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       Tuki&  



Gammadata toimittaa erittäin laadukkaita ja 
mahdollisimman suorituskykyisiä instrumentteja 
sekä komponentteja. Asiakkaamme ja 
loppukäyttäjät voivatkin odottaa vain kaikkein 
parasta, kun on kyse tuotteidemme huollosta 
ja tuesta. Tässä esitteessä kerrotaan huolto-
organisaatiostamme, asiakastuelle asettamistamme 
tavoitteista ja huoltosopimuksistamme.

Haluamme tietysti, että asiakkaamme ovat 
tyytyväisiä instrumenttiemme suorituskykyyn ja 
Gammadatan tuotetukeen. Autamme mielellämme 
huoltamalla, antamalla teknisiä tietoja ja vastaamalla 
sovelluskohtaisiin kysymyksiin. Pystymme 
yleensä auttamaan heti ja tarvittaessa pyydämme 
yhteistyökumppanimme tai toimittajamme apuun.

Parhaalle
  vain
 parasta Huolto- ja tukiosastollamme työskentelee 13 

henkilöä. He toimivat niin omissa tiloissamme kuin 
asiakkaidenkin tiloissa. Huoltohenkilöstömme 
on koulutettu hallitsemaan kaikki myymämme 
laitteet. Tämä on mielestämme ainoa tapa tarjota 
asiakkaillemme turvallisuutta, johon heillä on oikeus 
hankittuaan meiltä huipputason instrumentin. 
Laatujärjestelmämme osaamismatriisi auttaa meitä 
varmistamaan huollon korkean tason ja käytettävyyden 
kun jokin tuotteistamme tarvitsee huoltoa.

Erilaisia tarpeita, erilaisia  
ratkaisuja 
Tiedämme, että jokaisella asiakkaallamme on 
omanlaisensa tarpeet ja odotukset instrumenteilleen. 
Tiedämme myös, että instrumenttejamme käytetään 
kohteissa, joissa katkosajan on jäätävä mahdollisimman 
lyhyeksi. Joitakin instrumentteja puolestaan käytetään 
ympäristöissä, joissa tärkeintä on pitää niistä aiheutuvat 
kustannukset mahdollisimman alhaisina pitkällä 
aikavälillä. Joissain käyttökohteissa järjestelmää on 
ehkä päivitettävä tai mukautettava erityistarpeisiin 
tutkimusprojektin onnistumiseksi tai jotta 
instrumentti voidaan integroida onnistuneesti. Meille 
onkin itsestään selvää, että huoltosopimuksemme 
mukautetaan vastaamaan juuri sinun tarpeitasi.

Henkilökohtainen palvelu
Kullakin instrumenttityypillä on vastaava yhteyshenkilö 
huolto- ja tukiosastollamme. Useimmiten vähintään 
yksi vastuuhenkilön kollega on saanut samojen 
laitteiden koulutuksen. Hän toimii varahenkilönä jos 
huolto kuormittuu tilapäisesti.

Osaaminen
          laatu&  

Instrumenteista tallennetaan mahdollisimman 
paljon tietoja tuotetietokantaamme, jotta 
asiakkaat saavat nopeasti paikkansapitävät 
vastaukset kysymyksiinsä. Saamme 
instrumenttinne tiedot ja tilan käyttöön 
nopeasti, esimerkiksi koska se on viimeksi 
kalibroitu, onko vastaavia ongelmia 
ilmaantunut aikaisemmin ja onko järjestelmä 
päivitetty. Kun huoltotoimeksianto on 
valmis, toimitamme aina yksityiskohtaisen 
huoltoraportin.

Asiakirjat 
          jäljitettävyys&



Huoltosopimus on usein paras keino varmistaa, että instrumentti 
saa ennaltaehkäisevää huoltoa ja että se pidetään ajan tasalla, jotta 
vältytään yllättäviltä kustannuksilta, käyttökatkosilta tai turhilta 
instrumenttiostoilta.

