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OL® Care-Beleid 

OL Care is de technische ondersteuningsservice van Objectif Lune (OL) en het update- en upgradeprogramma 

voor klanten van geregistreerde Objectif Lune-producten die een geldige eindgebruikerslicentieovereenkomst 

(“EULA”) hebben om een succesvol gebruik van hun producten en diensten (“Producten”) te garanderen. 

 

Hieronder wordt het beleid, de procedures en de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau beschreven 

waaronder Objectif Lune technische ondersteuningsdiensten ("Technical Support") levert aan klanten met 

geldige OL Care. Klik hier om de gedetailleerde Algemene Voorwaarden van OL Care te raadplegen. 

TECHNISCHE ONDERSTEUNINGSDIENST 
Profiteer van hulp, begeleiding en aanbevelingen bij: 

o Productinstallatie, -instelling en -configuratie 

o Correctie van onverwacht gedrag voor gedocumenteerde functies en foutmeldingen. 

o Storingen zoals bestaande templates, datamappings, workflowconfiguraties en programmering met 

betrekking tot OL-producten die functioneren binnen de omgeving waarvoor ze zijn ontwikkeld. 

 

KANTOORUREN EN CONTACTGEGEVENS 

Klanten met geldige OL Care kunnen tijdens lokale kantooruren contact opnemen met de technische 

ondersteuningsdienst. De volgende tabel is een lijst met regionale telefoonnummers en webadressen om een 

supportticket te openen.  

ONDERSTEUNINGSCENTRUM 
LOKALE KANTOORUREN 

(exclusief feestdagen) 
TELEFOON WEBONDERSTEUNING 

Amerika 
Maandag t/m vrijdag 

9:00 a.m. tot 8:00 p.m. EST 

+1 514‐798‐8714 

+1-866-348-5863 

Meld een probleem  

Verenigd Koninkrijk 
Maandag t/m vrijdag 

9:00 a.m. tot 8:00 p.m. UTC +0 

+44 845 505 6349  

 

Duitsland 
Maandag t/m vrijdag 

9:00 a.m. tot 8:00 p.m. UTC +1 

+49 6151 7809 103 

Frankrijk 
Maandag t/m vrijdag 

9:00 a.m. tot 8:00 p.m. UTC +1 

+33 1 80 87 52 86 

Nederland 
Maandag t/m vrijdag 

9:00 a.m. tot 8:00 p.m. UTC +1 

+31 79 361 8036 

Australië 
Maandag t/m vrijdag 

9:00 a.m. tot 7:00 p.m. AEST 

+61 3 8548 4894 

1800 018959 

Maleisië 
Maandag t/m vrijdag 

9:00 a.m. tot 5:00 p.m. MYT 

+60 327 834 307 

1800 81 6530 

Japan 
Maandag t/m vrijdag 

9:00 a.m. tot 5:00 p.m. JST 

+81 50 3488 5816 

 

https://www.objectiflune.com/Marketing/Documents/OLCare-TermsAndConditions2020-nl.pdf
https://support.uplandsoftware.com/portal/ss/login
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ANDERE HULPMIDDELEN 

Voordat u contact opneemt met onze technische ondersteuningsdienst, raden wij u aan om eerst naar ons 

resourcecentrum te gaan, waar u productdocumentatie, links naar onze forums (Q&A), leercentrum en 

kennisbank kunt vinden om u te helpen uw problemen snel op te lossen. 

 

TECHNISCHE ONDERSTEUNINGSPROCES 

De kwaliteit van de informatie die aan de technische ondersteuning wordt verstrekt, heeft een aanzienlijke 

invloed op de snelheid waarmee een probleem door de technische ondersteuning wordt vastgesteld en 

opgelost. Daarom moet de volgende informatie worden verstrekt: 

o gedetailleerde beschrijving van het probleem; 

o de ernst van de impact op het systeem en de bedrijfsactiviteiten; 

o versie en serienummer van het product; 

o de exacte foutmeldingen; 

o alle middelen die relevant zijn voor het probleem, inclusief de software logs; 

o de stappen die zijn genomen om het probleem te reproduceren en bekende manieren om het te omzeilen; 

o contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor het aanpakken van het probleem. 

