مدیریت سطح خدمات

Service Level Management

مدیریــت ســطح خدمــات  POBشــامل توافق نامه هــای ســطح خدمــات می شــود کــه تمامــی
شــرایط ارائه دهنــده خدمــات و مشــتری و مســئولیت های طرفیــن را تعریــف می نماینــد .کاتالــوگ
خدمــات نیــز تمامــی خدمــات موجــود را تعریــف می کنــد.
قراردادهــای بیــن پیمانــکاران خدمــات برون ســازمانی و درون ســازمانی پشــتیبانی می شــوند تــا
حمایــت قراردادهــای زیــر بنایــی از اهــداف  SLAمــورد اطمینــان قــرار گیــرد .ایــن سیســتم می توانــد
مبنایــی بــرای تزریــق ســرمایه باشــد تــا تضمینــی بــر بازگشــت ســرمایه باشــد.

مزايا برای سازمان شما

توافقنامه سطح خدمات

مدیریــت ســطح خدمــات  POBابــزاری ارزشــمند بــرای بهبــود فرهنــگ
خدمات رســانی اســت کــه بــا افزایــش کیفیــت خدمــات و کاهــش وقفــه در
آن ،صرفه جویی هــای مالــی قابــل توجهــی را موجــب می گــردد.
بــا ایــن ابــزار ،کارمنــدان فنــاوری اطالعــات نیازمنــد صــرف زمــان و تــاش
کمتــری هســتند و مشــکالت کمتــری بــرای حل کــردن خواهنــد داشــت.
بعــاوه مشــتریان  ITنیــز می تواننــد فعالیت هــا و وظایــف خــود را بــدون
هیچ گونــه تأثیــر نامطلوبــی انجــام دهنــد.

نرم افــزار  POBاطالعــات دقیقــی از جملــه مقادیــر،
تاریخ هــا ،تخفیف هــا و شــاخص ها را کنتــرل نمــوده
و مشــتریان و محصــوالت مربــوط بــه هــر قــرارداد را بــا
هزینه هــای خدمــات و تخفیف هــا و ...پیونــد می دهــد.
ســپس هزینــه خدمــات بــه طــور خــودکار محاســبه شــده
و بــر اســاس اجــزای آن ،صورتحســاب تنظیــم می گــردد.
در این زمینه موارد زیر برای شما حاصل می گردد:
پیگیری کیفیت خدمات
وارد نمودن و پیگیری هر نوع توافقنامه
وارد نمــودن تمامــی اطالعــات دقیــق از جملــه ســاعات
پشــتیبانی ،زمان هــای مــورد نظــر ،تاریخ هــای گارانتــی،
تاریخ های انقضا ،منابع ،هزینه خدمات و...
مرتبط ساختن مشتری با توافقنامه
مرتبط ساختن اقالم پیکربندی با توافقنامه
یکپارچه ساختن متن سند قرارداد
مرتبط ساختن توافقنامه های پشتیبانی تامین کننده
مرتبط ساختن توافقنامه های عملیاتی
مرتبط ساختن قراردادهای زیربنایی

هــدف اصلــی یــک شــرکت ،حفــظ و بهبــود کیفیــت خدمــات فنــاوری اطالعات
بــه منظــور بهبــود ارتبــاط بیــن نیازهــای مشــتری ،عملکــرد ،منابــع و توجیــه
هزینه هــا اســت .افزایــش مســتقیم خدمــات بــا کیفیــت ،منجــر بــه ارزیابــی
مشــتری از بازگشــت ســرمایه اســت.

مدیریت سطح خدمات  POBابزاری ارزشمند برای بهبود کیفیت

مزايا برای کاربر
مدیریــت ســطح خدمــات  POBبــه کارکنــان پشــتیبانی کمــک می کنــد
تــا بــه آســتانه خدمــات مــورد نیــاز دســت یابنــد و بديــن ترتیــب در روابــط
بــا مشــتریان و کیفیــت خدمــات ،بهبــود حاصــل گــردد .بــا تعریــف دقیــق
انتظــارات و چارچوب هــای زمانــی ،تمامــی اپراتورهــای سیســتم برداشــت
یکســانی از اولویت هــا و فرآیندهــای ارجــاع خواهنــد داشــت .عــاوه بــر
ایــن شــفافیت در چارچوب هــای روابــط و زمانبنــدی هنــگام ســرویس دهی
پشــتیبان های خارجــی نیــز ملمــوس خواهــد بــود.

