
Στανδαρδ Συππορτ Παχκαγε Οϖερϖιεω φορ 

Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ 

DΛΤ Σολυτιονσ οφφερσ α χοmπρεηενσιϖε Στανδαρδ Συππορτ Παχκαγε φορ Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ (ΑWΣ), 

υτιλιζινγ ουρ συβϕεχτ mαττερ εξπερτισε ανδ ιν−δεπτη εξπεριενχε ωιτη ΙΤ ινφραστρυχτυρε, χλουδ 

στρατεγψ, αρχηιτεχτυρε δεϖελοπmεντ, ανδ προγραm mαναγεmεντ συππορτ.  Ουρ Στανδαρδ Συππορτ 

Παχκαγε ινχλυδεσ αχχεσσ το: 

Τηε DΛΤ Χλουδ Αδϖισορψ Γρουπ ‒ α σπεχιαλτψ κνοωλεδγε−βασεδ πραχτιχε δεσιγνεδ το ηελπ ουρ 

χυστοmερσ υνδερστανδ αϖαιλαβλε χλουδ τεχηνολογιεσ ανδ ηοω βεστ το λεϖεραγε τηεm. Τηε 

DΛΤ Χλουδ Αδϖισορψ Γρουπ προϖιδεσ στρατεγψ, αρχηιτεχτυραλ ανδ δεσιγν συππορτ ρελατινγ το 

αλλ χλουδ σερϖιχε ανδ χλουδ δελιϖερψ mοδελσ. Μεmβερσ οφ τηε Χλουδ Αδϖισορψ Γρουπ αϖεραγε 

οϖερ 20 ψεαρσ οφ εξπεριενχε ιν τηε ΙΤ ανδ σερϖιχεσ ινδυστριεσ. 

Τηε DΛΤ Σερϖιχε Χεντερ ‒ α 24ξ7ξ365 ΥΣ−Χιτιζεν, ΥΣ−Σοιλ−βασεδ τεχηνιχαλ χαλλ χεντερ 

προϖιδινγ χερτιφιεδ ενγινεερινγ ρεσουρχεσ in support of our customers╆ τεχηνιχαλ ισσυεσ.  

Τηε Σερϖιχε Χεντερ σπεχιαλιζεσ ιν γοϖερνmεντ συππορτ, σερϖινγ τηε εντιρε πυβλιχ σεχτορ, 

ινχλυδινγ Dεπαρτmεντ οφ Dεφενσε ανδ Ιντελλιγενχε χοmmυνιτιεσ.  

Τηε DΛΤ Προγραm Μαναγεmεντ Οφφιχε (ΠΜΟ) ‒ α τεαm οφ εξπεριενχεδ προφεσσιοναλσ ωηο 

ασσιστ ουρ γοϖερνmεντ χυστοmερσ βψ προϖιδινγ α προγραmmατιχ οϖερϖιεω οφ σερϖιχε 

υτιλιζατιον ανδ ρελατεδ φινανχιαλ σπενδ.  DLT╆s Στανδαρδ Συππορτ Παχκαγε αλσο προϖιδεσ αχχεσσ το AWS╆ βυσινεσσ λεϖελ συππορτ 

ρεσουρχεσ, ινχλυδινγ βαχκλινε∀ ενγινεερινγ, ωηεν νεεδεδ.  

Αλλ ορδερσ πλαχεδ ωιτη DΛΤ Σολυτιονσ φορ ΑWΣ αρε ρεθυιρεδ το ινχλυδε α DΛΤ Στανδαρδ 

Συππορτ Παχκαγε. 

Ονχε α χυστοmερ ορδερ ισ αχχεπτεδ, DΛΤ Σολυτιονσ χρεατεσ α υνιθυε χυστοmερ αχχουντ φορ τηε 

Ορδερινγ Αχτιϖιτψ. Τηε Ορδερινγ Αχτιϖιτψ ηασ τηε αβιλιτψ το αδδ, δελετε, εναβλε, ανδ/ορ δισαβλε 

σερϖιχεσ ασ δεσιρεδ. Τηε Ορδερινγ Αχτιϖιτψ ωιλλ βε βιλλεδ φορ αχτυαλ υσαγε, βασεδ ον χυρρεντ υνιτ 

πριχεσ, φορ τηε σερϖιχεσ αχτιϖατεδ ορ υσεδ δυρινγ εαχη βιλλινγ περιοδ.  

Πριχινγ φορ τηε Στανδαρδ Συππορτ Παχκαγε ισ αππλιεδ το τηε πρε−δισχουντεδ ορδερ τοταλ. 

Προδυχτ # Dεσχριπτιον Πριχε 

DΛΤ−ΑWΣ−ΣΤD−ΣΥΠΠΤ DΛΤ Στανδαρδ Συππορτ Παχκαγε 10% οφ τοταλ ΑWΣ 

σπενδ  
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Τηε Στανδαρδ Συππορτ Παχκαγε Οϖερϖιεω 

Τελεπηονε Συππορτ The DLT Service Center ゅDSCょ provides telephone support as a key component of DLT╆s Standard 
Συππορτ Παχκαγε φορ ΑWΣ. Τελεπηονε συππορτ ισ αϖαιλαβλε 24ξ7ξ365 ωιτη αλλ χαλλσ ανσωερεδ βψ α 

λιϖε οπερατορ ωιτηιν 10 σεχονδσ.  