 

Onze technische ondersteuning zal de ontvangst van het ticket bevestigen: 

Als het ticket per web of e-mail wordt geopend, wordt binnen 10 minuten een automatische bevestigings-e-

mail verstuurd. Onze technische ondersteuning zal dan binnen 4 kantooruren per e-mail of telefoon reageren. 

Indien het ticket telefonisch wordt geopend en onze technische ondersteuning niet beschikbaar is, kan de klant 

een gedetailleerd bericht achterlaten. Onze technische ondersteuning zal dan binnen 2 kantooruren 

telefonisch reageren. 

 

De technische ondersteuning zal 

o de klant een ondersteuningsadviseur toewijzen; 

o de kwestie loggen, analyseren, categoriseren en prioriteit geven op basis van de ernst en urgentie van het 

probleem en de impact ervan op het bedrijf; 

o het probleem oplossen, isoleren en waar mogelijk reproduceren in een gecontroleerde omgeving en om 

aanvullende informatie vragen indien nodig; 

o het probleem identificeren en een oplossing voorstellen. 

 

De technische ondersteuning doet er alles aan om experts en middelen vrij te maken om onderzoek te doen 

en de problemen van klanten tijdig op te lossen.  

Terwijl een ticket open is, zal de technische ondersteuning de klant regelmatig op de hoogte houden van de 

vooruitgang en de staat van hun probleem. Zodra er een oplossing is gevonden, wordt het ticket met 

https://help.objectiflune.com/en/
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toestemming van de klant afgesloten. 

 

Een oplossing kan bestaan uit: 

o een permanente oplossing; 

o een redelijke omzeiling van het probleem; 

o een actieplan voor het vinden van een oplossing of omzeiling van het probleem; 

o een aanbeveling voor het oplossen van het probleem om de oplossing weer operationeel te krijgen. 

Gedurende het hele proces blijft de technische ondersteuning het belangrijkste aanspreekpunt van de klant, 

maar hieronder wordt het escalatieproces voor de oplossing weergegeven. 

 

ESCALATIE VAN EEN PROBLEEM 

 

 

 

 

Tijdens het ondersteuningsproces kan de klant op ieder moment contact opnemen met de toegewezen 

ondersteuningsadviseur en om een update of aanvullende informatie vragen die kan helpen bij de 

probleemoplossing. Als de klant niet tevreden is met het proces, kan hij of zij via de ondersteuningsadviseur 

een gesprek aanvragen met de ondersteuningsmanager. Dit stelt ons in staat om uw belangen beter te 

begrijpen en aanpassingen te maken. 

 

PRIORITEITS- EN URGENTIENIVEAUS 

Urgentieniveaus bepalen welke prioriteit een probleem heeft. Dit helpt ons bij het toewijzen van de middelen 

die nodig zijn om de problemen effectief op te lossen. De urgentie of ernst van een probleem is gebaseerd op 

de impact ervan op het bedrijf zoals vastgesteld door de klant en de technische ondersteuning. Na de 

aanvankelijke beoordeling kunnen de urgentieniveaus met toestemming van de klant worden gewijzigd. 

 

Reactietijd: Onze technische ondersteuning zal na ontvangst van een ondersteuningsverzoek contact opnemen 

met de klant om de ontvangst te bevestigen en een eerste antwoord geven. Dit antwoord wordt per e-mail of 

telefoon gegeven om aanvullende informatie op te vragen, het probleem te identificeren of een oplossing te 

Klant Technische 

ondersteuning 

NIVEAU 1 

Technische 

ondersteuning 

NIVEAU 2 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 
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bieden. De reactietijden worden tijdens lokale kantooruren voor ondersteuning gemeten. 

 

 

Voor noodgevallen raden wij u sterk aan om telefonisch contact op te nemen om de reactietijd te versnellen. 

 

REACTIETIJD VOOR                                                          SUPPORT TICKETS 

Telefoon Binnen 2 uur 

E-mail / Web Binnen 4 uur 

 

Als een probleem per e-mail of web werd gemeld, wordt binnen 10 minuten automatisch en bevestigings-e-

mail verstuurd, waarmee de ontvangst van het ticket in ons systeem is bevestigd. 

