
Premier Support 
Services
• Onboarding
• Dịch vụ định kỳ
• Dịch vụ tuỳ chọn
• Tư vấn
• Kênh hỗ trợ



Cải tiến quy 
trình hỗ trợ

Tận dụng khả 
năng của chúng 

tôi

Tại sao bạn nên có 1 Gói dịch vụ hỗ trợ

Đảm bảo nguồn 
lực sẵn có

Giảm chi phí

Chi phí thấp hơn so với 
các dự án truyền 

thống.

Sẵn sàng hỗ trợ để 
đáp ứng với những 
thay đổi có thể phát 
sinh trong Atlassian 

enviroment

Chúng tôi là Gold 
Solution Partner của 

Atlassian và chúng tôi có 
hơn 10 năm kinh nghiệm 
làm việc và tích hợp các 
sản phẩm của Atlassian

Bạn có thể yên tâm rằng 
bạn nhận được hỗ trợ và 
sẵn có để đáp ứng nhu 

cầu khi cần



Bảng so sánh quyền lợi khách hàng

Quyền lợi khách hàng

Licenses

Hỗ trợ tiếng Việt

Cài đặt và tuỳ chỉnh

Di chuyển dữ liệu

Tích hợp hệ thống

Atlassian Basic 
Atlassian TAM 
$75,000 per year

Candylio Premier 
Support

Tăng hiệu suất

Kiểm tra hệ thống

Onboarding

Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật



Hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam trong khi vẫn nhận được yêu cầu phối hợp hỗ trợ từ Atlassian

Hỗ trợ Atlassian không có quyền truy cập vào hệ thống của bạn và không thể thực hiện bất 
kỳ tác vụ nào cho bạn trên hệ thống

Khắc phục sự cố có thể mất vài ngày do việc chuyển đổi thông tin qua lại và khối lượng yêu 
cầu giới hạn mà Atlassian xử lý

Atlassian không bắt bược phải khắc phục sự cố hoặc duy trì plugin của bên thứ 3

Atlassian không hỗ trợ bất kỳ sản phẩm nào “end of life”

Atlassian không hỗ trợ yêu cầu của người dùng cuối, ví dụ: tạo dự án trong JIRA

Atlassian không hỗ trợ các tuỳ chỉnh được áp dụng cho các ứng dụng (tức là các plugin tuỳ 
chỉnh)

001

Chúng tôi khác với hỗ trợ từ Atlassian 
như thế nào ?



Candylio 
Premier 
Services



Các hoạt động của Onboarding

Kiểm tra tình trạng thiết lập ban đầu và đề xuất:
• Đánh giá sơ bộ;
• Cấu hình quản trị được cài đặt (ví dụ: index, liên kết ứng dụng, quản lý người dùng, trình kiểm tra tính toàn vẹn, bộ nhớ cache, v.v);
• Atlassian Marketplace Apps (add-ons): đánh giá các lỗi tiềm năng hiện tại, khả năng tương thích phát hành mới.

Xác định kích thước và dung lượng của (các) máy chủ liên quan, xem xét cơ sở hạ tầng và nền tảng cơ bản
• CPU, bộ nhớ và cài đặt lưu trữ;
• Database;
• Server;
• JAVA;

Xác định các đề xuất dự phòng và hoàn thiện cho các máy chủ và cơ sở hạ tầng do khách hàng quản lý:
• Giám sát ứng dụng thông qua các cảnh báo và thông báo;
• Tạo và triển khai kế hoạch khôi phục sự cố.

Onboarding
Khi bắt đầu triển khai, Candylio sẽ thực hiện kiểm tra tình trạng hiện tại để xem xét hệ thống hiện tại và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện khả năng bảo trì 
và độ tin cậy của phần mềm nhằm ngăn chặn các vấn đề trong tương lai. Khi có kết quả, Candylio sẽ trình bày một lộ trình cải tiến và kế hoạch thực hiện

• Proxy;
• HTTPS;
• SSO.



