مدیریت پیشخوان خدمات

Service Desk Management
مدیریت پيشخوان خدمات  ،POBشما را قادر به دریافت ،ورود ،مدیریت و حل و فصل درخواست های
سرويس ،وقایع ،مشکالت ،درخواست های تغيير و ...می نماید .بعالوه  POBبه شما در بهبود و کنترل
پایگاه دانش کارکنان پشتیبانی و کاربران ،یاری می رساند تا نسبت به حل مسائل به شکلی سریع و
موثر اطمینان خاطر یابید .نرم افزار  POBبه راحتی می تواند با استفاده از رابط وب یا تلفن همراهCTI ،
 ،Microsoft Outlook ،Lotus Notesنرم افزارهای مديريت سیستم و ...با محیط کنونی فناوری
اطالعات شما ،یکپارچه گردد.

مدیریـت پيشـخوان خدمـات  POBدر کنتـرل،
مدیریـت و توسـعه عملکردهـای خدمـات و

بخش پشـتیبانی و در نتیجه حضـور موثر در بازار

رقابتـی و پاسـخگویی به نیاز مشـتریان ،شـما را
یـاری می دهـد.

حفظ رقابت
مدیریـت پيشـخوان خدمـات  POBدر
کنتـرل ،مدیریـت و توسـعه عملکردهـای
خدمـات و بخـش پشـتیبانی و در نتیجـه
حضـور موثـر در بـازار رقابتـی و پاسـخگویی
بـه نیـاز مشـتریان ،شـما را یـاری می دهد.

مزایا برای سازمان شما
مدیران میتوانند اطمینان خاطر داشته باشند
که  POBکیفیت ،عملکرد و سطح خدمات را
دائما پیگیری مینماید POB .با آمادهسازی
خودکار برنامه فعالیتی دقیق برای تکتک
کارشناسان ،قادر است منابع در دسترس را
شناسایی و یا فعالیتهای مربوط به حل
مشکالت را برنامهریزی و پیگیری نماید.
نرمافزار  POBابزاری است ارزشمند برای
شناسایی و پاسخ به روندهای در حال ظهور
و خواستههای جدید کسبوکار.

مزایا برای کاربر
مديريت پيشخوان خدمات ( )SDMابزار گرافیکی مورد نیاز برای مدیریت تماس های مرکز
پشتیبانی مشتری را در اختیار مشاوران پيشخوان خدمات قرار می دهد .بدين ترتیب آن ها
می توانند به پایگاه دانش کامل ،دسترسی پیدا کرده و به روند حل مسائل سرعت بخشند.
نرم افزار  POBپرداخت تمامی خدمات را تضمین می نماید ،حال چه از طریق توافقات سطح
خدمات و چه از طریق صورتحساب های دقیق و خودکار وقایع و درخواست خدمات.

مدیریت وظایف
مدیریت وظایف این امکان را در اختیار بسیاری از افراد قرار می دهد تا بدون ایجاد خللی در
انجام مسئولیت ها ،در فرآیند حل مسئله شرکت نمایند .در  POBتمامی وظایف با Microsoft
 Outlookهماهنگ شده اند تا نمای کلی در ساده ترین شکل خود باشد.

مدیریت منابع
مدیریت منابع  POBاین فرصت را در اختیار شما قرار می دهد که زمان ،مواد و سایر هزینه های
مورد استفاده در یک واقعه و یا درخواست خدمات را حفظ نمایید .این روند به کاهش هزینه ها
کمک نموده و بر سود دهی هریک از مشتریان و نیز توافقات سطح خدمات ،نظارت می نماید.

مدیریت صورتحساب
نرم افزار  POBاین فرصت را در اختیار شما قرار می دهد که برای زمان ،مواد و مخارج مورد
استفاده در طول فرایند حل مسئله ،درخواست صورتحساب نمایید تا تمامی هزینه ها از طریق
توافقات سطح خدمات و یا یک صورتحساب مجزا لحاظ شوند.

صفحه اصلی مدیریت مرکز پیشخوان خدمات

ویژگی های عملی مدیریت پیشخوان خدمات POB

نظارت

مديريـت پيشـخوان خدمـات  POBاطالعـات مـورد نیـاز شـما را در اختیارتان قرار
مـی دهـد تـا بدیـن ترتیـب تنهـا از طریق یـک پنجره قـادر بـه ارائه بـا کیفیت ترین
خدمـات به مشـتریان خود باشـید.