Streeftijd voor oplossing: Oplossingstijden zijn schattingen en zijn afhankelijk van de complexiteit van de 

ingediende tickets. Streeftijden voor oplossingen kunnen dus variëren. 

 

Updates: Onze technische ondersteuning zal tijdens het oplossingsproces contact opnemen met de klant via 

telefoon, e-mail of beide en zal de klant updates geven over de voortgang en staat van het probleem in 

overeenstemming met de ernst en urgentie van het probleem of zoals overeengekomen tussen de technische 

ondersteuning en de klant. 

De volgende tabel zal worden gebruikt om prioriteiten te stellen voor meldingen. 

 

URGENTIE BESCHRIJVING STREEFTIJD VOOR OPLOSSING UPDATES 

P1 - Kritiek Kritisch probleem 

De productie van de klant is in 

gevaar of ligt stil, wat een 

ernstige impact heeft op zijn of 

haar bedrijf. 

Binnen 2 werkdagen 

Onze technische ondersteuning zal tijdens lokale 

kantooruren voor ondersteuning voortdurend aan 

het probleem werken totdat het is opgelost of het 

redelijkerwijs kan worden omzeild. 

Elke werkdag  

P2 - Hoog Ernstig probleem 

De productiecapaciteit van de 

klant is ernstig aangetast of 

belangrijke 

producteigenschappen zijn 

onbeschikbaar. 

Binnen 3 werkdagen 

Onze technische ondersteuning zal tijdens lokale 

kantooruren voor ondersteuning voortdurend aan 

het probleem werken totdat het is opgelost of het 

probleem redelijkerwijs kan worden omzeild. 

Elke werkdag  
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URGENTIE BESCHRIJVING STREEFTIJD VOOR OPLOSSING UPDATES 

P3 - Matig Matig probleem 

De productiecapaciteit van de 

klant is niet optimaal, onvolledig 

of een niet-kritische functionaliteit 

is onbeschikbaar, wat een 

middelmatige tot lage impact 

heeft op zijn of haar bedrijf. 

Binnen 15 werkdagen 

Onze technische ondersteuning zal tijdens lokale 

kantooruren voor ondersteuning aan het probleem 

werken totdat het is opgelost of het probleem 

redelijkerwijs kan worden omzeild. 

Elke twee (2) 

werkdagen of zoals 

overeengekomen 

tussen onze 

technische 

ondersteuning en de 

klant. 

P4 - Laag Klein probleem 

De productie van de klant wordt 

niet in gevaar gebracht. Een klein 

probleem of kleine vraag die 

geen impact heeft op het bedrijf 

en gemakkelijk kan worden 

omzeild. 

Het probleem wordt gemeld en kan in een 

toekomstige release van het product worden 

opgelost. 

Kan variëren 

 

KLANTVERANTWOORDELIJKHEDEN 

Om onze technische ondersteuning te helpen problemen zo snel mogelijk op te lossen, moet de klant 

o een toegewezen contactpersoon hebben om met de technische ondersteuning te kunnen samenwerken; 

o tijdig alle nodige informatie verstrekken waarom wordt gevraagd; 

o zorgen voor veilige toegang op afstand tot de omgeving waarin het probleem zich voordoet; 

o de oplossing in een ontwikkelomgeving testen alvorens een oplossing daadwerkelijk toe te passen. 

Zonder toegang tot de omgeving van de klant of zonder de bovenstaande informatie kan de streeftijd voor de 

oplossing langer duren. 

 

UITZONDERINGEN 
Er wordt geen technische bijstand verleend voor problemen die voortvloeien uit: 

o het gebruik van de producten door de klant op een manier waarvoor die producten niet ontworpen zijn; 

o nalatigheid, misbruik, aanpassing of wijziging van de producten door de klant of door derden; 

o andere versies van de producten dan de twee meest recente hogere versies; 

o programmering of aangepaste scripts in andere talen dan de programmeertalen die eigen zijn aan OL-

producten, namelijk PressTalk, JavaScript, VBScript, JQuery, CSS, HTML. 

