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Az előAdás céljA, tArtAlmA
•

•

„Elméletileg az elmélet és a gyakorlat ugyanaz. Gyakorlatilag nem.” – Einstein
Célunk:
• Megmutatni, hogyan találkozik az elmélet a gyakorlattal
• Miben segít, ha tudatosan alkalmazzuk a kilenc vezérelvet

•

A bemutató példa egy hazai bank meglévő rendszerének nemzetközi kiterjesztési projektje

•

Az előadás a hivatalos ITIL Practitioner anyagra építkezik

A kiterjesztési projekt előzményei

•

•

•

•

Az OTP Banknál 2017 február elején indult el a ServiceNow rendszer éles üzemben.
Az elsődleges cél a IT üzemeltetési költség csökkentése és a hatékonyság növelése:
• Meglévő jegykezelő rendszer, illetve egyéb támogató rendszerek kiváltása
• Az érintett folyamatok újragondolása
• Korszerű, bővíthető platform bevezetése
• Transzparens, egységes, mérhető és kivételkezelés-mentes működés megteremtése
A fókusz a legalapvetőbb ITSM folyamatokon és funkciókon volt:
• Ügyfélszolgálat, Incidenskezelés, Kérésteljesítés, Tudásbázis, Bejelentői portál, Változáskezelés,
Konfigurációkezelés
A rendszer azóta folyamatos továbbfejlesztés alatt áll, új modulok és funkciók kerültek bevezetésre:
• Üzleti bejelentések kezelése (B2B), Problémakezelés, Eszközkezelés

miért vAn szükség A kiterjesztésre?
•
•
•
•

•

•

Az OTP Banknak számos hazai és külföldi leányvállalata van.
Többségük külön rendszerben dolgozik, a saját folyamataik mentén.
Méretben, érettségben, vállalati kultúrában jelentősek az eltérések.
Meg kell teremteni az egységes működés alapjait.
Követelmények:
• Közös támogatóeszköz
• Adatok láthatósága szempontjából szeparált, funkciók és folyamatok szempontjából viszont egységes
működés
• Transzparencia, mérhetőség, ellenőrizhetőség, irányíthatóság

Indulásnak három külföldi leányvállalat került kiválasztásra:
• Montenegró: Crnogorska Komercijalna Banka (CKB)
• Oroszország: JSC OTP Bank
• Szlovákia: OTP Banka Slovensko

összefoglAló Az eredményről
•

•

•

Montenegró:
• A CKB-nál kezdtünk
• Menetközben alakult ki a helyes módszer
• Októberben sikeresen élesítésre került a rendszer
• Ügyfélszolgálat, Incidenskezelés, Igénykezelés, Bejelentő portál
• Folyamatos továbbfejlesztés
• Konfigurációkezelés, Változáskezelés, Problémakezelés
Oroszország:
• Felmérés megtörtént
• Tervezésnél tartunk
• Várhatóan tavasszal tudják használatba venni a rendszert
Szlovákia:
• A felmérés zajlik

összefoglAló A kilenc vezérelvről
•
•
•
•

Egy kiterjesztési projekt nem csak egy szoftver telepítéséről és a felhasználók felvételéről szól
Kulturális váltás
Támogatóeszköztől független
Együttes alkalmazásuk jobb eredményre vezet

összpontosíts Az értékre
jóváhAgyási felAdAtok ne
akadjanak el többé AmiAtt, hA A
kulcsszereplő távol vAn, vAgy
épp nincs vpn közelben.
Ugyanarra a feladatra nem
hA megkérdezik tőlük, hogy
ugrAnánAk rá többen is úgy, hogy
mennyi és milyen típusú
nem tudnAk rólA, miközben
bejelentés érkezett Az IT-ra adott
vannak feladatok, melyek
időszAkbAn, ArrA gyorsAn
fontosAbbAk és nem foglAlkozik
válAszolni lehessen.
velük senki.
csökkenjen A mAnuAlitás, ne
vezetőként Azokról A dolgokról
kelljen mindig ugyanazt a
szeretnék tudni, Ahol tényleg be
felAdAtot
újrA és újrA kézzel
kell AvAtkozni, de Azokról
felvenni
azonnal!
szeretnénk, hA Az új belépők
legkésőbb 72 órA AlAtt
hozzájutnánAk minden szükséges
eszközükhöz.

hA kifelejtenék vAlAmi fontosAt,
figyelmeztessen rá A rendszer.
szeretnék költségvetést
tervezni, de nem tudom mink van
és ezekből vAlójábAn mit
hAsználunk

legyen láthAtó, hogy mennyire
leterheltek A megoldók, kinek
lehet felAdAtot Adni és kinek kell
segítség.
legyen egy felület, Ahol A
végfelhAsználók láthAtják, hA
vAlAmilyen tervezett leállás,
vAgy ismert hibA vAn. így
kevesebben jelentik majd be.

tervezd be Az élményszerűséget
Ne kelljen többé
keresgélni, az emberek
minden gondjukat,
igényüket ugyanott
jelenthessék be.

