
РОЗШИРЕНА ТЕХНІЧНА 
ПІДТРИМКА ПРОДУКТІВ F5 

Цей документ описує правила та порядок звернення до служби підтримки 
BAKOTECH | F5. Цей документ застосовується лише у разі наявності активної 
підтримки клієнта. У документі FAQ можна знайти кілька способів перевірити 
наявність у Вас активної підтримки. 

З усіх питань стосовно роботи рішення F5 необхідно звертатися до BAKOTECH. 
Контактні дані для звернення наведено у розділі поточного документа
 «Правила звернення в підтримку». 
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2. Рівні критичності/терміновості інцидентів та швидкість реакції
3. Правила звернення в підтримку
4. Послуга RMA. Алгоритм дій за необхідності заміни несправного обладнання
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1. Правила надання підтримки та її рівні

ЩО ВХОДИТЬ ДО РОЗШИРЕНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОДУКТІВ F5 NETWORKS?

РОЗШИРЕНА ТЕХНІЧНА 
ПІДТРИМКА ПРОДУКТІВ F5  

Робота з сертифікованою командою підтримки російською, 
українською та англійською мовами

Доступність підтримки 9x5 (9:00 – 18:00) / 24x7

Реєстрація та реакція на кейси згідно SLA

Доступ до ручних та автоматичних оновлення ПЗ та сигнатур на downloads.f5.com

Доступ до документації та мануалів на support.f5.com 

Доступ до діагностичної утиліти iHealth

Допомога з траблшутингом скриптів iRule

Пошук наявного проблемного налаштування F5

Пошук несправності в системі F5

Допомога та рекомендації щодо збору діагностичних даних

Надання інструкцій щодо усунення несправності

RMA (заміна обладнання F5, що вийшло з ладу)

Реєстрація та ведення RMA кейсів

Відстеження та контроль випуску релізу з виправленням знайденого бага

Можливість ескалації кейсу в підтримці BAKOTECH-вендор

Онлайн зустріч із сертифікованим спеціалістом для консультації з питань конфігурації F5 
(відноситься до однієї програми або однієї політики або одного профілю) на запит 
клієнта 1 раз на рік

*Оптимізація та зміна існуючої конфігурації F5, налаштування нових сервісів, обслуговування
рішення F5 та супутніх систем не покривається розширеною підтримкою. Якщо ви
потребуєте додаткової послуги – звертайтесь: F5@bakotech.com
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2. Рівні критичності/негайності інцидентів та швидкість реакції

Рівень 1

РІВЕНЬ КРИТИЧНОСТІ ОПИС ПРОБЛЕМИ ШВИДКІСТЬ 
РЕАКЦІЇ, ГОДИН

Рівень 2

Рівень 3

Рівень 4

www.bakotech.com 

2

4

24

*Передбачено 2 рівні технічної підтримки, які відрізняються часом доступності 
спеціаліста прийняти заявку:
Standard ⊲ 9x5 (9:00 – 18:00) и Premium ⊲ 24x7

**RMA-послуга - заміна обладнання або його частин, що вийшли з ладу. 
Стандартна процедура заміни входить у підтримку. Також доступна окрема 
послуга із заміни обладнання RMA Next Business Day фахівцями BAKOTECH.

Додаткова інформація — розділ 4 «Послуга RMA. Алгоритм дій за необхідності 
заміни несправного обладнання».

Додаток повністю недоступний через 
несправність обладнання або програмне 
забезпечення F5. Проблема впливає на
бізнес-критичні послуги компанії.

Працездатність додатків порушена або 
перебуває під загрозою через несправність в 
обладнанні або програмному забезпеченні F5. 
Несправність впливає на продуктивність 
бізнес-критичних сервісів компанії.

Зниження ефективності функціоналу F5. 
Продуктивність додатків може бути порушена 
або уповільнена. Проблема не впливає на 
бізнес-критичні програми компанії.

Загальні питання та усунення некритичних 
неполадок програмного забезпечення або 
обладнання F5. Запити на надання інформації 
щодо функціональних можливостей продукту.

