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Végszó 

A tananyag a 4.1.2.A/1-11/1-2011-0103 számú Gyires Béla Informatika Tananyag Tárház projekt keretében 

készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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1. fejezet - Bevezetés, történeti 
előzmények 

1. Az IT infrastruktúra szerepe) 

• Ma már bármilyen, szolgáltatást nyújtó szervezet nagyon erősen függ az informatikai infrastruktúrájától, 

egyáltalán az IT-től: 

• Saját célok elérése. 

• Partnerek / ügyfelek megelégedettsége. 

• Meghatározó lehet az alkalmazott IT minősége. 

• Pozitív és negatív hatása is lehet! Lehetséges megoldás: mások tapasztalatainak hasznosítása (pl. Web-

lapok?!) 

• Legjobb gyakorlat – best practice 

• A választott megoldás hitelességét, minőségét is igazolni kell! (ISO 9000 család: másik tantárgy) 

2. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

• Az 1980-as évek végére alakult ki az angol (UK) kormány támogatásával (kezdetben, mint a 

kormányhivatalok által alkalmazandó módszertan / megoldás volt jelen, de gyorsan terjedt egyéb 

szervezeteknél is!) 

• „Public domain” keretrendszer 

• Mindenkinek elérhető (, de nem ingyen!) 

• CCTA gondozza (Central Computer AND Telecom Agency) (ma OGC: Office of Government Commerce 

) 

• "Best practice keretrendszer” (framework) 

• A CCTA kezdetben „gyűjtött”, „szűrt”, „elemzett” a megrendelő (angol kormány) megbízásából 

• Jellemző a nyitottság (revíziók, verziók, nincs „bebetonozott” módszer) 

• A „keret” lényeges, azaz nem a „napi problémák”-ról szól. 

• Nemzeti fórumok: Hollandia, USA, Kanada, Németország … 

• Fórumok szerepe: adaptáció, gondozás, esettanulmányok, fordítás, … 

• Kvalifikáció, vizsgaközpontok (EXIN), certified professional 

• Jellemző a „minőségi szemléletű” megközelítés: technikai dolgok helyett az ügyfél kerül középpontba, a 

szolgáltatást az ügyféllel egyeztetve kell nyújtani! 

• Szoros kapcsolat az EFQM-mel (European Foundation of Quality Management). 

• Gyors út az ISO (9000 család) minősítéshez. (Megéri !) 

• itSMF (IT Service Management Forum): update-k kezdeményezése. 

3. Az ITIL struktúrájának kialakulása 
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• Folyamatokat definiál, illetve ezek egymáshoz való viszonyát írja le. 

• 1980-as évek végére 10 könyv / kötet amelyek lefedik a két fő alkalmazási területet: 

• Service delivery (szolgáltatás telepítés) 

• Service support (szolgáltatás támogatás) 

• + 30 kiegészítő, a konkrét folyamatokat leíró könyv is megjelent. 

• Ez áttekinthetetlenné tette a dolgot! 

• Mára a módszertan magját (CCTA alapján) 2 könyv tartalmazza a releváns folyamatok leírását is befoglalva. 

• Létezik még három – lényegében kiegészítő – könyv, amelyek néhány szoros kapcsolatban álló folyamat 

speciális leírását tartalmazza. 

• Az összesen öt terület (öt könyv) szorosan összefügg, ami erősen tükröződik a könyvek tartalmában is. 

• Ezt egy „Jigsaw” (lombfűrész, puzzle) diagrammon lehet szemléltetni. 

• Az öt terület: 

• The Business Perspective (az üzleti perspektíva) 

• Managing Applications (az alkalmazások kezelése) 

• Deliver IT Services (IT szolgáltatások létrehozása) 

• Support IT Services (IT szolgáltatások támogatása) 

• Manage the IT Infrastructure (IT infrastruktúra menedzsment) 

• A „Jigsaw” (puzzle, lombfűrész) diagram 

 

4. Az öt könyv szerkezete 

1. Az “Üzleti kilátások” (Business Perspective) könyv olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek az IT 

szolgáltatás nyújtásából származó előnyökkel kapcsolatosak. Ezek integrális részét képezik az általánosan 
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megfogalmazott és elfogadott üzleti követelményeknek a magas színvonalú IS megoldások vonatkozásában. 

Ezek a kérdések tartalmazzák 

• az üzlet folytonosságának menedzselését (Business Continuity Management). 

• Partnerség és kiszervezés (Partnerships and outsourcing) 

• Túlélni a változásokat (Surviving Change) 

• Radikális változások kezelése (Transformation of business practice through radical Change). 

2. A “Szolgáltatás Telepítés” (Service Delivery) könyv elsősorban az alábbi folyamatokat részletezi: 

• Kapacitás menedzsment (Capacity Management) 

• Az IT szolgáltatások pénzügyei (Financial Management for IT Services) 

• Elérhetőség kezelés (Availability Management) 

• Szolgáltatási szint kezelés (Service Level Management) 

• Az IT szolgáltatások folyamatosságának menedzselése (IT Service Continuity Management) 

• Ügyfél kapcsolat menedzsment (Customer Relationship Management). 

3. A “Szolgáltatás Támogatás” (Service Support) könyv azzal foglalkozik, hogy hogyan biztosítható az ügyfél 

hozzáférése az üzleti folyamatainak megfelelő szolgáltatásokhoz. Az érintett témák az alábbiak: 

• Szolgáltató pult (Service Desk) 

• Esemény kezelés (Incident Management) 

• Probléma/hiba kezelés (Problem Management) 

• Konfiguráció kezelés (Configuration Management) 

• Változás kezelés (Change Management) 

• Változat/kiadás kezelés (Release Management). 

4. Az “ICT Infrastruktúra menedzsment” (ICT Infrastructure Management) könyv által tárgyalt folyamatok: 

• Hálózati szolgáltatások menedzselése (Network Service Management) 

• Működés menedzselése (Operations Management) 

• Helyi processzorok menedzselése (Management of Local Processors) 

• Számítógép installáció és befogadás (Computer Installation and Acceptance) 

• Rendszer menedzsment (Systems Management). 

5. Az “Alkalmazások menedzselése” (Applications Management) könyv felöleli a klasszikus(!) szoftver 

életciklus folyamat kérdéseit mind az életciklus folyamat, mind az IT szolgáltatások tesztelése 

szempontjából. További rendező és értékelő szempont, mennyire alkalmasak a programok az üzleti 

változások és az evvel módosuló követelmények kielégítésére. 
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2. fejezet - Kapcsolatok az egyes 
folyamatok között 

1. Konfiguráció menedzsment (Configuration 
Management) 

A konfiguráció menedzsment (Configuration Management) 

• lényegében integráns része minden “Szolgáltatás támogatás” folyamatnak 

• az infrastruktúráról és egyes elemeinek működéséről naprakész, pontos és részletes információt szolgáltat, 

ezzel pl. effektív(ebb) és hatékonyabb lehet a változás kezelés. 

• A "Változás menedzsment" (Change Management) integrálható a "Konfiguráció menedzsmenttel". 

• Nulla megoldásként elvárható, hogy a változások naplózása és implementációja az átfogó konfiguráció 

menedzsment rendszer kontrollja alatt alatt történjen és a változások hatása is a konfiguráció menedzsment 

rendszer keretében követhető legyen. 

• Minden változás kérelmet rögzíteni kell ezért a Konfiguráció menedzsment adatbázisba (Configuration 

Management Database, CMDB), majd nyomon követni a módosításokat az implementáció során. 

• A konfiguráció menedzsment rendszer azonosítja a változtatni szükséges elem kapcsolatait az infrastruktúra 

minden más rendszer komponenssel: ha az infrastruktúrában valamilyen változás történik, a kapcsolódó 

rekordok módosítandók lesznek a CMDB-ben. Ebben fontos szerepet játszik az integrált (automatikusan 

működő) szoftvereszközök használata. 

• A CMDB-t hozzáférhetővé kell tenni a teljes "Szolgáltatás támogatás" csoport (Service Support group) 

számára. Ezzel az Események és Problémák (Incidents and Problems) megértése, okainak feltárása reálissá 

vállhat. A CMDB képes lehet az "Események és Problémák" rekordok kapcsolására más – a hibával 

kapcsolatba hozható – konfigurációs bejegyzésekkel (Configuration Item CI) rekordokkal. 

• A Kiadás kezelés (Release Management) meglehetősen körülményes lehetne a Configuration Management 

folyamat nélkül. 

• A Szolgáltatás telepítés (Service Delivery) folyamatok szintén támaszkodnak a CMDB adatokra. Például: 

• A Szolgáltatás szint menedzsment (Service Level Management) szükségszerűen el szeretné érni azokat a 

komponenseket amelyek egy adott szolgáltatás nyújtásához szükségesek. (Sőt, többet is …) 

• Az IT pénügyek menedzselése (Financial Management for IT) megköveteli a CMDB elemek (CI) ismeretét, 

ha ezeknek pénzügyi vonatkozása is van! 

• Az IT Szogáltatások folytonossága (IT Service Continuity) és az Elérhetőség menedzsment (Availability 

Management) folyamatoknak ugyancsak támaszkodniuk kell a CMDB adataira. 

Az alábbi ábra a Konfiguráció menedzsment és egyéb Szolgáltatás támogatás folyamatok kapcsolatát 

szemlélteti: 
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Kapcsolatok a kapacitás kezelés, változás kezelés, konfiguráció kezelésés a kiadás kezelés között. 

2. Változás kezelés (Change Management) 

• A “Változás kezelés” (Change Management) folyamat a konfigurációs adatok pontosságától függően 

megpróbálja a változásokat és ezek hatását tudatosítani. Ezért értelemszerűen szoros kapcsolat van a Változás 

kezelés, Konfiguráció kezelés (Configuration Management) és Kiadás kezelés (Release Management) között. 

• A változtatások részleteit az SLA-ban (Service Level Agreement) lehet (pl.) dokumentálni. Az SLA-ban 

rögzíteni kell, hogyan kezdeményezhet a felhasználó módosításokat! 

• A változásokról informálni kell az “Ügyfél pultot” (Service Desk). 

• Változás kövekezménye: megnövelt incidens szám (sajnos)! Kezelni kell! 

• A Változtatás Tanácsadó Testület (?) (Change Advisory Board CAB) egy csapat, amely elég okos(?) a 

változtatás kérelmek elbírálásához. 

• A változások gyakran igénylik új hardver, új verziójú szoftver, dokumentációk implementálását, az erre 

vonatkozó ajánlatot, beleértve a lokális (házi), vagy adaptált fejlesztéseket. Ezek egy megállapodott, leírt – 

“csomagban rögzített” - státuszát szokás kiadásnak (release) nevezni. 

• Kapcsolatok: Change Management és Configuration Management. 

• Fontos: Incident Management és Problem Management vonatkozások. 

3. Esemény, “incidens” kezelés (Incident 
Management) 

• Szoros kapcsolatnak kell lenni az Esemény kezelés, a Probléma kezelés között 

• - A változások újabb problémákat generálhatnak! 

• - Incidens prioritások és SLA-k kapcsolata. 

• - “Known error” problémák, eszkaláció fogalma, Probléma kezelés 

4. Probléma kezelés (Problem Management) 

• A “Probléma kezelés” (Problem Management) folyamat megköveteli a pontos és teljes dokumentálását az 

eseményeknek (Incidents). 

• Probléma = masszívan (szisztematikusan) ismétlődő “incidens”! 
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• A “Probléma kezelés” szoros kapcsolatban lehet pl. az “Elérhetőség” kezelésével. ( Availability Management 

). 

5. Szolgáltató pult (Service desk) 

• A “Szolgáltató pult” (Service desk) egy egyedi kommunikációs kapcsolati pont a szolgáltató és az ügyfél 

között. 

• Alkalmas arra (másra sem), hogy a felhasználó eseményeket (incidens) közöljön a szolgáltatóval, de ez a 

kapcsolat lehet akár kétirányú is. 

• A “Szolgáltató pult” maga a “szolgáltató”!! 

• Tipikus kontakt okok: internetes forrás. 

6. Szolgáltatási szint menedzsment (Service Level 
Management, SLM) 

• A szolgáltatási szint menedzsment (Service Level Management, SLM) folyamat felelős a szolgáltatási szint 

megállapodásokban (Service Level Agreement, SLA) rögzített kötelezettségek teljesítéséért és támogatja az 

ennek technikai hátterét is jelentő működési szint megállapodások kielégítését is (Operational Level 

Agreements OLAs). Ezek mellett az is nagyon fontos cél, hogy a szolgáltatások színvonalát negatívan 

befolyásoló tényezőket minimalizálja. 

• A folyamat része a változásoknak a szolgáltatások színvonalára és az SLA-kra kifejtett hatásának értékelése 

akkor, amikor a változásokat javasolják és akkor is, amikor a javasolt változtatásokat implementálják. Az 

SLA-k által kitűzött legfontosabb célok között szerepel a szolgáltatás elérhetőségének kérdése és így például 

az incidensek megoldása meghatározott időn belül. 

• Az SLM lényegében egy “csuklóspánt” a szolgáltatás támogatás és szolgáltatás telepítés között. Nem 

működhet izolált módon, mivel effektive támaszkodik más folyamatok hatékony működésére. Egy támogató 

folyamatok nélküli SLA értelmetlen. 

7. Kapacitás menedzsment (Capacity Management) 

• A kapacitás menedzsment (Capacity Management) direkt módon kapcsolódik az üzleti követelményekhez és 

nem értelmezhető egyszerűen a rendszer egyes komponenseinek egyedi vagy kollektív teljesít-ményeként. A 

kapacitás menedzsment folyamata alkalmazásra kerülhet az esemény (incidens) lekezelésében és a probléma 

azonosításban is, különösen akkor, ha ezeknek valamilyen kapacitásgondokkal kapcsolatos (eredetű) 

vonatkozása lehet. 

• A kapacitás menedzsment változtatási igényeket (Requests for Change, RFC) fogalmazhat meg annak 

érdekében, hogy egy, a szolgáltatás nyújtásához megfelelő/elvárt kapacitás elérhető legyen. Ezek az RFC-k 

aztán a változás menedzsment folyamat napi gyakorlatának megfelelően kezelődnek. Egy ezekhez a 

változásokhoz kapcsolódó implementáció (hardver, szoftver, dokumentáció tekintetében) érinthet néhány 

kinfigurációs itemet (CI) a CMDB-ben, sőt aktivizálhatja a kiadáskezelés (Release Management) folyamatot 

is. 

• A kapacitás menedzsment bevonandó szinte minden egyes változás kiértékelésébe, hogy a kapacitás- és 

teljesítményváltozás hatása megállapítható legyen. Ennek meg kell történnie akkor, amikor a változtatásra 

vonatkozó javaslat megszületik, és azután is, amikor a változtatást implementálták. (Hatástanulmányok!) 

• A kapacitás menedzsment - meghatározott időközönként - külön figyelmet kell, hogy szenteljen a változások 

kumulatív hatásának vizsgálatára: Egyes egyszerű változtatások elhanyagolt (akár negligált) hatása 

kumulálódhat és például megnövelt válaszidőhöz, fájl tárolási gondokhoz, megnövekedett feldolgozási 

kapacitási igény megjelenéséhez vezethet. 
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8. Az IT szolgáltatások pénzügyeinek kezelése 
(Financial Management) 

• A “pénzügyek kezelése” (Financial Management) folyamat felelős az IT szolgáltatás érdekében felmerülő 

költségek folyamatos nyilvántartásáért (könyvelés) és az ügyfelekre (Customers) hárítandó költségek 

megállapításáért (számlázás), behajtásáért. 

• A “pénzügyek kezelése” szoros kapcsolatokat feltételez a “Kapacitás kezeléssel”, a “Konfiguráció kezeléssel” 

(adatforrás, kiértékelés) a “Szolgáltatási szint menedzsmenttel”, hogy meg tudja állapítani a szolgáltatás 

költségét. 

• A pénzügyi/gazdasági menedzser (Financial Manager) bizonyosan szorosan együttműködik az 

ügyfélkapcsolati menedzserrel (Customer Relationship Manager) és egyáltalán az IT irányítással 

(igazgatóság, CIO) és részt vesz a költségvetéssel kapcsolatos előkészítő tárgyalásokon és az ügyféllel 

folytatott – szerződést előkészítő – megbeszéléseken is. 

9. Az elérhetőség kezelése (Availability Management) 

• Az “Elérhetőség kezelése” folyamat az IT szolgáltatás tervezéséhez, implementációjához, 

teljesítményértékeléséhez és menedzseléséhez kapcsolódó azon kérdésekkel, intézkedésekkel foglalkozik, 

amelyek biztosítani képesek az ügyféllel megállapodott üzleti követelmények pontos kielégítését. 

• Az “Elérhetőség kezelése” folyamat feltételezi annak megértését, hogy miért és hogyan lépnek fel a 

szolgáltatásban hibák, és mennyi idő szükséges ezek kijavítására. Az információs hátteret főleg az incidens 

kezelés és probléma kezelés folyamatok szolgáltatják. 

• Az IT szolgáltatás elérhetőségének mérése és az eredményeket tartalmazó jelentések biztosíthatják, hogy az 

elérhetőség megfelel az SLA-nak. 

• Az “Elérhetőség kezelése” folyamat a mérésekkel és jelentésekkel a támogatja a “Szolgáltatási szint kezelést” 

is a szükséges ellenőrzések elvégzésében (visszacsatolás). 

• Az IT szolgáltatások folyamatosságának menedzselése kapcsolat fontos! 

10. Az IT szolgáltatások folyamatosságának 
menedzselése (IT Service Continuity Management) 

• Az IT szolgáltatások folyamatosságának menedzselése (IT Service Continuity Management) azzal 

foglalkozik, hogy képessé tegye a szervezetet az IT szolgáltatások korábban definiált és megállapodott 

minimális szintjének fenntartására abban az esetben, ha a szolgáltatási folyamat rendkívüli esemény(ek) miatt 

megszakad. (Hasonlít a vészforgatókönyvköz – vö. “katasztrófa védelem”.) 

• A hatékony “IT szolgáltatás folyamatosság” a kockázatcsökkentő intézkedések (Pl. reziliens, fail-soft 

rendszerek kialakítása, helyreállítási lehetőségek kezelése, beleértve a mentéseket is) kiegyensúlyozott 

alkalmazásával érhető el. 

• A konfiguráció menedzsment adatai nyilván szükségesek ehhez a tervezéshez és megelőzéshez. 

• Az infrastruktúra és az üzleti folyamat változásai ismertek, elérhetőek kell legyenek ahhoz, hogy 

megállapítsuk lehetséges hatásukat a szolgáltatás folytonossági tervre. Ezért ezek a tervek a “változáskezelés 

folyamat” hatáskörébe is tartoznak. Fontos szerpet játszik a folytonosság probléma kezelésében a “szolgáltató 

pult” (Service Desk) is. 

11. Az ügyfélkapcsolatok menedzselése (Customer 
Relationship Management) 
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• Az ügyfélkapcsolatok menedzselése folyamat célja jó szakmai együttműködés létrehozása és fenntartása az 

ügyfél (aki fizet!) és az IT szolgáltatást nyújtó között. 

• Az ügyfélkapcsolati menedzserek (CRM) rálátással, kapcsolattal kell bírjanak minden más ITIL folyamatra és 

folyamattal. Például a CRM közvetíti, majd tartja a kapcsolatot az IT egység/szolgáltató és az ügyfél között 

az évenként ismétlődő SLA/pénzügyi tárgyalások idején, és közreműködik a szolgáltatás során felmerülő 

ügyfélpanaszok elintézésében is. 

12. Az ICT Infrastruktura menedzsment (ICT 
Infrastructure Management) 

• Az ICT Infrastruktura magában foglalja a hardver-, szoftver-, humán erőforrásokat, amelyeket birtoklunk, 

és/vagy velük rendelkezünk. 

• Átvitt értelemben ide tartozik minden képesség, tudás is, amelyet birtoklunk, és/vagy velük rendelkezünk (Pl. 

licencek, belső szabványok). 

• Az infrastruktúra menedzsment funkciók jelen vannak a szolgáltatás telepítés és támogatás legtöbb 

folyamatában, a technikai vonatkozások megfelelő részletezésével. 

13. Az alkalmazás kezelés (Application Management) 

• A CCTA tervei közt szerepel(t) olyan útmutatók létrehozása, amelyek tárgyalják azokat a legfontosabb 

folyamatokat, amelyek elengedhetetlenek az alkalmazások kezelésére az életfolyamatuk egyes fázisaiban. 