Az átlag felhasználók
nem ismerik a hivatalos
terminológiát és jó lenne,
ha nem is kéne
megtanulniuk…

Mindenki a saját anyanyelvén
használhassa a rendszert.
Egyszerűen
használható, szép, XXI.
századi igényeknek
megfelelő legyen a
felület!

Egyből a megfelelő
megoldókhoz jussanak el a
feladatok.

Legyen visszacsatolás
és később is legyen
könnyen követhető,
hogy mi a helyzet a
bejelentésemmel.

Ne kelljen a telefonnál a
zenét hallgatni, miközben
arra várok, hogy felvegye az
ügyfélszolgálat.



Készült egy weben és mobilon is működő bejelentői felület (Service Portal).



Automatikus e-mail értesítések, dinamikus tartalommal.



Magyar, angol és montenegrói nyelvek közül lehet választani.



Előállt egy a szabályrendszer, amely a felhasználó választásai, ill. célzott kérdésekre adott válaszai
alapján egyből a megfelelő megoldócsoporthoz küldi a feladatokat.



Az egységes működést egy bővíthető workflow készlet kialakításával biztosítottuk.

Kezdd ott, ahol vagy
 Egy bevezetési projekt során nagy a kísértés, hogy tiszta lappal, mindent nulláról találjunk ki.
 Az adott rutinok, folyamatok, szabályok nem véletlenül alakultak ki, mindennek oka van.
 Tárjuk fel ezeket az okokat.
 A CKB esetében biztos kiindulás pont volt, amit az OTP Bankban már megcsináltunk.
 Ehhez képest mértük fel a különbségeket.
 Már az elején tisztáztuk, hogy mik a kötöttségek és hol mozoghatunk szabadon.
 Sablonok használata a folyamatok apró részleteinek felmérésénél, magyarázatokkal.

foglAlkozz minden tényezővel
 Alakítsunk ki egységes nyelvet, biztosítani kell, hogy ugyanazt értsük egyes fogalmakon.
 Mi a baseline, amiből mindenki kiindul – nem csak nekünk kell tisztán látni, hanem az ügyfélnek is.
 Melyek azok a rendszer elemek, melyek közösek és mindenki használja őket, ezért mindenkire hatással
vannak?
 Figyeljünk a karbantarthatóságra (pl. ide tartozik az is, hogy milyen nyelven fejlesztünk).

 Ahol mégis külön utakon járunk (egyedi fejlesztés adott leánynak), ott legyen egyértelműen elkülöníthető,
hogy az kihez tartozik, a működése pedig legyen leválasztható.
 Gondoljunk a visszaútra - akkor még jó ötletnek tűnt, most már nem az, mit tegyünk?
 Komolyan kalkuláljuk be a tesztelést!
 Használjuk pontosan ugyanezt a megközelítést minden leányvállalatnál.

tájékozódj közvetlenül
• Mi a különbség a valóság és a látszat között?

legyen láthAtó A munkád
• Ha valami nem látható, akkor:
• valószínűleg nem is fontos
• valami rejtegetnivaló van a háttérben
• akkor biztos nem is csinálják

• Mi fontos az érintetteknek?

dedikált szereplők minden
oldAlról (otp-CKB-TSM)
heti rendszeres státusz
meeting skype-on
folyAmAtos és közvetlen email, telefon, skype
kommunikáció

egyhetes felmérés
workshop
mAgyArországon
egyhetes intenzív tervezés
workshop montenegróbAn
eredmények, elkészült
munkák rendszeres
bemutAtásA A mAjdAni
felhAsználóknAk
egyhetes tesztelés és
finomhAngolás workshop
montenegróbAn

kétheti vezetői
tájékoztAtó
testreszAbás konkrét
részletei jól dokumentált
fejlesztői story-kon
keresztül követhetőek
Projekt dashboard:
felAdAtok, felelősök,
hAtáridők, kockázAtok

