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HP OpenView SLM 5.0 tulajdonságai
• OLA-k és SLA-k egész életciklusának
•

•

•
•
•
•
•

•
•

menedzselése
Flexibilis modelezés, mely támogatja a
multi-domain, idő alapú és hierarchikus
SLA-kat
Grafikus tervezőfelület segítségével
könnyedén tervezhet service-ket és
SLA-kat
Megfelelőséget számoló közel valósidejű
és prediktáló motor
Szolgáltatás és SLA megfelelőség
megjelenítés
Szolgáltatás és SLA megfelelőségi
riportok
Értesítések (SLA kockázat/megsértés)
Előre elkészített Metrika Adapterek a fő
OpenView termékekhez (OVO, OVIS,
OVPM) és harmadik fél termékeihez
Metrikák automatikus feltérképezése
Csatlakozás tetszőleges metrika
forráshoz a nyílt Metrika Adapter
segítségével

Központi SLM az SLA monitorozáshoz
• (n,m) reláció SLA-k és Szolgáltatások között
• OLA menedzsment/monitorozás
IT üzemeltetők definiálhatnak és monitorozhatnak
szolgáltatásokat, melyek nem szükségszerűen kapcsolódnak
ügyfélhez.
• Idő alapú SLA-k
A felhasználók meghatározhatják a szolgáltatás órákat és a
betervezett kieséseket. SLA megfelelőség ezeknek az idő
ablakoknak megfelelően számolódik.
• Multi domain SLA
A szolgáltatás szintek minden aspektusának kezelése, az
rendelkezésre állástól kezdve a teljesítményig, hogy megtudjuk
hogyan teljesít a támogató szervezet.
• Több lépcsős SLA-k
Szolgáltatások hierarchiájának kezelése, melyeket egy vagy
több SLA-hoz és OLA-hoz kapcsolhatunk.

Központi SLM az SLA monitorozáshoz

• Hozzáférés a CI-ok/Szolgáltatás megfelelőségi állapotához
a helpdesk személyzet számára : információ megosztása folyamatok között
• Szolgáltatás- és Support órák flexibilitásának növelése
különbséget tenni szolgáltatás órák, melyek alatt biztosítani akarom magának a
szolgáltatásnak a működési minőséget, és azon órák között, melyek alatt azt
akarom garantálni, hogy van rendelkezésre álló support személyzet, aki a
szolgáltatással kapcsolatos support hívásokkal foglalkozni

Szolgáltatás Tervező
• Egyszerűen használható GUI, mellyel szolgáltatást és annak
menedzsment céljait lehet definiálni
• Definiál, tárol, tallóz szolgáltatás definíciókat későbbi felhasználásra
• Hierarchia szűrők, melyek meghatározzák, hogy melyik CMDB
elemeket kell felhasználni az SLM-nél egy-egy szolgáltatás hierarchiából

Szolgáltatás hierarchiák létrehozása
Két megközelítés …

Hierarchia szűrési
szabályok

•Mikor használjunk Hierarchia Szűrőket ?
• Amikor a Konfigurációs Elemek és azok kapcsolatai megtalálhatók
a CMDB-ben
• Amikor SLM-et Helpesk-el és Change Management-el kombinálunk
•Fő hozzáadott érték:
• Létező CMDB információknak direkt újrahasznosítása
• CMDB hierarchikus vizualizálása
• Hierarchia szűrők könyvtára

Szolgáltatás
definíciók

•Mikor használjunk Szolgáltatás definíciókat ?
• Amikor az SD 5-ot csak az SLM-hez használjuk
• A Konfigurációs Elemek csak egy része (vagy egyáltalán
nem) találhatók meg a CMDB-ben
•Fő hozzáadott érték:
• Közös struktúra az egyes szolgáltatás instanciáknak
• Egyszerű szolgáltatás létrehozás és karbantartás
• Szemantika validáció (részleges instancia, kötelező
információ hiányzik)

Hierarchia Szűrők
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Hierarchia Szűrők
Relációk, melyeket figyelembe kell venni szolgáltatás
rendelkezésre állás és megfelelőség számításánál
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Konfiguráció elem definíciók

