
Moringo	terméktámogatás	(support)	szolgáltatás	szabályzat 

Mi	az	a	terméktámogatás	szolgáltatás? 

Egy	szoftver	-	legyen	szó	weboldal,	webshop,	vagy	vállalatirányıt́ási	rendszerről	-	napi	szintű	
felhasználása,	üzemeltetése	sok	operatıv́	feladattal	jár	együtt,	amihez	gyakran	elengedhetetlen	
a	szakértői,	technikai	segıt́ség.		

Support	 (terméktámogatás)	 szolgáltatásunk	 segıt́ségével	 a	 szoftverek	 zökkenőmentesen	
fognak	működni,	a	felmerülő	problémákat	gyorsan	meg	tudjuk	oldani.		

A	 Support	 (terméktámogatás)	 szolgáltatásra	 előFizető	 UH gyfeleink	 részére	 e-mail,	 telefon	 és	
online	segıt́ségnyújtást	biztosıt́unk	a	szoftverek	használatával	és	üzemeltetésével	kapcsolatos	
kérdésekben	is.	 
	

Miért	hasznos	a	Moringo	terméktámogatás? 

Minden	bizonnyal	OH n	is	járt	már	úgy,	hogy	egy	felmerülő	hibaüzenet	esetén	nem	tudott	kihez	
fordulni,	vagy	nem	jutott	eszébe,	hogy	egy	funkció	hogy	működik	szoftvereinkben.		

Hasonló	esetekben	OH n	is	bátran	fordulhat	csapatunkhoz.		

Szakértő	 kollégáink	 e-mail	 és	 online	 támogatás	 keretében	 készségesen	 segıt́enek	 a	 szoftver	
használat	 érintő	 kérdésekben,	 valamint	 az	 üzemeltetés	 során	 felmerülő	 problémák	
megoldásában	a	megadott	ügyfélszolgálati	időben. 
	

Mi	az	ügyfélszolgálat	feladata? 

Az	 ügyfélszolgálat	 elsődleges	 feladata	 az	 eseti	 jelleggel	 felmerülő	 problémák	 kezelése,	
megoldása,	valamint	az	UH gyfelek	általi	hibajelentések	felvétele,	fejlesztési	igények	rögzıt́ése. 

Bizonyos	programhibák	 esetében	az	 ügyfélszolgálat	nem	 tud	azonnali	megoldást	 biztosıt́ani	
UH gyfeleink	 számára.	 Ilyen	 hibák	 esetén	 a	Moringo	 Kft.	 törekszik	 az	 ésszerű	 határidőn	 belül	
történő	megoldásra. 

Az	ügyfélszolgálaton	bejelentett	hibák	javıt́ását	és	fejlesztési	javaslatok	megvalósıt́ását	illetően	
a	 Moringo	 Kft.	 fenntartja	 magának	 a	 jogot	 az	 elbıŕálásra,	 adott	 esetben	 a	 javıt́ás,	 fejlesztés	
elutasıt́ására. 
	

Milyen	szolgáltatásokat	tartalmaz	terméktámogatás? 

-	a	szoftver	kezelésével	kapcsolatos	kérdések	megválaszolására 
-	egyedi	igények,	új	fejlesztések	és	kérések	megbeszélése 
-	a	szoftver	által	kiıŕt	üzenetek	értelmezése 
-	 gyorsan	 elhárıt́ható	 hibák	megoldására	 (	 az	 esetleges	hibákat	 rögzıt́jük,	 azok	 javıt́ása	nem	
azonnal	történik) 
- távoli	segıt́ségnyújtás	



Support	szolgáltatás	a	gyakorlatban	

1,	Beérkezik	cégünkhöz	az	UH gyfél	e-mail.	
	

2,	Beérkező	kérdések	kivizsgálása	és	megválaszolása.	
A	 szolgáltatás	 elszámolása	 adminisztratıv́	 óradı́j	 alapján	 kerül	 elszámolásra,	 melynek	
minimális	egysége	fél	óra.	
	
AQ ltalában	 05-1	 óra	 elegendő	 a	 legtöbb	 levél	 megválaszolására.	 Sok	 pontot	 tartalmazó	
módosıt́ási	 kérések,	 bővıt́ések,	 új	 fejlesztések,	 egyéb	 feladatok	 esetén	 viszont	 több	 idő	
szükséges.	
	

3,	Feladat	megvalósıt́ása.	
3,1,	A	levelet	megválaszoljuk,	ha	nincs	egyéb	feladat,	 lezárjuk	a	feladatot.	Az	adminisztrációs	
dıj́at	rögzıt́jük.	
	