Modules / Dịch vụ bao gồm

Quản lý sự cố* - Ứng dụng Atlassian and Marketplace (add-ons):
Hỗ trợ khắc phục liên quan đến các ứng dụng của Atlassian và bên thứ 3 được liệt kê bên dưới https://marketplace.atlassian.com/ để khắc phục sự cố nâng 
cao, để chẩn đoán và hoàn nguyên các lỗi liên quan đến:
• Sự cố không lường trước;
• Lỗi cấu hình;
• Giảm hiệu suất của hệ thống Atlassian.

Q&A/Hỗ trợ cho Quản trị viên Atlassian và người dùng chính
Các câu hỏi từ quản trị viên và người dùng chính (tài khoàn liên hệ) liên quan đến việc sự dụng/ tính năng của các sản phẩm hiện có và tiện ích trên môi 
trường khách hàng xem xét:
• Khối lượng sử dụng;
• Cấu hình;
• Quản trị;
• Các tuỳ chỉnh và chức năng thích hợp của các công cụ.

Dịch vụ định kỳ
* Khôi phục hoạt động dịch vụ trở về bình thường càng nhanh càng tốt và giảm thiểu độ ảnh hương đến hoạt động kinh doanh, đảm bảo mức chất lượng dịch vụ tốt 
nhất có thể và tính khả dụng được duy trì.
**Ngăn chặn các sự cố trước khi có thể xảy ra, loại bỏ các sự cố định kỳ và giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của các sự cố không thể ngăn chặn xảy ra.”



Modules / Dịch vụ bao gồm

Quản lý sự cố* - Hệ thống của bên thứ ba;
Hỗ trợ khắc phụ để khôi phục sau sự cố ảnh hưởng đến các giải pháp Atlassian liên quan để tích hợp với hệ thống của bên thứ ba.
Khắc phục sự cố xảy ra cùng với các nhà cung cấp tương ứng ở các khu vực khác nhau như:
• Các hệ điều hành;
• HTTPS;
• SSO;
• Cơ sở dữ liệu;
• Mail Servers;
• REST API;
• Các ứng dụng tuỳ chỉnh (add-ons) hoặc modules.

Quản lý vấn đề**
Phân tích nguyên nhân gốc và báo cáo sau sự cố chi tiết;
Thực hiện kiểm tra hệ thống để ngăn chặn các vấn đề tiềm năng xảy ra;
Hợp tác với nhà cung cáp tương ứng nhằm xác định các bản sửa lỗi/ giải pháp tiềm năng cho các vấn đề liên quan đến các ứng dụng của Atlassian 
and Atlassian Marketplace apps (add-ons).



Modules / Dịch vụ bao gồm

Kiểm tra định kỳ: Đánh giá ứng dụng Atlassian
Kiểm tra lại môi trường và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện khả năng bảo trì phần mềm hoặc độ tin cậy và ngăn chặn các vấn đề trong tương lai, bao 
gồm các lĩnh vực như:
• Cài đặt bộ nhớ và lưu trữ;
• Bảo mật ứng dụng;
• Hiệu suất ứng dụng;
• Cơ sở hạ tầng và nền tảng cơ bản:

• Cơ sở dữ liệu; Máy chủ; JAVA; Proxy; HTTPS; SSO.
• Nhật ký công việc;
• Cài đặt cấu hình quản trị viên (ví dụ index, liên kết ứng dụng, quản lý người dùng, trình kiểm tra tính toàn vẹn, bộ nhớ cache,v.v.);
• Các sản phẩm Atlassian: đánh giá các thay đổi của phát hành mới và phân tích tính năng mới;
• Ứng dụng Atlassian Marketplace (add-ons): đánh giá khả năng tương thích của các bản phát hành mới.

