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Service desk - představení a FAQ

Přínosy Service Desku
●
●
●
●
●
●
●

Umožňuje efektivní správu interních požadavků a komunikaci napříč celou organizací
a je také ideálním nástrojem na komunikaci s externími zákazníky.
Sjednocuje komunikaci různými kanály do ticketů.
Nahrazuje neefektivní e-mailovou komunikaci.
Zajišťuje dostupnost, zachování a přenositelnost informací.
Podporuje týmovou spolupráci a zastupitelnost.
U ticketů lze měřit SLA, evidovat pracovní výkazy, provádět schvalování. To vše vede
ke zvyšování kvality služeb a zároveň optimalizaci procesů a nákladů.
Je možné jej plně přizpůsobit procesům a integrovat mezi ostatní aplikace a systémy.

Klíčové vlastnosti systému
Multikanálová komunikace
Zakládání a aktualizace požadavků z více kanálů. Formulář, e-mail, widget, telefon. Zasílání
e-mailů externím zákazníkům. Vícekanálové notifikace.
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Nástroje pro spolupráci
Řešitelské skupiny a oprávnění. Ochrana proti kolizím při řešení. Interní diskuze řešitelů.
Dedikování úloh formou subticketů. Notifikace změn, sledování ticketů.

Podpora procesů
Libovolné množství workflow ticketů. Kategorizace požadavků. Řešitelské skupiny, lokality.
Individuální SLA a vykazovací tarify na úrovni firem a služeb.

Nástroje pro automatizaci
Automatická klasifikace a přidělování ticketů. Automatizace workflow. Automaticky vytvářené
tickety, šablonování.

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

Široké možnosti customizace
Možnosti detailní konfigurace. Možnost vývoje funkcí a modulů na míru. Integrace na další
systémy zákazníka.

Kde všude lze systém nasadit
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 charakteru reklamace, poptávka,
objednávka, servisní požadavek, GDPR, běžný dotaz.
● Využitelnost je jak v soukromém, tak státním sektoru, kde je externím zákazníkem
občan.

Ukázkový případ
Klient
●

Soukromý výrobce telekomunikačních zařízení, 650 zaměstnanců, 2 výrobní lokality,
6 firemních prodejen, e-shop

Využití aplikace
●

Interní service desk – IT support, zpracování nabídek, nástupy a výstupy
zaměstnanců, vyřizování GDPR požadavků, další interní požadavky
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●
●

Externí service desk – dotazy zákazníků, objednávky, poptávky, reklamace,
komunikace s dodavateli
Hlavní moduly - tickety, kategorie ticketů, lokality, řešitelské skupiny, SLA, výkazy,
automatizace (opakované kontrolní úlohy, eskalace SLA), modul Firmy

Rozsah dodávky
●

●
●

Implementace – analýza procesů, napojení na Active Directory, SSO, nastavení
systému dle procesů (workflow, notifikace, SLA, vykazovací tarify), custom exporty
pracovních výkazů do ERP, migrace dat ze starého systému
Licence – 45 řešitelů
Další služby - individuální SLA

Přínosy
●
●
●
●
●

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

Proces implementace
Implementace je proces dodání systému do fáze, kdy je plně připraven pro používání
uživateli. Typicky se skládá z následujících činnost.
● Analýza prostředí a procesů - zjištění požadavků na funkce, nastavení a integrace
systému s dalšími systémy, návrh kategorií ticketů, řešitelských skupin a
automatizace
● Customizace - nastavení v souladu s procesy, vývoj individuálních funkcí
● Integrace - napojení na další systémy jako Active Directory, CRM, ERP
● Importy - importy uživatelských účtů a ticketů z původního systému a další
● Spuštění a zaškolení - plošné spuštění nebo postupné spouštění po odděleních,
pobočkách, zemích, zaškolení a podpora při najetí na rutinní provoz

Poskytování služby
●
●
●
●

Forma poskytování - systém je poskytován jako služba v cloudovém prostředí
poskytovatele.
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.
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●
●

Technická podpora, SLA - technická podpora je dostupná v rámci licencí systému,
úroveň a rozsah SLA záleží na požadavcích zákazníka.
Bezpečnost dat - systém a prostředí poskytovatele jsou navrženy s ohledem na
maximální bezpečnost dat.