3,2,	Hibajelentés:	a	levél	feldolgozása	után	a	feladat	átkerül	a	programozó	kollégákhoz.	

Miután	 megtalálták	 a	 hibát,	 vagy	 egyből	 javıt́ják,	 és	 az	 erre	 fordıt́ott	 programozói	 óra	
rögzıt́ésre	kerül.	Vagy	tájékoztatjuk	UH gyfelünket,	hogy	kb.	mennyi	idő	lenne	a	javıt́ás.	

A	javıt́ást	nem	kötelező	megrendelni.	A	hozzá	kapcsolódó	adminisztrációs	és	hibakeresési	dıj́	
viszont	minden	esetben	rögzıt́ésre	és	számlázásra	kerül.	
	
3,3,	Módosıt́ás,	új	fejlesztés:	
Az	 információk	 feldolgozása	 után	 kollégáink	 pontosıt́ják	 a	 kérést,	 elkészıt́ik	 a	 speciFikációt	
(amennyiben	szükséges).	

Miután	minden	 részlet	 pontosıt́ásra	 került,	 ajánlatot	 adunk	 a	 fejlesztésre.	 A	 fejlesztést	 nem	
kötelező	megrendelni.	A	hozzá	kapcsolódó	adminisztrációs	és	programozói	dıj́	viszont	minden	
esetben	rögzıt́ésre	és	számlázásra	kerül.	

3,4,	Support,	támogatás:	
Amennyiben	 olyan	 kérdés	 merül,	 amit	 a	 3,1,	 pont	 szerint	 nem	 tudunk	 e-mailben	
megválaszolni,	egyeztetünk	egy	telefonos	vagy	online	megbeszélést.	

Ott	át	tudjuk	beszélni	a	felmerülő	kérdéseket,	a	rendszer	működésével	kapcsolatos	felmerült	
gondolatokat,	javaslatokat,	új	fejlesztési	igényeket,	módosıt́ásokat,	hibákat	stb.	

Ebben	 az	 esetben	 a	 kapcsolódó	 adminisztrációs	 dıj́,	 a	 megbeszélésre	 fordıt́ott	 idő,	 szükség	
esetén	pedig	a	programozói	dıj́	kerül	rögzıt́ésre	és	számlázásra.	

Mit	nem	tartalmaz	a	terméktámogatás	szolgáltatás? 

Az	 ügyfélszolgálat	 kizárólag	 a	 termékek	 kezelésével,	 használatával	 kapcsolatos	 kérdések	
megválaszolására	szolgál	és	nem	feladata	általános	számıt́ástechnikai	kérdésekhez,	illetve	más	
programok	használatával	kapcsolatos	kérdésekhez	segıt́séget	adni.	 



Nem	tartoznak	az	ügyfélszolgálat	keretébe	az	alábbi	feladatok: 

-	számıt́ógép	vagy	program	konFigurálása 
-	vıŕusirtó,	illetve	egyéb	nem	a	Moringo	Kft.	által	szállıt́ott	szoftver	konFigurálása,	beállıt́ása 
-	adatbázis	mentés	vagy	javıt́ás 
-	hálózatos	telepıt́és	felügyelete 
-	adatfeltöltés,	migrálás 
-	oktatást	helyettesıt́ő,	folyamatos	segıt́ségnyújtás 
-	oktatás,	betanıt́ás 
-	programozás,	egyedi	fejlesztés,	a	rendszerekben	történő	módosıt́ásokat 
-	 telepı́tett	 szoftver	 esetén	 a	 szerverrel	 kapcsolatos	 hibák,	 vagy	 abból	 eredő	 hibák	
megválaszolása,	kezelése,	javıt́ása 
-	 a	 böngésző	 és	 kiegészıt́ői	 nem	 megfelelő	 verziójából,	 vagy	 egyéb	 azzal	 kapcsolatos	
beállıt́ásokra	vonatkozó	segıt́ségnyújtás 
-	bármilyen	szerverrel	és	levelezéssel	kapcsolatos	segıt́ségnyújtás 
	

Mi	történik	a	terméktámogatás	lejárata	után? 

A	 terméktámogatás	 lejárata	 után	 is	 használható	 a	 szoftver,	 viszont	 a	 fent	 megnevezett	
szolgáltatások	nem	lesznek	érvényesek.	A	terméktámogatást	évente	lehet	hosszabbıt́ani. 
	

Nincs	terméktámogatásom,	de	szükségem	van	a	segítségre! 

