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KULCSSZAVAK: 

ITIL, nagyvállalati szolgáltatásmenedzsment, eseménymenedzsment, 
incidensmenedzsment, kérésteljesítés, monitorozás, problémamenedzsment, 
ügyfélszolgálat, hozzáférésmenedzsment, változásmenedzsment, kiadásmenedzsment, 
biztonságmenedzsment 
 

ÖSSZEFOGLALÓ: 

A tárgy az ITIL v3 alapján, az informatika, a gazdasági informatika szakos hallgatók számára 

került kidolgozásra. Az átlagosnál hosszabb bevezetésben áttekintésre kerül az ITIL v3 

életciklus, különös tekintettel annak a szolgáltatásstratégia szakaszára. A tananyag 

meghatározó része informatikai vonatkozású abban az értelemben, hogy a gazdasági 

folyamatok és funkciók informatikai eszközökkel történő irányításának elméleti 

infrastruktúráját tárgyalja. Ennek célja pedig az, hogy a legalább 500 számítógéppel 

rendelkező nagyobb vállalatoknál, pénzintézeteknél majdan elhelyezkedő hallgatóink 

korszerű szolgáltatásmenedzsment ismeretekkel rendelkezzenek. Ezen cél hatékonyabb 

elérése érdekében ez a tantárgy biztosítja a hallgatók számára szükséges elméleti 

háttérismereteket az olyan laborfoglalkozások számára, melyek a rendelkezésre álló 

szolgáltatásmenedzsment szoftverek alkalmazásával – például a monitorozás, az 

eszközmenedzsment, a biztonságmenedzsment stb. vonatkozásában – gyakorlati 

ismereteket nyújtanak. Ennek eredményeképpen az ITIL alapú szolgáltatásmenedzsment 

elméleti tárgy és a hozzá kapcsolódó labortárgyak együttesen tartós ismereteket nyújtanak 

ahhoz, hogy azokat a hallgatóink a végzésük utáni munkájuk során eredményesen 

hasznosíthassák. 
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1. A szolgáltatások jelentősége 
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1. A szolgáltatások jelentősége (2) 
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A nemzeti össztermék összetevői 2000-ben 
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1. A szolgáltatások jelentősége (3) 
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USA nemzeti össztermékének alakulása 
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2. A szolgáltatásmenedzselés fejlődése 
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2. A szolgáltatásmenedzselés fejlődése (2) 
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Az ITIL vonatkozásai 
• Élet-életvitel 
• Gazdaság 
• Informatika 
• A fejlődése pedig pont fordított irányú 
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Az ITIL célja 
• Az üzemeltetés pontos leszabályozása eredményeképpen a szolgáltatás 

minőségének javítása  
 

11



2. A szolgáltatás-menedzselés fejlődése (3) 

Szolgáltatásmenedzselési alternatívák 
 

• A más IT-szerviz-menedzsment koncepciók közül a jelentősebb az Enterprise 
Computing Institute könyvtára az IT-menedzsmentről operációs rendszerek és 
alkalmazások számára 

• British Educational Communications and Technology Agency (BECTA) kidolgozta a 
Framework for ICT Technical Support (FITS) című módszertant, mely végső soron 
ITIL alapú 

• A Microsoft szintén ITIL alapon dolgozta ki a kisebb cégek számára ajánlott 
Microsoft Operations Framework módszertant 
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2. A szolgáltatás-menedzselés fejlődése (4) 

Az ITIL előzményei 
 

• 80-as évek eleje: az IBM egy 4-kötetben „Sárga könyvek”-ként adta ki: A 
Management System for Information Systems. A szerzője: Edward A. Van Schaik. 
Ezek az ITIL-könyvek eredeti szabálygyűjteményének a kulcsbemenetét képezték.  

• Amit most ITIL v1-nek hívunk, az „Government Information Technology 
Infrastructure Management Methodology" (GITMM) volt, mely az évek alatt egy 40 
kötetes módszertanra duzzadt. 

• Az ITIL v2-nek az egyik célja az volt, hogy az évek során, evolúciós úton 40 
kötetben megjelent ITIL 1. verziót 8 kötetben egy logikus „állományba” 
csoportosítsa. Ennek még szolgáltatásorientált megközelítése volt. 
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2. A szolgáltatás-menedzselés fejlődése (5) 

Az ITIL v2 nyolc kötete 
 

• 1. Service Delivery  (Szolgáltatásbiztosítás) 
• 2. Service Support (Szolgáltatástámogatás) 
• További kötetek: 
• 3. ICT Infrastructure Management 
• 4. Security Management   
• 5. The Business Perspective  
• 6. Application Management  
• 7. Software Asset Management  
• Implementációs segédlet 
• 8. Planning to Implement Service Management  
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3. Az ITIL v3 szükségessége 
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3. Az ITIL v3 szükségessége (2) 

Miért volt szükség az ITIL v3-ra?  
 

• A szolgáltatás értékteremtő (stratégiai) szerepének előtérbe kerülése (a mérhető 
üzleti értékre való fókuszálás) 

• SLA mint garancia a szolgáltatásminőségre (warranty) 
• A szolgáltatások anyagi (erőforrások) és nem-anyagi jellegű eszközeinek 

(képességek) együttes kezelése 
• Szolgáltatási életciklus: jól értelmezhető keret a szolgáltatásmenedzselés 

szervezéséhez 
• A szervezeti funkciók és a horizontális (együttműködést megvalósító) folyamatok 

egymást kiegészítő szerepe  
• Gyakorlatiasabb „Hogyan csináljuk?” útmutatás 
• A szolgáltatásmenedzsment információigényének egységes rendszerbe foglalása 

(konfigurációmenedzsment-rendszer:CMS) 
• Modellek kiterjedt használata a szolgáltatásoknál és a szolgáltatásmenedzsmentnél 
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3. Az ITIL v3 szükségessége (3) 
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ITIL v3-at az előző verzióktól megkülönböztető jellemzői 
 

• Összefoglalva az eddigi pontokat: 
o az üzletvitel, azaz a business szempontjából rajzolja meg az ITIL keretét  
o az értékteremtés áll a középpontjában 

 az anyagi jellegű erőforrások és  
 a nem anyagi jellegű képességek 

o a tárgyalási kerete az életciklus 
 

www.tankonyvtar.hu 

Az ITIL verziók összefoglalása 
1. 1986–99: szervezeti funkciók  

o 40 db könyv 
o funkciókra építő megközelítés 

2. 1999–2006: horizontális folyamatok 
o 10 folyamat 
o 8 db könyvben írták le 

3. 2007– : szolgáltatási életciklus 
o Nem zárja ki az előző kettő verziót 
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4. ITIL v3 
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4.1 ITIL v3 bevezetés 
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4.1 ITIL v3 bevezetés (2) 

Kétféle tárgyalási megközelítés  
 

• Általános ITIL-oktatás 
o Lineáris (0. kötet) 
o Nem-lineáris (1–5. kötet) 

• Ágazatspecifikus anyagok, nálunk az IT Service management 
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4.1 ITIL v3 bevezetés (3) 

Az életciklus működése: a lineáris folyamat 
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4.1 ITIL v3-bevezetés (4) 

Az életciklus működése: a nem lineáris folyamat  
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4.1 ITIL v3 bevezetés (5) 

Miért szükséges az életciklus?   
 

• Egy „bevált gyakorlat” gyűjtemény összeállítása 
• Lehetővé teszi az üzleti folyamatokkal való integrációt  
• Szolgáltatásmenedzselés a bölcsőtől a sírig  
• A külső, a nyilvános visszacsatolás tükrözése a teljes életciklus fókuszára  
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4.1 ITIL v3 bevezetés (6) 

Az ITIL v3 vezérelve   
 

• Az üzleti értékteremtés, mely lényegében: 
o minőség (megfelelés az írásban megadott elvárásnak) 
o költséghatékonyság (ha nem teljesítjük?) 

• Az igények költséghatékony kielégítése 
• Kinek az elvárása? (játékbolti példa) 

o felhasználó (user) 
o ügyfél (customer) 

• Költséghatékonyság 
o megtakarítás: szűkös lehetőségek 
o újabb terület: 2-3-5-szörös lehetőségek 

• Az üzlet az elsődleges 
o az informatika csak kiszolgálja 
o az informatikusoknak az informatikai technológiai fejlődést követni kell  
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4.2 ITIL v3-életcikus 
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4.2 ITIL v3-életciklus (2) 

Az öt ITIL v3-kötet (életciklus szakaszonként) 
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4.2 ITIL v3-életciklus (3) 

ITIL v3-életciklusszakaszok   
 

• 0. Introduction to the ITIL Service Life Cycle  
• 1. Service Strategy  
• 2. Service Design  
• 3. Service Transition  
• 4. Service Operation  
• 5. Continual Service Improvement 
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4.2 ITIL v3-életciklus (4) 

1. ITIL Szolgáltatásstratégia (ITIL Service Strategy (SS))   
 

• Ez egy olyan modell, ahol a stratégia az ügyfél által kívánt kimenettől függ  
• Az ügyfelek nem terméket vásárolnak, hanem bizonyos igények kielégítését  
• Ez azt jelenti, hogy amit az ügyfelek értékelnek, az sokszor egészen más, mint amit 

a szolgáltató gondol és szállít 
•  A szolgáltatásszállító által kapott visszacsatolás a konkurens erőhatások függvénye  
• Ez az ITIL v3 magja, mely az ITIL és az üzleti élet, azaz a business nézőpontját 

összehangolja 
• A szolgáltatásstratégia segíti a megértést és az üzleti stratégiának az IT-stratégiává 

való fordítását  
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4.2 ITIL v3-életciklus (5) 

Mi a szolgáltatásstratégia?    
 

• Azt jelenti, hogy ne opcionálissá váljunk  
• Az életciklus a szolgáltatásstratégiával kezdődik  
• A szolgáltatásstratégia segíti a vezetőket, hogy megértsék, hogyan fog különbözni a 

szervezetük a konkurens alternatíváktól és ennek megfelelően hogyan elégíti ki 
mind az ügyfeleket, mind pedig az érdekelt feleket 

• Megfelelően elvégezve, az alapvető stratégiai koncepcióknak hatékony és gyakorlati 
beltartalomhoz kell vezetniük – mi is a szervezet célja és hogyan lehet azt elérni  
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4.2 ITIL v3-életciklus (6) 

A szolgáltatás fogalma    
 

• A szolgáltatás a vevők számára egy értéket szállító eszköz,  
• mely, mentesítve őket az azzal kapcsolatos költségektől és kockázatoktól,  
• megkönnyíti a vevők számára kívánatos eredmény elérését.  
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4.2 ITIL v3-életciklus (7) 

Értékteremtés 
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4.2 ITIL v3-életciklus (8) 

Szolgáltatásstratégiára gyakorlati példák    
 

• Amazon.com 
• Mobiltelefon 
• ATM 
• Google  
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4.2 ITIL v3-életciklus (9) 

ITIL-szolgáltatásstratégia-témakörök     
 

• Stratégia és értéktervezés 
• Szerepek és felelősségek 
• A szolgáltatásstratégia tervezése és megvalósítása 
• Az üzleti tervezés és az IT-stratégia kapcsolódása 
• Kihívások, kockázatok és a kritikus sikertényezők  
• Az IT-szolgáltatási megoldástervezés az IT policy és architektúralétrehozási és 

kezelési vezérelveit tartalmazza 
• Itt tárgyaljuk az outsourcing, az insourcing és a co-sourcing kérdéskörét is 
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4.2 ITIL v3-életciklus (10) 

2. ITIL-szolgáltatástervezés fejezetei     
 

• Szolgáltatási életciklus 
• Szerepek és felelősségek 
• Szolgáltatástervezési célok és elemek 
• A megfelelő modell kiválasztása 
• Költségmodell 
• Előnyök és kockázatelemzés 
• A megvalósítás megtervezése 
• Mérés/ellenőrzés 
• Kritikus sikertényezők és kockázatok 
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4.2 ITIL v3-életciklus (11) 

3. Az ITIL-szolgáltatásbevezetés (ITIL Service Transition [ST]) lényege     
 

• a hosszú távú változáskezelés és a verziókkal kapcsolatos gyakorlat  
• egy szolgáltatás leképezése egy konkrét termelési (üzleti) környezetbe 
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ITIL-szolgáltatásbevezetés fejezetei     
 

• Változásmenedzselés (szervezeti és kulturális) 
• Tudásmenedzselés 
• Kockázatelemzés 
• A szolgáltatásbevezetés elvei 
• Életciklus-fokozatok 
• Módszerek, gyakorlatok és eszközök 
• Mérés és ellenőrzés 
• Egyéb bevált módszerek 
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4.2 ITIL v3-életciklus (12) 

4. Az ITIL-szolgáltatásüzemeltetés (ITIL Service Operation [SO]) lényege     
 

• szolgáltatás biztosítása, a szolgáltatás stabilitása 
• a szolgáltatásmenedzselés módja a termelési környezetben 
• mind a napi vonatkozásokban, mind pedig a tűzoltó jellegű munkák során 
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ITIL-szolgáltatásüzemeltetés fejezetei      
 

• Az elvek és az életciklus-fokozatok 
• Folyamatalapok 
• Alkalmazásmenedzsment 
• Infrastruktúramenedzsment 
• Üzemeltetésmenedzsment 
• Kritikus sikertényezők és kockázatok 
• Ellenőrző folyamatok és funkciók 
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4.2 ITIL v3-életciklus (13) 

5. Az ITIL állandó szolgáltatás-fejlesztés (ITIL Continual Service Improvement 
[CSI]) lényege     

 
• az üzleti szolgáltatásmenedzselés fejlesztése 
• a bevezetés utáni szolgáltatástökéletesítés 
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ITIL állandó szolgáltatásfejlesztés fejezetei       
 

• A fejlesztés hajtóerői 
• A CSI elvei 
• Szerepek és felelősségek 
• Előnyök 
• Alkalmazásba vétel 
• Módszerek, elvek és eszközök 
• Egyéb bevált módszerek 
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4.2 ITIL v3-életciklus (14) 

3. Az ITIL-szolgáltatásbevezetés (ITIL Service Transition [ST]) lényege     
 

• Szolgáltatási életciklus 
• Szerepek és felelősségek 
• Szolgáltatástervezési célok és elemek 
• A megfelelő modell kiválasztása 
• Költségmodell 
• Előnyök és kockázatelemzés 
• A megvalósítás megtervezése 
• Mérés/ellenőrzés 
• Kritikus sikertényezők és kockázatok 
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5. Az ITIL-környezet 
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5. Az ITIL-környezet (2) 

Az ISO/IEC 20000 és az ITIL       
 

• ISO/IEC 20000  
• ITIL 
Az ITIL egy olyan ismerethalmaz, mely az ISO/IEC 20000 szabvány elérése 
vonatkozásában hasznos 
• Kronológia 
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Az ITIL-könyvtár összetevői  
 

• ITIL-mag (ITIL Core) 
• ITIL-kiegészítő iránymutatás (ITIL Complementary Guidance) 
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5. Az ITIL-környezet (3) 

ITIL-mag (ITIL Core) 
 

• 0. Introduction to the ITIL Service Life Cycle  
• 1. Service Strategy  
• 2. Service Design  
• 3. Service Transition  
• 4. Service Operation  
• 5. Continual Service Improvement 
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5. Az ITIL környezet (4) 

ITIL-kiegészítő iránymutatás (ITIL Complementary Guidance)       
 

• az ágazat,  
• a szervezeti forma,  
• szervezeti stratégia, 
• a működési modell és 
• a technológiai architektúra tekintetében specifikus vonatkozásokban  

 
 
 
 

 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 42



6. Oktatás 
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6. Oktatás (2) 

Aktuális tematika     
 

• 2008. február – fakultatív tárgy a BSc-n: 
o ITIL a leendő informatikai vezetőknek és a leendő vállalkozóknak 
o A központi kérdés a pénz 

• 2008. szeptember: fakultatív tárgy a BSc-n: 
o a jövő nagyvállalati szoftverüzemeltetői részére 
o labortárgyaink háttéranyagaként  

• 2009. február: az MSc kötelező tárgy a szolgáltatásmenedzsment szakirányon 
o az utóbbi tematikával 

• 2010. február: a BSc kötelező tárgy a szolgáltatásmenedzsment szakirányon 
o szintén az utóbbi tematikával 
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6. Oktatás (3) 

Az oktatási tematika és kronológia      
 

• Előadások 
o általános bevezetés, az ITIL aktualitása 
o a bevált gyakorlat, a szolgáltatás és a szolgáltatásmenedzselés fogalma  
o a szolgáltatási életciklus és a szolgáltatásstratégia 
o funkciók és folyamatok (ezek közül a gyakrabban megvalósítottakat  

részletesen tárgyaljuk) 
• Laborok 

o Jogosultságok kezelése 
o Tranzakciók idejének mérése (IBM Tivoli Composite Application Manager for 

Response Time Tracking) 
o SLA-metrika és -mérés 
o Informatikai biztonság (IBM Tivoli Security Operation Manager) 
o IBM Tivoli Unified Process (ITUP) vagy IBM Tivoli Asset Management for IT 
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6. Oktatás (4) 

Számonkérés      
 

• Elfogadott féléves feladat 
o kétfős csoportban 
o valamilyen ITIL-folyamat konkrét megtervezése 

• A félév végén zh az elméleti kérdésekből 
o ennek alapján keletkezik a jegy 
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ITIL v3 tanfolyami díj 
 

• 2008. január, a HP-nál 238.800 forint 3 napért (péntek, szombat, vasárnap) 
• 2008. március, az IQSoft-nál 4 nap 230.000 forint (havi 1-2 tanfolyamot hirdetnek 

meg) 
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Broczkó Péter 

 
  

 ITIL 
Általános fogalmak  
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1. Az ITIL aktualitása 
2. A szolgáltatásmenedzsment mint gyakorlat 

2.1 A bevált gyakorlat koncepciója 
2.2 A szolgáltatás koncepciója  
2.3 A szolgáltatásmenedzsment koncepciója 

 

Tartalom 
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1. Az ITIL aktualitása 
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1. Az ITIL aktualitása (2) 

Ronald Coase: „Egy cég sikerességét a tranzakciós költségek határozzák meg” 
 

• Tranzakciós költségek: 
o Közvetlen költségek 
o Közvetett költségek 

• Mihelyt az általános feltételek megváltoznak, a cég meghatározó döntése, hogy 
valamit 
o előállítson,  
o vásároljon vagy  
o béreljen. 

• 1937-ben Nobel-díj 
 

 

Az ITIL célja 
 

• Az üzemeltetés pontos leszabályozásának eredményeképpen a szolgáltatás 
minőségének javítása  
 50
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1. Az ITIL aktualitása (3) 

Napjaink: gyors változás 
 

• a változás okai  
o internet 
o az olcsó számítástechnika 
o a mindenütt jelen lévő hálózat 
o a nyitott platformok 
o a globalizálódás ereje 

• következmény: a tranzakciós költségek drámaian megváltoztak 
 

 

 

A gyors változás eredménye 
 

• rugalmasabb, dinamikusabb szolgáltatások 
• ennek következménye: a szolgáltatásgazdaság nagymértékű növekedése 

51



© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 

1. Az ITIL aktualitása (4) 

Az előző oldalról: „Rugalmasabb, dinamikusabb szolgáltatások”: 
 

• új piacok megjelenése 
• földrajzi kiterjedés 
• a fizikai üzleti kapcsolatok száma mérséklődik 
• a tudás széttagolt 
• a termelőkapacitás széttagolt 
• a termelőkapacitás rugalmassá válik 
• bérelhetjük, amit korábban meg kellett venni 
• egy szolgáltatás nyújtásához sok szolgáltatás inputjára van szükség 
• fogyasztási szolgáltatások 
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1. Az ITIL aktualitása (5) 

Fogyasztási szolgáltatások 
 

• az egy főre eső jövedelem 
• a szociális szolgáltatások iránti kereslet 
• a közszféra méretének és szerepének a kiterjedése 
• a munkakörnyezet komplexitásának növekedése 
• a szakosodás (a munkamegosztás) növekedése -> igény a tanfolyamokra 
• a kereskedelmi korlátok fellazulása 

 

 

Ismételten mindennek a következménye 
 

• a szolgáltatásgazdaság nagymértékű növekedése 

Példák 
 

• Oracle 3. szintű támogatás, globálisan, off-shore-ban 
• Elitkórház New Yorkban  
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1. Az ITIL aktualitása (6) 

Az információs technológiák szerepe 
 

• Az információs technológiák lehetővé teszik 
o a javak és a szolgáltatások egyre növekvő számát, 
o kiterjesztik azokat és  
o beépülnek azokba. 
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2. A szolgáltatásmenedzsment mint gyakorlat 
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2. Szolgáltatásmenedzsment mint gyakorlat (2) 

A szolgáltatásmenedzsment mint gyakorlat: a címben lévő 3 db kifejezést 
tárgyaljuk meg, nevezetesen:  

 
• A bevált gyakorlat koncepciója 
• A szolgáltatás koncepciója 
• A szolgáltatásmenedzsment koncepciója 
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2.1 A bevált gyakorlat koncepciója 
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2.1 A bevált gyakorlat koncepciója (2) 
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2.1 A bevált gyakorlat koncepciója (3) 

Probléma 
 

• A szervezetek folyamatosan küzdenek az életben maradásért 
• szolgáltatók 
• ügyfelek 
• állami és non-profit szervezetek 

 

Kezelése 
• A konkurencia vizsgálata – hiányosságaink felszámolása 
• A bevált gyakorlat bevonása, mely lehet 

o saját tulajdonú, vagy 
o nyilvános keretrendszerek, szabványok 
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2.1 A bevált gyakorlat koncepciója (4) 

Saját tulajdonú bevált gyakorlat 
 

• mélyen beépül a szervezetbe 
• hallgatólagos ismeret 
• helyi kontextusra épül 
• elvárt a megtérülés 

 

Nyilvános keretrendszerek, szabványok 
 

• sokfelé kipróbálták 
• nyilvánosan elérhető 
• jól le van dokumentálva 
• oktatják, vizsgázni lehet belőle 
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2.1 A bevált gyakorlat koncepciója (4) 

Saját, vagy nyilvános bevált gyakorlat? 
• a nyilvános ignorálása? 
• szervezetközi koordináció 
• helyette: a kettő hierarchiája 
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2.1 A bevált gyakorlat koncepciója (6) 

Egy termékszállító alapvető értékelési szempontjai (példa) 
 

• „az adott tevékenység folytatására vonatkozó engedély megléte (amennyiben ezt a 
törvény előírja); 

• hosszú távú együttműködési tapasztalatok; 
• a szállítandó termék minősége és ára; 
• nem fordult elő a szállítási határidő be nem tartása és a termék-nomenklatúrára 

vonatkozó követelmények be nem tartása; 
• pozitív hozzáállás a termékminőséggel kapcsolatos és a szerződés egyéb feltételeire 

vonatkozó reklamációkra; 
• bevezetett minőség-ellenőrzési rendszer megléte; 
• a szállító területi elhelyezkedése, 
• ezek közül az alapvető a „szállítandó termék minősége és ára” pont  
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2.2 A szolgáltatás koncepciója 
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2.2 A szolgáltatás koncepciója (2) 
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2.2 A szolgáltatás koncepciója (3) 

A szolgáltatás fogalma: a szolgáltatás   
 

• a vevők számára egy értéket szállító eszköz,  
• mely mentesítve őket az azzal kapcsolatos költségektől és kockázatoktól,  
• megkönnyíti a vevők számára kívánatos kimenet elérését 

 
 

 

 

Általános értelemben: a szolgáltatások a vevők számára kívánatos kimenetek 
elérését segítik elő. Hogyan?    

 
• a feladat közvetlen végrehajtásával és/vagy  
• a teljesítmény kiterjesztésével és/vagy  
• a körülmények korlátozó hatásának mérséklésével 
• az eredmény a kívánt kimenet lehetőségének növelése  
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2.2 A szolgáltatás koncepciója (4) 

A szolgáltatások jellemzői    
 

• maguk a szolgáltatások a komplexitás,  
• a költségek,  
• a rugalmasság és  
• a változatosság egy széles skáláján mozognak   

 
 

 

 

Az alkalmazott mix    
 

• hatékony,  
• gazdaságos, 
• vagy egy adott esetben egyszerűen hasznos 
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2.2 A szolgáltatás koncepciója (5) 

Általános szolgáltatási példa:    
 

 

Informatikai szolgáltatási példa: tárhelybérlet esetén     
 

• a megrendelő feladatai 
• a szolgáltató feladatai 

 
 
 

 

67



© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 

2.3 A szolgáltatásmenedzsment koncepciója 
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2.3. A szolgáltatásmenedzsment koncepciója (2) 

A  szolgáltatásmenedzsment koncepciója 
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2.3 A szolgáltatásmenedzsment koncepciója (3) 

A szolgáltatásmenedzsment fogalma    
 

• A szolgáltatásmenedzsment szakosított szervezeti képességek készlete, mely a 
ügyfelek számára szolgáltatás formájában értéket szállít 

•  képességek-funkciók és folyamatok formájában  
 
 

 

 

A képességek mit képviselnek?    
 

• A képességek a szolgáltatószervezet 
o cselekvési kapacitását,  
o kompetenciáját és  
o az iránta tanúsított bizalmat képviselik 
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2.3 A szolgáltatásmenedzsment koncepciója (4) 

A szolgáltatásmenedzsment fejlődése    
 

• a hagyományos szolgáltatóágazatokból ered 
• gyakorlata  az informatikából származik 
• növekvő igény rá: 

o üzleti problémák megoldása 
o megosztott szolgáltatások 

• Ez a szolgáltatásmenedzselés gyakorlatához és ugyanakkor a nagyobb kihíváshoz is 
hozzájárult  
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2.3 A szolgáltatásmenedzsment koncepciója (5) 

A szolgáltatásmenedzsment sajátosságai     
 
 

• A szolgáltatásmenedzsment megkülönböztető jegyei a többi értéktermelő 
rendszertől 

•  a szolgáltatási folyamatok kimenetének és a közbenső termékének a 
megfoghatatlan jellege:  
o nehéz mérni,  
o nehéz ellenőrizni 
o nehéz validálni vagy 
o nehéz bizonyítani  

• közvetlen kapcsolódás szolgáltató és ügyfél között 
• a konzisztens minőség igénye 
• a megfelelő kapacitás biztosításának igénye 
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Broczkó Péter 

 
  

 ITIL 
Életciklus és szolgáltatásstratégia  
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1. Az ITILv3-életciklus 
2. A szolgáltatásstratégia 

2.1 Alapvető koncepciók 
2.2 Folyamatok és tevékenységek  
2.3 Módszerek, technikák, eszközök 

 

Tartalom 
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1. Az ITIL v3-életciklus 
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1. Az ITIL v3-életciklus (2) 

© Broczkó Péter, ÓE NIK 

Az életciklus és struktúrája kapcsolata 
 

• életciklus 
• struktúra 
• folyamatok 
• a struktúra leírja, hogyan vannak a dolgok összekapcsolva,  
• a folyamatok pedig azt írják le, hogyan változnak a dolgok 
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1. Az ITIL v3-életciklus (3) 

© Broczkó Péter, ÓE NIK 

A változás eredményessége 
 

• A szolgáltatásmenedzselés struktúrájának megváltoztatása eredményesebb lehet, 
mint az egyes, diszkrét események irányítása 
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1. Az ITIL v3-életciklus (4) 

© Broczkó Péter, ÓE NIK 

A problémák gyakori forrása 
 

• A mai problémákat sokszor a tegnapi megoldások generálják  
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1. Az ITIL v3-életciklus (5) 
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Teljesítményváltozás 
 

• A teljesítmény alakulása különféle szolgáltatásmenedzsment-struktúrák esetén 
• Eseményorientált: normál eloszlás, s rövid ideig túllép az SLA-n 
• Rendszerorientált: egyenletes, az SLA-val megegyező szinten 
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2. Szolgáltatásstratégia 
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2. Szolgáltatásstratégia (2) 

A szolgáltatási életciklus kölcsönhatásai    
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2. Szolgáltatásstratégia (3) 

A szolgáltatási életciklus szakaszai    
 

• Szolgáltatásstratégia 
• Szolgáltatástervezés 
• Szolgáltatásbevezetés 
• Szolgáltatásüzemeltetés 
• Állandó szolgáltatásfejlesztés  
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A tárgyalás jellege    
 

• bevezetésképpen, a jelen előadás hátralévő részében áttekintjük az általános 
értelmezésű szolgáltatásstratégiát 

• a következő előadásban megnézzük a funkció és a folyamat általános értelmezését 
• a többi előadásban pedig részletesen tárgyaljuk egy funkció és több folyamat 

informatikai vonatkozásait 
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2. Szolgáltatásstratégia (4) 

Szolgáltatásstratégia   
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Küldetése   
• stratégiai előny elérése és fenntartása érdekében történő kapacitásfejlesztés 
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2.1 Alapvető koncepciók 
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2.1 Alapvető koncepciók (2) 

© Broczkó Péter, ÓE NIK 

Alapvető koncepciók 
 

• A négy „P” 
• A funkcionalitás és a garancia 
• Értékhálózat  
• Erőforrások és képességek 
• A szolgáltatók típusai 
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2.1 Alapvető koncepciók (3) 
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A négy „P” 
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2.1 Alapvető koncepciók (4) 
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A funkcionalitás és a garancia 
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2.1 Alapvető koncepciók (5) 

Értékhálózat   
 

• megfogható, mind pedig 
• megfoghatatlan értékek teremtése 
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2.1 Alapvető koncepciók (6) 

A szolgáltatók típusai   
 

• I. típus: Belső szolgáltató 
• II. típus: Megosztott szolgáltató 
• III. típus: Külső szolgáltató  
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2.1 Alapvető koncepciók (7) 

Szolgáltatási portfólió (service portfolio)   
 

• A szolgáltatási portfólió a szolgáltató lehetőségét és készségét fejezi ki arra, hogy az 
ügyfeleket és a piaci teret szolgálja.  
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2.1 Alapvető koncepciók (8) 

A szolgáltatási portfólió kronológiája   
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2.2 Folyamatok és tevékenységek 
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2.2 Folyamatok és tevékenységek (2) 

Folyamatok 
 

• Pénzügyi menedzsment 
• Igénymenedzsment 
• Szolgáltatásportfólió-menedzsment 
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Tevékenységek    
 

• A piac meghatározása 
• Az ajánlat kifejlesztése  
• A stratégiai eszközök kifejlesztése  
• A végrehajtásra való felkészülés  
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2.2 Folyamatok és tevékenységek (3) 

Az ajánlat kifejlesztése   
 

• Mit kíván a piac? 
• Milyen szolgáltatásokat kell ajánlanunk és kinek? 
• Tudunk-e valamilyen unikálisat, egyedit kínálni a piacnak? 
• Hogyan különböztetjük meg magunkat a konkurens alternatíváktól? 
• Hogyan fogunk mi igazából értéket teremteni a vásárlóink számára? 
• Hogyan fogunk mi értéket biztosítani az érdekelt felek számára? 
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2.3 Szervezet 
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2.3 Szervezet (2) 

Szervezetfejlesztés     
 

• A centralizáláson és a decentralizáláson belül a fejlesztés lépcsőfokai: 
o 1. szakasz: Hálózat 
o 2. szakasz: Direktíva 
o 3. szakasz: Delegálás 
o 4. szakasz: Koordinálás 
o 5. szakasz: Együttműködés (Collaboration)   
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Kiszervezés    
 

• Belső kiszervezés 
• Hagyományos kiszervezés 
• Többpartneres (Multi-vendor) kiszervezés 

o Eredeti (Prime)  
o Konzorcium  
o Szelektív kiszervezés  
o Együttes ellátás (Co-Sourcing)  
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2.4 Módszerek, technikák és eszközök 
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2.3 Módszerek, technikák és eszközök (2) 

A szolgáltatásstratégia eszközei    
 

• Szimuláció – Pl. System Dinamics 
• Analitikus modellezés – Pl. Six Sigma, a PMBOK és a PRINCE2 gyakorlata  az 

informatikából származik 
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A beruházási érték kvantifikálási technikái    
 

• Üzleti eset 
• Program előtti beruházásmegtérülés (Return on Investment, ROI) 
• Program utáni beruházásmegtérülés 
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2.3 Módszerek, technikák és eszközök (3) 

Megvalósítás és üzemeltetés 
 

• Kihívások és lehetőségek 
• Kockázatok 
• Megvalósítási alapelvek 
• A következőkben ezeket a pontokat egyenként tárgyaljuk 
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Kihívások és lehetőségek     
 

• komplexitás  
• koordinálás és ellenőrzés 
• előre megszolgált érték – Total Cost of Utilization (TCU)  
• a mérés hatékonysága 
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2.3 Módszerek, technikák és eszközök (4) 

A kockázat fogalma 
 

• a kockázat a kimenet bizonytalansága, illetve más szavakkal,  
o pozitív lehetőség, vagy  
o negatív fenyegetés. 
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Kockázattípusok     
 

• szerződési kockázatok 
• tervezési kockázatok 
• üzemeltetési kockázatok 
• piaci kockázatok 

 
 

100



2.3 Módszerek, technikák és eszközök (5) 

Megvalósítási alapelvek     
 
 

• Multidiszciplináris megközelítés 
o az informatika ismerete 
o robusztus ismerethalmaz igénye 

• A szervezetek kategóriái 
o konvencionális szervezetek 
o újító jellegű szervezetek  
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Broczkó Péter 

 

 ITIL 
Funkciók és folyamatok  
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1. Funkció 
2. Folyamat 
 

Tartalom 
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1. Funkció 
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1. Funkció (2) 

© Broczkó Péter, 
Ó   

Fogalma 
 

• az emberek egy kisebb vagy nagyobb csoportja, valamint  
• az általuk egy vagy több folyamat vagy tevékenység gondozására használt eszközök 

 
 

www.tankonyvta
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2. Folyamat 
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2. Folyamat (2) 

Fogalma    
 
 

• Meghatározott cél végrehajtására tervezett tevékenységek strukturált halmaza  
 

 

© Broczkó Péter, 
Ó   

www.tankonyvta
 

Általános folyamatelemek 
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2. Folyamat (3) 

Felelősségek    
 

• Szolgáltatástervezés 
o folyamattervező 

• Szolgáltatásüzemelés 
• folyamattulajdonos  

o folyamatmenedzser  
o folyamatüzemeltetők 

 

© Broczkó Péter, 
Ó   

www.tankonyvta
 

A folyamatok leírási formái 
 

• eljárás: 
o egy tevékenység vagy folyamat gondozásának egy specifikált, meghatározott 

módja   
• munkautasítás 

o azt határozza meg, hogy az eljárásban lévő egy vagy több tevékenységet 
hogyan kell részleteiben végrehajtani  
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2. Folyamat (4) 

Szervezeten belül definiálandók     
 

• Szerepek 
o egy személyhez vagy egy teamhez rendelt felelősségek, tevékenységek és 

jogosultságok halmaza   
• Pozíciók 

o hagyományos értelemben: egy meghatározott személyhez hozzárendelt 
feladatokként és felelősségekként ismerik el  

o Ma: az egyének és a szerepek relációja N:N, azaz több a többhöz  
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A folyamatok leírási formái 
 

• eljárás: 
o egy tevékenység vagy folyamat gondozásának egy specifikált, meghatározott 

módja   
• munkautasítás 

o azt határozza meg, hogy az eljárásban lévő egy vagy több tevékenységet 
hogyan kell részleteiben végrehajtani  
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2. Folyamat (5) 

A szervezet legfőbb „gépezete”, a négy „p”     
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2. Folyamat (6) 

A kommunikáció formális struktúrái      
 

• Jelentés  
• Megbeszélések (meetings)  
• Online eszközök  
• Hirdetőtáblák  
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Fogalmak definíciói 
 

• Folyamat   
o a tevékenységek egy olyan strukturált halmaza, melyeket meghatározott cél 

teljesítésére, elérésére terveztek  
• Projekt  

o ideiglenes szervezet, mely meghatározott cél elérésre szolgál  
• Program  

o egy sor projektből és tevékenységből áll  
• Portfólió 

o projektek és/vagy programok halmaza   
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Broczkó Péter 

 
2010  

 ITIL 
Eseménymenedzsment  
(event management) 
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1. Bevezető fogalmak 
2. Az eseménymenedzsment folyamata   

2.1 Az eseménymenedzsment-folyamat egyes lépései 
2.2 Az eseménymenedzsment-folyamat környezete  

  
 
 

Tartalom 
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1. Bevezető fogalmak 
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1. Bevezető fogalmak (2) 

Bemenet/Kimenet      
 

• Forrásorientált definíció:  
o Az esemény egy állapotváltozás, melynek tipikus eseteit azok a jelzések 

képviselik, melyeket informatikai szolgáltatások, konfigurációelemek vagy 
megfigyelőeszközök (monitoring tools) hoznak létre. 