• A szolgáltatás menedzsment – hagyományos felfogásban - tipikusan egy-egy konkrét időpontben kapcsolódik 

a termékhez (szoftver/hardver) abból a célból, hogy támogassa az üzleti követelmények kielégítését. De ennél 

többről van szó! A szolgáltatás menedzsment fenntartható(!) szolgáltatást nyújt az üzlethez, azaz 

képességeket, tréninget, az alkalmazásokkal történő kommunikációt is kínál. 

• Az alkalmazás kezelés a dolgokat - a jól ismert életciklusnak megfelelően – a megvalósítástól kezdve a 

produtív működésen keresztül a végső megszüntetésig/átalakításig követi. 

• Fontos: Az életciklus kezelésének megoldására számos független megközelítés is létezik. 

14. A biztonsági problémák kezelése funkció (Security 
Management) 

• A biztonsági problémák kezelése funkció (Security Management function) kölcsönhatásban van minden olyan 

szolgáltatás kezelő folyamattal, ahol biztonsági kérdések/vonatkozások felvetődhetnek. 

• Ilyen vonatkozások lehetnek a bizalmasság (Confidentiality), épség (Integrity) és az adat hozzáférhetősége 

(Availability of data) általában, és hát nemkülönben a hardver, szoftver komponensek, dokumentáció és a 

saját ejárások (know-how) védelme. 

• Különbség van a “Protection” és “Security” között! 

• Például a biztonsági problémák kezelése funkció (Security Management function) sok szálon kapcsolódik a 

szolgáltatás menedzsmenthez, ha például ki kell értékelni a javasolt változtatások hatását a biztonságra, RFC-

ket kell definiálni és benyújtani egy biztonsági probléma nyomán; biztosítani kell titkosított adatok 

bizalmasságát és épségét és ezt fenn is kell tartani, ha a szotver az élő környezetbe kerül. 

15. Környezeti infrastruktura folyamatok 
(Environmental Infrastructure Processes) 

• A környezet változásai befolyásolhatják a szolgáltatás minőségét (pl. utak minősége), ugyanakkor a 

szolgáltató szervezet infrastruktúrája hatással lehet a környezetre (zaj, elktromágneses sugárzás, hulladék). 
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Ajánlatos, hogy a környezeti infrastruktura releváns adatait a konfiguráció menedzsmentbe integráljuk és a 

változásokat a változás menedzsment folyamat szabályai szerint kezeljük. 

16. Projekt menedzsment (Project Management) 

• Ha új folyamatokat implementálunk egy szervezeten belül, hasznos lehet (a tapasztalatok is ezt mutatják) a 

kapcsolódó aktivitásokat, mint egy projektet definiálni és kezelni. Ezzel öszhangban a tananyag/módszertan 

Szolgáltatás menedzsment projekteknek nevezi azokat az (új) eljárásokat, amelyeket azért implementáltunk, 

hogy új feldolgozási módokat vezessünk be, vagy javítsuk a meglévő folyamatokat az IT szolgáltatások 

telepítési és támogatási színvonalának emelése érdekében. 

• Számos és változatos struktúrált projekt menedzsment módszertan létezik. Az ITIL bemutatása során, 

amennyiben ez szükséges a PRINCE2 (PRoject IN Controlled Environment) módszertanra hivatkozunk, 

amely-nek a jogtulajdonosa az ITIL-hez hasonlóan a CCTA. Érdemes kiemelni, hogy a módszertant sikerrel 

alkalmazza számos UK kormányzati szervezet és más, közösségi és privát szervezetek is. 
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3. fejezet - Szolgáltatás 
támogatás/menedzsment (Service 
Support) 

1. Előnyök 

• A szolgáltatás minőségének javítása - több realizálható üzleti támogatás, 

• az IT szolgáltatás folytonosságának eljárásai jobban fókuszáltak, nagyobb a bizalom, hogy képesek leszünk 

követni ezeket, ha szükséges, 

• pontosabb áttekintés a kurrens IT képességekről, 

• jobb információ a kurrens szolgáltatásokról (és lehetőség szerint arról, hogy a változások hol hoznák a 

legtöbb hasznot), 

• nagyobb rugalmasság az üzleti folyamatoknál támaszkodva az IT támogatás job megértésére, 

• jobban motivált csapat; jobb megelégedettség a képességek jobb megértése és az elvárások jobb kezelése 

következtében, 

• fokozott ügyfél megelégedettség, mert a szolgáltatást nyújtók tudják és azt nyújtják, amit tőlük elvárnak, 

• számítani lehet rá, fokozott rugalmasság és adaptábilitás van a szolgáltatásokban, 

• rendszer-vezérelt előnyök, pl. javítások a biztonság, pontosság, sebesség, elérhetőség területein ahogy az 

elvárt a szolgáltatás megkövetelti, 

• a változtatások “ciklusidejének” javítása/csökkentése és a nagyobb “siker arány”, 

• Az előzőek mindegyikét mérni kell tudni! 

2. Szolgáltatás támogatás/menedzsment II. 

Egy folyamatvezérelt megközelítés (folyamat javító modell): 
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3. Szolgáltatás támogatás/menedzsment III. 

Tipikus komponensek egy folyamat definícióban: 

 

RWO=Real World Object, Task=feladat, Roles=szerepek, Rules=Szabályok 

4. A vezetők elkötelezettsége 

• A vezetők elkötelezettsége: hatékonyan motiválni és jól vezetni személyes példaadással lehet! 
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• Állni kell a sarat ('Staying the course'), miközben egy szolgáltatás menedzsment bevezetésre kerül a 

szervezetnél. 

• Miért vallanak kudarcot az implementációk? 

• a munkatársak/csapat elkötelezettségének és a feladat megértésének hiánya, 

• a képzés/tréning hiánya, 

• az a csapat amelyik felelős let az implementációért, nem kapott megfelelő jogokat (authoritás) a szükséges 

döntések meghozatalához (“innovative csapat vs. retardált főnök” szindróma), 

• egy “Service Management 'champion'” hiánya/elvesztése; (egy – minden lében kanál – személy, aki 

“hajtja” az implementációt, pl személyes presztizsből), 

• a kezdeti harsány lendület elhalása, 

• a kezdéshez szükséges pénzügyi támogatás hiánya és a kvantifikációt elhagyó, homályos későbbi 

támogatási ígéretek, 

• a taktikai, izolált/individuális “megoldások” abszolutizálása a stratégiai megoldásokkal szemben (politikai 

döntések), 

• túlságosan ambiciózus elvárások a közvetlen azonnali haszonnal kapcsolatosan, mindent megoldani 

egyszerre, 

• nem reális időbeli ütemezés, 

• senki nem felelős, elszámoltatható, 

• a szervezet kulturájának megváltoztatásából származó problémák, 

• eszközök, amelyek nem támogatják a folyamatot, azaz vagy az esközöket, vagy a folyamatot kellene 

átszabni, 

• az implementációhoz választott nem megfelelő megközelítés, kikerülve a projekt menedzsment kontrollt 

(“partizánkodás”), 

• a projekt helytelen méretezése (scoping) (nagyot akar …), 

• a közreműködők szakértelmének és kemény munkájának elismerése nem történik meg a vezetés részéről. 

5. A szolgáltatás támogatás kulturális vonatkozásai 

• A “kultúra”  szó ebben a kontextusban arra használatos, hogy utaljon a szervezet meggyőződésből 

felvállalt/követett eszmei értékeire és hagyományaira – a normális, elfogadott módra, ahogy minden nap teszi 

a dolgát. A vállalati kultúra fogalom “komponensei”: 

• az a mód/gyakorlat, ahogy a vállalati vezetés a beosztottakat kezeli/megbecsüli 

• a kommunikáció módjai 

• a formalitások foka, amelyeket a munkaidő alatt megkövetelnek (pl. öltözködés/ dressing) és egyéb 

szabályok is (ebédidő, ügyfelek kezelése, stb.). 

• Alapszabály: üzleti vállalkozásoknak elsődleges célként kell tekinteniük az ügyfél megelégedettséget 

(Customer satisfaction). 

• A múltban az IT részlegek munkatársai úgy tekintették belső, vagy külső ügyfeleiket, mint “szükséges rosszat 

(gonoszt)”, vagy moderálva, mint “problémás kollégát”. 
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Az “ügyfél elragadtatás” (Customer delight), mint az ügyfél elégedettség egy magasabb foka csak akkor 

érhető el, ha a közreműködő munkatársak felelősséget vállalnak/éreznek az ügyfeleik szükségleteiért, 

figyelmesek, udvariasak, azaz úgy nyújtják a szolgáltatást, mintha maguk vennék igénybe. 

• Ügyfél elragadtatás. Ez akkor érhető el, ha a szervezet kultúrája megköveteli. 

Szolgáltatás kultúra 

• A szolgáltatás telepítésnek biztosítania kell, hogy minden ügyfél követelményei olyan szinten kerüljenek 

kielégítésre, hogy azt érezék, ők magasra értékeltek és respektáltak, röviden: jól érezzék magukat minden 

tranzakciójuk után. A cél mégis az, hogy múljuk felül az ügyfél várakozását és győzzük meg róla, hogy 

képesek vagyunk a jövőben is kielégíteni az igényeit. Ennek lényege nem az, hogy mit szállítunk/nyújtunk, 

hanem, hogy hogyan tesszük ezt. 

• Egy megfelelő szolgáltatási kultúra kialakítása egy IT szervezetnél lényegében nem különbözik egy 

kenyérbolt szolgáltatási kultúrájától, vagy egy szőnyeg nagykereskedéstől; az alkalmazott technológia és a 

termék átadása különböző lehet, de a végeredmény ugyanaz: az ügyfél hozzájut a szolgáltatáshoz. Az IT 

szolgáltatások ügyfelei a szolgáltatásoknak ugyanazt a szintjét várhatják el, amihez hozzászoktak a bevásárló 

központjukban és hasonló kritriumokat használnak a szolgáltató kiválasztásánál 

• Összegzés: Mit szeretne az ügyfél? 

• Specifikációt 

• Konformitást 

• Konzisztenciát 

• Értéket a pénzéért 

• Kommunikációt 

6. Közkeletű nézetek és félreértések az 
ügyfélkezelésről 

Sok ember cinikus az ügyfélkezelés elveit és gyakorlatát illetően és sok esetben erre jó oka van. 

‟Az ügyfél a király!‟ („The Customer Is King!‟) poszterek (és más klisészerű kampány anyag) 

Állítólag szellemes és szórakoztató poszterek, hírdetve az ügyfél gondozás erényeit dekoratív kiegészítői 

lehetnek egy irodának vagy a folyosónak. Azonban önmagukban keveset érnek. Ha mindig ugyanazokat a 

szlogeneket használjuk, akkor ezek a “tapéta” részévé válnak és ignorálni fogják őket. Készüljünk fel arra, hogy 

ezeket alkalmasint cserélni kell és kerüljük az üres, félreérthető (félreolvasható) szlogenektől. 

Biztosítsuk, hogy a teljes szolgáltató személyzet tisztában legyen egy-egy ügyfél gondozási promóció 

természetével terjedelmével hátterével (szándékaival), egyébként a nem kommunikált anyagot cinikus 

fogadtatás kíséri. 

Az ITIL/BS5750/ISO9001/TQM egy “mellékterméke” 

Egy szolgáltatás kultúra nem fog kifejlődni támogatás nélkül. Annak a “legjobb gyakorlat”-nak az adaptálása, 

amelyet az ITIL Szolgáltatás telepítés kínál, javíthatja a szolgáltatás minőségét. Javítani az eljárások minőségét 

és megszerezni egy minőségi tanusítványt ráirányíthatja a gondolkodást a szolgáltatások minőségére, de ez 

önmagában még nem garantálja hogy az egész IT részleg ügyfélközpontú lesz – ezért szükséges a kultúra 

váltásnak egy strutúrált megközelítése is. 

Ügyfél karták és Szolgáltatási szint megállapodások 

A szolgáltatás publikált garantált szintje (pl. SLA) értéktelen, ha a szolgáltató rendszerint figyelmen kívül 

hagyja a benne foglaltakat. A büntetés (kötbér, rekompenzáció) aligha elégíti ki hosszú távon az ügyfelet. 
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Ügyfél karta: a szolgáltató által publikált egyoldalú nyilatkozat (pl. bankok). 

Ezek a megállapodások, nyilatkozatok arra törekszenek, hogy a szolgáltatás kézzelfogható elemeit ragadják meg 

(elérhetőség, válaszidő, stb) és ignorálják a nem kézzelfoható elemeket, amelyek egyébként az ügyfél számára 

döntő fontossággal bírnak (pl az a mód, ahogy a szolgáltatást nyújtották). 

"(Másik) Menedzsment kezdeményezés?” 

Ha az ügyfélszolgáltatások a szervezeti kommunikáció fókuszába kerülnek – mondjuk – egy hónapig, majd 

utána a téma “lecsúszik”, kikerül a fókuszból, az emberek azt gondolhatják, hogy “a menedzsment részt vett egy 

másik tréning kurzuson és néhány brilliáns ötlettel jött vissza, de ehhez pillanatnyilag semmi közünk ...” 

Ezzel szemben a beosztottaknak világossá kell tenni, hogy az ügyfél gondozás nem menedzsment vagy 

technológia vezérelt, hanem ügyfél vezérelt, amiből logikusan következik a szolgáltatás kultúrának az üzleti 

érzékek közé történő adaptálása. 

Valaki más felelőssége? 

Azoknál a szervezeteknél, ahol van ügyfélkapcsolati részleg, vagy ügyfélszolgálati menedzser, a többi 

munkatársak megpróbálják elhárítani a felelősséget magukról az ügyfél gondozás vonatkozásában, azt gondolva, 

hogy ez “valaki más dolga”. 

Ezzel szemben az ügyfél gondozás problematikája (felelőssége) át kell hassa az egész szervezetet. 

Valami új / régi (!) 

• Habár az ügyfelek által támasztott követelmények kielégítésének koncepciói most az IT részlegek 

működésével kapcsolatban kerülnek fókuszba, ezekben semmi új nincs! 

• Az ember lényegében azóta kereskedik, mióta lejött a fáról és megtanulta, hogyan lehet az üzleti partnerének 

valamilyen többletértéket adni/(és cserében magának) szerezni. 

• Azok a férfiak és nők, akik olyat termeltek, ami nem volt piacképes, éhenhaltak! 

7. Általános kifogások az új gyakorlat bevezetésével 
kapcsolatosan 

• 'Mi éppen növeljük a piaci részesedésünket és kiterjesztjük a termék portfóliónkat' 

• 'A mi ügyfeleink elégedettek – az ügyfélpanaszok száma a múlt évben csökkent és az ügyfél elégedettségi 

vizsgálatok szerint javítottuk a szolgáltatásunkat' 

• 'Piacvezetők vagyunk – mi vagyunk a legjobbak!' 

• 'Az ügyfélszolgáltatás egy fontos dolog, ezért van nekünk ügyfélszolgálati részlegünk – az ügyfél 

megelégedettség az ő felelősségük' 

• 'Mi tapasztalt IT munkatársak vagyunk – nem tanítottak bennünket az ügyfelekkel bánni' 

'Mi kipróbáltuk az ügyfél gondozást korábban – sokba került és kevés térült meg' 

• 'Mi mindig ügyfeleknek tekintettük az ügyfeleinket és kiváló szolgáltatást nyújtottunk' 

• 'Nem vagyunk üzleti versenyhelyzetben – ügyfeleink a belső szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Mi nem egy 

üzleti egység vagyunk, hanem az IT részleg'. 

8. Az ügyfél gondozás lehetséges haszna 

Bármi is legyen a motivációja a szolgáltatás kultúra kifejlesztésének, a végeredmény megnövelt profitábilitás 

lesz: 
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• a működési költségek csökkennek, mert kevesebb energiát fordítunk rá, hogy az ügyfélnek olyan terméket és 

szolgáltatást adjunk el, amelyet ő nem szeretne, 

• a profit határok (margók) javulni fognak az üzleti kapcsolatok, akciók ismétlődésével – sokkal olcsóbb 

valamit eladni egy koránóbbi ügyfélnek, mint becserkészni egy újat, 

• a hatékonyság általában nő, mert a munkatársak hatékonyabban dolgoznak csoportokban (team), 

• a morális és csapat „forgótőke” javulni fog a munkahelyi megelégedettség és a biztos munkahely miatt, 

• a szolgáltatás minősége állandóan javulni fog, amely az IT részleg növekvő reputációját eredményezi, ezzel 

új ügyfeleket csábít el és a meglevőket újabb vásárlásokra ösztönzi , 

• az IT részleg hatékonyabban szolgálja az üzleti szükségleteket és nagyobb szerephez juthat az üzleti döntések 

kialakításában. 
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4. fejezet - A szolgáltató pult (Service 
desk) 

1. Miért van rá szükség? 

A szolgáltatás-profit lánc. 

 

2. A támogatási probléma 

Számos támogató részleg állandó nyomás alatt áll, hogy javítsa szolgáltatásait és csökkentse költségeit. Ezek 

úgymond reaktív módban próbálnak dolgozni, mint laza egyvelege különálló csoportoknak, rengeteg időt 

fordítva a ”tűzoltásra” és általában arra, hogy „a fejüket a víz felett tartsák”. A jelenlegi helyzetben sok 

vállalkozásnál találkozhatunk az alábbi problémákkal: 

• nincs strukturált ügyféltámogatási mechanizmus, 

• alacsony szintű ügyfél bizalom / érzékelés, 

• idejétmúlt ügyféltámogató rendszer, 

• a támogatási források (szoftver, hardver, egyéb) alulmenedzseltek, 

• folyamatos időzavar, tűzoltás, 

• ugyanazok a problémák ismételten megoldódnak, ahelyett, hogy eliminálnák őket, 

• folyamatosan interrupt-vezérelt, 

• túlságos függés a kulcsemberektől, 

• a fókusz / irányultság hiánya, 

• koordinálatlan és naplózatlan változások megjelenése, 

• képtelen megbírkózni az üzletben bekövetkezett változásokkal, 
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• a személyi/költség követelmények tisztázatlanok, 

• a hívásmegválaszolás és válaszidő nemkonzisztens minősége, 

• nincs elérhető menedzsment információ, ezért a döntések „én úgy gondolom”-alapon születnek az „én tudom” 

helyett. 

3. Ahhoz, hogy kielégtsük az ügyfél- és üzleti célokat 
is 

számos szervezet implementált egy 

központi kapcsolódási lehetőséget  az ügyfelek, felhasználók és egyéb kapcsolható dolgok számára. Ezeket a 

funkcionalitásokat természetüktől függően más és más néven említjük: 

• Segítség pult (Help Desk) válaszolni az incidensekre, amilyen gyorsan csak lehet 

• Hívásközpont (Call Centre) telefon alapú tranzakciókkal kapcsolatos hosszabb hívások 

• Szolgáltató pult (Service Desk) komplex szolgáltatások változatos elérési mód mellett 

• Ügyfél Forró Drót (Customer Hot Line) „peer to peer” kapcsolatok 

• A szolgáltató pult egy nap, mint nap élő, elérhető kapcsolódási pontot jelent az ügyfelek, felhasználók IT 

szolgáltatások és harmadik oldali támogató szervezetek között. A szolgáltatási szint kezelés (Service Level 

Management) folyamat a szolgáltató pult elsődleges alkalmazási hátterének számít. 

4. A szolgáltató pult értéket teremt a szolgáltató 
szervezetnek 

A szolgáltató pult értéket teremt a szolgáltató szervezetnek, mert: 

• úgy működik, mint egy stratégiai funkció, amely azonosítja és csökkenti a tulajdonosi támogatási költségeket 

a számítások és infrastruktúra vonatkozásában, 

• támogatja az integrációt és változáskezelést elosztott üzleti, technológiai és feldolgozási keretek között, 

• redukálja a költségeket a források és technológia hatékony kihasználásával, 

• támogatja a befektetések és az üzletet segítő megoldások kezelésének optimalizálását, 

• segít biztosítani az ügyfelek hosszú távon történő megtartását és elégedettségét, 

• segít azonosítani az üzleti lehetőségeket, kihívásokat. 

5. Ügyfél interakció 
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Információ folyam: 

 

6. Informálni az ügyfelet és a felhasználót I. 

 

7. Informálni az ügyfelet és a felhasználót II. 
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8. Informálni az ügyfelet és a felhasználót III. 

