



Om onze klanten beter van dienst te zijn, hebben we een nieuwe werkwijze voor ondersteuning met S4M Care. 

Uw kassasysteem is zeer essentieel en bestaat uit veel verschillende onderdelen zoals printers, LiteServer, blackbox, 
iPad’s en WI-FI. Daarnaast is er ook nog een hele programmatie. De kans dat er ondersteuning nodig is voor 
onderhoud, een programmatie, na een stroomuitval of andere reden is dus zeer reëel. Hiervoor is er standaard 24/7 
Lightspeed support inbegrepen bij de Lightspeed software. Deze Support is telefonisch, chat of via e-mail 
bereikbaar.


Toch contacteren klanten ons ook zeer vaak rechtstreeks via allerlei verschillende kanalen zoals, e-mail, Whatsapp, 
telefonisch, sms.. Een hele wirwar waarbij géén enkele opvolging mogelijk is voor dringende en niet dringende 
vragen. Daarbij maakt ondersteuning van het netwerk niet deel uit van uw Lightspeed Support. 


Om aan de noden van onze klanten te voldoen en deze te professionaliseren lanceren we daarom Premium Support, 
S4M Care. Met onze permanentie, opvolging en onderhoud gaat onze Premium Support verschillende stappen 
verder dan de standaard Lightspeed Support en dat tegen een zéér aantrekkelijk tarief.

Met S4M care kunt u altijd rekenen op de nodige ondersteuning en preventief onderhoud van het netwerk voor 
klanten die ook voor onze netwerkoplossingen hebben gekozen. 


Er is keuze uit 3 verschillende formules: 	 
 
BACKUP 
Essentieel voor een goed werkend kassasysteem & basis WI-FI netwerk 
 
PREMIUM 
De standaard als er ook af en toe ondersteuning nodig is inclusief preventief onderhoud van het WI-FI netwerk 
 
VIP 
De ideale oplossing indien uptime bijzonder essentieel is en ten alle tijde snelle ondersteuning belangrijk is. 
Constante monitoring en verregaande tools zorgen voor bedrijfszekerheid en waarschuwen op voorhand voor een 
mogelijke opkomende storing.








Premium Support  
S4M Care

“Ontwikkeld en uitgewerkt op vraag van 
onze klanten”



  Ondersteuning Lightspeed 

Support 

S4M Care 
BACKUP

S4M Care 
PREMIUM

S4M Care 
VIP

  Telefonisch ondersteuning NL/FR 
  Zonder is er enkel Lightspeed Support

Lightspeed 
kantooruren

5/7 
9u - 17u

6/7  
9u - 20u

7/7  
8u - 22u

  Toegewezen VIP telefoon nummer 
  Zonder toegewezen nummer zijn geen VIP oproepen mogelijk

✘ ✘ ✘ ✔

  Prior Bel mĳ terug 24/7 
  Voorrang om binnen enkele ogenblikken teruggebeld te worden in plaats van een wachtrij 

✘ ✘ ✘ ✔

  Toegewezen nummer voor 7/7 WhatsApp ondersteuning 
  Rechtstreekse ondersteuning via WhatsApp in plaats van via e-mail

✘ ✘ ✘ ✔

  Prior Ticket System /inbegrepen per jaar 
  Zonder zijn geen dringende aanpassingen zoals nieuwe menu, instellingen,.. mogelijk

✘ ✔/5 ✔/15 ✔/30

  Netwerk cloud controller & SSL beveiligingen 
  Zonder controller is geen enkele netwerkaanpassing, assistentie of beveiliging mogelijk

✘ ✔ ✔ ✔

  Automatische backup van netwerkinstellingen 
  Zonder backup kost het opnieuw instellen na een defect snel veel kostelijke werkuren

✘ ✔ ✔ ✔

  Upgrade netwerk & WIFI frequentie scanner 
  Zonder is WI-FI niet geoptimaliseerd aan de constant veranderlijke omgeving, traag

✘ ✔ ✔ ✔

  Intrusion Prevention System (protect from attacks)*** 
  Zonder IPS is het netwerk enkel standaard beveiligd maar niet tegen aanvallen

✘ ✘ ✘ ✔

  Uptime > 98%**** 
  Optimale bedrijfszekerheid wordt bewaakt

✘ ✘ ✘ ✔

  Ondersteuning vanop afstand 
  Verplaatsingen zijn altijd zeer kostelijk en moeten ingepland worden

✘ basis uitgebreid uitgebreid

  Prior service totaalpanne (LiteServer, blackbox) 
  We passen de planning voor interventie aan bij totaalpanne, niet VIP is volgens de planning

✘ ✘ ✘ ✔

  Optimalisaties met onze ervaring en expertise 
  Alle installaties en optimalisaties worden steeds met juiste expertise vakkundig uitgevoerd

✔ ✔ ✔ ✔

  Prijzen Gratis* €19/maand €29/maand** €89/maand**

S4M care wordt enkel aangeboden in een jaarlijkse formule en dient actief te zijn alvorens het geven van ondersteuning 
mogelijk is. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 

1* Klanten zonder S4M Care kunnen nog steeds gratis Lightspeed Support contacteren. 
2* Vanaf prijzen bij netwerken met > 8 netwerk devices 
3* Vereist specifieke Enterprise XG Router

4* Meerdere backup systemen en monitoring bewaken over een uptime van > 98% 

Werkloon interventies ter plaatse en verplaatsingen niet inbegrepen. Tarief werkloon op locatie aan €85/u met S4M Care.

Teken vandaag nog in ✍

Premium Support  
S4M Care