•  Célorientált definíció:  
o Az esemény (event) egy olyan kimutatható vagy felismerhető történés, amely 

jelentőséggel bír az informatikai infrastruktúra menedzsmentje vagy az 
informatikai szolgáltatásbiztosítás számára. 
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Az események osztályozása  
 

• a normál működést jelző események (informational)  
• az abnormális műveletet jelző események (exception) 
• szokatlan, de nem kivételes műveletet jelző események (warning)  
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1. Bevezető fogalmak (3) 

Az eseménymenedzsment célja      
 

• 1. definíció: a szolgáltatásteljesítmény és -rendelkezésre állás (availability) 
monitorozása számára egy alap biztosítása 

• 2. definíció:  
o az események észlelése 
o azok elemzése és 
o a helyes menedzsmentválasz meghatározása. 

• 3. definíció:  
o A tényleges szolgáltatásüzemeltetés függ az infrastruktúra állapotától. Ezért 

fontos annak észlelése, hogy észleljük a normál vagy az elvárt üzemtől való 
eltérést. 
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1. Bevezető fogalmak (4) 

Az eseménymenedzsment hatóköre      
 

• az eseményeket a teljes életciklusukon keresztül kezeli 
• bármely aspektusban alkalmazható 

o konfigurációs elemek (CI) 
o környezeti feltételek 
o Szoftverlicenc-monitorozás 
o biztonság 
o normál tevékenység 

• az IT-üzemeltetés egyik fő tevékenysége  
• IBM Tivoli Composite Application Manager for Response Time Tracking  
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2. Az eseménymenedzsment folyamata 
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2. Az eseménymenedzsment folyamata (2) 

Az eseménymenedzsment folyamata    
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2.1 Az eseménymenedzsment-folyamat egyes 
lépései  
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2.1 Az eseménymenedzsment-folyamat egyes lépései (2) 

Az eseménymenedzsment-folyamat egyes lépései a következők:      
 

• Az esemény bekövetkezése (event occurrence) – mivel minden pillanatban rengeteg 
esemény történik, nagyon fontos annak megértése és meghatározása, hogy mely 
események azok, amelyeket érdemes megfigyelni és rögzíteni  
 

• Az esemény közlése (event notification) – a konfigurációelemek többségét úgy 
tervezik, hogy képesek legyenek megfelelő információt adni önmagukról. Ez 
kétféleképpen történhet:  
o aktív monitorozó eszköz: egy erre a célra fejlesztett menedzsmenteszköz 

(management tool) szondázza (polling) a fontosabb komponenselemeket és 
gyűjti be az információt, vagy pedig úgy 

o passzív monitorozó eszköz: észleli a – bizonyos feltételek bekövetkezése 
esetén – maga a konfigurációelem által generált jelzést  

 
• Az esemény észlelése (event detection) – egy menedzsmenteszköz, vagy a saját 

rendszeren futó ügynök (agent) észlel egy eseményriportot és elolvassa, értelmezi 
azt.   
 

• Az esemény szűrése (event filtering) – döntés arról, hogy az eseményt továbbítják-
e a menedzsment eszközhöz, vagy pedig ignorálják azt 
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2.1 Az eseménymenedzsment-folyamat egyes lépései (3) 

Az eseménymenedzsment-folyamat egyes lépései a következők: (folytatás)    
 

• Az eseményosztályozási rendszer kialakítása (event classification) – legalábbis a 
következő kategóriák alkalmazása javasolható:  
o tájékoztató jellegű (informative), mely nem igényel beavatkozást, például egy 

felhasználó bejelentkezett egy alkalmazásba. Ezt tipikusan rögzítik a rendszer 
vagy a szolgáltatás naplóállományába, majd bizonyos időközönként lementik. 

o rendellenesség (exception), amikor egy szolgáltatás vagy egy eszköz 
rendellenesen viselkedik, és nem felel meg az OLA-nak vagy az SLA-nak 
(például váratlanul leállt egy szerver, vagy a hálózat egy része nem elérhető). 

o szokatlan, de nem kivételes műveletet jelző események (warning) – ez egy 
jelzést szolgáltathat arra nézve, hogy a helyzet kicsivel nagyobb felügyeletet 
igényel. Például a szervermemória kihasználása 5%-kal megközelíti a 
legmagasabb elfogadható szintjét. 

 
• Az esemény értékelése (event correlation) – az esemény fontosságának és az 

esetlegesen szükséges intézkedésnek a meghatározása. 
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2.1 Az eseménymenedzsment-folyamat egyes lépései (4) 

Az eseménymenedzsment-folyamat egyes lépései a következők: (folytatás)     
 

• Kiváltó mechanizmus (trigger) – ha megvan a felismert esemény, megfelelő 
válaszintézkedésre van szükség. A „trigger” a válaszintézkedési lehetőségek 
(response options) közül a konkrét válaszintézkedés kiváltását kezdeményező 
mechanizmus, lehetséges fajtái: 
o események naplózása 
o automatikus válaszok 
o riasztás és emberi beavatkozás: a riasztás (alert) egy személy vagy team 

közbelépését igényli annak érdekében, hogy meghatározott intézkedést 
valósítsanak meg (ezzel megelőzve egy rendellenességet), sok esetben 
meghatározott időn belül vagy egy adott berendezésre vonatkozóan (például 
egy festékkazetta cseréje a nyomtatóban, amennyiben a festék szintje 
alacsony) 

o incidens trigger: az incidensmenedzsment rendszerben generál egy rekordot, s 
ily módon kezdeményez egy incidensmenedzsment-folyamatot 

o összekapcsolás (link) egy már meglévő problémarekorddal 
o változáskérelem (RFC) 
o a szkriptek egy meghatározott tevékenységet hajtanak végre, például újra 

bootolják a rendszert 
o az adatbázis triggerek például meghatározott esetben egyes felhasználóknak 

megtiltja, hogy egy adatbázis egyes mezőit elérjék, vagy az írási, illetve a 
törlési funkciót letiltják 
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2.1 Az eseménymenedzsment folyamat egyes lépései (5) 

Az eseménymenedzsment-folyamat egyes lépései a következők: (folytatás)    
 

• Az intézkedések áttekintése (review actions) – minden nap események ezrei 
generálódnak, ami lehetetlenné teszi, hogy minden egyes eseményt hivatalosan, 
formálisan elemezzünk. Ugyanakkor minden fontosabb eseményt vagy kivételt meg 
kell vizsgálni abból a szempontból, hogy megfelelően lettek-e besorolva és kezelve 
Sok esetben ez automatikusan történhet. 
 

• Az esemény zárása (close event) – bár az események többsége nem „nyitott” vagy 
„zárt”, egyes nagyfontosságú eseményekre mégis értelmezik ezt a fogalmat, vagyis 
nyitva maradnak mindaddig, amíg a megfelelő válaszintézkedés nem történt meg 
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2.2 Az eseménymenedzsment-folyamat 
környezete  
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2. Az eseménymenedzsment folyamata és környezete (2) 

Interfészek    
 

• Bármilyen típusú megjelenés kiválthatja az eseménymenedzsmentet. A 
kulcsfontosságú annak meghatározása, hogy mely események fontosak és 
intézkedést igénylőek. A kiváltó mechanizmusok (triggerek) a következőket 
foglalhatják magukban:  
o a konfigurációs elem (CI) – a teljesítmény minden szintjén beállított 

kivételeket (exceptions), melyeket a tervezési specifikációkban, az 
üzemeltetési megállapodásban (Operational Level Agreement – OLA) vagy 
pedig a szabványos feldolgozási folyamatokban állítanak be 

o állapotváltozások – melyek eszköz- vagy adatbázisrekordban fordulhatnak elő 
o felhasználó – egy alkalmazás vagy egy adatbázis felhasználó általi elérése. 
o automatizált – egy automatizált task vagy job befejeződése 
o üzleti folyamat – az üzleti folyamatban beállított kivételek, melyeket az 

eseménymenedzsmentben állítanak be. 
• Az eseménymenedzsment bármely, monitorozást vagy felügyeletet igénylő 

folyamathoz rendelkezhet interfésszel.  
o A legfontosabbak az incidens, a probléma és a változásmenedzselés.  
o Ezen kívül a konfigurációmenedzselés is alkalmazhatja az eseményeket az 

infrastruktúrában lévő valamelyik komponensegyed aktuális állapotának 
meghatározására. Az események gazdag információforrást jelentenek a 
tudásmenedzsment-rendszerek számára.  

•   
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2. Az eseménymenedzsment folyamata és környezete (3) 

Metrika 
 

• A metrikára minden mérési periódusnál szükség van az eseménymenedzsment-
folyamat eredményességének és hatékonyságának vizsgálatához, például 
o az események kategóriánkénti száma 
o az események jelentőség szerinti száma 
o az emberi beavatkozást igénylő események száma és jelentősége, továbbá 

annak jelzése, hogy az emberi beavatkozás megtörtént-e 
o az incidenst vagy változást eredményező események száma és százaléka 
o az egyes eseménytípusoknak a platformonkénti vagy alkalmazásonkénti száma 

és százaléka. 
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2. Az eseménymenedzsment folyamata és környezete (4) 

Bemenet/Kimenet      
 

• Bemenet 
o eseményértesítés  

• Kimenet 
o eseményrekord – naplóbejegyzés 
o automatikus válasz 
o riasztás és emberi beavatkozás  
o incidensrekord 
o problémarekord  

• Request for Change 
• egyéb válaszintézkedések (szkript, adatbázis-triggerek hatása)  
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Alkalmazás – fontosabb kockázatok 
 

• a megfelelő pénzforrások előteremthetősége  
• a megfelelő szűrési szint kialakítása  
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2. Az eseménymenedzsment folyamata és környezete (5) 

Az eseménymenedzsment tervezése      
 

• Eddig alapvetően a szolgáltatásüzemeltetéssel foglalkoztunk. Most a 
szolgáltatástervezési szakasznak az eseménymenedzsmentre vonatkozó feladataira 
térünk ki.  
 

• Az eseménymenedzsment az alapja a szolgáltatásteljesítmény és rendelkezésre 
állás (availability) monitorozásának. Emiatt kell a rendelkezésre állási és a 
kapacitásmenedzsmentnek specifikálni és megállapodni a pontos monitorozócélok és 
mechanizmusok vonatkozásában. Ezekre a célokra különféle eszközök szolgálnak: 

• eszközök – azt határozzák meg, hogyan lehet a legjobban monitorozni az IT-
infrastruktúrát és az IT-szolgáltatásokat, és kialakítja az ehhez szükséges tervet, 
ami meghatározza: 
o mit kell monitorozni 
o milyen monitorozási típusra van szükség (aktív, vagy passzív, teljesítmény, 

vagy kimenet) 
o mikor kell a monitorozásnak eseményt generálnia 
o milyen információtípust kell kommunikálni 
o ki lesz a hallgatóság 
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2. Az eseménymenedzsment folyamata és környezete (6) 

Az eseménymenedzsment tervezése (folytatás)    
 

• A megtervezett mechanizmusnak tartalmaznia kell 
o hogyan generálódnak az események 
o a komponenselem rendelkezik-e már eseménygenerálással 
o milyen adatot fognak használni az eseményrekord továbbítására 
o az események automatikusan generálódnak, vagy azokat szondázni kell 

(polling) 
o hol fogják az eseményeket naplózni és tárolni 

• Hibaüzenetek – minden komponens esetében fontosak (hardver, szoftver, hálózat 
stb.). Minden szoftveralkalmazást úgy kell tervezni, hogy az támogassa az 
eseménymenedzsmentet. Pl. világosan megfogalmazott hibaüzenetek vagy 
hibakódok, melyek egyértelműen megmutatják, hogy mi a hiba, hol jelent az meg, 
és lehetőleg a hiba okára is rámutatnak. 

• Eseményészlelési és riasztási mechanizmus – a jó tervnek a következőket kell 
tartalmaznia: 
o az adott szolgáltatás szolgáltatási szint követelményeinek részletes ismerete, 

amit az egyes komponenselemek szolgálnak 
o ki fogja támogatni a komponenselemeket 
o a komponenselemek esetében a normális és az abnormális állapotuk ismerete 
o azon információk ismerete, melyek segíthetnek egy komponenselem 

problémáinak meghatározásában.  
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2. Az eseménymenedzsment folyamata és környezete (7) 

Szerepek 
 

• Eddig alapvetően a szolgáltatásüzemeltetéssel foglalkoztunk. Most két másik 
szakaszra is kitérünk.  
 

• A műszaki és alkalmazási menedzsment teamjei sokféle fontos szerepet töltenek 
be:  
o A szolgáltatástervezés során ezek a teamek fogják felszerszámozni a 

szolgáltatást, osztályozni az eseményeket, korrelációs motorokat alakítanak ki, 
és definiálják az összes automatikus választ.  

o A szolgáltatásbevezetés során ezek a teamek tesztelik a szolgáltatást: az 
összes esemény generálása megfelelően történik és a definiált válaszok szintén 
alkalmasak. 

o A szolgáltatásüzemeltetés során a IT-üzemeltetés tipikusan önálló egység. Az 
operátorok feladata az eseménymonitorozás, és az azokra adandó megfelelő 
válasz, vagy annak biztosítása, hogy megfelelőképpen generálódjon egy 
incidens. 
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2. Az eseménymenedzsment folyamata és környezete (8) 

Összefoglalás – Az üzletnek szolgáltatott érték 
 

• Az eseménymenedzsment az üzlet számára közvetve szállít értéket.  
• A mechanizmusai lehetővé teszik, hogy az incidenseket korán felfedezzék.  

o Az esetek többségében az incidens hamarabb felfedezhető és hozzárendelhető 
a megfelelő csoporthoz, mielőtt még az aktuális szolgáltatás kiesne. 

• Az eseménymenedzsment lehetővé teszi, hogy bizonyos automatizált eseményeket 
a kivételek szerint monitorozzunk – ami kiküszöböli a drága és erőforrás-igényes 
real-time monitorozást, s ugyanakkor csökkenti az állásidőt.  

• Más szolgáltatásmenedzsment folyamatba integrálva (például a rendelkezésre állási 
(availability) vagy a kapacitásmenedzsment, az eseménymenedzsment jelezheti az 
állapotváltozást vagy a kivételeket, ami lehetővé teszi, hogy a megfelelő személy 
vagy team idejében reagáljon, s így ez javítja a folyamat teljesítményét. Ennek 
következtében pedig az eseménymenedzsment az üzlet számára eredményesebb és 
hatékonyabb szolgáltatásmenedzselést eredményez. 

• Az eseménymenedzsment alapokat biztosít az automatikus üzemelés számára, így 
növeli a hatékonyságot, és lehetővé teszi, hogy drága emberi erőforrásokat 
kreatívabb, tervezési munkára használják. 
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1. Bevezető fogalmak 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 135



1. Bevezető fogalmak (2) 

Fogalmak      
 

• Az incidens (incident):  valamilyen előre nem tervezett zavart jelent.  
o Ide tartozik az informatikai szolgáltatás nem tervezett megszakadása, valamint 

e szolgáltatás minőségének romlása is.  
o Egy konfigurációelem meghibásodását akkor is incidensnek tekintjük, ha ennek 

hatása az informatikai szolgáltatásra nézve még nem észlelhető.  
 
• Megkerülő megoldás (workaround):  

o Bizonyos esetekben megkerülhetjük az incidenst – azaz találhatunk egy 
ideiglenes utat a nehézségek leküzdésére.  

o De az fontos, hogy eközben halad az állandó megoldás megtalálásának 
keresése.  

o A megkerülés azt jelenti, hogy az incidens vagy probléma hatását csökkentjük 
vagy kiküszöböljük egy olyan esetben, amikor a teljes megoldást még nem 
sikerült biztosítani.  

o Például szolgálhat erre a meghibásodott komponenselem újraindítása, vagy 
manuálisan belenyúlunk egy input állományba annak érdekében, hogy a 
program sikerrel lefusson. 

o A problémamegkerüléseket az ismert hibák rekordjában dokumentáljuk. Azon 
incidensek megkerülését, melyekhez nem kapcsolódik problémarekord, az 
incidensrekordban dokumentáljuk. 
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1. Bevezető fogalmak (3) 

Incidensmenedzsment feladata és célja   
 

• Az incidensmenedzsment- (incident management) folyamat feladata az összes 
incidens megfelelő kezelése  
 

• Az incidensmenedzsment célja 
o A normál szolgáltatásüzemeltetés mielőbbi helyreállítása, és az üzleti 

műveletekre gyakorolt kedvezőtlen hatás minimalizálása 
o Annak biztosítása, hogy a szolgáltatás lehető legjobb minőségi és elérhetőségi 

szintje valósulhasson meg 
 

• A normál szolgáltatásüzemeltetést az SLA határain belül történő üzemeltetést jelenti  
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1. Bevezető fogalmak (4) 

Az incidensmenedzsment hatóköre  
 

• Az incidensmenedzsment mindent lefed, ami elrontja vagy elronthatja a 
szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy magában foglalja a felhasználók által közvetlenül, 
az ügyfélszolgálaton, illetve a különféle eszközökön keresztül jelentett 
eseményeket.  
 

• Az incidenseket jelentheti és naplózhatja a műszaki személyzet is, ami egyáltalán 
nem azt jelenti, hogy minden esemény incidens.  
 

• Sok eseményosztály egyáltalán nem jelent meghibásodást, hanem azok a normál 
üzem indikátorai vagy egyszerűen tájékoztató jellegűek. 
 

• Míg mind az incidenst, mind pedig a szolgáltatáskérést az ügyfélszolgálatnak 
jelentik, azok egyáltalán nem ugyanazok. A szolgáltatáskérés NEM szolgáltatás-
kiesés, viszont a felhasználó támogatást, szolgáltatást, információt, tanácsot vagy 
dokumentációt igényel.  
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2. Az incidensmenedzsment folyamata és 
környezete 
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2. Az incidensmenedzsment folyamata és környezete (2) 

Időkorlátok (time limits)    
 

• megállapodhatunk arról, hogy az incidensmenedzsment egyes lépései legfeljebb 
mennyi időt vehetnek igénybe 
 

• ezek az időkorlátok azután felhasználhatóak a  
o belső üzemeltetési megállapodásokban (Operational Level Agreement – OLA) 

és a támogató szerződésekben (Underpinning Contracts – UC)  
 

• Minden támogató csoportnak tudatában kell lennie ezen időkorlátoknak 
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2. Az incidensmenedzsment folyamata és környezete (3) 

Incidensmodellek (incident models) tartalma    
 

• az incidens kezeléséhez szükséges lépések 
• ezeknek a lépéseknek a kronológiai sorrendje, definiálva az esetleges függőségeket 

és együttes processzálási igényeket 
• felelősségek: kinek mit kell tennie 
• a tevékenységek befejezéséig tartó időkorlátok és a határértékek 
• az eszkalálási eljárások: kivel kell kapcsolatba lépni és mikor 
• bármilyen szükséges bizonyítékszolgáltatási tevékenység (ez főképpen a biztonsági 

és a kapacitásvonatkozású incidensek esetén szükséges). 
 

Hatás (impact)    
 

• egy incidens kihatása a támogatott üzleti folyamatokra 
   

Sürgősség (urgency) 
  
• azt fejezi ki, hogy mennyire kevés, vagy sok idő telhet el addig, amíg az incidens 

lényeges hatással nem lesz az üzleti folyamatokra 
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2. Az incidensmenedzsment folyamata és környezete (4) 

Prioritás (priority)    
 

• egy incidens viszonylagos fontosságát fejezi ki a hatás és sürgősség alapján 
 

Súlyos incidens (major incident)    
 

• extrém nagy hatású incidens 
• ezek számára egy külön eljárásra van szükség, melyet magasabb sürgősség és 

rövidebb időkorlátok jellemeznek 
• meg kell állapodni a súlyos incidens definíciója tekintetében, és azt hozzá kell 

rendelni a teljes incidensprioritási rendszerhez  
• az emberek néha összekeverik a súlyos incidenst a problémával. Egyébként az 

incidens mindig incidens marad  
o A hatása vagy a prioritása megnőhet,  
o de sohasem válik problémává  
o a probléma mindig egy vagy több incidens mögötti ok, és mindig egy különálló, 

elszeparált egység marad.  
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2.1 Az incidensmenedzsment-folyamat egyes 
lépései 
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2.1 Az incidensmenedzsment-folyamat egyes lépései (2) 

Az incidensmenedzsment folyamata    
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2.1 Az incidensmenedzsment-folyamat egyes lépései (3) 

Az incidensmenedzsment-folyamat egyes lépései a következők:      
 

• Azonosítás (identification): az incidens észlelése és jelentése 
  

o Ugyanis egy incidens addig nem kezelhető, amíg nem tudunk a létezéséről  
 

o Üzleti szempontból az tipikusan elfogadhatatlan, hogy addig várjunk, amíg egy 
felhasználó észleli az incidens hatását és felveszi a kapcsolatot az 
ügyfélszolgálattal. 
 

o A szervezetnek meg kell kísérelnie az összes fontos komponens monitorozását 
annak érdekében, hogy a hibák, illetve a potenciális hibák mielőbb felfedésre 
kerüljenek, és egy incidensmenedzselési folyamatot lehessen kezdeményezni. 
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2.1 Az incidensmenedzsment folyamat egyes lépései (4) 

Az incidensmenedzsment-folyamat egyes lépései a következők: (folytatás)    
 

• Naplózás (logging): létrejön egy incidensrekord.  
o Az incidens természetére vonatkozó összes releváns információt rögzíteni kell, 

hogy biztosítsuk a teljes történelmi rekordot.  
o Amennyiben az incidens egy másik támogató csoporthoz kerül átadásra, akkor 

így rendelkezésükre áll az összes releváns információ. 
o  Ez mind az ügyfélszolgálaton keresztül, mind pedig az automatikus esemény-

menedzsment-rendszeren keresztül beérkezett incidensekre egyaránt 
vonatkozik.  

o Minimum rögzítendők a következők: 
 az incidens keletkezési dátuma és időpontja 
 az incidenst rögzítő személy/csoport neve/azonosítója 
 az incidens egyedi azonosító száma 
 incidenskategória 
 az incidens sürgőssége 
 a szimptómák leírása 
 az incidens megoldása érdekében elvégzett tevékenységek  
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2.1 Az incidensmenedzsment-folyamat egyes lépései (5) 

Az incidensmenedzsment folyamat egyes lépései a következők: (folytatás)    
 

• Kategorizálás (categorization): megtörténik az incidens kategóriába sorolása.  
o Az incidenskategorizálásra példa: szoftver, hardver, alkalmazás, pénzügyi oldal, 

ügyfél-nyilvántartási rendszer.  
o Ez egy későbbi fázisban válik fontossá, amikor az incidens típusát és 

gyakoriságát elemezzük, hogy kialakítsuk azokat a trendeket, amelyeket a 
problémamenedzsment, a szolgáltató- (provider) menedzsment és egyéb 
ITSM-tevékenységek során használhatunk.  

o Amikor egy incidenst rögzítünk, akkor lehetséges, hogy az adatok hiányosak, 
félrevezetők vagy egyszerűen hibásak.  

o Éppen ezért fontos az incidenskategorizálás helyességének az ellenőrzése és 
annak korrekciója:  
 például a tv vagy az antenna hibája,  
 a telefonkészülékünk vagy a telefonszolgáltató hibája,  
 hardver-szoftver hiba  
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2.1 Az incidensmenedzsment-folyamat egyes lépései (6) 

Az incidensmenedzsment-folyamat egyes lépései a következők: (folytatás)     
 

• Prioritás meghatározása (priorization): mindegyik incidens kap egy prioritási kódot, 
amely meghatározza a támogató eszköz vagy a támogató személyzet általi 
kezelésének fontossági sorrendjét, a többi incidenshez viszonyítva.  
o Fontos a prioritás finom skálán kezelése, továbbá a szabályozott volta: ne 

lehessen önkényesen magas prioritást hozzárendelni.  
o Egy incidens prioritását tipikusan a sürgőssége határozza meg (mennyire 

gyorsan igényli az üzlet a megoldást).  
o Az incidens által érintett felhasználók száma gyakran ennek a hatásnak egy jó 

mutatója. De bizonyos esetekben egyetlen felhasználó szolgáltatáskiesése 
nagyobb üzleti hatást eredményezhet (például arbitrázs ügyleteknél), tehát az 
érintett felhasználók száma önmagában nem elegendő a prioritás 
elbírálásához.  

o Egyéb tényezők, melyek hozzájárulhatnak a hatásszinthez: 
 életveszély vagy balesetveszély 
 az érintett szolgáltatások száma – az incidens több szolgáltatást is 

érinthet 
 a pénzügyi veszteség szintje 
 az üzleti reputációra gyakorolt hatás, például a Microsoft-szerverek 

kiesése a vírus miatt 
 szabályozás megszegése vagy törvénysértés 
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2.1 Az incidensmenedzsment-folyamat egyes lépései (7) 

Az incidensmenedzsment folyamat egyes lépései a következők: (folytatás)     
 

• Kezdeti diagnózis (initial diagnosis): az incidenssel kapcsolatos lényeges információk 
áttekintése az incidens megoldása érdekében.  
o Amikor egy felhasználó az ügyfélszolgálaton keresztül – például telefonon – 

jelenti az incidenst, akkor az ügyfélszolgálatosnak az incidensszimptómák 
lehető legnagyobb számát kell rögzítenie, az első diagnózis érdekében.  

o Neki meg kell kísérelnie megállapítani, hogy mi romlott el, és hogyan lehet azt 
kijavítani.  

o Ebben a kontextusban a diagnosztikai szkriptek és az ismert hibák jegyzéke 
igen hasznos lehet, s biztosíthatja a korábban előálló és pontosabb diagnózist.  

o Amennyiben lehetséges, akkor az ügyfélszolgálatos azonnal megoldja az 
incidenst és lezárja azt.  

o Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az incidens eszkalálódik. 
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2.1 Az incidensmenedzsment-folyamat egyes lépései (8) 

Az incidensmenedzsment folyamat egyes lépései a következők: (folytatás)    
 

• Eszkalálás (escalation): ennek két fajtája van:  
 
o funkcionális eszkalálás  

  
 Ha az ügyfélszolgálat (SD) felismeri, hogy saját maga nem képes (elég 

gyorsan: amikor az első megoldásra kitűzött célidők már lejártak – azaz 
ami a kettő közül előbb bekövetkezik) megoldani az incidenst, a további 
szakértői támogatás megszerzése céljából azonnal eszkalálnia kell. 
 

 Amennyiben a szervezet rendelkezik egy második vonali támogató 
csoporttal, és az ügyfélszolgálat úgy véli, hogy ők képesek azt megoldani, 
akkor az ügyfélszolgálat továbbítja az incidenst a második vonalnak. 
 

 Amennyiben nyilvánvaló, hogy az incidens kezeléséhez jóval több műszaki 
ismeretre van szükség, és a második vonali támogató csoport nem képes 
az incidens megállapodás szerinti időkereten belüli megoldására, akkor 
azt a harmadik vonali támogató csoporthoz kell eszkalálni.  
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2.1 Az incidensmenedzsment-folyamat egyes lépései (9) 

Az incidensmenedzsment-folyamat egyes lépései a következők: (folytatás)    
 

• Az eszkalálás (escalation) másik fajtája:  
 

o hierarchikus eszkalálás 
 

 Súlyosabb esetekben (például 1. számú prioritású incidens), különösen, 
ha vezetői intézkedésre is szükség van, az illetékes menedzsert is 
tájékoztatni kell. 

 Akkor is hierarchikus eszkalálásra van szükség, amikor nincs megfelelő 
erőforrás az incidens megoldásához. 

 Hierarchikus eszkalálásra van szükség továbbá akkor is, ha a „kivizsgálás 
és a diagnózis” vagy a „megoldás és a helyreállítás” szakasz túl hosszú 
vagy megbizonyosodtak arról, hogy túlságosan nehéz.  

 Hierarchikus eszkalálást kell végezni akkor is, ha vitatott, kihez is 
allokálják az adott incidenst. 

 A hierarchikus eszkalálás azt jelenti, hogy a szervezet a hierarchiai 
láncban következő menedzsmentet hívja segítségül. 

 A magasabb szintű menedzserek, tudomást szerezve az incidensről, 
megtehetik a szükséges lépéseket, például kiegészítő erőforrásokat 
tudnak allokálni vagy szolgáltatókat vonnak be. 
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2.1 Az incidensmenedzsment-folyamat egyes lépései (10) 

Az incidensmenedzsment-folyamat egyes lépései a következők: (folytatás)    
 

• Kivizsgálás (investigation and diagnosis):  
o Amennyiben nincs ismert megoldás, az incidens behatóbb vizsgálatára kerül 

sor.  
o Egy incidens kezelése során minden támogató csoport azt vizsgálja, hogy mi 

romlott el.  
o Ezeket a tevékenységeket az incidensrekordban dokumentálni kell annak 

érdekében, hogy rendelkezésre álljon az összes elvégzett tevékenység. Az 
incidens típusától függően a következőket kell magában foglalnia: 
 meg kell határozni, hogy pontosan mi romlott el, illetve hogy pontosan 

mit látott a felhasználó 
 meg kell érteni az események pontos kronológiai sorrendjét 
 meg kell erősíteni az incidens teljes hatását, beleértve az érintett 

felhasználók számát és kiterjedését. 
 azonosítani kell azokat az eseményeket, melyeket az incidenshez 

kapcsolhatunk (például egy éppen átvezetett változás vagy felhasználói 
tevékenység) 

 tudás alapú keresés korábbi előfordulások vonatkozásában, keresve a 
korábbi incidens/probléma rekordokra, az ismert  

 hibák adatbázisában vagy a gyártók/szállítók hibanaplójában vagy tudás-
adatbázisában. 
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2.1 Az incidensmenedzsment-folyamat egyes lépései (11) 

Az incidensmenedzsment-folyamat egyes lépései a következők: (folytatás)    
 

• Az incidens lezárása (incident closure): a támogató csoport visszaadja az incidenst 
az ügyfélszolgálatnak, melynek a következő tevékenységeket kell elvégeznie:  
o  le kell zárnia az osztályozást.  
o ellenőriznie és jóvá kell hagynia, hogy  

 az iniciáló incidens kategorizálás helyes volt-e,  
 vagy később a kategorizálás helytelenné vált,  
 ehhez pedig szükség esetén először tanácsot vagy útmutatást kell kérnie 

a megoldást nyújtó csoporttól  
 ekkor módosítani kell az incidensrekordban lévő kategorizálást a helyesre  

o ellenőriznie kell a felhasználói elégedettséget,  
 ehhez telefonálnia kell vagy  
 e-mailt kell küldeni a felhasználónak,  
 mégpedig a megállapodásnak megfelelő százalékban. 
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2.1 Az incidensmenedzsment-folyamat egyes lépései (12) 

Az incidensmenedzsment-folyamat egyes lépései a következők: (folytatás)    
 
o aktualizálnia kell az incidensdokumentációt,  

 meg kell nézni az incidensrekordot, hogy nincs-e benne elavult 
információ,  

 az incidens teljes egészében dokumentálva van-e úgy, hogy  
 a történelmi rekord minden mezője a megfelelő részletezettségi szinten 

teljes 
o meg kell határoznia (szükség esetén a megoldást nyújtó csoport bevonásával), 

hogy  
 vajon az incidens megismétlődhet-e, és döntést kell hoznia arról, hogy a 

megismétlődés megelőzéséhez milyen intézkedéseket kell tennie  
 a problémamenedzsmenttel együttműködve kezdeményezni kell egy 

problémarekord előállítását minden olyan esetben, amikor preventív 
cselekedet szükséges.  

o Ezt követően az incidenst formálisan is le lehet zárni. 
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2.2 Az incidensmenedzsment-folyamat 
környezete 
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2.2 Az incidensmenedzsment-folyamat környezete (2) 

Interfészek      
 

• Az incidensmenedzsment a következő interfészekkel rendelkezik: 
o Problémamenedzsment  

 az incidenseket sokszor a mögöttük álló problémák okozzák, melyeket 
meg kell oldani annak érdekében, hogy megelőzzük az incidens 
megismétlődését  

 az incidensmenedzsment egy felületet kínál ezen problémák jelentéséhez 
o Konfigurációmenedzsment  

 A konfigurációmenedzsment adatokat szolgáltat ahhoz, hogy azonosítsuk 
és nyomon kövessük az incidenst  

 A konfigurációmenedzsment rendszert (Configuration Management 
Systems – CMS) használják többek között arra, hogy azonosítsák a hibás 
komponenst és meghatározzák egy incidens hatását  

 A CMS-t arra is használják, hogy megállapítsák azokat a felhasználókat, 
akikre a potenciális problémák hatással vannak 

o Változásmenedzsment 
 Amennyiben változásra van szükség a megoldáshoz vagy a 

megkerüléshez, akkor azt RFC-ként rögzítik, amit a változásmenedzsment 
dolgoz majd fel  

 Az incidensmenedzsment ugyanakkor alkalmas arra is, hogy nyomon 
kövesse és megoldja a nem megfelelő változások okozta incidenseket is  
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2.2 Az incidensmenedzsment-folyamat környezete (3) 

Interfészek  (folytatás) 
 
o Kapacitásmenedzsment  

 Az incidensmenedzsment akkor triggereli a teljesítménymonitorozást, 
amikor teljesítményprobléma merül fel  

 A kapacitásmenedzsment az incidensek megkerülésére biztosíthat 
lehetőséget 

 
o Rendelkezésre állási menedzsment 

  A rendelkezésre állási menedzsment használja az 
incidensmenedzsmenttől kapott adatokat, hogy megállapítsa az IT-
szolgáltatások rendelkezésre állását, és megállapítja, hogy hol lehet az 
incidens életciklusát továbbfejleszteni  
 

o Szolgáltatásszint-menedzsment (Service Level Management – SLM) 
 monitorozza az ügyfelekkel kötött szerződéseket a biztosítandó 

szolgáltatásokkal kapcsolatosan  
 az incidensmenedzsment jelentéseket ad az SLM számára. Ez a folyamat 

például az SLA-kat objektíven és rendszeresen értékelheti  
 Az SLM alakítja ki azt az elfogadható szolgáltatási szintet, amelyen belül 

az incidensmenedzsmentnek működnie kell 
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2.2 Az incidensmenedzsment-folyamat környezete (4) 

Metrikák      
 

• A metrikák teszik lehetővé, hogy az incidensmenedzsment-folyamatok  
o eredményesek,  
o hatékonyak és  
o működőképesek legyenek  

 
• A metrikára példa: 

o az incidensek teljes száma 
o a súlyos incidensek száma és százaléka 
o az incidensek átlagos költsége 
o a hibásan allokált incidensek száma és százaléka 
o a megállapodás szerinti időn belül/kívül kezelt incidensek száma és százaléka. 
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2.2 Az incidensmenedzsment-folyamat környezete (5) 

Szerepek      
 

• Egy incidensmenedzser a következő felelősségekkel rendelkezik: 
o az incidensmenedzselési folyamat eredményes és hatékony működtetése  
o Incidensmenedzsment-információ, -jelentések előállítása 
o az incidenstámogató személyi állomány munkájának menedzselése (első és 

második vonal) 
o az incidensmenedzsment hatékonyságának monitorozása és 

továbbfejlesztésére javaslatok tétele 
o a nagyobb incidensek menedzselése 

 
• Az első vonalú támogatás 

o ez az ügyfélszolgálat 
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2.2 Az incidensmenedzsment folyamat környezete (6) 

Szerepek  (folytatás)    
 

• A második vonalú támogatás 
o sok szervezet épít ki egy második vonalú támogatási személyi állományt,  

 melyek a műszaki ismerete nagyobb (de még mindig általános), mint az 
ügyfélszolgálaté, és  

 akik további időt tudnak szentelni az incidens diagnosztikájának és 
megoldásának,  

 mégpedig a telefonok által történő zavaró megszakítások nélkül  
 

• A harmadik vonalú támogatás 
o a harmadik vonalú támogatást  

 vagy több belső műszaki csoport,  
 és/vagy pedig külső, harmadik oldali szállítók/szervizek biztosítják 

o például 
 cisco: helyszíni javítás 
 távmenedzselő cégek: mindent, kivéve a helyszíni (kivéve a 

csavarhúzósat) 
 
 
 

 
© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 160



2.2 Az incidensmenedzsment-folyamat környezete (7) 

Bemenet/Kimenet      
 
• Az incidensmenedzsment tipikus bemenetei (inputs):  

 
o az incidensek sokféleképpen triggerelhetők  
o a legtipikusabb útja,  

 amikor egy felhasználó felhívja az ügyfélszolgálatot  
 vagy az interneten keresztül valamilyen eszközben kitölt egy incidens-

regisztrációs űrlapot.  
o egyébként igen sok incidens regisztrálása az eseménymenedzsment eszközben 

történik, s ez egyre gyakoribb 
 

• Az incidensmenedzsment tipikus kimenetei (outputs):  
 

o Incidensmenedzsment-jelentések 
o RFC 
o megkerülések (workaround) 
o problémajelentések 
o szolgáltatási szint jelentések 
o igények 
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2.2 Az incidensmenedzsment-folyamat környezete (8) 