30
хв



F5@bakotech.com

3. Правила звернення в підтримку

www.bakotech.com 

ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ В СЛУЖБУ ПІДТРИМКИ ВИ МОЖЕТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ:

→  Заявку в системі Service desk вказавши вказавши свій логін та пароль. 
Інформація щодо авторизації та ведення заявок у системі Service desk 
знаходиться у FAQ.

→ Лист-звернення на адресу електронної пошти f5support@bakotech.com, 
надавши всю вказану інформацію в таблиці. У темі листа обов'язково вказувати 
назву компанії клієнта.

→ Дзвінок за номером +380676222033 використовується за відсутності
можливості звернутися за допомогою email. Звернувшись за номером
телефону, відповідальний фахівець допоможе Вам створити заявку по
електронній пошті та направить її технічному спеціалісту для подальшої обробки
запиту. Вам необхідно буде надати спеціалісту всю необхідну інформацію з
таблиці нижче.

Рекомендується використовувати даний спосіб звʼязку для відкриття чи 
дублювання кейсів Рівня 1

BKT-SA-9200678 Здається, у нас була ваша 
підтримка, гляньте номер самі, 
будь ласка

ПРАВИЛЬНЕ ЗАПОВНЕННЯ ЯК РОБИТИ НЕ ПОТРІБНО

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОБЛЕМУ ТА ПРОДУКТ F5, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ

Номер сервісного контракту 
(BKT-SA-0000000)

2 Глючить сайт і ми не знаємо чому.Рівень критичності 
інциденту (1/2/3/4)

https://f5support.bakotech.com:8443/
https://cis.bakotech.com/uploads/ckeditor/files/F5_FAQ.pdf
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ПРАВИЛЬНЕ ЗАПОВНЕННЯ ЯК РОБИТИ НЕ ПОТРІБНО

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОБЛЕМУ ТА ПРОДУКТ F5, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ

Детальний опис
несправності

Як Ви виявили проблему та 
як її відтворити

Які зміни були зроблені з 
F5, інфраструктурою, 
додатком?

Інформація про продукт F5 
(модель пристрою, 
серійний номер, версія 
програмного 
забезпечення)

ПІБ заявника

Компанія та посада 
заявника

Номер телефону

Контактний Email

Після оновлення F5 на 13-у 
версію перестав відкриватись 
веб-додаток на Windows XP

Сайт у одних користувачів 
працює, у інших не працює, 
але в мене все відкривається.

Зателефонував директор і сказав: 
«Не полагодиш – звільню!»

Скарги служби сапорта від 
користувачів з Windows XP

Оновлення програмного
забезпечення F5 

Скрипт з інтернету запустив 
на F5 

Встановлював колега, він зараз 
у відпустці. Підкажіть, де все це 
подивитися? 

ASM/WAF i2600 
F5-123A-BC45 
13.1.1 

Попов Іван 

Банк “Адмін”, інженер 
з кібербезпеки

0672228899 

pi@adminbank.com 

Ваня з конференції 
з безпеки

Банк, ІТ-шник

0800889977

123@gmail.com

ДАНІ ЗАЯВНИКА ТА КОНТАКТНІ ДАНІ

www.bakotech.com 

Спосіб звʼязку, якому 
віддаєте перевагу

pi@adminbank.com 

Через мого колегу Миколу 
виправлення передайте. Він до 
вас заїде сьогодні.
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QKFile (support 
файл F5)

Якщо пристрій F5 дозволяє його 
згенерувати або завантажити

Скріншоти

Додаткова інформація, 
яка, на Вашу думку, 
важлива в рамках 
інциденту

Знімки екрана або допоможуть у 
прискоренні розв'язання проблеми

ВКЛАДЕННЯ АБО ПОСИЛАННЯ В ЛИСТІ НА БУДЬ-ЯКИЙ ЗРУЧНИЙ ДЛЯ 
ВАС ФАЙЛООБМІННИК (GOOGLEDRIVE, DROPBOX, ONEDRIVE І Т.Д.)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Після створення заявки, Вашому запиту буде присвоєний ідентифікатор, потім з Вами 
зв'яжеться спеціаліст за вказаним Вами кращим способом зв'язку залежно від 
зазначеного рівня інциденту (від 30 хв до 24 годин) та доступності часу підтримки Вашого 
сервіс-контракту.

