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קומברסקומברסבאתר באתר ) ) EDSEDSלשעבר לשעבר ((
באתר קומברסHP Enterprise Servicesמנהל יחידה עסקית –אמיר ארד 

מנהל שרות ותפעול–עידו ואגו 

אחראית איכות ושפור השרות–קרן קורל 



נושאי המצגתנושאי המצגת

?מי אנחנו�

באתר קומברס  HP Enterprise servicesיחידת  ITILהטמעת �

הפחתת כמות התקריות הנפתחות�

(End to End)הפחתת משך הזמן לטיפול בתקריות �

הפחתת תקריות מערכתיות�

שיפור שביעות רצון לקוח�

שיפור שירות מתמשך�



�HP Enterprise services   לשעבר)EDS ( היא חלק מחברתHP  

ישראל

המתמחה   HP Enterprise servicesאתר קומברס מנוהל על ידי�

במתן שירותי מיקור חוץ ופרוייקטים

??מי אנחנומי אנחנו

במתן שירותי מיקור חוץ ופרוייקטים

,  אנו פועלים על פי המתודולוגיות המתקדמות ביותר הקיימות היום�

ITILובכלל זה מתודולוגית 

עובדים 80 -בקומברס מונה כ HP Enterprise servicesיחידת 

ומספקת שירותי תשתיות מחשוב לחברת קומברס הגלובאלית



Comverse is the world’s leading provider of software and systems enabling value-added 

services for voice, messaging, mobile Internet and mobile advertising; converged billing 

and active customer management; and IP communications. Comverse’s extensive 

customer base spans more than 130 countries and covers over 500 communication 

service providers serving more than two billion subscribers

חברת קומברסחברת קומברס

Servers

~1000 Servers

Workstations

~9,000 Workstations

Desktops, Laptops Windows, Linux, Unix



 000 000,,1111 -שיחות נכנסות 

 000 000,,77 - ל "דוא

היקפי פעילות חודשייםהיקפי פעילות חודשיים  --מוקד התמיכה מוקד התמיכה 

600600,,55 -פתיחת תקריות 

 IMAC’s (- 55,,000 000(פתיחת בקשות 



,  EMEA - ב ITILהתבצעה כחלק מפרויקט הטמעת  ITILהטמעת �

י החטיבה בישראל"הפרויקט נוהל מקומית ע

:  מודולים שהוטמעו במסגרת הפרויקט�

�Incident Management

�Problem Management

     HP Enterprise services HP Enterprise servicesביחידת ביחידת   ITILITILהטמעת הטמעת 

באתר קומברסבאתר קומברס

�Problem Management



מקסימום תועלת

במינימום השקעה

--למה להטמיעלמה להטמיע ITIL  ITIL  מה יצא לנו מזהמה יצא לנו מזה??
:המטרה

שיפור השירות בסביבה משתנה תוך כדי אילוצים תקציביים�

בניית תשתית לשיפור שירות מתמשך�

 )Continuous Service Improvement(

:יעדים

הפחתת כמות התקריות הנפתחות�

שימוש בכליםשימוש בכלים

קיימיםקיימים  

אא""שימוש בכשימוש בכ

קייםקיים

(End to End)הפחתת משך הזמן לטיפול בתקרית �

הפחתת תקריות מערכתיות�

שיפור שביעות רצון לקוח�

:אילוצים

החלפתה נדחתה  , בגרסה ישנה ITILמערכת שירות לא תומכת �

משיקולים תקציביים

)CMDB -לדוגמא (חוסר בכלים נוספים �



:התהליך

מיפוי וניתוח הגורמים המשפיעים על כמות התקריות�

הגדרת פעילויות מתקנות ומונעות להפחתת כמות התקריות�

מעקב ובדיקת אפקטיביות, ביצוע�

:משאבים/כלים

גיבוי הנהלה 

בכל הדרגים

הפחתת כמות התקריות הנפתחותהפחתת כמות התקריות הנפתחות

:משאבים/כלים

בניית דוחות לצורך ניתוח הגורמים המשפיעים על כמות הבעיות�

�Service Dashboard –שליפת נתונים ממערכת השירות

וזיהוי מיידי של חריגות ובעיות 

מעקב דו שבועי במסגרת ישיבות ייעודיות: בתחילת התהליך�

דיווח דוגמאות במצגת חודשית ללקוח: היום�

גיוס הלקוח



700

מיפוי כל תקריות ההתחברות מרחוק •

זיהוי נושאים החוזרים על עצמם •

י יצירת פעולות "שניתן למנוע ע

מתקנות

הפחתת כמות התקריות הנפתחותהפחתת כמות התקריות הנפתחות
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בדיקה ומעקב לאורך זמן של 