Az implementálás kihívásai     
 

• az incidenseket a lehető leghamarabb kell észlelni 
 

• a teljes személyi állomány (mind a műszaki, mind pedig a felhasználók) 
meggyőzése, hogy  
o minden incidenst rögzíteni kell, és arra kell bátorítani, hogy  
o web alapú opciókat alkalmazzanak maguknak az incidenseknek a megoldására 

(tehát nem csupán a jelentésére) 
 

• a problémákra és az ismert hibákra vonatkozó információk elérhetősége, ami 
lehetővé teszi az incidensmenedzsment személyi állomány számára, hogy a korábbi 
incidensekből tanuljanak, és nyomon követhessék a megoldások állapotát 
 

• a konfigurációmenedzsment rendszerrel való integrálása lehetővé teszi  
o a komponenselemek egymáshoz való viszonyának meghatározását, és  
o az első vonali támogatásnál megadja a komponenselemek történetét 

• a szolgáltatásszint menedzsmentfolyamattal való integrálása segíti  
o az incidens hatásának és prioritásának a helyes meghatározását és  
o az eszkalációs eljárások meghatározását és végrehajtását 
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2.2 Az incidensmenedzsment-folyamat környezete (9) 

Kritikus sikertényezők (Critical Success Factors – CSF)      
 

• a jó ügyfélszolgálat 
 

• világosan definiált SLA-célok 
 

• megfelelő támogató személyzet, mely ügyfélorientált és műszakilag képzett, és 
minden szinten a megfelelő kompetenciákat hajtja végre 
 

• a folyamatok felügyeletéhez és menedzseléséhez integrált támogató eszközök 
biztosítása 
 

• OLA-k (Operational Level Agreement) és UC-k (Underpinning Contract – 
háttérszerződés) alkalmazása annak érdekében, hogy a teljes támogató személyzet 
viselkedését befolyásoljuk és kialakítsuk. 
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2.2 Az incidensmenedzsment-folyamat környezete (10) 

Kockázatok      
 

• a jól képzett erőforrások hiánya miatt hatalmas mennyiségű incidens kialakulása, 
melyeket lehetetlen elfogadható idő alatt kezelni 
 

• stagnáló incidensek, mert a támogatóeszköz hibája miatt nincs hibajelentés, illetve 
incidenselhárítási előrehaladási jelentés 
 

• nincs megfelelő információforrás, mivel nem megfelelőek az eszközök, illetve 
hiányzik az integrálásuk 
 

• nincsenek egybeeső célok, mivel az OLA-k és az UC-k vagy nincsenek 
összehangolva, vagy pedig egyáltalán nem léteznek 
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2.2 Az incidensmenedzsment-folyamat környezete (11) 

Összefoglalás - Az üzletnek szolgáltatott érték 
 

• Az incidensmenedzsmentet az üzlet rendkívül érzékenyen észreveszi, ezért az 
értékét könnyebb szemléltetni, mint a szolgáltatásüzemeltetés legtöbb más területét 

  
o Éppen emiatt az incidensmenedzsment a szolgáltatásüzemeltetési projekten 

belül az egyik elsőként implementált folyamat  
 

o A másik előny, ami miatt ezt a gyakorlatot követik, az, hogy 
  az incidensmenedzsment alkalmazható más, figyelmet érdemlő terület 

kiemelésére, így  
 más folyamatokra való kiadások igazságosabbá tételét is szolgálhatja  
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2.2 Az incidensmenedzsment-folyamat környezete (12) 

Összefoglalás – Az üzletnek szolgáltatott érték (folytatás) 
 

• Az incidensmenedzsment értékei a következőket foglalják magukban: 
o az incidensek nyomon követése és megoldása  

 csökkenti az üzlet számára az állásidőt, ilyen módon a szolgáltatás tovább 
áll rendelkezésre  

 ez pedig azt jelenti, hogy az üzlet képes a tervezett mértékben 
kihasználni az adott folyamatot  

o lehetőséget nyújt arra, hogy az IT-műveleteket hozzáigazítsuk a real-time 
üzleti igényekhez,  
 mivel az incidensmenedzsment képes az üzleti prioritások 

meghatározására és  
 az erőforrások dinamikus megosztására 

o lehetőséget nyújt arra, hogy potenciálisan továbbfejleszthessük a 
szolgáltatásokat.  

o Ez azért történik így, mivel megérthetjük,  
 mit okoz egy incidens, és azért is, mivel így folyamatosan kapcsolatban 

állunk az üzleti üzemeltetési személyi állomány tevékenységeivel 
o az ügyfélszolgálat az incidensek kezelése során további szolgáltatást vagy 

képzési igényt tárhat fel, mind az IT, mind pedig az üzlet területén 
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1. Bevezető fogalmak 
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1. Bevezető fogalmak (2) 

Fogalma      
 

• A kérésteljesítés (request fulfilment) fogalma a felhasználók sokféle, az informatikai 
szolgáltató szervezet felé kommunikált lehetséges kérésének teljesítését foglalja 
össze.  
o Ilyen kérések lehetnek:  

 tájékoztatás vagy tanács kérése,  
 egy standard változtatás (standard change) végrehajtási kérése, vagy  
 hozzáférés kérése valamilyen szolgáltatáshoz, vagy  
 egyéb kérések (panaszok, észrevételek).  

o Egy szolgáltatáskérés lehet például  
 egy jelszó megváltoztatásának a kérése, vagy  
 egy kiegészítő alkalmazás telepítése egy munkaállomáson, vagy  
 egy hálózatba kapcsolt PC áthelyezése egy másik terembe.  

• Mivel az ilyen kérések  
o gyakoriak,  
o viszonylag alacsony költséget jelentenek,  
o és ugyanakkor kevés kockázattal járnak, célszerű ezeket egy saját folyamat 

keretében kezelni, annak érdekében, hogy ne okozzanak torlódást, és így ne 
akadályozzák a normál incidens- és változásmenedzselési folyamatokat.  
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1. Bevezető fogalmak (3) 

A kérésteljesítés céljai   
 

• A kérésteljesítés folyamat a felhasználóktól érkező szolgáltatáskéréseket kezeli.  
• A kérésteljesítés céljai a következők: 

o a felhasználók számára egy olyan csatorna felkínálása, melyen keresztül 
szolgáltatásokat  
 kérhetnek és  
 kaphatnak  

 
• Ennek megvalósításához egy megállapodás szerinti jóváhagyási és minősítési 

folyamatnak kell létezni 
• a felhasználók és ügyfelek számára tájékoztatás nyújtása arról, hogy  

o milyen szolgáltatásokat érhetnek el, és ezen  
o szolgáltatásokat milyen eljárás alapján érhetik el, 

• szabványos szolgáltatások komponenseinek biztosítása (forrás és leszállítás) 
(például licencek és szoftver adathordozó) 

• általános tájékoztatás, panaszok és észrevételek segítése. 
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1. Bevezető fogalmak (4) 

A kérésteljesítés hatóköre  
 

• A kérésteljesítési folyamat a kérés természetétől függ.  
o A legtöbb esetben ez a folyamat egy végrehajtandó tevékenységsorozatra 

bontható.  
o Bizonyos szervezetek a szolgáltatáskérést az incidensmenedzsment 

rendszerükön keresztül és annak eszközeivel menedzselik.  
o Ezek a kérésteljesítést egy speciális incidens-típusként kezelik, kategorizálási 

rendszerükön belül jelölve azokat az „incidenseket”, melyek tulajdonképpen 
kérésteljesítések.  

• Egyébként igen fontos különbség van az incidens és a szolgáltatáskérés között.  
o Az incidens általában egy nem tervezett esemény, a szolgáltatáskérés pedig 

affelé tendál, hogy azt lehet tervezni, és kell is tervezni.  
o Ezért egy olyan szervezetnél, ahol  

 nagy számú szolgáltatáskérést kezelnek, és  
 ahol ezen kérések teljesítéséhez szükséges tevékenységek nagyon 

sokfélék vagy nehezek,  
 ott célszerű a szolgáltatáskérést egy teljesen különálló munkafolyamként 

kezelni,  
 és ezeket egy teljesen különálló rekordtípus formájában rögzíteni és 

menedzselni.  
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1. Bevezető fogalmak (5) 

A kérésteljesítés hatóköre (folytatás) 
 

• A kérésteljesítési folyamat a kérés természetétől függ.  
 

• Ez különösen indokolt az olyan szervezeteknél, melyek 
o az IT vonatkozású kéréseken túlmenően kiszélesítik az ügyfélszolgálat 

feladatait, és  
o az ügyfélszolgálatot más típusú szolgáltatás-kérések fókuszpontjaként 

alkalmazzák. 
o Például másolási szolgáltatásokra, a faxok fogadása-kézbesítése és feladása 

vagy olyan távol eső területekre, mint az épület-menedzselés: kiégett égők 
cseréje, csőtörés bejelentése, szobakulcsok kiadása és visszavétele. 

 
• Megjegyzés: rendkívül fontos minden szervezet esetén annak eldöntése és 

dokumentálása, hogy  
o mely kéréseket fogja kezelni a kérésteljesítési, és  
o melyeket a formálisabb változásmenedzsment folyamaton keresztül.  
o Egyébként mindig maradnak szürke területek, melyeket általános irányelvekkel 

célszerű lefedni. 
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2. A kérésteljesítés folyamata és környezete 
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2.1 A kérésteljesítési folyamat egyes lépései 
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2.1 A kérésteljesítési folyamat egyes lépései (2) 

A kérésteljesítési folyamat egyes lépései a következők:      
 

• Menüpont választás (menu selection)  
o sok esetben a felhasználók szolgáltatáskéréseiket a szolgáltatásmenedzsment 

eszközön keresztül közölhetik,  
o ideális esetben egy erre a célra fejlesztett rendszer webes felhasználói 

felületén közölhetik  
 a megfelelő menüpont kiválasztása és  
 a szükséges adatok megadása útján.  

 
• Kérésmodellek (request modells) 

o a különösen gyakori szolgáltatáskérések esetében célszerű olyan modellek 
kialakítása, amelyek  
 meghatározzák a kérésteljesítés lépéseit,  
 az egyes lépések idő-korlátait, és az esetleges eszkalációk módját.  

o Ezek a modellek tipikus módon standard változtatásokat tartalmaznak, 
melyeket a változtatásmenedzsmentnek előzetesen jóvá kell hagynia.  

o Ez hasonló az incidens modellek ötletéhez, de amit most a szolgáltatáskérésnél 
alkalmaznak. 
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2.1 A kérésteljesítési folyamat egyes lépései (3) 

A kérésteljesítési folyamat egyes lépései a következők (folytatás):     
 

• Pénzügyi jóváhagyás (financial authorization) 
o Sok kérésteljesítés költséggel jár, ezeket a költségeket előzetesen meg kell 

határozni.  
o Megállapodhatunk fix költségekben is standard kérések esetében, amelyekre 

előzetes jóváhagyás adható.  
o Minden más esetben a költségeket először meg kell becsülni, és csak ez 

alapján kapható meg az arra felhatalmazott személy szükséges pénzügyi 
jóváhagyása. 

 
• Egyéb jóváhagyás (other approval)  

o Bizonyos esetekben további jóváhagyás szükséges, mint például a jogosultsági 
jóváhagyás, vagy a szélesebb értelemben vett üzleti jóváhagyás.  

o Az utóbbira példa, hogy nagy volumenű kérés érkezett be.  
o Bevonjuk-e a teljesítésébe a konkurenciát. Ha igen, akkor konkrétan melyiket. 
o  A kérésteljesítésnek képesnek kell lenni annak meghatározására és 

ellenőrzésére, hogy ilyen jóváhagyás szükséges-e. 
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2.1 A kérésteljesítési folyamat egyes lépései (4) 

A kérésteljesítési folyamat egyes lépései a következők (folytatás):     
 

• Kérésteljesítés (request fulfilment)  
o A teljesítés módja a szolgáltatáskérés természetétől függ.  

 Az ügyfélszolgálat 1. vonalú támogatásként az egyszerű kéréseket képes 
kezelni,  

 a bonyolultabb szolgáltatáskéréseket a szakértőkhöz vagy a beszállítókhoz 
kell továbbítani.  

o Az ügyfélszolgálatnak – az aktuális teljesítési forrástól függetlenül –  
 folyamatosan monitoroznia és követnie kell a végrehajtást, és  
 a felhasználókat pedig folyamatosan tájékoztatnia kell erről. 

• Lezárás (closure)  
o Miután a szolgáltatáskérést teljesítették, az ügyfélszolgálat (SD) lezárja azt.  
o Az ügyfélszolgálatnak ugyanazt a lezárási folyamatot kell elvégezni, mint  

• az incidensmenedzsment esetén,  
 ellenőrizve a kimenet felhasználói elégedettségét. 
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2.2 A kérésteljesítési folyamat környezete 
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2.2 Az kérésteljesítési folyamat környezete (2) 

Interfészek      
 Ügyfélszolgálat/incidensmenedzsment 

o Az igények többségét a felhasználó kezdeményezi, aki  
 felhívja az ügyfélszolgálatot vagy pedig  
 kitölti az igénylő űrlapot a képernyőjén.  

o Az utóbbi maga után vonja, hogy választania kell a rendelkezésre álló 
kéréstípusok portfoliójából.  

o Sok szolgáltatáskérés érkezik be az ügyfélszolgálaton keresztül és kezelhető az 
incidensmenedzsment folyamaton keresztül.  

o Bizonyos szervezetek ezt a kezelési utat választják, más szervezetek viszont 
egy különálló utat részesítenek előnyben. 

 
• a kérésteljesítés és a kiadásmenedzselés (release management), a vagyonkezelés 

(asset management) és a konfigurációmenedzsment között egyébként egy erős 
kapcsolat áll fenn,  
o mivel bizonyos kérések egy új vagy a megváltoztatott szolgáltatásból történő 

kinyerésre vonatkozik, amit automatikusan is el lehet végezni.  
o Ilyen esetekben egy kiadás (release) előre definiálható, megépíthető és 

tesztelhető, de csak valakinek az adott kiadás iránti kérése esetén telepítendő.  
o A telepítés után a CMS-t karban kell tartani annak érdekében, hogy tükrözze a 

változtatást. Amennyiben szükséges, akkor szoftver licenc ellenőrzést és 
karbantartást is kell végezni. 
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2.2 Az kérésteljesítési folyamat környezete (3) 

Bemenet/Kimenet      
 
• Bemenet 

o Szolgáltatáskérés 
 a kérésbeérkezési dátuma és időpontja, az összes tevékenység 

végrehajtási dátuma és időpontja,  
 mindez pedig automatikusan naplózva 

 milyen szolgáltatásokat igényelnek 
 ki igényelte és ki hagyta jóvá a szolgáltatást 
 milyen folyamatot használnak a szolgáltatás teljesítése érdekében 
 kihez rendelték hozzá az adott szolgáltatás teljesítését és az milyen 

tevékenységeket végzett el 
o RFC 

 bizonyos esetekben a kérés egy RFC-t, azaz egy változásmenedzsment 
folyamatot fog kezdeményezni. Ez akkor tipikus, amikor a 
szolgáltatáskérés egy komponenselemet (CI) érint. Például be kell 
szerezni egy lézernyomtatót. 

o Szolgáltatásportfolió 
 az adott szolgáltatáskérést belefoglalhatjuk a szolgáltatási portfolióba  
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2.2 Az kérésteljesítési folyamat környezete (4) 

Bemenet/Kimenet  (folytatás) 
 
• Bemenet (folytatás) 

o biztonsági szabályok 
 ez írja elő, hogy a szolgáltatás nyújtása során bármilyen ellenőrzést kell-e 

végezni, például az igénylő  
 jogosult-e az adatszolgáltatásra, vagy 
  a kérésre adott szoftver ingyenese-e vagy fizetős. 

 
• Ahol ez értelmezhető, az igény kielégítéséhez szükséges összes incidenst és 

problémát kapcsolatba kell hozni az IT-vonatkozású szolgáltatáskéréssel (ugyanúgy, 
mint minden egyéb típusú változás esetén). 
 

• Kimenet 
 

o teljesített szolgáltatáskérés 
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2.2 Az kérésteljesítési folyamat környezete (5) 

Metrikák      
 

• A metrika a kérésteljesítés eredményességének és hatékonyságának értékeléséhez 
szükséges. 
 

• metrikára példa: 
o a szolgáltatáskérések teljes száma 
o a kérésteljesítések nem teljesülése fázisonként 
o a szolgáltatási igények típusonkénti átlagos kezelési ideje 
o a megállapodás szerinti idő alatt kiszolgált szolgáltatáskérések száma és 

százaléka 
o a szolgáltatáskérések típusonkénti átlagos költsége 
o az ügyféli elégedettségi szint a szolgáltatás-kérések kiszolgálása tekintetében 
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2.2 Az kérésteljesítési folyamat környezete (6) 

Szerepek      
 

• A szolgáltatáskérések elsődleges kezelését az ügyfélszolgálat és az 
incidensmenedzsment személyi állománya végzi:  
o ez monitorozza,  
o eszkalálja,  
o kiosztja és  
o sokszor teljesíti a felhasználói kéréseket. 

 
• A kérés tényleges végrehajtását a megfelelő szolgáltatásüzemeltetési team, teamek 

vagy részlegek, illetve egy külső szállító végzi.  
• Gyakran célozzák meg a szolgáltatáskérés teljesítése kapcsán az  

o eszközmenedzsmentet és a  
o beszerzést, valamint  
o az egyéb üzleti területeket. 
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2.2 Az kérésteljesítési folyamat környezete (7) 

Az implementálás-kihívásai     
 

• A kérésteljesítés a következő kihívásokkal szembesül: 
 

o a kérésteljesítési folyamat számára átadott kérés teljesítési típusának  
 világos definiálása és  
 dokumentálása,  
 úgy, hogy minden érintett tudja, milyen hatókörben kell cselekednie 

 
o a felhasználó számára közvetlen kapcsolat megteremtése a kérés-teljesítési 

folyamat felé 
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2.2 Az kérésteljesítési folyamat környezete (8) 

Kritikus sikertényezők (Critical Success Factors – CSF)      
 

• megállapodásnak kell léteznie arról, hogy  
o mely szolgáltatások szabványosítottak és  
o ki hagyja jóvá a hozzájuk kapcsolódó igényeket.  
o Ezen szolgáltatások költsége vonatkozásában is meg kell állapodni. Ez lehet az 

SLM folyamat része.  
o A szolgáltatás összes változatát szintén definiálni kell.  

• a szolgáltatáskatalógus részeként ezeket a szolgáltatásokat – a felhasználók 
számára és javára – publikálni kell.  
o Fontos az, hogy a szolgáltatáskatalógusnak ezt a részét  
o könnyen elérhetővé kell tenni, mondjuk például az intraneten keresztül, és  
o ismertté kell tenni, mint a szolgáltatás-keresés elsődleges forrását.  

• meg kell határozni minden igényelt szolgáltatás vonatkozásában egy szabványos 
teljesítési eljárást.  
o Ez magában foglalja   

 az összes begyűjtési szabályt, és 
  képesnek kell lennie vásárlási megrendelés és  
 munkamegrendelés generálására.  
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2.2 Az kérésteljesítési folyamat környezete (9) 

Kritikus sikertényezők (Critical Success Factors – CSF) (folytatás)     
 

• létre kell hozni egyetlen kapcsolódási pontot, ahol a szolgáltatást igényelni lehet. Ezt 
tipikusan az  
o ügyfélszolgálaton vagy  
o egy internetes felületen lehet biztosítani, de ki lehet alakítani  
o egy automatikus igénylést, mely közvetlenül kérés-teljesítés beszerzési 

rendszeréhez kapcsolódik.  
• önkiszolgáló eszközök szükségesek ahhoz, hogy közvetlen interfészt kínáljunk a 

felhasználók felé.  
o Fontos, hogy ez az interfész kommunikálni tudjon a kérésteljesítést lezáró 

eszközökkel.  
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2.2 Az kérésteljesítési folyamat környezete (10) 

Kockázatok      
 

• amennyiben a hatókört rosszul definiáljuk, az emberek (sem a felhasználó, sem 
pedig a teljesítő) nem fogják tudni, hogy milyen folyamatot is kell kezelni 
 

• egy rosszul tervezett vagy rosszul megvalósított felhasználói interfész nehézségeket 
okozhat a felhasználó számára az igény kialakításában  
 

• rosszul megtervezett vagy megvalósított teljesítési folyamat-zárások azt 
eredményezhetik, hogy a rendszer nem tudja kezelni a beérkezett kérések számát 
vagy típusát 
 

• a nem elégséges monitorozási kapacitás azt eredményezheti, hogy nem elég pontos 
metrikát gyűjtenek 
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2.2 Az kérésteljesítési folyamat környezete (11) 

Összefoglalás - Az üzletnek szolgáltatott érték 
 

• A kérésteljesítés értékét az jelenti, hogy képesek vagyunk egy gyors és hatékony 
elérést biztosítani a szabványos szolgáltatásokhoz, melyeket az üzlet az üzleti 
szolgáltatások és az üzleti termékek termelékenységének javítására és minőségének 
emelésére használhat fel.  
 

• A kérésteljesítés csökkenti a már létező vagy új szolgáltatások igénylésével 
kapcsolatos nehézségeket, bürokráciát, s ennek következtében azok költségét is.  
 

• A centralizált kezelésük ugyanakkor növeli az ezen szolgáltatások feletti ellenőrzési 
szintet.  
 

• Mindez végső soron elősegítheti  
o a szállítókkal való központosított tárgyalások eredményeképpen a költségek 

csökkentését, továbbá  
o hasonló okok miatt a support-tal kapcsolatos  költségek csökkentését is.  
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Broczkó Péter 

 
  

 ITIL 
Problémamenedzsment  
(problem management) 
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1. Bevezető fogalmak 
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1. Bevezető fogalmak (2) 

Probléma és problémamenedzsment      
 

• A probléma (problem) alatt egy vagy több incidens ismeretlen okát értjük. Az ok 
azért ismeretlen, mert felderítése, illetve azonosítása még nem történt meg. 
 

• A problémamenedzsment feladata  
o az összes probléma kezelése,  
o azok teljes életciklusát figyelembe véve.  
o Fő célja  

 a problémák és incidensek megelőzése,  
 az ismétlődő incidensek megszüntetése, és  
 mindazon incidensek hatásának minimalizálása, amelyek elkerülése nem 

volt lehetséges. 
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1. Bevezető fogalmak (3) 

Hatókör      
 

• A problémamenedzsment mindazokat a tevékenységeket tartalmazza, melyek  
o az incidensek kiváltó okának a diagnosztizálásához és  
o a feltárt problémák megoldásához szükségesek.  

 Ennek azt is biztosítania kell, hogy az implementált megoldás korrekt 
felügyeleti eljárások segítségével implementáltak legyen, más szavakkal a 
változásmenedzsment és a kiadásmenedzsment alkalmazásával.  

 
o A problémamenedzsment információt kezel 

  a megfelelő megkerülésekről és  
 megoldásokról, annak érdekében, hogy a szervezet képes legyen az 

incidensek számának és időbeli hatásának a csökkentésére.  
 Ennek érdekében a problémamenedzsmentnek szoros interfésze van a  

 tudásmenedzsmenttel és  
 az olyan eszköz, mint az ismert hibák adatbázisa, mindkettő által 

használatos.  
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1. Bevezető fogalmak (4) 

Hatókör (folytatás)   
 

• Az incidens- és a problémamenedzsment  
o különálló folyamatok,  
o ezek szoros kapcsolatban vannak egymással, és  
o hasonló osztályozási,  
o hatáskódolási és  
o prioritáskódolási rendszert használnak.  
o Ez biztosítja a tényleges kommunikációt, amikor az egymással kapcsolatban 

álló incidenseket és problémákat kezeljük.  
 

 
 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 195



1. Bevezető fogalmak (5) 

Főbb fogalmak   
 

• Sok probléma egyedi és ezeket külön-külön kell kezelni.  
o Egyébként lehetséges, hogy bizonyos incidensek a kiváltó probléma 

eredményeképpen egynél többször jelennek meg. 
• Az ismert hiba (known error) egy olyan probléma, amelynek  

o kiváltó okát sikerült dokumentálni, és amelyhez  
o egy megkerülő megoldás is tartozik. 

 
• A megkerülő vagy áthidaló megoldás (workaround) egy olyan módszer, amellyel  

o sikerül egy adott probléma hatását kiküszöbölni, amíg  
o a teljes és végleges megoldás elérhetővé nem válik.  

• Egy incidens eredendő kiváltó oka (root cause)  
o valamely szolgáltatáskomponens meghibásodása, amelynek következtében  
o az adott incidens fellép. 
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1. Bevezető fogalmak (6) 

Főbb fogalmak (folytatás) 
 

• A problémamenedzsment gyorsítását szolgálja  
o az ismert hibák adatbázisa (Known Error Database – KEDB), valamint  
o a problémamodellek használata.  

 Ez utóbbi bizonyos gyakrabban előforduló problémák esetén hasznos.  
 A szabványos (standard) modellek a problémák kezelését segítik, 

meghatározva  
 a szükséges lépéseket,  
 a felelős személyeket és  
 az előírt határidőket.  
 Ez a koncepció nagyon hasonlít a már korábban szereplő 

incidensmodellek ötletéhez, s amit már a kérések modellezésénél is 
láttunk. 
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1. Bevezető fogalmak (7) 

A problémamenedzsment folyamatai  
 

• Reaktív problémamenedzsment 
o a fellépő incidensek okainak keresése 
o  ezt a szolgáltatásüzemeltetés végzi.  

• Proaktív problémamenedzsment 
o a tendenciák,  
o a gyenge pontok és  
o a kockázatok elemzése útján  
o a jövőben várható incidensek és problémák előzetes vizsgálata  
o ezt a  

 szolgáltatásüzemeltetés kezdeményezi, de  
 tipikusan az állandó szolgáltatásfejlesztés menedzseli.  
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1. Bevezető fogalmak (8) 

A reaktív problémamenedzsment lépései  
 

• Ez egy egyszerűsített séma, mely  
o a normál folyamatot szemlélteti, viszont a valóságban bizonyos lépések 

lehetnek  
 iteratívak, illetve  
 különféle variációkkal rendelkeznek annak érdekében, hogy az egyes 

eseteket lehessen kezelni.  
• A reaktív problémamenedzsment lépései a következők 

o A probléma észlelése 
o A probléma naplózása 
o A probléma kategóriájának meghatározása 
o A probléma prioritásának meghatározása 
o Elemzés és diagnózis 
o Megkerülő megoldás (ha lehetséges) 
o Ismert hibarekord létrehozása 
o A probléma megoldása  
o A probléma lezárása 
o Kulcsfontosságú problémák utólagos elemzése, a fellépő incidensek okainak 

keresése.  
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2. A problémamenedzsment folyamata és 
környezete 
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2.1 A problémamenedzsment-folyamat egyes 
lépései 
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2.1 A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései (2) 

A reaktív problémamenedzsment  
folyamata    
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2.1 A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései (3) 

A problémamenedzsment folyamat egyes lépései a következők:      
 

• A probléma észlelése 
  

o Az a célszerű, ha a szervezetnél problémaazonosítást különféle módszerek 
alkalmazása biztosítja. Ezek a következőket foglalják magukban: 

o Az ügyfélszolgálat egy vagy több, ismeretlen okból bekövetkező incidenst 
gyanít vagy észlel.  
 Ekkor az ügyfélszolgálat esetleg meg is oldotta az incidenst, de nem 

határozta meg a végleges okát, és azt gyanítja, hogy az incidens meg fog 
ismétlődni, és ezért  

 létrehoz egy problémarekordot, hogy a kiváltó okot megszüntessék.  
o Az infrastrukturális vagy alkalmazási hibák automatikus észlelése 

eredményeképpen  
 az esemény- vagy a riasztási eszközök automatikusan elvégzik az incidens 

nyilvántartásba vételét, ami  
o jelzi a probléma-nyilvántartásba vétel szükségességét. 

o Az incidensnek a műszaki támogató csoport általi elemzése azt eredményezi, 
hogy  
 egy kiváltó okról van szó, vagy vélelmezhetően létezik egy kiváltó ok. 
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2.1 A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései (4) 

A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései a következők (folytatás):      
 

• A probléma észlelése (folytatás) 
  

o A proaktív problémamenedzsment részeként incidenselemzés történik.  
 Ez egy problémaregisztrálást eredményez, így a továbbiakban ki kell 

vizsgálni a kiváltó okot.  
 Tehát rendszeresen elemezni kell az incidens- és a problémaadatokat a 

trendek meghatározása céljából.  
 Ennek érdekében  

 egy jól értelmezhető, hatékony és részletes incidens- és probléma-
osztályozásra van szükség, ugyanúgy, mint a  

 problémás területek rendszeres jelentésére. 
o A szállító vagy a szerződéses partner problémát jelez, amit meg kell oldani. 

  Ebben az esetben egy másik ügyfelüknél észlelték a problémát, s  
 minden ügyfelüket, így bennünket is értesítenek a kezelésének 

szükségességéről.  
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2.1 A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései (5) 

A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései a következők (folytatás):      
 

• A probléma naplózása 
 
o Egy kereszthivatkozást kell készíteni azokhoz az incidensekhez, melyek  
o problémarekordot eredményeztek – és  
o minden releváns információt át kell másolni az incidensrekordból a 

problémarekordba.  
o Nehéz konkrétan leírni, hiszen az egyes esetek különbözőek, de tipikusan ez a 

következő részleteket fogja magában foglalni: 
 dátum és időpont 
 a felhasználóra vonatkozó részletek 
 a szolgáltatásra vonatkozó részletek 
 az eszközre vonatkozó részletek 
 az osztályozásra, besorolásra és a prioritásra vonatkozó részletek 
 az incidens leírása  
 az összes elvégzett diagnosztizálási és javítási tevékenység részletei 

időbélyeggel és eredményekkel együtt.  
o Összefoglalva: az azonosítási módszertől függetlenül a probléma minden 

részletét nyilvántartásba kell venni úgy, hogy egy átfogó történeti jelentés 
jöjjön létre.  
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2.1 A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései (6) 

A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései a következők (folytatás):      
 

• A probléma kategóriájának meghatározása  
 
o A problémákat az incidensekhez hasonlóan kell osztályozni  

o célszerűen ugyanazon kódrendszer szerint 
o A célja, hogy  

 a probléma tiszta természete gyorsan és könnyen megállapítható 
legyen,   

 a probléma a jövőben könnyen megtalálhatóvá váljon, továbbá  
 gazdag tartalommal rendelkező menedzsmentinformációt lehessen 

belőle kapni.  
o A probléma osztályozása tehát hasznos menedzsmentinformációt biztosít.  

 Például a problémás területet markánsan kimutatja.   
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2.1 A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései (7) 

A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései a következők (folytatás):      
 

• A probléma prioritásának meghatározása  
 
o a problémákhoz is prioritást kell rendelni,  

o ugyanúgy, mint az incidensek esetében,   
o ugyanolyan módon és ugyanolyan okból  
o ebben a kontextusban számításba kell venni a vonatkozó incidensek 

hatását és sürgősségét,   
o ebből eredően rendeljük hozzá a probléma komolyságát jelző prioritást.  
o Az ilyen figyelembevétel lehet:  

 A rendszer kijavítható-e, vagy ki kell cserélni? 
 Mennyibe fog ez kerülni? 
 Hány embert és milyen szaktudásút igényel a probléma megoldása? 
 Mennyi idő szükséges a probléma megoldásához? 
 Milyen nagy problémáról van szó (például hány konfigurációs elemet 

érint a probléma)?  
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2.1 A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései (8) 

A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései a következők (folytatás):      
 

• Elemzés és diagnózis   
 
o Annak érdekében, hogy megtaláljuk a problémát kiváltó okot, hogy 

megállapíthassuk a helyes diagnózist, egy elemzést kell elvégeznünk.  
 Ennek az elemzésnek a gyorsasága és természete függ  

 a probléma hatásától,  
 sürgősségétől és  
 komolyságától.  

 Használjuk a hozzá allokált prioritáskódnak megfelelő erőforrás- és 
szaktudási szintet, hogy megtaláljuk a megoldást.  

 
o A CMS-t kell használni ahhoz, hogy segítse  

 a hatásszint megállapítását és  
 a pontos hibapont diagnosztizálását.  

o A KEDB-t is használni kell,  
 rá kell keresni annak megállapítására, hogy  
 ez a probléma nem jelent-e meg már korábban, s amennyiben igen, akkor 
  mi lett a megoldása. 
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2.1 A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései (9) 

A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései a következők (folytatás):      
 

• Elemzés és diagnózis (folytatás)  
 
o Gyakran hasznos a probléma reprodukálása 

 Célja, hogy világossá váljon az, hogy mi is romlott el.  
 Ennek elvégzésére, úgy, hogy ne okozzunk további problémákat a 

felhasználók számára, a legjobb egy tesztrendszer használata, mely 
  tükrözi az éles környezetet.  
 Ezt követően különböző módszereket alkalmazhatunk, hogy megtaláljuk a 

legjobb és legköltséghatékonyabb megoldást.  
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2.1 A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései (10) 

A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései a következők (folytatás):      
 

• Elemzés és diagnózis (folytatás)  
 
o Gyakran hasznos a probléma reprodukálása 

 Célja, hogy világossá váljon, mi is romlott el.  
 Ennek elvégzésére, úgy, hogy ne okozzunk további problémákat a 

felhasználók számára, a legjobb egy tesztrendszer használata, mely 
  tükrözi az éles környezetet.  
 Ezt követően különböző módszereket alkalmazhatunk, hogy megtaláljuk a 

legjobb és legköltséghatékonyabb megoldást.  
o Sokféle elemzési, diagnóziskészítési és megoldási technika létezik: 

 Kronológiai elemzés 
 Fájdalommérték elemzés 
 Kepner–Tregoe 
 Ötletbörze 
 Ishikava-diagrammok 
 Pareto-elemzés 

o Ezek részletezése a szolgáltatásüzemeltetés kötetben található. 
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2.1 A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései (11) 

A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései a következők (folytatás):      
 

• Megkerülő megoldás (ha lehetséges)  
 
o Bizonyos esetekben a problémák okozta incidensek esetén egy ideiglenes 

megoldás, a megkerülés is lehetséges.  
 Például manuálisan belenyúlunk az input állományba, lehetővé téve, hogy 

a program sikeresen lefusson, és ily módon például egy számlázási 
folyamat eredményesen befejeződjön.  

o Az viszont lényeges, hogy az állandó megoldás keresése ennek ellenére tovább 
folyik – a példánknál maradva, az állomány sérülésének az okát kell elsősorban 
megtalálni annak érdekében, hogy ennek a megtörténtét megelőzzük.  

o Tehát az fontos, hogy a problémajelentés a megkerülés után még mindig 
nyitott marad, és  

o a megkerülés részletei bekerülnek a problémajelentésbe. 
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2.1 A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései (12) 

A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései a következők (folytatás):      
 

• Ismert hibarekord létrehozása  
 
o Mihelyt a diagnózis megszületett, illetve, amikor egy megkerülést sikerült 

találni (még akkor is, ha az még nem végleges megoldás), az azonosított 
ismert hibáról  
 egy ismert hibarekordot kell kialakítani, és  
 azt fel kell venni az ismert hibák adatbázisába.  

o Amennyiben további incidensek és hibák jelennek meg, azt  
o hamarabb észleljük és a  
o szolgáltatás kijavítása hamarabb fog megtörténni.  
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2.1 A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései (13) 

A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései a következők (folytatás):      
 

• A probléma megoldása   
 
o Mihelyt a megoldás megszületett, ideális esetben ezt alkalmazni kell, hogy a 

probléma megoldódjon.  
 A valóságban preventíven fel kell mérni, hogy a megoldás nem fog-e 

újabb problémákat okozni.  
 Amennyiben funkcionális változás szükséges, akkor egy RFC-re van 

szükség, melynek  
 követnie kell a változásmenedzsment-folyamat lépéseit,  
 azaz azt jóvá kell hagyatni, mielőtt a változást alkalmazzuk.  

 Amennyiben a probléma nagyon súlyos, és üzleti okokból gyors 
megoldásra van szükség, akkor sürgősségi RFC-t (ERFC) kell  
 az ECAB számára benyújtani, hogy 
  lehetővé tegyük a sürgős beavatkozást.  
 Egyébként az adott változástípusnak megfelelően kezdeményezett 

változásmenedzselési folyamatot kell követni, amikor a változás 
jóváhagyásra került és annak a bevezetését beütemezték.  