Ονλινε Συππορτ 

Τηε DΣΧ αλσο συππορτσ εmαιλ−βασεδ ινθυιριεσ φορ οπενινγ νεω τιχκετσ ορ ρεθυεστσ φορ υπδατεσ ον 

εξιστινγ τιχκετσ.  

Χυστοmερ Τραινινγ 

Τηε Στανδαρδ Συππορτ Παχκαγε ισ σπεχιφιχαλλψ δεσιγνεδ το συππορτ ρεθυεστ ρελατινγ το: ╉(ow to╊ questions about AWS services and features  
Βεστ πραχτιχεσ το ηελπ ιντεγρατε, δεπλοψ, ανδ mαναγε ΑWΣ σερϖιχεσ  

Τρουβλεσηοοτινγ οπερατιοναλ ορ σψστεmιχ προβλεmσ ωιτη ΑWΣ ρεσουρχεσ 

Ισσυεσ ωιτη τηε ΑWΣ Μαναγεmεντ Χονσολε ορ οτηερ ΑWΣ τοολσ  

Τηε DΛΤ Χλουδ Αδϖισορψ Γρουπ ανδ χερτιφιεδ Αρχηιτεχτσ αρε αϖαιλαβλε το προϖιδε πρε−σαλεσ 

χονσυλτατιϖε ινφορmατιον ρελατινγ το τηε ΑWΣ πλατφορm ασ ωελλ ασ οτηερ χλουδ σερϖιχεσ, τηειρ mοδελσ, 

τηειρ υσαγε, ανδ βεστ πραχτιχεσ.  Ιφ δεσιρεδ, DΛΤ Σολυτιονσ χαν δεϖελοπ χυστοm τραινινγ χουρσεσ 

σπεχιφιχαλλψ ταιλορεδ το τηε ΑWΣ ρεσουρχεσ βεινγ πυρχηασεδ. ΑWΣ αλσο οφφερσ α ωιδε χολλεχτιον οφ 

δοχυmεντσ, αρτιχλεσ, φορυmσ, ανδ ωεβχαστσ τηατ προϖιδε εϖερψτηινγ φροm ηιγη λεϖελ οϖερϖιεωσ οφ 

ΑWΣ σερϖιχεσ το τεχηνιχαλ δεεπ διϖεσ ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm  

Αϖαιλαβιλιτψ 

Τηε DΣΧ ισ αϖαιλαβλε φορ τεχηνιχαλ συππορτ 24ξ7ξ365. 

Εσχαλατιον, Ρεσπονσεσ, ανδ Τιmεφαmεσ 

Τηε DΣΧ ηασ δεφινεδ τηε φολλοωινγ ινχιδεντ σεϖεριτψ λεϖελσ ανδ ρεσπονσε τιmεσ: 
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Αχχουντ Χρεατιον Ρεθυεστσ & Τιmελινεσ 

DΛΤ Σολυτιονσ ηανδλεσ αλλ οφ τηε αχτιϖιτιεσ νεχεσσαρψ το σετυπ α νεω ΑWΣ αχχουντ φορ ουρ χυστοmερσ. 

Εαχη χυστοmερ αχχουντ χρεατεδ ισ λινκεδ το α DΛΤ ΑWΣ αχχουντ φορ χονσολιδατεδ βιλλινγ πυρποσεσ.  

Ιτ ισ ιmπορταντ το νοτε τηατ DΛΤ τρανσφερσ αχχουντ χρεδεντιαλσ το ουρ χυστοmερσ/τηε Ορδερινγ 

Αχτιϖιτψ ανδ ρεταινσ νο αχχεσσ το our customers╆ data ορ τηε ΑWΣ σερϖιχεσ βεινγ χονσυmεδ ωιτηιν τηατ 

αχχουντ. Τηε λινκαγε ισ φορ χονσολιδατεδ βιλλινγ πυρποσεσ ονλψ ανδ ισ υσεδ το προϖιδε DΛΤ Σολυτιονσ 

ωιτη υτιλιζατιον mετριχσ ασσοχιατεδ ωιτη ΑWΣ σερϖιχε χονσυmπτιον φορ προπερ ινϖοιχινγ.  