השפעת הפעולות על מגמת 

תקריות ההתחברות מרחוק



HP Service Dashboard

זיהוי גורמים חוזרים באמצעות, דוגמא•

Service Dashboard

הפחתת כמות התקריות הנפתחותהפחתת כמות התקריות הנפתחות



:המצב לפני

(..Open, Hold)כמות גדולה מאוד של תקריות פתוחות �

)רמות תמיכה גבוהות(עומס רב על המוקד והצוותים הטכניים �

ארוך End to Endזמן �

הפחתת משך הזמן לטיפול בתקריותהפחתת משך הזמן לטיפול בתקריות

End to End)End to End)((

ארוך End to Endזמן �

?מה עשינו

למעקב אחר תקריות הפתוחות מעל יומיים" עמידת בוקר"�

"אפס תקריות בסוף יום"מדיניות �

של זמן ממוצע לטיפול בתקרית ומעקב אחר המדד KPIהגדרת �
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:הבעיה

)השבתת שירות( 1כמות גדולה של תקריות ברמת חומרה �

תקריות חוזרות ונשנות�

ויישום פתרונות ידועים עבור סביבות דומות" למידה"חוסר ב�

הפחתת תקריות מערכתיותהפחתת תקריות מערכתיות

טיפול בתקריות בדרך המהירה ביותר ללא ניתוח שורש הבעיה �

?מה עשינו

"  פורטל בעיות"בניית �

1ניתוח שורש הבעיה לכל תקרית ברמת חומרה , RCAביצוע �

הגדרת פעולות מתקנות ומונעות  �



המשך - ? מה עשינו

מעקב אחר פעולות מתקנות ומונעות�

דוחות וסטטיסטיקות לאיתור בעיות�

איתור תקלות פוטנציאליות וטיפולן באופן פרואקטיבי�

הפחתת תקריות מערכתיותהפחתת תקריות מערכתיות

Application, 
Unix, 3

Application, 
3 Electricity, 

1

ISP , 8

Microsoft, 
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, 7
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....השיפור מתחיל להתממש

44
47

40

48

4240

50

60
1כמות תקריות ברמת חומרה 

הפחתת תקריות מערכתיותהפחתת תקריות מערכתיות

27

20

0

10

20

30

2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08



?מה עשינו

  Incident Management–ו  Problem Management -כמובן ש�

וכל המדדים שהזכרנו עד כה תורמים לשביעות הרצון של הלקוח

תחקור סקרים נמוכים והתייחסות אישית לכל הערה המגיעה �

מהלקוחות באמצעות הסקרים

שיפור שביעות רצון לקוחשיפור שביעות רצון לקוח

מהלקוחות באמצעות הסקרים

תחקירים וטיפול בתלונות לקוח  �
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Question TOP5 BOT1+2

2007 2009 2007 2009

Time elapsed until a Help Desk 

representative attends your call.

26.26% 28.62% � 13.04% 8.13%�

Help Desk Service representative’s 17.39% 18.95%  � 28.28% 26.21% �

))סקר שנתיסקר שנתי((שיפור שביעות רצון לקוח שיפור שביעות רצון לקוח 

Help Desk Service representative’s 

awareness of your previous calls .

17.39% 18.95%  � 28.28% 26.21% �

Call closure is coordinated with 

you.

23.95% 29.20% � 27.14% 16.42% �

Your overall satisfaction with 

the service you received from 

the Help Desk.

23.88% 24.91% � 19.14% 11.58% �
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קריאות פתוחות  "ישיבת •

"מעל יומיים
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כ •Service Dashboard

•Team’s Dashboard

דוחות•

שיפור שירות מתמשךשיפור שירות מתמשך  
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ת

"מעל יומיים

תחקור ציוני סקר נמוכים•

ניתוח תקריות ומגמות•

תחקירים ותלונות לקוח•

הדרכות איכות•

דוחות•



......מתאוריה למעשהמתאוריה למעשה  
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מנהל יחידה עסקית
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amir.arad@hp.com:מייל 

052-3630013:נייד
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