 A közbenső időben a KEDB-t kell használni, hogy megoldjuk a további 
incidens/probléma megjelenéseket. 
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2.1 A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései (14) 

A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései a következők (folytatás):      
 

• A probléma lezárása    
 
o a problémarekord formálisan lezárható: 

 amennyiben a változás lezárult  
 és azt sikeresen értékelték, továbbá  
 a megoldást alkalmazásba vitték, még akkor is, ha  
 az ehhez kapcsolódó incidensrekordok némelyike még nyitott.  

 
 Ellenőrizni kell továbbá, hogy  

 a rekord valóban tartalmazza-e az összes esemény teljes történeti 
leírását, s amennyiben nem,  

 akkor a rekordot ki kell egészíteni. 
 
 Karban kell tartani az ismert hibarekordot olyan vonatkozásban is, hogy 

az tükrözze a megoldás alkalmazásba vitelét. 
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2.1 A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései (15) 

A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései a következők (folytatás):      
 

• A súlyosabb problémák utólagos elemzése     
 
o Mindenek előtt le kell szögezni, hogy a szervezet prioritási rendszerében 

definiálni kell a „nagyobb probléma” fogalmát.  
o Minden nagyobb probléma esetén, amíg friss az élmény, egy utólagos elemzést 

kell elvégezni, hogy tanuljunk belőle a jövőre nézve.  
o Ennek a következőket kell tartalmaznia: 

 mit végeztünk el jól, helyesen 
 mit végeztünk el rosszul 
 mit kell a jövőben jobban tennünk 
 hogyan tudnánk ugyanannak a problémának a jövőbeli ismételt 

megjelenését megelőzni 
 vajon egy harmadik fél felelős-e,  
 vajon további tevékenységek szükségesek-e. 
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2.1 A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései (16) 

A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései a következők (folytatás):      
 

• A súlyosabb problémák utólagos elemzése (folytatás)  
 
o Minden tanulságot dokumentálni kell  

 a megfelelő eljárásokban,  
 a munkautasításokban,  
 diagnosztikai leírásokban vagy  
 az ismert hibák rekordokban.  

o A problémamenedzser szervezi meg a megbeszélést, és minden egyeztetett 
tevékenységet dokumentál.  

o Az ilyen elemzéseket a támogató személyzet tréningjein lehet használni. 
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2.1 A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései (17) 

A problémamenedzsment-folyamat egyes lépései a következők (folytatás):      
 

• A szoftver-környezet fejlesztésének sajátosságai  
 

o Az nagyon ritka eset, amikor egy új alkalmazás, rendszer vagy szoftververzió 
nem tartalmaz hibát.  
 Az tipikusabb, hogy az ilyen új alkalmazás, rendszer vagy szoftververzió 

tesztelése során egy prioritásos rendszert használnak a komoly hibák 
eltávolítására.  

 Az is lehetséges, hogy a kisebb hibákat nem javítják ki.  
 Ennek oka, hogy felmérik, hogy  

 az új funkcionalitás üzlet számára mielőbb átadásra kerüljön és  
 a kód vagy komponens teljes hibamentessége közötti különbséget, s 
 az első mellett döntenek. 

o Abban az esetben, ha olyan döntést hozunk, hogy a hibát tartalmazó kiadást 
beállítjuk az éles környezetbe, akkor ezt a tényt naplózni kell a KEDB-ben, a 
megkerülés vagy a megoldás részleteivel együtt.  

o A gyakorlat azt mutatja, hogy amennyiben a naplózás nem történik meg, akkor  
 jóval magasabbak lesznek a támogatási költségek, mivel  

 a felhasználók tapasztalják a hibát, incidenst hoznak létre,  
 amit újra kell diagnosztizálni és ismét meg kell oldani. 
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2.2 A problémamenedzsment-folyamat 
környezete 
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2.2 A problémamenedzsment-folyamat környezete (2) 

Interfészek      
 

• A problémamenedzsment a következő interfészekkel rendelkezik: 
o ügyfélszolgálat 

 A problémaregisztráció többségét egy vagy több incidensre adott 
válaszként kezdeményezésre, különösen az ügyfélszolgálat végzi.  

  
o tesztelés  

 További problémaregisztrálások és megfelelő megkerülések 
kezdeményeződnek a tesztelés során, különösen  

 az úgynevezett felhasználóelfogadási tesztek alatt, amikor azt határozzák 
meg, hogy  
 vajon a kiadás megfelel-e annak ellenére, hogy  
 bizonyos ismert hibák vannak benne.  
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2.2 A problémamenedzsment-folyamat környezete (3) 

Interfészek  (folytatás)    
 
o Szolgáltatásstratégia  

 pénzügyi menedzsment  
o a problémamenedzsment menedzselési információt szolgáltat a 

problémák megoldási és megelőzési költségeiről.  
o Ily módon ez az információ inputként szolgálhat a költségvetés és a 

pénzügyi rendszerek, továbbá a tulajdonlás teljes költsége 
számításainak számára. 
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2.2 A problémamenedzsment-folyamat környezete (4) 

Interfészek  (folytatás)    
 
o szolgáltatástervezés 

 rendelkezésre állás menedzsment 
 azt segít meghatározni, hogy  
 hogyan lehet a megszakadási időt minimalizálni, s  
 hogyan lehet a produktív időt maximalizálni. 
  A problémamenedzsment sok információja átadásra kerül a 

rendelkezésre állás menedzsment számára. 
 kapacitásmenedzsment 

 biztosítja az erőforrások optimális kihasználását, és  
 fontos információkkal látja el a problémamenedzsmentet, mint 

például a kapacitás-nyilvántartás és teljesítménymenedzsment.  
 A kapacitásmenedzsment támogatja még a korrektív mérések 

alkalmazását 
  a problémamenedzsment menedzselési információt szolgáltat a 

problémák megoldási és megelőzési költségeiről.  
 IT-szolgáltatásfolytonossági menedzsment 

 a problémamenedzsment ennek a kiindulási pontjaként 
tevékenykedik:  

 amennyiben a problémának kicsi az üzletre gyakorolt hatása, akkor 
azt nem kezelik. 
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2.2 A problémamenedzsment-folyamat környezete (5) 

Interfészek (folytatás)    
 
o szolgáltatásbevezetés 

 változásmenedzsment 
 a problémamenedzsment biztosítja, hogy minden változást igénylő 

megoldás és megkerülés implementálva van a konfigurációelemben 
egy RFC által. A változásmenedzsment monitorozza ezeket a 
változásokat és folyamatosan tájékoztatja a 
problémamenedzsmentet  

 
 kiadás- és üzembe állítási menedzsment 

 problémamegoldásoknak a termelésbe való viteléért felelős. 
 konfigurációmenedzsment 

 
 a problémamenedzsment a rossz komponenselemek azonosítása és a 

problémák és a megoldások hatásának meghatározása céljából 
használja a CMS-t. 
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2.2 A problémamenedzsment-folyamat környezete (6) 

Interfészek (folytatás)    
 
o állandó szolgáltatásfejlesztés 

 szolgáltatási szint menedzsment (Service Level Management – SLM) 
 az incidensek és a problémák befolyásolják az SLM által szolgáltatott 

IT-szolgáltatásokat.  
 a problémamenedzsment hozzájárul a szolgáltatási szint 

emeléséhez, és  
 az általa szolgáltatott menedzsmentinformáció alapként szolgál 

bizonyos SLA-áttekintési komponens számára.  
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2.2 A problémamenedzsment-folyamat környezete (7) 

Metrikák      
 

• A következő metrika használatos a problémamenedzselés hatékonysága, 
eredményessége és az alkalmazása vonatkozásában:  
o egy bizonyos periódus alatt regisztrált összes probléma száma 
o az SLA-előirányzatokon belül megoldott problémák százaléka (és azon 

problémák százaléka, melyeket nem sikerült ezen belül megoldani) 
o azon problémák százaléka és száma, melyek megoldása hosszabb időt vett 

igénybe 
o a függő problémák naplója és trendje (statikus, csökkenő, növekvő) 
o a problémakezelés átlagos költsége 
o a nagyobb problémák száma (függő, lezárt) 
o a sikeresen megoldott nagyobb problémák százaléka 
o a KEDB-hez hozzáadott ismert hibák száma. 
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2.2 A problémamenedzsment-folyamat környezete (8) 

Szerepek      
 

• A problémamenedzsernek az a felelőssége, hogy a problémamenedzsment céljai 
megvalósuljanak. Ez a következő felelősségeket foglalja magában: 
o egyeztetnie kell minden problémamegoldó csoporttal, hogy biztosítsa az SLA-

célkitűzéseken belüli problémamegoldást, például az SLA szerinti időkorlátok 
tartása 

o az ismert hibák adatbázisának tulajdonlása és védelme 
o a problémarekordok formális lezárása 
o a szállítókkal, szerződéses partnerekkel való egyeztetés annak biztosítására, 

hogy a harmadik felek teljesítsék a szerződéses kötelezettségeiket, különösen 
  a problémák megoldása és a  
 problémákkal kapcsolatos információk és  
 adatok biztosítása tekintetében 

o a súlyosabb problémák áttekintésével kapcsolatosan a tevékenységek 
szervezése, működtetése, dokumentálása és követése 

• Problémamegoldási csoportok 
o A problémamegoldást célszerű, hogy egy vagy több műszaki támogatási 

csoport és/vagy a szállítók, vagy támogatási szerződéses felek a 
problémamenedzser koordinálásával végezzék. 
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2.2 A problémamenedzsment-folyamat környezete (9) 

Információmenedzsment    
 

• A CMS (Configuration Management System)  
o Viszonyok  

 a CMS tartalmazza az IT-infrastruktúra összes komponensére vonatkozó 
részleteket, és  

 az ezen komponensek közötti viszonyokat  
 ez a problémadiagnózis és a probléma hatásértékelésének egy értékes 

forrása.  
o Történet 

 mivel a CMS tartalmazza a korábbi tevékenységeket is,  
 ez egyben a történeti adatoknak is egy értékes forrása, hogy 

meghatározhassuk a trendeket és a potenciális gyenge pontokat.  
 ez pedig a proaktív problémamenedzsment kulcsfontosságú része.  
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2.2 A problémamenedzsment-folyamat környezete (10) 

Információmenedzsment (folytatás)   
 

• Az ismert hibák adatbázisa (Known Error Database, KEDB)  
o létrehozásának oka, hogy  

 tároljuk az incidensekről és a problémákról szóló ismereteket és  
 azt, hogyan lettek azok kezelve, így  
 gyorsabb diagnózis és megoldás érhető el, amennyiben további 

incidensek és problémák merülnek fel.  
o Az ismert hiba nyilvántartásba vételének tartalmaznia kell  

 a hibáról szóló összes részletet,  
 a felmerült szimptómákat,  
 a szolgáltatás helyreállítását, illetve  
 a probléma megoldása érdekében implementálható megkerülést vagy 

megoldást pontos részleteivel együtt.  
o Bizonyos eszközök/alkalmazások az ismert hibákat úgy is ábrázolhatják, hogy 

az eredeti problémarekord egy mezőjét megváltoztatják.  
o Ez megengedhető akkor, amikor a funkcionalitásnak ugyanazon a szintjén 

biztosított az elérése. 
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2.2 A problémamenedzsment-folyamat környezete (11) 

Információmenedzsment (folytatás)   
 

• Nincs állandó megoldás  
o Lehetséges, hogy bizonyos probléma állandó megoldására nincs üzleti eset.  
o Például, amennyiben  

 a probléma nem okoz komoly szakadásokat,  
 már van rá megkerülő megoldás, és  
 az állandó megoldás előnyeit túllépik a problémamegoldás költségei, 

o akkor a problémamenedzsment hozhat olyan döntést, hogy tolerálja a 
problémát.  
 

 
 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 228



2.2 A problémamenedzsment-folyamat környezete (12) 

Információmenedzsment (folytatás)   
 

• Karbantartás 
o Igen lényeges, hogy  

 minden adatot minél hamarabb vigyünk fel az adatbázisba, és  
 azt pontosan tudjuk visszakeresni.  

 
• A problémamenedzser szerepe 

o A problémamenedzsernek  
 jól képzettnek kell lennie, és  
 ismernie kell a keresési módszereket/algoritmusokat, továbbá  
 gondosan biztosítania kell, hogy amikor egy új rekordot adnak az 

adatbázishoz, akkor a releváns keresési kritériumot pontosan adták meg. 
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2.2 A problémamenedzsment-folyamat környezete (13) 

Információmenedzsment (folytatás)   
 

• Duplikátumok 
o Gondosan ki kell küszöbölni a rekordok duplikálását, amikor ugyanazt a 

problémát két vagy több módon írják le.  
 Ennek kiküszöbölésére a problémamenedzser lehet az egyetlen személy, 

aki új rekordok felvitelére jogosult.  
 Megengedett, sőt támogatandó más támogató csoportok létrehozása, akik 

új rekordokat javasolnak, de a problémamenedzsernek kell döntenie, 
mielőtt felvinnék az új rekordot az ismert hibák adatbázisába. 

 Nagy szervezeteknél,  
 ahol több helyen is van problémamenedzsment személyi állomány,  
 de csak egyetlen ismert hibák adatbázisa létezik (ez a javasolt!),  
 egy eljárást kell egyeztetni a problémamenedzsment személyi 

állományának tagjai között annak biztosítására, hogy duplikátum ne 
forduljon elő.  

 Ez azt jelentheti, hogy csak egyetlen fő, a központi ismert hibák 
adatbázisának a menedzsere legyen ezzel megbízva. 
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2.2 A problémamenedzsment-folyamat környezete (14) 

Információmenedzsment (folytatás)   
 

• Az információmenedzsment logikai helye 
o akár a konfigurációmenedzsment-rendszer (CMS), és  
o a KEDB is részét képezheti  
o a szélesebb szolgáltatási tudásmenedzsment rendszernek (Service Knowledge 

Management System – SKMS). 
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2.2 A problémamenedzsment-folyamat környezete (15) 

Bemenet/kimenet      
 
• A problémamenedzsment tipikus bemenetei (inputs) 

 
o Incidensadatok 
o Problémarekordok 
o Konfigurációs adatok a Konfigurációmenedzsment Adatbázisból 
o Beszállítói adatok a használt termékekre vonatkozóan 
o Szolgáltatás Katalógus és Szolgáltatási Szint Megállapodás 
o A felhasznált infrastruktúra adatai: kapacitásadatok, teljesítményadatok stb. 

 
• A problémamenedzsment tipikus kimenetei (outputs) 

 
o Problémarekordok 
o Az ismert hibák adatbázisa 
o Változtatási igények (RFC) 
o Lezárt problémarekordok 
o Vezetői jelentések 

 
 
 

 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 232



2.2 A problémamenedzsment-folyamat környezete (16) 

Kihívások, kritikus sikertényezők és kockázatok     
 

• A problémamenedzsment leginkább attól függ, hogy sikerüljön kialakítani egy 
hatékony incidensmenedzsment folyamatot és eszközt.  

• Ez fogja biztosítani, hogy a problémákat a lehető leghamarabb azonosítsuk.  
• Egyébként ez a két folyamat formális interfésszel és közös munkatapasztalattal is 

rendelkezik. Ez a következőket vonja maga után: 
o az incidens- és a problémamenedzsment-eszközök összekapcsolását 
o az incidens- és a problémamenedzsment-rekordok összekapcsolását (linking) 
o a második és a harmadik vonalú személyi állománynak jó munkakapcsolatban 

kell állnia az első vonalú személyi állománnyal 
o biztosnak kell lennünk abban, hogy az üzleti hatást a problémamegoldáson 

dolgozó személyi állomány nagyon jól érti. 
• Ezenkívül az is fontos, hogy a problémamenedzsment képes legyen a rendelkezésre 

álló összes tudás- és konfigurációmenedzsment-eszköz használatára.  
• További kritikus sikertényező, hogy folyamatosan képezzük a támogató 

személyzetet  
o mind a műszaki vonatkozások,  
o mind pedig az általuk támogatott szolgáltatások és  
o az általuk használt folyamatok üzleti vonzatainak tekintetében.  

 
 
 
 
 

 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 233



2.2 A problémamenedzsment-folyamat környezete (17) 

Összefoglalás – Az üzletnek szolgáltatott érték (folytatás) 
 

• A problémamenedzsment szorosan együttműködik az incidens- és a változás-
menedzsmenttel annak biztosítása érdekében, hogy az informatikai szolgáltatás-
elérés és minőség növekedjen.  
o Amikor egy incidenst megoldanak, a megoldásra vonatkozó információt 

rögzítik, naplózzák.  
o Adott pillanatban ezt az információt az incidenskezelés gyorsítására és a 

permanens megoldás azonosítására használják.  
o Ez lecsökkenti az incidensek számát és kezelési idejét, ami rövidebb 

meghibásodási időt és kevesebb meghibásodást eredményez az üzlet számára. 
 

• További értékek származnak a következőkből: 
o magasabb az IT-szolgáltatások elérhetőségi szintje 
o az üzlet és az informatikai személyi állomány magasabb termelékenysége 
o megkerülésekre és a nem működő megoldásokra fordított alacsonyabb 

kiadások 
o a tűzoltó jellegű és az ismétlődő incidensekre fordított erőfeszítések 

költségének csökkenése. 
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1. Bevezető fogalmak 
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1. Bevezető fogalmak (2) 

Hozzáférésmenedzsment  (access management)    
 

•A jogosult felhasználók számára biztosítja a szolgáltatás használatának jogát,  
•miközben a jogosulatlanok részére megtagadja ugyanezt.  

o Ezt a folyamatot több másik folyamat is aktivizálhatja (például a 
kérésteljesítés).  

o Egyes szervezetek jogosultságmenedzsmentnek vagy személyazonosság-
menedzsmentnek (identity management) is hívják.  

 
•A hozzáférésmenedzsment tulajdonképpen az  információbiztonsági menedzsment 
megvalósítását jelenti,  

o azáltal, hogy biztosítja a szervezet számára  
 a szervezet adatainak és  
 szellemi tulajdonának  

o a bizalmas jellegét, a konfidenciáját.  
 

•A hozzáférésmenedzsment biztosítja a felhasználó számára a szolgáltatás használatának 
jogát, de  

o ez nem biztosítja azt, hogy a hozzáférés minden megállapodás szerinti 
alkalommal elérhető 

o ezt majd az elérhetőségi (availability) menedzsment fogja biztosítani.  
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1. Bevezető fogalmak (3) 

Főbb fogalmak      
 

•A hozzáférés (access) egy szolgáltatás (vagy adat)  
• azon tartalmára,  
• szintjére és/vagy  
• funkcionalitására vonatkozik, amit a felhasználó ténylegesen használhat. 

 
•A személyazonosság (identity) az emberek egyedi megkülönböztetésére szolgáló 
információ összessége.  
 

•A jogosultságokat (rights) privilégiumoknak is hívják, és arra vonatkoznak, hogy az 
egyes felhasználók konkrétan  

• mely szolgáltatások  
• mely részeit miként használhatják.  
• Példák: olvasási, írási, végrehajtási, szerkesztési és törlési jogosultságok.  

 
 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 239



1. Bevezető fogalmak (4) 

Főbb fogalmak  (folytatás)    
 

•Szolgáltatáscsoportok (service groups):  
o mivel a felhasználók általában több szolgáltatáshoz is hozzáférnek, célszerű 

ezekből a szolgáltatásokból olyan szolgáltatáscsoportokat képezni, amelyekhez 
a hozzáférést könnyebb egységesen menedzselni  

o ahelyett, hogy minden beállítást minden egyes esetben meg kellene ismételni. 
 

•A nyilvántartási szolgáltatás (directory services) olyan alkalmazás, amely a  
o hozzáférések és  
o jogosultságok menedzselését segíti.  
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2. A hozzáférésmenedzsment folyamata és 
környezete 
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2.1 A hozzáférésmenedzsment-folyamat egyes 
lépései 
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2.1 A hozzáférésmenedzsment-folyamat egyes lépései (2) 

Hozzáférésigénylés (requesting access)      
 

•Hozzáférésigénylés (requesting access) (vagy hozzáféréskorlátozás-igénylés) – a 
hozzáférés vagy ennek korlátozása számtalan módon igényelhető: 

o egy változtatási igény kapcsán (RFC) 
o a kérésteljesítés keretében felmerült szolgáltatásigény 
o az emberierőforrás-menedzsment (Human Resources – HR) osztály igénye 
o a HR szerepét betöltő menedzser vagy osztály igénye, vagy  
o annak az igénye, aki a szolgáltatás első használatáról hozott döntést. 

•Összefoglalva: a hozzáférésmenedzsmentet a felhasználónak a szolgáltatás elérési 
igénye váltja ki. 
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2.1 A hozzáférésmenedzsment-folyamat egyes lépései (3) 

Verifikálás (verification)       
 

•minden hozzáférésigénylést két szempontból is felül kell vizsgálni: 
• Az, aki a hozzáférés igényli, valóban az-e, akinek mondja magát? 
• Van-e megfelelő oka (indoka) a hozzáférési igénynek? 

 
•Az első kategória tipikusan elérhető azáltal, hogy a felhasználó számára felhasználói 
nevet és jelszót biztosítunk.  

• Érzékenyebb szolgáltatásoknál további azonosítás válhat szükségessé, például  
• tulajdonhoz kötött (belépőkártya),  
• tulajdonhoz és időhöz kötött ellenőrzés (banki SMS)  
• biometrikus (például a londoni útlevél helyetti íriszvizsgálat, vagy a 

Reuters ujjlenyomat-vizsgálata),  
• titkosítási (encryption) eszköz használata. 
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2.1 A hozzáférésmenedzsment-folyamat egyes lépései (4) 

Verifikálás (verification)  (folytatás)     
 

•A másik kategória bizonyos független jóváhagyásokat igényel, ami a felhasználói 
igénytől független, azaz más, például: 

o a HR-től érkező feljegyzés, hogy az illető egy új alkalmazott és felhasználói 
nevet és jelszót igényel, valamint a szabványos szolgáltatásokhoz való 
hozzáférési jogot 

o a HR-től érkező feljegyzés, hogy az illetőt előléptették, és további 
erőforrásokhoz kér hozzáférést 

o egy megfelelő (a folyamatban definiált) vezető jóváhagyása 
o az ügyfélszolgálaton keresztül beérkező szolgáltatáskérés 
o RFC-kérés 
o egy olyan szabályzatbeli pont, hogy a felhasználó az igénye esetén hozzáférhet 

a szolgáltatáshoz. 
 

•Az új szolgáltatások esetében  
o a változásrekordnak kell specifikálnia, hogy mely felhasználók, illetve 

felhasználói csoportok fogják elérni azt a szolgáltatást.  
o A hozzáférésmenedzsment ezt követően leellenőrzi, hogy  

 minden ott szereplő felhasználó még érvényes felhasználó-e, majd ezt 
követően  

 automatikusan biztosítja az RFC-ben specifikált hozzáférést.  
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2.1 A hozzáférésmenedzsment-folyamat egyes lépései (5) 

A jogosultság megadása (granting rights)     
 

•A felülvizsgált esetekben biztosítják a hozzáférést.  
o A hozzáférésmenedzsment valójában itt nem a döntnök szerepét játssza, 

hanem  
o a szolgáltatásstratégia és szolgáltatástervezés keretében létrehozott 

szabályzatokat alkalmazza a felmerülő konkrét esetekben.  
o A hozzáférésmenedzsment csupán érvényesíti a hozzáférés engedélyezése 

vagy tiltása döntést, s nem pedig maga dönt.  
 

•Minél több csoport vagy szerep létezik, annál nagyobb az esélye a szerepkonfliktus 
megjelenésének.  

o Ebben a kontextusban a szerepkonfliktus annak a helyzetnek felel meg, amikor 
egy felhasználóhoz allokált két specifikus szerep vagy csoport problémákat 
okoz az ellentmondásos érdekek miatt. Például: 

o az egyik szerepben szüksége van a hozzáférésre, a másik szerepében viszont 
az tiltva van, 

o a felhasználó két szerepe lehetővé teszi két olyan feladat végrehajtását, amit 
nem lenne szabad kombinálni. Például egy szerződő fél naplózza a ráfordított 
időt, majd pedig jóváhagyja annak a kifizetését.  
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2.1 A hozzáférésmenedzsment-folyamat egyes lépései (6) 

A jogosultság megadása (granting rights)  (folytatás)   
 

•Mindig, amikor szerepeket és csoportokat definiálnak, mindig lehetséges, hogy azok 
vagy túl szélesnek, vagy túl szűknek bizonyulnak.  

o Mindig lesznek olyan felhasználók, akik egy kicsivel mást igényelnek, mint az 
előre definiált szerepek.  

o Ezekben az esetekben lehetséges a szabványos szerepek alkalmazása, majd 
pedig az igényeknek megfelelően adjunk hozzá vagy vegyünk el belőle jogokat. 

o Azonban ennek eldöntése nem az illetékes üzemeltetési személyzet feladata. 
o  Minden kivételt koordinálni kell a hozzáférésmenedzsmenttel és az eredeti 

folyamat szabályai szerint jóvá kell hagyni.  
 

•A hozzáférésmenedzsmentnek rendszeresen át kell tekinteni az általa létrehozott és 
menedzselt szerepeket és csoportokat annak biztosítása érdekében, hogy  

o azok megfeleljenek az IT által szállított és támogatott szolgáltatásoknak – és  
o az abszurd, illetve a nem kívánatos szerepeket/csoportokat törölni kell. 
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2.1 A hozzáférésmenedzsment-folyamat egyes lépései (7) 

A személyazonosság figyelemmel kísérése (monitoring identity status)  
 

•a felhasználók vállalatban betöltött szerepe gyakran változhat  
o előléptetés,  
o áthelyezés,  
o nyugdíjazás,  
o kilépés,  
o halál stb. 
o Ezek a változások a szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeiket és lehetőségeiket 

is megváltoztathatják.  
 

•A hozzáférésmenedzsmentnek értenie és dokumentálnia kell minden felhasználótípus 
tipikus életciklusát, és ezt fel kell használnia a folyamat automatizálása érdekében.  

o A hozzáférésmenedzsment eszközeinek rendelkeznie kell olyan lehetőséggel, 
amely lehetővé teszi  

o például egy felhasználó auditált úton történő, de mégis egyszerűen 
végrehajtható mozgatását az egyik csoportból a másikba. 
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2.1 A hozzáférésmenedzsment-folyamat egyes lépései (8) 

A hozzáférés feljegyzése és figyelemmel kísérése (logging and tracking access)   
 

•a hozzáférésmenedzsment feladata annak biztosítása is, hogy a biztosított 
jogosultságokat rendeltetésszerűen használják.  

Emiatt van szükség  
o a hozzáférés feljegyzésére és  
o figyelemmel kísérésére az összes műszaki és alkalmazásmenedzsment funkció 

és valamennyi szolgáltatásüzemeltetési tevékenység esetén.  
 

•A kivételeket az incidensmenedzsmenttel kell kezelni.  
o Lehetőség van arra, hogy speciális incidensmodellt alakítsunk ki a hozzáférési 

jogokkal való visszaélésre.  
o Meg kell viszont jegyezni, az ilyen tevékenység láthatóságát meg kell tiltani. 
o Amennyiben ez az információ az incidensmenedzsmenthez hozzáféréssel 

rendelkezők mindegyike számára látható lesz, akkor ez sebezhetőségi pontot 
képez. 
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2.1 A hozzáférésmenedzsment-folyamat egyes lépései (9) 

A hozzáférés feljegyzése és figyelemmel kísérése (logging and tracking access)   
 

•Az információbiztonsági rendszer igen fontos szerepet játszik abban, hogy felfedezzük a 
jogosulatlan hozzáférést és összehasonlítsuk azt a hozzáférésmenedzsment által 
biztosított jogokkal.  

o Ez azt fogja igényelni, hogy a hozzáférésmenedzsment bevonásra kerüljön az 
behatolást felfedező (intrusion detection) eszközök paraméterezésébe.  

 
•A hozzáférésmenedzsmentnek biztosítania kell az igazságügyi nyomozás alatti speciális 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez.  

o Amennyiben egy felhasználót  
 a szabályok megszegésével,  
 az eszközök nem megfelelő használatával vagy  
 az adatokkal való visszaéléssel gyanúsítanak,  
 akkor lehetséges, hogy bizonyítékokat kell szolgáltatni azon felhasználó 

által történő specifikus szolgáltatások  
 elérési dátumáról,  
 időpontjáról  
 sőt esetleg a tartalmáról is.  

o Ezt tipikusan annak a szolgáltatásnak az üzemeltetői biztosítják, de a 
hozzáférésmenedzsment-folyamat részeként.   
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2.1 A hozzáférésmenedzsment-folyamat egyes lépései (10) 

A jogosultságok visszavonása vagy korlátozása (revoking or limiting rights)   
 

• Ez is a hozzáférésmenedzsment keretében történik, de  
o magáért a döntésért nem az a folyamat a felelős, hanem  
o a szolgáltatásstratégia és szolgáltatástervezés keretében létrehozott 

szabályzatokat, 
o valamint a szervezet vezetőinek a döntéseit alkalmazza a felmerülő konkrét 

esetekben. 
 

• A hozzáférés visszavonására tipikusan a következő körülmények esetén kerül sor: 
o halál 
o kilépés 
o nyugdíjba vonulás 
o amikor a felhasználó szerepe megváltozott, és többé nem igényli az adott 

szintű hozzáférést 
o olyan körzetbe való küldés vagy utazás, ahol más körzeti hozzáférési szabályok 

érvényesülnek.  
o amikor ideiglenesen távol van (például gyesen) a felhasználó, és bizonyos 

időszakon keresztül nem fogja igényelni a szolgáltatáshoz való hozzáférést. 
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2.1 A hozzáférésmenedzsment-folyamat egyes lépései (11) 

A jogosultságok visszavonása vagy korlátozása (revoking or limiting rights)  
(folytatás) 
 

• Egyéb esetekben nem szükséges a hozzáférés visszavonása 
o csupán korlátozásokat célszerű bevezetni.  
o Ez jelentheti  

 a hozzáférési szint mérséklését,  
 a hozzáférés időtartamának és  
 napszakának korlátozását,  

 
• például: 

o amikor a felhasználó nyomozás alatt áll, de  
o továbbra is igényli az alapvető szolgáltatást, például az e-mailt.  
o Ebben az esetben az e-mailje további ellenőrzést igényelhet. 
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2.1 A hozzáférésmenedzsment-folyamat egyes lépései (12) 

A jogosultságok visszavonása vagy korlátozása (revoking or limiting rights)  
(folytatás) 
 

• Egyéb esetekben nem szükséges a hozzáférés visszavonása 
o csupán korlátozásokat célszerű bevezetni.  
o Ez jelentheti  

 a hozzáférési szint mérséklését,  
 a hozzáférés időtartamának és  
 napszakának korlátozását,  

 
• például: 

o amikor a felhasználó nyomozás alatt áll, de  
o továbbra is igényli az alapvető szolgáltatást, például az e-mailt.  
o Ebben az esetben az e-mailje további ellenőrzést igényelhet. 
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2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat 
környezete 
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2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat környezete (2) 

Interfészek      
 

• információbiztonsági menedzsment  
o az információbiztonsági menedzsment a hozzáférésmenedzsment meghatározó 

kapcsolata, mozgatója, mivel ő szállítja a hozzáférésmenedzsment 
végrehajtásához szükséges  
 biztonsági és  
 adatvédelmi szabályokat és  
 eszközöket. 

 
• változásmenedzsment 

o Mivel minden szolgáltatási igény egy változást képvisel, ezért  
o a változásmenedzsment a szolgáltatás igény ellenőrzésében fontos szerepet 

játszik.  
 
 

 
 
 
 
 

 
© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 255



2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat környezete (3) 

Interfészek   (folytatás)   
 

•szolgáltatásiszint-menedzsment  
• a szolgáltatásiszint-menedzsment monitorozza minden szolgáltatás elérésére vonatkozó 
megállapodásokat.  

o Ez magában foglalja azt a kritériumot, hogy ki fér hozzá a szolgáltatáshoz, a 
költségeket, és a különböző típusú felhasználók számára rendelkezésére 
bocsátott hozzáférési szinteket.  

 
•hozzáférésmenedzsment  

o A hozzáférésmenedzsment közeli viszonyban áll a konfigurációmenedzsmenttel 
is.  

o A CMS-t lehet alkalmazni  
 a hozzáférésmenedzsmenttel kapcsolatos adatok tárolására és  
 azok elemezhetők az aktuális hozzáférési részletek vonatkozásában.   
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2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat környezete (4) 

Metrikák      
 

•A hozzáférésmenedzsment eredményességének és hatékonyságának a mérésére 
használt metrika a következő: 

o a hozzáférési igények száma (szolgáltatási igények és RFC-k) 
o a megadott jogosultságok száma szolgáltatásonként, felhasználónként és 

osztályonként 
o a felhasználó vagy az osztály számára biztosított szolgáltatáshozzáférés száma 

(azaz hányszor férhet hozzá az illető)  
o a hozzáférési jogok részletezését kiváltó incidensek száma 
o a hibás hozzáférési beállítások okozta incidensek száma. 
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2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat környezete (5) 

Szerepek      
 

• A hozzáférésmenedzsment egy folyamat, amit sokszor a műszaki és az 
alkalmazásmenedzsment funkciók hajtanak végre, s tipikusan nem egy önálló funkció.  

o Egyébként célszerű, hogy legyen egy koordinációs központi pont, ami tipikusan 
az ügyfélszolgálat vagy az IT-üzemeltetés. 

 
• Tipikusan az ügyfélszolgálaton keresztül történik a szolgáltatáshozzáférési igény 
bejelentése.  

o Az ügyfélszolgálat kiértékeli a kérést oly módon, hogy  
 ellenőrzi, vajon az igényt a megfelelő szinten jóváhagyták-e,  
 a felhasználó legális alkalmazott, szerződő fél vagy ügyfél-e. 

 
o Az ügyfélszolgálat ezután eljuttatja az igényt a megfelelő team számára, hogy 

az biztosítsa a hozzáférést.  
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2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat környezete (6) 

Szerepek  (folytatás)    
 

• A műszaki és az alkalmazásmenedzsment teamek több fontos szerepet is betöltenek: 
o a szolgáltatástervezés során ezek a teamek biztosítják az egyes szolgáltatások 

hozzáférésmenedzsmentjének az egyszerűsítésére és ellenőrzésére szolgáló 
mechanizmusokat.  

o Szintén ők fogják specifikálni azokat az utakat, melyek révén a jogtalan 
használatot fel lehet tárni, és le lehet állítani. Pl. az intrusion detection 
rendszerek 

o a szolgáltatásbevezetés során ezek a teamek fogják tipikusan tesztelni, hogy a 
szolgáltatások a terveknek megfelelően biztosításra kerülnek és ellenőrzöttek.  

o a szolgáltatásüzemeltetés során tipikusan ezek a teamek végzik az általuk 
ellenőrzött rendszerek hozzáférésmenedzsmentjét.  

• Ahol az IT-üzemeltetés el van különítve a műszaki és az alkalmazásmenedzsmenttől, 
ott tipikusan a hozzáférésmenedzsment üzemeltetési részét az IT-üzemeltetéshez 
szokták rendelni. 
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2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat környezete (7) 

Szerepek  (folytatás)    
 

• A második vonalú támogatás 
o Sok szervezet épít ki második vonalú támogatási személyi állományt,  

 melynek a műszaki ismerete nagyobb (de még mindig általános), mint az 
ügyfélszolgálaté, és  

 akik további időt tudnak szentelni az incidens diagnosztikájának és 
megoldásának,  

 mégpedig a telefonok által történő zavaró megszakítások nélkül.  
 

• A harmadik vonalú támogatás 
o A harmadik vonalú támogatást  

 vagy több belső műszaki csoport,  
 és/vagy pedig külső, harmadik oldali szállítók/szervizek biztosítják. 

o például 
 Cisco: helyszíni javítás 
 Távmenedzselő cégek: mindent, kivéve a helyszíni (kivéve a 

csavarhúzósat). 
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2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat környezete (8) 

Bemenet/kimenet      
 
•A hozzáférésmenedzsment tipikus bemenetei (inputs):  
 
A hozzáférésmenedzsmentet a felhasználónak vagy a felhasználóknak egy vagy több 
szolgáltatás elérési igénye váltja ki. Az igény forrása a következő lehet: 

o egy RFC. 
 Széles skálájú szolgáltatásbevezetés vagy frissítés esetén ezt használják 

leggyakrabban, amikor a projekt részeként sok felhasználó jogosultságait 
kell frissíteni 

o egy szolgáltatáskérés  
 Ezt tipikusan  

 az ügyfélszolgálaton keresztül vagy  
 közvetlenül a kérésteljesítési rendszerben kezdeményezik, és  
 a releváns műszaki és az alkalmazásmenedzsment team teljesíti 

o az emberierőforrás-menedzsment (Human Resources – HR) osztály igénye 
  (amit az ügyfélszolgálaton keresztül kell megadnia). Ezt tipikusan a 

munkába lépés, előléptetés, áthelyezés, kilépés vagy nyugdíjba vonulás 
generálja. 

o a HR szerepét betöltő menedzser vagy osztály igénye, vagy annak az igénye, 
aki a szolgáltatás első használatáról hozott döntést. 
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2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat környezete (9) 

Bemenet/kimenet      
 
•A hozzáférésmenedzsment tipikus kimenetei (outputs):  
 

o A hozzáférések összesítése  
 szolgáltatások,  
 felhasználói csoportok és  
 más szempontok szerinti csoportosításban 

o Jelentések a hozzáférési jogosultságok helytelen alkalmazásairól. 
 
