
 Program för Apple-auktoriserade 
tjänsteleverantörer 

Följande är en sammanfattning ur leverantörshandboken. Kontakta ett lokalt 
AppleCare-team om du anser att din organisation kan uppfylla kraven och 
därför vill fylla i en ansökan. 

Observera att den här listan inte är fullständig. AppleCare utvärderar varje 
ansökan enskilt.  

Lokaler och 
tillgänglighet

Plats Med fördel i ett kommersiellt inriktat område, t.ex. 
tätortscentrum. Företagsparker som enkelt kan nås 
med bil och offentliga kommunikationer kan också 
övervägas. Bostadsområden godtas inte.

Synlighet Helst på markplan med skyltfönster/glasentré.

Reception Väl belyst och rymlig lokal för kundmottagningsdisk. 
Inga synliga hyllor för reparationsprodukter. Fysiskt 
åtskiljd arbetslokalerna.

Generellt utseende I enlighet med Apple-varumärket: interiör med ljusa 
nyanser, väl belyst, fräscht och ljust. Rätt 
varumärkesexponering.

Öppettider Som lokala kontorstider, och helst öppet på lördagar.

Hantering av utrustning 
och arbetsyta

Avgränsad yta Receptionsutrymmet måste vara fysiskt avgränsat 
verkstaden och lagerutrymmet. Bara teknikpersonal ska 
ha tillgång till verkstaden. 

Skydd mot elektrostatisk 
urladdning

Alla arbetsbänkar måste ha skydd mot elektrostatisk 
urladdning och skador som elektroniska komponenter 
kan utsättas för på grund av elektrostatisk laddning.  
Det måste t.ex. finnas bänkskydd och ESD-armband 
som teknikerna bär vid hantering av elektroniska 
komponenter.  Det måste finnas testapparater för 
verifiering av att utrustningen är jordad och fungerar 
som den ska, och regelbundna tester ska utföras och 
registreras.  



Lager Vid reparationer ska delar och enheter förvaras på 
robusta hyllor med lämpliga mått, med särskilda 
platser för varje typ av produkt. Enheterna måste 
skyddas mot repor och fläckar. Enheterna ska också 
vara enkla att identifiera, och får inte staplas på 
varandra eller ligga an mot varandra. 

Belysning och ventilation God belysning i verkstadslokalen, helst en blandning 
av naturligt och artificiellt ljus. Arbetslokalen måste 
också ha ventilation för tillförsel av frisk luft och för 
temperaturkontroll. 

Arbetsutrymme Varje tekniker måste ha åtminstone sex kvadratmeter 
arbetsyta. 

Arbetsbänkar Arbetsbänkarna måste vara stabila och hållfasta, klara 
viss tyngd och ha rätt höjd för hantering av 
produkterna. Bänkskivor ska vara lackerade eller täckta 
med lämpligt skyddsmaterial. 

Arbetseffektivitet

Specialiserad personal Den Apple-auktoriserade tjänsteleverantören ska ha en 
erfaren arbetsledare, som ansvarar för att Apples 
kvalitetsstandarder uppfylls och att kunderna får bästa 
möjliga service. Arbetsledaren är Apples främsta 
kontakt med tjänsteleverantören. 

Internetanslutning Platsen måste ha en tillförlitlig Internetanslutning med 
hastighet som gör det möjligt för all servicepersonal 
att snabbt komma åt Apples verktyg och tjänster 
online. 

Testmiljö Verkstaden måste ha utrustning och metoder för att 
återskapa de symtom som kunderna rapporterar. Det 
måste finnas Bluetooth-enheter, Wifi- och Ethernet-
anslutningar, analog linje för modemtestning, Firewire- 
och USB-enheter och andra enheter.

Administration Företaget måst ha ett kontrollsystem eller en 
reparationsdatabas för serviceaktiviteterna. Där ska 
personalen kunna hämta information, administrera 
samtliga av verkstadens reparationer och förbereda 
detaljerade rapporter på Apples begäran. 

Certifierad personal Företaget måste anställa det antal certifierade tekniker 
som krävs för hantering av de aktuella 
reparationsvolymerna, med minst en certifierad 
tekniker för varje serviceställe, och åtminstone en 
certifierad tekniker per trettio reparationer per vecka. 



Prestationsmätning Företaget ska sträva efter att uppnå och hålla optimala 
servicenivåer och prestationer enligt Apples 
servicekrav, särskilt med avseende på reparationstid, 
användande av delar och säkerställande av att enheter 
repareras vid första besöket hos verkstaden. Apple 
granskar och följer upp målsättningarna regelbundet. 
(Mer information finns nedan.)