 

9. Infrastruktura Incidens modell (reaktiv vs. proaktiv) 
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10. Egy szolgáltató pult infrastruktúrájának kialakítása 

• Csapat kialakításának kérdései (Staff resourcing). 

• A célok effektivitásához kapcsolható mértékek (Target effectiveness metrics). 

• Kulcs megfontolások (Key considerations): 

• először tisztázzuk, hogy az üzleti igényt azonosították és megértették, 

• bizonyosodjunk meg a menedzsment elkötelezettségéről, a költségvetést és egyéb forrásokat elérhetővé 

teszi a kezdésig, 

• bizonyosodjunk meg, hogy a javasolt megoldás összeilleszthető a mi szolgáltatás támogatás stratégiánkkal 

és víziónkkal, 

• azonosítsunk, realizáljnunk és kommunikáljunk ún. gyors eredményeket (quick wins), 

• definiáljunk világos célokat és konkrét elvárt eredményeket (deliverables), 

• kezdjük egyszerűen; ne próbáljunk mindent megcsináli egyszerre; tervezzünk, vagy adaptáljunk egy 

fázisokra bontott megközelítést, 

• vonjuk be / konzultáljunk az ügyfeleinkkel (kükönösen a kritkusnak tekinthetőkkel; ne használjunk 

zsargont, 

• vonjuk be / konzultáljunk a végfelhasználókkal (ez nem az ügyfél!), 

• „adjuk el” a hasznot a támogató csapatnak (motiváció!), 

• képezzük át az IT csapatot szolgáltató csapattá, 

• oktassuk/tanítsuk az ügyfeleknek és felhasználóknak az új szolgáltatások használatát és annak előnyeit, 

• hírdessük és adjuk el a szolgáltatást (press releases!). 
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11. Lokális szolgátató pult megfontolások 

 A képességek 

multiplikálása drága, működési szabványokra van szükség (franchise). 

12. Centrális szolgátató pult megfontolások 

 

13. Virtuális szolgátató pult megfontolások 
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 „Follow the sun” elv 

14. Tervezési megfontolások 

Incidens klasszifikáció 

• határozzuk meg azt a szolgáltatást, vagy eszközt, amelyhez az incidens kapcsolódik, 

• keressük meg a kapcsolódó szolgáltatási szint és működési szint megállapodásokat, 

• válasszuk ki / határozzuk meg a legjobb szakértőt, vagy csoportot az incidens kezeléséhez, 

• határozzuk meg az incidens prioritását és üzleti hatását, 

• becsüljük meg a várható feldolgozási időt, munkát (munkaórát), 

• határozzuk meg, milyen kérdéseket kell feltenni, hogy a bejövő információt ellenőrizzük, pontosítsuk, 

• viselkedjünk úgy, mint egy keresőgép a lehetséges megoldások, ismert hibák (known errors) és elvégzendő 

tevékenységek kiválasztására, 

• összegezzünk és definiáljuk a végső akciót, amit végre kell hajtani (pl. képzés szükséges, nem találtunk 

hibát), 

• készítsünk egy elsődleges jelentésmátrixot a menedzsment informálására. 

„Symptom” vs. „Problem” 

• Lényeges megkülönböztetni az incidensek kezelésénél a szimptómát, a közvetlenül érzékelhető abnormális 

jelenséget a problémától, amely az abnormális viselkedés háttere, oka lehet 

• Például: a rendszer automatikusan újraindul (szimptóma), háttere lehet frissítés (normális), vagy vírusfertőzés 

(abnormális) 
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Lezáró (closure) kódok 

• Ha egy incidens feldolgozása befejeződött, bizonyos kérések esetében hasznos lehet alkalmazni egy lezárás 

osztályozás (closure classification), vagy egyszerűen lezáró (closure) kódot. Ennek ki kell fejeznie az aktuális 

incidens okot, az összegzett következtetést, speciális utalást a választevékenységre. 

Példák lezáró osztályozásra/kódokra: 

• Az incidens feldolgozása sikeres volt, 

• az ügyfél (tovább)képzése szükséges 

• a dokumentáció feülvizsgálata szükséges, 

• nem volt hiba található, 

• monitoring szükséges, 

• a tanácsadás/felvilágosítás megtörtént, 

• változtatás kérelem (Change request, RFC) kidolgozása szükséges. 

Az osztályozási eljárás felülvizsgálata 

• Az osztályozási eljárást összhangba kell hozni a változó környezettel és követelményekkel, 

• ennek megoldása érinthet más folyamatokat is (vö. konfiguráció kezelés – CMDB, változás kezelés). 

15. További megfontolások 

Szolgáltató pult technológiák 

• integrált szolgáltatás menedzsment és működés menedzsment rendszerek, 

• fejlettebb telefon rendszerek (vö. auto-routing, hunt groups, Computer Telephony Integration (CTI), Voice 

Over Internet Protocol (VOIP)), 

• Interakív hívásmegválaszoló X (Interactive Voice Response, IVR) rendszerek, 

• elektronikus levelezés/mail (vö. voice, video, mobile comms, Internet, email systems) • fax serverek (az email 

accountokra történő átirányítás támogatásával), 

• személyi hívó rendszerek, (pager systems) 

• tudáskezelő, kereső és diagnosztikai rendszerek, 

• automatizált működés és hálózatkezelő rendszerek. 

16. Szolgáltató pult funkciók és kötelezettségek 

• Hívások, megkeresések fogadása, elsődleges ügyfél hálózat, 

• az incidensek és panaszok feljegyzése és nyomonkövetése, 

• folyamatosan informálni az ügyfelet a kérésének státuszáról és feldolgozásának folyamatáról, 

• elkészíteni egy előzetes értékeléséta kérelmeknek, megkísérelni a megoldást, vagy vagy továbbítani azt 

valakihez, aki ezt képes megtenni, mindezeket a megállapodott szolgáltatási szint alapján, 

• monitorozó és eszkalációs eljárások a megfelelő SLA-khoz, 

• a kérés életciklusának menedzselése beleértve a lezárást és verifikációt, 
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• kommunikálni a szolgáltatási szintben tervezett és rövid távú változásokat az ügyfeleknek, 

• koordinálni a másodlagos és harmadik fél által megvalósuló támogatást, 

• menedzsment információ szolgáltatása és javaslatok kidolgozása a szolgáltatás színvonalának javítása 

érdekében, 

• azonosítani a problémákat, 

• megvilágítani az ügyfél tréning és oktatási igényeket, 

• lezárni az incidenseket és ezt jóváhagyatni azt az ügyféllel, 

• hozzájárulni a probléma azonosításhoz. 

17. A szolgáltató pult személyi kiszolgálásának 
szintjei 

A szolgáltatón pult csapat létszáma/mérete szorosan függ az üzleti igényektől és számos fontos 

kritériumon alapul, beleérve 

• az elérhető és szükséges üzleti költségvetés, 

• az ügyfélszolgáltatás elvárásai, 

• az IT infrastruktúra és a szolgáltatás katalógus mérete, relatív kora, típusa és komplexitása - például a 

különböző hardver és szoftver incidensek száma, a háziasított és kommersz (off-the-shelf) szoftver aránya, 

stb., 

• a támogatandó ügyfelek száma és olyan kapcsolódó tényezők, mint 

• az idegen nyelvű ügyfelek száma, 

• gyakorlottság (skill) szintje, 

• incidensek típusa, 

• a hívástípusok kezelésére fordítandó idő (vö. egyszerű kérdések specialistát igénylő kérdések, hardver, 

stb.), 

• helyi, vagy külső szakértelem szükséges, 

• az incidensek terjedejme, 

• az az időtartam, melynek során a támogatásra igény van, részletezve, 

• a támogatással lefedett idő („nyitva tartás”), 

• időn túli („ügyeleti”) támogatás, 

• időzóna, 

• hely, 

• utazási idő a helyek között, 

• a munkatársak elérhetősége, 

• a kérések természete és eloszlása (napi, hóvégi, stb.), 

• A vonatkozó szolgáltatás szint megállapodás (SLA) meghatározásai és rendelkezései (válasz szintek, stb.), 
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• A kívánt válasz típusa: 

• telefon, 

• email/fax/hangüzenet/video üzenet, 

• fizikai megjelenés, 

• online elérés/vezérlés, 

• a kívánt képzés/tréning szintje, 

• az elérhető támogató technológiák (vö. telefon rendszerek, szolgáltató pult szoftver eszközök), 

• a munkatársak tényleges gyakorlati szintje, 

• a használatban levő folyamatok és eljárások. 

18. A munkatársak cseréjével kapcsolatos 
megfontolások 

Az első vonalas ügyfél interakciókkal foglalkozó munkakörökben hagyományosan nagyon magas a fluktuáció 

(fő okok: állandó készenlét, lelki, pszichés megterhelés). Ezt figyelembe kell venni, amikor áttekintjük a 

szükséges erőforrásokat és oktatási (betanítási) igényt ahhoz hogy gyorsan reagáló és produktív csapatunk 

legyen. 

A “Super User” 

Ahhoz, hogy az előzőekben említett személyzeti problémákkal megbírkózzanak, néhány szervezetnél 

gyakorlattá vált az ún. szakértő ügyfelek (Super user) alkalmazása, bevonása az elsődleges támogatásba. Ez 

általában tipikus alkalmazási vagy földrajzi területeken történhet, ahol ha nincs elég ok arra, hogy ott teljes 

időben egy támogató csoport működjön. Ezekben az esetekben a felhasználó nagyon fontos erőforrás lehet, ha a 

“használata” megfelelően koordinált: 

• szerepük és felelősségük világosan definiált, 

• az eszkalációs csatornák viágosan definiáltak, 

• a sztenderd támogató folyamatok meghatározottak és használatosak, 

• minden kérés rögzítésre megválaszolásra kerül, ideális esetben a fő támogató rendszer által. 

Azzal, hogy minden egyes kérés rögzítésre kerül a központi szolgáltató pult programban (tool) értékes 

felhasználói részletek bocsáthatók a lokális menedzserek rendelkezésére, biztosítva a korrekt felhasználástés 

kizárva a visszaéléseket. 

19. A munkaráfordítások monitorozása 

Az előző fejtegetésekből világos, hogy a különböző munkaráfordítások gondos tanulmányozása szükséges, hogy 

meghatározzuk a szükséges személyzet létszámát, képzettségét, képességeit és a kapcsolatos költségeket. Egy 

ilyen analízis ki kell terjedjen: 

• a szolgáltató pult által összesen kezelt kérések számára, itt be kell számolni azokat a kéréseket is amelyeket a 

második vonalhoz tartozó támogató csoport kezel, 

• azon kérések típusaira, amelyekre a személyzet a legtöbb időt fordítja, mint például: 

• készülék hibák, 

• üzleti alkalmazás problémák, 
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• telekommunikáció, 

• ügyfélkérdések, 

• installációk / upgradek, 

• azon kérdések típusaira, amelyek a legtöbb időt igénylik az ügyfélhez történő visszatérés (rendelkezésre állás) 

előtt (csoportosítva): 

• első szintű támogatás, 

• második szintű belső támogatás 

• harmadik fél által nyújtott támogatás, 

• szolgáltatók, 

• mely ügyfelek igénylik a legtöbb támogatást és mely területeken – ez az információ alkalmas tréning 

programok kidolgozására mind az ügyfél személyzete, mind a szolgáltató pult és a támogató csoport 

személyzete számára. 

20. Ügyfél megelégedettség felmérések és analízis 

Igazodni az ügyfél érzékenységéhez és megelégedettségéhez minden elsőbbséget élvez a támogatási műveletek 

sikerével kapcsolatban. 

Az elérhetőségi statisztikák és a tranzakciók gyorsasága helyett inkább az ügyfél tapasztalatai azok, amelyek 

végülis meghatározzák, hogy a szolgáltató pult megfelel-e az ügyfél elvárásainak. Az elégedettség felmérések 

kiváló módszert szolgáltatnak az ügyféltapasztalatok és elvárások nyomonkövetésére ugyanakkor, mint erős 

marketing eszközként is funkcionálnak. 

Néhány fontos kulcsszempont a siker érdekében: 

• határozzuk meg a felmérés kiterjedését (szkóp, scope), 

• határozzuk meg a célközönséget, 

• világosan fogalmazzuk meg a kérdéseket, 

• egyszerűsítsük a felmérés kitöltését, 

• gondozzuk a felmérést rendszeresen, 

• tegyük világossá az ügyfél számára a várható előnyöket, 

• publikáljuk az eredményeket, 

• vegyük figyelembe a felmérés eredményeit (döntések), 

• kezdeményezzünk gyakorlati lépéseket az eredmények alapján, 

• Az, hogy milyen gyakran kerül sor felmérésekre, üzleti döntés tárgya lehet, amely függhet a cégnél 

bekövetkezett változások gyakoriságától és más üzleti hatásoktól is. 

• A megelégedettséget követni a források napi szintjén, a lezáró eljárást széleskörűen használni kell a 

megelégedettségi válaszokra specifikus alkalmazások, ügyfelek és szolgáltatások esetében. 

• Ahhoz, hogy gyorsítsuk az adatgyűjtést és a megszerzett adatok kiértékrlését elektronikus alapú felmérések 

ajánlatosak. 

Célközönség 
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• Minden egyes felmérés esetében fontos világosan meghatározni a célközönséget és a kérdések témakörét 

(scope). 

• Például azok a kérdések, amelyeket a felmérést végző egy számlákat kezelőtől szeretne esetleg megkérdezni a 

nyújtott szolgáltatás stabilitásáról, különbözhet azoktól, amelyeket a számla direktornak tenne fel. 

• A számlakezelő perspektívájából az fogalmazható meg, hogy a printerük “néhány” alkalommal 

működésképtelen volt, míg a direktor azt hangsúlyozza, hogy a hónap végén nem tudták az ügyfelek számláit 

időben kinyomtatni, ami anyagi veszteséget is okozott. 

21. Szolgáltató pult létrehozása kisebb támogató 
egységek számára 

Kisebb támogató műveletekhez a teljes idejű és volumenű támogató egység fölösleges. Azonban egy központi 

kapcsolatfelvételi pont létrehozása az ügyfelek számára fontos lehet. Egy ilyen centrális fókuszpont létrehozása 

az alábbi módokon történhet: 

• egy egyedi telefonszám, amelyet a teljes személyzet felvehet, megválaszolhat – vö ACD (Automatic Call 

Distribution) rendszer, 

• a személyzet rotációja, napi/heti váltásban, 

• befektetés önsegítő (self-help) technológiák implementálásába, 

• online bulletin/információs táblák. 

22. A második vonalhoz tartozó személyzet 
tudatossága 

Gyakran az első (“front”) vonalas, a működést támogató személyzetre marad a szolgáltató pult által nyújtható 

erőforrások közvetítése, anélkül, hogy ebbe fejlesztőket, vagy más, hasonló munkatársakat bevonnának A 

második vonalas személyzet bevonása a szolgáltató pult aktivitásokba ajánlatos vagy teljes időben, vagy 

rutációs alapon. Ezek legtöbbször azok a csoportok, amelyek a működési dokumentációt készítik, változásokat 

vezetnek be, tréningeket vezetnek az új rendszerekről. Résztvenni a szolgáltató pultban kiváló lehetőséget nyújt 

a második vonalas személyzetnek: 

• jobban megbecsülni az ügyfelek üzleti szükségleteit és igényeit, első kézből, 

• jobban elmélyíteni az első vonallal szembeni empátiát, minimalizálva a „mi és ti” attitűdöket, 

• speciális tudásukat közvetíteni a többi szolgáltató pult beosztottnak, 

• a speciális területét érintő technikai és eljárási ügyek azonosítása, amelyek egyéként homályban maradtak 

volna. 

23. Tréning szükségletek azonosítása 

A munkamennyiség alapos felügyelete során azonosíthatóak ügyfél-, felhasználói- és támogató személyzeti 

szükségletek a rendszerben. Ha az ügyfél- és felhasználói szükségletek kielégítésére fektetik a hangsúlyt, akkor 

csökken a hívások és a támogatás iránti kérések száma, így mind a felhasználók, mind a támogató személyzet 

produktívabb lesz. 

24. Hívásráta csökkentése 

Szervezetek "hívásráta csökkentést" használhatnak egyértelmű üzleti előnyökre azáltal, hogy egy service desk-et 

vezetnek be. 
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Habár a hívások száma a service desk bevezetése nyomán csökkenhet eleinte a fejlett szolgáltatás miatt, de 

később ez többnyire megint emelkedik. 

Ez a hatás a megnövekedett ügyfél bizalomnak köszönhető, az eredmény pedig az lesz, hogy az ügyfelek a 

service desk-et nem csak incidensek bejelentésére használják, hanem tanácsadásra, iránymutatásra és egyéb 

támogatási tevékenységre. 

Ezt a körforgást alaposan és folyamatosan monitorozni kell. 

25. Munkamennyiség fogalmak, igény típusok 

Mikor ügyféltámogatási munkamennyiségekre utalnak, sok támogató részleg objektív és egyszerű statisztikák 

alapján definiálja a teljesítményét, mint például: 

• felvett incidensek száma, 

• lezárt incidensek száma, 

• nyitott incidensek száma egy periódus végén, 

• megoldott incidensek száma egy meghatározott periódusban, 

• A "best practice" (legjobb gyakorlat) minőségi mérései egy service desk számára bármilyen adott periódusban 

a következőket foglalják magukba: 

• ügyfél által, jelentett incidensek száma és típusa, 

• azonosított és megoldott üzleti problémák száma, az incidens/megrendelés ráta alapján, 

• a megrendelt, megtervezett és ütemtervezett change-ek (változások) száma. 

26. Service Desk személyzeti készségek 

Mivel különböző service desk típusok léteznek, és mindenhol mások az elvárások, különös figyelmet kell annak 

szentelni, hogy a megfelelő rátermettségű személyzetet legyen megválasztva. 

Az első szinten lévő (front-line) service desk személyzet van általában a legjobban kitéve az ügyfélnyomásnak 

és ők kapják a nagy részét az ügyfelek néha ésszerűtlen igényeinek. Látszólag hálátlan szerep, de talán a 

legfontosabb és kihívásokkal telibb szerepköre az IT-nak. Sok ügyfél számára a service desk-kel kialakított 

kapcsolat határozza meg leginkább a szolgáltatást és az ügyfél elégedettséget a teljes IT funkcióban. Ebből 

adódik, hogy a megfelelő Service Desk készségek összessége/készlete létfontosságú a sikerhez. Nem csak a 

service desk sikeréhez, hanem a teljes információtechnológiai szolgáltatás sikeréhez. 

A service desk-en dolgozó személyzet profilja leginkább a service desk környezetben korábban leírtakhoz kell, 

hogy hasonló legyen. 

Függetlenül attól, hogy technikai személyzet dolgozik-e a service desk-en, a sikeres implementáció 

megvalósításához elengedhetetlenek az interperszonális készségek. Ezeket a készségeket nem lehet könyvből 

elsajátítani; magas szintű tréning és elhivatottság szükséges hozzá. 

Az interperszonális készség a sevice desk személyzete számára nélkülözhetetlen, mivel minden egyes interakció 

az ügyféllel lehetőség arra, hogy javítsuk az ügyfél benyomását az IT funkcióról. 

Képzeljék el, hogy az aktuális technikai személyzetük közül hányan képesek és képzettek annyira, hogy a 

részleg vagy a szervezet felhasználói interfészét kezeljék. 

A támogatói részlegek gyakran összetévesztik a "gyors megoldást" (quick fix) a jó szolgáltatással. Ez sok 

esetben helytálló. Az ügyfél szeretne egy megoldást vagy választ, de tudja, hogy ez nem mindig praktikus. 

Fontos lefektetni az ügyfelekben és a felhasználókban azt a bizalmat, hogy amennyiben egy incidens be lett 

jelentve, az szakszerűen lesz kezelve. Ha ez a bizalom nem áll fenn, akkor az ügyfél szívesebben fordul a 

kedvenc specialistájához és kikerüli a service desk-et. Néhány esetben pedig egyáltalán nem hívják az IT-t! 
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Fő ügyfélelvárások 

Az ügyfél részéről a service desk iránti legfőbb elvárások a következők: 

• biztosítson egy elsődleges kapcsolattartót (single point of contact - SPOC), 

• továbbítsa a biztosított szolgáltatás szintjét, ill. hogy az mikor történik meg, 

• tájékoztassa az ügyfelet a kérések hozzárendelt prioritásáról. 