 
 

 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 262



2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat környezete (10) 

Az implementálás kihívásai, a sikeres hozzáférésmenedzsment feltételei     
 

• a felhasználói személyazonosság ellenőrzési lehetősége 
• a hozzáférési engedélyt biztosító személy azonosítási lehetősége 
• egy felhasználó számára több hozzáférési jogosultság megadási lehetősége 
• a felhasználói igények változásainak menedzselési képessége 
• a jogosulatlan felhasználók hozzáférésének letiltási képessége 
• az összes felhasználó és azok jogosultságai adatbázisának megléte.  
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2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat környezete (11) 

Információmenedzsment      
 

• A felhasználó személyazonossága az az információ, amely őt mint egyént 
megkülönbözteti és ellenőrzi a szervezeten belüli státuszát.  
• Mivel  

o vannak olyan esetek, amikor két felhasználó is közös információegységgel 
jellemezhető (például ugyanaz a nevük),  

o a személyazonosítás tipikusan egynél több információegység alapján történik. 
• Például a következő adatokat lehet használni:  

o Név 
o elérhetőségi adatok, mint a telefonszám vagy az e-mail cím 
o fizikailag meglévő dokumentáció, mint a személyi igazolvány, a jogosítvány 

vagy a házassági anyakönyvi kivonat 
o olyan számok, melyek valamilyen dokumentumot azonosítanak, például a 

szervezeten belüli törzsszám, adószám, személyi szám, jogosítványszám 
o tulajdonláshoz kapcsolódó dinamikus információ: a felhasználó 

mobiltelefonszámára küldött SMS-ben lévő kód 
o időhöz kapcsolódó kód: az SMS-ben lévő kód csak 2–5 percig érvényes 
o biometrikus információ, mint az ujjlenyomat, a NDS, a hangfelismerés, az írisz 

alapú személyazonosítás.  
o lejárati dátum (amennyiben releváns): Visa kártyáról átutalásnál igénylik. 

 
 

 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 264



2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat környezete (12) 

Információmenedzsment  (folytatás)     
 

• A felhasználói személyazonosítást bárkitől kérhető, akit feljogosítanak az IT-
szolgáltatások vagy a szervezeti információk elérésére. Ezek lehetnek: 

o alkalmazottak 
o szerződéses partnerek 
o értékesítési személyi állomány (például támogató személyzet) 
o ügyfelek (különösen, amikor az interneten keresztül vásárolunk szolgáltatást 

vagy terméket). 
 

• A legtöbb szervezet ellenőrzi a felhasználói személyazonosságot, mielőtt még felveszik 
a szervezethez, a fenti információ egy alhalmazát kérve.  
• Minél nagyobb biztonságot igényel a szervezet, annál több információelemet követel 
meg, és azokat még alaposabban ellenőrzi. 
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2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat környezete (13) 

Információmenedzsment  (folytatás)     
 

• Sok szervezet számára lesz szükség arra, hogy ideiglenes vagy eseti személyi állomány 
illetve szerződéses fél/beszállító számára adjon hozzáférési jogosultságot. 

o  Az ilyen személyek  
 hozzáférésének menedzselése gyakran problematikusnak bizonyul,  
 a hozzáférésnek a használat utáni lezárása gyakran problematikusabb, 

mint magának a hozzáférésnek az engedélyezése.  
 Az IT és a HR között jól definiált eljárásokat kell kialakítani, amely 

magában foglalja  
 a hibamentes ellenőrzést és  
 biztosítja, hogy a hozzáféréséi jogosultságot azonnal törlik, mihelyt 

azokra már nincsen szükség.  
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2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat környezete (14) 

Információmenedzsment  (folytatás)     
 

• Amikor egy felhasználó egy alkalmazáshoz hozzáférési jogosultságot kap, azon 
felhasználónak a szervezeten belül már valamilyen stabil állapotban kell lennie (a HR 
vagy a biztonsági részleg által),  

o azaz hogy az a felhasználó az, akinek mondja magát.  
o Tehát minden információt már felvittek a megfelelő állományba és az 

állományban szerepel  
 egy szervezeti azonosító,  
 tipikusan egy alkalmazotti vagy szerződéses törzsszám, amit a vállalati 

erőforrások és információk elérésre használnak,  
 tipikusan egy felhasználó-személyazonosság vagy  
 egy felhasználói név és  
 az azt kísérő jelszó.  
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2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat környezete (15) 

Felhasználók, csoportok     
 

• Míg minden felhasználó egy különálló személyazonosság, a könnyebb 
menedzselhetőség érdekében gyakran érdemes csoportot létrehozni.  

o Ekkor  
 a felhasználói profil,  
 felhasználói template vagy  
 felhasználói szerep kifejezést használják a csoportosítás ilyen típusának a 

jelölésére.  
 

• Legtöbb szervezetnek minden egyes felhasználó számára van egy szabványos 
szolgáltatáskészlete, függetlenül a munkájuktól és a beosztásuktól (kivéve az ügyfeleket, 
akik semmit sem látnak a belső szolgáltatásokból és folyamatokból):  

o ezek a szolgáltatások például az üzenetküldés,  
o az irodaautomatizálás,  
o telefon,  
o asztali számítógép és 
o annak támogatása.  
o Az új felhasználók automatikusan megkapják ezek használatára vonatkozó a 

jogokat. 
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2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat környezete (16) 

Felhasználók, csoportok  (folytatás)     
 

• Egyébként a legtöbb felhasználónak valamilyen általa betöltött, specializált szerepe van  
o például  

 a szabványos szolgáltatásokon kívül,  
 a felhasználó marketingmenedzser szerepet is betölt, ami azt 

eredményezi, hogy neki hozzáférésre van szüksége bizonyos specializált 
marketing- és pénzügyi modellezési eszközökhöz és adatokhoz. 

 
• Bizonyos csoportok egyedi követelményekkel rendelkezhetnek 

o például a területen  
o vagy az otthon dolgozók, melyeknek vagy betárcsázásos kapcsolatra vagy 

Virtual Private Network – VPN-re van szüksége, s mindezt még pontosabban 
kell menedzselni.  
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2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat környezete (17) 

Felhasználók, csoportok  (folytatás)     
 

• szerepkatalógus  
o Annak érdekében, hogy a hozzáférésmenedzsment könnyebben tudja 

biztosítani a megfelelő jogosultságokat, ezért az egy olyan katalógust kezel, 
mely nyilván tartja  
 a szervezeten belüli összes szerepet és azt, hogy  
 az egyes szerepek mely szolgáltatásokat támogatják.  
 Ezt a szerepkatalógust  

 a hozzáférésmenedzsmentnek kell összeállítani és  
 karbantartani,  
 mégpedig a HR-részleggel együtt.  
 Ezt gyakran automatizálják a nyilvántartási (directory tools) 

eszközökkel.  
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2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat környezete (18) 

Felhasználók, csoportok  (folytatás)     
 

• csoportokhoz tartozás 
o A felhasználók azon kívül, hogy különböző szerepeket játszhatnak, különböző 

csoportokhoz is tartozhatnak.  
 Például minden szerződéskötőnek naplóznia kell egy dedikált időtáblában 

a ráfordított idejét, s ezt a táblát a felhasználók nem érhetik el.  
 A hozzáférésmenedzsment elemzi a felhasználó által játszott összes 

szerepet és az összes csoportot, melyhez tartozik, s  
 biztosítja számára a jogosultságot, hogy használhassa az összes 

szükséges szolgáltatást.  
 

• a felhasználókról tárolt összes adatot az adatvédelmi törvényeknek megfelelően kell 
kezelni és védeni, továbbá 
• mindennek meg kell felelni a szervezet biztonsági eljárásainak is. 
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2.2 A hozzáférésmenedzsment-folyamat környezete (19) 

Összefoglalás – Az üzletnek szolgáltatott érték (folytatás) 
 

• a szolgáltatásokhoz való ellenőrzött hozzáférés biztosítja azt, hogy a szervezet 
hatékonyabban tudja kezelni az információinak a konfidencialitását, azaz bizalmasságát. 
• az alkalmazottak a megfelelő hozzáférési szinten hatékonyan tudnak dolgozni 
• kevésbé valószínű, hogy a gyakorlatlan felhasználó hibás adatbevitelt vagy kritikus 
szolgáltatást használjon 
• a szolgáltatások auditálási lehetőségét biztosítja, továbbá a jogtalan használat 
követését 
• lehetőség van arra, hogy szükség esetén könnyebben visszavonjuk a hozzáférési 
jogosultságokat, ami fontos biztonsági követelmény (például USA-ban) 
•szükséges lehet szabályozási szempontból (például COBIT).  
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1. Bevezető fogalmak 
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1. Bevezető fogalmak (2) 

Monitorozás és felügyelet (monitoring and control)  
 

• A monitorozás és felügyelet (monitoring and control) folyamata alapvető jelentőségű a 
szolgáltatásmenedzsment számára.  
• A szolgáltatások mérése és felügyelete  

o a monitorozás,  
o a kapcsolódó jelentések és  
o a beavatkozások sorozatára épül.  
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1. Bevezető fogalmak (2) 

Főbb fogalmak      
 

• A monitorozás vagy nyomon követés (monitoring) – egy adott helyzet vagy 
tevékenység folyamatos megfigyelését jelenti egy adott időszak alatt bekövetkező 
változások megállapítása céljából.  
 

• Jelentés (reporting) – a megfigyelt tevékenység  
o elemzése és  
o az ezzel kapcsolatos információk összeállítása, továbbítása ill. szétosztása. 

 
• Felügyelet (control) – egy eszköz, rendszer vagy szolgáltatás működésének vagy 

használhatóságának menedzselése a következők szerint: 
o a beavatkozás biztosítsa, hogy a szóban forgó működés egy meghatározott 

standardnak vagy normának megfeleljen, 
o az adott beavatkozás  

 meghatározott,  
 világos és  
 jóváhagyott feltételekkel rendelkezzen, 

o maga a beavatkozás is  
 kellően konkrét és jóváhagyott legyen,  
 valamint az illeszkedjen adott körülményekhez.  
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2. A monitorozási és felügyeleti 
tevékenységek és környezete 
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2.1 A monitorozási és felügyeleti 
tevékenységek  
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2.1 A monitorozási és felügyeleti tevékenységek (2) 

Tevékenységek      
 

• A monitorozás és felügyelet leírásának leginkább szokásos módja a körfolyamat 
(monitoring and control cycle) felhasználásával történik.  
• A mérési és a felügyeleti rendszerek  

o a beavatkozás folyamatos ciklusán alapulnak.  
o A ciklus monitorozás,  
o a jelentés és  
o az azt követő tevékenységet és annak eredményeit méri  
o előre definiált normákkal vagy szabványokkal  
o annak érdekében, hogy meghatározza,  
o vajon az eredmények a teljesítmény vagy minőség célértékein belül vannak-e. 

•Abban az esetben, ha ez nincsen így, akkor  
o beavatkozásra van szükség, hogy  
o javítsunk a helyzeten vagy  
o helyreállítsuk  
o a normál teljesítményt.  
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2.1 A monitorozási és felügyeleti tevékenységek (3) 

Tevékenységek  (folytatás): Monitorozási és felügyeleti ciklus (monitoring and 
control cycle)       
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2.1 A monitorozási és felügyeleti tevékenységek (4) 

Tevékenységek (folytatás)    
 

• Bár a monitorozási és felügyeleti ciklus a szolgáltatásüzemeltetésen belül zajlik, ez 
alapokat szolgáltat  

• a szolgáltatásstratégia,  
• a szolgáltatástervezés és  
• a szolgáltatásbevezetés, valamint  
• az állandó továbbfejlesztés számára.  
• Ez az SLM-mérés alapját is képezi.  

• Így aztán, annak ellenére, hogy a monitorozás végrehajtása a szolgáltatásüzemeltetés 
feladata, ezt azonban nem lehet csupán üzemeltetési dolognak tekinteni.  
• A szolgáltatási életciklus minden fázisának biztosítani kell, hogy a mérések és a 
felügyelet világosan legyen meghatározva és végrehajtva. 
• Annak ellenére, hogy ez egy igen egyszerű modell, számos komplex alkalmazása ismert 
az IT-szolgáltatásmenedzsment területén. 
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2.1 A monitorozási és felügyeleti tevékenységek (5) 

Tevékenységek (folytatás): a monitorozási/felügyeleti ciklus két fajtája     
 

• A nyitott ciklusú rendszereket egy specifikus tevékenységre tervezik, függetlenül a 
környezeti változásoktól.  

• Például egy backup készítését egy specifikus pillanatban kezdeményezhetjük, 
és az más feltételektől függetlenül befejeződhet.  

• A zárt ciklusú rendszerek – monitorozza a környezetet, és a környezet változásaira 
válaszol.  

• Például egy hálózati terheléskiegyenlítés során egy monitor értékeli ki a 
vonalon menő forgalmat. Ha például egy hálózatban a hálózati tranzakciók 
száma túllép egy bizonyos számot, akkor a felügyeleti rendszer átirányítja a 
forgalmat a tartalék (backup) vonalra annak érdekében, hogy szabályozza a 
hálózati tranzakciókat. A monitorozó rendszer folytatni fogja a mérést és így 
visszacsatolást ad a felügyeleti rendszer számára, amely folytatja a hálózati 
forgalom szabályozását a két útvonal között.  
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2.1 A monitorozási és felügyeleti tevékenységek (6) 

Tevékenységek (folytatás): a monitorozás két szintje     
 

•Belső monitorozás és felügyelet: ez azokra a tevékenységekre és elemekre fókuszál, 
amelyek egy adott csapaton vagy osztályon belül merülnek fel.   

o Például az ügyfélszolgálat vezetője monitorozza a telefonhívások számának 
alakulását annak érdekében, hogy megfelelő számú munkatársat osszon be a 
tipikus csúcsidőkben. 

 
•Külső monitorozás és felügyelet: bár mindegyik csapat vagy osztály elsősorban a saját 
területét menedzseli, ezek nem függetlenek egymástól.  

o Minden elvégzett feladat hatással van a szervezet egészének a sikerére, illetve 
o  az el NEM végzett feladat akadályozhatja mások munkáját.  

 
•Bármelyik team vagy osztály végezhet monitorozást és felügyeletet egy másik csoport, 
folyamat vagy funkció megbízásából.  

o Például a szervereket menedzselő csapat gyűjthet olyan adatokat a szerverek 
teljesítményéről vagy kihasználtságáról, amelyek fontosak lehetnek az 
alkalmazásmenedzsment számára.  
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2.1 A monitorozási és felügyeleti tevékenységek (7) 

Tevékenységek (folytatás): a monitorozás két szintje     
 

•A belső és a külső monitorozás megkülönböztetése nagyon fontos.  
o Abban az esetben, ha a szolgáltatásüzemeltetés  

 csak a belső monitorozásra fókuszál,  
 az infrastruktúra jól szervezetté válik, viszont  
 a szervezetnek fogalma sem lesz arról, hogy milyen a szolgáltatás 

minősége és  
 hogyan tudják ezt a minőséget tökéletesíteni.  

o Abban az esetben, ha a szolgáltatásüzemeltetés  
 csak a külső monitorozásra fókuszál,  
 megérti, hogy mennyire rossz a szolgáltatás minősége,  
 de nem fogja azt megtudni, hogy mi okozza azt, és hogyan tudna ezen 

változtatni.  
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2.1 A monitorozási és felügyeleti tevékenységek (8) 

Tevékenységek (folytatás): a monitorozás két szintje     
 

•A gyakorlatban a legtöbb szervezet a belső és a külső monitorozás kombinálását 
alkalmazza, de sok esetben ezek nincsenek összekapcsolva.  

o Például a szervermenedzselő team pontosan tudja, hogy a szerverek milyen jól 
teljesítenek, és a szolgáltatásiszint-menedzser pedig pontosan tudja, hogy a 
felhasználók hogyan érzékelik a szerverek által nyújtott szolgáltatás 
minőségét.  

o Egyébként pedig egyikük sem tudja, hogy hogyan lehet ezeket a metrikákat 
összekapcsolni annak érdekében, hogy meghatározhassuk, melyik szerver-
teljesítményszint is képviseli a jó minőségű szolgáltatást.  

o Ez még bonyolultabbá válik, hiszen a hó közepén elfogadható szerver-
teljesítmény a hó végén már nem elfogadható.  

•Monitorozás felügyeleti tevékenység nélkül ésszerűtlen és haszontalan dolog.  
o A monitorozás közvetlen értelme a felügyeleti tevékenység megalapozása, 

éspedig mindig a szolgáltatási célok elérésének érdekében.  
o Ezért ott, ahol nem világos a monitorozás értelme, jobb, ha öncélú 

adatgyűjtést nem folytatunk. 
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2.1 A monitorozási és felügyeleti tevékenységek (9) 

Tevékenységek (folytatás): mit monitorozzunk? 
 

•Annak érdekében, hogy a szervezet meghatározza, mit is akar monitorozni, először is 
meg kell határoznia a kívánt kimenetet: a monitorozási és a felügyeleti objektumokat.  

o Ideálisan ennek a folyamatnak az adott szolgáltatási szint követelményeinek 
meghatározásával kell kezdődni.  

o Ez fogja meghatározni, hogy az ügyfelek és a felhasználók hogyan mérik a 
szolgáltatás minőséget.  

o Ehhez hozzá kell tenni, hogy ezek a szolgáltatási szint követelmények 
biztosítják a szolgáltatástervezési folyamat inputját.  

o Például az elérhetőségi (availability) menedzsment fogja meghatározni, hogy  
 hogyan kell az infrastruktúrát konfigurálni annak érdekében, hogy  
 a lehető legkevesebb szolgáltatáskiesés legyen.  
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2.1 A monitorozási és felügyeleti tevékenységek (10) 

Tevékenységek (folytatás): mit monitorozzunk? 
 

•Nagyon fontos rész annak meghatározása, hogy  
o a szolgáltatásüzemeltetés mit fog monitorozni és  
o hogyan fogja a folyamatot felügyelet alá vonni,  
o meghatározva minden szolgáltatás esetén az érdekelt feleket.  

 
•Az érdekelt felet úgy lehet meghatározni, hogy  

o az, aki érdekelt a sikeresen leszállított és megkapott IT-szolgáltatásban. 
o  Minden érdekelt fél a saját szempontját veszi figyelembe, hogy  

 mit is szükséges egy IT-szolgáltatásnak leszállítani, és  
 mit is kell neki kapnia.  

o A szolgáltatásüzemeltetésnek tudnia kell, hogy  
 melyek ezek a szempontok annak érdekében, hogy  
 meghatározza, mit kell monitorozni és mit kell tenni az outputtal.  

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 288



2.2 A monitorozási és felügyeleti 
tevékenységek környezete 
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2.2 A monitorozási és felügyeleti tevékenységek környezete (2) 

Eszközök      
 

A monitorozás támogatására különféle eszközök léteznek, a helyzettől függően 
választhatjuk ki a megfelelőt. Néhány példa: 
• Aktív vagy passzív monitorozás 

o az aktív monitorozás az eszközzel vagy a rendszerrel való folyamatos 
kapcsolatot jelenti annak érdekében, hogy meghatározzuk az állapotát. 

o a passzív monitorozás szélesebb körben ismert, és azt jelenti, hogy  
 események esetén egy üzenetet generálunk és  
 juttatunk el az eszközhöz vagy  
 a monitorozó ügynökhöz. 

• Reaktív vagy proaktív monitorozás 
o a reaktív monitorozást arra tervezték, hogy bizonyos típusú esemény vagy 

meghibásodás esetén egy tevékenységet igényeljen. 
o a proaktív monitorozást egy eseményminta követésére tervezték, mely azt 

mutatja meg, hogy  
 a rendszer vagy  
 egy eszköz elromlott.  

o A proaktív monitorozást általában az érettebb környezetekben használják, ahol 
ezek a minták már korábban észlelhetőek voltak.  
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2.2 A monitorozási és felügyeleti tevékenységek környezete (3) 

Eszközök  (folytatás)    
 

•Folyamatos mérés vagy csak a kiugró (kivételes) értékek mérése 
o a folyamatos mérés célja a rendszer real-time monitorozása annak 

biztosítására, hogy az megfelel a bizonyos teljesítménynormáknak.  
 Például egy alkalmazásszerver a megállapodás szerinti elérhetőségi 

időben 99%-ban elérhető.  
o a kiugró (kivételes) értékek mérése esetén  

 nem mérik a szolgáltatás vagy rendszer aktuális teljesítményét, viszont 
  feltárják és jelentik a kivételeket.  
 Például egy eseményt generálnak, amikor a tranzakciót nem sikerül 

befejezni.  
 Ezt a kevésbé fontos rendszereknél illetve a költségérzékeny 

rendszereknél alkalmazzák. 
•Teljesítmény kontra kimenet – Fontos különbség van aközött, amikor  

o a komponensek, teamek, osztályok teljesítményéről jelentünk (teljesítmény), 
és 

o amikor a jelentésünk tartalmazza azt, hogy a szolgáltatásminőségi 
kritériumokat (kimenet) sikerült elérnünk.  
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2.2 A monitorozási és felügyeleti tevékenységek környezete (4) 

Metrikák      
 

Fontos, hogy a szervezetnek legyen robusztus mérési technikája és a céljait támogató 
értékei. Ebben a kontextusban a következő koncepciók relevánsak: 
• Mérés – olyan technikát jelent, mely egy-egy egyednek  

o a hatókörét, kiterjedését vagy kapacitását  
o egy szabványhoz vagy egy mértékegységhez viszonyítja.  
o A mérés csak akkor hasznos, amennyiben  

 egy rendszer, egy funkció vagy folyamat aktuális outputját  
 a szabványokhoz vagy egy kívánt szinthez képest tudunk mérni.  

• Metrika – Egy folyamat, egy rendszer vagy egy funkció mennyiségi, periodikus 
értékelését jelenti azokkal az eljárásokkal és eszközökkel együtt, melyeket ehhez az 
értékeléshez illetve értelmezéséhez használnak.  
o Ez a definíció azért fontos, mert ez  

 nem csupán azt határozza meg, mit kell mérni, hanem azt is, hogy  
 hogyan végezzék a mérést,  
 melyek az elfogadható alsó és felső határok, és  
 milyen tevékenységeket kell végrehajtani a normál teljesítmény és a 

kivételek esetén.  
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2.2 A monitorozási és felügyeleti tevékenységek környezete (5) 

Metrikák      
 

•Kulcsfontosságú teljesítményindikátorok (Key Performance Indicators) – Egy szervezet 
vagy egy folyamat hatékonyságának méréséhez egy specifikus, megállapodás szerinti 
teljesítményszintnek felel meg.  
•Például az emberek személyes értékelésében kulcsfontosságú lehet  

o a pénz,  
o a karrier,  
o a gyerek. 
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2.2 A monitorozási és felügyeleti tevékenységek környezete (6) 

Bemenet/kimenet      
 
•A monitorozás és felügyelet tipikus bemenetei (inputs):  

o Az ITIL nem határozza meg konkrétan ennek a folyamatnak a bemenetét, 
mivel a monitorozás és a felügyelet tárgya elvileg és gyakorlatilag is bármi 
lehet.  

o Nagyon fontos viszont pontosan meghatározni a folyamat konkrét célját. 
 

•A monitorozás és felügyelet tipikus kimenetei (outputs):  
o A folyamat szokásos kimenetei a tárolt adatok és jelentések. 
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2.2 A monitorozási és felügyeleti tevékenységek környezete (7) 

Összefoglalás – Az üzletnek szolgáltatott érték (folytatás) 
 

•A monitorozás és a felügyelet lehetővé teszi, hogy folyamatosan nyomon kövessük az 
üzleti folyamatokat, és így igen hamar be tudunk avatkozni,  

o akár manuálisan,  
o akár pedig automatikusan.  
o Ezáltal  

 csökkenti az állásidőt,  
 a költségeket,  
 javítja a minőséget.  
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Broczkó Péter 

 
  

 ITIL 
IT-üzemeltetés 

(IT operations managemenet) 
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1. Bevezető fogalmak 
2. Az IT-üzemeltetésmenedzsment tevékenységek és környezete 

2.1 IT-üzemeltetésmenedzsment tevékenységek   
2.2 Az IT-üzemeltetésmenedzsment tevékenységek 

környezete 
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1. Bevezető fogalmak 
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1. Bevezető fogalmak (2) 

IT-üzemeltetésmenedzsment (IT Operations management)  
 

•Általános, üzleti értelemben az üzemeltetésmenedzsment kifejezés alatt azt a rész-
leget, embercsoportot értik, akik a szervezet napi üzemelési tevékenységeinek végre-
hajtásáért felelősek. 

o például  
 egy gyártási környezetben  

 a gyártósor működtetése vagy  
 az elosztó (disztribúciós) központ menedzselése,  

 egy logisztikai szervezetnél pedig  
 a flotta mozgatása.  

o Tehát ez egy funkció, azaz ember, szervezeti egység. 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 299



1. Bevezető fogalmak (3) 

Az üzemeltetésmenedzsment általános jellemzői:      
 

•ez egy olyan tevékenység, mely azt biztosítja, hogy az eszköz, a rendszer vagy folyamat 
aktuálisan fusson vagy működjön  

o ez pont az ellentéte a stratégiának vagy a tervezésnek 
o ez az, ahol a tervek cselekedetekké alakulnak 
o a napi illetve a rövidtávú tevékenységekre fókuszál 

o s itt kell megjegyezni, hogy általában végrehajtásra és ismétlésre 
kerülnek egy viszonylag hosszú időn keresztül (az egyszeri tervezési 
típusú tevékenységekkel ellentétben) 

o a tevékenységeket szakosodott műszaki személyzet hajtja végre,  
o ezt rendszeresen tovább kell képezni, hogy tudja, hogyan is hajtsa végre 

az egyes tevékenységeket 
o arra kell fókuszálni, hogy megismételhető, konzisztens tevékenységeket 

építsünk ki,  
o amely – amennyiben a megfelelő minőségi szinten elég gyakran 

ismételjük – biztosítani fogja az üzemelés sikerét 
o itt jelentkezik az eszközberuházástól és a humán erőforrástól való függőség, 

esetleg mindkettő. 
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1. Bevezető fogalmak (4) 

Az üzemeltetésmenedzsment általános jellemzői (folytatás)      
 

o itt szállítjuk le és mérjük a szervezet aktuális értékét 
o amennyiben az üzlet sikeres,  

 a generált értéknek meg kell haladnia  
 a beruházási költségeket és  
 az összes többi rezsiköltséget (mint a menedzselési és a 

marketingköltségek). 
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1. Bevezető fogalmak (5) 

Az általános üzleti vonalról mostantól rátérünk a szűken vett IT-re      
 

•Magát az IT-üzemeltetést úgy határozhatjuk meg, mint  
o egy tevékenységsorozatot, mely  
o az IT-infrastruktúra napi működtetését végzi, azért, hogy  
o a megállapított üzleti célok érdekében az IT-szolgáltatásokat a megállapított 

szinten szállítsa le. 
 

•Az IT-üzemeltetésmenedzsment alapvető feladata a megállapodás szerinti IT-
szolgáltatásoknak a vállalt szinten történő üzemeltetése.  

o annak érdekében, hogy a szolgáltatást a felhasználóval megállapodott szinten 
szállítsa le, a szolgáltatónak legelőször is menedzselnie kell a szolgáltatás 
leszállításához szükséges műszaki infrastruktúrát.  

o Még abban az esetben is,  
 ha nincs új felhasználó,  
 nincs új, bevezetendő szolgáltatás,  
 a meglévő szolgáltatásokban nem jelentkezik incidens,  
 s a meglévő szolgáltatásokban nem kell változást menedzselni 
 a szolgáltató IT-szervezetet még akkor is a IT-szolgáltatásüzemeltetés 

feladatainak széles köre köti le.  
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1. Bevezető fogalmak (6) 

Az általános üzleti vonalról mostantól rátérünk a szűken vett IT-re (folytatás)     
 

•Az IT-üzemeltetésmenedzsment célja 
o a szervezet napi folyamatai és aktivitása stabilitása elérésének kezelése 
o rendszeres, aprólékos vizsgálat és fejlesztés, hogy  

 csökkentett költségek mellett  
 tökéletesebb szolgáltatásokat tudjunk biztosítani, mégpedig stabilitás 

mellett 
o az üzemeltetési képességek alkalmazása bármilyen felmerülő IT-üzemeltetési 

hiba diagnózisa és megoldása során. 
•Mint sok más IT-szolgáltatásmenedzsment folyamat és funkció esetében, az IT-
üzemeltetésmenedzsmentnek is kettős szerepe van: 

o a szolgáltatástervezés során megtervezett és a szolgáltatásbevezetés során 
letesztelt tevékenységek és teljesítményszabványok végrehajtásáért felelős 

o ugyanakkor részét képezi az üzlet különböző vonalai és az értékhálózat 
számára nyújtott értékhozzáadási folyamatnak. 

•Az IT-üzemeltetésmenedzsment szerepe, hogy  
o az IT-infrastruktúra menedzseléséhez és kezeléséhez szükséges folyamatos 

tevékenységeket és eljárásokat úgy hajtsa végre, hogy  
o az IT-szolgáltatásokat a megállapodás szerinti szinten szállítsa le.  
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2. Az IT-üzemeltetésmenedzsment 
tevékenységek és környezete 
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2.1 IT-üzemeltetésmenedzsment  
tevékenységei  
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2.1 IT-üzemeltetésmenedzsment  tevékenységei (2) 

Az IT-üzemeltetésmenedzsment két fajtája      
 

•Az IT-üzemeltetésmenedzsmentnek két fajtája van: 
o IT-üzemeltetésfelügyelet 
o IT-eszközmenedzsment 

•A következőkben az ezeken belül megvalósuló tevékenységeket tekintjük át.  
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2.1 IT-üzemeltetésmenedzsment  tevékenységei (3) 

IT-üzemeltetésfelügyelet      
 
•Az IT-üzemeltetésfelügyelet az IT-infrastruktúra üzemelési tevékenységeit, és 
eseményeinek végrehajtását tekinti át, és monitorozza.  

o Ez az üzemeltetésmenedzselés.  
o Ennek a koordinációs központja az irányítóterem (Operations Bridge), vagy a 

hálózati irányítási központ.  
o Általános értelemben minden műszaki területről végrehajtja a rutinfeladatokat, 

például atomerőmű.  
o Az irányítóterem kialakítása lehetővé teszi, hogy  

 az informatikai infrastruktúra összes megfigyelési pontját egyetlen 
központi helyre koncentrálja, úgy, hogy  

 minimális erőfeszítéssel lehessen megfigyelni és felügyelni.  
o Az irányítóterem sokféle tevékenységet kombinál, mint például  

 az eseménykezelés,  
 első vonali hálózatmenedzselés, a 
  munkaidőn kívüli támogatás,  
 lekérdezések és listák tanulmányozása s  
 a technológiai összetevők állapot- és teljesítményjelentések összefogása.  

o Sőt sok helyen az ügyfélszolgálat az irányítóterem részét képezi.  
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2.1 IT-üzemeltetésmenedzsment  tevékenységei (4) 

IT-üzemeltetésfelügyelet (folytatás)      
 

•Az irányítóterem a következő specifikus feladatokat, tevékenységeket is végzi:  
 

o konzolmenedzsment  
 ez azt jelenti, hogy ez nem csupán a központi megfigyelési és 

monitorozási képességekkel rendelkező hely, hanem a konzolok 
használatával aktívan végrehajthatja a monitorozó és felügyeleti 
tevékenységeket 
 

o job-ütemezés 
 avagy a rutinszerű batch job-ok és szkriptek menedzsmentjét végzi. 

Ennek során szabványos rutinokat, lekérdezéseket vagy riportokat 
hajtanak végre, melyeket a műszaki és alkalmazásmenedzsment ad át, 
mint a szolgáltatás része, vagy a napi rutinkezelési feladat része 
 

o karbantartási tevékenységek 
 a műszaki és alkalmazásmenedzsment teamek és részlegek nevében. 

Például festékkazetta-csere. 
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2.1 IT-üzemeltetésmenedzsment  tevékenységei (5) 

IT-üzemeltetés-felügyelet (folytatás)      
 

o mentés és helyreállítás  
 sokszor az összes műszaki és alkalmazásmenedzsment team és részleg 

nevében, és gyakran a felhasználók nevében.  
 A mentés és a helyreállítás a jó folytonos tervezés része.  

 A szolgáltatástervezésnek kell kialakítania a minden egyes 
szolgáltatás esetén a megfelelő mentési stratégiát.  

 A szolgáltatásbevezetésnek kell azt sokoldalúan letesztelni.  
 Ezen túlmenően bizonyos szervezetek, mint a pénzügyi szolgáltató 

szervezetek (bankok, biztosítók) és a tőzsdén listázott 
szervezeteknek egy a jogszabályok és a szabályozás által megkívánt 
formális mentési-helyreállítási stratégiát is alkalmazniuk kell. Ennek 
pontos követelményei országonként és ágazatonként változhatnak.  

 A szervezeteknek óvniuk, védeniük kell az adataikat, ami magában 
foglalja, hogy a mentéseket és a tárakat egy védett helyen kell tárolni, 
ugyanakkor szükség esetén onnan azt el kell érni 

 A személyi állományt fel kell készíteni a mentési és a helyreállítási 
műveletekre.  
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2.1 IT-üzemeltetésmenedzsment  tevékenységei (6) 

IT-üzemeltetésfelügyelet (folytatás)      
 

o mentés és helyreállítás (folytatás) 
 Az elvégzett eljárásokat folyamatosan dokumentálni kell az IT-

üzemeltetés eljárási kézikönyvében.  
 Ahol szükséges, az OLA-kban (Operational Level Agreement, OLA) és az 

UC-kben (Underpinning Contract, UC) specifikus követelményeket vagy 
célokat kell tartalmaznia, továbbá a releváns SLA-kban specifikálni kell a 
felhasználói vagy ügyfélkötelezettségeket és tevékenységeket.  

 A teljes mentési stratégiát egyeztetni kell az üzlettel, s annak a 
következőket kell magában foglalnia: 
 a mentésnek mely adatokat kell magában foglalnia, és milyen 

gyakran kell a mentést végezni? 
 hány mentési generációt kell megőrizni? 
 milyen mentési típust (növekményes vagy teljes stb.) és ellenőrző 

pontokat kell alkalmazni? 
 a mentés tárolási helye hol legyen? 
 milyen legyen a rotáció ütemezése? 
 milyen módon történjen a szállítás? 
 az előírt teszt milyen legyen? 

 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 310



2.1 IT-üzemeltetésmenedzsment  tevékenységei (7) 

IT-üzemeltetésfelügyelet (folytatás)      
 

o mentés és helyreállítás (folytatás) 
 a tervezett helyreállítási pont: az a pont, ameddig – egy IT-

szolgáltatás meghibásodása esetén – az adatokat helyre kell állítani.  
 a tervezett helyreállítási idő: egy meghibásodás után az IT-

szolgáltatás helyreállításához szükséges maximálisan megengedett 
idő.  

 hogyan állapítják meg, hogy a mentés működőképes, miután 
helyreállítást kell végezni. A helyreállítást sokféle helyről és okból 
lehet kérni, sérült adatot jelző eseménytől kezdve egy felhasználótól 
vagy egy ügyféltől beérkező szolgáltatáskérésig: sérült adat, 
elveszett adat, elemi csapás terv/IT szolgáltatás folytonossági 
szituáció, igazságügyi nyomozás miatti történelmi adat. 
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2.1 IT-üzemeltetésmenedzsment  tevékenységei (8) 

IT-üzemeltetésfelügyelet (folytatás)      
 

o nyomtatás és elektronikus output menedzsment  
 minden központosított nyomtatási vagy elektronikus output összefogására 

és szétosztására (például fizetési listák, egyenlegértesítők). Ugyanis sok 
szolgáltatás biztosítja az információkat nyomtatott vagy elektronikus 
kimenet (output) formájában 
 a szolgáltatónak meg kell győződnie arról, hogy az információ a 

megfelelő helyen fejeződik be, helyes, és a megfelelő formában 
készült el (például a megfelelő, nyomdailag előkészített űrlapon). 
Ennek vonatkozásában az információbiztonság sokszor szerepet 
játszik. Például a fizetési jegyzéket nem látható, zárt űrlapon kapjuk. 

 az ügyfélnek előre értesítenie kell a szolgáltatót arról az időpontról, 
amikor megnövekedett nyomtatási, illetve elektronikus output igénye 
van 

 a jogszabályok és a szabályozások fontos részét képezik a 
nyomtatásnak és az outputnak 

 a fontos vagy érzékeny adatok archiválása egy kiemelt feladat  
 az IT-szolgáltatók tipikus felelősnek érzik magukat, hogy kialakítsák 

az infrastruktúrát (nyomtatók, tárolók) az ügyfelek számára elérhető 
nyomtatáshoz, illetve kimenethez. Ebben az esetben ezt a feladatot 
rögzíteni kell az SLA-ban.  
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2.1 IT-üzemeltetésmenedzsment  tevékenységei (9) 

Eszközmenedzsment      
 

•Az eszközmenedzsment és a fizikai IT-környezet menedzselésének felel meg  
o tipikusan a számítógépszobák a helyreállítási helyek, beleértve a betáp és a 

hűtés menedzselését is.  
o Az eszközmenedzsment magában foglalja a nagyszámú konszolidációs projekt 

koordinálását is, például a az adatközpont- vagy a szerverkonszolidációs 
projektet is.  

o Bizonyos esetekben  
 az adatközpont menedzselése ki van szervezve,  
 ebben az esetben az eszközmenedzsment megfelel a kiszervezési 

szerződés menedzselésének. 
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2.2 Az IT-üzemeltetésmenedzsment  
tevékenységeinek környezete 
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2.2 Az IT-üzemeltetésmenedzsment tevékenységeinek környezete (2) 

Átfedés   
 

•Az IT-üzemeltetésmenedzsment funkciói átfedésbe kerülhetnek a műszaki menedzsment 
funkcióival  

o hiszen mindkét funkció szerepet játszik az alkalmazástámogatásban. 
 

