
 Apple Authorized Service Provider -ohjelma

Seuraava on peräisin Service Provider Program Manual -oppaasta. Jos olet 
sitä mieltä, että organisaatiosi täyttää nämä vaatimukset ja haluat jättää 
hakemuksen, ota yhteyttä paikalliseen AppleCare-tukeen.

Huomaa, että tämä luettelo ei ole tyhjentävä, sillä AppleCare arvioi jokaisen 
hakemuksen soveltuvuuden erikseen. 

Toimitilat ja 
luoksepäästävyys

Sijainti Sijainti mielellään kaupalliseen käyttöön kaavoitetulla 
alueella (kuten taajama-alueella tai 
pienteollisuusalueella), jossa on hyvät liikenneyhteydet 
ja toimiva julkinen liikenne. Kotiosoitteita ei hyväksytä.

Näkyvyys Sijainti mielellään pohjakerroksessa, jossa julkisivu on 
lasia.

Vastaanotto Asiakkaiden vastaanottotiskin tulee olla hyvin valaistu 
ja avara tila. Huollossa olevien tuotteiden ja varaosien 
hyllyt eivät saa olla näkyvissä. Erotettu fyysisesti 
työskentelyalueesta.

Yleisvaikutelma Yhdenmukainen Applen brändin kanssa; sisustuksessa 
käytetty vaaleita sävyjä, valaistus on runsasta, 
yleisvaikutelma pehmeä ja valoisa. Oikean brändin 
käyttäminen mainonnassa.

Aukioloajat Yhdenmukainen paikallisten aukioloaikojen kanssa – 
lauantai-aukiolo suotavaa.

Laitteiden käsittely ja 
työtila

Rajattu alue Korjaamon ja varaosien varasto on erotettava fyysisesti 
vastaanottoalueesta. Pääsy korjaamoon on vain 
teknisellä henkilöstöllä. 

Staattisen sähkön 
purkauksen 
suojaustoimenpiteet

Kaikki työpöydät on suojattava staattisen sähkön 
purkaukselta ja sen herkille 
elektroniikkakomponenteille aiheuttamilta vaurioilta. 
Suojaustoimenpiteisiin sisältyy työpöydän päällysteet 
ja staattisen sähkön purkauksen estävät rannekkeet, 
joita teknikot pitävät yllään käsitellessään 
elektroniikkakomponentteja. Käytössä on oltava 
koestuslaite, jolla voidaan tarkistaa, että laite on 
maadoitettu ja että se toimii oikein. Lisäksi tästä 
säännöllisestä testauksesta on pidettävä kirjaa. 



Varastointi Varaosien ja korjattavana olevien laitteiden 
varastointiin on varattava kestäviä ja riittävän isoja 
hyllyjä. Erityyppisille tuotteille on varattava omat 
alueet. Laitteet on suojattava asiaankuuluvasti 
naarmuilta tai pinnan turmeltumiselta. Laitteiden on 
oltava helposti yksilöitävissä, eikä niitä saa kasata 
päällekkäin tai muuten sijoittaa niin, että ne nojaavat 
toisiinsa tai ovat toistensa päällä. 

Valaistus ja ilmanvaihto Korjaamon valaistuksen (mielellään sekä luonnon valoa 
että keinovaloa) tason on oltava hyvä. 
Työskentelyalueella on oltava riittävä ilmastointi 
raikkaan ilman ja lämpötilan säädön vuoksi.

Tila Jokaisella teknikolla on oltava työtilaa kuusi 
neliömetriä. 

Työpöydät Työpöytien on oltava kiinteitä ja lujia, ja niiden on 
kestettävä käsiteltävien tuotteiden paino. Lisäksi 
käsiteltävien tuotteiden on mahduttava pöydille. 
Pöytälevyjen on oltava lakattuja tai suojattuja 
asianmukaisella suoja-aineella. 