• Szolgáltatás struktúra, metrika és célok specifikálása az újrahasznosítható szolgáltatás
definíciók
hierarchiáiban
• Szolgáltatás- és Konfigurációs Elem definíciók ”szellem” elemek, melyeknek nincs valós
reprezentánsa a CMDB-ben
• Graphical Service Designer tervezési funkciókat nyújt, melyek egyszerűsítik a metrika célok
specifikálását, ezzel megkönnyítve a hiányzó információ identifikálás feladatát

Metrika Adapterek
• Helpdesk metrika kinyerése a változás/helpdesk Service Desk 5.0
modulokból:
- MTTR, szolgáltatás hívások száma …
• Infrastruktúra metrika kinyerése a következő alkalmazásokból:
- OV Service Navigator, OV Internet Services , OV Performance Manager
• Metrika automatikus felismerése
• Toolkit saját adapter fejlesztéséhez
Szolgáltatások

SLM

Helpdesk

Helpdesk metrika

Számítástechnikai
Infrastruktúra
Internet

Service level
agreement

Infrastruktúra metrika

Internet

Internet

SLA állapot
•

Szolgáltatás aktuális rendelkezésre
állás állapota

•

Szolgáltatás szint abszolút
megfelelősége

•

Proaktív jelzők:
− Prediktív szolgáltatás szint megfelelőség
− Veszély küszöbértékek
− Megszegés és veszély riasztások mind
az abszolút-, mind prediktív
megfelelőségre

Felhasználó felületek: Java natív
kliens

Leképezi a nézetet,
mely CI szülőgyerek
kapcsolatokat és
szolgáltatás által
használt CI-ok
kapcsolatait
mutatja

Felhasználó felületek: Java natív
kliens

Report example

HP OpenView
Service Desk
Process Insight
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IT folyamatok fejlesztése, javítása
•

•

Cél: Az IT személyzet napi munkamenetébe bevonni az
iparági legjobb gyakorlatokat – ez az IT-t még
egységesebbé, felelősebbé és megbízhatóbbá teszi az IT
feladatok elvégzése közben
De hogyan láthatjuk az IT csapat összes tevékenységét
egy adott pillanatban
− Incidensek, problémák, változások, kiadások, stb.

•

Hogyan egyeztetjük össze ezeket a tevékenységeket a
felhasználók és ügyfelek IT szolgáltatásokkal szembeni
elvárásaikkal
− meg tud felelni a megállapodott reakcióidő és megoldás
határidőknek?

•

Önnek egy aktuális átfogó képre van szüksége a csoport
tevékenységeiről és az elvárások/megállapodások
teljesítésének sikerességéről, méghozzá valós időben
− és nem pedig egy riportra az előző hónap eseményeiről

Nehéz vizualizálni a workflow-kat és a
csoportok közötti tevékenységeket
ITIL folyamatok • ITSM best practise-ek a folyamatok definiálásával és
SD automatizált •
•

Átfogó kép az
összes
folyamatról
és aktivitásról?

modellezésével kezdődnek
Ezek az ITIL folyamatok automatizálva vannak a HP
OpenView Service Desk-ben
Azonban, ha már egyszer automatizálva van, már nehéz
megtartani egy magas szintű rálátást a Service Desk
személyzetének munka folyamataira:

− Szűk keresztmetszetek és problémák megértése
− Átfogó kép arról, hogy mi történik a csapatokkal és a
folyamatokkal
− Nyomon követni, hogy mely specialisták vannak teljesen
leterhelve és melyeknek van még szabad kapacitásuk
− Belelátni bármely súlyos problémába és tudni, hogy hol állnak
a megoldáshoz vezető úton

Folyamat
fejlesztések
• A folyamatok javulnak, de nehéz vizualizálni a folyamatokat
demonstrálása? pillanatképek alapján, hogy egyáltalán demonstrálni
•
Több
help desk
menedzselése?

lehessen mérhető haladást
Nehéz követni a különböző help deskek egymás közötti
feladat átadásait nagy szervezeteknél/szolgáltatóknál és
nehéz biztosítani, hogy a felhasználói SLA-k megfeleljenek
a specifikációnak