• informálja az ügyfelet a megrendelések folyamatáról - erősítse az ügyfelekben a bizalmat, hogy a 

megrendelések nem vesznek el és foglalkoznak velük. 

27. Megoldási ráták 

Ahogy azt korábban említettük, a service desk által kezelendő kérések száma több tényezőtől függ. Elvárt 

megoldási ráták meghatározása csak stabil környezetben lehetséges és csak bizonyos területeken. Nem célszerű 

például azt állítani, hogy a service desk megpróbálja az összes kérés 85%-át megoldani, de biztosan 

kivitelezhető az az elképzelés, hogy a service desk megpróbálja megoldani a standard szövegszerkesztéses 

kérések 85%-át. 

Ezek az állítások demonstrálják, hogy mennyire fontos megérteni a service desk munkaterhelését (workload), és 

azokat a területeket, amelyeket az információ technológia hatékonyan támogatni tud. Ha 85%-os megoldási rátát 

mondunk, akkor az azt jelenti, hogy az adott személyzet megfelelő képzettséggel rendelkezik ahhoz, hogy a 

szolgáltatást ezen a szinten nyújtsa. Ha a service desk elsődleges feladata az, hogy egy fő üzleti alkalmazást 

támogasson, akkor praktikusabb, ha az adott csoport erre az alkalmazásra részletesebb képzést kap, ill. hogy 

kiegészítő anyagokkal is rendelkezzenek, mint például ellenőrzőlisták és ismert hibák (known errors). 

28. Egy Service Desk környezet kialakítása 

Ha úgy döntött, hogy kialakítja a service desk-jét, végig kell gondolni, hogy a service desk milyen környezetben 

fog dolgozni. 

Az, hogy egyszerűen asztalokat és telefonokat biztosítsunk, nem elég. 

Ha az ügyfelek meglátogatják a támogató központot, fontos számukra a szolgáltatásról alkotott kép, és hogy 

Önök azt mennyire komolyan veszik. 

Sok szervezet a saját service desk-jét veszi alapul ahhoz, hogy demonstrálják az ügyfelek számára az 

elkötelezettségüket a minőségi szolgáltatás biztosítása érdekében. 

Sok esetben ezek a szervezetek körbevezetik az ügyfeleket a szolgáltatási egységeikben, hogy bemutassák, mi 

történik akkor, amikor telefonálnak. 

Service Desk környezeti megfontolások 

Amikor egy service desk kialakítására készül, vegye figyelembe a következő útmutatásokat: 

• ha lehetséges, biztosítson egy termet/helyiséget távolabb a fő támogatási területtől: 

• egy kellemes és kényelmes résszel az ügyfelek és a service desk személyzet számára, 

• egy kevéssé zajos környezetben, 

• magán szférával, 

• hozzon létre egy könyvtárat minden, az ügyfél által használt, termék- hardware-, software dokumentációval 

és referenciaanyaggal, 

• tegyen elérhetővé egy mindig elérhető up-to-date szolgáltatási katalógust, 

• szerezzen be telefonos konferenciára alkalmas és kihangosítható készülékeket, 
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• biztosítson körasztalos megbeszélésekhez megfelelő ültetést és irodai teret - ez segít elhárítani az "ők és mi" 

helyzeteket, 

• biztosítson ital adagolókat az ügyfelek számára, vagy legalábbis könnyű hozzáférést ezekhez, 

• tájékoztassa az ügyfélkört az egység helyéről és a szolgáltatási idejükről, 

• Amikor a szolgáltatás szintjét és az ehhez tartozó környezetet fontolgatja, kérdezze meg magától: "Így 

szeretném, hogy bánjanak velem?" 

29. Szolgáltatások meghatározása 

Habár a szolgáltatási katalógus része a szolgáltatási szint kezelésnek, ennek megértése alapvető fontosságú egy 

hatékony service desk számára. A szolgáltatási katalógus meghatározza az szervezet részéről az ügyfél számára 

elérhető szolgáltatásokat. Leírja a meghatározott elvárásokat. 

Amit szervezete szolgáltatásaként kiválaszt és leír, az egy üzleti döntés. 

Néhány példa erre: 

• bérszámfejtési szolgáltatás, 

• nyomtató szolgáltatás, 

• e-mail szolgáltatás, 

• PC szállítás és installációs szolgáltatás. 

A számítógépes részlegek hagyományosan komponensek szintjén próbálják meghatározni a szolgáltatásokat 

(szerver, hálózat, stb.). A szolgáltatás definiálásának ezen megközelítése viszont zűrzavarhoz vezet, mert 

ezekkel az egységekkel az ügyfelek nem foglalkoznak. 

Komponensek szintjén a szolgáltatási megállapodásokat a második szinten lévő támogatási csoportokkal és a 

külsős beszállítókkal "back-to-back" operációs szintű megegyezések (Operational Level Agreements - OLAs) 

alapján tartják fenn. 

A legfőbb előnye annak, hogy egy szolgáltatást alkalmazás alapján határozzuk meg, miközben a megrendelést 

regisztráljuk, az, hogy azonnal lehetővé teszi tevékenység kategorizálását: kinek kell vele foglalkoznia és 

hogyan. Az ITIL-t közös nyelvként használva a támogató személyzetnek nem kell magától kitalálnia vagy 

lefordítania a kérés kategorizálását, mivel erről már az üzleten belül megegyeztek. 

Service Desk pre-Release előfeltételek 

Létfontosságú, hogy mielőtt bármilyen szolgáltatást vagy terméket prezentálnánk, a következőknek letesztelve 

készen kell állniuk a service desken: 

• egy up-to-date szolgáltatási katalógus, 

• up-to-date folyamatok, eljárások és dokumentációk, 

• megfelelő szinten betanított service desk csapat, a tréningeknek tartalmazniuk kellett minden használt 

technológia támogató eszközt (service desk eszköz, e-mail, tudásbázis eszközei), 

• az ügyfelek előre tájékoztatva vannak az incidensek bejelentésének a folyamatáról az új szolgáltatás kapcsán, 

és az ehhez tartozó közvetlen előnyökről, 

• a szolgáltatásról és az OLA-król a service desk vezetésében megegyeztek, 

• az eszkalációs folyamatok a helyükön vannak, 

• ügyfél kapcsolattartók (pl. superuserek), 

• szükséges második szintű ellenőrzőlisták és ismer hibák listája, 
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• szolgáltatás elérhetőségének beosztása, 

• támogató személyzet készség listája, 

• külsős támogató szervezetek részletes leírása, 

• minden bug és ismert hiba részletes leírása, 

• megfelelő külsős cégek szerződései és kapcsolatelérése, 

• a bevont külsős felek tisztában vannak minden folyamattal és eljárással, 

• a fenntartási szerződések és a külső cégek támogatásának pontos leírása. 

Sok szervezet rengeteg pénzt és erőforrást fektet egy új szolgáltatás fejlesztésébe, tervezésébe és betanítására. 

Egyike a szolgáltatás legfontosabb tényezőjének - a támogatás maga - azonban gyakran el van hanyagolva, és 

csak utólagosan lesz kezelve. Ez a szolgáltatásátadás bukásának a legfőbb oka (és az ügyfél első benyomása az 

új szolgáltatásról). Ezzel szemben célszerű úgy tekinteni az új szolgáltatásra, mint egy lehetőségre arra, hogy "jó 

benyomást keltsünk az üzletre". Ez az "igazság pillanata", amely érett és szakszerű szolgáltatási folyamatot 

határoz meg. 

30. Felhasználói kézikönyv 

A támogatás arzenáljának egy hasznos kiegészítője a felhasználói kézikönyv. Ennek praktikus tippeket, 

utalásokat kell tartalmaznia a fő alkalmazások és felszerelések problémakezelésével kapcsolatban és előzetes 

ellenőrzési lehetőségeket ill. szükséges információkat, mielőtt az ember a service desk-et hívná (pl. szolgáltatás 

nevének, képernyő számok, hibakódok, stb. felírása). Leginkább azt kell tudatnia az ügyféllel, hogy mire 

számíthat, amikor telefonál, és hogy mi fog történni. A minőségi szolgáltatás fenntartása csak akkor 

kivitelezhető, ha az ügyfelek és a service desk személyzete együtt dolgozik. A felhasználói kézikönyv praktikus 

elterjesztésére és közzétételére a legalkalmasabb az internet vagy az intranet technológiája. 

31. A service desk reklámozása és eladása 

Az ügyfél visszajelzéseken és a vezetőség riportjain felül lényeges, hogy az ügyfeleink előre tisztában legyenek 

a szolgáltatást érintő változásokkal. 

A service desk bevezetése egy nagyszerű PR feladatként tekinthető, amellyel növelni ehet az 

ügyféltudatosságot, és amellyel el lehet adni ennek a szolgáltatásnak az üzleti előnyeit. 

Siker szempontjából fontos, hogy mind a felhasználó, mind a teljes üzlet számára eladjuk a tevékenységünket. 

Túlságosan gyakran fordul elő az, hogy az üzlet csak akkor érzékeli, hogy mi történik, amikor valaki 

panaszkodik, vagy amikor valami félresiklik. Túl kell lépni ezeken az eseményeken és továbbítani kell a 

pozitívumokat. Ezért olyan fontos, hogy folyamatosan tájékoztassuk az ügyfelet, ill. az IT vezetőséget, és 

„eladjuk” a teljesítményünket, a sikereinket és a fejlesztett területeket. 

Eladási megfontolások: 

• tegyük közzé a sikereket 

• mutassuk meg az üzletben, hogy mit csinálunk jól 

• összpontosítsunk az általános fejlődésre: 

• küldjünk hírleveleket, 

• küldjünk ügyfél elégedettségi szintekről tájékoztatást, 

• demonstráljuk a költségbeli megtakarításokat, amiket a fejlődő szolgáltatás miatt értünk el: 

• vásárlási döntésekkel, 

• csökkentett fenntartási költségekkel, 
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• értéket a pénzért megközelítéssel, 

• jobb ügyfél visszajelzésekkel. 

• Jelöljük ki a fejlesztendő területeket és adjunk tájékoztatást arról, hogy mit tettünk/teszünk ezek javítása 

érdekében, 

• készítsünk marketing tervet és kövessük azt, 

• tegyük a PR-t a service desk részévé, és valakit nevezzünk ki ezért felelősnek. 

32. A siker meghatározó tényezői 

Egy sikeres service desk megvalósításának a kulcsfontosságú tényezői a következők: 

• biztosítsunk „gyors győzelmeket”, hogy hangsúlyozzuk az előnyöket, 

• kezdjünk egyszerűen, fázisos megközelítésse,l 

• vonjuk be az ügyfeleket, különösen azokat, amelyek nyíltak és kritikusak a szolgáltatásainkkal kapcsolatban, 

• magyarázzuk meg a különbségeket, amiket az ügyfeleink látnak, 

• vonjunk be külsős szolgáltatókat, 

• biztosítsuk, hogy mindenki, aki érintett a service desk munkájában, tudja, hogy mi miért történik (ez más 

támogatási folyamatokat is magába foglal, mint például a telekommunikáció, épületgépészeti szolgáltatások), 

• a támogató személyzet részére is adjuk el az előnyöket, hogy elkerüljük a változásokkal kapcsolatos 

ellenállást – ez különösen lényeges, mert a támogató személyzet általában óvatos, 

• tanítsuk meg a személyzetet és a vezetőséget az „ügyfél – és szolgáltatás – központúságra”. 

33. Gyors győzelmek (Quick wins) 

A gyors győzelmek megválasztása az alapján történjen, hogy mi a legfontosabb az ügyfelek számára, és hogy 

mi okoz rövidtávon szolgáltatásbeli fejlődést, ill. mi kelt az ügyfél számára jó benyomást. Létfontosságúak 

abban, hogy az ügyfél és az üzleti szektor támogatását a kezdeti szolgáltatás-fejlesztési folyamat kapcsán 

megkapjuk. 

Példák lehetséges gyors győzelmekre: 

• javulás az ügyfél/üzlet megítélésében, 

• gyorsabb válaszadás biztosítása standard kérések esetén - incidens, felvétel és lezárási folyamat 

szakszerűségének fejlesztése, 

• az ügyfelek jobb tájékoztatása a folyamatokról , 

• megengedni az ügyfeleknek, hogy regisztráljanak, és lekérdezzék a saját kéréseiket, 

• egy szolgáltatási katalógus és felhasználói kézikönyv kiadása, 

• az üzlettel való kommunikáció javítása, 

• jobb munkaviszonyok kialakítása az üzletágon belül, 

• csökkentett incidens-megoldási idők - üzleti riporting fejlesztése. 

34. Service desk betanítása és tréningje 
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Célok: 

• ügyfél és támogató személyzet munkafolyamatokkal és elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos tudásának 

fejlesztése, 

• az ügyfél- és felhasználói tréningek hibáinak azonosítása, melyek negatív hatással vannak arra, hogy adott 

felhasználó hogyan használ egy szolgáltatást, vagy amelyek felesleges munkát generálnak a támogató 

személyzet részére, 

• olyan oktatási programok megvalósítása, amelyek megoldják az ügyfelek, felhasználók és a támogató 

személyzet azonosított problémáit. 

35. Soft skill-ek 

Ebben a részben a service desk-es munkához és az ügyféllel való kommunikációhoz elengedhetetlen 

interperszonális készségekkel, profillal és személyiséggel foglalkozunk. 

A szolgáltatási szektorban mindenki ügyfél elégedettségről, ennek megőrzéséről és hosszú távú kapcsolatokról 

beszél. A nagyobb témák, mint a minőség, a konzisztencia, a megbízhatóság és az érték építik a kapcsolatokat. 

De gyakran a kisebb dolgok teszik tönkre a kapcsolatokat. 

Amikor az ügyfél egy versenytárshoz fordul, vagy a vezetőségnek panaszkodik, akkor általában egy sor apró 

dolog adódik a végső szálhoz, és ez rontja el a kapcsolatot. 

Miközben fontolgatjuk, hogy milyen módon lehet fenntartani az ügyféllel való kapcsolatokat, figyelembe kell 

venni azokat a dolgokat, amiket velük teszünk, nem csak azokat, amiket nekik/értük csinálunk. Kérdezzük meg 

magunktól, hogy mindent meg is teszünk-e, amit mondunk. Elképzelhető, hogy nem veszünk észre bizonyos 

üzleti lehetőségeket, amikből kliensek és egy életen át boldog ügyfelek lehetnek. Kezdje észrevenni az apró 

dolgokat, ugyanis ezek megakadályozhatják, hogy megszűnjenek a kapcsolatai. 

36. Vezetői fókusz 

A vezetőségi szemszögnek három említésre méltó aspektusa van: 

• a csapatmunka lelkesítése, 

• a csoport helyzetébe képzelni magunkat, 

• összepiszkolni a kezünket. 

A csapatmunka lelkesítése 

A szolgáltatási vezetőknek bátorítani kell a csapatmunkát és az abban való részvételt. Sokszor a támogató 

személyzet úgy érzi, hogy az ügyfél csak akkor akar velük beszélni, ha panaszkodni akar. A mai környezetben a 

változások üteme nagyon megterhelő lehet. Fontos felvértezni és bevonni az egész csapatot. Meg kell kérni a 

személyzetet, hogy rendszeresen újra áttekintsék, és ha szükséges, újratervezzék a folyamatokat. Ha a csapat 

egyik tagjának van egy ötlete, bátorítsuk. Sok esetben sokkal jobb perspektívából látják a dolgokat ahhoz, hogy 

helyes megállapításokra jussanak, mint egy vezető. 

Ha a csapatot bevonják a döntéshozó folyamatba, akkor a tagok hajlamosabbak arra, hogy elfogadják a végső 

döntést, és az új folyamat sikere majdhogynem garantált. 

A csoport helyzetébe képzelni magunkat 

Egy stresszes támogatói környezetben nem mindig egyszerű a megfelelő döntést hozni. A vezetők azt mondják a 

személyzetnek, hogy nem probléma, ha hibáznak, vagy nem tudják a választ valamire. Ennek ellenére ők maguk 

nem feltétlenül követik ezt a tanácsot, gyakran túlságosan próbálkoznak, hogy tökéletes vezetők legyenek. Ha 

nem tudunk nyitottak és őszinték lenni a csoportunkkal, akkor mi se várjunk el ezt tőlük. Míg ez sok ember 

számára nehéz, egyben nagyon hatásos is. Nem csak jó kommunikációs csatornát hoz létre, hanem erősíti a 

hűséget. 
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Összepiszkolni a kezünket 

A vezetők napjai tele vannak meetingekkel, riportokkal és problémákkal, és sokuknak egy szabad perce sincs 

arra, hogy mást csináljon. Mindenki tudja ezt, különösen az ember saját csoportja, de időt kellene szakítania 

arra, hogy részt vegyen a munkában és kezelje az ügyfelek megkereséseit. Nem kell napi vagy heti szinten, de a 

próbálkozásnak őszintének és gyakorinak kell lennie ahhoz, hogy a csoport emlékezzen rá. Ügyeljen arra, hogy 

elhagyja a vezetői megnevezését erre az időre, hogy igazán átélje és részt vegyen az ő világukban. 

Service desk személyzeti profil 

A megfelelő személyzet kiválasztása és betanítása kulcsfontosságú a sikerhez. Már nem elég az, ha vannak 

technikai készségeik, professzionális készségekre van szükség. Valójában sok sikeres szolgáltatási részleg az 

üzleti szektorból veszi fel a személyzetet vagy egyéb szolgáltatás orientált cégektől, akik így, ha szükséges, 

technikailag képzettek a megfelelő területeken. A mai szakértő service desk-es sok alapvető készség birtokában 

van és a munkához megfelelő gondolkodásmóddal rendelkezik. 

A service desk-es: 

• ügyfélközpontú, 

• választékos és gyakorlatias, 

• interperszonális készségekkel rendelkezik, 

• többnyelvű (ha szükséges), 

• képes megérteni az üzleti célokat, 

• képes megérteni és elfogadni, hogy 

• az ügyfél problémája hatással van az üzletre, 

• az ügyfél nélkül nincs támogató részleg, 

• az ügyfél a saját területén belül szakértő. 

• első osztályú szolgáltatást szeretne nyújtani. 

37. A szolgáltatási személyzet felelősségköre és 
gondolkodásmódja 

Az ügyfél és a szolgáltatás támogatása minden szervezetben egyike a legnagyobb kihívásoknak. A service desk 

személyzetének az elsődleges feladata, hogy biztosítsa az üzlethez kapcsolódó szolgáltatás működőképességét. 

Ezt az alábbi attribútumokkal példázzuk. 

Csapatmunka 

A csapatmunka kulcsfontosságú a sikerhez. Általában a támogató személyzet van a legjobb helyzetben ahhoz, 

hogy átvizsgáljanak és módosítsanak folyamatokat, eljárásokat, és, ami a legfontosabb, formálják az ügyfélben a 

szolgáltatásról kialakult képet. 

Együttérzés a felhasználókkal (empátia) 

Egy stresszes támogatói környezetben nem mindig egyszerű a dolgokat az ügyfél szemszögéből látni. Amikor 

segítséget kérnek, ők maguk is stressz hatás alatt lehetnek, vagy épp határidő közelében. Az Ön támogatása és 

tisztelete ezen a ponton elengedhetetlen, és sokszor az „igazság pillanata” a támogató csoportok részére, amikor 

az üzletfél számára értéket adhatnak át. 

Professzionalizmus 

Mivel az ügyféltámogatás megterhelő feladat, fontos a nyugalom és a tisztánlátás. Az ügyfelek azonnal 

észreveszik az érdektelenséget és annak megfelelően reagálnak. Mielőtt elkezd dolgozni, várjon egy pár percet, 
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míg a személyes problémákat hátrahagyja és vegye fel a megfelelő gondolkodásmódot, hogy szakszerűen tudjon 

dolgozni – mosolyogjon, és legyen pozitív. 

Ügyfelekkel való munka 

Ügyfél kérések kezelése. 

Az első benyomások számítanak 

Amikor először veszi fel a kapcsolatot az ügyféllel, mutatkozzon be. Magyarázza el a megközelítést, amit 

tervezett az elemzéshez, és ahogy meg szeretné oldani a problémát. Ahelyett, hogy egyszerűen megoldja a 

problémát, fontos, hogy demonstrálja az érveit és a hatékony problémamegoldás folyamatát. Ezáltal az ügyfél 

megbízik a képességeiben, ami cserébe a későbbi beszélgetések folyamán nagyobb szabadságot ad Önnek. 