Azon	UH gyfeleink,	akik	nem	rendelkeznek	 érvényes	Support	 (terméktámogatás)	szerződéssel,	
olyan	 fejlesztői	 és	 adminisztratıv́	 keretszerződéssel	 vehetik	 igénybe	 az	 ide	 vonatkozó	
szolgáltatásokat.,	amely	része	a	Support	szolgáltatás.	

A	Moringo	Kft.	 fenntartja	a	jogot,	hogy	megtagadja	azon	UH gyfelek	részére	a	válaszadást,	akik	
nem	 rendelkeznek	 érvényes	 terméktámogatással,	 és/vagy	 fejlesztői	 és	 adminisztratıv́	
keretszerződéssel.	 
	

A	terméktámogatás	szolgáltatás	elérhetősége 

Elsődlegesen e-mailben:	fejlesztes@moringo.hu	 
	

Szolgáltatással	kapcsolatos	rendelkezések 

A	 Moringo	 Kft.	 a	 legjobb	 tudása	 szerint	 segıt́	 a	 jelzett	 problémák	 megoldásában,	 de	 a	
szolgáltatást	 igénybe	 vevő	 tudomásul	 veszi,	 hogy	 nem	 minden	 számı́tástechnikai	 és	
programkezelési	probléma	oldható	meg	telefonon,	illetve	ıŕásban.	Ilyen	esetben	a	Moringo	Kft.	
–	 mindenkori	 szolgáltatási	 dıj́ai	 mellett	 –	 kész	 helyszıńi	 vagy	 távsegıt́séget	 nyújtani	 a	
Felhasználónak,	illetve	lehetővé	teszi	a	Felhasználó	számára	az	oktatásokon	történő	részvételt. 

A	Felhasználó	elfogadja,	hogy	a	helyszıńi	vagy	távsegıt́séggel	történő	problémamegoldás,	nem	
minden	esetben	a	hibabejelentéssel	egy	időben	történik.	



Szolgáltatási	díjak	és	feltételek 

A	Moringo	Kft.	a	Support	szolgáltatás	szerződést	a	UH gyfelek	egyedi	igényei	alapján	készıt́i	el,	
amely	tartalmazhatja	a	munkaidőn	kıv́üli	terméktámogatás	feltételeit	is. 

Fizetési	lehetőségek,	kredit	összeg	

A	szerződés	kialakıt́ása	során	minden	UH gyfelünknek	meghatározunk	egy	kredit	keretösszeget.	

Az	összeg	a	szerződéskötés	aláıŕása	után,	a	szolgáltatás	megkezdése	előtt	kerül	kiszámlázásra.	

Minden	 teljesıt́ett	 hónap	 végén	 összegezzük	 az	 elvégzett	 feladatokat,	 majd	 annak	 dıj́át	
kiszámlázzuk.	

Amennyiben	a	szerződés	megszűnésre	kerül,	és	az	elszámolás	után	a	kredit	kereten	marad		fel	
nem	használt	összeg,	azt	visszautaljuk.	
	
	
Kredit	összeg	felhasználás	a	gyakorlatban	
	
A	példában	90.000	Ft	+	AQ FA	kredit	összeg	kerül	meghatározásra	a	szerződésben.	

1,		Nem	kerül	felhasználásra	a	teljes	kredit	összeg:	
Az	adott	hónapban	csak	50.000	Ft	+	AQ FA	összegű	szolgáltatás	kerül	felhasználásra.	

A	fennmaradó	40.000	Ft	+	AQ FA	átvihető	a	következő	hónapra.	
IQgy	 a	 hónap	 végén	 csak	 50.000	 Ft	 +	 AQ FA	 kerül	 kiszámlázásra,	 amivel	 visszatöltésre	 kerül	 a	
90.000	Ft	+	AQ FA	összegű	kredit	keret.	
	

2,	Nagyobb	összeg	kerül	felhasználásra,	mint	a	kredit	összeg.	
Az	adott	hónapban	130.000	Ft	+	AQ FA	összegű	szolgáltatás	kerül.	

A	hónap	végén	130.000	Ft	+	AQ FA	kerül	kiszámlázásra,	amivel	visszatöltésre	kerül	a	90.000	Ft	+	
AQ FA	összegű	kredit	keret,	valamint	kiegyenlıt́ésre	kerül	a	többlet	költség.	
	

3,	Amennyiben	az	adott	hónapban	semmilyen	szolgáltatás	nem	lett	igénybe	véve	-	és	a	kredit	
összeg	 nem	 változik	 -,	 nincs	 szükség	 a	 kredit	 keret	 feltöltésére,	 nem	 kerül	 semmi	
kiszámlázásra.	
	
	
	

EQ rvényes:	2022.	április	01-től.