Service desk - otázky a odpovědi
●

Jaké jsou výhody oproti ostatním systémům?
○ Lokální výrobce a support.
○ Možnost probrat osobně potřeby klienta a navrhnout customizaci na míru.
○ Široké možnosti nasazení, nejen jako IT service desk.
○ Množství modulů v základní licenci.
○ Výhodná cena licencí a implementace.

●

Proč je dobré používat tickety, nestačí e-maily?
○ Na rozdíl od ticketů e-maily stojí firmu velké množství času, nejsou
strukturované, jsou špatně dohledatelné, ztrácí se s nimi informace. U ticketů
lze navíc sledovat stav, SLA, náklady, řídit oprávnění, mít vyřešenou
zastupitelnost atd. Více informací o možnostech systému je v seznamu
funkcí.

●

Externí zákazníci komunikují e-maily
○ To není problém, e-maily překlápějí do ticketů, včetně veškeré navázané
komunikace. Směrem k zákazníkovi se komunikace tváří jako e-mailová.

●

Co když si zaměstnanci na ticketing nezvyknou?
○ Naopak, ticketing bývá vnímán velmi pozitivně. Z pohledu zadavatelů
požadavků se zvedá kvalita řešení ticketů, protože jsou lépe evidovány,
případně je u nich měřeno SLA. Z pohledu řešitelů je evidence požadavků
systematičtější, což vede k významné úspoře času a lepší spolupráci v týmu.

●

Proč platit Service Desk jako službu místo jednorázové implementace?
○ Služba je provozována v prostředí poskytovatele a to přináší řadu výhod.
○ Konfigurace a další servisní zásahy jsou prováděny flexibilněji.
○ Systém je pravidelně upgradován a zálohován.
○ Běh systému je dohledován.

●

Kolik peněz Service Desk ušetří?
○ Část úspory peněz je v ušetřeném času při zpracování požadavků.
Komunikace s klientem, vyhledávání v historii, evidence stavu požadavků,
komunikace řešitelů - to vše je násobně rychlejší se service deskem. V
případě úspory 5 minut na požadavek a 100 požadavků měsíčně je to úspora
cca 8h.
○ Další úspora je v identifikaci a optimalizaci problémových řešených agend,
kterou service desk umožňuje. Tam mohou být úspory velmi významné.
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○

Finanční přínos může mít také vykazování práce na klientských požadavcích.
To může odhalit množství práce, která byla poskytnuta klientům nad rámec
SLA a nebyla zpoplatněna nebo množství neplacené režijní práce.

●

Je možné si v systému dělat úpravy?
○ Systém je poskytován jako služba, zákazník nemá možnost provádět
programátorské úpravy. Může ale provádět detailní nastavení systému, což je
ve většině případů bohatě dostačující.
○ Úpravy systému zákazníkem nejsou možné proto, že by nebylo možné
poskytovat na běh systému záruku a nebylo by také možné provádět upgrady
systému.

●

Co vše obnáší zavedení systému?
○ Viz odstavec Proces implementace níže.

●

Musí se systém zavést najednou pro celou firmu?
○ Plošné zavedení je možné.
○ Je možné také postupné spouštění, typicky v případě větších firem s více
odděleními nebo pobočkami.

●

Mohou systém používat interní a zároveň externí řešitelé?
○ Ano, v systému je možnost detailního nastavení oprávnění.
○ V rámci workflow lze nastavit předávání požadavků mezi externími a interními
řešiteli.

●

Je možné si systém vyzkoušet?
○ Ano, stačí s požádat o zprovoznění testovací instance.