Hagyja, hogy az ügyfél szerepet vállaljon a megoldás megtalálásában, mindegy milyen kis szerepet. Úgy fog 

Önre tekinteni, mint aki azért van ott, hogy segítsen. Ha nem tudja a választ egy kérdésre, ne tegyen úgy, mintha 

mégis; nem feltétlenül kell tudnia mindenről mindent. Természetesen egy olyan válasz, hogy „ez a 

szakterületemen kívül esik, de megnézhetem Magának” jobban hangzik, mint egy sima „nem tudom”, mivel az 

előbbi sugall egyfajta elhivatottságot és összpontosítást. Mindig legyen konstruktív, soha ne legyen 

konfrontálódó. 

A sajátrész elfogadása 

Kezelje az ügyfél problémái t sajátjaiként. Fogalmazzon meg egy ütemtervet és mindig informálja az ügyfelet a 

legújabb fejleményekről. Ez egyértelműen jelzi, hogy az ügyfél gondjai fontosak az Ön számára, és mindegy, 

hogy a probléma megoldása egyszerű vagy bonyolult, Ön azért van ott, hogy segítsen. Egy olyan környezetben, 

ahol a támogatás különböző támogató csoportok között oszlik el, soha ne adjon át egy ügyfelet egy új csapatnak 

anélkül, hogy előbb leírná a folyamatot. Fontos, hogy megtartsa a számonkérés lehetőségét még akkor is, ha 

delegálja az ügyfél probléma megoldásának a felelősségét. Magyarázza el, hogy míg az Ön hozzáértése egy 

adott szakterületre korlátozódik, egy másik csapat alkalmasabb lenne a probléma megoldására. 

Úgy beszéljen, hogy az ügyfél azt megértse 

Fontos, hogy gyorsan megállapítsuk az ügyfelünk jártasságát azon a területen, amivel kapcsolatban a problémát 

jelentette. Kérdések, mint a „mióta használja már ezt az alkalmazást/felszerelést,” segít ennek 

megközelítésében, különösen üzleti alkalmazások esetén, olyankor ugyanis az ügyfél jobban érthet ahhoz, mint 

az Ön támogató személyzete. Amikor elmagyarázunk vagy elemzünk egy problémát az ügyféllel, akkor 

próbáljuk kerülni a szakzsargont, inkább használjunk hasonlító analógiákat. Alacsony sávszélességet össze lehet 

hasonlítani egy lakóövezet utcájával és a gyors kapcsolatot az autópályával. Egy Mini teljesítményét is össze 

tudjuk hasonlítani egy Porsche 911-essel. Ügyeljünk azonban arra, hogy ne vigyük túlzásba. Látszólag furcsa 

dolgok történhetnek az incidenseitek elemzésének részeként. Kerülje azokat a mondatokat, hogy „ez furcsa” 

vagy „ilyen még sose láttam” vagy „ez nem történik meg az én gépemen”, helyette inkább hivatkozzunk az 

ilyen eseményekre, mint „egyedi”. 

Nézze a dolgokat az ügyfél szemszögéből 

Egy ügyfél, akinek problémája van, csak szeretne minél hamarabb munkaképessé válni. Vélhetően ők maguk is 

nyomás alatt vannak, hogy megkapjanak egy eredményt vagy egy projekt határidejéig dolgoznak. Vegye ezt 

figyelembe és maradjon higgadt, ha az ügyfél aggódni is kezd. Ha az Ön képességeit meghaladó dolgot kérnek 

Öntől, udvariasan irányítsa a felelős szolgáltatási vezetőhöz. 

Aktív hallgatás 

Néhány ember annak ellenére, hogy jól, egyszerűen túl sokat is beszél – elfojtja a többieket szavakkal, és 

megpróbálja levenni őket a lábukról azzal, hogy egymás után sorolja a pontokat vagy teszi fel a kérdéseket. Az 

ilyen emberek valószínűleg több ügyfelet idegesítenek fel és több frusztrációt okoznak, mint bármilyen egyéb 

hiba, amit az emberek ejthetnek. A támogatói szerepben a hallgatás egyike a legfontosabb készségeknek, amivel 

javítani lehet a szolgáltatás színvonalát, ugyanúgy, mint a beszéd készsége is. Mindkettő elsajátítása 

elengedhetetlen. 

Íme, néhány pont, amit figyelembe kell vennünk: 
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• Tartsa észben, hogy az ügyfél meghallgatása nem csak annyiból áll, hogy nyugodtan áll, és csukott szájjal 

hallgat. A jó hallgatóság aktív. 

• Legyen figyelmes és érdeklődő. Bele kell képzelnie magát a másik ember helyébe, hogy az ő szemén 

keresztül lássa a helyzetet. 

• Az szavakon túl kell értelmeznie a problémát, és látni, hogy miért azokat a szavakat használták. Ne siesse el a 

választ, amikor valaki annyit mond, hogy „a szolgáltatásuk szörnyű”. Ha egyszerűen a szolgáltatás 

megtagadásaként tekint erre, akkor lehet, hogy nem érti a lényeget. Amire az ügyfél gondolt, az inkább ez: 

„nem értem, hogy miért nem tudok hozzáférni az alkalmazásaimhoz esténként”. A legjobb hallgatók szokták 

egyben a leglényegesebb kérdéseket is feltenni. A kérdések segítenek a másik embernek abban, hogy 

elmondják, amit el szeretnének mondani, és jelzik, hogy tényleg érdeklődik az ember és a problémák iránt. A 

hallgatásnak két típusa van: passzív és aktív. A passzív hallgató megkapja a másik ember üzeneteit, miközben 

azok átadásra kerülnek, de nem próbál rájuk reagálni vagy megerősítést kapni azokra a pontokra, amiket nem 

értett. Egy aktív hallgató viszont kezdeményez, és tisztázni próbálja az üzenet kevéssé érthető részleteit is. 

Alapvető fontosságú az aktív hallgatás készsége, és minden service desk munkatárs számára ajánlott az 

elsajátítása. 

38. A Service desk személyzet betanítása 

A service desk tréningre sokszor úgy tekintenek, mint ami csak az első szintű támogató személyzetnek szól. 

Ezzel szemben az ügyfél szakszerű és konzisztens megközelítése érdekében minden támogatási személyzetnek a 

service desk-től a számítógép operáción át a fejlesztésig részt kellene vennie egy tréningen bizonyos fontos 

területeken. Technikailag kompetensnek lenni többé nem elég egy modern szolgáltatási szervezetnél. Az 

ügyfelekkel való kommunikáció és együttműködés képessége létfontosságú készség és megtérülő befektetés az 

alábbiak fejlesztése: 

• általános interperszonális készségek, 

• telefonos technikák, 

• írástechnikák (levél, e-mail, hang), 

• aktív hallgatás és kérdezés, 

• stressz és panaszkezelés. 

39. Service Desk folyamatok, eljárások és 
megfontolások 

Amikor a saját folyamatait és eljárásait alakítja ki, szüksége lesz a következőkre: 

• az érvényességük rendszeres felülvizsgálata és aktualizálása, 

• minden résztvevő megfelelő bevonása, 

• elegendő idő és erőforrás elosztása, 

• alternatívák fontolása (pl. információ elektromos terjesztése papírformátum helyett), 

• új referenciaanyagok biztosítása az incidensek és problémák trendjei alapján. 

40. Közös strukturált kérdezési technika 

Fontos egy közös megtervezett dialógus biztosítása az ügyfél kérések kezelésére. Ez független attól, hogy a 

támogató szervezetben ki válaszol az ügyfélnek. A sorrend, amely szerint a kérdésekre jönnek a válaszok mind 

az ügyfélnek, mind a támogató embernek segítségként szolgál, ugyanis ezzel biztosítva van, hogy nem 

felejtenek el semmit. Egy közös technika egy szakszerű és jól strukturált szervezetet állít az ügyfél elé. A közös, 

strukturált kérdezési technika alkalmazásának bevezetése és fenntartása fontos: 
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• Ügyfél „felvétel”: például válaszidők, 

• Kontaktazonosítás (név, cég, telefonszám), 

• Kontakt részletes megerősítése, 

• Ügyfél válaszadási dialógus (pl. „Jó reggelt, ACME service Desk, Barry beszél. Miben segíthetek?”), amelyet 

olyan módon fogalmaznak meg, hogy a lehető legudvariasabb és spontán legyen. 

41. Ügyféladatok és azonosítás 

A korrekt és egyedi ügyfél azonosítás alapvető fontosságú annak érdekében, hogy biztosítsuk az ügyféladatok, 

meglévő kérések és vezetési információk megkülönböztető és könnyű kiválaszthatóságát. 

Minél többet tudunk az ügyfeleinkről és a felhasználókról, annál jobban tudjuk őket támogatni. 

A következő ügyfél azonosító típusokat használhatjuk: 

• név (pl. SMITH_W), 

• azonosító kód, 

• felszerelés/számítógép azonosító, 

• e-mail/Internet azonosító, 

• telefonszám/kiterjesztés, 

• személyi szám, 

• telephely, 

• hozzárendelt jegyzetek, 

Egy vagy két azonosítási információ alapján egyértelműen azonosítani kell tudni az ügyfelet, és a többi 

információ lekérdezhető egy eltárolt ügyféladatbázisból. 

Egy ügyfél által preferált üdvözlés biztosítása fontos, amikor az ügyféllel beszélünk mind írásban, mind szóban. 

Sok ügyfél és felhasználó szeret egy bizonyos megszólítást (pl. Mr, Dr, Ms, Bill), így a támogatói rendszereket 

ennek megfelelően kell kialakítani. Mindenesetre a „Kedves Mrs. Smith” vagy „Kedves Jill” sokkal 

kívánatosabb megszólítás, mint a „Kedves P123232” vagy „Kedves SMITH_J”, a „Tisztelt Cím”-ről nem is 

beszélve. 

Minél több kritérium alapján tudjuk kiválasztani az ügyfelet, annál jobb. Előfordulhat, hogy az ügyfél 

elfelejtette a felhasználói kódját, de a rendszerben egyéb adatok alapján is meg lehet találni. Lehetséges egyéb 

kritériumok: 

• ügyfél azonosító, 

• név, 

• részleg, 

• telefonszám, 

• irányítószám, 

• cím/telephely. 

42. Az ügyféladatbázis fenntartása 
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Sok szervezetben okoz problémát az, hogy az ügyfél és szolgáltatói adatok egyetlen forrás alapján vannak 

fenntartva, mivel általában több ilyen forrás létezik: 

• személyzeti állományi részleg (pl. név, részleg, NI szám), 

• IT részleg (pl. számítógép azonosító, e-mail cím, telephely), 

• telefonos táblázat (pl. telefonszám, fax szám). 

Folyamatot kell definiálni arra, hogy kezeljék az ügyfél, a támogató személyzet és a külsős szolgáltató adatait, 

amik a következőkre adnak választ: 

• mit kell tárolni? 

• milyen források vannak és hol? 

• hogy lehet ezeket összeegyeztetni? 

• hogyan lehet őket aktualizálni? 

• ki a felelős a fő forrás fenntartásáért? 

43. A service desk reklámozása az ügyfeleknél 

A támogató szolgáltatásokról alkotott kép fejlesztése, különösen a service desk-é, kiemelkedően fontos. A 

service desk-nek saját személyiséget kell kiépíteni annak érdekében, hogy bizalmat sugározzon és hogy erősítse 

az ügyfelekkel való kapcsolatot. Ezt a következő technikákkal lehet elérni: 

• hívja meg az ügyfeleit, hogy látogassák meg a számítógépes és tréning létesítményeit, 

• használjon reklámanyagokat (pl. egérpadok, képernyőkímélők, segítő kártyák, értesítő táblák), 

• biztosítson a szolgáltatás tudatosításával kapcsolatos szemináriumokat és workshop-okat, 

• fejlessze ki a saját irodaszereit és fejléceit (amennyiben a cége ezt megengedi), 

• vegyen részt a céges rendezvényeken (futball csapat, stb.). 

44. Tudás és folyamatok áttekintése 

Fontos, hogy minden referenciaanyag és eljárás, amit az ügyfelek, a felhasználók és a támogató személyzet 

használ, rendszeresen karban legyen tartva, aktualizálva legyen és rendszeresen újravizsgálják: 

• standard ellenőrzőlisták, 

• tréning leírások, 

• ismert hibák és megoldások listái, 

• termékek és alkalmazások dokumentációja, 

• tudásbázisok, 

• támogatási specialisták készség készlete, 

• vezérlő eljárások, scriptek és programok, 

• ügyfél/szolgáltatói adatbázisok. 

45. Incidens riportok és áttekintés 

Cél: 
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• Riportok készítése, melyek alapján a vezetőség döntéseket hozhat és teljesítményt mérhet a meghatározott 

szolgáltatási szintek és teljesítések alapján. 

• A jóminőségű vezetőségi információk biztosításának képessége jelzi a támogatói szervezet érettségét. Amikor 

először épít fel egy támogatói szervezetet, akkor kevés hivatalos jelentéssel rendelkezik. Ahogy érnek a 

támogatási folyamatok, növekedni fog az igény arra, hogy jelentések készüljenek az korábbi kérésekről, 

trendekről és munkamennyiségekről, hogy azokat jobban meg lehessen érteni. Gyakran a vezetői információ 

az egyetlen elérhető módszer arra, hogy megfelelően igazoljunk további erőforrásigényeket és költségeket. 

• A riporting azonban gyakran szubjektív, és azt az üzleti fejlődésre kell összpontosítani. Fontos, hogy az 

eredményeket ne csak elraktározzák, hanem hogy alapvető üzleti eszközként használják arra, hogy igazolják, 

fejlesszék és folyamatosan javítsák a szolgáltatást. 

• A jelentések nem csak az ügyfelek számára fontosak, hanem az összes csapat számára, akik a szolgáltatás-

fenntartás folyamatában részt vesznek. Minden ilyen csapat máshogy tudja hasznosítani ezt az információt. 

Például: 

• hálózati támogatás telephelyek/zóna alapján, 

• PC támogatás desktop és hardware eszközök alapján, 

• fejlesztői csoport az alkalmazások alapján , 

• service desk az ügyfelek és prioritás alapján, 

• nyilvántartás ügyfélelégedettség alapján, 

• vezetés az üzleti hatások, szolgáltatásbeli rések, költségek alapján, 

• külsős szolgáltatók a célelérések alapján. 

46. Hatékony munkamennyiség elemzések 

A legértékesebb és legdrágább forrása a támogatási operációnak a személyzet. A személyzet hasznosításának az 

optimalizálása elsődleges jelentőségű. A munkamennyiségi elemzés segíthet abban, hogy meghatározzuk a 

személyzeti szinteket, hogy mikor van a személyzetre szükség, és hogy a munka jellege hogy változik napról-

napra vagy éppen hétről-hétre. 

A támogatási személyzet és külső szolgáltatók munkamennyiségének a pontos elemzésében figyelembe kell 

venni a teljes kérés életciklust és az egyes fázisokban töltött időt. Egy részletes elemzésért a támogató 

személyzetnek meg kell adnia azt az időt, amit a kéréssel töltöttek vagy annak bármely részével. Elképzelhető 

például, hogy egy kérést a service desk dokumentált és zárt le, de az életciklusa alatt más csoportok emberei is 

tölthettek időt azzal, hogy a feladattal dolgoztak. Ezáltal minden egyes ember a kéréssel eltöltött idejét és 

aktuális idejét is dokumentálni kell a jelentésben. 

Az alábbi ábra egyetlen kérést mutat be, amit órákon át tartott elvégezni. Az adott jelenetben megtudhatjuk, 

hogy a "külső szolgáltató mérnöke" túllépte a megegyezett szolgáltatási szintjét (Service Level Agreement - 

SLA), és az aktuális ügyfél incidenst is. Ugyanabban a helyzetben arra is kíváncsiak lehetünk, hogy mennyi időt 

tölthet egy kérés egy adott státuszban, prioritásban, stb. 

 

A munkamennyiség elemzés fontos eszköze az SLA-k és OLA-k célkitűzéseinek a meghatározásához. 
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47. A jelentések és áttekintések gyakorisága 

Egy szervezetnek meg kell határoznia a jelentések és áttekintések megfelelő gyakoriságát az alapján, hogy 

mennyire fontos az áttekintés. Az eredmények grafikus formájú biztosítása hasznos lehet a vezetőség főbb 

érdekeltségi területek áttekintéseinek bemutatásában. 

Annak érdekében, hogy egy közös szolgáltatási célt biztosítsunk, fontos, hogy a szolgáltatási csapat minden 

tagja tisztában legyen a teljes csapat fő problémáival, a teljesítményszintekkel és elért teljesítményekkel, és nem 

csak a saját külön csapatukéval. Lentebb láthatóak az ajánlott áttekintési periódusok és szintek. 

Napi áttekintés az egyéni incidens és probléma státuszokkal a szolgáltatási szinteken 

Ezeknek jelenteniük kell a következőkről: 

• olyan területekről, amelyek csoport szerinti eszkalációt igényelnek, 

• lehettséges szolgáltatásbeli lyukakról/törésekről, 

• minden kiemelkedő incidensről. 

Heti vezetőségi áttekintések 

Ezekben legyen kijelölve: 

• szolgáltatás elérhetőségek, 

• fő incidens területek, amik: 

• a leggyakrabban fordulnak elő, 

• amikkel a személyzet időben a legtöbbet dolgozik, 

• amik a legtöbb ideig tartanak, hogy visszajusson az ügyfélhez, 

• a kapcsolódó incidensek, melyeknél probléma jegyet kell generálni, 

• ismert hibák és szükséges változások, 

• szolgáltatásbeli lyukak/töréspontok, 

• ügyfél elégedettség, 

• trendek, fő szolgáltatások, melyek hatással vannak az üzletre, 

• a személyzet munkaterhelése/mennyisége. 

Havi vezetőségi áttekintések 

Ezeknek jelentéseknek tartalmazniuk kell a következőket: 

• szolgáltatás elérhetősége, 

• összesített teljesítmény, elért teljesítmények és trend analízisek, 

• egyéni szolgáltatásbeli célkitűzések - ügyfélbenyomás és elégedettségi szintek, 

• ügyfél tréning és oktatási szükségletek, 

• támogató személyzet és külső szolgáltató teljesítménye, 

• alkalmazás és technológia teljesítmény, 

• a jelentések és áttekintések mátrixának a tartalma, 
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• a szolgáltatás fenntartásának/kiesésének a költsége. 

Proaktív szolgáltatási riportok 

A riporting, mind online mind pedig szöveges formában, a service desk proaktív támogatásához is 

nélkülözhetetlen. Vegye figyelembe a következő jelentéseket ennek az állításnak az alátámasztásaként: 

• tervezett változtatások a következő hétre, 

• fő incidensek/problémák/változások az előző hétről, Workaround-okkal (megoldásokkal), stb. 

• "elégedetlen" ügyfél incidensek az előző hétről - előző heti infrastrukturális elemek, amiknek ingadozó volt a 

teljesítményük (pl. szerver, hálózat, alkalmazás) 

Service desk rekordok archiválása Ahogy telik az idő, a service desk által regisztrált incidens rekordok száma 

nő. Az, hogy mit és mikor kell archiválni, különböző tényezőkön múlik, beleértve: - a kérések mérete - a 

tartalom hasznossága 

• még szükség van-e rá a service desk-en vagy online, 

• olyan típusú kérés-e, amit archiválni kell, 

• az adatra szükség van, mert kapcsolódik egy másik - még feldolgozás alatt lévő - ügyfél incidenshez, 

• a kérésnek havi, negyedéves vagy éves funkciói vannak (pl. év végi elszámolás). 

A negyedéves és éves incidensekhez kapcsolódó információk megtartását alaposan meg kell gondolni. 

Előfordulhat olyan eset, hogy utoljára egy folyamat egy éve futott, és a megtalált problémák és azok megoldásai 

csak abban a periódusban lettek dokumentálva, hacsak azt később nem javították ki a változásmenedzsment 

keretein belül (Change Management). 

48. Konklúzió 

A service desk folyamat sikeres megvalósítása és állandó támogatása komoly üzleti előnyöket hozhat a 

szervezete számára költségcsökkentés, ügyfél elégedettség, személyzeti elhivatottság és szakmai 

professzionalizmus formájában. 

