
Umowy Serwisowe Unicard to unikalna oferta skierowana do Klientów, którzy chcą szczególnie zadbać o swoje urządzenia, 
oprogramowanie i cieszyć się spokojem �nansowym i technicznym przez wiele lat. 
Kompleksowe podejście do wsparcia technicznego i obsługi serwisowej jest realizowane poprzez zintegrowany system Help 
Desk www.helpdesk.unicard.pl System ten pozwala na szybką reakcję na zgłaszane potrzeby Klientów zgodnie z czasami reakcji 
zawartymi w dokumentach serwisowych. Klient jest na bieżąco informowany o statusie zgłoszenia serwisowego oraz  przewidy-
wanym terminie rozwiązania. W zależności od preferencji Klienta udzielamy również telefonicznego i mailowego wsparcia 
technicznego.
System Help Desk jest wspierany przez doświadczone grono inżynierów w naszych oddziałach w Krakowie, Warszawie i Pozna-
niu. Unicard posiada uprawnienia centrum serwisowego wielu producentów sprzętu. Naprawy w zdecydowanej większości 
wykonujemy w naszych placówkach lub siedzibie Klienta. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na sprawną i szybką 
naprawę pojedynczych urządzeń, jak również profesjonalną obsługę całych systemów. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów oferujemy :
- Rozszerzenie okresu gwarancji na urządzenia o kolejne lata ponad gwarancję standardową
- Pakiety serwisowe na urządzenia oferujące m.in. przyspieszone terminy napraw czy możliwość otrzymania urządzeń zastęp-
czych na czas naprawy
- Umowy maintenance na oprogramowanie zapewniające wsparcie dla administratorów i użytkowników oprogramowania, 
bezpłatny upgrade do najnowszej wersji, jak również do wykorzystania pakiet godzin pracy programisty
- Umowy serwisowe na całe systemy zapewniające m.in. szybkie czasy reakcji i usunięcia awarii, okresowe przeglądy systemów, 
nielimitowane wsparcie techniczne   

Wraz z podpisaniem umowy otrzymują Państwo:
- Spokój: Wyeliminowanie ryzyka związanego z dłuższym przestojem urządzenia czy systemu
- Wygodę: Bezpieczeństwo panowania nad budżetem związanym z użytkowaniem urządzeń czy systemów
- Różne okresy płatności: możliwość opłacenia umowy za cały okres jej obowiązywania  lub w miesięcznych i kwartalnych ratach
- Dostępność: 30 inżynierów i programistów wspiera obsługę umów serwisowych w naszej �rmie na obszarze całej Polski
- Bezpieczeństwo: Wsparcie Unicard dostępne w niektórych umowach nawet w trybie 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu
- Profesjonalizm: Obsługa przez wykwali�kowanych pracowników. Ponad 20 letnie doświadczenie �rmy na rynku
- Elastyczność: Możliwość zmiany parametrów umowy w przypadku zmian w systemie

Uzyskuj korzyści z systemu bez obaw o jego funkcjonowanie.