Tehokkuuden arviointi

Kokenut henkilöstö Applen valtuuttaman huoltoliikkeen on suoritettava 
valvontaa, jonka tarkoituksena on taata 
yhdenmukaisuus Applen laatustandardien kanssa ja 
varmistaa, että asiakkaat saavat parasta mahdollista 
palvelua. Huoltoliikkeen nimeämä valvoja on Applen 
pääyhteyshenkilö.

Internet-yhteys Sijainnissa on oltava luotettava Internet-yhteys ja 
riittävä kaistanleveys, jotta huoltohenkilöstöllä on 
nopea yhteys Applen online-työkaluihin ja palveluihin.

Testausympäristö Korjaamolla on oltava riittävästi välineitä asiakkaan 
raportoimien oireiden toistamiseen. Tällaisia välineitä 
ovat esimerkiksi bluetooth-laitteet, Wifi- ja Ethernet-
verkkoyhteydet, modeemitestin tarvitsema analoginen 
linja, palomuuri ja USB-levyt.

Hallinta Yrityksellä on oltava käytössä valvontajärjestelmä tai 
korjaustietokanta huoltotoimenpiteitä varten. 
Järjestelmän avulla henkilöstö voi hakea tietoja, pitää 
kirjaa kaikista korjaamossa suoritetuista korjauksista ja 
valmistella yksityiskohtaisia raportteja Applen 
pyynnöstä. 



Valtuutettu henkilöstö Yrityksen on palkattava riittävästi valtuutettua teknistä 
henkilöstöä, jotta korjaukset voidaan tehdä 
tehokkaasti. Jokaisessa palvelupisteessä on oltava 
vähintään yksi valtuutettuteknikko ja vähintään yksi 
valtuutettu teknikko alkavaa 30:tä viikoittaista korjausta 
varten. 

Suorituskykymittarit Yrityksen on tehtävä töitä ylläpitääkseen Applen 
huoltovaatimuksiin perustuvia optimaalisia palvelu- ja 
suorituskykytasoja, joissa korostetaan erityisesti 
läpimenoaikoja, varaosien käyttöä ja varmuutta siitä, 
että laitteet tulevat kuntoon ensimmäisellä 
korjauskerralla. Apple tarkastaa ja arvioi nämä 
tavoitteet säännöllisesti (tarkat tiedot jäljempänä).

Kieli Apple takaa sen tarjoamat ohjeet, työkalut ja 
tukiresurssit vain englanninkielisinä. Käännöksiä 
pyritään tuottamaan mahdollisuuksien mukaan, jotta 
henkilöstö voi saada apua myös muilla kielillä. 
Saatavuutta ei kuitenkaan taata. 
Tämän vuoksi on välttämätöntä, että yhteistyöstä 
Applen kanssa vastuussa oleva henkilöstö voi 
kommunikoida englanninkielellä sekä kirjallisesti että 
suullisesti. 

Työturvallisuus

Ensiapu Työskentelyalueella on oltava riittävästi teknikoiden 
helposti saatavissa olevia ensiapupakkauksia. Seinillä 
on oltava näkyvissä julisteita, joissa neuvotaan tärkeät 
ensiaputoimet (mukaan lukien sähköiskun ensiapu). 

Pääkytkin Korjaamossa on oltava helposti luoksepäästävissä oleva 
pääkytkin, jotta koko työskentelyalueesta voidaan 
hätätilanteessa katkaista sähkövirta.

Paloturvallisuus Korjaamossa on oltava sähköpalon torjuntaan 
käytettävä käsisammutin (CO2) paikassa, josta sitä voi 
helposti käyttää.

Vakuutus Applen valtuuttamalla huoltoliikkeellä on oltava 
vakuutus, joka kattaa henkilö- ja materiaalivahingoista 
(mukaan lukien yrityksen toimitilat, asiakkaan laitteet ja 
tarjotut palvelut) aiheutuvat vastuut riittävässä 
laajuudessa vähintään 1 000 000 euroon tai 
Yhdysvaltain dollariin saakka.