A legfontosabb tényezők a siker érdekében 

Elengedhetetlenek egy sikeres service desk bevezetéséhez és fenntartásához a következők: 

• üzleti szükségletek megértése, 

• ügyfél elvárások megértése, 

• befektetés az ügyfelek, támogató csoportok és service desk személyzet betanításába, 

• szolgáltatási célkitűzések és teljesítések egyértelmű definiálása, 

• a szolgáltatási szintek praktikusak, egyeztetve vannak és rendszeresen felülvizsgálják őket, 

• az előnyöket az üzlet elfogadja. 

Útmutatás a service desk megvalósításához 

Minden service desk implementációt alaposan projekt szinten meg kell tervezni, gyakori célkitűzés 

teljesítésekkel és rendszeres áttekintésekkel projekt minden egyes fázisában. 

Alapvető irányelvek: 

• időszakos megközelítést kell alkalmazni az implementációnál, 

• vonja be az ügyfeleit, és kérdezze meg őket, hogy mire van szükségük, 
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• vonja be/kérdezze meg a támogató személyzetet is, 

• azonosítson gyors győzelmeket (quick wins), amiket elsőként implementálhat, 

• folyamatosan mérje a folyamat haladását, 

• ne várjon túl hamar túl sokat, 

• vegye észre, hogy ez kemény munka, 

• ne adja fel! 

49. Függelék 

MINTA "RELEASE" DOKUMENTUM 
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5. fejezet - Esettanulmányok, 
szoftvertámogatás 

Sterbinszky Nóra 

1. Az OMNITRACKER szoftverrendszer 

Az OmniTracker a német OmniNet cég szoftverrendszere, amelyet a hardver és szoftverfejlesztés minőségének 

biztosítására alkalmaznak az ügyfélmenedzsment területén, valamint helpdeszk- és forróvonal-szolgáltatások 

esetében. Használata elsősorban az ügyfelektől érkező kérések, hibabejelentések adminisztrációját és 

feldolgozását könnyíti meg. 

2. Hatékony végfelhasználó-menedzsment (Sellbytel 
Csoport) 

A  Sellbytel Csoport OmniTrackert használ  az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások magas színvonalú 

biztosítására 

[Sellbytel Csoport Kft.: ügyfélmenedzsment, értékesítési szolgáltatások, ügyféltámogatás, helpdeszk-

megoldások 

Alkalmazottak száma: 4000 fő a világ 23 pontján „A Sellbytel Csoport választása leginkább azért az 

OmniTrackerre esett, mert ez a szoftver rendelkezik olyan magasfokú rugalmassággal, amely ideálissá teszi a 

különböző meglévő folyamatstruktúrák modellezésére és integrálására.” – mondta el Christoph Thieme, a 

Sellbytel ügyvezető igazgatója] 

A követelmények 

A Sellbytel Csoportot 2008-ban kérték fel arra, hogy Európa-szerte kezelje a nyomtatási és digitális 

képfeldolgozási termékek és megoldások végfelhasználói menedzsmentjét. A több, mint 50 millió magán- és 

üzleti ügyfél igényét ezentúl kizárólag a Sellbytel szolgálja majd ki, azaz a felhasználók csak a Sellbytelen 

keresztül léphetnek kapcsolatba a megbízó vállalattal. A felhasználói kérelmek különböző csatornákon 

érkezhetnek: telefonon, emailben, SMS-ben vagy cseteléssel. A feladattal a Sellbytel mintegy 40 millió 

szériaszám, 4 millió cím és több, mint 800 000 termékleírás feldolgozását vállalta magára. Elvárás volt, hogy a 

rendelkezésre álló rögzített számú rendszer mellett a szolgáltatásnyújtás központosított legyen. Ugyanakkor 

széles palettájú nyelvi támogatásra is igény volt azért, hogy az angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, 

valamint az észak- és kelet-európai felhasználók anyanyelvükön kommunikálhassanak. 

A szervezet 

A Sellbytel létrehozott egy csoportot, amely feldolgozza a beérkező incidenseket, valamint a visszaküldött vagy 

kifogásolt termékekkel, illetve garanciával kapcsolatos technikai kéréseket. A nyelvi követelmények 

kielégítésére anyanyelvi munkatársakat kerestek és tanítottak be Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, 

Olaszország, Spanyolország és a Cseh Köztársaság különböző pontjain. A Sellbytel teljesen integrálódott az 

ügyfelek hálózatába. A távoli bejelentkezés segítségével a munkatársak azonnal hozzáférnek a szükséges 

információkhoz, struktúrákhoz és eljárásokhoz, ezáltal a szolgáltatásnyújtás észrevehetően hatékonyabbá vált. 

A megoldás 

A szabványosított, helyszínfüggetlen megoldást az OmniTracker IT Service Management Center jelentette. Ez 

kínálta a lehető legmagasabb szintű automatizálást (számítógép és telefónia integrációja, email, 

webszolgáltatások), és biztosította a service desk-en dolgozó alkalmazottak rövid idő alatt történő betanítását. A 

szükséges testreszabási műveletek végrehajtása, és a munkafolyamatok implementálása az ügyfelek igényeinek 

megfelelően történt. „Az OmniTracker magasfokú rugalmassága, amely ideálissá teszi a különböző meglévő 

folyamatstruktúrák modellezésére és integrálására, volt a fő oka annak, hogy a Sellbytel Csoport választása erre 

a szoftverre esett.” – közölte Christoph Thieme, a nürnbergi központú Sellbytel ügyvezető igazgatója. 
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A megvalósítás 

Egyidőben 215 felhasználó veheti igénybe a produktív rendszert, akik egy dedikált interfészen keresztül 

kommunikálnak az SAP-val, így biztosítva a gyors szinkronizációt. Továbbá egy önálló konfiguráció és 

tesztkörnyezet is rendelkezésre áll, amely biztosítja, hogy a folyamatos fejlesztés és az új folyamat-összetevők 

rendszeres integrálása ne okozzon fennakadást a produktív rendszer használatában. A napi 4000 végfelhasználói 

incidensjegy feldolgozásához jól tervezett űrlapokra és a folyamatot felépítő lépések megfelelő sorrendjére van 

szükség. Szintén testre kellett szabni az ITSM Center template-jét is mind információ-tartalmi, mind -felépítési 

szempontból. 

Az üzembe helyezés 

Az OmniTracker ITSM Center telepítése, a folyamat-template-ek testreszabása, az interfészek integrálása és a 

jelentések készítése a megfelelő időben és a megfelelő ütemterv szerint haladt. Az OmniTrackert az első 

szakaszban a németországi, a második szakaszban a többi európai telephelyen vezették be. A harmadik 

szakaszban került sor a speciális folyamatok implementálására. Ilyen például a beérkező kérelmek automatikus 

továbbítása a választott szolgáltatópartner munkatársaihoz. 

A szolgáltatás ellátásának központosítása Európa-szerte szabványos folyamatok megvalósítását tette lehetővé, 

amelyekkel a szolgáltatás minősége a különböző országokban összehasonlíthatóvá vált. 

A rendszer az ügyfelek nagy kihívást jelentő szolgáltatási és biztonsági elvárásait kivétel nélkül képes 

teljesíteni. Jelenleg az incidensek több, mint 98%-a már az első kapcsolatfelvétel után megoldódik. Ezenkívül a 

különböző országokra jellemző egyedi megoldásokkal jelentős költségmegtakarítás érhető el. 

„Az OmniTracker magasfokú rugalmassága tökéletesen támogatja szolgáltatás-portfóliónk fejlődését.” – mondta 

el Christoph Thieme. A cél egy teljes termékéletciklus-kezelés megvalósítása, az értékesítéstől kezdve a 

telepítésen át a már nem használt eszközök lecseréléséig. 

Az OmniTracker IT Service Management Center ITILv3-tanúsítványokat kapott. Az ITIL-folyamatok 

átláthatósága 

OmniNet Kft.:fejlesztések a szoftvertermékek az üzleti folyamatok kezelésének támogatására, és az IT 

szolgáltatás-kezelés, projektmenedzsment, követelmény-kezelés és hasonló területek automatizálására az 

OmniTracker platform segítségével. 

Alkalmazottak száma: 100 fő fölött 

„Büszkék vagyunk arra, hogy az OmniTracker ITSM Center egyike azon szoftvermegoldásoknak, amelyek 

elsőként szereztek SERVIEW-, PinkElephant- és OGC-tanúsítványt az ITIL 3.1 szabványnak megfelelően. Ezek 

a díjak is jól mutatják, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk ügyfeleinkkel szemben: szabványos termékeket és 

üzleti folyamatmegoldásokat kínálunk. Ezek akár azonnal használatba vehetőek, de az ügyfelek egyéni igényei 

alapján könnyen át is alakíthatóak.” – közölte Hans Anacker, az OmniNet Konzulting Részlegének vezetője.] 

Az OmniTracker IT Service Management Center V3, az OmniNet IT szolgáltatás-kezelő rendszere az ITILv3 

szabványnak megfelelő tanúsítványokat szerzett. 

A tanúsítványok az ügyfelek számára egyet jelentenek a biztonsággal Egy tanúsítvánnyal rendelkező rendszer 

használata az ügyfelek számára egyet jelent a biztonsággal, az IT-szervezeten belüli folyamatok 

bővíthetőségével és skálázhatóságával, valamint az IT-stratégia folyamatos fenntarthatóságával. 

Három tanúsítvány  Az OmniTracker ITSM Center folyamatai három tanúsítvánnyal rendelkeznek: 

• PinkVerify 3.1 Tanúsítvány 

• ITIL-folyamatok Szolgáltatásáért Ezüst- és Aranyfokozatú Tanúsítvány 

• SERVIEW CertifiedTool Díj 

PinkVerify 3.1 
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A PinkVerify 3.1 tanúsítványok kiértékelését a világ számos pontján jól ismert, Pink Elephant végzi. A Pink 

Elephant a legrégebben alapított szervezet, amely ITIL-tanúsítványokat ítél oda, és IT szolgáltatás-kezelés 

tanfolyamokat, fórumokat és összejöveteleket szervez. 

Azért, hogy az OmniNet szoftvere magáénak tudhassa ezt a tanúsítványt, számos funkcionális és dokumentációs 

követelménynek kellett megfelelnie. 

Az odaítélési folyamat egy elméleti és egy gyakorlati részből állt. A gyakorlati részben az OGC és az APM 

Csoport végzett teljeskörű vizsgálatot arra vonatkozólag, hogy teljesülnek-e a Pink Elephant által felállított 

követelmények. 

Az OmniNet OmniTracker IT Service Management Centere a PinkVerify 3.1 értelmében kilenc ITIL-folyamat 

kezelésében szerzett tanúsítványt: 

• incidenskezelés, 

• problémakezelés, 

• változáskezelés, 

• szolgáltatáseszközök és konfiguráció-kezelés, 

• kérésteljesítés, 

• eseménykezelés, 

• szolgáltatási szint kezelése, 

• szolgáltatás-katalógus kezelése, 

• tudáskezelés. 

ITIL-folyamatok Szolgáltatásáért Ezüst- és Aranyfokozatú Tanúsítvány 

Az OmniTracker ITSM Center hat ITIL-folyamatra kapott ezüst-, háromra (incidenskezelés, kérésteljesítés, 

szolgáltatáseszközök és konfiguráció-kezelés) pedig aranyfokozatú tanúsítványt. 

Ezt a tanúsítványt az OGC (Állami Kereskedelmi Hivatal) és az APM Csoport (az Egyesült Királyságban 

alapított, a tudásalapú szervezetek minőségi besorolását végző akkreditált társaság) állította ki. 

Az OmniNet ügyfelei a tanúsítványt odaítélő bizottság tagjait írásban is biztosították arról, hogy a szoftvert éles 

környezetben használják, és az ügyfelek vállalataira szabottan helyezték üzembe. 

A SERVIEW tanúsítványa 

A SERVIEW, egy független menedzsment-konzultációs szervezet, a CertifiedTool Díjával áttekinthetőséget és 

jól-összehasonlíthatóságot biztosít az ITSM szoftverek piacán. Részletes kiértékelési napló vezetésével és 

referencia-ügyfelek bevonásával biztosítja, hogy a vizsgált szoftver megfeleljen a SERVIEW szigorú 

kritériumainak. Az OmniTracker IT szolgáltatás-kezelő szoftver minden teszten sikerrel teljesített. 

Beigazolódott, hogy az OmniTracker szoftvercsomag megvalósítja az ITIL-nek megfelelő folyamatmodelleket a 

szolgáltatás-tervezés, a szolgáltatás-tranzíciók, a szolgáltatási műveletek és a folyamatos szolgáltatás-javítás 

területén. A szoftvercsomag következetes használata is bizonyítást nyert. 

Következtetés 

Az OmniTracker ITSM Center V3® az IT szolgáltatás-kezelő szoftverek piacán megkülönböztetett helyet tölt 

be. A szoftvercsomag elnyerte a SERVIEW CertifiedTool Díját, megszerezte a PinkVerify 3.1 tanúsítványát, és 

megfelel az OGC és az APM Csoport legfrissebb követelményeinek is. A díjak tanúsítják az ITIL-

kompatibilitást, valamint azt, hogy a termék követi az ITIL ajánlásait. Az a tény, hogy az OmniNet szoftvere 

ezeket a díjakat a magáénak tudhatja, garanciát jelent mind a jelenlegi, mind a jövőbeni ügyfelek számára. 
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3. A Tesa Európa-szerte sikeresen használja az 
OmniTrackert 

Átláthatóság az ITIL-folyamatokban 

[Tesa Rt.: több, mint 6500-féle öntapadó termék 

Alkalmazottak száma: 3700 fő világszerte 

Éves forgalom: 846 millió euró 

„Az OmniTracker bevezetése után a struktúrák ismét átláthatóvá és egyszerűvé váltak. Nőtt az ügyfél-

elégedettség, mivel sok folyamatot lehetett automatizálni. Az OmniTracker segítségével a probléma- és 

változáskezelési folyamatok modellezése, a jelentések és statisztikák készítése egyszerűvé és gyorssá vált.” – 

mondta el Steffen Koßin, az IT-szolgáltatásokat és -megoldásokat nyújtó DataGrouptól.] 

Az ügyfél 

A Tesa Részvénytársaság a világ egyik vezető öntapadó termékeket (pl. öntapadó rovarháló) gyártó vállalata. 

Az általa kifejlesztett és gyártott több, mint 6500 termék 100-nál több országban kerül piacra. A Tesa 

összbevételének bő háromnegyed részét ipari ügyfeleknek fejlesztett speciális rendszermegoldások teszik ki. 

A követelmények 

Azzal, hogy a Tesa az IT-szervezetében bevezette az ITIL-folyamatokat, szükségessé vált egy olyan szoftver 

beszerzése, amely képes ezeket modellezni és támogatni. 

A Tesa sok éven keresztül olyan szoftvert használt, amely segítséget nyújtott az IT-szolgáltatások kezelésében, 

azonban a vállalat bővülésével az IT-szervezetnek is fejlődnie, bővülnie kellett. A meglévő eszköz már nem 

felelt meg az új követelményeknek. Az űrlapok elemeinek elrendezése zavaró volt a felhasználók számára, és 

csak sok kattintással lehetett egy műveletet végrehajtani. 

A felhasználók dolgát az is megnehezítette, hogy nem lehetett minden folyamatot automatizálni. A szofver ezen 

felül számos ITIL-folyamatot sem támogatott: a probléma- és a változáskezelés nem volt elérhető, és az email-

felület is hiányzott. Továbbá a jelentések generálása is meglehetősen bonyolult volt, és a fejlesztő cég sem 

biztosított olyan szakértőket, akikhez szükség esetén fordulni lehetett volna. 

Ezek után nem meglepő, hogy az új szoftverrel szembeni egyik alapkövetelmény a könnyen kezelhetőség és 

megtanulhatóság volt. Az új megoldásnak lehetővé kellett tennie további rendszerek kapcsolódását is CTI-

interfészen (számítógép-telefónia integráció) keresztül. Biztosítania kellett a munkafolyamatok könnyű és gyors 

testreszabhatóságát azért, hogy a folyamat-modellezés megfeleljen az ügyfelek igényeinek. 

A megoldás 

A Tesa Rt. szolgáltatás-menedzsmentjét a hamburgi IT-vállalat, a DataGroup végzi. A DataGroup több, mint 15 

éves múltra tekint vissza, és moduláris IT-szolgáltatásokat kínál, többek között az IT-biztonság kezelését és 

szolgáltatás-kezelést. 

A DataGroup know-how-kkal nyújtott segítséget a Tesának az új megoldás kiválasztásában. A kiindulási 

helyzet elemzése alapján egy követelmény-katalógust állítottak össze. A választás az ITIL helpdeszktemplate-et 

is tartalmazó OmniTracker IT szolgáltatás-kezelő szoftverre esett, mert ez volt a legideálisabb az ügyféligények 

kielégítésére. 

Többek között az is az OmniTracker mellett szólt, hogy a felhasználói felületei Microsoft look-and-feel 

stílusúak, így a felhasználók egy már jól ismert kinézetű környezetben dolgozhatnak. Az OmniNet ezen kívül 

egy olyan szakértőt is biztosít, akihez bátran lehet fordulni bármely technikai kérdéssel kapcsolatban. 

A megvalósítás 

Az OmniTracker bevezetésének megvalósítása a Tesánál a DataGroup feladata volt. A követelmény-

specifikációt szintén a DataGroup készítette el. Ez többek között a következőket tartalmazta: 
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• adatok migrálása a régi rendszerből, 

• jelentések generálása, 

• a template-ek testreszabása 

• kapcsolódás SAP-rendszerhez, 

• kapcsolódás az emberierőforrás-részleg központi adatbázisához, 

• kapcsolódás a licenszkezelő adatbázishoz, 

• ügyféloldali adminisztrátorok képzése. 

Az SAP-hoz való kapcsolódás implementálása a Tesa különleges igénye volt. Ezen kapcsolat segítségével a 

változáskérelmek SAP-rendszert is érintő paraméterei közvetlenül jutnak el OmniTrackerből SAP-ba ottani 

feldolgozásra. Az SAP-ban egy Q-message (változáskérelem) jön létre az előbb említett paraméterek alapján. A 

változáskérelem feldolgozásának befejeztével az állapotváltozás hatására egy email generálódik, amelyben az 

SAP értesíti az OmniTrackert az állapotváltozás véghezvitelének sikerességéről. 

Az OmniTracker üzembe helyezése 

Az OmniTracker üzembe helyezése a Tesánál a tervezett 40 nap alatt valósult meg. A Tesa IT-csoportjai 

Németországban és a világ többi részén most már OmniTrackerrel dolgoznak. A DataGroup, amely a Tesa teljes 

szolgáltatás-kezelését végzi, a következő területeken használja az OmniTrackert: 

• service desk 

• ügyféltámogatás 

• az infrastruktúra támogatása 

• beszerzések kezelése 

• szolgáltatás-kezelés 

4. A Union Investmentnél a szerződések kezelésében 
vállalat-szerte OmniTrackert használnak 

Szabványosított folyamatok a szerződéskezelésben 

[Union Investment: megoldások különböző vagyonbefektetési területeken: saját tőke, fix kamatozású 

befektetések, alternatív befektetések, pénzpiaci alapok 

Alkalmazottak száma: 2409 fő (2012) 

Kezelés alatt lévő vagyon értéke: 166 milliárd euró (2009) 

„Egy összetett, hálózatalapú szerződéskezelési megoldást sikerült megvalósítanunk az OmniTracker 

segítségével és az OmniNet konzulenseinek hozzáértő és szakszerű támogatásával.” – mondta el Frank Merkel, 

a Union IT Services Kft-től.] 

Az ügyfél 

A Union Investment a vagyonkezelői kompetencia-központ szerepét tölti be a Németországi Pénzügyi 

Vállalatok Egyesületében. Tagja a Union Vagyonkezelő Holdingnak (UMH – Union Asset Management 

Holding), amelyhez Németországban és azon kívül is különböző leányvállalatokból álló csoportok tartoznak. 

