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Chytré řešení
pro efektivní práci
Více než IT service desk
Umí pokrýt interní požadavky
napříč celou organizací a je
také ideálním nástrojem na
podporu externích zákazníků.

Je možné jej plně přizpůsobit
procesům a integrovat mezi
ostatní aplikace a systémy.

Obsažené nástroje na spolupráci šetří čas na zpracování
požadavků.

Nástroje na měření efektivity a
kvality umožňují optimalizovat
procesy a snižovat náklady.

Service desk nahrazuje neefektivní
e-mailovou komunikaci
Zvyšuje kvalitu zákaznické podpory
Podporuje týmovou spolupráci
Šetří čas a náklady
Klíčové vlastnosti
Podpora procesů

Nástroje pro spolupráci

Měření kvality a efektivity

Libovolné množství vlastních
workflow a stavů ticketů. Kategorizace požadavků dle různých kritérií. Lokality a řešitelské skupiny.
Schvalování zadání a řešení.

Interní diskuze řešitelů. Znalostní
báze s vazbou na tickety. Vazby
mezi tickety, subtickety. Notifikace
změn, sledování ticketů. Řešitelská
oprávnění.

Měření SLA, response a recovery
time, spokojenosti zadavatelů.
Vykazování času a kilometrů při
různých tarifech. Reporty dle sledovaných kritérií.

Multikanálová komunikace

Nástroje pro automatizaci

Široké možnosti customizace

Zakládání a aktualizace požadavků
z více kanálů. Formulář, e-mail,
widget, telefon. Zasílání e-mailů
externím zadavatelům. Vícekanálové notifikace.

Automaticky vytvářené tickety,
šablonování. Přidělování řešitelů
dle lokalit. Automatizace worfklow.
Automatické generování reportů.

Customizovatelný design aplikace.
Možnosti detailní konfigurace.
Možnost vývoje funkcí a modulů na
míru. Integrace na další systémy
zákazníka.

Široké možnosti nasazení
Systém lze díky rozsahu funkcí a customizovatelnosti využít pro různé
agendy napříč různými organizacemi a stejně tak pro externí zákazníky.
Interní požadavky mohou zahrnovat
např. IT, HR, obchod, operations. Požadavky mohou být na servisní zásah,
hlídání pravidelných činností, tvorbu
nabídky, nákup vybavení, vývoj, dodávku
zákazníkovi, GDPR, Kaizen.

Požadavky externích zákazníků mohou
být reklamace, poptávka, objednávka,
servisní požadavek, GDPR, běžný dotaz.
Využitelnost je jak v soukromém, tak
státním sektoru, kde je externím zákazníkem občan.
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Proces implementace

Poskytování služby

Implementace je proces dodání systému do fáze,
kdy je plně připraven pro používání uživateli.
Typicky se skládá z následujících činností.

Forma poskytování – systém je poskytován jako služba v cloudovém
prostředí poskytovatele

Analýza prostředí a procesů – slouží ke zjištění požadavků
na funkce, nastavení a integrace systému s dalšími systémy
Customizace – customizace designu systému, nastavení
v souladu s procesy, vývoj individuálních funkcí
Integrace – napojení na další systémy jako Active Directory,
CRM, ERP
Importy – importy uživatelských účtů, ticketů
z původního systému a další
Spuštění a zaškolení – plošné spuštění nebo postupné spouštění
po odděleních, pobočkách, zemích

Customizace – systém je možné customizovat a integrovat s dalšími
systémy zákazníka
Upgrady – pravidelné upgrady zajišťují soulad s bezpečnostními
a funkčními trendy
Monitoring a zálohování – systém je monitorován a veškerá data jsou
pravidelně zálohována
Technická podpora, SLA – technická podpora je dostupná u všech
tarifů, úroveň a rozsah SLA záleží na zvoleném tarifu
Bezpečnost dat – systém a prostředí poskytovatele jsou navrženy s
ohledem na maximální bezpečnost dat

Ukázkový případ: Výrobce telekomunikačních zařízení
650 zaměstnanců, 2 výrobní lokality, 6 prodejen, e-shop
Využití aplikace

Přínosy řešení

Interní service desk – IT support, zpracování nabídek, nástupy
a výstupy zaměstnanců, vyřizování GDPR požadavků,
další interní požadavky
Externí service desk – dotazy zákazníků, objednávky,
poptávky, reklamace
Hlavní moduly – tickety, kategorie ticketů, lokality, řešitelské
skupiny, SLA, výkazy, automatizace (opakované kontrolní úlohy,
eskalace SLA), Lite CRM

Rozsah dodávky
Implementace – analýza procesů, custom design, napojení na
Active Directory, nastavení systému dle procesů (workflow,
notifikace, SLA), custom exporty pracovních výkazů do ERP,
migrace dat ze starého systému

Omezení e-mailové zátěže související s požadavky, významná úspora
času a prostředků díky efektivní komunikaci a přehledné evidenci
Zmenšení četnosti porušení termínů vůči klientům (hlídáním termínů a
notifikací)
Eliminace požadavků nevyřízených kvůli nepřítomnosti řešitelů (zástupností v řešitelských skupinách)
Omezení rizika ztráty dat (centrální evidencí ticketů, která nahrazuje
nestrukturovaná data v e-mailech a nebo dokonce lokálních úložištích
zaměstnanců)
Udržování a rozšiřování vědomostí (evidencí řešení požadavků a související komunikace, nasazením znalostní databáze)

Licence – 25 řešitelů, individuální licence
Další služby - individuální SLA

Z našich tarifů si vybere každý
Lite

Advanced

Professional

Enterprise

Tarif pro jednotlivce a malé
týmy, které service desk využijí
pro interní účely a nebo klientskou podporu. Service desk je

Tarif pro týmy, pro které je interní podpora a podpora klientům
důležitou součástí jejich služeb,
ale zároveň podpora není jejich
klíčovou činností. Tarif již obsahuje měření SLA a vykazování.

Plně vybavený tarif pro klienty, pro které je podpora jednou
z klíčových činností v rámci provozování jejich služeb a nebo je
poskytování podpory jejich specializací. Oproti tarifu Advanced
obsahuje navíc především nástroje pro automatizaci (automatické zakládání ticketů, generování reportů apod).

Plně vybavený tarif pro klienty s
individuálními nároky na garanci
dostupnosti a podporu servicedesku, na zabezpečení přístupů
a integrace na další systémy.
V rámci tohoto tarifu je možné
dodat funkcionalitu vyvinutou
na míru.

pro ně podpůrným nástrojem, se
kterým nepotřebují měřit efektivitu a hlídat SLA.

Zeptejte se nás na aktuální ceny tarifů
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