На будь-якому етапі Ви маєте можливість підняти пріоритетність кейсу. Для цього 
необхідно звернутися за телефоном +380676222033 або за адресою F5@bakotech.com. 
із запитом ескалації кейсу, вказавши номер Вашого сервісу контракту.

Усі запити на технічну підтримку необхідно надсилати на підтримку BAKOTECH відповідно 
до правил звернення до підтримки, зазначених у розділі 3. На будь-якому етапі, при 
необхідності залучення спеціаліста вендора, сервіс-інженер BAKOTECH відкриває кейс 
на сайті підтримки F5 та веде його до повного вирішення. Таким чином є можливість 
впливу на пріоритетність інциденту у підтримці у вендора та допомогти вирішити 
проблему якнайшвидше.

mailto:F5escalation@bakotech.com


4. Послуга RMA. Алгоритм дій за необхідності заміни
несправного обладнання

Для забезпечення оперативної заміни обладнання передбачено розширену послугу RMA 
Next Business Day (RMA NBD).

Послуга RMA NBD гарантує заміну обладнання, що вийшло з ладу, або його частин на 
наступний робочий день фахівцями BAKOTECH. Ця послуга не включена до базового 
контракту на технічну підтримку, при цьому якщо оперативна заміна обладнання є 
критичною для роботи Вашого бізнесу, зверніться до фахівців BAKOTECH за детальною 
консультацією за email: F5@bakotech.com

Послуга RMA – це заміна обладнання, що вийшло з ладу, або його 
частин протягом активного обслуговування контракту.

F5@bakotech.comwww.bakotech.com 

Відвантаження підмінного
F5 Networks починає обладнання Партнеру
процедуру відправки та відновлення
замінного обладнання  роботи системи

за допомогою BAKOTECH

BAKOTECH Процедура доставки обладнання займає до 30 днів
Поломка Відкриття

підтверджує
обладнання кейсу День 1 День 30 Закриття кейсу

в BAKOTECH необхідність в BAKOTECH
RMA

Партнер здійснює
Передача Партнером

підмінного обладнання
(ЗІП)

та проведення налаштувань
за допомогою BAKOTECH

Замовник використовує
ЗІП обладнання весь

час очікування на підмінне
обладнання від F5 Networks

заміну обладнання ЗІП
на підмінне обладнання
Вендора та відновлює

роботу системи
за допомогою BAKOTECH

RMA

RMA NBD

mailto:F5@bakotech.com
mailto:F5@bakotech.com.
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ПРО BAKOTECH
BAKOTECH® – міжнародна компанія, яка займає лідируючі позиції у сфері 
фокусної Value Added IT-дистрибуції та постачає рішення провідних світових IT-
виробників. Позиціонуючи себе як True Value Added IT-дистриб'ютор, 
BAKOTECH надає професійну до- та пост-продажну, маркетингову, технічну 
підтримку для партнерів та кінцевих замовників. Територіально група компаній 
працює у 26 країнах на ринках Центральної та Східної Європи, Балкан, Балтії, 
Кавказу, Центральної Азії з офісами у Празі, Кракові, Ризі, Мінську, Києві, Баку та 
Нур-Султані. 

BAKOTECH – офіційний дистриб'ютор F5 в Україні, Азербайджані, Грузії, Вірменії, 
Молдові та Казахстані.

www.bakotech.com, f5@bakotech.com, +380442733333.

РОЗШИРЕНА ТЕХНІЧНА
ПІДТРИМКА ПРОДУКТІВ F5

www.bakotech.com
mailto:F5@bakotech.com



