten 
Aanvulling Beschrijving  

Beheer op afstand  Eerstelijns en tweedelijns beheer op afstand (24x7)  

Preventief onderhoud en rapportage  Tweejaarlijkse of kwartaalevaluatie van de product- en onderhoudsstatus  

Service-strippenkaart Een strippenkaart voor uren die de technici van Kinly besteden aan ad hoc dienstverlening  

 die buiten de SLA valt, met de optie om gebruik te maken van installatie-  

 en programmeerwerkzaamheden.       

Over Kinly
Bij Kinly vinden we samenwerken het spannendste ter wereld. Voor ons houdt het niet 
op bij technologie. We zullen er bij elke stap zijn om u te helpen slimmer te werken, op 
verschillende plaatsen en ruimtes. Onze betrouwbare en ondersteunende teams helpen u 
bij het plannen, bouwen, ondersteunen, beheren en optimaliseren van uw samenwerking-
sruimten en plaatsen. We noemen dit de samenwerkingslevenscyclus. Wij zorgen voor en 
werken met onze klanten van begin tot eind.

Contact ons
Web: kinly.com/nl
Contact: kinly.com/nl/contact