HP OpenView
Service Desk Process Insight ezt nyújtja:
•

•

•
•
•

•

Jobb és átlátszóbb rálátás az
ITSM/ITIL folyamatokra
melyeket a Service Desk
menedzsel
Absztrakt folyamat nézetek,
melyek közvetlenül
reprezentálják,
hogy az ITIL
folyamatokat tipikusan
hogyan
mennek végbe
Képesség küszöbértékek, riasztások és metrikák definiálására
folyamat tevékenységekre vonatkozóan
Egyetlen felülnézeti kép, lefúrás lehetőségével bármely fontos
folyamatba a Service Desk-ben
Kész példa folyamatok segítenek a feladat nagy részének
teljesítésében, határidő orientált kezelőfelület, előkonfigurált
adapterek – bővíthető
Bővíthető, hogy lefedje azokat az ITIL folyamatokat is, melyek több
Service/Help Desk rendszeren átívelnek (HP-s és nem HP-s)

HP OpenView Service Desk Process
Insight
•Real-time

betekintést nyújt a
HP OpenView Service Desk
rendszer által menedzselt ITIL
folyamatokba
•A változásmenedzsment és
helpdesk tevékenységek
aktuális állapotait monitorozza
és egyedülálló
folyamatközpontú nézeteket és
metrikákat használ
•Lehetőséget biztosít a csoport
workflow-inak jobb
menedzseléséhez és
optimalizálásához az ITIL
folyamatok hatékonyabbá tétele
érdekében

Probléma kezelés példa

Egyszerű top-level nézetek részletes lefúrási
lehetőségekkel az egyedi ügyekbe és
tevékenységekbe
•
•

•

•
•

Top-level ‘határidő orientált’
dashboard
Azonnal lehet látni hol tartanak
a folyamatok a határidőkhöz
képest
A Service Summary egy
áttekinthető összesítést mutat
az aktív service call-okról és
incidensekről az átlagos
megoldási időkkel
szolgáltatásonként
Az összes dashbaord lap testre
szabható
Egyszerű folyamat modellek (az
alap Service Desk beállítások
alapján)
−
−
−
−
−

Incidensek
Service Call-ok
Változási kérések
Problémák
Work Orderek

A Process Summary nézet megmutatja
minden egyes lépésben a folyamatok
számosságát
•

Lépésenként
eltöltött átlagos idő
− heti és napi átlagok

•

Lefúrva
megjeleníthető az
összes folyamat
instancia és
tevékenység

Leás az egyedi tevékenységekhez és
folyamat instanciákhoz
•

Megtekinthető hogy hol tart egy
konkrét ügy (a kapcsolódó
adatokkal együtt)

•

Timeline view megmutatja, hogy
mennyi idő egy-egy folyamat
lépés

•

Lehet látni és tovább lehet fúrni
a kapcsolódó workorderekben

•

Továbbá számos adat jöhet a
folyamatok viselkedéséről, mint
például feltorlódott ügyekről egy
adott státuszban, időtartamokról
egy státuszban vagy státuszok
között, lépések kihagyásáról,
újrafeldolgozásokról.

Q&A
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OpenAdaptorok
File Components
Reading Delimited File Formats
Reading "DataObject XML"
Reading Fixed Width File
Format
Reading From URLs
Writing To URLs
Renaming existing output files
Output file rollover
Advanced File Source
Summary
Exercises
Polling File Source
Display Components
Viewer GUI
Viewer
ViewerSink
FTP Components
FTP Interface
FTP Sources
FTP Sinks
SFTP
SOAP Components
SOAP Call Interface
WebServiceSource
WebServiceSink

Mail Components
RMI Components
Mail Source
Registering an adaptor as an RMI
Mail Sink
service
Summary
Sending Data to a Remote Interface
Instant Messaging (IM) Components Connecting To RMI Components
Jabber Sink
From an Application
LDAP Components
Java Version Compatibility
LDAP Sources
JMS Components
Modifying The Directory
Writing to a JMS Queue
Smart Modifications
Reading data from a JMS Queue
TIBCO Components
Writing to a JMS Topic
Publishing on Rendezvous
Reading data from a JMS Topic
Subscribing to Rendezvous
Using Other JMS Providers
Summary
Multiple Queue or Topic
Exercises
Subscriptions
Database Components
Publishing on Multiple Queues or
Generic Database ComponentsTopics
Specific Database Components Advanced Topics
MS-Access Components
J2EE Message Driven Beans
MS-Excel Components
MQSeries Components
MySQL Components
Reading from MQSeries
Enrichment Pipe
Writing to MQSeries
Socket Components
Summary
Connecting to a Socket
Exercises
Reading from a Socket
Writing to a Socket
Summary
Exercises