مدیریت سطح خدمات به منظور حفظ رقابت
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خدمات است و با کاهش وقفه در خدمت رسانی ،صرفه جویی های
مالی قابل توجهی را موجب می گردد.

با این ابزار ،کارمندان فناوری اطالعات ،زمان و تالش کمتری را

صرف کرده و مشکالت کمتری برای حل نمودن خواهند داشت.

مرور کلی مدیریت سطح خدمات

کاتالوگ خدمات

تمامــی خدمــات ارائــه شــده و ویژگــی هــا و مشــخصات آن هــا در POB
فهرســت بندی و مدیریــت می شــوند .ایــن اطالعــات بــه هنــگام ورود یــک SLA
جدیــد ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و موجــب ســهولت اســتفاده از سیســتم و
تضمیــن اعتبــار خدمــات ارائــه شــده بــه مشــتریان می شــود.

توافقنامه سطح عملیاتی
توافقنامــه ســطح عملیاتــی ،مجموعــه ای از اهــداف متصــل بــه هــم را بــرای
گروه هــای پشــتیبانی داخلــی تنظیــم می نمایــد کــه اهــداف موجــود در SLAهــا
را پی ریــزی می کنــد .توافقنامــه ســطح عملياتــی شــامل هــر یــک از ایــن مــوارد
در زنجیــره پشــتیبانی می شــود.

قراردادهای الزام آور
قراردادهــای الــزام آور بــا پیمانــکاران می تواننــد مرتبــط بــا هــر نــوع قــرارداد
خدمــات باشــند تــا خدمــات پشــتیبانی ارائــه شــود .بعــاوه ایــن فراینــد می توانــد
بــه محاســبه ســودآوری قراردادهــای خدمــات نیــز یــاری رســاند.

درخواست صورت حساب
صورتحســاب مرتبــط بــا درخواســت هــا در نــرم افــزار  POBایجــاد مــی شــود تــا
از صحــت اطالعــات منــدرج در آن اطمینــان حاصــل شــود .ضمــن آنکــه خدمــات
ارائــه شــده امــا درج نشــده در قــرارداد را می تــوان توســط  POBمدیریــت نمــود
تــا در صورتحســاب لحــاظ شــوند.

نظارت
عملکــرد نظــارت  POBیــا POB KPI Explorer
ایــن امــکان را بــرای شــما فراهــم مــی آورد تــا بــر
هــر فراینــد مهــم ،هــدف ،عملکــرد ،ســطح خدمــات
و ...نظــارت داشــته باشــید .کارکــرد نظــارت جــزء
بخش هــای مهــم فراینــد مدیریــت خدمــات اســت
و آن را می تــوان متناســب بــا نیــاز هــر کاربــر POB
تنظیــم نمــود.

گزارشات
امکانــات بخــش گزارشــات شــما را قــادر بــه ایجــاد
گزارش هایــی در رابطــه بــا هــر نــوع شــاخص کليــدی
عملکــرد می ســازد و بــه شــما اطمینــان خاطــر
می دهــد کــه بــه اهــداف کســب و کار خــود دســت
یافته ایــد .در دســترس بــودن آمــار و گزارشــات
آنالیــن شــما را قــادر می ســازد تــا بــه طــور مــداوم
بــر رضایــت مشــتری ،کیفیــت خدمــات ،ســودآوری و
رونــد بــازار نظــارت داشــته باشــید.
«کارکنــان  Wendiaبســیار حرفــه ای عمــل کرده انــد ،تیــم

پشــتیبانی بســیار موثــر و همــکاری بــا  Wendiaدر تمامــی

طــول پــروژه عالــی بــوده اســت»

جت سالگارد جنسن  /مدیر تیم پيشخوان خدمات رمبل دانمارک

دسترسی به ماژول SLM
شــما می توانیــد از طریــق وینــدوز و یــا مرورگرهــای وب بــه راهــکار POB
دسترســی پیــدا کنیــد.

کنترل بودجه

بــا شبیه ســازی پیش بینی هــای بودجــه بــر اســاس خدمــات فعــال ،کنتــرل
بودجــه صــورت می گیــرد.
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info@parand.ir

