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Szakrendszerek vs. Szolgáltatási elemek 

Vannak: 
- IT Rendszer elemeink, amiket 
- Támogató (OSS és BSS) szolgáltatások 

működtetnek, amiket 
- Különböző csoportok hajtanak végre, 

annak érdekében, hogy 
- Elemi rendszerelemekből szolgáltatások 

legyenek, hogy 
- Intézményi/Üzleti szakrendszerek 

funkcióit, folyamatait támogassuk 
 



Kinti fürdőzési lehetőség örömöt okoz a gyerekeknek, ha együtt tudnak játszani 
benne anélkül, hogy az egészségükre ártalmas lenne.  

Kerti medence, mint szolgáltatási példa 

- Medence Technológiai Szolgáltatások katalógusa 
- Medence szerkezeti és biztonsági hardver elemei (fal, létra,…) 
- Víz előírt minőségben és mennyiségben (pH szint, Cl szint, vízszint, stb) 
- Vízszűrő és víztisztító rendszer 
- Monitoring rendszerek (túlfolyás, csobbanás, időjárás, …) 

- Kényelmi elemek Technológiai Szolgáltatások katalógusa 
- Napozóágy és pihenőszékek 
- Asztal 
- Kinyitható napernyő 
- Üdítő a medence mellett 

- Támogatási elemek – Támogatási Szolgáltatások Katalógusa 
- Medence karbantartási és javítási feladatok (pH, CL, Vízkeménység, 

Algamentesség, szivárgás) 
- Vízforgató karbantartási  és javítási feladatok (szűrőtisztítás, átöblítés, 

homok csere, javítás) 
- Kapacitásgazdálkodás monitoring rendszerrel (eső/szárazság előre jelzés 

pld) 
- Üdítő kivitele a medence mellé … pld 
- Stb… 

- Erőforrások és felelősségi területek 
- Én (insource) 
- Szervizcégek (outsource) 
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Szolgáltatói ökoszisztéma kérdések 

• Kereskedelmi és garanciális 
feltételek? 

• Ennek meghatározásához 
milyen további LEGO kockákból 
építhetőek fel? Azaz: 
– Milyen infrastruktúrán 

– Mit kell és lehet csinálni 

– Azt miként kell végrehajtani 

– Ki végzi el a feladatokat 

– Milyen folyamattámogató  
eszközök segítségével 

– Ezekből hogyan áll össze a szolgáltatás 



Szolgáltatói ökoszisztéma - Teljes kép 

- Teljes Ellátási szolg.kat 
- Központi és Kiegészítő szolg.kat 
- Technikai szolg.kat 
- Támogatási szolg.kat (OSS & BSS) 
- Szabályozási rendszer 
- Folyamattámogató eszközök 
- Szervezet és erőforrások (szerep 

és felelősségi körök) 



Technológiai SC építési elve 

Objektum Orientált Tervezési Irányelv 
• Osztályok (Standardok)  > pld Server HW STD 

• Osztályra jellemző attribútumok (aka. állapotjellemzők) 
• Állandók és változó elemek (aktív baselines) pld 

NAME, FW, RAM, CPU, Local HDD, NW Con, PWR 
Con., … 

• Alap metódusok (eljárások) 
• Változó/Változtatható attribútumokkal (pld 

memugr.) 
• Példányosított elemekkel (pld beszerelés) 
• Vagy akár az osztállyal 

 ↓ 
  
• Példányosított elemek > Pld 

APPSRV0015 (standardhoz képest 
0 változással) 

 ↓ 
  
• Származtatott elemek > Pld Rack 

Server HW STD (standardhoz 
képest +0 változással lehetőség 
szerint) 
• + Attribútumok (plusz 

állapotjellemzők) – U méret  
• + Metódusok (plusz eljárások) 

SKMS 

CMDB 

Ticke
ting 



És miért? LEGO-ból Űrrepülő vagy Tanker 

Hosting szolgáltatás esetében (példa): 
 
- A szolgáltatás lényegi eleme: 

- Adatközponti terület (nm, rack, stb) 
- Kiegészítő szolgáltatás lehetőségek: 

- FixIP cím 
- WAN, LAN kapcsolat 
- Két telephelyes opció 

- Technológiai szolgáltatás (háttérben): 
- DC Facility Services (PW, AC, PSec., hely) 
- Communication Services (inc. Cabling) 

- Támogatási szolgáltatás: 
- Kötelező elem (háttérben): 

- SSV1/EU01 – Ügyfélszolgálat 
- SSV2/IS01 - Adatközpont üzemeltetés 
- SSV2/IS02/IS20 – Adatközpont felügyelet 

- Választható elem (előtérben): 
- Szolgáltatás függvényében egyéb 

rendszer- vagy ügyféligény függően 
- Automatizálható, üzemeltetői felületre 

kihelyezhető standard feladatok (változási 
igények), hozzáférési réteggel elrejtve, hogy 
későbbi döntések alapján hozzáférést tudjon 
biztosítani belső, avagy külső üzemeltetők 
számára 



Kereskedelmi és garanciális feltételek 

Elemi építőkockák önmagukban is tartalmazzák már a saját 
paramétereiket: 
 
