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Netcad   SupportX Nedir ? 

Netcad SupportX, sahip olduğunuz SLA 
paketleri kapsamında, Netcad ürünlerine 
ilişkin tüm satış sonrası teknik hizmetlerin 
profesyonel ve kesintisiz olarak sağlandığı 
Netcad Dünyası’nın anahtarıdır.

Neden SLA Paketi Kullanmalısınız ? 

Netcad SupportX SLA paketiniz var ise;

Web ve Mobil ortamlarda 365/7/24 kesintisiz teknik destek 
ve eğitim hizmeti alacaksınız.

Düzenli olarak tarafınıza ulaşılacak; soru, sorun ve 
taleplerinizin takibi sürdürülebilir olarak yapılacak.

Belirli periyotlarda Netcad uzmanları yanınızda olacak.

Aldığınız tüm hizmetlere ilişkin her detayda raporlar düzenli 
olarak tarafınıza iletilecek.

Kullandığınız Netcad  ürünleri ve satış sonrası teknik destek 
hizmetlerinden memnuniyetinizi sürekli olarak 
izleyebileceksiniz.

İlettiğiniz hata ve geliştirme taleplerinin çözüm kestirim 
süreleri anında paylaşılacak. 

Taleplerinizin ne kadar zamanda çözülüp çözülmediğini 
zamansal olarak takip edebilecek, önerilen çözümlerin 
ihtiyacınızı karşılayıp karşılamadığına siz karar vererek yeni 
versiyonları ihtiyaçlarınıza göre şekillendireceksiniz. 

Kurumunuza/firmanıza özel olarak düzenlenen workshop ve 
eğitim organizasyonlarına katılabileceksiniz.

365/7/24 Web ve Mobil Kesintisiz Hizmet

365 gün 08.00-24.00 saatleri arasında kesintisiz teknik destek sağlanır. 
Web ve mobil ortamlarda Netcad teknik uzmanlarına anında erişim imkanı 
sağlanır. 
IOS ve Android mobil uygulamalar ile tüm süreçleri gerçekleştirebilirsiniz.

Teknik Destek Servisleri

Soru, sorun ve taleplerinizin anlık takibi ve düzenli raporlanması sağlanır. 
Netcad uzmanları belirli periyotlarla yanı başınızda olacaklar. 
Kurumunuza ve sektörünüze özel tanımladığınız ve güvendiğiniz uzmanlarla 
çalışma ayrıcalığından faydalanabilirsiniz.
Hata ve geliştirme önerilerinizin anlık olarak yazılım birimine aktarılması ve 
çözüm sürelerinin paylaşılması sağlanır.

Raporlama Servisleri

SLA hizmet anlaşmanız süresince Netcad'den aldığınız tüm hizmetler ve ürün 
memnuniyetiniz düzenli olarak tarafınıza raporlanacak.
İlettiğiniz soru, sorun ve taleplerinizin çözüm durumları, çözüm süreleri, düzenli 
olarak sizinle paylaşılacaktır.

Öğrenme Servisleri

Yalnızca kurumunuzdaki çalışanlarınızın katılacağı özel workshop 
organizasyonlarına katılım hakkı sağlanır. 
Proje üretimine yönelik online/offline eğitim programlarına, proje uygulama 
dokümanlarına, yardım dokümanlarına, video anlatımlara ve verisetlerine 
ücretsiz erişim hakkı sağlanır.

Yeni Özellikleri Siz Belirleyin

İlettiğiniz geliştirme talepleri  yeni versiyonlarda yer alacak.
Yeni versiyonlarda ilettiğiniz taleplerin ne kadarının karşılandığını 
izleyebileceksiniz.
Gerçekleştirilen çözümler ihtiyacınızı karşılamadığında taleplerinizi yazılım 
birimine tekrar kendiniz açabileceksiniz.

%100 Müşteri Memnuniyeti

Düzenli olarak tarafınıza  ulaşılacak.
Teknik destek talepleriniz ve memnuniyet  takibinizin sürdürülebilir olarak 
yapılacak.
Satın aldığınız Netcad ürünleri ve hizmetleri hakkındaki geri bildirimleriniz 
değerlendirilecek ve raporlanacak.