●

Pro koho je třeba mít licence?
○ Licence je třeba mít pro všechny řešitele.
○ Za řešitele je považován uživatel, který má oprávnění řešit tickety, nastavovat
systém, nebo má přístup k přehledům.
○ Licence není třeba mít pro zadavatele požadavků.

●

Lze mít různé tarify pro různé zaměstnance?
○ Nelze mít různé tarify pro různé zaměstnance.

●

Jak lze ukončit využívání systému?
○ Podmínky pro ukončení odebírání služeb jsou dané Všeobecnými
obchodními podmínkami poskytovatele.
○ V ideální případě ukončení používání systému předchází dohoda, na základě
které je provoz ukončen a jsou případně exportována a předána data.
○ Prakticky může být provoz ukončen také na základě ukončení plateb za
licence zákazníkem.
○ Další možností je ukončení provozu poskytovatelem, pro což musí vzniknout
vážný důvod. Více ve Všeobecných obchodních podmínkách.
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●

Je nějaký poplatek za ukončení služeb?
○ Ukončení služeb není zpoplatněno.
○ Zpoplatněno může být exportování a předání dat ze systému nad rámec
exportů, které si může zajistit sám zákazník.

●

Jsou k dispozici při ukončení služby data?
○ Zákazník má možnost si data sám vyexportovat.
○ Exportování a předání dat ze systému nad rámec exportů, které si může
zajistit sám zákazník, může být zpoplatněno.

●

Lze systém napojit na CRM, ERP nebo jiný systém?
○ Ze strany systému je možné provádět integrace na další systémy.
○ Obecně tedy platí, že z pohledu systému je možné se napojit na další externí
systémy, pokud to tyto umožňují.

●

Lze ze systému exportovat data?
○ Ano.
○ Většinu exportů může provádět sám zákazník.
○ Exporty logů a dat vyžadujících pokročilejší konsolidaci provádí poskytovatel.

Cloudová služba - otázky a odpovědi
●

Je bezpečné mít data mimo firmu?
○ Data jsou uložena v nejmodernějším datacentru ve střední Evropě.
○ Data jsou bezpečně zálohována.
○ Bezpečnost dat je garantována poskytovatelem.
○ Poskytovatel je ve shodě s nařízením GDPR.
○ Riziko spojené s daty ukládanými ve vlastní serverovně a obsluhovanými
zaměstnanci je podstatně vyšší. Únik dat má obvykle na svědomí selhání
lidského faktoru, které je pravděpodobnější právě u interního personálu.
○ Dle průzkumů 94% firem tvrdí, že přechodem do cloudu zvýšilo bezpečnost
dat.
○ Dle průzkumů 91% firem tvrdí, že až s přechodem do cloudu vyhovělo
požadavkům na bezpečnost dat.

●

Máme vlastní IT prostředí, nepotřebujeme cloud
○ Prostředí cloudu je optimalizováno přímo na chod systému.
○ Cloudové prostředí je dohledováno v režimu 24/7.
○ Využívání cloudového prostředí přináší významnou úsporu. Prostředí je
pravidelně upgradováno, dohled a podporu provádí v režimu 24/7 seniorní
administrátoři.

●

Co když se přeruší spojení do cloudu?
○ Jako záložní řešení lze využívat posílání požadavků e-mailem. Z těch se po
obnovení spojení založí tickety.

●

Dá se cloudová aplikace integrovat s lokálními?
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○

●

Integrace je možná. Způsob integrace záleží na konkrétní prostředí zákazníka
a návrh je vždy výstupem analýzy.

Další výhody cloudu?
○ Cloudové prostředí je dostupné odkudkoliv přes internet. Samozřejmě ale
také záleží na bezpečností politice zákazníka.
○ Prostředí pro běh systému lze škálovat dle potřeby.

Další služby
Poskytovatel je schopen kromě samotného systému Service Desk poskytovat také další
služby.
● Analýzy procesů.
● Poradenství v oblasti řízení procesů.
● Poradenství v oblasti systémové integrace.
● IT business analýzy.
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