•Az IT-üzemeltetésmenedzsment funkciói átfedésbe kerülhetnek az 
alkalmazásmenedzsment funkcióival, 

o hiszen mindkét funkció szerepet játszik az alkalmazástámogatásban. 
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2.2 Az IT-üzemeltetésmenedzsment tevékenységeinek környezete (3) 

Bemenet/kimenet      
 
•Az IT-üzemeltetésmenedzsment tipikus bemenetei (inputs):  

 
o annak meghatározása, hogy hogyan szállítsák le az IT-szolgáltatást úgy,  

 ahogy azt a szolgáltatástervezés által meghatározásra került és  
 azt a szolgáltatásbevezetés kommunikálta 

 
•Az IT-üzemeltetésmenedzsment tipikus kimenetei (outputs):  

 
o az ügyfeleknek szállított IT-szolgáltatás. 
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2.2 Az IT-üzemeltetésmenedzsment tevékenységeinek környezete (4) 

Összefoglalás – Az üzletnek szolgáltatott érték (folytatás) 
 

•egy IT-szolgáltató szervezet esetén 
o tulajdonképpen az IT-üzemeltetés termeli folyamatosan az értéket, illetve  
o az IT kiszolgáló szerepe esetén pedig az üzleti folyamatokhoz való 

hozzájárulása kulcsfontosságú. 
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1. Bevezető fogalmak 
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1. Bevezető fogalmak (2) 

Ügyfélszolgálat (Service desk)  
 

• Az ügyfélszolgálat (Service Desk) egy funkcionális szervezeti egység 
o munkatársai sokféle szolgáltatási eseményben működnek közre.  
o ezekről az eseményekről  

 telefonhívások útján, vagy  
 az internet segítségével értesülnek, de előfordul az is, hogy  
 az infrastruktúra egyes komponensei küldenek automatikus jelentéseket 

bizonyos változásokról. 
 

• Az ügyfélszolgálat az informatikai szervezet létfontosságú része 
o Ez a szervezeti egység az egyetlen kapcsolati pont (Single Point of Contact - 

SPOC) a felhasználók számára,  
 minden jelzett incidens ügyét,  
 hozzáférés- és szolgáltatáskérést ő kezel.  
 Az események rögzítését és menedzselését gyakran megfelelő 

szoftvereszközzel támogatják. 
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1. Bevezető fogalmak (3) 

Ügyfélszolgálat (Service desk) (folytatás) 
 

• Egy hatékony ügyfélszolgálat értékét nem szabad alulbecsülni.  
o A jó ügyfélszolgálat  

 kompenzálhatja az IT-szervezet bármely részén felmerülő hibákat, 
 ugyanakkor egy rossz ügyfélszolgálat egy hatékony IT-szervezetről is igen 

rossz benyomást kelthet. 
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1. Bevezető fogalmak (4) 

Az ügyfélszolgálat célja 
 

• Az ügyfélszolgálat fő célja a normál szolgáltatás (normal service) minél gyorsabb 
helyreállítása a felhasználók számára.  
o Ez jelentheti  

 egy műszaki hiba elhárítását, vagy  
 egy szolgáltatás kérés kielégítését, esetleg egy kérdés megválaszolását.  

o A normál szolgáltatás alatt a szolgáltatásszint-megállapodásban (SLA) 
konkrétan meghatározott szolgáltatást és szolgáltatásszintet értjük. 
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1. Bevezető fogalmak (5) 

Az ügyfélszolgálat szerepe 
 

• Az IT-szolgáltatások vonatkozásában sok szervezet tekinti az ügyfélszolgálatot az 
első vonalú támogatás legjobb megoldásának.  
o Gondoljunk csak bele ennek az ellentételébe: „Milyen versenyképes 

alternatívája lehet ennek?”.  
o Az ügyfélszolgálat előnyei a következők: 

 tökéletesített ügyfélszolgálat, az ügyfél oldaláról  
 jobban érzékelhető a szolgáltatás és  
 magasabb az ügyfelek elégedettségi szintje 

 jobb elérhetőség egy kapcsolódási, kommunikációs és információs ponton 
keresztül 

 az ügyfelek és a felhasználók igényei gyorsabban és jobban kerülnek 
kiszolgálásra 

 tökéletesített kooperáció és kommunikáció 
 kevesebb negatív hatás az üzletre 
 jobban menedzselt és ellenőrzött infrastruktúra, pl. magnóra vehetők a 

telefonok 
 az IT-támogatáson és a szervezet munkatársainak a megnövelt 

termelékenysége következtében jobb erőforrás-kihasználás 
 a döntési vonatkozású támogatás számára több és tartalmasabb 

menedzsmentinformáció. 
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2. Az ügyfélszolgálati tevékenységek és 
környezetük 
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2.1 Ügyfélszolgálati tevékenységek  
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2.1 Ügyfélszolgálati tevékenységek (2) 

Az ügyfélszolgálat főbb tevékenységei       
 

• minden releváns incidens és szolgáltatáskérés naplózása, s kategória-, valamint 
prioritási kóddal való ellátása 

• első vonali (first line) vizsgálat és diagnózis 
• azon incidensek megoldása és a szolgáltatáskérések elintézése, amelyeket kezelni 

tudnak 
• eszkaláció indítása akkor, ha nem tudják elintézni a megállapított időkereten belül 
• a felhasználók tájékoztatása az előrehaladásról 
• az elintézett incidensek és a szolgáltatáskérések lezárása 
• az ügyfél/felhasználó elégedettségi felmérés megállapodás szerinti végzése. 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek 
környezete 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (2) 

Az ügyfélszolgálat struktúrája    
 

• Az ügyfélszolgálat struktúráját és elhelyezését tekintve több módon szervezhető.  
• A gyakorlatban a szervezet az alábbiak kombinációját alkalmazza, hogy kielégítse az 

üzleti igényeket. 
o Helyi ügyfélszolgálat (local service desk): a felhasználók telephelyén vagy a 

felhasználókhoz fizikailag közel található. Mellette szólhat viszont néhány 
nyomós érv: 
 bizonyos felhasználók számára attraktívabb a személyes megjelenés  
 nyelvi, kulturális és politikai különbségek 
 eltérő időzónák 
 szakosodott felhasználói csoportok 
 szakosodott szolgáltatások, melyek speciális tudást igényelnek 
 a felhasználók státusza, pl. VIP 

• Ugyanakkor a helyi ügyfélszolgálat  
 drága és  
 csekély hatékonyságú lehet, amennyiben a szolgáltatási események 

száma valójában nem teszi indokolttá a fenntartását. 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (3) 

Az ügyfélszolgálat struktúrája (folytatás)   
 
o Központi ügyfélszolgálat (centralized service desk): az ügyfélszolgálatok száma 

csökkenthető oly módon, hogy csak egy helyen hozzuk létre azt.  
 Ez kevésbé költséges és  
 ugyanakkor hatékonyabb, mivel  
 kevesebb munkatárs kezeli a szolgáltatási eseményeket (a 

telefonhívásokat), ugyanakkor az ügyfélszolgálat tudásszintje pedig 
növekszik.  

 
o Virtuális ügyfélszolgálat (virtual service desk): megfelelő kommunikációs 

technológia és rendszerek felhasználásával olyan benyomás kelthető, mintha 
egy központi ügyfélszolgálatról lenne szó 
 pedig ennek egyes részei különböző földrajzi helyszíneken lehetnek, 

ideértve akár  
 a távmunka,  
 az otthoni munka,  
 a második vonalú támogatás,  
 a kiszervezés alkalmazásának lehetőségét is, illetve  
 ezek bármely kombinációját.  
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (4) 

Az ügyfélszolgálat struktúrája (folytatás)   
 
o Globális ügyfélszolgálat (follow-the-sun service): nagy, nemzetközi szervezetek 

esetén a különböző kontinenseken lévő ügyfélszolgálatok együttműködése a 
7x24 órás szolgáltatás biztosítása céljából.  
o Ázsia–Európa–Amerika együttműködése, globális kiszolgálással.  

 
o Szakosított ügyfélszolgálati csoportok (specialized service desk groups): 

meghatározott IT-szolgáltatással kapcsolatos incidensek szakosított 
csoportokhoz továbbíthatók.  
o Így az incidensek gyorsabban oldhatók meg. 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (5) 

Az ügyfélszolgálat struktúrája (folytatás) - központi ügyfélszolgálat 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (6) 

Az ügyfélszolgálat struktúrája (folytatás) - helyi virtuális ügyfélszolgálat 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (7) 

Az ügyfélszolgálat struktúrája (folytatás) - globális virtuális ügyfélszolgálat 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (8) 

Az ügyfélszolgálat elhelyezése 
 

• Az ügyfélszolgálatot gondosan kell elhelyezni, ahol lehetséges, a következő 
körülményeket kell biztosítani 
 
o lehetőleg olyan helyen, ahol a munkaállomások elegendő természetes fényt és 

elegendő helyet kapnak.  
 A hely az asztalukon, a szobában és a winchesterükön egyaránt fontos. 

o A nyugodt környezet mellett  
 a jó akusztika is fontos, mivel a munkatársakat zavarhatja a másik 

telefonbeszélgetése.  
 A formatervezett bútor szintén fontos.  
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (9) 

Ügyfélszolgálati munkatársak,  tapasztalatuk – képzettségük  
 

• Gondoskodni kell arról, hogy elegendő munkatárs álljon rendelkezésre, úgy, hogy az 
ügyfélszolgálat mindig megfelelhessen az üzleti igényeknek.  
o A szolgáltatási események száma, természetesen napról napra, óráról órára 

erősen hullámozhat.  
o A szervezetnek tehát  

 mind a csúcsidőket,  
 mind pedig a nyugalmasabb időszakokat is figyelembe kell venni.  
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (10) 

Ügyfélszolgálati munkatársak,  tapasztalatuk – képzettségük (folytatás) 
 

• Döntést kell hozni arról is, hogy milyen tapasztalati szint szükséges az 
ügyfélszolgálati munkatársak számára.  
o Ennek meghatározására súlyozni kell a következőket:  

 a problémamegoldási időt a támogatott rendszerek komplexitásával és  
 azt a bekerülési szintet, amit az üzlet kész érte fizetni. Tehát két véglet 

lehetséges: 
 az optimális és a leghatékonyabb megközelítés általában, hogy az 

első vonal egy csekély felkészültségű ügyfélszolgálat, mely csupán 
rögzíti a szolgáltatási eseményt, és az eszkalálást azonnal átadja a 
gyakorlottabb második és harmadik szintű támogatócsoportnak 

 a másik pedig, amikor egy „műszaki” ügyfélszolgálatot alakítunk ki, 
ahol a szervezet műszakilag legképzettebb szakemberei végzik a 
munkát.  
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (11) 

Ügyfélszolgálati munkatársak,  a szükséges képességek 
 

• kapcsolatteremtő készség 
• üzleti elkötelezettség 
• szolgáltatási elkötelezettség 
• műszaki elkötelezettség 
• a támogatási eszközök és technikák ismerete és használata 
• a folyamatok és eljárások ismerete és használata. 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (12) 

Ügyfélszolgálati munkatársak,  képzés 
 

• Rendkívül fontos, hogy a személyi állomány legyen megfelelően képzett, mielőtt az 
ügyfélszolgálatra kerül. 
 

• Kezdéskor az új szakembernek egy gyakorlott szakember „árnyékaként” kell 
dolgoznia, azaz  
o ott kell ülnie a tapasztalt mellett, és hallgatnia kell a telefonos beszélgetéseket, 

mielőtt maga válaszolna.  
 

• Amikor pedig elkezdi a hívások fogadását, akkor  
o egy mentornak kell hallgatnia, aki  

 szükség esetén interveniálhat és  
 a támogatást a szükségeknek megfelelően meg tudja adni.  
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (13) 

Ügyfélszolgálati munkatársak, képzés (folytatás) 
 

• Amennyiben a tapasztalati szintet megállapították, az ügyfélszolgálatot úgy kell 
irányítani, hogy a munkatársak megkapják a szükséges tapasztalatokat.  
o Minden új munkatársnak kell kapnia egy formális bevezető programot.  
o Annak a pontos tartalma minden munkatárs esetében változhat, a meglévő 

tapasztalatok és gyakorlat függvényében.  
o A nyitvatartási időn belül biztosítani kell, hogy a tapasztalatoknak megfelelő 

mixe, összetétele legyen jelen. 
 

• Annak érdekében, hogy az ügyfélszolgálati munkatársak tudása naprakész legyen, 
egy olyan programot is ki kell alakítani, hogy ők folyamatosan tájékozottak legyenek 
az új fejlesztésekről, szolgáltatásokról és technikákról.  
o A képzési tevékenység időbeli ütemezése lényeges, mivel ez nem lehet 

hatással a normál feladatokra.  
o Sok ügyfélszolgálat szervezi az oktatásokat a nyugalmasabb időszakokra, 

amikor a munkatársak kevesebb szolgáltatási eseményt kezelnek. 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (14) 

Ügyfélszolgálati munkatársak megtartása 
 

• Nagyon fontos, hogy minden IT-munkatárs érzékelje az ügyfélszolgálat és az ott 
dolgozó munkatársak fontosságát.  
o A munkatársak érezhető súrlódása zavaró hatású és inkoherens 

szolgáltatáshoz vezethet.  
o Így a vezetőnek erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy 

visszatartsa, fékezze a munkatársakat.  
 

• Bármely személy kiesése romboló hatású lehet és a szolgáltatás 
inkonzisztenciájához vezethet.  
o Ezért erőfeszítéseket kell tenni annak bizonyítására, hogy az ügyfélszolgálat 

attraktív munkahely legyen.  
o Ez történhet  

 a szerep személyes elismerésével,  
 külön juttatásokkal,  
 csapatépítő gyakorlatokkal,  
 az emberek rotálásával (projektbe, második vonalú támogatásba stb.) 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (15) 

Ügyfélszolgálati munkatársak megtartása (folytatás) 
 

• Az ügyfélszolgálatot gyakran lehet használni más műszaki vagy szupervizori / 
vezetői beosztás előszobájaként.  
o Amennyiben ezt így végezzük, akkor  

 gondoskodni kell a megfelelő tervezésről, hogy  
 az ügyfélszolgálat ne veszítse el egyszerre valamilyen terület összes 

tapasztalt szakértőjét.  
 Ezt a kockázatot mérsékelhetjük keresztirányú képzésekkel és jó 

dokumentálással. 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (16) 

Szuper-felhasználók 
 

• Sok szervezet jó gondolatnak tartja a felhasználói közösségen belül egy pár szuper-
felhasználó kijelölését.  
o Ők funkcionálnak  

 általában az I- szervezettel,   
 különösen pedig az ügyfélszolgálattal való kapcsolattartó személyként.  

 
• A szervezetek tarthatnak a szuper-felhasználók számára extra tréninget, és mindkét 

irányú kommunikációs csatornaként is használhatják őket.  
o A felhasználók megkérdezhetik őket, és így ők szűrhetik az igényeket és 

bizonyos problémákat.  
o Amennyiben egy fontos szolgáltatás vagy komponens romlik el, ami extra 

zavaró hatást fejt ki sok felhasználó vonatkozásában, akkor igen sok reakció, 
mintegy „incidensvihar” érkezhet be az ügyfélszolgálathoz.  

 
• Arra is használhatók, hogy az ügyfélszolgálattól továbbterjesszék az információt a 

saját helyi felhasználói közösségük felé.  
o Ez hasznosítható arra, hogy a szolgáltatási részleteket a felhasználók között 

igen gyorsan szétterjeszthessük.  
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (17) 

Szuper-felhasználók (folytatás) 
 

• A szuper-felhasználók bevonhatók a következőkbe: 
o a területük személyi állományának képzésébe 
o a kisebb incidensek megoldásába és a kisebb kérések teljesítésébe 
o az új kiadásokba és a frissítésekbe. 

 
• A szuper-felhasználók nem támogatják az egész IT-t.  

o Sok esetben a szuper-felhasználók csak  
 bizonyos alkalmazásokat,  
 modulokat vagy  
 üzleti egységeket támogatnak.  

o A szuper-felhasználó üzleti felhasználóként  
 átláthatja a fontos vállalati folyamatokat és  
 ismerheti, hogyan is működnek a gyakorlatban az egyes szolgáltatások.  

o Nagyon hasznos az is, ha ezeket az ismereteket megosztják az 
ügyfélszolgálattal, így az a jövőben jobb minőségű szolgáltatást kínálhat.  
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (18) 

Szuper-felhasználók (folytatás) 
 

• erős elkötelezettség szükséges a potenciális szuper-felhasználók részéről, és 
különösen pedig a menedzselésük részéről,  
o mivel ők tipikusan időt szakítanak és teljesítik ezt a feladatot, még mielőtt a 

kiválasztásuk és képzésük megtörtént (tipikusan tehát természetes úton 
választódnak ki).  
 

• A szuper-felhasználók számára, akik az üzlet és az ügyfélszolgálat felé értékes 
interfészt jelentenek, megfelelő képzést, leszámolhatóságot és elvárásokat kell 
biztosítani.  

• A szuper-felhasználókat sértő módon mások visszaélhetnek a 
szuperfelhasználók szerepével, amennyiben a szuper-felhasználók szerepe, 
felelőssége és az ezt meghatározó folyamat nincsen világosan kommunikálva a 
felhasználók felé. Az egyértelműen kijelenthető, hogy a szuper-felhasználót 
nem szabad úgy tekinteni, mint az ügyfélszolgálat helyettesítését, vagy annak 
megkerülési útját. Igen fontos azt megjegyezni, hogy a szuper-felhasználóknak 
az összes általuk kezelt hívást naplózni kell, s nem csak azt, amit ők az IT felé 
továbbítanak. Ez azt is jelenti, hogy őket arra is ki kell képezni, hogy hogyan 
kell használni az incidensnaplózási eszközöket. Ez egyrészt segíteni fogja, hogy 
a szuper-felhasználói tevékenységet mérjük, másrészt pedig ez annak a 
biztosítása, hogy a pozíciójukat elismerik. Ezen kívül ez egy igen értékes 
incidenstörténet előállását eredményezi, és a szolgáltatásminőség javítására is 
hatással van. 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (19) 

Szuper-felhasználók (folytatás) 
 

• erős elkötelezettség szükséges a potenciális szuper-felhasználók részéről, és 
különösen pedig a menedzselésük részéről,  
o mivel tipikusan ők időt szakítanak és teljesítik ezt a feladatot, még mielőtt a 

kiválasztásuk és képzésük megtörtént (tipikusan tehát természetes úton 
választódnak ki).  
 

• A szuper-felhasználók számára, akik az üzlet és az ügyfélszolgálat felé értékes 
interfészt jelentenek, megfelelő képzést, leszámolhatóságot és elvárásokat kell 
biztosítani.  
o A szuper-felhasználókat sértő módon mások visszaélhetnek a 

szuperfelhasználók szerepével, amennyiben a szuper-felhasználók szerepe, 
felelőssége és az ezt meghatározó folyamat nincsen világosan kommunikálva a 
felhasználók felé.  

o Az egyértelműen kijelenthető, hogy a szuper-felhasználót nem szabad úgy 
tekinteni, mint az ügyfélszolgálat helyettesítését, vagy annak megkerülési 
útját.  
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (20) 

Szuper-felhasználók (folytatás) 
 

• Igen fontos azt megjegyezni, hogy a szuper-felhasználóknak   
o az összes általuk kezelt hívást naplózni kell, s  
o nem csak azt, amit ők az IT felé továbbítanak.  
o Ez azt is jelenti, hogy őket arra is ki kell képezni, hogy hogyan kell használni az 

incidens-naplózási eszközöket.  
o Ez egyrészt segíteni fogja, hogy a szuper-felhasználói tevékenységet mérjük,  
o másrészt pedig ez annak a biztosítása, hogy a pozíciójukat elismerik.  
o Ezen kívül ez egy igen értékes incidens-történet előállását eredményezi, és a 

szolgáltatás 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (21) 

Metrikák 
 

• Az ügyfélszolgálat teljesítményének rendszeres értékeléséhez megfelelő metrikákra 
(metrics) van szükség.  
o Ily módon javítható az eredményesség, a hatékonyság és a működési 

folyamatok érettsége.  
o Az ügyfélszolgálat teljesítményére vonatkozó metrikákat gondosan és reálisan 

kell megválasztani.  
 

• Tipikusan olyan metrikákat szoktak kiválasztani, melyek készen elérhetők, és 
amelyek egy lehetséges teljesítményindikátorra mutatnak.  
o Azonban ez lehet félrevezető is. Például  

 az ügyfélszolgálathoz beérkező szolgáltatási események száma nem egy 
megfelelő indikátora a jó vagy a rossz teljesítménynek,  

 valójában olyan események okozzák, melyeket az ügyfélszolgálat nem 
befolyásol.  
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (22) 

Metrikák (folytatás) 
 

• Az ügyfélszolgálat teljesítményének meghatározásához további elemzés és 
részletesebb metrika szükséges, amit bizonyos időn keresztül tanulmányozunk.  
o A következő metrikák lehetségesek: 

 első vonali kezelési idő 
 az első vonal által megoldott, a többi vonal felé nem eszkalált 

szolgáltatási események aránya 
 az incidensek (vagy más típusú szolgáltatási hívások) átlagos megoldási 

ideje (amennyiben azokat az első vonal oldotta meg) 
 Az incidensek átlagos eszkalálási ideje (amennyiben azokat az első vonal 

nem tudta megoldani) 
 egy incidens átlagos kezelési költsége 
 a megoldott incidensek átlagos értékelési és lezárási ideje. 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (23) 

Metrikák – felhasználói vélemények 
 

• A „kemény” (hard) metrikák mellett fontosak a „lágy” (soft) metrikák is.  
o Jó példa ez utóbbira az ügyfél és a felhasználó elégedettségének mérése 

kérdőívek vagy megkérdezés útján. Például:  
 Megfelelően megválaszolták-e a kérdéseit?  
 Barátságos és kompetens benyomást tett-e az ügyfélszolgálati 

munkatárs?  
 Az ilyen jellegű méréseket leginkább közvetlenül a felhasználóktól 

kaphatjuk meg.  
 Ez lehet egy szélesebb, az egész informatikára vonatkozó 

ügyfél/felhasználói elégedettségi felmérés része, melyben az 
ügyfélszolgálatra vonatkozó specifikus kérdések is szerepelhetnek, de  

 a felmérés irányulhat kizárólag csak az ügyfélszolgálat tevékenységére.  
 

o Az egyik hatékony módja ennek, hogy nem sokkal az incidensük megoldódása után  
• egy független ügyfélszolgálati operátor vagy  
• a szupervizor visszahívja a felhasználók egy kis százalékát, hogy feltegye a 

szükséges kérdéseit. 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (24) 

Metrikák – felhasználói vélemények (folytatás) 
 

• Ezeket a kérdéseket gondosan kell megfogalmazni, hogy a számuk ne legyen nagy 
(maximum öt-hat), annak érdekében, hogy a felhasználóknak legyen idejük 
együttműködni.  
o A kérdéseket úgy kell megtervezni, hogy  

 az ügyfél vagy a felhasználó tudja, hogy milyen területre  
 vagy tárgyra irányulnak azok, és  
 mely incidensre vagy szolgáltatatásra vonatkoznak.  

o Az ügyfélszolgálatnak  
 az alacsony elégedettségi szint, illetve  
 bármely visszacsatolás esetén cselekednie kell.  

 
• A megfelelő összehasonlíthatóság érdekében  

o minden időszakra vonatkozóan a hívásoknak egy azonos százalékát kell 
kiválasztani, és  

o ezt következetesen be kell tartani,  
o annak ellenére, ha sokszor szorít az idő.  
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (25) 

Metrikák – felhasználói vélemények (folytatás) 
 

• A felhasználói kérdőívek összeállítása egy komplex és specifikus terület, mely a 
statisztika és felhasználói kérdőívek alapos megértését egyaránt igényli. Példaként 
csak egy gondolat az incidens után közvetlen telefon-visszahívásra: 
o előnye, hogy az ügyfél tapasztalata még friss, mindenre emlékszik, 
o hátránya, hogy az ügyfél számára úgy tűnik, hogy a felmérő magának a 

felmérendő ügyfélszolgálatnak az embere, ami elbátortalaníthatja az őszinte 
válaszadásban. 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (26) 

Az ügyfélszolgálat kiszervezése 
 

• A kiszervezési vagy szerződéses kapcsolatba adási döntés a magasabb szintű 
vezetők stratégiai döntése, s ez a szolgáltatásstratégiának, valamint a 
szolgáltatástervezésnek a része.  
o Az ebben a részben szereplő iránymutatások  

 nem csak kizárólag az ügyfélszolgálatra vonatkoznak, hanem  
 bármilyen kiszervezett funkció, támogatás vagy szolgáltatás esetén 

alkalmazhatók. 
 

• A kiszervezési okoktól vagy a kiszervezési szerződés méretétől függetlenül 
életbevágóan fontos annak megállapítása, hogy  
o az ügyfélszolgálat tevékenységéért és  
o szolgáltatásaiért továbbra is a szervezet marad felelős.  

 
• Végső soron a szervezet a felelős a kiszervezési döntésért és neki kell eldöntenie azt 

is, hogy az általa megbízott cég milyen szolgáltatást kínál. 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (27) 

Az ügyfélszolgálat kiszervezése (folytatás) 
 

• Amennyiben a kiszervezés mellett döntünk, bizonyos óvintézkedésekre van szükség 
annak biztosításra, hogy  
o a kiszervezett ügyfélszolgálat eredményes és  
o hatékonyan működik együtt a szervezet más informatikai teamjével és  
o egységeivel,  
o továbbá kialakításra került a végponttól végpontig tartó ellenőrzés.  
o Ez különösen fontos, amennyiben a szervezet ISO/IEC 20000 minősítéssel 

rendelkezik. A következőkben néhány gondolatot vázolunk ezzel kapcsolatban.  
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (28) 

Kiszervezés – közös eszközök 
 

• Az ügyfélszolgálat nem felel minden folyamatért vagy eljárásért, amit kezdeményez. 
o Például az ügyfélszolgálat kap egy szolgáltatáskérést, de magát a kérést már 

egy belső IT-üzemeltetési team teljesíti.  
 

• Amennyiben az ügyfélszolgálat ki van szervezve, az általa használt eszközöknek 
konzisztensnek kell lenniük a szervezet ügyfelének az eszközével.  
o A kiszervezést gyakran úgy tekintik, mint  

 az abszurd vagy  
 teljesen nem megfelelő eszközök lecserélési lehetősége, s  
 ugyanakkor komoly integrációs problémák merülnek fel a meglévő 

hagyományos és az új eszközök és folyamatok között.  
 

• Emiatt még a kiszervezési szerződés megkötése előtt nagyon fontos, hogy ezeket a 
kérdéseket megfelelőképpen tanulmányozzuk, és az ügyfelek követelményeit 
megfelelően felmérjük és specifikáljuk.  

•  Az ügyfélszolgálati eszközöknek ugyanis nem csupán a kiszervezett 
 ügyfélszolgálatot kell támogatniuk, hanem  
o az ügyfelek szervezeti folyamatait és  
o az üzleti követelményeit is.  
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (29) 

Kiszervezés – közös eszközök (folytatás) 
 

• Ideális esetben a kiszervezett ügyfélszolgálatnak ugyanazokat az eszközöket és 
folyamatokat (vagy minimum interfésszel rendelkező eszközöket és folyamatokat) 
kell használnia,  
o annak érdekében, hogy ez lehetővé tegye  

 az ügyfélszolgálat és  
 a második-harmadik szintű támogatás közötti zökkenőmentes 

kapcsolatot.  
• Ezen túlmenően a kiszervezett ügyfélszolgálatnak hozzáférést kell kapnia a 

következőkhöz: 
o minden incidensrekord és információ 
o problémarekordok és információ 
o ismert hibák adatai 
o változási ütemezés 
o a belső ismeret forrásai (különösen a műszaki és az alkalmazási szakértők) 
o SKMS 
o CMS 
o a monitorozóeszközök riasztásai. 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (30) 

Kiszervezés – közös eszközök (folytatás) 
 

• A kevésbé érett szervezetek esetén a folyamatok és az eszközök integrálása egy 
jóval nagyobb kihívás, mint az érett szervezetek esetén.  
o Az egy tipikus, de hibás feltételezés, hogy az egyik szervezet érettsége 

valahogy befolyásolni fogja a másik szervezett magasabb érettségi szintre 
hozását.  

o A folyamatok és az eszközök összehangolásának biztosításába való aktív 
bekapcsolódás meghatározó  
 a belső és  
 a külső szervezet közötti gördülékeny átmenet és menet közbeni 

szolgáltatásmenedzselés biztosításának vonatkozásában.  
o Valójában, abban az esetben, ha ezt közvetlenül nem célozzák meg, az a 

szerződés meghiúsulását eredményezheti.  
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (31) 

Kiszervezés – közös eszközök (folytatás) 
 

• Az is egy hibás következtetés, hogy külső partner szolgáltatásmenedzselési 
minőségének és érettségének bizonyítását garantálhatja az ITIL és/vagy az ISO/IEC 
20000 követelményeinek való megfelelése.  
o Ezek a megállapítások azt mutathatják, hogy a potenciális szállító a saját 

ügyfeleihez szállított szolgáltatások során használja  
 az ITIL-keretrendszert, vagy  
 a belső gyakorlatuk kapcsán elérték a szabványos minősítést, de ez 

ugyanolyan fontos, mint az, hogy  
 rendelkezésére áll a szükséges technológia és azt megfelelően tudja 

használni is.  
o Nincs olyan szabvány, mely biztosítja ezt, és minden konkrét esetben a siker 

érdekében a specifikus kérdések megoldására komoly erőfeszítéseket kell 
tenni. 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (32) 

Kiszervezés – SLA-célok 
 

• Az incidens kezelésére és kezelési idejére vonatkozó SLA-célokat ki kell alakítani az 
ügyfelek és az összes team és osztály között.  
o Az OLA- és a támogatási szerződéseket koordinálni kell, és össze kell hangolni  
o a különféle, elkülönült csoportok között úgy, hogy  
o azok támogassák az SLA-célokat. 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (33) 

Kiszervezés – az adatok tulajdonlása 
 

• Az ügyfélszolgálat kiszervezése esetén ki kell alakítani az adatok világos tulajdonlási 
szabályait.  
o A felhasználók, az ügyfelek, a komponensek, szolgáltatások, incidensek 

szolgáltatáskérések, változások stb. vonatkozásában minden adatnak a 
megrendelő szervezeten belül kell maradnia, de mindkét szervezetnek hozzá 
kell férnie ezen adatokhoz.  

 
• A kifejezetten a külső szervezet dolgozóinak teljesítményére vonatkozó adatok a 

külső szervezetnél maradnak, és gyakran kiküszöbölik ezeknek a megrendelő 
szervezettel való megosztását.  
o Ez azokra az adatokra is igaz, melyek kifejezetten csak az ügyfélszolgálat belső 

menedzsmentjére vonatkoznak, mint  
 az ügyfélszolgálat bekerülési adatai,  
 optimalizálási tevékenységek.  

 
• Minden jelentési kötelezettséget és az adatok tulajdonlásával kapcsolatos dolgot 

rögzíteni kell a kiszervezési szerződésben. 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (34) 

Bemenet/kimenet      
 
• Az ügyfélszolgálat tipikus bemenetei (inputs):  

 
o incidensek 
o szolgáltatáskérések 

 
 

• Az ügyfélszolgálat tipikus kimenetei (outputs):  
 

o a vizsgálat és diagnózis eredményei 
o elintézett incidensek és szolgáltatáskérések  
o eszkalációk 
o a felhasználók tájékoztatása 
o lezárt incidensek és szolgáltatáskérések 
o a konfigurációmenedzsment-rendszer frissítései. 
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2.2 Az ügyfélszolgálati tevékenységek környezete (35) 

Összefoglalás - Az üzletnek szolgáltatott érték 
 

• egyszerű (kisebb küszöb) és egyetlen csatlakozási pont a szervezethez 
• jelentős idő- és energiamegtakarítás a többi, konkrét munkát végző dolgozó 

számára 
• a kedvezőbb külső benyomás kialakításának lehetősége. 
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1. Bevezető fogalmak 
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1. Bevezető fogalmak (2) 

Változás     
 

• Változás - általában  
• valamilyen jóváhagyott, tervezett vagy támogatott szolgáltatásnak és annak a 

kísérő dokumentációjának a kibővítése, módosítása vagy törlése.  
 
• Változás – IT-vonatkozásban  

o Olyan dolognak a hozzáadása, módosítása vagy eltávolítása, amely hatással 
van az IT-szolgáltatásra.  
 Ebbe beletartozik az összes IT-szolgáltatás, konfigurációelem, folyamat, 

dokumentáció stb. változtatása. 
o A változásoknak proaktív és reaktív okuk van.  

 A proaktív ok példája a költségcsökkentés és a szolgáltatásfejlesztés.  
 A reaktív ok példája a szolgáltatásmegszakadás megoldása és a 

szolgáltatás adaptálása a változó környezethez.  
o A változásokat megfelelőképpen ellenőrizni kell úgy, hogy 

 a kockázatvállalás minimális legyen 
 a szolgáltatásmegszakítás komolysága minimális legyen 
 a változás már az első próbálkozásra sikeres legyen. 
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1. Bevezető fogalmak (3) 

A változásmenedzsment  célja  
 

• válasz az ügyfelek üzleti változásaira, miközben  
o maximalizáljuk az értéket és  
o minimalizáljuk az incidensek, a szolgáltatásmegszakadások és az újragyártást 

• az üzlettől és az IT-tól érkezett RFC-kre adott válasz 
o ami integrálja a szolgáltatásokat az üzleti szükségekkel 

• más nézőpontból pedig annak biztosítása, hogy a változások az előírtaknak 
megfelelően  
o nyilvántartásba lettek véve,  
o megvizsgáltak,  
o jóváhagyottak,  
o prioritást rendeltek hozzá,  
o tervezettek,  
o teszteltek,  
o megvalósítottak,  
o dokumentáltak és  
o később értékeltek. 
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1. Bevezető fogalmak (4) 

A változásmenedzsment hatóköre  
 

• A változásmenedzsment hatóköre lefedi a szolgáltatási vagyon alapállapotának és a 
komponenselemeknek a változásait a teljes szolgáltatási életcikluson keresztül.  
 

• Minden szervezetnek magának kell rögzítenie, hogy mely változásokat kezel a 
változásmenedzsment-folyamat, és melyeket nem. Például: 

• A nagyobb hatású változások,  
• mint például a szervezeti felállás, a szabályok, az üzleti üzemeltetés. Ezek 

a változások RFC-ket generálnak és ennek következtében pedig a 
megváltozott szolgáltatást eredményezik. 