• Elemi Technológiai szolgáltatások: 

– Tárgyi hardver és szoftver költségek 
– Szükséges operatív/üzemeltetési feladatok 
– Lehetséges változások (beleértve standard változások) 
– Szolgáltatás garanciális feltételeit: rendelkezésre állás, 

folytonosság, kapacitás, teljesítmény, IT biztonság 
• Elemi Támogatási szolgáltatások: 

– Feladatok átlagos végrehajtási ideje, azaz bér jellegű 
költségek 

– Reakcióidő típusú mutatok, azaz mikorra lesz 
végrehajtva az egyes allépései a feladatnak 
 

Költség 
OLA/UC 

Költség 
OLA/UC 

Kiajánlási ár 
SLA 

Funkció 

Feladat 

Hasznosság 



Szolgáltatói ökoszisztéma előnyei 

• Kis elemek egységes, teljeskörűen együttműködő szervezeti 
rendszert alkotnak  

• Átlátható költségtervezés és elszámolhatóság 
• Újrafelhasználható elemek, így egyszerűbb tervezés 
• Szolgáltatások összetétele átláthatóbb, így menedzselhető 
• Technológiai és emberi erőforrások teljesítmény, kapacitás és 

rendelkezésre állás menedzsmentje megvalósítható 
• Proaktív ügyfél kiszolgálás és üzemeltetés elérhető, 

konfigurációmenedzsment és monitoring alapjai megteremtődnek 
• Jövőbeni intézményi szakrendszerek igényei számára is elérhető, 

bővíthető, újra felhasználható 



Miért is? 



Honnan és hova? 



Szabályozási környezet 



Hogyan? 



Megvalósítási főbb fázisai 

Felmért,  megtervezett és 
egységes szintre hozott 
szolgáltatásirányítási és 
szabályozási környezet  

Emelt érettségi szintű és 
teljeskörű szolgáltatási 

életciklus menedzsment 

Szolgáltatásgaranciák és 
megfelelőség biztosítása, 

folytonos 
szolgáltatásfejlesztés 

Szűkített hatókör és célrendszer Kiterjesztett hatókör és érettségi szint Fenntartási időszak 
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Emelt érettségi szintű és 
teljeskörű szolgáltatási 

életciklus menedzsment 

Támogató rendszerek integrálása 

Tudatossági és motivációs kampány SLA ( & OLA,UC) finomítása visszaméréssel 

Második fázis főbb szakaszai 

Külső 
tanácsadók 
felkészülése 
projekt 
végrehajtására 

Előkészületek 
és alapok 
megteremtése 

Stratégiamenedzsment 
és Szolgáltatás Irányítási 
Rendszer (Kézikönyv) 
tervezése, felépítése, 
időszakos ellenőrzése és 
végrehajtási kontrolja 

Szolgáltatás támogató folyamatok kidolgozása 
négy egymásra épülő csoportban (kidolgozást 
fáziseltolással követi a bevezetés, oktatás, majd 
minőségbiztosítási visszacsatolás. Vállalati 
folyamatokhoz illesztéssel  és oktatásokkal 
együtt. 

Belső 
audit 
ISO2k 

Folytonos ISO20000 szerinti megfelelőség biztosítása szolgáltatás audit keretében 
Szolgáltatási kompetencia megteremtésére irányuló oktatások 

1. csoport 

•Szolgáltatás fenntartás, megoldás, kapcsolódás; illetve 
azon folyamatok, amelyek már érettebb szinten 
vannak Vállalaton belül 

2. csoport 

•Szolgáltatás konfigurációkontrol, illetve azon 
folyamatok, amelyek érettebb szinten vannak 
Vállalaton belül vagy szorosan kapcsolódnak a CCR-hez 

3. Csoport 
•További szolgáltatásgaranciákat biztosító folyamatok 

4. csoport 

•További kontrollt és továbbfejlesztést biztosító 
folyamatok 

Tervezés 

Bevezetés 

MB 

Módo- 
sítás 

Támogatóeszköz támogatói csoport 



Köszönöm a figyelmet! 
 
Stark Zoltán 
https://www.linkedin.com/in/zoltanstark 


	Szolgáltatói ökoszisztéma értékteremtési lánccal��itSMF Magyarország 12. Szemináriuma�2016. október 28.�Stark Zoltán
	Tartalom
	Szakrendszerek vs. Szolgáltatási elemek
	Kerti medence, mint szolgáltatási példa
	Szolgáltatói ökoszisztéma blokkok
	Szolgáltatói ökoszisztéma kérdések
	Szolgáltatói ökoszisztéma - Teljes kép
	Technológiai SC építési elve
	És miért? LEGO-ból Űrrepülő vagy Tanker
	Kereskedelmi és garanciális feltételek
	Szolgáltatói ökoszisztéma előnyei
	Miért is?
	Honnan és hova?
	Szabályozási környezet
	Hogyan?
	Megvalósítási főbb fázisai
	Második fázis főbb szakaszai
	Köszönöm a figyelmet!��Stark Zoltán�https://www.linkedin.com/in/zoltanstark