működj együtt másokkAl
• Kulcs a megfelelő szereplők azonosítása és bevonása
• Kommunikáció és stílus
• Többiek nézőpontjának megértése
• Felelősségek körülhatárolása
dedikált projekt teAm
ügyfél oldAlon – biztosítvA
rugAlmAs hozzáállás –
volt Az erőforrás A
segített AbbAn, hogy végül
projektre
Azt szállítsuk, Amire
szükség volt
Agilis módszerek
AlkAlmAzásA – ez tette
lehetővé A rugAlmAsságot,
biztosítottA A megfelelő
tempót

személyes tAlálkozók,
munkán kívüli progrAmok –
jó emberi kApcsolAt,
bizalom

Haladj lépésenként
• Az emeletre lépcsőfokonként lehet feljutni.
• A jéghegyeket igenis meg kell kerülni, nem mindig az egyenes út a legrövidebb.
• Ne félj az újratervezéstől!
• Rómát sem egy nap alatt építették.

törekedj egyszerűségre
• A bonyolultabb út általában drágább és sok esetben mégsem találjuk el elsőre a 100%-os megoldást.
Bonyolult folyamat
Világ komplett lemodellezése
Összes elképzelhető kivétel
kezelése

Hosszadalmas, költséges
felmérés, tervezés és fejlesztés

A valóság sokkal egyszerűbb
Nehéz használni a rendszert
Felhasználók nem szeretik
Megjelennek a valódi kivételek

Továbbfejlesztés lényegesen
nehezebb
„- Dobd ki!”
„- Nem lehet drága volt…”

• A helyes megközelítés, ha a biztos és egyszerű úton haladunk és csak akkor adjuk hozzá az összetettebb
funkciókat, amikor tudjuk, hogy szükség van rá.
Generikus folyamat azonosítása
Koncentráljunk befogadható
számú és lényeges dolgokra
Ne ragadjunk le kivételeknél

Könnyen becsülhető munka
Egyszerű tervezés
Olcsó és gyors szállítás
Nem Csillagromboló

Valódi tapasztalatok alapján
történik meg a finomhangolás
Könnyű használni – jobban
szeretik

Könnyű továbbfejlesztés és
kiterjesztés
Alacsony üzemeltetési költségek
Kevesebb kötöttség

Lego megközelítés – Generikus > Specifikus
Új laptop igénylése =

+
+

Jogosultság igénylése SAP-hoz =
VPN home office-hoz =

+

tAnulságok
• Önmagában mindegyik vezérelvet ismertük már, használtuk is – de sosem egyszerre, hanem inkább
ösztönből. Tudatosan figyelve az összes elvre, lényegesen hatékonyabban, gördülékenyebben ment a
kiterjesztési projekt.
• Bizonyos nehézségeket, váratlan helyzeteket előre tudtunk jelezni és kezelni, mert több információnk volt:
• Élesítés körüli bizonytalankodás (hú de sok minden ez és még van pár hiba is…)
• Hirtelen kibővült a scope – de még épp időben be tudtuk kalkulálni
• Összetettebb folyamatok, mint amire eredetileg gondoltunk
• Nagyban segítette a döntéshozást sok témában, mert a nagyobb képet néztük:
• Kimenjünk-e személyesen Montenegróba, vagy intézzük az egészet távolról?
• Ragaszkodjunk a projekt eredeti fázisolásához és a leszállítandókhoz?
• Szükségünk van rendszeres egyeztetésre és feladatlistára?
• Megengedjem-e, hogy egyedi fejlesztések kerüljenek a portálra?
• A lényeges dolgokra koncentrálva és a lényegtelen dolgokat elengedve időben készültünk el, többet és
jobbat hoztunk létre együtt, mint amit eredetileg reméltünk.
• Őszinte hangvétel, kölcsönös bizalom és jó emberi kapcsolat alakult ki, ami mindenki motivációját és
teljesítményét megnövelte.

köszönjük A figyelmet!
Kováts Márton

Pál-Ágfalvi Veronika

IT szolgáltatásmenedzsment tanácsadó
Konvergens IT Megoldások
Kompetenciaközpont

IT szolgáltatásmenedzsment szakértő
IT Szolgáltató és Banküzemtámogató
Központ

T-Systems Magyarország Zrt.

OTP Bank Nyrt.

Mobil: +36 30 640 5146

Mobil: +36 70 666 0839

E-mail: kovats.marton@t-systems.hu

E-mail: agfalviv@otpbank.hu