• Az üzemelési szintű változások,  
• mint például egy PC meghibásodott winchester-cseréje nem kell, hogy a 

változásmenedzsment-folyamat része legyen.  
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1. Bevezető fogalmak (5) 

A változásmenedzsment-folyamat hatóköre  
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1. Bevezető fogalmak (6) 

Szabályok (Policies)   
 

• A változásmenedzsmentet támogató szabályok a következők: 
o zéró tolerancia a jogosulatlan változtatásokkal szemben 
o a szervezeten belül a változásmenedzsment-folyamatot hozzáigazítjuk a többi 

változási folyamathoz 
o tényleges prioritás-hozzárendelés, például az innovatív, kontra érzékelési 

kontra korrekciós változások 
o a változások elszámoltatási és felelősségi vonatkozásainak megvalósítása az 

egész életcikluson keresztül 
o a változások vonatkozásában egyetlen fókuszpont kialakítása annak 

érdekében, hogy minimalizáljuk a konfliktusos változások és a termelési 
környezet potenciális sérülésének valószínűségét,  

o más szolgáltatásmenedzsment-folyamatokkal kapcsolatosan az integráció 
biztosítása annak érdekében, hogy a változások nyomon követhetők legyenek, 
feltárhatók legyenek a jogosulatlan változások és kimutathassuk a változások 
következtében fellépő incidenseket. 

o „változási ablakok” kialakítása, teljesítmény- és kockázatelemzés, teljesítmény-
mérés 

o a folyamatok teljesítménymérése, például eredményesség és 
eredménytelenség. 
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1. Bevezető fogalmak (7) 

Fejlesztés és tervezés (Design and plannig)   
 

• A változásmenedzsment-folyamatot a kiadás és a konfigurációmenedzsment 
folyamattal együtt tervezik.  
 

• Ez teszi lehetővé, hogy mérjük a változásnak a szolgáltatásokra és a kiadásokra 
(release) gyakorolt hatását. 
 

• A változásmenedzsment-folyamatok iránti követelmények a következők: 
o a releváns törvények és szabályozások vonatkozásában felmerülő 

követelmények 
o azonosítás és osztályozás 
o szervezet, szerepek, felelősségek 
o érintett felek 
o a változások csoportosítása és egymáshoz való viszonyítása 
o eljárások 
o interfészei más szolgáltatásmenedzsment-folyamatok felé.  

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 371



1. Bevezető fogalmak (8) 

Alapvető koncepciók    
 

• változáskérelem (Request For Change, RFC)  
o egy vagy több konfigurációs elem (Configuration Item, CI) változtatásának 

formális kérelmezése  
 

• normál változás  
o egy engedélyezett, tervezett vagy támogatott szolgáltatás (komponens) és 

annak a vonatkozó dokumentációjának a bővítése, módosítása vagy törlése.  
o Tipikusan a következő RFC-típusokat tartalmazza: 

 a szolgáltatási portfólióra vonatkozó RFC 
 szolgáltatási RFC 
 projektváltoztatási javaslat 
 felhasználó-hozzáférési igény 
 üzemeltetési tevékenység. 
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1. Bevezető fogalmak (9) 

Alapvető koncepciók  (folytatás)  
 

• szabványos változás  
o egy előzetesen jóváhagyott, alacsony kockázatú és viszonylag hétköznapi 

változás. A szabványos változásokat a változásmenedzsmentnek 
nyilvántartásba kell venni. Ilyen például egy PC upgrade-je.  

o Egy szabványos változás kulcselemei: 
 létezik egy definiált trigger az RFC kezdeményezésére 
 a feladat jól ismert, dokumentált és ki van próbálva 
 a jóváhagyás valóban előzetesen megtörtént 
 a költségvetési jóváhagyás tipikusan előzetesen meg van adva, mégpedig 

a változásigénylő felügyelete alatt 
 jellemzően alacsony a kockázat és mindig megfelelően tudatosult 

kockázatról van szó. 
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1. Bevezető fogalmak (10) 

Alapvető koncepciók  (folytatás)  
 

• sürgősségi változás  
o egy olyan változás, amelyet minél előbb be kell vezetni.  

 Például az IT-szolgáltatás egy olyan hibájának a mielőbbi kijavítása, 
melynek igen nagy negatív üzleti kihatása van.  

 Az azonnal bevezetendő változásokat mindig jóvá kell hagyni az üzletnek, 
és legmagasabb prioritású normál változásként kezelik.  

 
o Meghatározott jogosultsági szintek léteznek a sürgősségi változások esetén,  

 és a delegált jóváhagyó szintjét világosan kell dokumentálni és meg kell 
érteni.  

 Abban az esetben, ha ehhez a változásmenedzsment-tanács (Change 
Advisory Board – CAB) jóváhagyása szükséges, de a teljes CAB nem 
összehívható, akkor a sürgősségi döntésekhez szükséges egy kisebb 
szervezet, a sürgősségi CAB (Emergency CAB – ECAB) létrehozása. 

o A sürgősségi változást is tesztelni, és a lehető legnagyobb mértékben 
dokumentálni kell. 
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1. Bevezető fogalmak (11) 

Alapvető koncepciók  (folytatás)  
 

• sürgősségi változás (folytatás) 
o Egy változás prioritása a hatásának és a sürgősségének a függvénye.  

 A változásmenedzsment a változásnaptár, azaz a változtatási ütemterv 
(Change Schedule, CS) alapján ütemezi a változásokat.  

 
o Egyetlen változás sem engedélyezhető addig, amíg nincs válaszunk a 

következő kérdésre:  
 „Mi történik, amennyiben a változás sikertelen?” 
 Tehát egyetlen változás sem engedélyezhető visszavonási terv nélkül.  

 
o A megvalósítás utáni áttekintést (Post Implementation Review – PIR) kell 

végezni, hogy 
 meghatározzuk a változás sikerességét és  
 a fejlesztési lehetőségeinket.  
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1. Bevezető fogalmak (12) 

Kockázatosztályozás  
 

• A kockázatot még a jóváhagyás előtt ismerni kell.  
• Azaz meg kell állapítani  

 a kockázat bekövetkezésének valószínűségét és  
 a kockázat hatását, majd a kettő együtt határozza meg a változás 

kockázati kategóriáját.  
o A gyakorlatban általában a kockázatmeghatározási mátrixot használják erre a 

célra.  
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1. Bevezető fogalmak (13) 

Példa a kockázatosztályozási mátrixra  
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1. Bevezető fogalmak (14) 

A változás értékelése  
 

• Minden változás esetén a következő kérdéseket kell megválaszolni.  
o Ezen információ hiányában ugyanis a hatásvizsgálatot nem lehet teljesen 

elvégezni, és  
o a kockázat és az élő szolgáltatásra gyakorolt előnyös hatás egyensúlya nem 

lehet megérthető. 
o  A változás hét R-je a hatásvizsgálat számára jó kiindulási pontot jelenthet: 

1. Who raised the change? (Raised) (Ki kezdeményezte a változást? 
2. What is the reason for the change? (Reason) Mi a változás oka? 
3. What is the return required from the change? (Return) Milyen megtérülés 

várható a változástól? 
4. What is the change’s risks (Risks)? Milyen kockázattal jár a változás? 
5. What resources does it require? (Resources) Milyen erőforrásokat kíván? 
6. Who responsible for build, testing and implementation? (Responsible) Ki 

a felelős a változás elkészítéséért, teszteléséért és alkalmazásba 
viteléért? 

7. Which Relationships exist between this and other changes (Relationship) 
Milyen viszony áll fenn a jelen változás és a többi változások között?  
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1. Bevezető fogalmak (15) 

Prioritás  
 

• A változás prioritásának megállapítása a megvalósítási sorrendnek a 
meghatározására.  
o A prioritást a megállapodás szerinti  

 hatás és  
 a sürgősség alapján állapítják meg.  

o A hatást  
 vagy az általa eredményezendő előnyös üzleti hatásban,  
 vagy pedig amennyiben az üzleti vonatkozásban egy hibáról van szó, 

akkor károk csökkentésében mérik.  
o A sürgősség azt mutatja meg, hogy az implementációt milyen sokáig lehet 

késleltetni. 
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1. Bevezető fogalmak (16) 

Prioritás  (folytatás) 
 
o A prioritási kódokra példák: 

 alacsony prioritás – a változás kívánatos, de várhat addig, amíg megfelelő 
lehetőség nem nyílik 

 közepes prioritás – nincs különösebb sürgősség vagy nagyon kedvező 
hatás, de a változást nem szabad sokáig halogatni. A CAB áltagos 
prioritást rendel hozzá, amikor az erőforrásokat allokálja 

 magas prioritás – ez a változás sok felhasználó számára jelent komoly 
hibát, ekkor a CAB magas prioritást rendel ehhez a változáshoz a 
legközelebbi ülésén 

 azonnali prioritás – ez komoly jövedelemveszteséget jelent, vagy fontos 
nyilvános szolgáltatás kiesését, azonnali beavatkozást igényel. 
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1. Bevezető fogalmak (17) 

Szerepek 
 

• Változásmenedzsment-tanács (Change Advisory Board – CAB) 
 
o A változásmenedzsment tanácsa (Change Advisory Board – CAB) egy 

konzultatív testület, mely rendszeresen ülésezik, hogy segítse a 
változásmenedzsert a változások  
 értékelésében,  
 prioritásának megállapításában és  
 ütemezésében.  

o Ez a testület magában foglalja az összes érdekelt fél és szervezeti egység 
képviselőit, beleértve a következőket: 
 ügyfelek 
 végfelhasználók 
 alkalmazásfejlesztők 
 rendszergazdák 
 szakértők 
 ügyfélszolgálati képviselők 
 termelés 
 szolgáltató képviselők. 
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1. Bevezető fogalmak (18) 

Szerepek  (folytatás) 
 

• Változásmenedzsment tanácsa (Change Advisory Board – CAB) (folytatás) 
 
o A CAB-nak egy sor szabványfeladata, szabványteendője van: 

 jogosulatlan változtatások 
 a CAB által nem kezelt jogosult változások 
 a CAB tagok által vizsgálandó RFC-k 
 a folyamatban lévő és a lezárt változások 
 az implementált változások áttekintése. 

 
o Sürgősségi változások esetén lehetséges lehet egy kisebb szervezet 

kialakítása, hogy sürgősségi döntéseket hozzon.  
 Ez a sürgősségi változásmenedzsment-tanács (Emergence Change 

Advisory Board – ECAB). 
 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 382



1. Bevezető fogalmak (19) 

Szerepek  (folytatás) 
 

• változásmenedzser  
 
o főbb kötelezettségei: 

 az összes RFC átvétele, naplózása, hozzájuk prioritás rendelése, 
mégpedig a kezdeményezővel együttműködve 

 az összes RFC táblázatba foglalása a CAB-ülés számára, előkészíteni a 
CAB-ülés napirendjét és az RFC-k szétküldése az ülés előtt a CAB-tagok 
számára 

 a sürgős RFC-k esetén az ECAB-ülés összehívása 
 az összes CAB- és ECAB-ülés elnöki tisztének betöltése 
 az elfogadható változások jóváhagyása 
 a szükséges felek összehozása, hogy az ütemezésnek megfelelően 

koordinálják a változások kidolgozását, tesztelését és implementálását 
 az összes implementált változás áttekintése annak biztosítására, hogy 

azok megfelelnek a céljuknak. Amennyiben valamelyik hibás lett, vagy az 
eredeti állapot került helyreállításra, akkor referálni arról a 
kezdeményezőnek 

 az RFC-k lezárása 
 rendszeres és pontos menedzsmentjelentés összeállítása. 
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1. Bevezető fogalmak (20) 

Szerepek  (folytatás) 
 

• CAB-tag 
 
o A CAB-testület a változások jóváhagyásának támogatására szolgál, és  

 segíti a változásmenedzsmentet  
 a változások értékelésében és  
 prioritásának kialakításában. 

 
o Mint a CAB tagjának, képesnek kell lennie arra, hogy a CAB hatókörébe tartozó 

összes változást adekvát módon elemezze,  
 mind üzleti,  
 mind pedig műszaki nézőpontból.  
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2. A változásmenedzsment folyamata és 
környezete 
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2.1 A változásmenedzsment-folyamat egyes 
lépései 
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2.1 A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (2) 

Változásmenedzsment-folyamat    
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2.1 A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (3) 

Általában a változásmenedzsment-folyamat egyes lépései a következők:      
 

• változás tervezés és -felügyelet 
• változás és kiadás (release)-ütemezés 
• Kommunikáció 
• változásdöntés és jóváhagyás 
• a visszaállítási terv meglétének az ellenőrzése 
• mérés és felügyelet 
• menedzsmentjelentés 
• a hatás értelmezése 
• állandó tökéletesítés. 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 388



2.1 A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (4) 

A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései    
 

• Létrehozás és nyilvántartásba vétele  
o magát a változást a kezdeményező terjeszti elő, aki lehet egy egyén vagy egy 

szervezet  
o Például  

 lehet egy üzleti egység, mely további eszközöket igényel,  
 vagy a problémamenedzsment személyi állománya, mely egy más helyről 

jelentkező hibát szeretne kiküszöbölni.  
 Minden RFC-t nyilvántartásba kell venni, s egyedileg azonosíthatóvá kell 

tenni (például egyedi azonosítószámmal kell ellátni). 
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2.1 A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (5) 

A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (folytatás)    
 

• Az RFC vizsgálata 
o a nyilvántartásba vétel után az érdekelt felek megvizsgálják az alábbi 

szempontokat 
 logikus-e,  
 beilleszkedik-e,  
 szükséges-e vagy teljes-e (például nem megfelelő a leírás, vagy hiányzik 

a költségvetési jóváhagyása), illetve  
 nem nyújtották-e be már korábban,  
 elfogadták-e már korábban,  
 éppen elbírálás alatt áll-e.  

o Ezeket a változásigényléseket elutasítják és visszaadják a kezdeményezőnek 
az elutasítás részleteivel vagy okával együtt. Az előterjesztő fellebbezési joggal 
rendelkezik. 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 390



2.1 A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (6) 

A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (folytatás)    
 

• A változás értékelése  
o Ez a lépés a változás kategorizálásával kezdődik. 

  A kockázatot még a jóváhagyás előtt ismerni kell.  
 Azaz meg kell állapítani a kockázat  

 bekövetkezésének valószínűségét és  
 a kockázat hatását, majd  
 a kettő együtt határozza meg a változás kockázati kategóriáját.  

 A gyakorlatban általában a kockázatmeghatározási mátrixot használják 
erre a célra.  

o Miután a változást kategorizálták, azt értékelik (evaluate).  
 A hatása,  
 a kockázatelemzés,  
 a potenciális előnyök és  
 a változási költségek alapján a változásengedélyező (a változás 

menedzser és/vagy a CAB) meghatározza, hogy a változás bevezethető-e, 
vagy sem. 
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2.1 A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (7) 

A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (folytatás)    
 

• A változás értékelése (folytatás) 
o Minden változás esetén kérdéseket kell megválaszolni.  

 Információ hiányában ugyanis  
 a hatásvizsgálatot nem lehet teljesen elvégezni, továbbá 
 a kockázat és  
 az élő szolgáltatásra gyakorolt előnyös hatás egyensúlya nem lehet 

megérthető.  
 A változás hét R-je a hatásvizsgálat számára jó kiindulási pontot 

jelenthet. 
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2.1 A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (8) 

A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (folytatás)    
 

• A változás értékelése (folytatás) 
o A változás prioritásának megállapítása a megvalósítási sorrendnek a 

meghatározására.  
 A prioritást a megállapodás szerinti hatás és a sürgősség alapján 

állapítják meg.  
 A hatást vagy az általa eredményezendő előnyös üzleti hatásban,  
 vagy pedig amennyiben az üzleti vonatkozásban egy hibáról van szó, 

akkor károk csökkentésében mérik.  
 A sürgősség azt mutatja meg, hogy az implementációt milyen sokáig 

lehet késleltetni. 
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2.1 A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (9) 

A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (folytatás)    
 

• A változás értékelése (folytatás) 
o A prioritási kódokra példák: 

 alacsony prioritás – a változás kívánatos, de várhat addig, amíg megfelelő 
lehetőség nem nyílik 

 közepes prioritás – nincs különösebb sürgősség vagy nagyon kedvező 
hatás, de a változást nem szabad sokáig halogatni. A CAB áltagos 
prioritást rendel hozzá, amikor az erőforrásokat allokálj. 

 magas prioritás – ez a változás sok felhasználó számára jelent komoly 
hibát, ekkor a CAB magas prioritást rendel ehhez a változáshoz a 
legközelebbi ülésén 

 azonnali prioritás – ez komoly jövedelemveszteséget jelent, vagy fontos 
nyilvános szolgáltatás kiesését, azonnali beavatkozást igényel. 
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2.1 A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (10) 

A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (folytatás)    
 

• A változás engedélyezése 
o Minden változáshoz a változás-engedélyezőnek a formális jóváhagyása 

szükséges.  
 A változásengedélyező lehet  

 egy szerep,  
 egy személy vagy  
 egy embercsoport.  

 Az a szint, ahonnan a változást jóvá kell hagyni, a változás típusától függ. 
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2.1 A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (11) 

A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (folytatás)    
 

• Példa a jóváhagyási modellre 
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2.1 A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (12) 

A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (folytatás)    
 

• Változás tervezése és ütemezése 
o A változásmenedzsment a változásokat a változási naptár szerint ütemezi.  

 Ez tartalmazza  
 a jóváhagyott változások és tervezésük részleteit, például  
 az implementálási dátumukat. 

 
o A változásokat összecsoportosíthatjuk egy kiadásba (release).  

 
o A releváns IT-részleggel konzultálva,  

 a CAB egy fix időpontot rendelhet a változás implementálására –  
 olyan pillanatot, amikor a szolgáltatások a változások által a legkevésbé 

sérülnek.  
o Egy visszavonási tervet (recovery plan) kell előkészíteni arra az esetre, 

amennyiben a változás sikertelen. 
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2.1 A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (13) 

A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (folytatás)    
 

• A bevezetés koordinálása és a változás implementálása  
o A jóváhagyott változások továbbításra kerülnek  

 a releváns termékszakértőkhöz, akik  
 ennek alapján elkészítik és tesztelik a változást,  
 vagy létrehozzák és üzembe állítják a kiadást (release). 
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2.1 A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (14) 

A változásmenedzsment-folyamat egyes lépései (folytatás)    
 

• Értékelés és lezárás   
o a CAB határozza meg, hogy a változás további figyelemmel követése 

szükséges-e.  
o A telepített változásokat – a szabványos változások kivételével – egy bizonyos 

idő után tipikusan értékelik (Post-Implementation Review – PIR).  
o A CAB ebben a következő dolgokra fordít figyelmet: 

 A változás elérte-e a szándék szerinti célt? 
 Az érdekelt felek elégedettek-e a kimenetével? 
 Felmerült-e mellékhatás? 
 Túllépték-e a becsült költségeket és az emberi ráfordításokat? 

o Amennyiben a változás sikeres, akkor az  
 lezárható, és  
 a kimenetet bele kell foglalni a változásértékelésbe, a PIR-be.  

o Amennyiben a változás sikertelen,  
 a változásmenedzsment vagy a CAB döntést hoz, hogy mi a teendő. 
  Ennek eredménye egy új vagy egy módosított RFC lesz. 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 399



2.2 A változásmenedzsment-folyamat 
környezete 
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2.2 A változásmenedzsment-folyamat környezete (2) 

Interfészek      
 

• Olyan változástípusok, melyek változásmenedzsment-folyamatot váltanak ki 
(triggerelnek): 
o stratégiai változások 
o egy vagy több szolgáltatás változásai 
o üzemeltetési változások 
o az állandó szolgáltatásfejlesztés változásai. 

• A változásmenedzsment interfészekkel rendelkezik  
o az üzlet változási folyamatai felé,  
o a program- és a projektmenedzsment felé.  

• A változásmenedzsment további, szolgáltatásmenedzsment -folyamat felé 
csatlakozó interfészei:  
o eszköz- és konfigurációmenedzsment 

 a konfigurációmenedzsment-rendszertől (CMS) érkező információ 
elősegíti, hogy  
 a javasolt változások hatását megállapítsuk,  
 nyomon kövessük a változási munkafolyamatot.  
 Ez megmutatja továbbá, hogy a változás mely komponenselemekre 

gyakorol hatást. 
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2.2 A változásmenedzsment-folyamat környezete (3) 

Interfészek  (folytatás)    
 
o Problémamenedzsment 

 a problémamenedzsment tipikusan az a fél, mely  
 leggyakrabban állít ki RFC-t és  
 fontos hozzájárulást ad a CAB-vitákhoz. 

o IT-szolgáltatásfolytonossági menedzsment 
 ez egy sor eljárással és tervvel rendelkezik, melyeket a 

változásmenedzsment folyamat tart karban. 
o Információbiztonsági menedzsment 

 valamennyi, biztonsági vonatkozású aspektussal rendelkező változást a 
változásmenedzsment-folyamaton keresztül kezelik.  

o Kapacitás- és keresletmenedzsment 
 a rosszul menedzselt kereslet általában igen sok kockázatot foglal 

magában.  
 A kapacitásmenedzsment a változások értékelésében fontos szerepet 

játszik.  
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2.2 A változásmenedzsment-folyamat környezete (4) 

Metrikák      
 

• A változásmenedzsment-folyamat fő teljesítménymutatói (Key Performance 
Indicators – KPI) a következők: 
o az ügyféli specifikációknak megfelelő, implementált változások száma 
o a változások előnyei a költségeikkel összevetve 
o a szolgáltatásmegszakadások számának csökkenése 
o a jogosulatlan változások számának csökkenése 
o a visszaállítások számának csökkenése 
o az értékelésük után sikeresnek bizonyult változások aránya a jóváhagyott RFC-

khez viszonyítva 
o a nem tervezett változások számának csökkenése. 

 
• Kimeneti mutatók 

o a változások okozta szolgáltatás-leállások, incidensek és problémák aránya 
o a pontatlan változási specifikációk száma 
o a hiányos hatáselemzések száma 
o a pontatlan változásspecifikációk által eredményezett szolgáltatás/alkalmazás 

javítási munkálatok száma. 
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2.2 A változásmenedzsment-folyamat környezete (5) 

Metrikák  (folytatás)    
 

• Munkaterhelési mutatók 
o a változások gyakorisága 
o a változások száma 

 
• Folyamatmutatók 

o az emberek elégedettsége a sebességgel, a könnyű használattal 
o a formális változásmenedzsment-folyamat után a változások száma és 

gyakorisága 
o a tervezett és a nem tervezett RFC-k aránya 
o az elfogadott és az elvetett RFC-k aránya 
o a költségek kontra a költségvetésük. 
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2.2 A változásmenedzsment-folyamat környezete (6) 

Bemenet/kimenet      
 
• A változásmenedzsment tipikus bemenetei (inputs):  

o változási és kiadási szabályok és stratégiák 
o RFC-k 
o változási javaslatok 
o változási, bevezetési, kiadási és üzembe állítási tervek, értékelések, 

visszaállítások 
o változás ütemezés és tervezett szolgáltatásleállás (Projected Service Outage, 

PSO) 
o eszközök és konfigurációelemek (Configuration Item, CI) 
o tesztelési eredmények és értékelési jelentés. 

 
• A változásmenedzsment tipikus kimenetei (outputs):  

o elutasított és jóváhagyott RFC-k 
o új és megváltoztatott szolgáltatások, CI-k, eszközök 
o egyeztetett PSO 
o karbantartott változásütemezés 
o változási döntések, tevékenységek, dokumentumok, nyilvántartások és 

jelentések. 
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2.2 A változásmenedzsment-folyamat környezete (7) 

Kihívások      
 

• A változásmenedzsment által tapasztal kihívások a következők: 
o jogosulatlan változások 
o hiányos az érintett rendszerekre vonatkozó tudás, s ezért a hatáselemzés 

lehetetlenné válik 
o a folyamat ellenállása, amit bürokratikusnak érzékelnek 
o pontos CMS hiánya. 
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2.2 A változásmenedzsment-folyamat környezete (8) 

Összefoglalás – Az üzletnek szolgáltatott érték 
 

• A szolgáltatás- és infrastruktúraváltozások a szolgáltatáskiesés és késés üzleti 
értelmében negatív hatást gyakorolhat az üzletre, de  
o a változásmenedzsment lehetővé teszi a szolgáltatók számára, hogy értéket 

adjanak az üzlethez.  
o Például: 

 a pénzügyi szabályozásra vonatkozó változások kezelése 
 a változások implementálásának olyan ütemezése, hogy az üzleti 

határidők teljesüljenek 
 a hibás változások számának csökkentése, ennek következtében a 

szolgáltatásmegszakítások számának csökkentése 
 a változásokhoz prioritások rendelése és az ügyfelek változáskérésének 

adekvát módon történő megválaszolása 
 a változások mielőbbi bevezetése, hogy az feleljen meg az üzleti 

időskálának 
 a szolgáltatásbevezetéssel kapcsolatos kockázat minimalizálása 
 a teljes szolgáltatási életcikluson keresztül a változások nyomon követése 
 a szolgáltatás-helyreállítás átlagos idejének csökkentése. 
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2.2 A változásmenedzsment-folyamat környezete (9) 

Összefoglalás – Az üzletnek szolgáltatott érték (folytatás) 
 

• Az IT-szolgáltatásoktól való növekvő függés, valamint  
o a támogató IT-infrastruktúra komplexitásának növekedése következtében 
o jelentős hatékonyságnövekedés érhető el a jól strukturált és jól megtervezett 

változások és kiadások (releases) révén.  
o A nem megfelelő változásmenedzsment indikátorai a következők: 

 jogosulatlan változások 
 terven kívüli leállás 
 a csekély eredményességű implementált változások 
 a sürgősségi változások nagy száma 
 a késedelmes projekt implementálás. 
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1. Bevezető fogalmak 
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1. Bevezető fogalmak (2) 

Fogalmak    
 

• kiadás  
• az új vagy a megváltoztatott konfigurációelemek egy olyan halmaza, melyeket 

együtt tesztelnek  
 

• kiadás- és üzembeállítás-menedzsment (release and deployment management) 
o a szolgáltatástervezés által specifikált szolgáltatások kiépítését, tesztelését és 

leszállítását célozza. 
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1. Bevezető fogalmak (3) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment taktikai célja   
 

• olyan kiadás- és üzembeállítási tervek elkészültének biztosítása, melyek  
o lehetővé teszik az ügyfelek és az üzlet számára, hogy  
o megváltoztassák a projektet annak érdekében, hogy  
o hozzáigazítsák a tevékenységüket ezekhez a tervekhez 

• a kiadási csomagok  
o hatékonyan és  
o határidőre  
o építhetők,  
o telepíthetők,  
o tesztelhetők és  
o helyezhetők üzembe  

• a felhasználók felé menő tudástranszfer megtörténtének biztosítása 
• a szolgáltatásokban, az üzemeltetésben és a támogatásban történő szakadás 

minimalizálása 
• az ügyfelek, a felhasználók és a szolgáltatásmenedzsment személyi állománya 

o  elégedett a szolgáltatásbevezetési gyakorlattal és  
o annak kimenetével (például felhasználói dokumentáció és tréning). 
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1. Bevezető fogalmak (4) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment hatóköre  
 

• A kiadás csomagolására, építésére, tesztelésére és telepítésére szolgáló folyamatok, 
rendszerek és funkciók, annak érdekében, hogy  
o a szolgáltatástervezésben specifikált szolgáltatások megvalósuljanak, és  
o végül a szolgáltatásüzemeltetésben termelésbe álljanak.  
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1. Bevezető fogalmak (5) 

Alapvető koncepciók    
 

• kiadási egység (release unit)  
o Egy új kiadás esetén jelentős döntés a kiadási egység (release unit) 

meghatározása.  
o A kiadási egység (release unit) a szolgáltatás vagy az infrastruktúra egy olyan 

része, amit a szervezet kiadási útmutatója szerint a kiadás magában foglal.  
o Például 

o egy kiadási egység lehet egy asztali PC, beleértve a hardvert, a szoftvert, 
a licenceket, a dokumentációt, stb.  

o egy másik kiadási egység lehet egy fizetési alkalmazás, beleértve a 
szoftvert és a felhasználói tréninget. 
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1. Bevezető fogalmak (6) 

Alapvető koncepciók (folytatás)   
 

• kiadási egység (release unit)  
 

o Egyszerűsített példa egy IT-szolgáltatás esetén a kiadási egységre.  
o Az I- szolgáltatás  

 rendszerekből áll, melyek  
 szolgáltatási komponensekből tevődnek össze. 
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1. Bevezető fogalmak (7) 

Alapvető koncepciók (folytatás)   
 

• Példa egy kiadási egységre  
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1. Bevezető fogalmak (8) 

Alapvető koncepciók (folytatás)  
 

• Kiadási egység szintek  
 

o Az általános cél, hogy  
 minden szolgáltatási egységhez vagy  
 komponenshez hozzárendelhessük  
 a legmegfelelőbb kiadási egység szintet.  

o Például  
 egy szervezetnél egy üzletkritikus alkalmazás esetén a kiadási egység 

legyen az egész alkalmazás.  
 S akár ugyanez a szervezet dönthet úgy, hogy például a honlapja esetén a 

legmegfelelőbb kiadási egység legyen az oldal.  
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1. Bevezető fogalmak (9) 

Alapvető koncepciók (folytatás)   
 

• Kiadási egység szintek (folytatás) 
 
o A következő tényezőket kell figyelembe venni, amikor a kiadási egységek 

megfelelő szintjéről határozunk: 
 a kiadási egység kiadásához és üzembe állításához szükséges 

változások  
 könnyűsége és  
 száma 

 a kiadási egység erőforrás-mennyisége és  
 az építéséhez,  
 a teszteléséhez,  
 a terjesztéséhez és  
 az implementálásához szükséges idő 

 a javasolt egység és a szolgáltatások valamint az IT-infrastruktúra 
többi része közötti interfész komplexitása 

 az építési, tesztelési, terjesztési és az élő környezetben lévő tároló 
mennyisége. 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 419



1. Bevezető fogalmak (10) 

Alapvető koncepciók (folytatás)  
 

• kiadástervezés (release design) 
o A kiadástervezésnél (release design) – a kiadás üzembe állítási módja 

tekintetében – különféle megfontolásokat lehet alkalmazni: 
 A leggyakrabban alkalmazott opció a „nagy durranás”,  

 amikor az új vagy a megváltoztatott szolgáltatást minden felhasználó 
számára egyidejűleg vezetik be.  

 A fokozatos bevezetés viszont azt jelenti, hogy  
 a kiadást egyidejűleg csak egy-egy felhasználói csoportra 

vonatkoztatva, lépcsőzetesen vezetik be.  
 Ezután ugyanezt a műveletet – meghatározott ütemterv szerint  –

megismétlik a többi felhasználó részére. 
 A szétterítéses (push) megközelítés esetén az üzembe állítást a 

„központból” végzik a célhelyek felé. 
  Az új vagy a megváltoztatott szolgáltatást a felhasználói 

környezetbe NEM a felhasználó által választott időpontban végzik. 
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1. Bevezető fogalmak (11) 

Alapvető koncepciók (folytatás) 
 

• kiadástervezés (release design) (folytatás) 
 A lehívásos (pull) módszer esetén a kiadást a „központ” elérhetővé teszi 

az ügyfelek számra, s  
 azok egy számukra alkalmas időpontban fogják azt elérni, vagy 
  pedig amikor a számítógép újra indul. 

 A kiadások lehetnek automatikusak, ami  
 segíti az ismételhetőséget és  
 a konzisztenciát. 

 A kiadások lehetnek manuálisak is.  
 Ebben az esetben fontos  

o a sok manuális tevékenység monitorozása és  
o a hatásának a mérése, mivel azok lehetnek hatástalanok és 

hibásak.  
o A sok manuális művelet lelassítja a kiadási teamet és  
o erőforrás/kapacitás problémát hoz létre, ami hatással van a 

szolgáltatási szintre. 
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1. Bevezető fogalmak (12) 

Alapvető koncepciók (folytatás) 
 

• kiadástervezés (release design) (folytatás) 
 

o A kiadás- és üzembe állítási teamnek nagyon jól kell ismernie a kiadási és 
üzembe állítási folyamatba bevont IT-architektúrát.  
 Ebben a hozzáértésben lényeges  

 a tevékenységek végrehajtási sorrendje és  
 az esetleges kölcsönös függőségek ismerete. 
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1. Bevezető fogalmak (13) 

Alapvető koncepciók (folytatás) 
 

• kiadástervezés (release design) (folytatás) 
 

o Egy kiadás példája 
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1. Bevezető fogalmak (14) 

Alapvető koncepciók (folytatás) 
 

• kiadás csomagolása (release package) 
 

o A kiadás a csomagolását (release package) tekintve lehet  
 egy egyetlen kiadás, vagy pedig  
 a kiadási egységek egy (strukturált) készlete.  

o Egy szolgáltatás valamennyi összetevőjét –  
 az infrastruktúrát,  
 a hardvert,  
 a szoftvert,  
 az alkalmazásokat,  
 a dokumentációt,  
 a tudást stb. számításba kell venni. 
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1. Bevezető fogalmak (15) 

Alapvető koncepciók (folytatás) 
 

• Szolgáltatásvalidálás és -tesztelés 
 

o Az eredményes építési és tesztelési környezetmenedzsment fontos annak 
biztosítására, hogy az építés és a tesztelés 
o  ismételhető és  
o felügyelhető módon hajtódjon végre.  

o Ennek a környezetnek a nem megfelelő felügyelete azt eredményezheti, hogy 
nem tervezett változtatások  
o sérthetik a tesztelési tevékenységeket és/vagy  
o okozhatnak jelentős többletmunkát.  

o Egy dedikált építési környezetet kell kialakítani a komponensek összeállítására 
és építésére  
o annak érdekében, hogy a tesztelés és az üzembe helyezés felügyelt 

környezetben történjen.  
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1. Bevezető fogalmak (16) 

Alapvető koncepciók (folytatás) 
 

• Szolgáltatásvalidálás és -tesztelés (folytatás) 
 

o A tesztkörnyezet előkészítése magában foglalja egy olyan tesztkörnyezet  
 építését,  
 változtatását vagy  
 kibővítését, mely alkalmas a kész kiadás fogadására.  

 
o Az IT-szolgáltatás az esetek többségében egy sor technológiai erőforrásból 

vagy menedzsmenteszközből épül fel.  
o Az építési fázisban ezek  

 a különféle,  
 sokszor különböző szállítótól származó blokkok együtt kerülnek 

installálásra és konfigurálásra annak érdekében, hogy biztosítsák a 
tervezett megoldást.  

o A különféle építőelemek integrálását a szabványosítás könnyíti meg, hogy 
előálljon a működő megoldás vagy szolgáltatás. 
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1. Bevezető fogalmak (17) 

Alapvető koncepciók (folytatás) 
 

• Szolgáltatásvalidálás és -tesztelés (folytatás) 
 

o A rendszereknek és az alkalmazásoknak a szerverekre és a munkaállomásokra 
történő installálásának az automatizálása  
 csökkenti az emberektől való függőséget és  
 gyorsítja a folyamatot.  
 A kiadási és az üzembe állítási tervektől függően az installálás 

megtörténhet  
 előre (például amikor az eszközt helyettesítjük egy másikkal), vagy 
  történhet a helyszínen, az élő környezetben.  

 
o A fizikai infrastruktúraelemeket azzal a környezettel együtt, melyben működni 

fognak, megfelelőképpen kell kitesztelni.  
 A tesztelés része lehet az, amikor  
 egy megoldást helyettesítünk egy másikkal, és  
 az újat teszteljük.  
 Ez jobb garanciát ad arra, hogy a környezet kivonása a termelési 

környezetből sikeres lesz.  
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1. Bevezető fogalmak (18) 

Alapvető koncepciók (folytatás) 
 

• Szolgáltatásvalidálás és -tesztelés (folytatás) 
 

o A tesztkörnyezetet aktívan kell kezelni és védeni a szolgáltatásmenedzselési 
legjobb gyakorlat használatával.  
 Minden jelentősebb szolgáltatásváltozás előtt fel kell tenni a kérdést, hogy 

 „Amennyiben a változás megtörténik, akkor ennek következtében 
meg kell-e változtatni a tesztadatokat is?”  

 Az építési és a tesztelési tevékenységek során a támogató csoportokat 
folyamatosan  
 tájékoztatni kell, és  
 be kell vonni, hiszen  
 a megoldás építése azért történik, hogy megkönnyítse a projekttől 

az üzemeltetési team felé történő strukturált transzfert. 
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1. Bevezető fogalmak (19) 

Alapvető koncepciók  (folytatás)  
 

• Szabványos változás  
o előzetesen jóváhagyott, alacsony kockázatú és viszonylag hétköznapi változás. 