Huoltosopimuksemme voidaan laatia monilla tavoilla, erityistoiveenne ja 
tarpeenne voimme selvittää yhdessä keskustelemalla. Vakiosopimuksemme 
sisältävät aina ennaltaehkäisevän huollon. Ennakoimattomat huoltotyöt 
tehdään alennetulla hinnalla. Huoltosopimusasiakkaamme saavat aina 
maksutonta puhelintukea huoltoa vaativissa ongelmissa.           

Huoltosopimus
   - nyt tai tulevaisuudessaT&K, projektit ja 

räätälöinti
Olemme kehittäneet ja valmistamme 
itse osan markkinoimistamme 
tuotteista. Valmistus- ja kehitysosas-
tomme on käytettävissä, kun tarjo- 
amiamme tuotteita on mukautettava 
asiakkaiden tarpeisiin tai niihin 
on tehtävä muutoksia. Olemme 
tottuneet projektityöskentelyyn ja 
noudattamiemme prosessien laatu on 
varmistettu.

Käyttäjäkurssit
Toimitamme runsaasti instrumentteja 
tutkimusympäristöihin, joissa 
henkilöstön vaihtuvuus on suuri ja 
tarvitaan jatkuvaa käyttäjäkoulutusta. 
Tarjoammekin useimpien 
instrumenttiemme ja järjestelmien 
käyttäjille kursseja asiakkaan, 
Gammadatan tai toimittajiemme 
tiloissa.

Huolto: mitä tarvitaan?
Käytössänne on ehkä jokin instrumenttimme tai 
harkitsette uusien laitteiden hankkimista. Jokaisessa 
yksittäistapauksessa annetaan tiedot tietylle instrumentille 
soveltuvista huoltosopimuksista. Yritämme mukauttaa 
huoltosopimuksemme mahdollisimman pitkälle juuri teidän 
instrumentillenne ja tarpeisiinne sopivaksi.  

Oheisessa taulukossa on eritelty mitä voimme tarjota 
kanssamme huoltosopimuksen tehneille asiakkaillemme.

Huoltosopimuksemme  
yleisellä  
tasolla

Vasteaika

Tavallisesti 48 
tuntia

24 tunnista al-
kaen sopimuksen 
mukaan

Asennusaika
Tavallisesti 5 
työpäivää

24 tunnista al-
kaen sopimuksen 
mukaan

Puhelintuki
        Rajoitetusti        Taattu, 

rajoituksetta nor-
maalina työaikana

Ennaltaehkäisevä 
huolto

        Sopimuksen 
mukaan

Pika-apu

Alennusta tunt-
iveloituksesta

Kaikki 
asiak- 
kaamme

Huolto- 
sopimus- 
asiakkaat

        Sopimuksen 
mukaan

Instrumentin tiedot 
Gammadatan tie-

tokannassa

Ohjelmisto-/lait-
teistopäivitykset

        Sopimuksen 
mukaan

Web-pohjainen on-
gelmanratkaisu 

Maksullinen

Olemme käytettävissänne silloinkin, kun haluatte keskustella 
sovelluksiin liittyvistä ongelmista tai jos haluatte saada yhteyden  
muihin käyttäjiin, joilla voi olla hyödyllistä kokemusta   
tietyistä käyttökohteista. 



Huoltoon liittyvissä asioissa tavoitat meidät 
helpoiten sähköpostitse. Yhteydenotto 
kirjataan huolto- ja tukijärjestelmäämme 
automaattisesti. Saat vastaanottokuittauksen 
sähköpostitse.

support@gammadata.se

Puhelin: +46 (0)18-56 68 00
Sähköpostiosoite muissa asioissa:

service@gammadata.se 

Yhteyden  
ottaminen meihin  

www.gammadata.se
/service-and-support

Koko toimintamme on ISO 9001:2008 -laatuser-
tifioitu.

Noudatamme erilaisia teollisuusstandardeja, 
kuten SS-EN 13460, ja ydinvoima-alalla 
käytettävä KBE/TBE.

Meidät on sertifioitu hyväksytyksi Sellihca-
toimittajaksi. Tätä toimittajarekisteriä ja 
laatujärjestelmää käytetään pohjoismaisella 
energia-alalla.
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