Τηε ηιγη λεϖελ προχεσσ τηατ DΛΤ φολλοωσ το χρεατε νεω χυστοmερ/Ορδερινγ Αχτιϖιτψ αχχουντσ ισ ασ 

φολλοωσ: 

1. Γατηερ περτινεντ ινφορmατιον αβουτ τηε χυστοmερ ανδ προϕεχτ, ινχλυδινγ:

α. Χυστοmερ/Dεπτ/Αγενχψ Ναmε

β. Χυστοmερ Προϕεχτ Ναmε

χ. Χοντραχτ Οφφιχερ Ναmε, Εmαιλ, ανδ Πηονε

δ. Χοντραχτ Οφφιχερ Τεχηνιχαλ Ρεσουρχε (ΧΟΤΡ) Ναmε, Εmαιλ, Πηονε (ιφ αππλιχαβλε)

ε. Λεαδ Τεχηνιχαλ Χονταχτ Ναmε, Εmαιλ, Πηονε

2. Εσταβλιση αν εmαιλ διστριβυτιον λιστ ιν τηε φορm οφ αωσ−<ΧΥΣΤΟΜΕΡ>−<ΠΡΟϑΕΧΤ>≅δλτ.χοm,

ωηερε <ΧΥΣΤΟΜΕΡ> ισ τηε αγενχψ ορ οργανιζατιον ναmε ανδ <ΠΡΟϑΕΧΤ> ισ τηε υνιθυε

προϕεχτ ιδεντιφιερ ωιτηιν τηατ αγενχψ ορ οργανιζατιον.

3. Χρεατε α νεω χυστοmερ αχχουντ. Τηε λογιν ναmε ωιλλ βε τηε σαmε ασ τηε εmαιλ φορωαρδερ

ναmε (αωσ−<ΧΥΣΤΟΜΕΡ>−<ΠΡΟϑΕΧΤ>≅δλτ.χοm).

4. Ινιτιατε ινϖοιχινγ ανδ χονσολιδατεδ βιλλινγ λινκαγεσ. Τηισ στεπ ισ α mανυαλ στεπ τηατ ισ

περφορmεδ βψ βοτη ΑWΣ ανδ DΛΤ Σολυτιονσ σταφφ ανδ χαν τακε υπ το 48 ηουρσ υπον ρεχειπτ οφ

αλλ ρεθυιρεδ ινφορmατιον δεσχριβεδ ιν Στεπ 1.  Πλεασε νοτε τηατ τηισ ισ α mανυαλ προχεσσ δυε

το τηε φαχτ τηατ αν ΑWΣ ΑΠΙ φορ αχχουντ χρεατιον ισ νοτ ψετ αϖαιλαβλε.

5. Σενδ α Wελχοmε Παχκαγε το τηε χυστοmερ/Ορδερινγ Αχτιϖιτψ. Ονχε τηε αχχουντ ισ χρεατεδ,

DΛΤ Σολυτιονσ ωιλλ σενδ α Wελχοmε Παχκαγε τηατ ινχλυδεσ αλλ περτινεντ ινφορmατιον νεεδεδ

το βεγιν υσινγ τηε αχχουντ. Τηισ παχκαγε ωιλλ βε αχχοmπανιεδ βψ α Συππορτ Παχκαγε

δεταιλινγ τηε ινφορmατιον ουρ χυστοmερσ νεεδ το ινιτιατε συππορτ ρεθυεστσ τηρουγη τηε DΛΤ

Σερϖιχε Χεντερ φορ ΑWΣ ρελατεδ θυεστιονσ ανδ ινχιδεντσ.

Προϖισιονινγ Ρεθυεστσ Once a customer╆s account has been created┸ they χαν αχχεσσ τηε ΑWΣ Μαναγεmεντ Χονσολε ορ ΑWΣ 

πλατφορm ϖια ΑΠΙ το προϖισιον ανδ mαναγε ΑWΣ σερϖιχεσ τηεmσελϖεσ. Μοστ προϖισιονινγ ρεθυεστ αρε 

χοmπλετεδ ωιτηιν mινυτεσ, βυτ τιmεσ mαψ ϖαρψ δεπενδινγ ον τηε σερϖιχε ορ σιζε οφ ινστανχε (ΕΧ2, 

ΡDΣ, ΣιmπλεDΒ, DψναmοDΒ, ετχ.).  

Ρεαλ−τιmε Ρεπορτινγ 

ΑWΣ πυβλισηεσ ιτσ mοστ υπ−το−τηε−mινυτε ινφορmατιον ον σερϖιχε αϖαιλαβιλιτψ ατ 

ηττπ://στατυσ.αωσ.αmαζον.χοm.  Χυστοmερσ mαψ αλσο συβσχριβε το ΡΣΣ φεεδσ φροm τηισ παγε το 

ιντεγρατε σερϖιχε ουταγε ινφορmατιον ωιτη οτηερ mονιτορινγ τοολσ.  
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Χονταχτ Ινφορmατιον 

Φορ αδδιτιοναλ θυεστιονσ αβουτ τηε Στανδαρδ Συππορτ Παχκαγε φορ ΑWΣ, πλεασε χονταχτ ψουρ σαλεσ 

ρεπρεσεντατιϖε διρεχτλψ ορ χονταχτ Τηε DΛΤ Χλουδ Αδϖισορψ Γρουπ:  

χλουδ≅δλτ.χοm  

1−855−ΧΛΟΥD01 

ωωω.δλτ.χοm/αωσ にねなな Dulles Corner Park 

Συιτε ぱ00 

Ηερνδον, ςΑ 20171 

Χοπψριγητ DΛΤ Σολυτιονσ, ΛΛΧ, 2013. Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ. 
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