Quản lý sản phẩm Atlassian
Thực hiện các tác vụ hàng ngày và các thay đổi cần thiết cho hoạt động thích hợp của các công cụ từ góc độ hệ thống. Ví dụ về các tác vụ được thực hiện:
• Thiết lập cấu hình toàn bộ hệ thống;
• Quản lý người dùng và nhóm thành viên;
• Quyền cấu hình toàn hệ thống; quyền và vai trò của dự án;
• Thiết lập cấu hình cho các kho lưu trữ;
• Cài đặt cấu hình xây dựng;
• Quản lý cài đặt và thông báo mail;
• Quản lý các liên kết và tích hợp ứng dụng;
• Tạo dự án bằng cách sử dụng các chương trình tiêu chuẩn hoặc hiện có.



Modules / Dịch vụ bao gồm

Quản trị hệ thống
Bảo trì thích ứng các sản phẩm của Atlassian, sửa đổi hệ thống để xử lý những thay đổi trong môi trường. 
Thực hiện các tác vụ và thay đổi được lên kế hoạch cần thiết để duy trình hệ thống phần mềm cập nhật và thiết lập đúng cách, bao gồm:
• Phân tích tác động và rủi ro của các thay đổi được lên kế hoạch và yêu cầu;
• Nhân rộng các máy chủ để kiểm tra môi trường;
• Lập kế hoạch và thực hiện nâng cấp ứng dụng;
• Xác minh tính tương thích và cập nhật ứng dụng;
• Áp dụng bảo mật ứng dụng và các bản vá / sửa lỗi chung do Atlassian phát hành;
• Thực hiện các cải tiến và thay đổi đối với các cài đặt ứng dụng dựa trên các phát hiện từ kiểm tra hệ thống;
• Quản lý sao lưu;
• Cấu hình email / Cài đặt Mail Servers;
• Cài đặt xác thực ứng dụng (thư mục người dùng nội bộ và bên ngoài);
• Cấu hình cài đặt quản trị (ví dụ. index, liên kết ứng dụng, quản lý người dùng, trình kiểm tra tính toàn vẹn, bộ nhớ cache, lược đồ kiểm toán).

Solutions
• ITSM - Candylio luôn đảm bảo việc cài đặt và vận hành phần mềm Jira Service Desk sẽ thoã mãn mọi nhu cầu mà dịch vụ quản lý CNTT cần. Người 

dùng sẽ liên tục được cập nhật tình hình và thông báo kết quả ngay sau khi yêu cầu của họ được hoàn thành.
• DevOps - Candylio hướng dẫn bạn việc tích hợp giữa các công cụ Atlassian và vòng đời DevOps, hỗ trợ triển khai và sắp xếp các nỗ lực DevOps của 

mình.
• Enterprise rollout - Tuỳ chỉnh, triển khai và giúp các doanh nghiệp vận hành mượt mà với những yêu cầu phức tạp khi tích hợp các công cụ Atlassian 

vào doanh nghiệp.



Dịch vụ

Giải pháp lưu trữ
Candylio lưu trữ và duy trì, từ quan điểm máy chủ và cơ sở hạ tầng, một môi trường Atlassian sẽ được Khách hàng sử dụng. Bao gồm việc triển khai các 
tính năng / khả năng sau:
• Sản xuất và cung cấp môi trường;
• Thời gian hoạt động và mục tiêu hiệu suất;
• Giám sát các ứng dụng thông qua các cảnh báo và thông báo;
• Cấu hình và nâng cấp hệ điều hành cơ bản;
• Định cỡ và lập kế hoạch dung lượng của (các) máy chủ liên quan;
• Thực hiện các thủ tục sao lưu;
• Nhân rộng các máy chủ để kiểm tra môi trường;
• Sáng tạo và thực hiện kế hoạch khắc phục sự cố.