Kirjanpito- ja tarkastusvaatimukset 
Apple edellyttää, että Applen valtuuttamat huoltoliikkeet ylläpitävät (ja ovat 
valmiita esittämään Applen pyynnöstä) kaikki huoltotiedot kirjallisessa ja/tai 
sähköisessä muodossa vähintään viisi vuotta huoltotapahtuman jälkeen tai 



Applen suorittaman kulujen korvauksen jälkeen sen mukaan, kumpi oli 
myöhemmin.

Apple varaa oikeuden tarkastaa huoltoliikkeen suorittamien takuun alaisten 
korjausten korjauspalvelutiedot normaaleina aukioloaikoina. Jos Apple 
haluaa käydä toimipaikassa asiakkaan tarkastusta varten, se ilmoittaa siitä 
liiketoiminnan kannalta kohtuullisessa ajassa.

Asiakastietoihin liittyvät vaatimukset
Osana korjausprosessia Apple tekee haastattelututkimuksia asiakkaiden 
korjauskokemuksista. Tutkimus tehdään määritettyjen ehtojen mukaisesti, 
joten kaikkia yksittäisiä asiakkaita ei haastatella joka kerta, kun he käyttävät 
kyseisiä palveluja. Lisäksi Apple arvostaa asiakkaittensa yksityisyyttä ja 
noudattaa asiakastutkimuksia tehdessään Applen verkkosivustossa 
kuvattuja tietosuojakäytäntöjä sekä mahdollisia maakohtaisia käytäntöjä.

GSX:n järjestelmään tulee tallentaa vain loppukäyttäjäasiakkaiden osoitteet. 
Huoltoliikkeiden, huoltoliikkeiden työntekijöiden jne. sähköpostiosoitteita ei 
tallenneta järjestelmään. Asiakastarkastusprosessin osana Apple voi 
tarkastaa sähköpostiosoitteiden virheettömyyden ja voimassaolon 
säännöllisin väliajoin.



Objektiiviset suorituskykymittarit 
AppleCaren tehtävän määrittely pyrkii asiakastyytyväisyyden ja toiminnan 
erinomaisuuden parantamiseen. Näiden ohjenuorien tukemiseksi Apple 
mittaa sekä huoltoliikkeen että Applen suorituskykyä neljän objektiivisen 
arviointiperusteen mukaan:

Ensimmäinen korjauskerta (First Time Fix, FTF) 
FTF-mittari ilmaisee, kuinka moni korjaus korjaantuu ensimmäisellä 
korjauskerralla. Mittari kuvaa ensimmäisellä korjauskerralla onnistuneesti 
korjattujen laitteiden keskiarvoa.  

Korjauksen läpimenoaika (Repair Turnaround Time, REPTAT) 
REPTAT-mittari ilmaisee, kuinka nopeasti korjaukset palautuvat huollosta. 
Mittari kuvaa päivien määrän keskiarvoa siitä päivästä, kun asiakas tilaa 
huollon siihen päivään, kun huoltoliike merkitsee tapahtuman valmiiksi. 

Huomautus: Kaikki korjaustyypit eivät ole käytössä kaikilla alueilla.

Korjauksessa käytetyt varaosat (Parts Per Repair, PPR) 
Tämä mittari ilmaisee korjauksissa käytettyjen varaosien määrän keskiarvon 
määrityn tilikuukauden aikana. Se antaa tietoja huoltoliikkeen suorittaman 
diagnosoinnin ja korjaustoiminnan tehokkuudesta. Kun käytettävissä on 
pätevät koulutetut teknikot ja tarvittavat varaosat oikein diagnosoitujen 
korjausten suorittamiseen, tarpeettomien varaosien tilaustarve vähenee. 

Viallisten tuotteiden läpimenoaika (Known Bad Board Turnaround Time, 
KBBTAT) 

KBBTAT mittaa päivien keskimäärää siitä päivästä, kun korvaava osa 
toimitetaan Applelta, siihen päivään, kun viallinen osa palautetaan Applelle. 
Toiminnasta tulee erinomaisen tehokasta, kun Applen huolto-osat 
palautetaan pikaisesti, minkä vuoksi Apple voi täydentää nopeasti 
huoltovarastoaan tulevia tilauksia varten.


