
Az ITIL® az AXELOS Limited bejegyzett védjegye, használata az AXELOS Limited engedélyéhez kötött. Minden jog fenntartva. 

Hogyan gondozd a szolgáltatásaidat? 
(Szolgáltatásmenedzsmentről vezetőknek) 

1. Tanulj a sikeres szolgáltatóktól – elfogadni és testre szabni (adopt & adapt) 

 Alkalmazkodni kell a versenyhelyzethez, és annak változásához 

 Nem egyszerűen másolni, amit és ahogy a sikeresek csinálnak 

 Testre szabni a bevált gyakorlatot 

 Újítani, ha az elérhető bevált gyakorlat nem megfelelő 

 Megfelelő arányokat megtartani az átvétel, a testre szabás és az újítás között 

2. Integráld a különböző megközelítéseket (integration of practices) 

 Túl sok bevált gyakorlat 

o Agile, DevOps, Lean, Kanban, Kaizen, Six Sigma, PMI, PRINCE2 stb. 

 Túl sok szabvány 

o ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, stb. 

 A cél: egy adott időszakban egy adott vállalat számára a legoptimálisabb kombináció kialakítása 

 Az ITIL® kiváló integrációs eszköz a vezetés számára a szolgáltatásmenedzsment terén 

 Az IT- és a vállalatmenedzsment közötti lehetséges szinergiák kihasználása 

3. Helyezd az értéket a fókuszba (value) 

 Az üzleti indokoltság szem előtt tartása a kezdetektől a visszavonásig (üzleti indoklás, gazdaságossági 

mérleg) 

o Megtérülés biztosítása 

 Az érték nem csak pénzügyi, de mindenképpen számszerűsített kell, hogy legyen (haszon) 

 A cél: a teljes szolgáltatáskínálat (-portfólió) értékképzésének hosszú távú maximalizálása 

 Optimális költség-érték arány kialakítása 

 Teljes költség szemlélet (TCO – teljes bekerülési költség számítása) 

 Értékmenedzsment (értékelemzés) 

4. Legyen mindig sikerélménye az ügyfélnek (customer experience – CX) 

 Érintkezési pontok az ügyvféllel (touchpoints): amikor a szolgáltató megmutatkozik az ügyfél számára 

o Sikerélménye lesz az ügyfélnek vagy kudarcélménnyel “gazdagodik”? 

 Ügyfélút (customer journey): mindenkinek vannak “történetei” szolgáltatókról 

 Alapvetően meghatározza az ügyfél elégedettségét (a szolgáltatási szint műszaki paraméterein túl) 

 Lényeges megkülönböztető képessége lehet a szolgáltatónak 

 Gyakran a belső működés szigetszerűsége, a folyamatok össze nem integráltsága miatt (pl. nincs közös 

hozzáférésű adatbázis, a folyamatok nem építkeznek egymásra) lesz kudarcélménye az ügyfélnek 

5. Legyen kellően alapos tervezés (design) 

 Újrafelhasználás fontossága 

o Hosszútávú gazdaságosság biztosítása 

 Törekedni kell az egyszerűségre 

 Rendszerszemléletű (holisztikus) megközelítés alkalmazása 

o Infrastruktúra, alkalmazások, adatok, folyamatok, dolgozók, partnerek stb. 

 A tervnek rugalmasnak és jövőorientáltnak is kell lennie 

o ne legyen túltervezve a szolgáltatás! 
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6. A megvalósítás körültekintő legyen (implementation) 

 Fokozatosság/iterativitás, ahol csak lehet 

 Együttműködés minden érdekelttel (belső munkatársak, fejlesztők, külső szállítók, ügyfelek stb.) 

 Ellenőrzés valós használati körülmények között 

 Alkalmas projektmenedzsment gyakorlat használata és a szervezeti kultúra részévé tétele 

 A szolgáltatásra vonatkozó tudás és információ létrehozása és kezelése együtt a szolgáltatással 

o “A szolgáltatásmenedzsment alapvetően tudásmenedzsment probléma.” 

 Az üzembe állítás kockázatának átfogó kezelése 

7. Biztosítsd az üzemelés hatékonyságát és stabilitását (operation) 

 Az üzemeltetés fontossága: 

o Az érték ekkor keletkezik! 

o A sikerélményt ekkor lehet biztosítani az ügyfél számára 

o A költségek jelentős (gyakran be nem tervezett) része ekkor jelentkezik 

 Együttműködni az ügyfelekkel, fejlesztőkkel, partnerekkel 

 Az üzemelés széles körű megfigyelése és mérése: tényalapú menedzsment 

o Kiterjedt automatizálás 

o Közvetlen emberi megfigyelés is 

 Átláthatóság (transparency) a szükséges információkhoz és tudáshoz való könnyű hozzáférés érdekében 

 Hatékony, dinamikusan skálázható infrastruktúra használata 

8. A továbbfejlesztés rendszeres legyen (continual improvement) 

 A mérési-megfigyelési eredményeket szisztematikusan feldolgozni 

 Támogatni a hosszabb távú célokat is 

 A szervezeti kultúra részévé tenni: a továbbfejlesztés mindenkinek az ügye legyen minden szinten 

 Alkalmazzanak egy átfogó továbbfejlesztési megközelitést 

 Alapvetően meghatározza az innovációs (megújulási) képességet 

9. Integráld a menedzsmentszinteket (integration of management levels) 

 Tudatosítani a vezetés három lényeges szintjét 

o Stratégiai (időszak: 2+ év) – a hosszabb távú pozíciók és célok menedzsmentje 

o Taktikai (időszak: negyedév-év) – az üzleti év menedzsmentje 

o Operatív (időszak: órák, napok, hetek, negyedév) – a működés menedzsmentje 

 Egyetlen menedzsmentszint sem kihagyható 

 A menedzsmentszinteket nem elkülönülten, hanem egymással összhangban kell művelni 

 Gyakran túlságosan az operatív menedzsmenten van a hangsúly 

o “Dolgozni kell, álmodozásra nincs időnk” 

o Fontos tünete a nem megfelelő szervezeti menedzsmentnek 

10. Tanulj az ITIL® szolgáltatásmenedzsment bevált gyakorlatából 

 Jól alkalmazható különböző üzleti modelleknél és változó technológiai megoldások mellett 

 Központi fogalom: szolgáltatási életciklus 

o Szolgáltatásstratégia (SS) 

o Szolgáltatástervezés (SD) 

o Szolgáltatásátadás (ST) 

o Szolgáltatásüzemeltetés (SO) 

o Rendszeres szolgáltatásfejlesztés (CSI) 