A szabványos változásokat a változásmenedzsmentnek nyilvántartásba kell 
venni. Ilyen például egy PC upgrade-je.  

o Egy szabványos változás kulcselemei: 
 létezik egy definiált trigger az RFC kezdeményezésére 
 a feladat jól ismert, dokumentált és ki van próbálva 
 a jóváhagyás valóban előzetesen megtörtént 
 a költségvetési jóváhagyás tipikusan előzetesen meg van adva, mégpedig 

a változásigénylő felügyelete alatt 
 jellemzően alacsony a kockázat és mindig megfelelően tudatosult 

kockázatról van szó. 
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1. Bevezető fogalmak (20) 

Alapvető koncepciók  (folytatás)  
 

• Folyamatok közötti kapcsolatok  
o Van egy láthatatlan elkülönülés  

 a változás, a konfiguráció,  
 a kiadás és  
 az üzembe állítás között.  
 Mindegyik kéz a kézben működik annak biztosítása céljából, hogy  

 az üzlet megszakadása illetve kockázata a szolgáltatásbevezetés 
során minimális legyen. 
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2. A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment 
folyamata és környezete 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment 
folyamatának egyes lépései 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (2) 

V-modell    
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (3) 

Általában a kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései a 
következők:      

 
1.  tervezés 
2.  készülés az építésre, tesztelésre és telepítésre 
3.  építés és tesztelés 
4.  szolgáltatástesztelés és kísérleti (pilot) projekt 
5.  tervezés és készülés a telepítésre 
6.  transzfer, telepítés és visszavonás 
7.  a telepítés ellenőrzése 
8.  korai (próbaüzemi) támogatás (Early Life Support – ELS) 
9.  áttekintés és lezárás. 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (4) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései    
 

• Tervezés  
 

o Az üzembeállítás telepítése előtt különféle terveket alakítanak ki.   
 Ezek típusa és száma attól függ, hogy milyen  

 a környezet, valamint  
 a megváltoztatatott vagy  
 új szolgáltatás mérete és komplexitása.  

 A kiadás- és üzembeállítási tervek részét képezik a teljes 
szolgáltatásbevezetési tervnek.  

 A változásmenedzsment fogja majd jóváhagyni vagy elvetni a terveket. A 
tervek a következőket foglalják magukban: 
 a kiadás hatóköre, tartalma, kockázatai, felelősségek és érdekelt 

felek 
 a kiadás team-felelőssége 
 az összes érdekelt fél együttműködési megközelítése. 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (5) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Tervezés  (folytatás) 
 

o A kiadás- és üzembeállítás esetén a következő (al)tervek relevánsak: 
 a siker/bukás kritériumok – a szolgáltatásbevezetés a felelős a 

siker/bukás kritériumok megtervezéséért  
 a kiadás és az  
 üzembeállítás minden fázisa vonatkozásában 

 tervek készítése és tesztelése – építési és tesztelési tervek 
szükségesek ahhoz, hogy  
 leírjuk az előtermelési környezet építési, tesztelési és kezelési 

megközelítését.  
 Különböző környezetek szükségesek minden egyes teszt-

típushoz:  
o egységteszt,  
o szolgáltatási kiadásteszt és az  
o integrálási teszt. 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (6) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Tervezés  (folytatás) 
 

o A V-modell megfelelő eszköz arra, hogy  
 összekapcsoljuk azokat a konfigurációs szinteket, melyeknél  
 szükség van az építésre és a tesztelésre.  

o A V betű bal oldala  
 a szolgáltatásspecifikációval kezdődik és  
 a részletes szolgáltatástervezéssel fejeződik be.  

o A V betű jobb oldala  
 a tesztelési tevékenységeket tartalmazza,  
 azt jelölve, hogy a bal oldal mely specifikációit kell értékelni.  

o Középen találhatók  
 a tesztelési és  
 az értékelési kritériumok.  

 
o A szolgáltatási V-modell, mely a konfigurációs és a tesztelési szinteket 

tükrözi. 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (7) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Tervezés  (folytatás) 
 

o A kísérlet tervezése 
 Az új vagy a megváltoztatott szolgáltatás tesztelése először a 

felhasználók egy csoportjával történik, 
 erre egy kísérleti üzem tervezhető. 
 Tartalmaznia kell annak a tervét is, hogy  
 hogyan kapjuk meg a felhasználóktól a visszacsatolást, és  
 hogyan dolgozzuk fel,  
 meghatározandó a kivonási szcenárió is.  
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (8) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Tervezés  (folytatás) 
 

o A kiadási csomag (kompillálás) tervezése és megépítése 
 
 A következő terveket és eljárásokat kell kialakítani: 

 a siker/bukás kritérium 
 a változások és az érdekelt felek kommunikálásának 

menedzsmentje 
 a személyi állomány képzése, a tudástranszfer és a 

végfelhasználók felkészültségi vizsgája 
 a szolgáltatásmenedzselési erőforrások használata 
 a rendszerek és a felhasználók transzferálása az új 

szolgáltatásra. 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (9) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Tervezés  (folytatás) 
 

o Üzembe helyezés tervezés  
 
 Az üzembe helyezés vonatkozásában a következő szempontokat kell 

a tervbe beépíteni: 
 Mit telepítünk? 
 Kik a felhasználók? 
 Mi a helyi helyzet? 
 Hol vannak a felhasználók? 
 Miért van ott az üzembe helyezés? 
 Melyek a kritikus sikertényezők? A következő terveket és 

eljárásokat kell kialakítani: 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (10) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Tervezés  (folytatás) 
 

o Logisztikai tervezés és leszállítástervezés   
 
 Miután az üzembe helyezési megközelítés eldöntésre került, a 

logisztikai és a leszállítási terveket a következők figyelembevételével 
kell kialakítani: 
 mikor és hogyan szállítsuk le a leszállítandó szolgáltatási 

komponenseket 
 mit kell tenni, amennyiben késés következik be 
 a nemzetközi leszállítás során a vámkezelés és egyéb 

követelmények kezelése 
 

o Pénzügyi és kereskedelmi tervezés 
 A pénzügyi és a kereskedelmi aspektusokat ellenőrizni kell,  

 mielőtt az üzembe helyezés megtörténik. 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (11) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Az építésre (az összeállításra), a tesztelésre és a telepítésre való felkészülés  
 

 Mielőtt megadható a jóváhagyás az építési és a tesztelési fázisra 
 a szolgáltatatási és a kiadási tervet összehasonlítják az új vagy a 

megváltozatott szolgáltatás specifikációival (értékelés-validálás).  
o Ez az összehasonlítás rámutathat  

 a szolgáltatással,  
 az eszközökkel és  
 a komponensekkel kapcsolatos kockázatokra és problémákra.  

o Ezeket a kockázatokat és problémákat aztán prioritásokba állítják és  
 intézkedéseket foganatosítanak, hogy megfelelő időben megoldják-

kezeljék őket.  
o A validálás eredményei a szolgáltatásértékelési jelentések és 

dokumentumok. 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (12) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Építés és tesztelés  
 

o A kiadás építési és tesztelési fázisa a következő tevékenységekből áll: 
 
 az általános (közönséges) infrastruktúra és szolgáltatások tesztelése 

 Gondosan menedzseljük az általános szolgáltatást és 
infrastruktúrát,  

• mivel azoknak nagy jelentőségük van az építés és 
tesztelés során.  

 
 a kiadási és építési dokumentáció használata 

 Használni kell minden vonatkozásban a meglévő dokumentációt 
(eljárások, templétek, kézikönyvek).  

 Ez a dokumentáció segíti a kiadási teamet az integrált kiadási 
csomag építéséhez szükséges eszközök, komponenselemek, 
szolgáltatások és termékek beszerzésében.  

 Ebben a kontextusban kell figyelembe venni a különféle 
komponensek licenceinek bizonyítását (lehetségessé kell tenni, 
hogy a szükséges licenceket bemutatják). fázisra 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (13) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Építés és tesztelés (folytatás) 
 
 kiadás számára szükséges konfigurációs elemek (CI) és 

komponensek megrendelése, beszerzése és tesztelése  
 A komponenselemek és a komponenseket projektekből, 

szállítóktól és partnerektől szerzik be.  
 A beszerzési tevékenységek a következőket foglalják 

magukban: 
 a komponenselemek felvitele, illetve módosítása a CMS-ben 
 annak biztosítása, hogy  

• a licenceket szükség esetén be tudják mutatni, továbbá  
• a komponenselemek ellenőrzése  

o minőség,  
o törvényesség,  
o a címkézés és elnevezési konvenciók 

vonatkozásában. 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (14) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Építés és tesztelés (folytatás) 
 
 a kiadás összeállítása (a kiadás csomagolása packaging)   

 A kiadási csomag építésének és összeállításának a kulcs-
tevékenységei: 

• a komponensek összeállítása és integrálása 
• a kompiláció és a dokumentáció előkészítése 
• a kiadási csomag installálása és ellenőrzése 
• a csomag-kompozíció alapállapotának (baseline) 

kialakítása 
• szolgáltatási üzenet kialakítása (arról, hogy a kiadási 

csomag használatra kész) 
 

 a tesztkörnyezet strukturálása és ellenőrzése 
 A tesztkörnyezetnek stabilnak és felügyelhetőnek kell lennie. 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (15) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Szolgáltatástesztelés és a kísérleti (pilot) rendszer 
 

o A tesztelésmenedzsment a tesztelési tevékenységek koordinálásáért és a 
megvalósítás tervezéséért és irányításáért felelős.  
 szolgáltatáskiadási teszt    

 A szolgáltatáskiadási teszt azt ellenőrzi, hogy vajon  
• a szolgáltatási komponensek jól működnek-e együtt 

(integrációs teszt), és hogy  
• a kiadás a célkörnyezetben kompillálható, installálható és 

tesztelhető. 
 Szolgáltatásüzemeltetési „készre” tesztelés  

 Szolgáltatásüzemeltetési „készre” tesztelés  
 

 Kísérleti (pilot) teszt 
 Ez azt igyekszik tesztelni, hogy a szolgáltatásnak van-e olyan 

eleme, mely nem felel meg  
• a specifikációknak vagy  
• üzleti kockázatot jelenthet. 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (16) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• A telepítés tervezése és előkészítése  
 

o Ez a tevékenység értékeli az egyes telepítési teamek a telepítésre való 
felkészülésének mértékét (a telepítésre való felkészülés fokának az 
ellenőrzése). A következőket kell elvégezni: 
 készen állnak-e a kiadási csomag implementálására? 
 előkészítették-e a cselekvési tervet? 
 felmérték-e a potenciális kockázatokat? 
 mindenki megfelelőképpen ki van-e képezve? 
 történt-e valamilyen változtatás a specifikációban az utolsó 

pillanatban?   
 

o Ezenkívül más aspektusok is vizsgálandók, mint például  
 a pénzügyi aspektusok,  
 az infrastruktúra és egyéb berendezések,  
 az elérhető szolgáltatásmenedzselési erőforrások. 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (17) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• A telepítés tervezése és előkészítése (folytatás)  
 

o Amikor valamilyen üzembe helyezést tervezünk, a terv a következőket 
foglalja magában:  
 kockázatbehatárolás,  
 transzfer,  
 upgrade, 
 logisztikai ügyek,  
 tudástranszfer és kommunikáció.  

o Végül  
 ezeket a terveket validálni kell, és 
 egy RFC-t kell összeállítani a változásmenedzsment számára 

jóváhagyás céljából.  
o Ezt követően a szolgáltatás kész az üzembe helyezésre. 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (18) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Átvitel, telepítés és visszavonás  
 

o A telepítés során a következő tevékenységek fontosak:  
 a pénzügyi eszközök átvitele;  
 menedzsment-erőforrások;  
 szolgáltatás átvitel;  
 szolgáltatás, telepítésszolgáltatás, telepítés;  
 szolgáltatás-visszavonás;  
 a felesleges eszközök kivonása. 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (19) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Átvitel, telepítés és visszavonás (folytatás) 
 

o Az üzembe helyezés során a következő tevékenységek fontosak: 
 
 a pénzügyi vagyon transzferálása 

 Ez lehet például  
• a támogatási és kezelési költségek,  
• a licencdíjak és a  
• harmadik fél számára az elemi csapás utáni helyreállítás 

díja 
 

 az üzlet és a szervezet költöztetése és transzferálása 
 Amikor egy szolgáltatás vagy szolgáltatási egység átköltözik, 

akkor magának a szervezetnek is adaptálódni kell:  
• új feladatok,  
• jóváhagyások és  
• felelősségek. 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (20) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Átvitel, telepítés és visszavonás (folytatás) 
 
 A dokumentáció publikálása 

 Osszuk ki az összes dokumentációt  
 irányvonalak,  
 folyamatok,  
 eljárások,  
 Kézikönyvek 

 melyeket a felhasználók használni fognak az új szolgáltatás 
alkalmazásba vétele során.   

 
 A „szolgáltatásmenedzselési képességek” transzferálása   

 Adjuk át az új vagy a megváltoztatott folyamatra vonatkozó  
 információkat,  
 rendszereket és  
 eszközöket,  

 annak a teamnek, mely a szolgáltatásmenedzselési 
tevékenységekért lesz felelős. 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 451



2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (21) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Átvitel, telepítés és visszavonás (folytatás) 
 
 A szolgáltatás transzferálása  

 Azok a tevékenységek, melyek ebben a folyamatban 
relevánsak, a következők: 

• a szolgáltatási teljesítmény, problémák és kockázatok 
elemzése 

• a szolgáltatási eszközök konfigurációs auditálása 
• a szolgáltatási katalógus karbantartása 
• a szolgáltatásról szóló értesítés terjesztése.  

 
 A szolgáltatás üzembe helyezése    

 Minden olyan tevékenység, mely  
• a szolgáltatás terjesztéséhez és installálásához szükséges. 

 
 A redundáns eszközök kivonása a használatból   

 Az új vagy megváltoztatatott szolgáltatás eredményeképpen 
vonjuk ki a használatból a redundáns eszközöket. 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (22) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Átvitel, telepítés és visszavonás (folytatás) 
 
 A szolgáltatás leállítása   

 A redundáns szolgáltatás leállítása 
 

 A szolgáltatás üzembe helyezése    
 Minden olyan tevékenység, mely  

• a szolgáltatás terjesztéséhez és installálásához szükséges.   
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (23) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• A telepítés ellenőrzése 
 
 A szolgáltatás transzferálása  

 Amikor az összes telepítési tevékenység befejeződött, fontos 
annak ellenőrzése, hogy  
 a felhasználók,  
 a személyi állomány és  
 az érdekelt felek  

 képesek-e a szándéknak megfelelően használni a szolgáltatást? 
  Ez arra is kitűnő alkalom, hogy  

 visszacsatolást gyűjtsünk az üzembe helyezésről.  
 Ezt az információt pedig hasznosítsuk arra, hogy a jövőbeli 

üzembe helyezéseket fejlesszük. 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (24) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Korai (próbaüzemi) támogatás (Early Life Support, ELS)  
 

o Az ELS az új, illetve a megváltoztatott szolgáltatás számára egy extra 
támogatást kínál.  

o Az ELS eszközöket biztosít arra, hogy  
 az üzemeltetési és a támogatási problémákat a lehető leggyorsabban 

oldjuk meg.  
 Ez azt eredményezi, hogy a felhasználók nem fognak 

szolgáltatáskieséssel szembesülni.  
 Ezek lehetnek olyan fejlesztések, melyek elősegíthetik a szolgáltatás 

stabilizálódását. 
o Az üzembe helyezési team az ELS-fázis során  

 karbantartja a dokumentációt és  
 kiegészítő diagnosztikai információkkal,  
 ismert hibákkal,  
 megkerülésekkel és  
 GYIK-kal bővíti a tudásbankot. 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (25) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Korai (próbaüzemi) támogatás (Early Life Support, ELS) (folytatás) 
 

o A szolgáltatásbevezetés fogja monitorozni az ELS során az új vagy 
megváltoztatott szolgáltatás teljesítményét egészen addig,  
 amíg számára a kimeneteli kritérium nem teljesül, beleértve a 

következőket: 
 minden felhasználó eredményesen és hatékonyan tudja 

használni a szolgáltatást 
 a szolgáltatás és a folyamattulajdonosok képesek a szolgáltatás 

menedzselésére 
 a megállapodás szerinti szolgáltatási és teljesítményszinteket 

sikerült elérni. 
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2.1 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései (26) 

A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat egyes lépései  (folytatás)  
 

• Felülvizsgálat és zárás 
 

o Egy telepítés felülvizsgálata során ellenőrizni kell  
 a tudástranszfer és az oktatás megfelelőségét;  
 valamennyi felhasználói tapasztalat dokumentálva lett-e;  
 valamennyi beállítás és változás elkészült-e és minden problémát, 

ismert hibát és megkerülő megoldást ledokumentáltunk-e;  
 minden minőségi kritérium teljesítésre került-e;  
 a szolgáltatás kész-e arra, hogy áttérjen az ELS-ről a termelésre. 

o Azt is ellenőrizzük, hogy a problémák továbbításra kerültek-e a 
folyamatos fejlesztés felé.  
 Az üzembe helyezés akkor fejeződik be, amikor  

 a támogatás átkerül az üzemeltetéshez.  
o Végül a változásmenedzselés lefolytat egy Post Implementation Review-

PIR-t. 
o A szolgáltatásbevezetésnek mint egésznek a befejeződéseképpen  

 egy formális értékelést kell elvégezni, amit  
 a változás mértékéhez és  
 hatóköréhez igazítunk. 
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2.2 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment 
folyamat környezete 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 458



2.2 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat környezete (2) 

Interfészek      
 

• A kiadási folyamatot a jóváhagyott RFC triggereli – kezdeményezi.  
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2.2 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat környezete (3) 

Metrikák      
 

• Ügyfélvonatkozású sikertényezők (KPI)  
o továbbfejlesztett szolgáltatásteljesítmény 
o az incidensek számának csökkenése 
o az ügyfél, illetve a felhasználói elégedettség növekedése 

• Szállítóvonatkozású siker-ényezők (KPI)  
o alacsonyabb költségek az incidens- és a problémadiagnózis során 
o mérséklődik a konfigurációs nyilvántartás és a való világ közötti 

ellentmondások száma. 
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2.2 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat környezete(4) 

Bemenet/kimenet      
 
• A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment tipikus bemenetei (inputs):  

o jóváhagyott RFC, szolgáltatási csomag, SLP, SDP, folytonossági terv 
o kiadási szabályok, terv és modell, konstrukciós modell és terv 
o technológia, beszerzés, szolgáltatásmenedzsment és műveleti szabványok és 

tervek 
o a kiadás és telepítés minden fázisának  

 kilépési (exit) és  
 belépési (entry) terve. 
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2.2 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat környezete (5) 

Bemenet/Kimenet  (folytatás)    
 

 
• A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment (outputs):  

o kiadási és telepítési tervek, kitöltött RF- űrlap, szolgáltatási feljegyzés, 
karbantartott szolgáltatáskatalógus és szolgáltatási modell 

o az új vagy a megváltoztatott szolgáltatás dokumentációja és szolgáltatási 
jelentések 

o az új, tesztelt szolgáltatási képességek és környezet 
o SLA, OLA és szerződések 
o szolgáltatásbevezetési jelentés és szolgáltatáskapacitási terv 
o a kiadási csomag teljes és pontos komponenselem- (CI) listája auditálással 

együtt,  
 valamint a megváltoztatott szolgáltatás és az infrastruktúrakonfigurációk 

újdonságai. 
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2.2 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat környezete (6) 

Kihívások      
 

• a projekteken és a szállítókon átívelő szabványos teljesítménymérések és 
módszerek kidolgozása 
o a projektektől és a szállítóktól való függés 
o a szolgáltatásbevezetésre ható összes kockázat megértése 
o a különböző érdekelt felek perspektíváinak és kiindulási pontjainak a 

megértése. 
 
 
 

 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 463



2.2 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat környezete (7) 

Kritikus sikertényezők       
 

• az új (vagy a megváltoztatott) szolgáltatás a célberendezésen fut és a 
szolgáltatástervezésnek megfelelően tesztelt 
o az új (vagy a megváltoztatott) szolgáltatás már a kísérleti üzemben bizonyított 
o a tesztmodellek a későbbi kiadásokban újra használhatók. 
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2.2 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat környezete (8) 

Kockázatok        
 

• a különféle érdekelt fél elvárásainak és céljainak a  
o homályos megfogalmazása,  
o hibásan meghatározott szerepek,  
o feladatok és  
o felelősségek 

• inkompetens menedzsment, nem elegendő pénzügyi erőforrás, a felügyelet hiánya, 
gyenge változásmenedzsment 

• szegényes kapcsolat a partnerek és a szolgáltatók között, az érdekelt felek részéről 
csekély mértékű támogatás (elkötelezettség) 

• a műszaki infrastruktúra és az alkalmazások vonatkozásában fellépő kockázat. 
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2.2 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat környezete (9) 

Különbség a változás- és a kiadásmenedzsment között        
 

• A fentiekben láthattuk a markáns különbséget  
o a változás és  
o a kiadásmenedzsment között.  

• Ennek megfelelően,  
o míg a változásmenedzsment  

 a fokozatosan szükségszerűvé váló,  
 kisebb változásokat kezeli,  

o a kiadásmenedzsment  
 egy nagyobb mértékű változáshalmaz  
 egyszerre történő bevezetését irányítja.  
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2.2 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat környezete (10) 

Szerepek        
 

• Kiadási és üzembe állítási menedzser  
 

• minden szoftver és hardver  
o tervezéséért,  
o fejlesztéséért,  
o építéséért,  
o konfigurálásáért és  
o teszteléséért felelős,  

• hogy előállítsa a kívánt szolgáltatás  
o leszállítását vagy  
o megváltoztatását biztosító kiadási csomagot.  
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2.2 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat környezete (11) 

Szerepek  (folytatás)      
 

• kiadási és üzembe állítási menedzser (folytatás) 
 

• A kiadási és üzembe állítási menedzser tipikus felelősségei: 
o az építési, tesztelési és kiadási team koordinálása 
o a kiadás haladására vonatkozó menedzsment jelentés biztosítása 
o kiadási és üzembe állítási szabályok és tervezés  
o kiadási csomag fejlesztése, építés és konfigurálás 
o a kiadási csomag elfogadása, beleértve az üzleti egyetértést is 
o szolgáltatáskivonás tervezése 
o a kiadási csomag tesztelése előre meghatározott elfogadási kritérium szerint 
o a kiadási csomag implementálásra való elfogadása 
o kommunikálás, előkészítés, tréning 
o a felügyelt szoftver tárolása és nyomon követhetőségének / 

auditálhatóságának biztosítása mind a központosított, mind pedig az elosztott 
rendszerek esetén 

o a csomagolt szoftver  
 kiadása,  
 terjesztése és  
 installálása 
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2.2 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat környezete (12) 

Szerepek  (folytatás)      
 

• kiadáscsomagolási és építési menedzser 
 

• A kiadáscsomagolási és építési menedzser főbb feladatai: 
o a végső kiadás konfigurálásának beállítása 
o a végső kiadás építése 
o a végső kiadás tesztelése,  

 még a független tesztelést megelőzően 
o az ismert hibák és megkerülések  

 nyilvántartása és  
 jelentése 

o input biztosítása a végső implementációs folyamathoz. 
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2.2 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat környezete (13) 

Szerepek  (folytatás)      
 

• üzembe állítási menedzser 
 

• Az üzembe állítási menedzser főbb feladatai: 
o a szolgáltatásimplementálás végső fizikai leszállítása 
o a kiadási dokumentáció és kommunikáció koordinálása, beleértve  

 a tréninget és  
 az ügyfelek szolgáltatásmenedzselését, valamint  
 a műszaki kiadási jegyzeteket 

o az üzembe állítás tervezése 
o a kiadási folyamat során  

 a műszaki és az alkalmazási irányítás biztosítása, beleértve  
 az ismert hibákat és  
 a megkerüléseket 

o az üzembe állítás metrikájának rögzítése annak biztosítása céljából, hogy  
o azok a megállapodás szerinti SLA-n belül legyenek. 

© Broczkó Péter, ÓE NIK www.tankonyvtar.hu 470



2.2 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat környezete (14) 

Összefoglalás – Az üzletnek szolgáltatott érték 
 

• A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment az üzlet számára értéket szolgáltat 
 
o a változások  

 gyorsabban,  
 olcsóbban és  
 kisebb kockázattal kerülnek megvalósításra és  
 az üzemeltetési célok is jobban támogatottak 

o annak biztosítása, hogy  
 az ügyfelek és a felhasználók  
 az új vagy a megváltoztatott szolgáltatást úgy tudják használni, hogy 
  támogassák az üzleti célokat  

o az implementációs megközelítés konzisztensebb  
 az üzleti változások,  
 a szolgáltatási teamek,  
 a szállítók és az ügyfelek között. 
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2.2 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat környezete (15) 

Összefoglalás – Az üzletnek szolgáltatott érték (folytatás) 
 

• A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment az üzlet számára értéket szolgáltat 
(folytatás) 
 
o a nyomkövetési követelmények  

 például  
• auditálás,  
• engedélyezés 

 közvetlenebbül támogatottabbak az egész szolgáltatásbevezetés 
vonatkozásában. 

o A jól megtervezett és implementált kiadás és üzembe állítás jelentős 
különbséget eredményez a szervezet szolgáltatási költségeiben.  

o A rosszul megtervezett kiadás és üzembe állítás legjobb esetben is  
 az IT-szakemberektől jelentős időt fog elrabolni a hibaelhárítás és  
 a komplexitás menedzselése miatt.  

o A legrosszabb esetben rongálhatja a környezetet és degradálhatja a meglévő, 
élő szolgáltatást. 
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2.2 A kiadás- és üzembeállítás-menedzsment folyamat környezete (16) 

Összefoglalás – Az üzletnek szolgáltatott érték (folytatás) 
 

• Az IT-szolgáltatásoktól való növekvő függés, valamint  
o a támogató IT-infrastruktúra komplexitásának növekedése következtében 
o jelentős hatékonyságnövekedés érhető el a jól strukturált és jól megtervezett 

változások és kiadások (releases) révén.  
o A nem megfelelő változásmenedzsment indikátorai a következők: 

 jogosulatlan változások 
 terven kívüli leállás 
 a csekély eredményességű implementált változások 
 a sürgősségi változások nagy száma 
 a késedelmes projektimplementálás. 
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Broczkó Péter 

 
  

 ITIL 
Információbiztonság-menedzsment  
(Information Security Management) 
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1. Bevezető fogalmak 
2. Az információbiztonság folyamata és környezete 

2.1 Az információbiztonság folyamata 
2.2 Az információbiztonsági folyamat környezete 
 
 

 

Tartalom 
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1. Bevezető fogalmak 
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1. Bevezető fogalmak (2) 

Feladata      
 

• Az információbiztonság-menedzsmentnek összhangba kell hozni  
o az IT-biztonságot  
o az üzleti biztonsággal,  

• és biztosítania kell, hogy az információbiztonság menedzselése 
o minden szolgáltatási és  
o szolgáltatásmenedzselési műveletben  

• hatékonyan történjen. 
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1. Bevezető fogalmak (3) 

Céljai   
 

• Az információ az igényeknek megfelelően  
o elérhető és  
o használható (elérhetőség) 

• az információt kizárólag az arra jogosult személyek érhetik el (bizalmasság) 
• az információ  

o teljes,  
o pontos és  
o a jogosulatlan változtatások ellen védett (integritás) 

• a cégek és a partnerek közötti  
o tranzakciók és  
o információcserék  

• megbízhatóan zajlanak (autentikusság). 
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1. Bevezető fogalmak (4) 

Az informatikai és az üzleti biztonsági környezete   
 

• Az információbiztonság-menedzsmentnek értenie kell az informatikai és az üzleti 
biztonsági környezetet.  
o Ez többek között a következőket jelenti: 

 az aktuális és a jövőbeli üzleti biztonsági szabályokat és terveket 
 a biztonsági követelményeket 
 a törvényi követelményeket 
 a kötelezettségeket és a felelősségeket 
 az üzleti és az informatikai kockázatokat (és azok kezelését). 
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1. Bevezető fogalmak (5) 

Az üzleti költségek aktuális és jövőbeli biztonsági aspektusai  
 

• Szem előtt kell tartani az információbiztonság menedzselését az üzleti költségek 
aktuális és jövőbeli biztonsági aspektusainak menedzselése érdekében.  
o Ezen folyamat elemei a következők: 

 egy információbiztonsági szabályzat  
 kidolgozása,  
 karbantartása,  
 terjesztése és  
 érvényesítése 

 az üzlet megállapodás szerinti  
 aktuális és  
 jövőbeli biztonsági követelmények megértése 

 az információs biztonsági szabályoknak és a kockázatkezelésnek a 
támogatását megvalósító (és dokumentáló) felügyelet 

 a biztonsági  
 rések és  
 incidensek menedzselése 

 a biztonsági felügyeleti rendszer proaktív tökéletesítése. 
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2. Az információbiztonság folyamata és 
környezete 
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2.1 Az információbiztonság folyamata 
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2.1 Az információbiztonság folyamata  (2) 

Információbiztonsági folyamat és keretrendszer       
 

• Az információbiztonsági folyamat és keretrendszer magában foglalja: 
o az információbiztonsági szabályokat 
o Információbiztonság-menedzselési rendszert (Information Security 

Management System – ISMS) 
o egy átfogó biztonsági stratégiát (mely kapcsolatban áll az üzleti célokkal és az 

üzleti stratégiával) 
o egy hatékony biztonsági szervezeti struktúrát 
o egy biztonságfelügyeleti készletet, mely támogatja a szabályokat 
o kockázatkezelést 
o monitorozó folyamatokat 
o kommunikációs stratégiát 
o képzési és tudatossági-növelési stratégiát. 
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2.1 Az információbiztonság folyamata  (3) 

Tevékenységek, módszerek és technikák        
 

• Információbiztonság-menedzselési rendszer (Information Security Management 
System – ISMS) 
o Az információbiztonság-menedzselési rendszer az üzleti célokat támogató 

költséghatékony információbiztonsági program fejlesztésének az alapja.  
 Használjuk a négy P-t:  

 Personnel,  
 Processes,  
 Products (beleértve a technológiát) és  
 Partners (beleértve a szolgáltatókat)  

 annak érdekében, hogy magas szintű biztonságot lehessen fenntartani.  
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2.1 Az információbiztonság folyamata  (4) 

Tevékenységek, módszerek és technikák (folytatás)       
 

• Információbiztonság-menedzselési rendszer (Information Security Management 
System – ISMS) (folytatás) 

• Az információbiztonság menedzselési keretrendszere 
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2.1 Az információbiztonság folyamata  (5) 

Tevékenységek, módszerek és technikák (folytatás)       
 

• Biztonsági szabálykövetés (security governance) 
 

• Ennek kimenetei 
o stratégiai igazodás 

 a biztonsági igényeket a vállalati követelményeknek kell 
meghatározni 

 a biztonsági megoldásoknak igazodniuk kell a vállalati folyamatokhoz 
o Értékszállítás 

 a biztonsági gyakorlat szabványos készlete 
 célorientáltan alakított prioritással rendelkező és megosztott 

erőfeszítések azon területek vonatkozásában, melyek a legnagyobb 
hatást fejtik ki és az üzleti előnyöket szolgálják 

o Kockázatkezelés 
 kockázati profilok 
 a kockázatkezelési prioritások tudatosítása 
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2.1 Az információbiztonság folyamata  (6) 

Tevékenységek, módszerek és technikák (folytatás)       
 

• Biztonsági szabálykövetés (security governance) (folytatás) 
 

• Ennek kimenetei (folytatás) 
o teljesítménymenedzselés 

 meghatározott, megállapodás szerinti és értelmes metrikák 
 egy olyan mérési folyamat, mely elősegíti a hiányosságok feltárását 

o Erőforrás-menedzsment 
 a tudást rögzítik és az elérhető 
 a biztonsági folyamat dokumentált 

o üzleti folyamat biztosítása. 
• Az információbiztonsági menedzsernek meg kell értenie, hogy  

o a biztonság nem csupán az életciklus egy szakasza, valamint azt, hogy  
o az nem garantálható a technológiával önmagában.  

• Az információbiztonság egy folytonos folyamat és minden szolgáltatás és 
rendszer integrált része. 
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2.1 Az információbiztonság folyamata  (7) 

Tevékenységek, módszerek és technikák  (folytatás)       
 

• A biztonsági felügyelet áttekintése 
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2.1 Az információbiztonság folyamata  (8) 

Tevékenységek, módszerek és technikák (folytatás)       
 

• A biztonsági felügyelet áttekintése (folytatás) 
 

o Az ábra bemutatja, hogy  
 egy kockázat fenyegetést eredményezhet, mely  
 az eseteket incidenssé alakíthatja, ami  
 veszélyhez vezet.  

 
o Ezen szakaszok között különféle intézkedéseket tehetünk: 

 Preventív intézkedések – a hatások megelőzése (például hozzáférés-
menedzsment) 

 Reduktív intézkedések – a hatások korlátozása (például a mentés és a 
tesztelés) 

 Észlelési intézkedések – a hatások észlelése (például megfigyelés) 
 Represszív intézkedések – a hatások elnyomása (például blokkolás) 
 Korrektív intézkedések – a hatások kijavítása (például az adatállomány 

visszagörgetése). 
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2.1 Az információbiztonság folyamata  (9) 

Tevékenységek, módszerek és technikák (folytatás)       
 

• Információmenedzsment 
 

o Az  információbiztonság-menedzsment számára szükséges összes információt 
az információbiztonság-menedzselési rendszerben (Information Security 
Management System – ISMS) kell tárolni.  

o Ez a rendszer magában foglalja az információbiztonsági szabályok 
támogatásához és fenntartásához szükséges valamennyi  
 biztonsági felügyeletet,  
 kockázatot,  
 hibát,  
 folyamatot és  
 listát.  

o Ennek az információnak le kell fednie valamennyi IT-szolgáltatást, s ezt 
célszerű integrálni más IT-menedzsmentrendszerekkel, konkrétan a 
szolgáltatási portfólióval és a komponensmenedzsment-rendszerrel.  
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2.2 Az információbiztonsági folyamat 
környezete 
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2.2 Az információbiztonsági folyamat környezete (2) 

Interfészek      
 

• A biztonságmenedzsment triggerelhető a következők által 
 

o új vagy megváltoztatott vállalati szabályok 
o új vagy megváltoztatott üzleti biztonsági szabályok 
o új vagy megváltoztatott vállalati kockázatkezelési folyamatok 
o új vagy megváltoztatott  

 üzleti követelmények, vagy  
 az egyezmények szükségletei (SLA-k, OLA-k vagy szerződések). 
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2.2 Az információbiztonsági folyamat környezete (3) 

Interfészek (folytatás)   
 

• A biztonságmenedzsment interfészei többek között a következők  
 

o incidens- és problémamenedzsment 
o az információs biztonságmenedzsment támogatást nyújt a biztonsági 

incidensek és problémák javítását célzó döntéshozási folyamatokhoz 
 

o SLM  
o a biztonsági követelmények és felelősségek megállapításában, valamint 

azoknak az SLR-be és az SLA-ba való beillesztésükhöz nyújt támogatást 
 

o változásmenedzsment  
o az információbiztonság a változások biztonságra gyakorolt hatásának a 

meghatározásában menedzsment támogatja a változásmenedzsmentet. 
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2.2 Az információbiztonsági folyamat környezete (4) 

Bemenet/kimenet 
 
• Bemenet 

o üzleti információk (stratégiák, tervek) 
o vállalati szabálykövetés (governance) 
o IT-információ 
o az SLM-folyamatokból származó szolgáltatási információ 
o kockázatelemzési folyamatok és jelentések 
o a változásmenedzsment-folyamatokból származó változási információk 
o CMS 
o partneradatok és szolgáltatói hozzáférés. 

 
• Kimenet 

 
o a teljes információbiztonság-menedzsment szabályzata 
o ISMS 
o biztonsági ellenőrzések, auditálások és jelentések 
o felülbírált kockázatelemzési folyamatok és jelentések 
o Biztonságiteszt-ütemezések. 
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2.2 Az információbiztonsági folyamat környezete (5) 

Metrikák      
 

• a biztonsági problémák csökkenése százalékban 
 

• a biztonsági problémák és incidensek hatásának csökkenése százalékban 
 

• a szervezet biztonsági folyamati tudatosításának növelése. 
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2.2 Az információbiztonsági folyamat környezete (6) 

Összefoglalás – Az üzletnek szolgáltatott érték 
 

• Az információbiztonság-menedzsment azt biztosítja, hogy az információbiztonsági 
szabályok megfelelnek a szervezet általános üzleti biztonsági szabályainak és a 
vállalati szabálykövető követelményeknek.  

• Minden szolgáltatás és vagyoni érték vonatkozásában növeli a biztonság iránti igény 
belső tudatosságát.  

• A szervezet információvagyonáért a végrehajtó vezetés a felelős, szintén ő a felelős 
a védelmére hatást gyakorló dolgokért.  

• Az igazgatótanácstól elvárt, hogy a vállalati szabálykövetés integrált részévé tegye 
az információs biztonságot.  

• Minden információszolgáltató szervezetnek ily módon biztosítania kell, hogy van egy 
átfogó biztonság-menedzselési szabályrendszere annak érdekében, hogy 
monitorozzák és érvényesítsék a szabályokat. 
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