عملکـرد نظـارت  POBیـا مرورگـر شـاخص های کليدی
عملکـرد ،امـکان نظـارت بـر هرنـوع فراینـد بحرانـی،
هـدف ،اجـرا ،سـطح خدمـات و ...را بـرای شـما فراهم
مـی آورد .نرم افـزار نظـارت ،یکـی از بخش هـای اصلـی
فراینـد حـل مسـئله اسـت و می توانـد متناسـب بـا نیاز
هریـک از کاربـران راهـکار  POBتنظیـم شـود.

مدیریت واقعه و مشکل
نرم افزار  POBاز فرآیندهای زیر پشتیبانی می نماید:
مدیریت واقعه و هر رویدادی که می تواند تولید را مختل و یا دچار وقفه نماید.
مدیریت مشکالت ،به منظور حل و فصل علل ریشه ای وقایع
در طول گردش کار یک واقعه یا مشکل ،نظارت و به روز رسانی بسیار مهم می باشد.
نرم افزار  POBشامل موارد زير می گردد:
جزئیات تاریخچه
وضعیت (جدید ،در حال پیشرفت ،در حالت تعلیق ،اختصاص يافته ،حل شده و بسته)
تاثیر /اولویت کسب و کار
زمان صرف شده و هزینه ها
گسترش
مدیریت موفقیت آمیز واقعه و مشکل نیازمند یک ساختار پایگاه بسیار مناسب
است .نرم افزار  POBشامل موارد زیر می گردد:
پایگاه داده پیکربندی با کارایی باال
پایگاه دانش دقیق و حاوی خطاهای شناخته شده
یکپارچگی با مدیریت سطح خدمات به منظور دستیابی خودکار به اهداف پاسخ
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مدیریت دانش

با مدیریت دانش برای حل و فصل وقایع ،روند حل به طور قابل توجهی بهبود
می یابد .در  POBشما می توانید دانش را بدست آورده و توزیع نمایید ،نتیجه گیری
کنید ،برای مشکالت خود راه حل بیابید و دسترسی به دانش را در سراسر سازمان
خود میسر سازید .سپس می توانید دانش را از طریق پورتال کاربران  ،POBدر
اختیار مشتریان خود قرار دهید تا بتوانند مشکالت احتمالیشان را حل نمایند.

گزارشات
امکانـات بخـش گزارشـات ،شـما را قـادر بـه ایجـاد
گزارش هایـی در رابطـه بـا هـر نـوع شـاخص کليـدی
عملکـرد می سـازد و بـه شـما اطمینـان خاطـر می دهـد
کـه بـه اهـداف کسـب و کار خـود دسـت یافته ایـد .در
دسـترس بـودن آمـار و گزارشـات آنالیـن ،شـما را قـادر
می سـازد بـه طـور مـداوم بـر رضایـت مشـتری ،کیفیت
خدمـات ،سـودآوری و رونـد بازار نظارت داشـته باشـید.

«بســیار خرســندیم کــه مشــتری محصولــی بــا باالتریــن

ســطح گواهی نامه هــا از ســازمان مــورد اعتمــادی همچــون

 Pink Elephantهســتیم .راهکارهــای  Wendiaبــه مــا
در ایجــاد یکپارچگــی در فرآیندهــای فنــاوری اطالعاتمــان
کمــک می رســانند .از پيشــخوان خدمــات گرفتــه تــا

مدیریــت دارایــی .شــرکت  Wendiaبــه مــا راهــکاری را ارائــه
نمــوده اســت کــه انعطاف پذیــر بــوده ،متناســب بــا کســب و
کار ماســت و بــه مــا اجــازه می دهــد تــا تمامــی جنبه هــای
زیرســاخت فنــاوری اطالعاتمــان را مدیریــت نماییــم».
دانا هوگان  /نایب رئیس بانک Armed Forces

کارکرد نظرسنجی در ماژول SDM
ماژول مديريت پيشخوان خدمات دارای یک برنامه عملکرد نظرسنجی می باشد که
می توان آن را به برنامه اضافه نمود .نظر سنجی ها ابزاری ارزشمند برای اطالع از
نظر مشتریان در رابطه با خدمات رسانی به ایشان می باشد.

دسترسی به ماژول SDM
 POBاز طریق ويندوز ،مرورگر وب ،گوشی هوشمند و یا تبلت قابل دسترسی است.
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