 

De klant is verantwoordelijk voor eigen hardware, besturingssystemen, netwerkinstallatie en onderhoud van 

alle systemen voor de controle van de toegang tot bestanden en applicaties of systemen van derden. 

 

PROFESSIONELE SERVICES 

Objectif Lune biedt ook adviesdiensten aan om problemen op te lossen die buiten de technische 

ondersteuning vallen van de professionele services van Objectif Lune. Alle adviesdiensten worden geleverd 
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onder een afzonderlijke overeenkomst en zijn onderhevig aan de dan geldende kosten voor professionele 

diensten van Objectif Lune. Deze diensten omvatten de analyse, ontwikkeling en/of wijzigingen van 

documenten alsook het aanpassen, configureren en/of programmeren van producten. 

 

PRODUCTACTIVERING 

De klant kan OL Connect en PlanetPress Suite-producten activeren via onze Web Activation Manager. Om 

toegang te krijgen tot dit systeem zijn het klantnummer en het wachtwoord nodig die bij de aankoop zijn 

opgegeven. Voor meer informatie over het activeren van producten, raadpleeg de Web Activation Guide op 

onze website of neem contact op met uw lokale klantenserviceafdeling. 

Voor onze andere producten kunt u contact opnemen met uw lokale klantenserviceafdeling. 

 

PRODUCTUPDATES EN -UPGRADES 

OL Care is inclusief gratis updates (kleine releases) en upgrades (grote releases) van geregistreerde producten 

via de website van Objectif Lune: www.objectiflune.com. Alle verstrekte updates en upgrades, met inbegrip van 

hun respectievelijke documentatie en programmamateriaal, zijn onderworpen aan hun respectievelijke 

eindgebruikerslicentieovereenkomsten (“EULA”). Nieuwe releases worden aangekondigd via de online update 

manager. Updates en upgrades kunnen ook op verzoek worden verstrekt voor producten zonder online 

manager. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale afdeling voor technische ondersteuning. 

 

ONDERSTEUNDE TALEN 

Objectif Lune biedt graag tijdens lokale kantooruren technische ondersteuning in de volgende talen en regio’s. 

Als een hulpmiddel niet beschikbaar is in een specifieke taal, zal deze in het Engels worden aangeboden. 

 

REGIO TAAL 

Verenigde Staten, Canada en Latijns-Amerika Engels, Frans, Spaans 

Europa, Midden-Oosten, Afrika Engels, Duits, Frans, Nederlands 

Azië en het Stille-Oceaangebied Engels, Japans 

 

GEGEVENSBEVEILIGING 
Objectif Lune zet zich in voor de bescherming van de gegevens die ons worden toevertrouwd. Wij hanteren 

de hoogste industrienorm voor informatiebeveiligingsbeheer en zijn gecertificeerd: ISO/IEC 27001:2013. 

Objectif Lune zet zich in voor voortdurende verbetering en handhaving van haar ISO/IEC 27001:2013-

certificering. Voor meer informatie over onze gegevensbeveiliging kunt u terecht op onze website: 

www.objectiflune.com/en/datasecurity 

http://www.objectiflune.com/webactivationmanager/
https://www.objectiflune.com/webactivationmanager/public/Web%20Activation%20Manager%20Guide.pdf
https://www.objectiflune.com/webactivationmanager/CareInfo.aspx
https://www.objectiflune.com/webactivationmanager/CareInfo.aspx
http://www.objectiflune.com/
http://www.objectiflune.com/en/datasecurity
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CONTACTGEGEVENS VOOR ESCALATIE 

Mocht u uw ticket willen escaleren, dan kunt u contact opnemen met de technische ondersteuningsadviseur 

die uw ticket in behandeling heeft met het verzoek het ticket te escaleren of u kunt contact opnemen met een 

van de onderstaande contactpersonen. 

 

CONTACT TITEL E-MAIL 

Cosimo Iacovella Global Support Director 

Montreal, Canada 

iacovellac@ca.objectiflune.com 

Maria Morante Customer Experience,  

Vice-President 

Montreal, Canada 

morantem@ca.objectiflune.com 
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