A követelmények 

A cég folyamatos terjeszkedése miatt a megkötött szerződéseket már nem központilag az anyacégnél, hanem az 

egyes leányvállalatoknál adminisztrálták. Erre különböző szoftvereket használtak, mint például MS Excel vagy 
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Access. Nem állt rendelkezésre közös információs felület vagy szabványosított folyamat-kezelés sem. Az 

információk rögzítése rendkívül munkaigényes volt (például a jelentések készítésénél) a használatban lévő 

szoftverek különbözősége miatt, és mert a szerződések adatait több rendszerben is tárolták. Ezért született meg a 

döntés, amelynek értelmében a szerződésekkel kapcsolatos információk kezelésére az egész vállalatnál egységes 

platformot kell használni szabványosított folyamatokkal. A rendszernek egyszerűsítenie kell az elemzést és 

minden érintett részleg szakértői számára biztosítani a hozzáférést. 

A megoldás 

A Union Investmentnél a változáskezelés folyamataiban már használatban volt az OmniTracker. A 

szerződéskezelő szoftver kiválasztásánál tudatosan figyeltek arra, hogy ne szabványmegoldást válasszanak. Az 

ilyen megoldásokat csak korlátozásokkal lehetett volna alkalmazni, rugalmatlanok voltak, és nem tették 

lehetővé a folyamat-támogatás bővítését sem. 

A választás egy szabványmegoldás helyett az OmniTrackerre esett. Ennek a szoftvernek a rugalmas 

adaptálhatósága révén a legkülönfélébb folyamatok modellezése is egyszerűen és könnyen megvalósíthatóvá 

vált. 

A folyamatok szabályozása 

A folyamatok a Union Investmentnél meghatározott szerződés-kezelési metódusok szerint zajlottak mind a 

németországi központban, mind a külföldi leányvállalatoknál. A folyamatok minden szakaszát meghatározták, 

majd a Union Investment követelményeinek megfelelően implementálták OmniTrackerben. 

Jóváhagyási koncepció 

Jóváhagyási koncepció is készült, amelyben az érintett részlegek számára különböző felhasználói csoportokat és 

szerepköröket határoztak meg. A csoportok és szerepkörök számára megfogalmazták és implementálták a 

jogosultsági beállításokat (láthatóság, hozzáférés). A rendszer konfigurálásának befejeztével 2006 

novemberében történt meg az üzembe helyezés. „Egy összetett, hálózatalapú szerződéskezelési megoldást 

sikerült megvalósítanunk az OmniTracker segítségével és az OmniNet konzulenseinek hozzáértő és szakszerű 

támogatásával.” – mondta el Frank Merkel, a Union IT Services Kft. projektvezetője. Vállalaton belül a 

rendszert „UnionSzerződésnek” („UnionContract”) nevezték el, mellyel napjainkban is több, mint 10 000 

szerződést kezelnek. A vállalat az OmniTrackert további folyamatok kezelésére is szeretné használni. Számos 

további területre tervezik a hálózatalapú munkafolyamat-platform kiterjesztését, mint például az eszkalációk 

kezelésére, a beszállítók kiértékelésére, az incidens- és problémakezelési, valamint a követelmény-kezelési 

ITIL-folyamatokra. 

5. A Union Investment elindította az ISO/IEC 20000-
1:2005 alapú IT szolgáltatás-kezelő rendszerét 

[Union Investment: megoldások különböző vagyonbefektetési területeken: saját tőke, fix kamatozású 

befektetések, alternatív befektetések, pénzpiaci alapok 

Alkalmazottak száma: 2409 fő (2012) 

Kezelés alatt lévő vagyon értéke: 166 milliárd euró (2009) 

„2009 decembere óta a Union IT Services Kft. az ISO/IEC 20000-1:2005 tanúsítvánnyal ellátott minőségi 

menedzsmentrendszert használja. Ezúton is szeretném megköszönni az OmniNet munkatársainak a konstruktív 

és példamutatóan sikeres együttműködést, és az ITIL-projekttel kapcsolatban nyújtott támogatást.” – mondta el 

Christian Leitner, a Union IT Services Kft. ügyvezető igazgatója.] 

Az ügyfél 

A Union Investment Csoport több, mint 2400 alkalmazottal egyike a legnagyobb német vagyonkezelő 

vállalatoknak. A cég magánszemélyek és intézmények befeketetéseit kezeli és a Németországi Pénzügyi 

Vállalatok Egyesületének vagyonkezelői kompetencia-központja. A Union Investment minden üzleti 

részlegének központi informatikai szolgáltatója a Union IT Services Kft., amely hatékony támogatást nyújt az 

információ-technológia, a projektmenedzsment, a szervezeti és folyamat-konzultációs szolgáltatások területén. 
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A követelmények  Annak érdekében, hogy minden belső ügyfélnek nyújtott IT-szolgáltatás szerződésben 

lefektetett magas színvonalú minősége érvényesüljön, a Union IT Services 2006-ban elhatározta egy 

minőségkezelési rendszer bevezetését. A Menedzsmentrendszerek Tanúsítványának Németországi Társaságától 

a rendszer 2009-ben megkapta azt a tanúsítványt, amely igazolja a nemzetközileg elfogadott és ipariszektor-

független, ISO/IEC 20000-1:2005-ös norma előírásainak való megfelelést. Az IT Infrastruktúra-könyvtárnak (IT 

Infrastructure Library – ITIL®) megfelelő IT szolgáltatás-kezelési folyamatok megtervezése és implementálása 

mellett különösen fontos volt a folyamatok automatizálása. A Union IT Services az OmniNettel közösen az 

automatizálást az ISO/IEC 20000-1:2005 tanúsítvány előírásainak figyelembe vétele mellett a következő 

folyamatokra tervezte meg: 

• incidenskezelés, 

• problémakezelés; 

• konfiguráció-kezelés, 

• változáskezelés, 

• kiadáskezelés (release management). 

A kiindulási helyzet  A Union IT Services Kft. már eddig is használta az OmniTrackert az incidens- és 

problémakezelésben, valamint a konfiguráció-kezelés bizonyos területein. Azonban az elérhetőség-kezelési, 

teljesítmény-kezelési, pénzügyi, IT-biztonsági és szolgáltatás-folytonossági folyamatoknál még hiányzott a 

szoftvertámogatás. 

A cél  A tanúsítványok megszerzése érdekében elhatározta a társaság, hogy a még nem OmniTrackert alkalmazó 

folyamatoknak (változáskezelés, kiadáskezelés), valamint a konfiguráció-kezelés fennmaradó funkcióinak a 

támogatását is szoftverre bízza. A Union IT Services Kft. ebben szintén OmniTrackert kívánt használni. 

A megvalósítás  A projekt megvalósítása zökkenőmentesen zajlott a megszabott idő- és költségkorlátokon 

belül. Nagyban hozzájárult ehhez a jólszervezett és tapasztalt szakemberekből álló csapat: a Union IT Services 

Kft. funkcionális és technikai projektvezetését az OmniNet munkatársai támogatták. 

Az OmniNet a lehető legrövidebb időn belül valósította meg a konfiguráció-kezelés, a változáskezelés és a 

kiadáskezelés folyamatait. Az implementáció az előre meghatározott két hónapig tartott. Az első tesztelési 

időszak 2009 októberének elején kezdődött, és egy hónapot vett igénybe. A cél a konfiguráció-kezelési 

adatbázis (CMDB) bevezetése és átvétele volt. Ezt követően a Union IT Services Kft. munkatársai egy második 

periódusban tesztelték a változáskezelés és a kiadáskezelés folyamatait. 

Az OmniTracker alapú implementáció üzembe helyezése után a Union IT Services Kft. által használt tíz ITIL-

folyamat azonnal megkapta a tanúsítványt. 

Elfogadás és tanúsítás  2009. decemberének elején a Menedzsmentrendszerek Tanúsítványának Németországi 

Társasága elfogadta az üzembe helyezett rendszert. Ennek eredményeként a Union IT Services Kft. egy 

ISO/IEC 20000-1:2005 tanúsítvánnyal ellátott minőségi menedzsmentrendszer előnyeit élvezi. 

6. IT rendszerelérés-kezelés a Yandex.Money-nál 
OmniTracker segítségével 

[Yandex.Money: a Yandex.Money rendszerei naponta több, mint 8000 új, elektronikus fizetésre alkalmas 

számlát nyitnak; a különböző termékek és szolgáltatások kifizetését pedig több mint 80 000 esetben kezelik. 

„A saját rendszerünkkel szemben támasztott követelményeink rendkívül összetett és bonyolult üzleti logikát 

eredményeztek. Különösen fontos volt számunkra, hogy ezt a belső komplexitást egyszerűen és könnyen 

használhatóvá tegyük, és lehetőségünk legyen további fejlesztésre és további folyamatokkal való integrációra. 

Partnereink az OmniWaytől ezt az egyedi feladatot megfelelő feltételek mellett, határidőn belül teljesítették. 

Az implementált rendszer zökkenőmentesen beilleszkedett vállalatunk mindennapi életébe.” – közölte Oleg 

Posztyelnyikov, a Yandex.Money Informatikai Részlegének vezetője.] 
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Az ügyfél  A Yandex.Company Oroszország vezető Internet-szolgáltatója, amely a legnépszerűbb 

keresőmotorral dolgozik. Leányvállalata, a Yandex.Money (www.money.yandex.ru) szolgáltatja a legnagyobb 

e-kereskedelmi fizetőrendszert az Internet rubel alapú szegmensében. 

A követelmények  A Yandex.Money egy olyan egységes rendszert keresett, amely felügyeli az adatbázisainak 

és alkalmazásainak elérését és az eléréssel kapcsolatos események és adatok naplózását. A főbb kritériumok a 

következők voltak: 

• magasfokú funkcionalitás és rugalmasság, 

• megfelelés a rendkívül szigorú biztonsági szabványoknak, 

• gyors és hatékony megvalósítás, 

• a már meglévő rendszerekkel való integráció lehetősége, 

• bővíthetőség az ITIL-szabványon alapuló szolgáltatási folyamatok további fejlesztésének támogatására. 

Továbbá a rendszernek rendelkeznie kellett olyan beépített funkciókkal, amelyek lehetővé teszik az adatok 

történetének (history of data) teljeskörű és átfogó elemzését. 

A megoldás 

Számos szoftvert hasonlítottak össze. Az OmniNetet is felkérték, hogy részletes működési és felépítési leírást 

adjon termékéről, az OmniTrackerről. Végül, mint egyetlen meggyőző megoldást, az OmniTrackert válaszották. 

Az elérést ellenőrző rendszer (ITILv3) kifejlesztése az OmniNet partnerére, az OmniWayre várt. Az OmniWay 

szakértőinek fő feladatai a következők voltak: 

• A folyamatmodell kifejlesztése: a hozzáférés (elérés) és a hozzáférési politika összetevőinek meghatározása. 

A cél az engedélyezett, a biztosított és a tiltott elérési szabályok összehangolása volt. 

• A rendszer implementálása, amely magában foglalta a harmadik féltől származó rendszerek integrációját is. 

• Az adatok elemzésére és nyomon követésére szolgáló jelentéseket készítő rendszer megvalósítása. 

• A felelősségi körök meghatározása, és az érintett munkatársak betanítása. A projekt során egy olyan egységes 

rendszer került bevezetésre, amely speciális funkcionalitással rendelkezik a szigorú biztonságot megkövetelő 

hozzáférés-ellenőrzésre. 

Szigorú biztonságot megkövetelő hozzáférés-ellenőrzés 

- Minden hozzáférési összetevő (szerepkörök, adatforrások, policy-k, csoportok, felügyelet, stb.) verziózva van. 

Az alkotóelemek állapota és kapcsolatai újra előállíthatók nem csupán a múlt egy adott időpillanatában, de a 

célállapotuk is megjósolható a jövő bármely időpillanatára. Így teljesíthető a hozzáférések monitorozásával és 

auditálásával kapcsolatban megfogalmazott követelmény. 

• Bármely változás az OmniTracker adatbázisában van tárolva, egy önálló rendszerben, a törlés lehetősége 

nélkül. Ez az adatbázis többek között a kapcsolódási és kapcsolat-megszakítási kérelmekről, a felhasználók 

tevékenységeiről, a policy-verziók módosításáról, a szerepkörök és a kapcsolatok változásairól tartalmaz 

információt. A WORM-módszer (Write Once Read Multiple – egyszeres írás, többszörös olvasás) garantálja, 

hogy a már egyszer rögzített rekord nem törlődhet, és nem is változhat. 

• Az OmniTracker ellenőrzi a beérkező üzenetek digitális aláírását is, így a CRL-t (Certification Revocation 

List – visszavont tanúsítványok listája) szintén. A digitális aláírással nem rendelkező üzenetek nem kerülnek 

feldolgozásra. 

• Az OmniTracker a saját kimenő üzeneteit ellátja digitális aláírással. 

Integráció külső rendszerekkel 

Az OmniTrackert már meglévő külső rendszerekkel integrálták: 
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• Az OmniTracker webservice-ek segítségével https kapcsolaton keresztül kommunikál a Jirával. A 

szakemberek találkozóinak, megbeszéléseinek és felügyeletüknek a megszervezése továbbra is Jirával 

történik. 

• Az OmniTracker a Microsoft Active Directory-jával is kapcsolatban áll. A két rendszer minden esetben 

információt cserél az alkalmazottak állapotváltozásaival kapcsolatban (alkalmazottak felvétele, elbocsátása, 

stb.). Ezáltal a hozzáférési jogosultságok változásai a Yandex.Money rendszereihez automatikusan 

cserélődnek. 

Az OmniTracker üzembe helyezése gyorsan és a meghatározott pénzügyi keretek között zajlott le. A jövőre 

nézve a rendszer számos lehetőséget nyújt további fejlesztésre és bővítésre. Tökéletes platformot biztosít az 

üzleti folyamatok kezelésének automatizálására és optimalizálására a Yandex.Money-nál. 

7. Az Alfa Sztrakovanye HP OpenView Service Desk-
ről OmniTrackerre tért át 

Az OmniTracker felváltja a HP OV Service Desk-et [Alfa Sztrakovanye: biztosítótársaság, amely 380 regionális 

ágazattal rendelkezik 

Éves forgalom: 20,3 milliárd rubel (2008) 

Michael Dobner, az OmniNet Russia Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: „Az Alfa Sztrakovanye-projekt 

rendkívül fontos és reprezentatív volt termék-filozófiánk számára. Ez az első oroszországi, teljes adatmigrálási 

projekt HP OV Service Desk-ről OmniTrackerre. Örülök, hogy a magas technikai elvárások ellenére minden a 

tervek szerint zajlott le. Ennek a projektnek a sikere ismét bizonyítja az OmniTracker kiemelkedő technológiai 

képességeit, valamint a bevont OmniNet-partnerek szakértelmét és hozzáértését.”] 

A projekt előzménye 

Az Alfa Sztrakovanye (www.alfastrah.ru) Oroszország egyik legnagyobb biztosítótársasága. Gyors növekedése 

miatt új, és jobban kézben tartható menedzsmentre volt szüksége az információ-technológia területén. 

Eldöntötték, hogy teljeskörű szolgáltatásiszint-kezelést valósítanak meg szolgáltatásiszint-szerződések (SLA – 

Service Level Agreement) segítségével. Az újraszervezés egyik fontos lépése a HP OV Service Desk lecserélése 

volt, amely már nem felelt meg a folyamat-támogatás új funkcionális követelményeinek. 

A szoftver kiválasztása 

Oroszország vezető rendszer-integrátorai vetélkedtek egymással a szerződésért. Az orosz piacon jelen lévő 

legnépszerűbb IT szolgáltatás-kezelő szoftverek szálltak versenybe: többek között a HP Service Manager a 

Hewlett Packardtól, a BMC Remedy IT Service Management Suite az amerikai BMC Software-től és az 

OmniTracker IT Service Management Center az OmniNettől. Az Alfa Sztrakovanye a versengő szoftverekkel 

szemben a következő igényeket fogalmazta meg: 

• professzionalizmus és hozzáértés az ITSM-projektek (IT szolgáltatás-menedzsment) megvalósításában, 

• a szoftver által nyújtott szolgáltatások magas szintű támogatottsága, 

• egyszerű és tiszta projektmódszertan, 

• teljeskörű adatmigrálás a régi rendszerből, 

• a megvalósításra fordítandó idő minimalizálása, 

• egyszerű rendszer-architektúra, 

• a felhasználói felület hatékony és rugalmas testreszabhatósága, 

• a folyamatok további fejlesztési lehetőségének teljeskörű támogatottsága, 

• költséghatékonyság a szoftver bevezetési és működési összköltségét tekintve. 
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A kiértékelést követően az OmniNet szoftverére, az OmniTracker ITSM Centerre esett a választás. Az 

OmniTracker tökéletesen megfelelt a megváltozott követelményeknek, és korlátozások nélküli lehetőségeket 

biztosított a jövőre nézve is. Továbbá az ügyfelek akár személyesen is képesek a szoftverrendszer bővítésére, 

kiterjesztésére. 

A migrálás  A HP OV SD-ről való átállás OmniTrackerre többlépcsős folyamat volt. Az első lépés minden 

meglévő adat és a közöttük lévő kapcsolatok automatikus áthelyezése az új platformra az OmniTracker fejlett 

importáló mechanizmusa segítségével. A verifikációt azonban manuálisan kellett elvégezni az interfészek, a 

rendszer-architektúra, az adatszerkezetek, a riportok, valamint a külső rendszerek kapcsolódási felületeinek 

különbözősége miatt. Az új rendszer, az OmniTracker rugalmasabb, és könnyen konfigurálható eszközöket és 

megoldásokat nyújt a jelentések elkészítéséhez, valamint megkönnyíti a külső rendszerekhez történő 

kapcsolódást is. A migrálás utolsó lépése a teljes üzleti logikát áthelyezése volt. E téren az OmniTracker a HP 

OV SD-hez hasonló feldolgozási szabályokat kínál. Az OmniTrackerre való átállás további előnyökkel is járt: 

ilyenek például a folyamatok (workflow-k) beépített dokumentálása és grafikus megjelenítése. A felelősségi 

körök most már egyszerűen rendelhetők a folyamatok különböző szakaszaihoz. Az OmniTracker ezenkívül 

támogatja a tevékenységek automatikus végrehajtását; lehetőséget nyújt objektum-hierarchiák (master-slave 

funkcionalitás) definiálására, valamint szabadon definiálható folyamatszabályok segítségével a beérkező és 

kimenő emailek nagyteljesítményű feldolgozását is biztosítja. 

A projekt eredménye  A teljes migrálás HP OV SD-ről OmniTrackerre összesen 40 napot vett igénybe: ebből 5 

nap az előkészületekkel (a már meglévő rendszer elemzése és tesztelése) telt, 15 nap az adatszerkezetek, 

interfészek és az üzleti logika konfigurálásával, 5 nap az adatok történetének konverziójával, 3 nap az új 

rendszer tesztelésével és 2 nap az OmniTracker éles rendszerbe állításával. A felhasználók betanítása 10 napot 

vett igénybe. 

8. A Rabobank International kiváló ügyfélszolgáltatást 
nyújt az OmniTracker segítségével 

Az ügyfélszolgálat folyamat-orientált kezelése [Rabobank International: holland székhelyű, nemzetközi nagy- és 

kiskeresekedelmi bank 

Alkalmazottak száma: 15 000 fő 

Éves forgalom: 1,6 milliárd euró 

„Ügyfeleink számára a kiemelkedő és professzionális szolgáltatás alapvető fontosságú. Az OmniTracker 

segítségünkre van ennek megvalósításában: az ügyfelektől érkező igények rögzítésében és nyomon követésében. 

Ennek eredményeként megfelelően tudjuk támogatni ügyfeleink pénzforgalmi és pénzkezelési tevékenységeit.” 

– mondta el Alexander Zwart, a Rabobank International Közösségi Szolgáltatások Részlege Pénzforgalmi és -

kezelési Osztályának igazgatója.] 

Az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások tökéletesítéséhez vezető út 

A Rabobank International Közösségi Szolgáltatások Részlegéhez minden hónapban több ezer, ügyfelektől 

érkező kérelem fut be. Ezek legtöbbször új bankszámla-nyitási és hitelkártya-igénylési kérelmek, manuálisan 

végzett tranzakciók (a jóváhagyási folyamatot is beleértve), ügyféladat-módosítások, valamint az ügyfelektől 

érkező panaszok rögzítése. A kérelmek telefonon, faxon, emailben vagy hagyományos, papír alapú levélben 

érkeznek. 

A Rabobank aggódva figyelte, hogy ezen kérelmek kezelése kezd átláthatatlanná válni, nemcsak a vállalaton 

belül, de az ügyfelek számára is. 