Språk Apple kan bara garantera att det finns engelskspråkiga 
versioner av dokumentation, verktyg och 
supportresurser. Översättningar tillhandahålls i största 
möjliga utsträckning, och det finns personal som kan 
ge hjälp på andra språk. Tillgången till sådan hjälp 
garanteras dock inte. 
Därför är det viktigt att den person som ansvarar för 
kommunikationen med Apple kan kommunicera på 
engelska, både skriftligt och muntligt. 

Säkerhet och 
arbetsmiljö

Första hjälpen Arbetslokalen måste ha fullständig första hjälpen-
utrustning, som ska vara lätt åtkomlig. Det måste också 
finnas synliga affischer med beskrivningar av första 
hjälpen och elstötsbehandling. 

Huvudströmbrytare Verkstaden måste ha en lätt åtkomlig 
huvudströmbrytare för avstängning av strömmen i 
hela lokalen, om det krävs i nödsituationer.

Brandsäkerhet Enkelt åtkomliga brandsläckare för elbränder (CO2) 
måste finnas i verkstaden.

Försäkring Den Apple-auktoriserade tjänsteleverantören måste ha 
en försäkring som täcker personal- och materialrisker 
med avseende på lokaler, kundenheter och levererade 
tjänster. Försäkringsbeloppet för skadeståndsansvar 
måste uppgå till åtminstone 1 000 000 euro eller dollar.

Informationsarkivering och revisionskrav 
Apple-auktoriserade tjänsteleverantörer måste spara information om alla 
serviceärenden i skriftligt och/eller elektronisk format, minst fem år från det 
datum då serviceärendet slutfördes eller från det datum då ersättning från 
Apple utgick, beroende på vad som inträffar senast. På Apples begäran ska 
leverantören uppvisa sådan arkiverad information.

Apple förbehåller sig rätten att under kontorstid granska leverantörens arkiv 
avseende alla reparationer. Apple meddelar leverantören i rimlig tid före ett 
eventuellt revisionsbesök. 



Kundinformationskrav
Inom ramen för reparationsprocessen låter Apple kunderna fylla i en enkät 
om sina erfarenheter av reparationen. Eftersom enkäten baseras på fasta 
kriterier, blir inte alla kunder ombedda att fylla i enkäten vid varje 
supportrelaterat tillfälle. Apple värnar om kundernas integritet och vid 
enkätundersökningen följs därför den integritetspolicy och eventuella 
landsspecifika riktlinjer som finns på Apples webbplats. 

Bara slutanvändarnas kundadresser får anges i fältet i GSX-systemet. E-
postadresser till leverantörer, leverantörernas medarbetare o.s.v. får inte 
registreras. Inom ramen för kontogranskningsprocessen kanske Apple 
regelbundet kontrollerar e-postadressernas giltighet.



Mätning av prestationsmål 
En förutsättning för AppleCares uppdragsbeskrivning är högre kundnöjdhet 
och verksamhetsperfektion. Därför mäter Apple både leverantörernas och de 
egna prestationerna enligt fyra målkriterier:

FTF (First-Time Fix) 
FTF-måttet indikerar det antal reparationer som lyckades första gången. 
Måttet motsvarar genomsnittet för det antal enheter som reparerades vid det 
första försöket.  

REPTAT (Repair Turnaround Time) 
REPTAT-måttet indikerar hur snabbt reparationerna returneras till service. 
Måttet motsvarar genomsnittet för antalet dagar från kundens 
servicebegäran till den tidpunkt då leverantören markerar ärendet som 
slutfört. 

Obs: Alla typer av reparationer är inte tillämpliga i alla regioner. 

PPR (Parts Per Repair) 
Det här måttet representerar genomsnittet för det antal delar som används 
per reparation inom en given räkenskapsmånad. Måttet ger inblick i 
effektiviteten för leverantörens felsöknings- och reparationsprocesser. Med 
utbildade tekniker och tillgång till rätt delar för felsökning och reparation, 
undviks onödiga beställningar av reservdelar. 

KBBTAT (Known Bad Board Turnaround Time) 

Med KBBTAT mäts genomsnittet för antalet dagar från det att en reservdel 
levereras från Apple till dess att den defekta delen tas emot. Med snabba 
sändningar av Apple-reservdelar blir verksamheten ännu bättre, eftersom 
Apple snabbt kan fylla på lagret för framtida behov.