Nâng cấp theo yêu cầu
Bảo trì thích ứng các sản phẩm của Atlassian, sửa đổi hệ thống để đối phó với những thay đổi trong môi trường.
Thực hiện các tác vụ và thay đổi được lên kế hoạch cần thiết để duy trì hệ thống phần mềm cập nhật và thiết lập đúng cách, bao gồm:
• Phân tích tác động và rủi ro của các thay đổi được lên kế hoạch và yêu cầu;
• Lập kế hoạch và thực hiện nâng cấp ứng dụng;
• Xác minh tính tương thích và cập nhật của Ứng dụng Marketplace (add-ons).

Dịch vụ tuỳ chọn



Dịch vụ

Hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu kinh doanh mới và các cải tiến / cấu hình / tùy chỉnh cho các ứng dụng.
Các thay đổi được thực hiện bởi khách hàng:
• Thực hiện các quy trình và cấu hình quy trình nghiệp vụ (quy trình công việc, vấn đề, thông báo, tự động hóa, bảng và biểu đồ, SLA, v.v.);
• Triển khai quy trình mới;
• Các dự án, không gian, kho lưu trữ, cổng thông tin, vv và các thiết lập tương ứng của chúng;
• Các loại vấn đề, trường, màn hình, luồng công việc, thông báo, bảo mật, quyền và các sơ đồ liên quan của JIRA;
• Hàng chờ JIRA Service Desk, cổng thông tin, tích hợp KB, khảo sát, SLA, mục tiêu, loại yêu cầu và tích hợp email;
• Các mẫu kết hợp, bản thiết kế, macro, kiểu dáng và giao diện;
• Kho lưu trữ, tích hợp và kích hoạt Bitbucket;
• Kế hoạch, xây dựng và triển khai Bamboo;
• Đánh giá, phát triển, thử nghiệm và cấu hình ứng dụng Atlassian Marketplace (add-on);
• Các ứng dụng và tích hợp bên thứ ba và Atlassian khác.

Tư vấn



Chi tiết

Client named contacts.

Tạo tickets thông qua cổng hỗ trợ người dùng trực tuyến https://csm.candylio.com/servicedesk/customer/user/login?destination=portal%2F1/create

Báo cáo self service với trạng thái và tóm tắt các yêu cầu của khách hàng.

Báo cáo trạng thái chi tiết tóm tắt:
• Công việc;
• Thay đổi;
• Các tính năng nâng cao được thực hiện;
• Đánh giá ứng dụng / cấu hình.

Kênh hỗ trợ

Hỗ trợ qua điện thoại hay chia sẻ màn hình

Báo cáo cải tiến và đề xuất dựa trên các giải pháp, các kiến thức chuyên sâu.

Hỗ trợ qua điện thoại cho các vấn đề quan trọng.



Services
ITSM
Candylio helps ensure your Jira Service Desk implementation fulfills your IT Service Management needs, keeping your 
customers informed and satisfied as their requests are completed.

DevOps
Candylio guides you through the intersections between the Atlassian tools and your DevOps lifecycle, helping you 
implement and streamline your DevOps efforts.

Migrations
Whether you’re upgrading your Atlassian tools to newer versions or moving to a different Atlassian tier, we will guide you 
through your migration efforts.

Training
We offer customized classroom courses on the Atlassian tools that show you proper usage and nuances, best practices, 
and strategies for success.

License Management
We provide our Clients with a personal licensing manager who takes on the efforts of licensing quotes, procurement, 
upgrades, renewals, refunds, and much more.



Silver Gold Platinum

Thời gian hỗ trợ 9 AM - 5 PM 8 AM - 5 PM 24x7

Thời gian phản hồi 4 hours 4 hours 90 minutes

Thời hạn hỗ trợ 1 year 1 year 1 year

Số giờ hỗ trợ 120 hours 240 hours 480 hours

Giá $11,760  
($980/month)

$23,520  
($1960/month)

$47,040  
($3920/month)



Reach out 
to us

7 floor, 131 Tran Huy Lieu 
Ward 8, District Phu Nhuan 
Ho Chi Minh City, Vietnam

(028) 39954888 | csm@candylio.com

www.candylio.com 

mailto:csm@candylio.com