Azon célból, hogy javítsák az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokat, és az ezek mögött meghúzódó 

folyamatokat, a Rabobank egy olyan szoftvermegoldást keresett, amely javítja és automatizálja a folyamatokat. 

Elindítottak egy projektet, amelyet a CARE névre kereszteltek, és amelynek célja az ügyfelekről való 

„gondoskodás” volt. 

A CARE projekt céljai a következők voltak: 
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• Minden, ügyfelektől érkező igényt és kérést (beleértve a panaszt is) pontosan, és folyamat-orientáltan kell 

kezelni: 

• az ügyfelekkel történő levelezés rögzítése COS-ban (Report of Organization) 

• bármely igény vagy kérés állapota azonnal megtekinthető 

• következetes módszerek a panaszok rögzítésére és kezelésére 

• Költségcsökkentés, a befektetések megtérülése (ROI – Return on Investment), 

• A COS szolgáltatási szintjeinek mérése (belső SLA-k) az információk gyűjtésének, elemzésének és 

riportolásának segítségével. 

Az OmniTracker a CARE projekt valamennyi célját teljesítette 

Teljeskörű és átfogó kiválasztási folyamatot követően a Rabobank az OmniTrackert választotta, nem csupán 

alkalmassága és rugalmassága miatt, hanem az OmniNet technikai jártassága, szakértelme okán is. 

Az OmniTracker bevezetése a COS döntő fontosságú üzleti folyamatainak támogatására az OmniNet 

szakértőinek bevonásával valósult meg. A Rabobank és az OmniNet szakértői közösen dolgozták ki és 

valósították meg azt a rendszert, amely teljes mértékben megfelel a CARE projekt célkitűzéseinek, így az 

ügyfelek elvárásainak is. 

A CARE projekt kezdeti szakaszában a Rabobank alkalmazottai OmniTracker-tréningen tanultak. Ugyanakkor 

workshop-okon is részt vettek, mindvégig szem előtt tartva a CARE projekt célkitűzéseit. Végül elkészült egy 

specifikáció, amely leírja, hogyan kell működnie a rendszernek a gyakorlatban. 

Az ügyfelek és a Rabobank alkalmazottai közötti kommunikáció az OmniTracker Service Desk felügyelete alatt 

több csatornán és további szoftveralkalmazások bevonásával folyik. Minden új, ügyféltől érkező igény vagy 

kérelem egy egyéni munkafolyamatot generál, amely elejétől a végéig nyomon követhető. A kérések 

mindegyike egy besorolást kap az OmniTrackertől, így automatikusan dől el, hogy a Rabobankon belül kihez 

kell eljutnia a kérésnek, majd a későbbiekben kinek kell jóváhagynia azt. Továbbá az OmniTracker minden 

beérkező kérést szolgáltatás-kérelmekre oszt fel (ezek olyan feladatok, amelyek előre meghatározott módon 

kezelendők), és továbbítja őket a megfelelő csoporthoz. Az OmniTracker rendkívül hatékony folyamatain 

keresztül zökkenőmentesen és módszeresen valósul meg minden ügyféligény kezelése és nyomon követése. 

9. Identitáskezelés OmniTrackerrel 

Drasztikus könnyítés: egyre több felelősség kerül le a service desk válláról 

[SoCura Kft. Máltai Üzleti Szolgáltatások, a Máltai Csoport Elosztott Szolgáltató Központja: professzionális IT-

szolgáltatások 700 helyszínen Németországon belül és kívül; számos egészségügyi, jóléti és non-profit szervezet 

több, mint 65 000 főállású és önkéntes munkatársának személyzeti adminisztrációja 

Alkalmazottak száma: 160 fő 

„A moduláris koncepciónak megfelelően az összetett folyamatok támogatását végző OmniTracker segítségével 

egyre költséghatékonyabban tudunk a növekvő szervezet igényeinek megfelelni.” – nyilatkozta Patrick Rischar, 

az IT Szolgáltatás-menedzsmenttől] 

A feladat 

A Máltai Csoport informatikai vállalata 2010 óta használ OmniTrackert. 2012 derekán a SoCura Kft. is az 

OmniTracker használata mellett döntött az Active Directory-szolgáltatások (AD) adminisztrációjában. 

A döntés számos, erre a területre szakosodott szolgáltató termékének vizsgálatára épült. Ezek bevezetésének 

többsége elfogadhatatlanul magas költségekkel járt volna (az AD-bejegyzések nagy száma miatt). 

Az alkalmazottak felhasználói profiljainak változásait a SoCura számos németországi irodájában ezidáig 

papíron, kézzel adminisztrálták. A cél egy hatékony identitáskezelés bevezetése volt. Különösen a MS Word 

alapú feldolgozást szerették volna felváltani a máshol már jól bevált OmniTrackerrel. 
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A jövőben a kérések az OmniTracker Web Gateway segítségével jutnak majd el rendeltetési helyükre a 

feldolgozásukhoz szükséges információval együtt. Az új felhasználók elérési és hozzáférési jogainak kezelése 

egy jóváhagyási folyamat keretein belül zajlik. Az OmniTracker a jóváhagyás alapján automatikusan létrehoz 

egy új felhasználói bejegyzést az Active Directory-ban, átállítja a hozzáférési jogosultságokat és/vagy 

alaphelyzetbe állítja az egyszeres bejelentkezési jelszót. 

„Terveink szerint az OmniTracker lenne a fő rendszerünk, így a service desk-en dolgozó munkatársaink jelentős 

mértékben mentesülnének a rutinszerű feladatok elvégzése alól.” – közölte Patrick Rischar, az 

Ügyfélmenedzsment igazgatója. 

A megoldás 

Az OmniTracker ITSM rendszer tengelye az ITILv3 által ajánlott „kérésteljesítési” folyamat. A feldolgozás 

egyszerűbbé vált a jól szabályozott, folyamatok rögzítésére és nyomon követésére szolgáló űrlapok 

használatának bevezetésével. A változáskérelmeket Windows- és web-kliensek fogadják. 

Az automatizált folyamatok egy központi webcímet használnak, amelyen számos alkalmazástípus érhető el. A 

kérések többek között új felhasználók létrehozását, jogosultságok módosulását, jelszavak alaphelyzetbe állítását, 

mobiltelefon-szerződések megkötését, módosítását és felülvizsgáltatát, valamint mobiltelefon-hibák 

bejelentéseit (pl. elromlott mobiltelefonok) tartalmazhatják. Így egy mobiltelefon-hiba teljesen automatizált 

folyamatként jelenik meg a SoCura és a mobilszolgáltató között. 

Az OmniTracker automatikusan másolja át és tölti ki a MS Word-formában már létező űrlapokat. A 

felhasználók és a service desk alkalmazottai nem kényszerülnek a megszokottól eltérő felépítésű információk 

bevitelére. A feldolgozáshoz szükséges információkat a kötelezően kitöltendő mezők biztosítják. Az illetékes 

felettes jóváhagyásának beszerzése is egyszerűbbé vált a felelősségi körök megváltozásával és az emailben 

történő értesítés miatt. 

A másik lényeges dolog az űrlapok megtervezése mellett a kívánt automatizmus implementálása volt. Az Active 

Directory és az OmniTracker között minden éjjel szinkronizáció történik. Az átvitt információ többféle lehet, 

mint például a felhasználók bejelentkezési nevei, saját otthoni accountjai, kezdeti jelszavai, valamint 

authorizációk bizonyos szoftverek vagy hálózati meghajtók elérésére. 

Az OmniTracker dolgozza fel, tárolja, nyomtatja ki és továbbítja a felhasználókhoz az SAP Crystal riportján 

alapuló ún. kezdeti levélként az információkat. 

A próba lezárulta után az identitás-kezelés és a mobiltelefon-szerződések kezelése a tervezett kiadások és 

időkeret mellett volt átültethető az éles környezetbe. 

Előrejelzés 

A folyamatkomponensek újrafelhasználása és a szerződésben garantált kiadás-kompatibilitás elősegíti a Máltai 

Csoportnál az üzleti folyamatok kezelésének folytonosságát. 

10. A HP OpenView Service Desk sikeres leváltása 

A BTC a professzionális IT szolgáltatás-kezelésre összpontosít OmniTracker ITSM Center segítségével [BTC 

IT Services Kft.: IT-szolgáltatások, IT-támogatás első és második szinten, üzleti folyamatok és IT-folyamatok 

kihelyezése Alkalmazottak száma: 200 fő. Éves forgalom: a BTC Csoport éves forgalma 176,1 millió euró volt 

2010-ben. „Az OmniNetnél végre olyan munkatársakra találtunk, akik a mi nyelvünket beszélik, megértik, hogy 

mi vállalatunk profilja és mit szeretnénk elérni. Tevékenységünk könnyen modellezhető OmniTrackerben.” – 

foglalta össze Alexander Voß, a BTC IT Services Kft. csoportvezetője.] 

A vállalat  A BTC IT Services Kft. a BTC Rt. leányvállalata. Székhelye Oldenburgban található. A BTC Rt. az 

EWE Csoport tagja, amely az ötödik legnagyobb energiaszolgáltató Németországban. A BTC szigorúan az ITIL 

ajánlásai szerint szervezi a szolgáltatás-támogatási, szolgáltatáskérelem-kezelési és további információ-

technológiai folyamatait. A vállalat rendkívül nagy hangsúlyt helyez a hatékony menedzsmentre, amely a 

folyamatok teljes életciklusát felöleli. A BTC ezt az elvet követi azon IT-szolgáltatások területén is, amelyeket a 

belső ügyfeleknek, valamint az EWE Csoporton kívüli ügyfeleinek nyújt. A külső partnereknek nyújtott 

szolgáltatásba beletartozik az ügyfélszolgáltatásnak és további szolgáltatásoknak a kiszervezése is. 
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A kihívás  A szolgáltatások kezelésének és ellenőrzésének kézben tartására a BTC a HP OpenView Service 

Desk-et használta, amely az egyik vezető szoftvercsomag volt az ITIL-folyamatok területén. Néhány év 

elteltével azonban világossá vált, hogy a HP szoftvere nem tud lépést tartani a BTC egyre növekvő igényeivel. 

A szoftver testreszabhatósága, hogy képes legyen modellezni az elvárt folyamatváltozásokat, meglehetősen 

bonyolultnak bizonyult. Amikor a Hewlett Packard bejelentette, hogy megszünteti a HP OpenView Service 

Desk további fejlesztését és támogatását, a BTC mérlegelte az utód HP-termék bevezetésével járó költségeket. 

Ezek, beleszámítva a licenszelési és migrálási költségeket is, meglehetősen magasra rúgtak. 2009-ben a BTC 

úgy határozott, hogy górcső alá veszi a piacon lévő professzionális IT szolgáltatás-kezelő szoftvereket. A 

többlépcsős kiválasztási folyamatból az OmniTracker került ki győztesen. Az alapos vizsgálatok és részletes 

próbák során az OmniTracker megelőzte a HP Service Managert. A BTC választását támasztja alá az 

OmniTracker versenyképes TCO-ja is. (Total Cost of Ownership – olyan becslés, amely a vásárlónak és leendő 

tulajdonosnak segít meghatározni egy termék vagy szoftver bevezetésének közvetlen és közvetett költségét 

rövid és hosszú távon.) További érvek is szóltak az OmniTracker mellett, mint például az alapvető technikai 

jellemzők vagy a teljes kiadás-kompatibilitás. A BTC a nyílt és személyes kapcsolatot is értékelte az OmniNet 

személyzetével, a támogatási és a technikai konzulting munkatársaival, valamint a felső vezetéssel. A BTC-re az 

OmniTracker koncepcionális felkészültsége szintén nagy hatást gyakorolt: a speciális ügyféligények 

implementálása egyszerűen és gyorsan történt. 

A projekt  A projekt az OmniNettel 2010 nyarán indult. A BTC folyamat-tulajdonosainak fel kellett készülniük, 

és meg kellett ismerkedniük az alkalmazással. Ezért a BTC IT Services Kft. munkatársai részt vettek az 

OmniNet folyamatkezelői tréningjén. Ezután a követelmény-specifikáció rögzítésére került sor. A projekt céljai 

a következők voltak: - Az adatok migrálása a már meglévő, testreszabott HP rendszerekről. - Integráció a már 

meglévő szolgáltatás-információs rendszerrel, amely az ügyfél-megrendelések teljesítését kezeli. A 

megrendelések a változáskezelésben követhetők nyomon. - Integráció az IT-rendszerek vállalaton belül használt 

eszközkezelő szoftvereivel. - Integráció a hibák felderítésére szolgáló automatizált eseményfigyelő rendszerrel 

(NAGIOS). - ITIL-folyamatok modellezése BTC-specifikusan. Az OmniTracker ITSM Center segítségével a 

projekt során az ITILv3 szabvány minden lényeges előírása megvalósult. A változáskezelést illetően néhány 

egyedi követelménynek és kiegészítésnek is eleget kellett tenni: különleges módszerekre, éles rendszerre és az 

ügyfeleknek nyújtott változáskezelő csomagokra volt szükség. Az előzőleg használt, Outlook alapú változás-

naptárt OmniTrackerre cserélték. Megtörtént a konfigurációkezelési és a szolgáltatásiszint-kezelési folyamatok 

testreszabása. A projekt 11 hónap után zárult le: a rendszer sikeresen üzembe állt. Ezen új 

szolgáltatásiéletciklus-kezeléssel a BTC most már havonta több, mint 9000 incidenst, 800 változást, és 11 000 

megrendelési tevékenységet képes kezelni. A BTC szolgáltatásai több, mint 4600 szervernek, komponensnek és 

alkalmazásnak adnak munkát több, mint 900 szervezetnél. 

Jövőbeni tervek  A BTC tervei között szerepel további folyamatok OmniTracker-alapra helyezése. Azért, hogy 

igazodjanak az EWE Csoporton belül meghatározott szolgáltatási koncepcióhoz, minden elszigetelt jegykezelő 

rendszert lecserélnek majd, és további folyamatokat vezetnek be. 

11. A Sanyo Component Europe az OmniTracker és a 
Baramundi integrált szolgáltatását használja 

A Sanyo Component Europe Európa-szerte az OmniNet és a szintén német Baramundi Software Rt. integrált 

megoldásával könnyíti az ügyfélmenedzsmentet és a helpdesk-feladatok megoldását. [Sanyo Component 

Europe: ipari és háztartási elemek, napelemek, elektronikai berendezések, kondenzátorok, túlfeszültségvédelemi 

kapcsolók, félvezetők gyártása és forgalmazása 

Alkalmazottak száma: 138 fő 

Éves forgalom: 561 millió euró 

„Az OmniTrackernek köszönhetően képesek voltunk az ITIL-alapú folyamatok zökkenőmentes bevezetésére és 

IT-szolgáltatásaink minőségének javítására. Az incidensek és változások nyomon követése sokkal hatékonyabbá 

vált, és a hibák okait is gyorsabban tudjuk lokalizálni. Vállalatunk IT-infrastruktúrája nagyobb hatékonysággal 

működik, és a felhasználóink is elégedettebbek. Az OmniTracker segítségével jobban ki tudjuk használni az 

információ-technológia által nyújtott szolgáltatásokat.” – összegezte Michael Fey, a Sanyo Component Europe 

Kft. SAP and IT Részlegének vezetője.] 

A Sanyo Component Europe Kft., a Sanyo Electric Co. Ltd vállalatcsoport tagja, az ipari és háztartási elemek, 

napelemek és egyéb elektronikai berendezések (kondenzátorok, túlfeszültségvédelmi kapcsolók, félvezetők) 
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világszerte ismert szállítója. A világ több országában jelen lévő vállalat a 2007/2008-as üzleti évet 561 millió 

eurós nyereséggel zárta. 

A követelmények 

A Sanyo kiterjedt IT-infrastruktúrát működtet a müncheni központi irodaházban, valamint a főhadiszálláson 

kívüli, londoni és párizsi irodákban az üzleti folyamatok, főként az ügyfélmenedzsment és a service desk 

támogatására. 

Azok a feladatok, amelyek egy kisebb vállalatnál kézi feldolgozással adminisztrálhatók, egy olyan 

nagyvállalatnál, amely több száz számítógépet üzemeltet földrajzilag elosztott infrastruktúrában, már 

automatizált eljárásokat igényelnek. A Sanyo Component Europe, három működési helyszínén többszáz 

ügyféllel, már régen elérte azt a kritikus méretet, amikor a folyamatok feldolgozásának teljes automatizálására 

van szükség. 

A vállalat 2008 elején a hatékony IT szolgáltatás-menedzsment bevezetése (hiba-, probléma-, és 

változáskezelés): ITIL-megoldások alkalmazása mellett döntött. Az ügyfélmenedzsment automatizálásának 

elsődleges célja az idő- és költségmegtakarítás volt. A már meglévő megoldások túl magas személyzeti 

létszámot és erőforrást kötöttek le. Problémát jelentett a biztonsági beállítások frissítése is. A vállalat belső 

szintjén az IT-szolgáltatások számlázása sem volt jól támogatott. 

A megoldás 

Számos IT-menedzsment rendszer kiértékelése után a Sanyo egy integerált megoldás mellett döntött, amelyben 

az OmniTracker IT Szolgáltatás-kezelő szoftver és a Baramundi Ügyfélmenedzsment rendszere működik együtt. 

A Sanyo Component Europe Kft. SAP and IT részlegének vezetője, Michael Fey a következőket mondta el: „A 

szoftverrendszer rugalmassága, alkalmazkodóképessége és mindenre kiterjedő megoldásai teljesen meggyőztek 

minket. Az OmniTrackerrel képesek voltunk szinte az összes igény azonnali kielégítésére. A piacon lévő 

bármely más folyamatkezelést támogató szoftvert választva további kiegészítő modulok megvásárlására 

kényszerültünk volna, habár mindegyik modulból csak egy-egy funkcionalitásra volt szükségünk. Külön 

említésre méltó az egyszerűtől az összetettig terjedő testreszabhatóság, amelyet az OmniTracker nyújt az 

ügyfeleinek. Ezzel a megoldással egy minden üzleti folyamatot átfogó rendszer áll rendelkezésünkre, amelynek 

két alappillére a többfunkciós adatbázis és az integrált munkafolyamat-motor.” 

A megvalósítás 

A megvalósítás könnyen és gyorsan ment. A Baramundi szerveren futó alkalmazás konfigurálása négy nap alatt 

történt meg. Ezzel párhuzamosan zajlott az OmniTracker telepítése, a szükséges adatforrások és rendszerek 

integrációja, illetve az új szoftver testreszabása. 

Michael Fey a megvalósítás rendkívül gördülékeny voltát hangsúlyozta ki. Az OmniTracker incidens-, 

probléma- és változáskezelési moduljait ütemterv szerint telepítették. A telepítés, integrálás és konfigurálás 

időszükséglete 20 ember egynapi munkája volt. A Sanyo Component Europe az OmniTracker és a Baramundi 

kombinálásával a legszigorúbb japán pénzügyi és kereskedelmi törvény (JSOX – Japan’s Financial Instruments 

and Exchange Act) által előírt követelményeket is teljesíti. 

Michael Fey kiemelte: „Számunkra az OmniTracker és a Baramundi ugyanannak a kirakós játéknak a két eleme. 

Míg a Baramundi Management Suite az ügyfelek rendelkezésére álló hardver- és szoftvereszközök erőforrás-

elosztását végzi, addig az OmniTracker a Baramundi által szolgáltatott, az ITIL-nek megfelelő konfigurációs 

elemek formájában érkező információt dolgozza fel. 

Az üzembe helyezés 

2008 júliusa óta a müncheni, a londoni és a párizsi irodákban többszáz ügyfélmenedzsment-folyamatban 

használják a Baramundi és az OmniTracker rendszereket. Michael Fey szerint a két szoftver együttes 

használatából származó előny nyilvánvaló: „Az OmniTrackernek köszönhetően képesek voltunk az ITIL-alapú 

folyamatok zökkenőmentes bevezetésére és az IT-szolgáltatásaink minőségének javítására. Így sokkal 

hatékonyabbá vált az incidensek és változások nyomon követése, és gyorsabbá a hibák okainak lokalizálása. A 

két rendszer alkalmazásával az eddig több ember többnapi munkáját igénylő folyamatok néhány órányira 

rövidültek. A vállalat IT-infrastruktúrája nagyobb hatékonysággal működik, és a felhasználóink is 
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elégedettebbek. Az OmniTracker segítségével jobban ki tudjuk használni az információ-technológia által kínált 

lehetőségeket.” 
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