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KNOWLEDGE BASE 

 Artikel dan solusi 

Sebelum Anda membuka tiket dukungan, atasi masalah Anda dengan 

menggunakan pengetahuan dan pengalaman kolektif Red Hat yang 

didokumentasikan dalam artikel dan solusinya.  

 Referensi Arsitektur 

Jelajahi studi kasus teknis terperinci yang menjelaskan solusi yang dibangun, 

diuji, dan dilakukan benchmark, memastikan Anda menerapkan solusi yang 

stabil sejak awal 

 Dokumentasi 

Cari dokumentasi produk untuk mengevaluasi, menginstal, dan merawat produk 

Red Hat dalam pengaturan dan konfigurasi yang didukung 

 Video 

Lihat solusi, kiat bermanfaat, demonstrasi produk, dan lebih banyak lagi dari 

Engineer Red Hat dan pakar industri 

 Diskusi 

Berkolaborasi dengan rekan sejawat dan pakar Red Hat untuk berbagi gagasan 

dan menyelesaikan masalah dengan produk Red Hat 

 

SUPPORT 

 Mengelola kasus yang membutuhkan  dukungan/support 

Buat, lacak, dan kelola aktivitas dukungan Anda. 

 Dukungan Chat 

Akses langsung teknisi pendukung kami menggunakan dukungan obrolan. 

 Dukungan jarak jauh 

Minta sesi jauh untuk membantu mendiagnosis masalah teknis. 

 Hubungi kami 

Berbicara langsung dengan pakar dukungan Red Hat melalui telepon atau 

melalui email. 

 

SECURITY 

 Pembaruan keamanan 

Temukan perbaikan keamanan yang tepat waktu untuk produk dan layanan yang 

didukung Red Hat. 

 Tanggapan kerentanan 

Tetap terinformasi dan dapatkan perbaikan cepat untuk masalah yang paling 

penting. 

 Alat keamanan 

Secara proaktif mengidentifikasi masalah keamanan dengan aplikasi rekayasa 

Red Hat. 

 Database CVE (Common Vulnerabilities and Exposures ) Red Hat 

Cari CVE yang relevan dan update yang mempengaruhi produk Red Hat. 
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ASSURANCE 

 Certified Hardware 

Program Perangkat Keras Bersertifikat Red Hat menawarkan paket uji otomatis, 

dukungan selama pengujian, akses ke pembaruan online, dan banyak lagi. 

 Certified Software. 

Komunitas mitra teknologi yang dinamis dengan solusi bersama memastikan 

pelanggan kami yakin bahwa produk Red Hat mereka disertifikasi dan didukung. 

 Certified Cloud Provider 

Dengan menggunakan Red Hat Certified Cloud Provider, aplikasi yang 

disertifikasi untuk Red Hat Enterprise Linux dijamin berfungsi di awan publik 

yang tepercaya. 

 

 

Service Level Agreement 

Premium : https://access.redhat.com/support/offerings/production/sla 

 

Jam cakupan  : Jam kerja standar (24x7 untuk Tingkat Severity 1 dan 2) 

Dukungan saluran Web dan telepon 

Jumlah kasus : Tidak terbatas 

Waktu respon Respon Awal Respon Lanjutan 

Severity 1         1 jam             1 Jam 

Severity 2         2 Jam             4 jam atau yang di sepakati 

Severity 3         4 jam kerja      8 jam kerja atau yang di sepakati  

Severity 4         8 jam kerja      2 hari kerja atau yang di sepakati 


